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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik będzie Ci pomocny w rozwijaniu wiedzy i umiejętności w zakresie uprawy 
roślin warzywnych pod osłonami. 

W poradniku zamieszczono: 
– wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś 

opanować, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej, 
– cele kształcenia tej jednostki modułowej, 
– materiał nauczania, który umoŜliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania 
ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów, 

– pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczeń, 
– ćwiczenia, które zawierają wykaz materiałów i sprzętu pomocnych w ich realizacji, 
– sprawdzian postępów, wykonując który 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, wówczas poproś 

nauczyciela o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz określoną 
czynność. Po zrealizowaniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki 
modułowej. 

Jednostka modułowa: „Uprawa roślin warzywnych pod osłonami”, której treści teraz 
poznasz, jest jedną z koniecznych do opanowania umiejętności uprawiania warzyw pod 
osłonami w zawodzie ogrodnik w dziedzinie produkcji warzywniczej - schemat 1. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny 
pracy oraz instrukcji przeciwpoŜarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. 
Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat układu jednostek modułowych 
 

621[01].Z3.01 
Uprawa roślin warzywnych na 

gruncie 

621[01].Z3.02 
Uprawa roślin warzywnych pod 

osłonami 

Moduł 621[01].Z3 
Produkcja warzywnicza 
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1. WYMAGANIA WST ĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
− przestrzegać zasad ochrony środowiska podczas pracy, 
− rozpoznawać i charakteryzować gatunki warzyw, 
− określać biologiczną i odŜywczą wartość podstawowych gatunków warzyw, 
− charakteryzować podłoŜa wykorzystywane w produkcji warzyw pod osłonami, 
− określać metody przygotowania nasion do siewu, 
− organizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii, 
− korzystać z róŜnych źródeł informacji. 
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2. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− określić metody oraz terminy uprawy określonych gatunków i odmian warzyw pod osłonami, 
− scharakteryzować podłoŜa stosowane w produkcji warzyw, 
− przygotować osłony do produkcji warzywniczej, 
− przygotować nasiona do wysiewu oraz dokonać wysiewu nasion warzyw, 
− przygotować sadzonki warzyw rozmnaŜanych wegetatywnie, 
− wykonać zabiegi uprawowe, 
− określić terminy oraz metody zbioru, sortowania i pakowania warzyw uprawianych pod osłonami, 
− rozpoznać uszkodzenia wywołane przez choroby i szkodniki warzyw, 
− zabezpieczyć uprawy przed mrozami i przymrozkami, 
− dobrać oraz zastosować metody i środki zwalczania chorób i szkodników warzyw. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA  
 

4.1. Budowa i wyposaŜenie osłon 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

Uprawa warzyw pod osłonami moŜe być prowadzona w szklarniach oraz niskich 
i wysokich tunelach foliowych. MoŜliwe jest takŜe przyśpieszenie produkcji przez 
zastosowanie osłon płaskich.  

Szklarnie zapewniają najkorzystniejsze warunki uprawy, ale koszt ich budowy jest 
wysoki. Folia w mniejszym stopniu zabezpiecza przed niską temperatura, dlatego uprawa 
w tunelach moŜe się rozpoczynać później niŜ w szklarni. Mała objętość powietrza wewnątrz 
niskich tuneli powoduje, Ŝe uprawa w nich jest w jeszcze w mniejszym stopniu 
przyśpieszona. Przykrywanie upraw folią perforowaną lub włókniną jest najtańszym sposobem 
przyśpieszenia uprawy niskich warzyw w pierwszym okresie po siewie lub sadzeniu, ale i efekty 
są najmniejsze. 

 
Budowa i wyposaŜenie szklarni 

Szklarnie są to budowle słuŜące do uprawy roślin w niesprzyjających warunkach 
termicznych. Występują dwa podstawowe typy szklarni pojedyncze i blokowe. Szklarnie 
blokowe zapewniają mniejsze koszty ogrzewania w zamian zapewniają gorsze warunki 
świetlne, konieczność ogrzewania przez całą zimę, większe trudności w zwalczaniu chorób 
i szkodników. Szklarnia zbudowana jest z następujących elementów: 
– fundament, 
– cokół, 
– ściany boczne z wietrznikami bocznymi, 
– połać dachowa z wietrznikami górnymi, 
– szczyty (ściana przednia i tylna). 

Podstawę budowli stanowi fundament, na którym stoi cokół i wychodzą ramownice, 
poprzeczne do nich belki, to płatwie. Górna płatew nazwana jest kalenicą. Do płatwi 
przymocowane są szczebliny, a do nich z kolei pokrycie szklarni, czyli szkło. Do pokrycia 
szklarni najczęściej stosowane jest wysokiej jakości szkło, bez wad, które mogą powodować 
miejscowe uszkodzenia roślin. Szklarnie są budowlami ogrzewanymi poprzez system 
centralnego ogrzewania. W kotłowniach piece podgrzewają czynnik grzejny (najczęściej 
wodę, ale stosowane takŜe są inne np.: para wodna, oleje, ogrzane powietrze). Czynnik ten 
przechodzi do wymiennika ciepła. Wymiennik ciepła zapewnia równomierne utrzymanie 
temperatury.  

Wietrzenie szklarni moŜe być naturalne, za pomocą wietrzników lub wymuszone przez 
wentylatory. Wietrzniki górne i boczne mogą być otwierane ręcznie, ale coraz częściej 
wykonują to siłowniki połączone z czujnikami termometrów. Stosując wentylatory naleŜy 
zamontować je tak, aby prędkość przepływu powietrza wynosiła nie więcej niŜ 0,3m/s. 
W celu ograniczenia intensywności światła słonecznego stosuje się cieniowanie szklarni. 
WyróŜnia się kilka sposobów cieniowania: 
– zacienianie wewnętrzne, polegające na uŜyciu ruchomych zasłon tekstylnych, 

wykonanych z tkanin elastycznych i mających określoną przepuszczalność światła, 
umocowanych nad roślinami lub równolegle na połaci dachu, 

– zacienianie zewnętrzne to instalowanie cieniówek w formie Ŝaluzji na zewnętrznej 
stronie dachu szklarni, które umoŜliwiają płynną regulację promieni słonecznych 
padających na rośliny i intensywność światła, cieniówki mogą być ustawiane ręcznie, 
mechanicznie lub automatycznie, 
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– zacienianie stałe to malowanie oszklenia specjalnymi farbami zacieniającymi, które 
są zmywalne albo stosowanie kredy, gliny. Nie naleŜy stosować wapna budowlanego, 
poniewaŜ jest trudne do usunięcia i powoduje matowienie szkła, co w konsekwencji 
prowadzi do zmniejszenia przepuszczalności światła. 
Uprawiając warzywa w szklarni naleŜy zapewnić im odpowiednią ilość wody. W tym 

celu, szklarnie wyposaŜone są w systemy nawadniające. MoŜe to być nawadnianie 
kropelkowe lub deszczowanie. Nawadnianie kropelkowe dostarcza wodę bezpośrednio 
do rośliny, nie powodując jej zawilgocenia, natomiast deszczowanie powoduje zmoczenie 
całych roślin lub ich części. Odmianą deszczowania jest zamgławianie, które powoduje 
rozbicie wody na bardzo małe krople i zwiększenie wilgotności powietrza.  

WyposaŜenie szklarni mogą stanowić takŜe: urządzenia do pomiaru temperatury 
(termometry), urządzenia do pomiaru wilgotności podłoŜa (tensjometry), urządzenia 
do pomiaru wilgotności powietrza (higrometry) oraz aparatura do kontroli składu poŜywki. 
W części obiektów wszystkie czujniki urządzeń pomiarowych są połączone z komputerem 
sterującym. Poza urządzeniami pomiarowymi znajdują się urządzenia sterujące takie jak: 
zawory na instalacji centralnego ogrzewania, siłowniki przy wietrznikach, silniki przy 
cieniówkach, zawory instalacji nawadniającej. Szklarnie są wyposaŜone takŜe w stoły 
do produkcji rozsady i uprawy roślin. Stoły mogą być stacjonarne (nieruchome) lub przesuwne. 
 

 
Rys. 1. Szklarnia wolnostojąca. 

[www. espere_enc] 
Rys. 2. Wysoki tunel foliowy pokryty jedną warstwą folii. 

[www.lapa.com.pl] 
 
Budowa i wyposaŜenie wysokich tuneli foliowych 

Wysokie tunele foliowe przeznaczone są do uprawy warzyw w okresie od marca 
do listopada (tunele ogrzewane) i od kwietnia do października (tunele nieogrzewane). 
Tunele składają się z konstrukcji i pokrycia. W praktyce konstrukcję stanowią najczęściej 
elementy drewniane, ale w sprzedaŜy są takŜe inne np. winidurowe, stalowe lub aluminiowe. 
Do pokrycia wykorzystuje się folię UV. 

Wielkość tunelu moŜe być róŜna, w praktyce najczęściej budowane są tunele o długości 
30 lub 50 metrów i szerokości 6 m, 9 m, l 2m. Szczyty tuneli mogą być pokryte folią, 
ale spotykane są takŜe szklane lub pokryte przeźroczystymi włóknami poliwęglanowymi. 
Folia na pokrycia słuŜy przez 2-5 sezonów. Podczas uprawy roślin wraŜliwych na duŜą 
wilgotność powietrza celowe moŜe być stosowanie folii przeciwmgielnej, która zapobiega 
powstawaniu duŜych kropel podczas skraplania. Zakładając folię, naleŜy zwrócić uwagę na 
zabezpieczenie lub wygładzenie ostrych krawędzi konstrukcji. W związku z silnymi wiatrami 
wskazane jest dodatkowe zewnętrzne zabezpieczenie folii np. przez cieniówki lub budowa 
tuneli w miejscach osłoniętych, nie naraŜonych na bardzo silne porywy wiatru. Wentylacja 
w tunelach wysokich odbywa się poprzez otwieranie drzwi w szczytach, a jeŜeli są, takŜe 
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przez wietrzniki boczne. WyposaŜenie tunelu stanowią urządzenia do pomiaru wilgotności 
podłoŜa i temperatury, instalacja centralnego ogrzewania lub inny system ogrzewający, 
system nawadniający, a takŜe mogą być zamontowane stoły lub cieniówki. 
 
Niskie tunele foliowe 

Niskie tunele foliowe to konstrukcje o wysokości do 1,5 m, jednak najczęściej mają  
40-60 cm. Ich szerokość najczęściej to 1-1,2 m, a optymalna długość wynosi 15-20 m. 
Wietrzenie odbywa się przez otworzenie szczytów, a takŜe przez zdjęcie folii lub jej podwinięcie 
z jednej strony. Niskie tunele ogrzewane są promieniami słońca lub przez podkłady grzejne 
np. z obornika. Ze względu na małą kubaturę zabezpieczają one w mniejszym stopniu rośliny 
przed przemarzaniem, a niewielka wysokość ogranicza moŜliwość uprawy wyŜszych roślin. 

 
Osłony płaskie 

W celu przyśpieszenia uprawy niskich warzyw stosowane jest przykrywanie folią 
perforowaną lub włókniną, od siewu lub sadzenia do zbioru lub okresu, gdy okrycie jest 
zbędne. Rośliny uprawiane są w gruncie, z tą róŜnicą, Ŝe po posadzeniu lub wschodach 
w słoneczne dni uprawy nakryte folią perforowaną naleŜy wietrzyć poprzez jej zdjęcie lub 
częściowe odkrycie. 

 
Warunki uprawy pod osłonami 

Uprawa warzyw pod osłonami wymaga zapewnienia roślinom odpowiednich warunków 
tzn. temperatury, światła oraz wody. W warunkach uprawy szklarniowej czynniki te muszą 
zostać zagwarantowane przez działania człowieka. Miesiące listopad, grudzień, styczeń 
charakteryzują się bardzo krótkim dniem i małą intensywnością oświetlenia. Z tego powodu, 
dla zapewnienia właściwych warunków dla wzrostu i rozwoju roślin wskazane jest ich 
doświetlanie. Jest ono szczególnie waŜne w produkcji rozsady warzyw, ich jakość decyduje 
w duŜym stopniu o wielkości i terminie plonu. Dla poprawienia nasłonecznienia szklarni 
w okresie niedoboru światła, naleŜy budować je w kierunku wschód-zachód. Szklarnie 
w okresie uprawy, gdy temperatura zewnętrzna jest zbyt niska muszą być ogrzewane. W celu 
lepszego wykorzystania ciepła grzejniki są umiejscowione pod stołami lub nisko przy 
ścianach, aby temperatura podłoŜa była jak najwyŜsza. W okresie letnim, w celu ograniczenia 
natęŜenia światła stosowane jest cieniowanie szklarni. Powoduje ono takŜe obniŜenie 
temperatury. Wietrzenie szklarni obniŜa temperaturę, wilgotność powietrza oraz stęŜenie 
dwutlenku węgla. Podobnie moŜna kontrolować czynniki mikroklimatyczne w tunelach 
foliowych z tą róŜnicą, Ŝe szybciej się nagrzewają w słoneczne dni i wietrzenie przez otwarcie 
drzwi szczytowych nie zawsze wystarcza. WyŜsza wilgotność panująca w tunelach moŜe 
spowodować szybszy rozwój chorób grzybowych.  

Aby uprawa była efektywna i ekonomiczna naleŜy zadbać o biologiczną i uprawową 
oszczędność energii w pomieszczeniach poprzez: 
− dobór uprawy - zastosowanie plennych i odpornych na choroby i szkodniki gatunków 

oraz odmian warzyw, które mają niewielkie wymagania termiczne, 
− obniŜanie temperatury powietrza nocą, 
− automatyczny dobór temperatury w pomieszczeniach i jej regulację z uwzględnieniem 

warunków świetlnych, 
− stosowanie energooszczędnych i materiałooszczędnych technologii, np. uprawa na biologicznie 

grzejących podłoŜach, 
− maksymalne wykorzystanie powierzchni i objętości pomieszczenia, 
− produkcję rozsad w klimatyzowanych pomieszczeniach przy sztucznym świetle oraz wysokim 

współczynniku termoizolacji. 
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Ogrzewanie pomieszczeń produkcyjnych stanowi jeden z najbardziej kosztownych 
elementów uprawy. Ograniczenie strat ciepła znacznie poprawia opłacalność uprawy i moŜna 
w tym celu podjąć niektóre z następujących działań: 
− uszczelnić okna i drzwi szklarni oraz jej oszklenie, 
− zastosować wentylację mechaniczną, 
− podwójne oszklenie w ścianach pionowych szklarni lub termoszyby, 
− uŜyć zamiast szkła, plastykowych płyt, np. plexi – glass, które mają niski współczynnik 

przepuszczalności ciepła, 
− zastosować drugą powłokę w ścianach bocznych i szczytowych wykonaną 

z pęcherzykowej, podwójnej folii polietylenowej, tzw. maty termoizolacyjnej, 
− zastosować ruchome ekrany cieplne, które są najczęściej wykonane z przyciemnionego 

szkła Ŝaroodpornego oraz aluminiowych pasków, by dłuŜej utrzymywały ciepło, 
− umieścić w odpowiednich miejscach elementy grzejne jak najniŜej, przy ziemi, przy 
ścianach i zagonach,  

− zapewnić dodatkowe, niezaleŜne ogrzewanie środowiskowe gleby, podłoŜa, itd., 
− sterować całym systemem grzewczym, mając na uwadze wymagania środowiskowe 

i termiczne uprawianych warzyw. 
Poza pierwotnymi źródłami energii do ogrzewania pomieszczeń moŜna wykorzystać inne 

jej zasoby, przyjazne dla środowiska: 
− ciepło odpadowe, np. woda z urządzeń schładzających w zakładach energetycznych, 
− ogrzane powietrze z wentylacji duŜych budynków inwentarskich, np. obór, 
− źródła energii odnawialnej - energia słoneczna, np. kolektory słoneczne, energia 

pozyskiwana z siły wiatru i przekształcana z energii elektrycznej w cieplną, źródła 
geotermiczne, woda głębinowa. 
Kolejnymi czynnikami warunkującymi efektywność uprawy warzyw pod osłonami są: 

− ukształtowanie powierzchni – powinno być płaskie (równinne), 
− klimat - a w szczególności, częste występowanie gradu i silnych wiatrów moŜe 

powodować większe straty spowodowane pękaniem szyb i zrywaniem folii, 
− woda - rośliny w czasie uprawy zuŜywają duŜe ilości wody, dlatego naleŜy zabezpieczyć dostęp 

do czystej wody (wysokie zawartości w niej składników pokarmowych lub zanieczyszczeń, 
powodują jej nieprzydatność do nawadniania kropelkowego), 

− gleba – uprawy szklarniowe i często w wysokich tunelach nie wykorzystują gleby, jako środowiska 
dla uprawy roślin szklarniowych zastępując ją róŜnego typu podłoŜami, a tylko w niskich tunelach 
sadzi się i sieje warzywa w glebie, 

− warunki ekonomiczne - a w szczególności transport, koszty ogrzewania, nawoŜenia, 
dostępność i koszty siły roboczej itp. 

 

 
Rys. 3. Termohigrometr [http://www.label.pl/po/rek520.html] 
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W celu przygotowania szklarni i tuneli do uprawy naleŜy: wykonać dezynfekcję całego 
obiektu, odkaŜanie termiczne lub chemiczne gleby oraz zakonserwować konstrukcję 

Przygotowanie szklarni i tuneli do odkaŜania obejmuje: 
− usunięcie roślin i mat,  
− usunięcie folii przykrywającej podłoŜe,  
− wyrównanie gruntu, 
− mechaniczne i ręczne usunięcie pozostałości organicznych oraz oczyszczenie powierzchni 

konstrukcji z brudu, 
− zabezpieczenie przed zalaniem urządzeń wraŜliwych na wilgoć, 
− umycie szyb, folii i konstrukcji z zewnątrz i wewnątrz obiektu, z uŜyciem detergentu 

lub środka myjąco-dezynfekującego, 
− spłukanie wodą i wreszcie wykonanie właściwej dezynfekcji, 
− połoŜenie folii na podłoŜu, oczyszczenie jej z brudu oraz ponowna dezynfekcja, 
− ustawianie mat. 

Do dezynfekcji stosowane są najczęściej preparaty zawierające w swoim składzie kwasy 
(np.: Mycetox, Agrosteril110Sl, Microcid 2AE), nanoszone zgodnie z instrukcją za pomocą 
myjek ciśnieniowych. Jak równieŜ moŜe być spalana siarka co wymaga uszczelnienia 
pomieszczeń i niskiej wilgotności powietrza. Zastosowanie kwasów i ich pochodnych niszczy 
patogeny, natomiast nie uwalnia szklarni od szkodników. Jedynie spalanie siarki niszczy 
zarówno choroby jak i szkodniki. 

OdkaŜanie podłoŜa moŜna przeprowadzić zarówno termicznie jak i chemicznie. 
OdkaŜanie termiczne przeprowadza się za pomocą pary wodnej przy zastosowaniu grzebienia, 
brony lub pługu parowego, doprowadzając podłoŜe do temperatury 90°C przez okres 
10-30 minut. Do odkaŜania chemicznego stosowane są środki zalecane w programie ochrony 
warzyw (np.: granulowany Basamid, Nemafos, Nematin, Vapan). Stosując te pestycydy 
naleŜy bezwzględnie przestrzegać zaleceń umieszczonych na etykiecie. Zastosowanie ich w 
niskich temperaturach sprawia, Ŝe ich rozkład jest powolny i w związku z tym zalecane jest 
przeprowadzenie testu rzeŜuchowego, polegającego na wysiewie jej nasion w odkaŜone 
podłoŜe. JeŜeli wzejdą i ich wzrost będzie normalny to podłoŜe nadaje się do uprawy. 
Konserwacja obiektów polega na uzupełnieniu oszklenia, jak równieŜ na likwidacji rdzy 
i wypełnieniu ubytków farby. Przeprowadza się ją w przerwach między cyklami uprawy, 
najczęściej w lecie. 

 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
 1. Jakie typy osłon wykorzystuje się do uprawy warzyw? 
 2. Na czym polega róŜnica między warunkami panującymi w szklarni i wysokim tunelu 

foliowym? 
 3. Jakie czynniki mikroklimatyczne mogą być mierzone w szklarni? 
 4. Co to są osłony płaskie? 
 5. Jakie są najczęściej wymiary tunelów wysoki w Polsce? 

 
4.1.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj schemat szklarni i przyporządkuj nazwy poszczególnym jej elementom 
konstrukcyjnym. 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) przeczytać fragment materiału nauczania (pkt. 4.1.1. w poradniku ucznia), 
2) obejrzeć film lub prezentację multimedialną na temat budowy szklarni, 
3) przeanalizować plansze i foliogramy dotyczące tematu zajęć, 
4) sporządzić schemat szklarnię, 
5) zaznaczyć na schemacie: szczyt, ścianę boczną i połać dachową, 
6) zaznaczyć fundament, cokół, ramownice, płatwie, kalenicę i szczebliny, 
7) przedstawić wyniki swojej pracy w grupie. 

 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− film lub prezentacja multimedialna na temat budowy szklarni, 
− plansze i foliogramy, 
− modele szklarni. 
 
Ćwiczenie 2 

Rozpoznaj materiały stosowane na pokrycie tuneli i osłon płaskich. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać fragment materiału nauczania (pkt. 4.1.1. w poradniku ucznia)  
2) obejrzeć film lub prezentację multimedialną na temat tuneli foliowych i osłon płaskich, 
3) przeanalizować plansze dotyczące budowy tuneli oraz osłon płaskich, 
4) rozpoznać się i scharakteryzować pisemnie próbki folii i włókniny, 
5) przedstawić rezultaty swojej pracy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− próbki róŜnych włóknin, 
− folia perforowana, 
− róŜne folie do tuneli wysokich, 
− prezentacje multimedialne lub filmy o zakładaniu tunelu i niskich osłon, 
− materiały reklamowe dotyczące folii tunelowych i włóknin. 
 
Ćwiczenie 3 

Porównaj mikroklimat w szklarni i tunelu foliowym. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać fragment materiału nauczania (pkt. 4.1.1. w poradniku ucznia), 
2) określić pomiary, których czynników mikroklimatycznych były wykonywane w tunelu  

oraz w szklarni w tym samym czasie, 
3) określić w przybliŜeniu średnie wskazania mierników w okresie wczesnowiosennym, 

letnim i jesiennym zarówno podczas dnia jak i nocy, 
4) porównać róŜnice mikroklimatyczne między szklarnią, a wysokim tunelem foliowym 

w róŜnych porach doby i roku, 
5) przedstawić rezultaty swojej pracy. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− odczyty higrografu i termografu, 
− urządzenia do pomiaru czynników mikroklimatycznych: termometry, termografy, 

higrometr, higrograf 
− prezentacje multimedialne na temat uprawy w szklarniach i tunelach. 
 

4.1.4. Sprawdzian postępów 
 

Czy potrafisz: Tak Nie 

1) rozróŜnić elementy konstrukcji szklarni? � � 
2) określić róŜnice w warunkach uprawy w szklarni i tunelach 

foliowych? 
� � 

3) rozpoznać rodzaje folii i włókniny? � � 
4) scharakteryzować urządzenia do pomiarów czynników 

mikroklimatycznych i określić do czego słuŜą? 
� � 

5) określić, w jaki sposób moŜna regulować temperaturę w szklarni? � � 
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4.2. PodłoŜa oraz metody uprawy pod osłonami 
 

4.2.1. Materiał nauczania 
 
Rodzaje podłoŜy stosowanych w produkcji roślin pod osłonami 

Rośliny pod osłonami płaskimi i w niskich tunelach uprawia się w wierzchniej warstwie 
gleby w gruncie. Gleba powinna być lekka, przepuszczalna, gliniasto-piaszczysta, musi zawierać 
wiele próchnicy oraz mieć dobrą przepuszczalność wody i powietrza. Ziemia nie moŜe być 
cięŜka, podmokła, ani zbyt lekka. W tego rodzaju glebie moŜna podnieść jej właściwości fizyko-
chemiczne stosując odpowiednio wysokie dawki nawozów organicznych. Gleby o niskiej 
zawartości próchnicy nawozi się obornikiem, około 600- 1000 kg na 100 m². W porze wiosennej 
moŜna teŜ stosować komposty, najlepiej przygotowane z kory drzew iglastych, w 
proporcjach około 5 m3 na 100 m². Aby dostarczyć odpowiednią ilość składników pokarmowych 
roślinom uprawianym pod osłonami, naleŜy uŜywać nawozów mineralnych. Do uprawy 
roślin warzywnych w wysokich tunelach i szklarniach uŜywa się specjalnie przygotowanych 
podłoŜy. 
Ziemie ogrodnicze – wytwarzane są z kompostowanych materiałów organicznych i uŜywa 
się je do produkcji rozsady, uprawy w pojemnikach, na stołach, w zagonach. Ziemie 
ogrodnicze dzielą się na pomocnicze (jednolite), powstałe z jednego rodzaju materiału, 
np. ziemia darniowa, oraz mieszaninę ziem pomocniczych, np. torfu, piasku. Nazwy tych 
ziem pochodzą od gatunków warzyw, dla których są przeznaczone, np. ziemia ogórkowa lub 
od etapu produkcji, np. do produkcji rozsady. Ziemie pomocnicze wymagają kompostowania 
przez 12-36 miesięcy. Pryzmy muszą być cały czas wilgotne, dlatego naleŜy zakładać je 
w miejscach zacienionych. Dla szybszego uzyskania efektu wskazane jest 
„przerabianie” pryzm, moŜna nawilŜać gnojówką, gnojowicą, ściekami z zakładów 
spoŜywczych, celulozowo-papierniczych, przez co kompostowany materiał wzbogaca 
się w mikroorganizmy i składniki mineralne. Przed uprawą naleŜy ziemię 
zdezynfekować chemicznie lub termicznie, a takŜe poddać ją analizie chemicznej. 
Torf wysoki – ma barwę jasnobrunatną lub brązową oraz włóknistą strukturę. Chłonie 
znacznie więcej wody niŜ wynosi jego waga i początkowo utrzymuje prawidłowe stosunki 
powietrzne. Po pewnym czasie niestety pogarszają się w nim stosunki powietrzne i dlatego 
często stosowany jest w mieszankach z kompostowaną korą. Torf wysoki nie zawiera 
czynników chorobotwórczych, ale wymaga wzbogacenia w wapń, poniewaŜ ma kwaśny 
odczyn, pH 2,8-4,5 i niewielką ilość składników pokarmowych. Torf odkwasza się dodając 
3-5 kg wapna nawozowego, albo 5-8 kg kredy na 1m³ torfu w zaleŜności od jego odczynu. 
Na rozłoŜoną cienką warstwę torfu sypie się określoną ilość nawozu wapniowego i całość 
przerabia się kilkakrotnie, aby składniki wymieszały się. Następnie dodaje się nawozy 
wieloskładnikowe w celu uzupełnienia makro i mikroelementów. Po kilku dniach naleŜy 
oznaczyć pH substratu, które powinno utrzymać się w granicach 5,5-6,0 pH. Dla roślin 
o długim okresie wegetacji odczyn oznacza się co 4-6 tygodni, gdyŜ w czasie uprawy pH 
obniŜa się i moŜna je podwyŜszyć dodając kredę. Torf wysoki po dodaniu do ziemi poprawia 
jej stosunki wodne, zaś jego włóknista struktura sprawia, Ŝe u roślin tworzy się zwarta bryła 
korzeniowa. PodłoŜe z torfu wysokiego ma szerokie zastosowanie w szklarni przy wysiewie 
nasion, produkcji rozsady i uprawy pod osłonami. Torfu nie naleŜy przesuszać gdyŜ się 
zbryla. 
Torf niski  – ma ciemnobrunatną, niemal czarną barwę. Jego pH wynosi 4,5-7,2, jest zatem 
wyŜsze od torfu wysokiego. Zawiera niewiele substancji organicznych, ale ma dość duŜo 
azotu. Wykazuje teŜ braki mikroelementów. Torf niski nie powinien być przesuszany, gdyŜ to obniŜa 
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jego moŜliwości absorpcji wody. Dodanie torfu niskiego do gleby poprawia jej właściwości 
fizyczne, dlatego teŜ słuŜy jako dodatek do ziemi w inspektach. 
Kora drzew iglastych – dobra jakościowo jest kora z fabryk, gdzie do korowania uŜywa się 
gorącej wody wypłukującej garbniki. Korę trzeba poddać kompostowaniu przez co najmniej  
3-4 miesiące (a najlepiej rok). Wilgotność kompostu powinna wynosić 60-70%. Korę stosuje 
się najczęściej do mieszanek z torfem. Kompost wymaga odkwaszania, wzbogacenia w 
makro- i mikroelementy oraz w wapń. 
Perlit  stosowany jest do ukorzeniania sadzonek, jak równieŜ do poprawy warunków 
powietrznych w mieszankach podłoŜy. Nie zawiera składników pokarmowych. Na perlicie 
moŜna uprawiać warzywa w wełnie mineralnej (rys. 4). 
Słoma – najczęściej uŜywana jest słoma twarda, czyli pszeniczna i Ŝytnia z upraw, na których 
nie stosowano herbicydów. Musi być mocno zmiękczona duŜą ilością wody oraz poddana 
fermentacji przez bakterie rozkładające celulozę i ligninę, poniewaŜ Ŝywią się one azotem. 
Dodawany jest on w postaci saletry amonowej – 1 kg na 100 kg słomy. Słoma zagrzewa się 
i jest uŜywana jako podkład grzejny dla roślin ciepłolubnych. Stosuje się ją jako podłoŜe 
przede wszystkim do ogórka, ale takŜe papryki i pomidora. 
Trociny – tylko trociny drzew iglastych mogą być uŜywane jako jednorodne podłoŜe, 
poniewaŜ trociny drzew liściastych zawierają substancje fitotoksyczne i te mogą być 
stosowane jako dodatek (10-20% objętości) do podłoŜy mieszanych, np. do torfu niskiego. 
Wełna mineralna –jest materiałem przewiewnym, chłonnym, o neutralnym odczynie, a takŜe 
nie zawiera składników pokarmowych. PodłoŜe to powinno być nawadniane kropelkowo 
i naleŜy dostarczać do niego poŜywkę (składniki pokarmowe rozpuszczone w wodzie). 
Wytwarza się ją w formie płyt lub kostek. Wełna mineralna wpływa korzystnie juŜ na produkcję 
rozsady i moŜe być stosowana w uprawie większości warzyw. 
Węgiel brunatny – stopień rozdrobnienia węgla wpływa na jego pojemność wodną, dlatego 
teŜ większe kawałki nie powinny przekraczać 10% objętości. Odczyn węgla brunatnego 
wynosi 6,7-7,2 (pH w wodzie). Węgiel ma większą przepuszczalność dla wody, co powoduje 
szybsze wypłukiwanie z niego składników pokarmowych przez podlewanie. UŜywany jest jako 
dodatek do ziem ogrodniczych, poniewaŜ poprawia ich właściwości fizyczne i wzbogaca 
w magnez. 
 
Metody uprawy warzyw pod osłonami 

Istnieje wiele metod i sposobów uprawy warzyw pod osłonami. Do najpopularniejszych 
naleŜą: 
1. Uprawa w cylindrach 

Cylindry wykonane z polichlorku winylu, tzw. cylindry sztywne lub z miękkiej folii 
polietylenowej. Uprawa w cylindrach sprawia, Ŝe plon jest wczesny i obfity ze względu na 
szybsze nagrzewanie się podłoŜa. Wypełnia się je podłoŜem o optymalnej zawartości 
składników mineralnych. Cylindry ustawia się w szklarni lub w tunelu na folii, jeśli podłoŜe 
nie jest dezynfekowane lub bezpośrednio na zdezynfekowanym podłoŜu, w które mogą 
swobodnie przerastać korzenie warzyw. Uprawa w nich wymaga nawadniania kropelkowego 
do kaŜdego cylindra. Najczęściej wykorzystywane są w produkcji pomidorów, ogórków, 
papryki i oberŜyny. Cylindry są często stosowane w produkcji rozsady warzyw pod osłony. 
2. Uprawa w workach 

Worki wykonane są z folii polietylenowej lub z tkaniny polipropylenowej. Stosowane 
są do uprawy warzyw dyniowatych, takich jak: ogórek, kawon, melon, oraz psiankowatych: 
pomidor, papryka, oberŜyna, wypełnia się je 90 dm³ podłoŜa najczęściej z torfu wysokiego 
i kory, a następnie sadzi po dwie – trzy rośliny. JeŜeli warzywa mają krótki okres uprawy,  
5-6 miesięcy, wystarczy wypełnić worek mniejszą ilością podłoŜa (np. 60 dm³). Worki 
powinny być ułoŜone na wyrównanej powierzchni, w zagony wyłoŜone folią szeroką na 
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80 cm. NaleŜy ułoŜyć fałdy z folii około 5 cm w odstępach co 3-4 worki, aby zapobiec 
nierównomiernej wilgotności podłoŜa, dozowania wody lub poŜywki. Podobnie jak uprawa 
w pierścieniach do kaŜdego worka powinno być doprowadzone nawadnianie kropelkowe. 
3. Cienkowarstwowe kultury przepływowe, NFI 

Jest to uprawa bez uŜycia podłoŜa, na stołach, zagonach, rynnach, przez które ciągle 
przepływa roztwór poŜywki dotykając korzeni roślin. Ta metoda wymaga precyzyjnego 
systemu dostarczającego nawozy mineralne oraz  wyposaŜenia w aparaturę pomiarową 
i dozująca poŜywkę (o właściwym składzie, dostosowaną do wymagań roślin i warunków 
świetlnych uprawy). PoŜywka jest rozprowadzana grawitacyjnie, z górnego zbiornika 
z kolektorem przepływa ona przez rynny, czy zagony i zatrzymuje się w dolnym zbiorniku 
z kolektorem zbiorczym. Szybkość przepływu poŜywki reguluje się zaworami 
zamontowanymi przy wlotach rynien. Tą metodą uprawia się głównie ogórki, pomidory 
i paprykę. 
 

  

Rys. 4. Uprawa pomidorów na wełnie mineralnej. 
Kostki wełny są ustawione na perlicie 

     [http://www.ho.haslo.pl/article.php?id=2614] 

Rys. 5. Schemat uprawy warzyw metodą 
cienkowarstwowych kultur 
przepływowych 

[www.ho.haslo.pl/images/article/2005/10/2450/] 
 
4. Uprawa na wełnie mineralnej 

Wełna mineralna w kostkach lub w matach rozkładana jest na powierzchni ziemi, 
zagonów lub stołów. Do produkcji rozsady wykorzystywane są małe kostki. 
5. Uprawa na balotach słomy 

Słoma Ŝytnia lub pszenna sprasowana w baloty, które układa się w szklarni w miejscach, 
w  których będą przebiegały rzędy roślin. Baloty mogą być ułoŜone na powierzchni gleby lub 
w niej zagłębione do około 1/4-2/3 ich wysokości. Przed uprawą powinny być w nie wmyte 
nawozy azotowe. Dzięki działalności bakterii rozkładana jest celuloza i lignina, a temperatura 
się podnosi. W celu jej obniŜenia moŜna słomę polewać wodą. Gdy temperatura opadnie 
poniŜej 35°C, moŜna sadzić rozsadę. Stosowane są dwa rodzaje uprawy na balotach słomy: 
bez okrywy, wymagający większej dokładności przy nawadnianiu roślin i ich nawoŜeniu oraz 
z okrywą, kiedy rośliny mogą przerosnąć do okrywy i ich korzenie nie są tak naraŜone na 
wysychanie korzeni. Uprawa na belach słomy najczęściej jest stosowana w uprawie ogórka. 
Zaletą tej metody jest dostępność słomy i jej niskie koszty oraz podgrzewanie powietrza przez 
słomę i zwiększenie zawartości CO2 tuŜ przy podłoŜu. 
6. Uprawa na wałach z nawozu końskiego 

Jest jedną z metod uprawy ogórka pod osłonami. Z nawozu końskiego formuje się lekko 
zbite wały i pokrywa się je kilkucentymetrową warstwą nawozu bydlęcego, aby zapobiec 
wrastaniu korzeni ogórka w nawóz, który łatwo nagrzewa się i jego temperatura moŜe być 
zbyt wysoka dla korzeni ogórka. Po nagrzaniu się wałów nawozu, przykrywa się 
je kilkucentymetrową warstwą podłoŜa, np. torfowo–korowego wraz ze składnikami 
mineralnymi lub tzw. ziemią ogórkową. Zaletami tego sposobu uprawy są podniesienie 
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temperatury tuŜ „przy ziemi”, zwiększona zawartość dwutlenku węgla, a wadami wysokie 
koszty i trudności w dostępie do duŜych ilości obornika. 
7. U prawa na stołach 

Stoły szklarniowe mają szerokie zastosowanie zarówno w produkcji rozsady jak 
i warzyw. Wykorzystuje się je do wczesnej uprawy pomidora i ogórka, wówczas stoły 
wypełnia się podłoŜem torfowym lub mieszanką kompostów albo rośliny uprawia się 
w cylindrach. Plonowanie warzyw jest przyspieszone, poniewaŜ podłoŜe jest ogrzewane 
rurami lub grzejnikami usytuowanymi pod nim. W uprawie warzyw stosowane są róŜne typy 
stołów stałe i przesuwne oraz głębokie (ze stosunkowo duŜą warstwą podłoŜa) i płaskie. 
8. Uprawa w gruncie w szklarni lub w tunelu foliowym 

Nasiona roślin lub ich rozsada są umieszczane bezpośrednio w glebie. Często jest ona 
zmodyfikowana poprzez dodawanie róŜnych podłoŜy (np.: torfu, kory). Podobnie jak 
wszystkie poprzednie podłoŜa i poŜywki, musi być ona odpowiednio przygotowana 
(odchwaszczona, o uregulowanych stosunkach wodno – powietrznych i optymalnej 
zawartości składników pokarmowych), aby spełniała wymagania uprawianych roślin. Uprawę 
w gruncie stosuje się w osłonach płaskich, niskich tunelach foliowych. Ze względu na niŜsze 
plony uzyskiwane przy zastosowaniu tej metody, nie jest ona zalecana w uprawach 
szklarniowych. 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie są metody uprawy warzyw w szklarni? 
2. Na czym polega uprawa w cylindrach? 
3. Jakie nawadnianie naleŜy zastosować podczas uprawy na wełnie mineralnej? 
4. Co to jest poŜywka? 
5. Jakie korzyści daje uprawa na wałach obornika? 
6. Jakie są właściwości torfu wysokiego? 
7. Jaką metodę uprawy stosuje się w niskich tunelach foliowych? 
 
4.2.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Rozpoznaj podłoŜa i określ ich właściwości fizyczne i chemiczne. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać fragment materiału nauczania (pkt. 4.2.1. w poradniku ucznia), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) przeanalizować tablice i foliogramy na temat podłoŜy, 
4) rozpoznać podłoŜa, 
5) określić ich właściwości fizyczne i chemiczne, 
6) wypełnić tabelę. 
 

Lp. 
Nazwa 
podłoŜa 

Wygląd i barwa Odczyn 
Zawartość składników 

pokarmowych 
Właściwości 

wodno–powietrzne 

1.      

2.      
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− tablice i foliogramy, 
− próbki podłoŜy, 
− tabela właściwości fizycznych i chemicznych podłoŜy. 
 
Ćwiczenie 2 

Przygotuj podłoŜe do napełniania cylindrów. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać fragment materiału nauczania (pkt. 4.2.1. w poradniku ucznia), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) wskazać, z jakich komponentów ma się składać podłoŜe, 
4) przygotować składniki, 
5) wymieszać składniki („przerobić”) i zapewnić odpowiednią wilgotność, 
6) odwaŜyć nawozy, 
7) zastosować nawoŜenie w oparciu o zalecenia stacji chemiczno-rolniczej, 
8) ponownie wymieszać, 
9) spiąć cylindry, 
10) określić ich szerokość, 
11) napełnić je podłoŜem, 
12) przedstawić rezultaty swojej pracy.  
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− róŜne podłoŜa ( torf wysoki, piasek, kora, perlit), 
− cylindry, 
− łopata i łopatka, 
– zalecenia nawozowe, 
– nawozy zgodne z zaleceniami, 
– waga, 
– woda. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 

Czy potrafisz: Tak Nie 

1) wymienić metody uprawy warzyw w szklarni? � � 
2) wyjaśnić, na czym polega uprawa na wełnie mineralnej? � � 
3) wskazać, które podłoŜa nie zawierają składników pokarmowych? � � 
4) określić, jakie są właściwości kory sosnowej? � � 
5) wyjaśnić, jakie metody uprawy stosowane są w niskich tunelach? � � 
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4.3. NawoŜenie warzyw pod osłonami 
 

4.3.1. Materiał nauczania 
 

Wymagania pokarmowe to optymalna ilość składników mineralnych pobieranych przez 
rośliny w okresie wegetacji. Wartość wymagań pokarmowych moŜe być określana ilością 
składników pobranych przez jedną roślinę albo przez rośliny uprawiane na danej powierzchni. 
Poszczególne gatunki, a nawet odmiany, mają zróŜnicowane wymagania pokarmowe. 
NawoŜenie jest jednym z czynników wpływającym bezpośrednio na wysokość plonu. 
Zarówno niedobory jak i nadmiary składników pokarmowych są dla rośliny szkodliwe 
i powodują zmniejszenie plonu, a często takŜe obniŜenie jego jakości. Wymagania pokarmowe 
najczęściej wyraŜa się w mg czystego składnika na dm3 podłoŜa lub poŜywki (lub g/m3). 
Objawy niedoborów składników pokarmowych u warzyw uprawianych pod osłonami 
są podobne jak u innych roślin. Niedobór azotu powoduje osłabienie wzrostu roślin, liście 
stają się jaśniejsze, rośliny wolniej rosną, a ich przyrosty są cienkie. Przy niedoborze potasu 
brzegi liści początkowo Ŝółkną, a następnie zasychają. Poza tym u pomidora pojawiają się na 
owocach zielone plamy, a kwiatostany wyrastają pod ostrym kątem i szybko się łamią pod 
cięŜarem owoców. Niedobór magnezu powoduje rozjaśnienie, a następnie Ŝółknięcie, aŜ do 
nekrozy blaszki liściowej między nerwami. Niedobór wapnia często łączy się z niewłaściwym 
(zbyt kwaśnym) odczynem podłoŜa lub poŜywki. Pomidory są wraŜliwe na jego niedobór, 
który powoduje suchą zgniliznę wierzchołkową. Niedobór fosforu powoduje osłabienie 
wzrostu i kwitnienia, niekiedy liście i łodygi są zabarwione na fioletowy kolor. Nadmiar 
jednego składnika często moŜe powodować niedobór innego, na przykład nadmiar potasu 
utrudnia pobieranie wapnia i Ŝelaza. Istotnym czynnikiem w uprawie warzyw pod osłonami 
jest kontrola zasolenia gleby, im jest ono wyŜsze, tym rośliny mają większe trudności 
w pobieraniu składników pokarmowych. 
Potrzeby pokarmowe są to ilość składników, jaką trzeba dostarczyć roślinom, aby zapewnić 
ich zaspokojenie wymagań pokarmowych. Potrzeby pokarmowe roślin zaleŜą od 
następujących czynników: długości okresu wegetacji, warunków uprawy, zasobności podłoŜa 
w składniki mineralne, zdolności rośliny do pobierania składników pokarmowych z podłoŜa, 
kompleksu sorpcyjnego i innych. Potrzeby pokarmowe określa się najczęściej na podstawie 
metod chemicznych, polegających na analizie podłoŜa i materiału roślinnego, poniewaŜ ocena 
organoleptyczna (wzrokowa) jest zbyt mało dokładna. Badając podłoŜe naleŜy wykonać 
następujące czynności:  
− pobrać pojedyncze próbki podłoŜa z warstwy około 0–20cm (korzenienia się rośliny), 

poŜywki lub wycinki z pierścieni, pobieranie prób naleŜy przeprowadzić w miejscach 
typowych dla danej uprawy, 

− przygotować reprezentatywną próbkę ok. 0,5l z prób pojedynczych, wsypując je do duŜego 
pojemnika i mieszając je, 

− szczelnie zamknąć w torebce foliowej i oznakować, opisując na załączonej etykiecie (właściciel 
i adres gospodarstwa, z jakiej osłony została pobrana próba, gatunek i wiek lub fazę rozwojową 
roślin, sposób uprawy, określić czy jest to podłoŜe mineralne czy organiczne), 

− wysłać próbki do stacji chemiczno-rolniczej w celu wykonania analizy chemicznej, 
− zinterpretować wyniki analizy, w której są określane niedobory i zalecane zawartości 

składników pokarmowych, a takŜe proponowane nawoŜenie, 
− wykonać zalecenia nawozowe. 

Analiza materiału roślinnego polega na pobraniu do badania części rośliny (części 
wskaźnikowych): liści, owoców, ogonków liściowych. Zawartość składników mineralnych 
w poszczególnych częściach roślin jest zróŜnicowana. W młodych liściach znajduje się duŜo 
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azotu, potasu, fosforu, a mniej wapnia i magnezu. Oznaczenie składu chemicznego rośliny 
w jej częściach jest odzwierciedleniem jej odŜywiania. MoŜe się zdarzyć, Ŝe w podłoŜu jest 
wysoka zawartość danego składnika, a w roślinie niska i dlatego analizę materiału roślinnego 
moŜna wykorzystać do korygowania dawek nawoŜenia pogłównego. Analiza materiału 
roślinnego moŜe stanowić uzupełnienie analizy podłoŜa, ale nie moŜe jej zastępować. Przed 
uprawą naleŜy stosować nawoŜenie podstawowe na podstawie analizy podłoŜa. Do nawoŜenia 
pogłównego w czasie wegetacji najlepiej przygotować roztwór nawozu w granicach 0,05%-0,3%, 
uwzględniając rodzaj rośliny, stadium jej rozwoju, sposób zasilania i wynik analizy podłoŜa. 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to są wymagania pokarmowe? 
2. Co to są potrzeby pokarmowe? 
3. Jakie są objawy niedoboru potasu na roślinach? 
4. Jakie informacje podaje się na etykiecie z próbką podłoŜa? 
5. Do czego słuŜy analiza materiału roślinnego? 
 
 
4.3.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Pobierz i przygotuj reprezentatywną próbkę podłoŜa. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) przeczytać fragment materiału nauczania (pkt. 4.3.1. w poradniku dla ucznia), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) obejrzeć film o nawoŜeniu roślin szklarniowych, 
4) wyznaczyć miejsca pobierania próbek, 
5) pobrać podłoŜe i wymieszać je, 
6) zapakować reprezentatywną próbkę do torebki i zaetykietować, 
7) przedstawić wnioski z wykonanego ćwiczenia. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– podłoŜe, 
– laska Egnera lub łopatka, 
– film o nawoŜeniu roślin szklarniowych, 
– woreczki foliowe. 
 
Ćwiczenie 2 

Rozpoznaj objawy niedoborów składników pokarmowych na warzywach. 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać fragment materiału nauczania (pkt. 4.3.1. w poradniku dla ucznia), 
2) określić i opisać zaobserwowane objawy na roślinach, 
3) określić typowe objawy niedoboru poszczególnych składników pokarmowych, 
4) porównać opisy niedoborów składników pokarmowych z zaobserwowanymi zmianami, 
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5) rozpoznać przyczyny zmian na warzywach, 
6) przedstawić wyniki ćwiczenia. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– prezentacja multimedialna na temat uprawy nawoŜenia pod osłonami, 
– plansze przedstawiające metody uprawy warzyw pod osłonami,  
– laska Egnera i inne narzędzia do pobierania próbek. 

 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 

1) zdefiniować pojęcia: wymagania pokarmowe oraz potrzeby 
nawozowe? 

� � 

2) określić metody określania potrzeb nawozowych? � � 
3) określić, do czego słuŜy analiza materiału roślinnego? � � 
4) zaplanować sposoby ograniczania strat ciepła w szklarni? � � 
5) zaplanować sposoby wietrzenia i zacieniania szklarni? � � 
6) określić, na czym polega uprawa warzyw na wełnie mineralnej? � � 
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4.4. Metody i środki ochrony roślin warzywnych 
 
4.4.1. Materiał nauczania 
 
Zabezpieczanie upraw pod osłonami przed mrozem i przymrozkami 

Osłony, które nie są ogrzewane wymagają zastosowania zabezpieczeń chroniących 
uprawiane w nich warzywa przed mrozami i przymrozkami. W tunelach foliowych nie 
ogrzewanych, których jedynym źródłem ciepła są promienie słoneczne moŜna zastosować 
podkłady grzejące, które zabezpieczają grunt przed niskimi temperaturami i wpływają 
korzystnie na wzrost roślin. W tunelu foliowym nie ogrzewanym zabezpieczeniem przed 
mrozami i przymrozkami są podkłady grzejące z obornika, stosowanie wałów z nawozu 
końskiego lub balotów słomy, które utrzymują dodatnią temperaturę podłoŜa. W tunelach 
niskich wzrost temperatury o 3-4°C moŜna uzyskać ograniczając objętość powietrza nad 
roślinami uŜywając dodatkowego niskiego tunelu, który moŜe być wykonany z pędów 
leszczyny lub drutu o średnicy 2-3mm i przykryty folią litą lub perforowaną. Jeśli są duŜe 
spadki temperatury, wtedy moŜna zastosować osłony tunelu w postaci mat ze słomy lub 
tworzyw sztucznych. Ponadto w tunelu moŜna zastosować dodatkową warstwę folii na 
zewnątrz w odległości 2 -5 cm od podstawowej, montowanej na stałe lub czasowo. Tworzy 
ona tzw. poduszkę powietrzną izolującą wnętrze tunelu od powietrza zewnętrznego. Taki 
ekran moŜna zamontować przy pomocy zapinek do folii przymocowywanych do pałąków od 
wewnątrz. Konstrukcję dodatkową wykonuje się teŜ z drewnianych listew, drutu 
zbrojeniowego lub mocnego sznurka i ma ona kształt trapezu albo półkola. Do izolacji tunelu 
dobrym materiałem jest zwykła folia o grubości 0,05-0,1 mm, włóknina PP 17g/m² lub 
włóknina specjalna Lutradur. WzdłuŜ ścian bocznych moŜna umieścić folię pęcherzykową 
i podczepić do pałąków cienką folię albo włókninę. Energię cieplną moŜna częściowo 
zachować w glebie poprzez jej ściółkowanie uŜywając czarnej cienkiej folii PE i włókniny 
PP. Temperatura wzrasta wówczas o około 1-2°C. 
 
Metody zwalczania chorób i szkodników roślin warzywnych 
Metody zapobiegawcze 
Kwarantanna polega na zabezpieczeniu upraw na terenie całego kraju (tzw. kwarantanna 
zewnętrzna) przed przedostaniem się i rozprzestrzenianiem się patogenów, chwastów, 
szkodników, które znajdują się na liście obiektów kwarantannowych. StraŜ graniczna 
kontroluje czy nie zostaną wwiezione na terenie kraju. W sytuacji, gdy kwarantanna 
zewnętrzna była nieskuteczna, rozpoczyna się kwarantannę wewnętrzną polegającą na 
wykrywaniu i likwidacji ognisk powodujących skaŜenie. Jeśli w uprawie roślin pojawią się 
obiekty kwarantannowe, wówczas naleŜy zgłosić je do Inspekcji Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa, a następnie zastosować się do jej zaleceń. 
Metody agrotechniczne polegają na dobieraniu poszczególnych gatunków roślin do 
warunków siedliska w celu zapewnienia im dobrej zdrowotności. W celu eliminowania 
chorób i szkodników do uprawy roślin naleŜy uŜywać odkaŜonych, pozbawionych patogenów 
podłoŜy. Odpowiedni termin wysiewu, zagęszczenie roślin, stosowanie racjonalnego 
nawoŜenia mineralnego i organicznego równieŜ słuŜą zapobieganiu chorobom. 
Metody hodowlane polegają na uŜywaniu dopuszczonych do uprawy, odpornych na choroby 
lub tolerancyjnych odmian, które zapewniają prawidłowy rozwój roślin i chronią je przed 
chorobami, na które są one uodpornione lub występujące choroby nie wyrządzają znaczących 
strat. 
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Metody bezpośredniego zwalczania 
Metody mechaniczne i fizyczne polegają na ręcznym zbieraniu i niszczeniu szkodników, 
wyłapywaniu ich uŜywając opasek chwytnych, pułapek, itp. Metody te są pracochłonne i na 
ogół mało efektywne. 
Metody chemiczne to stosowanie preparatów chemicznych w formie płynnej, 
sproszkowanej, zawiesinowej, koncentratów do przygotowywania emulsji, granulatów, 
aerozoli, świec dymnych i gotowych zatrutych przynęt. Preparaty chemiczne stosuje się do 
zaprawiania materiału siewnego, jako zabieg profilaktyczny chroniący rośliny w ich 
wczesnych fazach rozwoju przed niektórymi szkodnikami i chorobami grzybowymi. 
Zaprawianie moŜe być suche, półsuche, mokre lub jako inkrustacja. Opylanie roślin 
preparatami w formie sproszkowanej polega na pokrywaniu roślin środkiem chemicznym, 
przy czym preparat łatwo strącany jest z roślin przez ruch powietrza, dlatego nie zaleca się tej 
formy ochrony. Opryskiwanie jest to pokrywanie powierzchni podłoŜa lub roślin roztworem, 
zawiesiną lub emulsją preparatu. Stosuje się zamgławianie i drobnokropliste opryskiwanie dla 
zwalczania chorób i szkodników, a takŜe grubokropliste przy zwalczaniu chwastów. 
Aerozolowanie i gazowanie przeprowadza się w celu zwalczania szkodników 
w pomieszczeniach. Wysiew środków owadobójczych i chwastobójczych w postaci 
granulatów jest jednym z najbezpieczniejszych sposobów stosowania środków chemicznych 
polegający na wysiewie ich na całej powierzchni podłoŜa lub w rzędach roślin i przykrycie 
ich glebą. Przykładem stosowania tej metody jest stosowanie środków do zwalczania mszyc. 
Szkodnik wysysa z rośliny soki wraz ze środkiem chemicznym, który pobrała roślina i w ten 
sposób dostaje się on do organizmu mszycy powodując jej zniszczenie. Określanie terminu, 
dawki i dobór środka powinien odbywać się na podstawie aktualnego programu ochrony 
warzyw. Zawiera on takŜe informacje na temat karencji oraz prewencji. 
Metody biologiczne polegają na zwalczania szkodników przy pomocy pasoŜytów oraz 
drapieŜców. Stymulowanie rozwoju organizmów poŜytecznych ma na celu wykorzystanie ich 
do zwalczania lub ograniczenia liczebności szkodników. Organizmami pasoŜytniczymi są 
niektóre pierwotniaki, nicienie, owady, grzyby oraz bakterie, zaś drapieŜcami są ptaki i ssaki 
owadoŜerne, niektóre roztocza i owady. DrapieŜcę wprowadza się, (tzw. Introdukcja) na teren 
zagroŜony przez szkodniki, które niszczy. 
Metoda integrowana łączy ochronę roślin, środowiska i zdrowia człowieka, integruje róŜne 
metody zapobiegania i zwalczania chorób, szkodników i chwastów. Stosuje się w niej 
selektywne środki chemiczne tylko w sytuacjach koniecznych. Z zabiegów chemicznych 
rezygnuje się wtedy, gdy liczebność graniczna danych szkodników jest niska i nie wyrządzają 
one szkód o znaczeniu ekonomicznym. Do przeprowadzania zabiegów ustala się taki termin, 
aby przy zachowaniu ich skuteczności nie niszczyły naturalnych wrogów szkodnika. 
 
Środki zwalczania chorób i szkodników roślin warzywnych 
Pestycydy są to związki chemiczne lub ich mieszaniny stosowane w uprawach roślin, 
magazynach, w higienie człowieka i zwierząt do zwalczania organizmów szkodliwych. Preparat 
chemiczny składa się z substancji aktywnej (czynnej) o działaniu grzybobójczym, owadobójczym 
lub chwastobójczym, która ma silne działanie. Z tego powodu stosuje się jej niewielkie ilości 
rozcieńczając w wodzie, w rozpuszczalniku organicznym z dodatkiem emulgatora.  
Chemiczne środki ochrony roślin (pestycydy) dzielą się na: 
Środki do zwalczania szkodników - zoocydy, wśród których wyróŜnia się specyficzne 
środki do zwalczania poszczególnych grup szkodników, np. insektycydy do zwalczania 
owadów, akarycydy do zwalczania roztoczy, nematocydy do niszczenia nicieni, itd. 
Ze względu na sposób działania środków owadobójczych na szkodnika rozróŜnia się:  
− kontaktowe, które działają trująco po zetknięciu się z okrywą ciała, 
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− wewnętrzne (Ŝołądkowe) działające trująco po dostaniu się do przewodu pokarmowego 
szkodnika, 

− oddechowe lub fumiganty, działające trująco po dostaniu się w postaci gazu lub pary do dróg 
oddechowych szkodnika. 

Środki w róŜnorodny sposób oddziałują na roślinę i dlatego rozróŜnia się: 
− chroniące roślinę zewnętrznie, 
− wgłębne, które wnikają do tkanek i działają na szkodniki Ŝerujące w liściach i pędach, 
− układowe (systemiczne), które przenikają do tkanki przewodzącej, krąŜą wraz z sokami 

w całej roślinie i niszczą szkodniki ssące. 
Insektycydy są zróŜnicowane pod względem budowy chemicznej i wśród wielu z nich 
najwaŜniejszymi są chlorowane węglowodory, związki fosfoorganiczne, pochodne kwasu 
karbamidowego, pyretroidy. Większość chlorowanych węglowodorów działa kontaktowo, 
a niektóre z nich przez układ oddechowy i pokarmowy owadów. Związki fosfoorganiczne zaś 
działają selektywnie, poniewaŜ niszczą owady ssące, przędziorki, owady Ŝerujące wewnątrz 
organów rośliny, ale poprzez wnikanie do tkanek, nie zatruwają owadów poŜytecznych. 
Środki te nie kumulują się w organizmach ludzkich i zwierzęcych. Pochodne kwasu 
karbamidowego działają kontaktowo i Ŝołądkowo, szybko i skutecznie niszczą owady, nie 
kumulują się ani w organizmie człowieka, ani zwierząt. Pyretroidy są skutecznymi, 
nowoczesnymi i ekonomicznymi środkami w zwalczaniu szkodników. Mają szeroki zakres 
działania, duŜą skuteczność szczególnie w niŜszych temperaturach. 
Środki do zwalczania grzybów - fungicydy niszczą grzybnię i zarodniki grzybów 
pasoŜytniczych. Stosuje się je w celach profilaktycznych, do zaprawiania materiału siewnego 
albo do bezpośredniego zwalczania patogenów. Środki te róŜnią się w składzie chemicznym 
i dlatego rozróŜnia się fungicydy miedziowe, siarkowe, organiczne i systemiczne. Fungicydy 
miedziowe mają duŜą skuteczność i długotrwałe działanie. Środki siarkowe uŜywane są 
w drobno zmielonej postaci do odparowywania w szklarniach, a takŜe do gazowania 
pomieszczeń. Fungicydy organiczne o działaniu profilaktycznym wykazują wysoką 
aktywność grzybobójczą i niską toksyczność dla ludzi i zwierząt. Fungicydy systemiczne 
są skuteczne w systemie ochrony nadziemnych części warzyw przed chorobami grzybowymi. 
Środki bakteriobójcze - bakteriocydy. Zapobiegawczo moŜna zastosować środki 
zabezpieczające przed infekcją (np.: siarczan miedzi), a po jej wystąpieniu środki 
bakteriobójcze (antybiotyki). Stosowanie antybiotyków ze względu na niebezpieczeństwo 
uodpornienia się na nie bakterii atakujących ludzi musi być pod kontrolą. 
Środki do zwalczania chwastów - herbicydy, to środki chwastobójcze, które mają działanie 
kontaktowe lub systemiczne. Selektywne działanie niektórych herbicydów pozwala na 
zastosowanie ich w określonych uprawach. Herbicydy nieselektywne (totalne) mogą być 
stosowane tylko przed uprawą. Środki chwastobójcze dzieli się takŜe na doglebowe i dolistne. 
Herbicydy naleŜy dobierać do konkretnych gatunków roślin i do składu botanicznego 
chwastów. 

Stosując chemiczne środki ochrony roślin naleŜy zatroszczyć się o własne 
bezpieczeństwo poprzez stosowanie ubrań roboczych i środków ochrony osobistej 
zarówno podczas przygotowania jak i wykonywania zabiegu. Dla zapewnienia 
bezpieczeństwa konsumenta naleŜy przestrzegać okresu karencji, a dla ochrony przyrody, 
takŜe prewencji dla pszczół.  

Okresem karencji nazywamy najkrótszy okres, jaki musi upłynąć od zabiegu do zbioru, 
w czasie którego, zawartość pestycydu w roślinie spada poniŜej normy. Okresem prewencji 
dla pszczół nazywamy najkrótszy okres, jaki musi upłynąć od zabiegu do oblotu pszczół. 
Pestycydy dzielą się na cztery klasy toksyczności. Zabiegi środkami I i II klasy mogą 
wykonać męŜczyźni po ukończeniu odpowiedniego szkolenia. Natomiast kobiety nie powinny 
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w ogóle wykonywać zabiegów pestycydami. KaŜdy pestycyd powinien być sprzedawany 
razem z etykietą, na której są podawane najwaŜniejsze informacje, a przede wszystkim: 
– nazwa środka i substancji aktywnej, 
– jego przeznaczenie i termin zastosowania, 
– zalecana dawka i stęŜenie, 
– klasa toksyczności, 
– okres karencji i prewencji, 
– środki ostroŜności przy jego stosowaniu (ubrania robocze i środki ochrony osobistej), 
– objawy zatrucia i telefony do szpitali gdzie moŜna uzyskać pomoc. 

Choroba rośliny  to długotrwałe zaburzenia w czynnościach fizjologicznych powodujące 
zmiany w wyglądzie zewnętrznym i wewnętrznej budowie rośliny. 

Czynniki chorobotwórcze to czynniki powodujące powstawanie chorób. Czynniki 
organiczne, czyli patogenne to wirusy, bakterie, grzyby Ŝyjące kosztem roślin uprawnych 
i czerpiące z nich pokarmy. Czynnikami nieorganicznymi są niewłaściwe, niesprzyjające 
roślinom czynniki środowiskowe, czyli wysoka temperatura pomieszczenia, duŜa wilgotność 
powietrza, zagęszczenie roślin, które sprzyjają rozwojowi i rozprzestrzenianiu się chorób 
roślin warzywnych. Choroby atakujące części naziemne roślin, np. szara pleśń, częściej 
występują w tunelach foliowych, poniewaŜ jest w nich znacznie wyŜszy poziom wilgotności 
powietrza niŜ w szklarniach. Istnieje wiele chorób dla róŜnych gatunków warzyw, których  
szczegółowy opis moŜna znaleźć w programach ochrony roślin. 

Do chorób atakujących uprawy warzyw pod osłonami naleŜą: 
– szara pleśń, poraŜa liście, pędy, owoce roślin, na których ukazują się stopniowo 
ciemniejące plamy koloru jasnobrunatnego. Zaatakowane tą chorobą pędy odłamują się, zaś 
na owocach przy szypułce (pomidor, papryka, ogórek) pojawiają się wodniste plamy 
z puszystym nalotem. Choroba ta rozprzestrzenia się w pomieszczeniach o duŜej wilgotności 
powietrza. Zapobieganie: regularne wietrzenie pomieszczeń, utrzymywanie wilgotności 
powietrza do 75% i nawadnianie kropelkowe. W momencie wystąpienia choroby warzywa 
naleŜy opryskiwać fungicydami według aktualnego programu ochrony warzyw. 
 

 
Rys. 6.  Objawy szarej pleśni na łodydze   Rys. 7. PoraŜony liść z objawami zarodnikowania grzyba 

[www.inwarz.skierniewice.htm]   [www.inwarz.skierniewice.htm] 
 
– zgnilizna twardzikowa moŜe poraŜać kaŜdą część rośliny, a zwłaszcza jej pędy 
w rozwidleniach lub wyrastające tuŜ nad ziemią. Roślina powyŜej poraŜonych części więdnie 
i usycha. Części roślin pokrywają się wodnistymi plamami, które się powiększają i pokrywają 
białym nalotem, zaś wewnątrz łodyg pojawiają się czarne zarodniki przetrwalnikowe. 
Przyczyną rozwoju choroby są pozostawione w glebie sklerocja o Ŝywotności 2-3 lat.  
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Zapobieganie: termiczne odkaŜanie podłoŜa, usuwanie resztek roślin, dokładne wietrzenie 
pomieszczenia oraz unikanie zwilŜania roślin. Podczas pierwszych objawów choroby 
stosowanie opryskiwania fungicydami według aktualnego programu ochrony warzyw. 

 

– zgorzel siewek i zgnilizna przykorzeniowa to choroby 
poraŜające siewki i młode rośliny. Na skutek przewęŜenia części 
liścieniowej siewek rośliny przewracają się. Młode rośliny mają 
zakaŜone głównie szyjki korzeniowe. Choroby wywołuje 
temperatura pomieszczenia poniŜej 15ºC, podlewanie zimną wodą 
i wysoka wilgotność podłoŜa.  

Zapobieganie: stosowanie odkaŜonego podłoŜa do uprawy, 
unikanie podlewania warzyw zimną wodą. Z chwilą pojawienia się 
choroby moŜna zastosować fungicydy według aktualnego programu 
ochrony warzyw. 
 
Rys. 8. Zgorzel siewek  
[www.inwarz.skierniewice.htm] 

 
KaŜdy gatunek warzyw jest atakowany przez specyficzne i charakterystyczne dla niego 

choroby, wśród nich wyróŜnia się: 
1. Warzywa psiankowate 

 
 

Brunatna plamistość liści pomidora objawia się na górnej 
stronie liści, gdzie występują Ŝółte plamy, które z czasem 
brunatnieją oraz na dolnej stronie liści, na której pojawia się 
brunatny, aksamitny nalot, wskutek czego liście zamierają. 
Rozwojowi infekcji sprzyja wilgotność powietrza powyŜej 80% 
oraz temperatura 18-22ºC. 

Zapobieganie: uprawa odmian odpornych, odkaŜanie 
pomieszczenia poprzez odparowywanie siarki, odkaŜanie 
podłoŜa, regularne wietrzenie pomieszczenia, unikanie zraszania 
pomidora wodą. JeŜeli wystąpią pierwsze objawy choroby, 
wówczas stosuje się opryskiwanie fungicydami według 
aktualnego programu ochrony roślin.  
 
 

Rys. 9. Brunatna plamistość na liściach  
pomidora [www.inwarz.skierniewice.htm] 
 
Fuzaryjne więdnięcie pomidora powoduje brunatnienie wiązek przewodzących i zamieranie 
dolnych liści. Źródłem choroby mogą być zainfekowane nasiona i zakaŜone podłoŜe. 

Zapobieganie: uprawa odmian odpornych lub szczepionych na podkładkach odpornych, 
stosowanie odkaŜania termicznego podłoŜa. 
Mączniak prawdziwy psiankowatych atakuje liście papryki i pomidora, na górnej stronie 
liści powstają przebarwienia i biały nalot, zaś na dolnej stronie występują plamy 
z zarodnikami i grzybnią. Rozwojowi choroby sprzyja nadmierna wilgotność oraz wysoka 
temperatura powietrza. 

Zapobieganie: kontrolowanie wilgotności i temperatury powietrza. W pierwszych 
objawach choroby naleŜy zastosować opryskiwanie według aktualnego programu ochrony 
roślin. 
Sucha zgnilizna objawia się brązowiejącymi, suchymi, lekko wgłębionymi plamami, 
przyczyną jest niedobór wapnia nadmiar potasu i zaburzenia w gospodarce wodnej rośliny. 
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Śluzowate więdnięcie roślin psiankowatych jest chorobą kwarantannową, która poraŜa 
wiązki przewodzące roślin psiankowatych, na skutek czego rośliny Ŝółkną i zamierają. 
Źródłem infekcji moŜe być zakaŜony materiał siewny i podłoŜe. 

Zapobieganie: odkaŜanie podłoŜy formaliną, odkaŜanie nasion, niszczenie poraŜonych 
pędów, zgłaszanie choroby do stacji kwarantanny i ochrony roślin. 
Wirus mozaiki tytoniowej poraŜa rośliny w kaŜdym stadium ich rozwoju. Blaszki liściowe 
są zgrubiałe i pofałdowane, zaś wierzchołki liści są wyostrzone. Choroba przenosza jest przez 
owady o aparacie gębowym kłująco – ssącym, przez wiatr, z materiałem nasiennym, podczas 
prac pielęgnacyjnych. Większość obecnie uprawianych roślin jest odporna na ten wirus. 

Zapobieganie: usuwanie i spalanie poraŜonych roślin, zaprawianie nasion fosforanem 
trójsodowym, przestrzeganie higieny w czasie prac pielęgnacyjnych. 
Zaraza ziemniaka poraŜa liście, na których powstają brunatne plamy z białym nalotem, 
a pod nimi twarda zgnilizna miąŜszu. Chorobę wywołują zarodniki z zakaŜonych upraw 
ziemniaka. 

Zapobieganie: unikanie upraw pomidora w pobliŜu plantacji ziemniaka, profilaktyczne 
opryskiwanie fungicydami według aktualnego programu ochrony roślin. 

   
A      B 

Rys. 10. Zaraza ziemniaka na liściach (A) i owocach pomidora (B) [www.inwarz.skierniewice.htm] 
 
2. Warzywa dyniowate 
Antraknoza dyniowatych powoduje, Ŝe na liściach pojawiają się jasnozielone plamy 
przechodzące w kolor brunatny. Na łodydze, owocach i szyjce korzeniowej występują 
wgłębione plamy z ceglastym nalotem zarodników grzyba. Rośliny więdną i zamierają. 
Źródłem choroby jest grzyb zimujący w nasionach i resztkach poraŜonych roślin, wysoka 
temperatura i wilgotność powietrza sprzyja wystąpieniu choroby. 

Zapobieganie: odkaŜanie podłoŜa, pomieszczeń, nasion, opryskiwanie w początkowym 
stadium choroby według aktualnego programu ochrony roślin. 
Fuzaryjne więdnięcie dyniowatych jest chorobą wiązek naczyniowych, które są zatkane 
i przez to pobieranie wody jest znacznie ograniczone. Rośliny więdną, Ŝółkną i obumierają. 
Źródłem choroby jest podłoŜe. Zapobieganie: odkaŜanie podłoŜa, szczepienie odmian 
szlachetnych na dyni figowatej. 
Kanciasta plamistość ogórka poraŜa liście, owoce i kwiaty. Młode rośliny giną, zaś starsze 
mają na liściach kanciaste, szare lub brunatne plamy, pokrywające się mętną cieczą przy 
duŜej wilgotności. Źródłem zakaŜenia są nasiona i resztki zakaŜonych roślin. Wysoka 
wilgotność powietrza równieŜ sprzyja rozwojowi choroby. Zapobieganie: wykonywanie 
wszelkich zabiegów profilaktycznych, zaprawianie nasion oraz zabiegi fungicydami według 
aktualnego programu ochrony roślin.  
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Rys. 11. Liście ogórka poraŜone przez kanciastą plamistość [www.inwarz.skierniewice.htm] 
 
Mączniak prawdziwy dyniowatych powoduje występowanie na liściach białego nalotu, 
więdnięcie liści, a takŜe obumieranie silnie poraŜonych roślin. Źródłem infekcji jest zakaŜone 
podłoŜe i resztki poraŜonych roślin. Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi choroby są brak 
przewiewu, słaba wentylacja i wysoka temperatura. 

Zapobieganie: odkaŜanie pomieszczenia i podłoŜa, opryskiwanie preparatami według 
aktualnego programu ochrony roślin. 
Nie pasoŜytnicze więdnięcie roślin  wywołują niekorzystne warunki środowiskowe oraz 
błędy w uprawie, takie jak zbyt niska temperatura podłoŜa, polewanie roślin zimną wodą 
w czasie wysokiej temperatury i duŜego nasłonecznienia. 
Opadanie kwiatów i zawiązków owoców występuje na skutek silnych wahań temperatury 
powietrza, podłoŜa, zmian wilgotności powietrza oraz z powodu pozostawienia zbyt duŜej 
ilości owoców. 
Parch dyniowatych powoduje, Ŝe młode owoce melona oraz ogórka przestają rosnąć 
i zamierają. Na starszych owocach pojawiają się brunatne, suche, korkowate plamy 
z oliwkowo-czerwonym nalotem, z których wydobywają się krople cieczy. Rozwojowi 
choroby sprzyja zbyt niska temperatura i duŜe zagęszczenie roślin. Źródłem zakaŜenia są nasiona 
z zainfekowanych owoców. 

Zapobieganie: uprawa odmian genetycznie odpornych, zaprawianie nasion, opryskiwanie 
roślin według aktualnego programu ochrony roślin.. 
Pękanie owoców jest spowodowane niedoborem potasu w czasie dorastania oraz dojrzewania 
owoców oraz silnym wahaniem wilgotności gleby. 

Zapobieganie: dokładna regulacja czynników środowiska, usuwanie przyczyn choroby 
zaraz po wystąpieniu jej pierwszych objawów. 
śółta i zielona mozaika poraŜa liście i owoce roślin, na których pojawiają się plamy koloru 
jasno - i ciemnozielonego, plamy i smugi w kształcie mozaiki. Liście marszczą się, a owoce 
mają guzowate wypukłości. Źródłem choroby są resztki zakaŜonych roślin, zainfekowane 
nasiona, wirusy przenoszone są przez mszyce lub mechanicznie. 
3. Warzywa liściowe 
Mączniaki rzekome poraŜają liście sałaty, szpinaku i endywii. Na ich spodzie występuje 
nalot, zaś na wierzchu pojawiają się zielonkawe lub brunatne plamy. Rozwojowi infekcji 
sprzyja wysoka wilgotność oraz temperatura powietrza 15-17ºC. Źródłem choroby są grzyby 
zimujące w podłoŜu. 

Zapobieganie: odkaŜanie nasion i podłoŜy, wietrzenie pomieszczenia, profilaktyczne 
opryskiwanie młodych warzyw preparatami według aktualnego programu ochrony roślin. 
Szklistość liści sałaty objawia się wystąpieniem plam wzdłuŜ brzegów liści wtedy, gdy 
roślina pobiera z podłoŜa więcej wody niŜ potrzebuje jej do transpiracji.  

Zapobieganie: utrzymywanie wyŜszej temperatury nocą i większego stęŜenia soli 
w podłoŜu. 
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Zamieranie brzegów liści sałaty powstaje na skutek niedoboru wapnia w podłoŜu lub 
trudności w jego absorpcji przez roślinę. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza, niskie 
pH podłoŜa równieŜ wpływają na rozwój choroby. 

Zapobieganie: utrzymywanie wysokiej wilgotności powietrza nocą i niskiej w ciągu dnia. 
4. Warzywa rzepowate 
Czernienie korzeni rzodkwi i rzodkiewki powoduje pojawienie się plam koloru szaro – 
granatowego lub granatowo – czarnego na skórce części jadalnej korzenia lub w głębszych 
warstwach miękiszu, na skutek czego roślina ulega suchej zgniliźnie. Chorobę wywołują zbyt 
wilgotne lub świeŜo nawoŜone obornikiem gleby organiczne, zasadowe. 

Zapobieganie: dezynfekcja podłoŜa, obniŜenie pH gleby, prawidłowe nawoŜenie azotem 
i potasem. Warzywa rzepowate są teŜ poraŜane przez zgorzel siewek. 
Parcenie zgrubień rzodkwi  i rzodkiewki  powoduje, Ŝe wewnątrz warzywa powstaje suchy, 
gąbczasty miąŜsz. Chorobę wywołuje nieprawidłowa gospodarka wodna zaburzająca wzrost 
warzywa, zbyt późny zbiór lub przemarznięcie rośliny w okresie wzrostu zgrubień. 

Zapobieganie: utrzymywanie prawidłowych warunków klimatycznych. 
5. Warzywa kapustne 
Brzegowe zamieranie liści powstaje na skutek zbyt intensywnej transpiracji liści, które 
pobierają za duŜo wapnia wraz z wodą. 

Zapobieganie: zwiększenie wilgotności pomieszczenia i podłoŜa, zasilanie dolistne roślin 
saletrą wapniową. 
Mączniak rzekomy kapustnych powoduje, Ŝe na liścieniach i dolnej stronie liści występują 
plamki z szarym nalotem, wskutek czego rośliny giną. Chorobę wywołuje niska temperatura 
i zbyt wysoka wilgotność powietrza. 
Zapobieganie: stosowanie zdezynfekowanego podłoŜa do produkcji rozsady, utrzymywanie 
prawidłowej wilgotności i temperatury w pomieszczeniu. Warzywa kapustne są teŜ poraŜane 
przez szarą pleśń i zgorzel siewek. 
 
Szkodniki to roślinoŜerne pasoŜyty, które rozmnaŜają się masowo, uszkadzają, a nawet 
niszczą rośliny uprawne. Główne rodzaje szkodników roślin warzywnych to: 
Guzaki korzeniowe to nicienie poraŜające korzenie roślin, na których pojawiają się wyrośla 
osłabiające ich system korzeniowy. Warzywa poraŜone tą chorobą Ŝółkną i rosną znacznie 
wolniej. Wyrośla pozostałe w podłoŜu zawierają jaja, które są źródłem szkodnika. W celach 
profilaktycznych, przed rozpoczęciem uprawy naleŜy odkaŜać podłoŜe, a rośliny szczepić na 
podkładach odpornych. 
Mączlik szklarniowy to pokryty białym nalotem pluskwiak o rozmiarach 1,5mm, zwany teŜ 
„białą muszką”. PoraŜone nim liście Ŝółkną i zamierają, zaś owoce obłoŜone są czarnym, 
lepkim osadem. Mączlik moŜe zniszczyć cała uprawę i dlatego trzeba zastosować zwalczanie 
metodą chemiczną lub integrowaną. Metodę chemiczną naleŜy stosować wg aktualnego 
programu ochrony roślin. Stosując zaś metodę integrowaną naleŜy oznaczyć rośliny Ŝółtymi 
tablicami, które umieszcza się nad warzywami, a na nich pojawiają się owady. Wprowadza 
się teŜ po jednym z pasoŜytów Encarsia formosa na kaŜdą roślinę. 

 
Rys. 12. Mączlik szklarniowy na 
liściach pomidora. 
[www.inwarz.skierniewice.htm]. 

Rys. 13. Miniarka 
[www.inwarz.skierniewice.htm] 
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Miniarka ciepłolubka  jest to dorosła muchówka o długości 1,3-2,3 mm, o Ŝółtej głowie 
i Ŝółtych plamkach na tułowiu. śeruje na zewnętrznej stronie blaszki liściowej zostawiając na 
niej niewielkie ślady, w które wciska jaja. Larwy miniarki minują liście, które więdną. 
Szkodnika zwalcza się usuwając poraŜone liście i opryskując rośliny w kilkudniowych 
odstępach preparatami według aktualnego programu ochrony roślin. 
Mszyce nakłuwają najmłodsze części roślin i wysysają z nich soki. Szkodniki poraŜają liście, 
które zwijają się, Ŝółkną i więdną. Mszyce zwalcza się według aktualnego programu ochrony 
roślin. 
Przędziorek chmielowiec i przędziorek szklarniowiec są to mierzące około 1mm pajęczaki 
koloru czerwonego lub szaroŜółtego, które atakują dolną stronę liści. Na początku ich 
Ŝerowania górna strona blaszki liściowej ma kolor srebrny, po czym liście Ŝółkną i usychają. 
Do zwalczania tych szkodników wykorzystuje się naturalnego drapieŜcę, jakim są dorosłe 
samice dobroczynka szklarniowego oraz przyjazne dla drapieŜcy zabiegi chemiczne – 
Roztoczon 8 Extra. MoŜna teŜ zastosować tylko metodę chemiczną uŜywając preparatów 
według aktualnego programu ochrony roślin. 
 

     
Rys. 14. Uszkodzony liść przez przędziorka chmielowca Rys. 15. Samice przędziorka szklarniowca  
[www.inwarz.skierniewice.htm]     na liściu pomidora  

[www.inwarz.skierniewice.htm] 
 
Ślimaki –  dość powszechnie występującymi ślimakami roślinoŜernymi są ślimak gajowy 
i ślimak ogrodowy. Zostawiają one na powierzchni liści ślady zaschniętego śluzu, zaś 
w samych liściach wygryzione, nieregularnej wielkości dziury. Ślimaki wyrządzają 
największe szkody na pomidorach w uprawach prowadzonych w tunelach foliowych. Mogą 
one uszkadzać wszystkie warzywa uprawiane pod osłonami. 

Zwalczanie metodą biologiczną polega na wyłapywaniu ślimaków do płytkich naczyń 
wypełnionych piwem.  

     

Rys. 16. Ślimaki posiadające muszlę    Rys. 17. Ślimaki nagie na liściu kapusty 
[www.iwarz.skierniewice.htm]      [www.iwarz.skierniewice.htm] 
 
Wciornastki  są to ciemne, mające około 1,5 mm długości owady. śerują na liściach, na 
spodniej stronie blaszki liściowej i wzdłuŜ jej nerwów pojawiają się srebrzyste plamki. Jeśli 
są to świeŜe uszkodzenia, naleŜy opryskiwać roślinę preparatami według aktualnego 
programu ochrony roślin.. 
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Wciornastek kalifornijski  jest to ciemnoŜółty owad o długości 1 mm, który najczęściej 
Ŝeruje na kwiatach, ale moŜe pojawiać się teŜ na liściach roślin. Szkodnik nakłuwa tkankę 
kwiatów, liści i pobiera z nich soki, na skutek czego liście i kwiaty ulegają przebarwieniu 
oraz deformacji. Zwalczanie szkodnika jest bardzo trudne, poniewaŜ jest on odporny na 
większość pestycydów. MoŜna jedynie zredukować jego liczebność stosując preparaty 
według aktualnego programu ochrony roślin. 
Ziemiórka  to muchówka mająca około 3mm długości o zielono-brązowym odwłoku 
i czarnym tułowiu. Larwy ziemiórki Ŝerują w glebach torfowych przy szyjce korzeniowej oraz 
na młodych korzeniach poraŜonych przez choroby. Do zwalczania szkodnika stosuje się 
parowane podłoŜe, a do niszczenia jego larw uŜywa się granulowanych preparatów według 
aktualnego programu ochrony roślin. 
 

 
Rys. 18. Ziemiórka.  
[www.iwarz.skierniewice.htm]]. 
 

4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. W jaki sposób moŜna zabezpieczyć uprawy pod osłonami przed mrozem i przed 

przymrozkami? 
2. Jakie są metody zapobiegawcze ochrony roślin i na czym one polegają? 
3. Jakie są metody bezpośredniego zwalczania i na czym one polegają? 
4. Co zawiera etykieta pestycydu? 
5. Czym charakteryzują się fungicydy? 
6. Które szkodniki występują w większości upraw pod osłonami? 
7. Jakie są objawy szarej pleśni? 
8. Jak klasyfikuje się czynniki chorobotwórcze? 
9. Jakie są choroby występujące w uprawie roślin pod osłonami? 
10. Jakie choroby i ich objawy występują wśród warzyw psiankowatych? 
11. Jakie choroby i ich objawy występują wśród warzyw dyniowatych?  
12. Jakie choroby i ich objawy występują wśród warzyw liściowych? 

 

4.4.3. Ćwiczenia  
 

Ćwiczenie 1 
Rozpoznaj choroby warzyw uprawianych pod osłonami. 

 

Sposób wykonania ćwiczenia  
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) przeczytać fragment materiału nauczania (pkt. 4.4.1. w poradniku ucznia), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) określić zmiany na roślinach, 
4) porównać je z opisami chorób, 
5) wybrać najbardziej pasujący opis do objawów występujących na roślinie, 
6) przedstawić i uzasadnić swój wybór. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− atlasy chorób i szkodników warzyw, 
− fotografie i tekst z opisami chorób roślin warzywnych, 
− programy ochrony warzyw,  
− lupa. 
 
Ćwiczenie 2 

Dobierz metody i środki zwalczania następujących chorób: zaraza ziemniaka, zgorzel 
siewek, zgnilizna przykorzeniowa, fuzaryjne więdnięcie dyniowatych, zgnilizna twardzikowa, 
szara pleśń, mączniak rzekomy.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać fragment materiału nauczania (pkt. 4.5.1. w poradniku ucznia), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) przeanalizować objawy poszczególnych chorób, 
4) posługiwać się programem ochrony warzyw, 
5) dobrać metody i środki zwalczania wskazanych chorób roślin warzywnych, 
6) zredagować notatkę, 
7) przedstawić rezultaty swojej pracy.  

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− film na temat ochrony roślin pod chorobami, 
− atlasy chorób i szkodników warzyw, 
− programy ochrony warzyw,  
– przybory do pisania. 
 
Ćwiczenie 3 

Dobierz metody i środki zwalczania następujących szkodników: mączlik szklarniowy, 
przędziorek szklarniowy, mszyce, ziemiórka, wciornastek, miniarka ciepłolubka, guzaki 
korzeniowe. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać fragment materiału nauczania (pkt. 4.5.1. w poradniku ucznia), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) posługiwać się programem ochrony warzyw, 
4) określić sposoby Ŝerowania szkodników na roślinach warzywnych, 
5) wskazać gatunki roślin i miejsca zerowania poszczególnych szkodników, 
6) dobrać metody i środki zwalczania szkodników roślin warzywnych, 
7) zredagować notatkę, 
8) przedstawić wyniki swojej pracy.  
 

WyposaŜenie stanowiska pracy:  
− atlasy chorób i szkodników warzyw, 
− programy ochrony warzyw, 
− lupa. 
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4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 

1) zdefiniować pojęcia karencji oraz prewencji? � � 
2) określić, którymi metodami ograniczałbyś występowanie chorób 

w szklarni? 
� � 

3) dobrać metody i środki zwalczania szkodników roślin warzywnych? � � 
4) określić, jakie informacje zawiera etykieta pestycydu? � � 
5) posługiwać się programami ochrony roślin? � � 
6) rozpoznawać choroby fizjologiczne i infekcyjne warzyw? � � 
7) określić metody zapobiegania chorobom warzyw? � � 
8) rozpoznać szkodniki warzyw? � � 
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4.5. Zabiegi pielęgnacyjne i uprawa wybranych warzyw pod 
osłonami 

 
4.5.1. Materiał nauczania 
 
Produkcja rozsady 
Przygotowanie nasion do wysiewu 

Jednym z czynników warunkujących prawidłowy przebieg uprawy jest równomierne 
i szybkie kiełkowanie nasion. Zabiegi przyspieszające kiełkowanie stosuje się dla nasion, 
które charakteryzują się długim okresem kiełkowania, np. cebula, pietruszka, marchew.  

Zabiegi, jakie wykonuje się przygotowując nasiona do siewu to: 
Moczenie nasion polega na ułoŜeniu nasion w płaskich naczyniach wypełnionych wodą 
w temperaturze około 20-25°C, która minimalnie przykrywa nasiona. Jeśli zaczną kiełkować, 
wówczas osusza się je tak, aby były sypkie. 
Piaskowanie nasion stosuje się do nasion cebuli i warzyw korzeniowych. Poprzednio 
moczone nasiona układa się na przemian warstwami z wilgotnym piaskiem. Grubość 
wszystkich warstw nie powinna przekroczyć 5 cm. Kiedy nasiona zaczynają kiełkować, 
naleŜy wyjąć je z piasku. 
Moczenie nasion w roztworach soli mineralnych to zabieg stymulujący kiełkowanie, który 
zwiększa ilość kiełkujących nasion i skraca okres kiełkowania, zwłaszcza w niŜszych 
temperaturach. Nasiona moczy się np. w roztworze azotanu potasowego. 
Otoczkowanie nasion to zabieg zwiększający wielkość drobnych nasion do średnicy 3 mm 
oraz nadający nieregularnym nasionom kulisty kształt, aby ich wysiew był precyzyjny. 
Zaprawianie nasion ogranicza występowanie chorób i szkodników roślin. MoŜna wykonać 
zaprawianie chemiczne na sucho, mieszając nasiona z suchą zaprawą i wtedy odkaŜenie 
następuje podczas kiełkowania, kiedy preparat rozpuści się w glebie. Zaprawianie na sucho 
stosuje się kilka dni, albo na kilka tygodni przed wysiewem nasion. Zaprawianie na mokro 
naleŜy stosować przed samym siewem według zaleceń danego preparatu. OdkaŜanie 
następuje juŜ w chwili wykonywania zabiegu. Zaprawianie termiczne to moczenie nasion 
w gorącej wodzie o temperaturze 50°C przez 25-30 minut albo ogrzanie ich ciepłym, suchym 
powietrzem. Zaprawianie termiczne stosuje się w szczególności do przygotowania nasion 
kapustnych, poniewaŜ zapobiega ono powstaniu suchej zgnilizny kapustnych i bakteryjnego 
gnicia kalafiora. 
 
Techniki siewu nasion 

W uprawie warzyw pod osłonami najczęściej wykorzystuje się przede wszystkim siew 
rzędowy oraz rzutowy. 

Warzywa uprawia się z siewu wprost do gruntu lub z rozsady. Siew rzędowy na miejsce 
stałe wykonuje się np. w uprawie buraka ćwikłowego(„boćwina”), rzodkiewki, szpinaku. 
Podczas uprawy z rozsady nasiona stosuje się siew rzutowy, nasiona sieje się do inspektu, 
szklarni, a po kilku tygodniach rośliny przesadza się na miejsce stałe. Z rozsady mogą być 
uprawiane warzywa psiankowate, kapustne, sałata.  
Siew rzędowy polega na wysianiu nasion w wyznaczone rzędy. Stosuje się go np. w uprawie 
rzodkiewki pod osłonami. Wysiewa się nasiona w rzędy, zwykle nadając im kierunek 
z północy na południe, gdyŜ daje to lepsze oświetlenie. Siew rzędowy ułatwia zwalczanie 
chwastów, stosowanie uprawy międzyrzędowej, wyrównaną wysokość przykrycia nasion oraz 
równomierne ich rozmieszczenie w glebie.  
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Siew rzutowy – polega na równomiernym rozrzuceniu nasion na całej powierzchni 
przeznaczonej pod wysiew. Stosuje się go dla nasion, które wyraźnie widać na powierzchni, 
szybko kiełkujących oraz dla bardzo drobnych nasion, przykładem mogą być nasiona sałaty, 
pomidora czy papryki. 
 
RozmnaŜanie wegetatywne warzyw pod osłonami 

RozmnaŜanie przez bulwy – stosowane jest u ziemniaka, takŜe w przyśpieszonej uprawie 
pod osłonami, ze względu na to, Ŝe rozmnaŜanie generatywne powoduje małą wierność 
w odtwarzaniu cech roślin rodzicielskich oraz niewielkie wyrównanie. Dla przyśpieszenia 
plonowania stosuje się roszczenie, czyli podkiełkowywanie bulw na 5-6 tygodni przed 
planowanym sadzeniem, w płaskich skrzynkach w jasnych pomieszczeniach, w temperaturze 
około 10-12°C, dla utrzymania odpowiedniej wilgotności naleŜy je często spryskiwać wodą. 

Podział występuje m.in. u szczypiorku, gdzie dzieli się kępki i w ten sposób przyśpiesza 
proces rozmnaŜania w stosunku do rozmnaŜania generatywnego. Szczypiorek moŜna teŜ 
rozmnaŜać wegetatywnie przez oddzielenie cebulek, które wyrastają w kątach liści. 

W uprawie pomidorów i ogórków sporadycznie stosowane jest szczepienie. Podkładką 
dla ogórków jest dynia figolistna, a dla pomidorów w sprzedaŜy dostępne jest obecnie kilka 
podkładek np.: KVFN, Triton F1, PD 94 F1  i inne. Szczepienie odbywa się w celu nadania 
roślinom odporności na choroby i szkodniki. Ze względu na ich róŜnorodność naleŜy 
zapoznać się, na które z nich podkładka jest odporna i przekaŜe swoją odporność całej 
roślinie. Aby wykonać szczepienia ogórka naleŜy: wysiać nasiona podkładki i odmiany 
szlachetnej (dla dyni 4-6 dni później niŜ ogórka), a gdy mają pędy tej samej grubości, 
po wyjęciu z podłoŜa pęd ogórka nacina się skośnie na długość co najmniej 1,5 cm, a dyni na 
tą samą długość lecz odwrotne około 1c m od liścieni. Następnie rośliny łączy się 
powierzchnią cięcia ze sobą i owija paskiem folii aluminiowej, poczym rośliny sadzi się 
razem do doniczek. Po tygodniu odcina się dynię nad miejscem szczepienia, a po następnym 
ogórek pod szczepieniem. Produkcja tej rozsady trwa średnio o tydzień dłuŜej niŜ na 
własnych korzeniach, a sadząc naleŜy nie dopuszczać do kontaktu miejsca szczepienia 
z podłoŜem Szczepienie pomidora przebiega podobnie z tym, Ŝe wysiew nasion moŜe być 
jednoczesny i cięcie podkładki odbywa się nad 2-3 liściem, gdy osiągnie grubość ołówka. 
Podobnie jak u ogórka miejsce szczepienia nie powinno mieć styczności z podłoŜem. 
 
Produkcja rozsady warzyw 

Produkcja warzyw z rozsady pod osłonami umoŜliwia uzyskanie wcześniejszego plonu, 
poniewaŜ nasiona moŜna wysiać dwa miesiące wcześniej niŜ w gruncie odkrytym oraz 
uprawę warzyw ciepłolubnych o długim okresie wegetacji, np. pomidora. Do produkcji 
rozsady wykorzystuje się specjalne szklarnie, tzw. mnoŜarki oraz tunele foliowe. 
We wczesnej uprawie nasiona wysiewa się wprost do cylindrów albo do skrzynek 
wysiewnych, które ustawia się na stołach lub zagonach w szklarni lub w tunelu. 
Pikowanie przeprowadza się po pojawieniu się siewek (pierwszego właściwego liścia) 
przesadzając rośliny w inne miejsce w większej rozstawie. Przy jednoczesnym uszczyknięciu 
korzeni. NaleŜy zwrócić uwagę, aby korzenie nie były zawinięte, a po pociągnięciu za liść lub 
liścień jego część powinna się urwać. Warzywa po pikowaniu mają liczne korzenie boczne 
wyrastające z podliścieniowej części łodygi, a ich rozrostowi sprzyja sadzenie siewek aŜ po 
liścienie. Po pikowaniu rośliny podlewa się letnią wodą i cieniuje przez 2-3 dni. Pikowanie 
stosuje się w uprawie pomidora, sałaty, warzyw kapustnych, niekiedy selera, natomiast nie 
zaleca się go u warzyw dyniowatych, które źle znoszą przesadzanie. 
Doniczkowanie rozsady to bezpośredni wysiew nasion lub pikowanie siewek do doniczek, 
zapobiega to uszkodzeniu systemu korzeniowego roślin i przyspiesza plonowanie. MoŜna 
stosować w tym celu doniczki jednorazowego uŜycia. Sadzi się w nie rośliny na miejsce stałe, 
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zaś korzenie roślin przerastają ściany doniczek. Z doniczek wielokrotnego uŜycia wyjmuje się 
roślinę wraz z bryłą ziemi i sadzi się ją bezpośrednio na miejsce stałe. Tak przygotowuje się 
najczęściej rozsadę ogórka. 
Hartowanie rozsady to przygotowanie roślin do zmiany warunków z takich, jakie są pod 
osłonami do tych, jakie panują na otwartym gruncie. Proces ten polega na stopniowym 
zwiększaniu intensywności wietrzenia i ograniczaniu podlewania. Ponadto rośliny warzywne 
poddawane są działaniu coraz to niŜszej temperatury, wilgotności powietrza i podłoŜa, a takŜe 
mocniejszemu naświetleniu. Rośliny w ten sposób przyzwyczajają się do trudniejszych 
warunków klimatycznych. Hartowana rozsada ma intensywnie zieloną barwę, liście 
są twardsze, skórzaste i rośliny są bardziej odporne na niŜszą temperaturę. Hartowanie naleŜy 
rozpocząć około 10 dni przed terminem sadzenia roślin. 
Sadzenie rozsady naleŜy rozpocząć od obfitego podlania roślin na kilka godzin przed 
przystąpieniem do sadzenia. Warzywa sadzi się tak, aby pąki wierzchołkowe roślin nie były 
zasypane ziemią. Rośliny, u których wyrastają korzenie przybyszowe spod liścieniowej części 
łodygi trzeba sadzić tak, by liścienie lub nasady pierwszych liści pozostawały tuŜ nad ziemią. 
Warzywa cebulowate i sałatę sadzi się nieco płycej. Rozsada przeznaczona do sadzenia 
powinna być zdrowa, wyrośnięta i krępa. Doniczkowaną rozsadę sadzi się przy uŜyciu 
łopatki, bądź kołka, a takŜe ręką, np. cebulę. Po posadzeniu rośliny trzeba podlać, przez co 
łatwiej przyjmą się, a miejsce podlania zasypać lekko suchą ziemią, by ograniczyć szybkie 
parowanie wody. Najbardziej wskazaną porą do sadzenia rozsady są godziny poranne lub 
wieczorne w pochmurny dzień, przed deszczem lub po deszczu. 

Mimo, iŜ kaŜdy gatunek roślin ma inne wymagania co do temperatury, to powinna być 
ona nocą o 3-5°C niŜsza niŜ w ciągu dnia. Rośliny naleŜy podlewać ostroŜnie, poniewaŜ zbyt 
wysoka wilgotność i temperatura sprzyjają rozwojowi chorób pochodzenia grzybowego. 

Okres produkcji rozsady wynosi średnio od 6 do 8 tygodni, a na jego długość ma wpływ 
ilość godzin światła, gatunek rośliny, tempo i warunki jego wzrostu, a takŜe termin siewu.  

 
Zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne upraw pod osłonami 

Zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne wykonywane podczas wegetacji warzyw 
stwarzają roślinom odpowiednie warunki wzrostu i rozwoju, co z kolei pozwala na uzyskanie 
wysokiego plonu i uzyskanie dobrych jakościowo warzyw. 
Odchwaszczanie ma na celu eliminacje chwastów, które konkurują z roślinami o dostęp do 
wody, światła i składników pokarmowych. Chwasty mogą zagłuszyć uprawiane warzywa 
poniewaŜ szybko rosną, charakteryzują się intensywnym wzrostem i mają niewielkie 
wymagania środowiskowe. Chwasty moŜna zwalczać metodą mechaniczną, która polega na 
wykonywaniu uprawek pielęgnacyjnych w międzyrzędziach i rzędach warzyw, na 
spulchnianiu gleby, pieleniu. Metoda chemiczna zaś to uŜywanie herbicydów.  
Spulchnianie gleby naleŜy wykonywać po wschodach i w trakcie wzrostu roślin na 
głębokość około 2cm tak, aby nie uszkodzić korzeni roślin. Zabieg ten wpływa korzystnie na 
przewiewność gleby i zapobiega jej zeskorupianiu się, a ponadto spulchnianie jest skuteczną 
metodą w zwalczaniu chwastów. 
Ściółkowanie gleby to przykrywanie podłoŜa wokół rośliny materiałem organicznym, np. 
słomą, trocinami lub folią czy korą w celu podniesienia temperatury gleby. Zbieg ten 
zmniejsza znacznie parowanie wody i rozwój chwastów. Ściółkowanie wpływa korzystnie na 
wzrost i rozwój roślin, równieŜ poprawia ich warunki środowiskowe. 
Nawadnianie roślin naleŜy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami wodnymi 
poszczególnych gatunków warzyw. Jednorazowa dawka wody zaleŜy od fazy wzrostu roślin, 
głębokości korzenia, rodzaju podłoŜa, warunków glebowych oraz od fazy wzrostu rośliny. 
W szklarni i w tunelu foliowym istnieje kilka moŜliwości nawadniania roślin, np. 
nawadnianie kropelkowe, czy podsiąkowe, deszczowanie. 
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Przerywanie roślin  wykonuje się przy zbyt gęstych wschodach dla utrzymania odpowiedniej 
rozstawy warzyw. Przerywanie najlepiej wykonuje się wtedy, gdy gleba jest wilgotna, 
poniewaŜ wyrywane rośliny łatwo wychodzą z ziemi wraz z korzeniami. 
Dosadzanie roślin  stosuje się wtedy, gdy wschody są zbyt rzadkie lub rozsada słabo się 
przyjęła. 
Cięcie roślin  reguluje wzrost i owocowanie roślin. Wykonuje się je zwłaszcza w uprawie 
wysokich odmian roślin, np. pomidora, aby ograniczyć wzrost i liczbę pędów oraz 
przyspieszyć wykształcanie się kwiatów i owoców. Cięcie jest inne dla kaŜdego gatunku. 
Podpieranie roślin  polega na stosowaniu podpór, np. palików, prętów, dla wysokich odmian 
pomidora oraz dla warzyw o długich i wiotkich pędach.  
Podwiązywanie. Rośliny podwiązuje się sznurkami do konstrukcji z drutów rozpiętych nad 
uprawą. Jeśli uŜywa się podpór, wówczas moŜna zmniejszyć rozstawę między roślinami. 
Zapylanie dotyczy roślin owadopylnych, które mają część jadalną w postaci owoców (np. 
pomidor) lub nasion (np. dynia). Odpowiednie zapylenie i zapłodnienie tego rodzaju roślin 
warunkuje uzyskanie wysokiego plonu. Słabe zapylenie kwiatów roślin jest przyczyną 
powstawania zniekształconych owoców. Rośliny owadopylne są najlepiej zapylane przez 
pszczoły. 
Hormonizowanie gron kwiatowych przeprowadza się u pomidora wtedy, gdy 
w pomieszczeniu panuje zbyt niska lub za wysoka temperatura, pyłek traci Ŝywotność 
i owoce nie powstają. Do hormonizacji gron kwiatowych uŜywa się roztworu preparatu 
Betokson R (2-5 ml na 1 l wody), który sprawia, Ŝe dno kwiatowe pomidora rozrasta się 
w owoc. Hormonizacja przyspiesza formowanie się owoców i wytwarzanie ich nawet 
w niekorzystnych warunkach do zapylenia. Po zastosowaniu hormonizacji uzyskuje się owoc 
beznasienny, zaś w miejscu nasion występuje galaretowata substancja. 
Ogławianie roślin polega na pozbawianiu rośliny wierzchołka pędu głównego. Powoduje to 
szybsze formowanie się i dojrzewanie owoców na pozostałych gronach. Ogławianie naleŜy 
przeprowadzać na dwa miesiące przed zakończeniem uprawy. 
Zasilanie roślin przeprowadza się stosując dawkę nawozów ustaloną na podstawie wyników 
analizy podłoŜa. Jeśli podłoŜe charakteryzuje się dobrymi właściwościami sorpcyjnymi, 
wówczas dokarmia się je rzadziej, ale większymi dawkami nawozów. 
Wietrzenie pomieszczeń i osłon wymusza ruch powietrza, przez co zmniejsza się wilgotność 
po podlewaniu roślin. 
Ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami stanowi istotny zabieg pielęgnacyjny 
zapobiegający powstawaniu i rozprzestrzenianiu się chorób oraz szkodników roślin. W tym 
celu naleŜy systematycznie usuwać i niszczyć zakaŜone rośliny oraz ich resztki, zaprawiać 
nasiona, zwalczać chwasty, produkować rozsadę w odpowiednich warunkach sanitarnych, 
prawidłowo stosować środki chemiczne i zabiegi agrotechniczne. 
 
Zbiór, sortowanie i pakowanie warzyw 

Warzywa przeznaczone do przechowywania lub transportu naleŜy zbierać we 
wcześniejszej fazie dojrzałości niŜ te, które będą spoŜywane lub przetwarzane bezpośrednio 
po zbiorze. Najodpowiedniejszą porą zbioru są godziny poranne, poniewaŜ warzywa są jędrne 
i schłodzone niŜszą temperaturą nocną. Takich warunków zbioru wymaga sałata, szpinak, 
rzodkiewka, cebula ze szczypiorem.  

Niektóre warzywa, np. korzeniowe, kapustne oraz cebulę zbiera się jednorazowo, 
natomiast rośliny psiankowate, ogórka, pomidora, fasolę szparagową moŜna zbierać 
kilkakrotnie, poniewaŜ owocują one wiele razy. Owoce niektórych gatunków warzyw zbiera 
się w róŜnych fazach, np. pomidor moŜe być zbierany w tzw. fazie „zapalonej”, gdy owoce 
mają barwę róŜową, poniewaŜ owoce są wtedy najmniej wraŜliwe na transport. Owoce 
warzyw trzeba zbierać kolejno i delikatnie, aby nie uszkodzić ich i wkładać do pojemników, 
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które są dość płaskie. Zbyt głębokie układanie warzyw powoduje pękanie tych, które są na 
spodzie pod wpływem cięŜaru wierzchnich warstw. 

Po zbiorze warzyw naleŜy poddać je obróbce uszlachetniającej, czyli myciu, sortowaniu 
i kalibrowaniu. Najpierw rośliny oczyszcza się z resztek ziemi, wody, plamek powstałych na 
skutek opryskiwania oraz ich części niejadalnych. Kapustę naleŜy oczyścić z liści 
zewnętrznych i pozostawić 3-4 liście ochronne wokół główki. Warzywa korzeniowe na zbiór 
pęczkowy, mogą mieć obcinaną nać lub być tylko myte. Niektóre warzywa, np. rzodkiewki, 
ogórki, sałatę, szpinak myje się wodą, której temperatura nie powinna przekraczać 15°C 
spłukując je, albo zanurzając w zbiorniku.  

Warzywa po oczyszczeniu poddaje się sortowaniu, które polega na podzieleniu ich na 
wybory, zgodne z obowiązującymi normami. Sortowanie przeprowadza się teŜ w celu 
wyeliminowania warzyw niekształtnych, uszkodzonych, z objawami chorobowymi lub 
śladami działania opryskiwania czy szkodników. Warzywa poddaje się kalibrowaniu, czyli 
ocenie według ich wielkości. Pomidory sortuje się na trzy klasy: Ekstra I, gdzie średnica 
poprzeczna owocu wynosi 45-60 mm, Ekstra II, w której średnica nie moŜe być mniejsza niŜ 
35 mm, zaś w wyborze Ekstra III są owoce o średnicy mniejszej niŜ 35 mm. Warzywa moŜna 
sortować ręcznie, bądź mechanicznie.  

Po obróbce uszlachetniającej warzywa pakuje się najczęściej w skrzynki drewniane, 
plastykowe lub opakowania kartonowe, zalecane zwłaszcza dla sałaty, pomidorów i ogórków. 
Do skrzynek znacznie płytszych, których pojemność wynosi 10kg (połówki) pakowane 
są warzywa bardziej delikatne, miękkie, np. pomidory oraz szybko zagrzewające się, np. 
fasola szparagowa. Obecnie rozróŜnia się trzy rodzaje skrzynek drewnianych i są to:  
− jedynka o pojemności 25 kg i wymiarach: 33 cm wysokości, 40cm szerokości, 50 cm 

długości, składająca się z czterech rzędów sztachetek po bokach, gdzie odstęp (aŜur) 
miedzy pierwszą a drugą deszczułką od góry wynosi 3 cm, a pozostałe mają po 2cm, 

− dwójka (połówka) o pojemności 10-12 kg i wymiarach: 15 cm wysokości, 40 cm 
szerokości, 50 cm długości, składająca się z dwóch rzędów sztachetek po bokach, 

− trójka o pojemności 5-7 kg, o wymiarach: 6,5 cm wysokości, 40 cm szerokości, 50 cm 
długości, składająca się z jednego rzędu deszczułek po bokach. 
Warzywa mogą teŜ być pakowane w inne opakowania np. perforowane worki foliowe  

(papryka). 
Opakowania jednostkowe zawierają odwaŜone porcje, przeznaczone do sprzedaŜy 

detalicznej. Opakowaniami jednostkowymi są między innymi tacki, siatki, torebki foliowe, 
a ich pojemność wynosi 0,25 kg-1,0 kg. Opakowanie powinno chronić warzywa przed 
uszkodzeniem, wysychaniem i zapewnić im najlepszą jakość przechowywania, dlatego teŜ 
naleŜy je dostosować do rodzaju warzyw, np. pomidory, cykorię, krótkie owoce ogórka 
układa się na tackach i owija termokurczliwą folią. Długie owoce ogórka pakowane 
są pojedynczo w folię, przez co zmniejsza się transpirację owoców.  

W uprawie pod osłonami uprawia się wiele gatunków warzyw poniŜej przedstawiono 
niektóre z nich. 
 
Pomidor jest uprawiany zarówno w szklarniach jak i wysokich tunelach foliowych. Pomidory 
w szklarniach uprawiane są najczęściej w terminie wiosennym od lutego do lipca, lub 
jesiennym od lipca do grudnia. MoŜliwa jest uprawa całoroczna, ale koszty ogrzewania 
i doświetlania w miesiącach zimowych są bardzo wysokie. Uprawa w tunelach ogrzewanych 
najczęściej rozpoczyna się w cyklu wiosennym od połowy marca, a w jesiennym od lipca. 
W nieogrzewanych tunelach pomidory sadzi się na przełomie kwietnia i maja. W uprawie 
przewaŜają odmiany mieszańcowe (F1), które powinny charakteryzować się wczesnym 
wchodzeniem w okres owocowania, odpornością na niektóre choroby, kulistym lub 
zbliŜonym do kulistego kształtem, brakiem zielonej piętki, odpornością na transport oraz 
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wysokimi walorami smakowymi. W sprzedaŜy znajduje się aktualnie wiele odmian, wybór do 
uprawy jest zaleŜny od odległości rynku zbytu, cyklu uprawowego, sposobu uprawy, popytu 
i innych. Przykładowe odmiany do uprawy pod osłonami: Celena F1, Bisena F1, Remiz F1, 
Kos F1, Carmello F1, Akord F1, Atut F1, Dukat F1, Jowisz F1. 
Czynniki środowiskowe w uprawie pomidora 

Optymalna temperatura w uprawie pomidora jest zaleŜna od fazy rozwojowej rośliny 
i intensywności światła (wynosi od 17-27°C. Temperatura podłoŜa powinna wynosić zimą od 
14-16°C, a wczesna wiosną 16-18°C. Dla przyśpieszenia kwitnienia moŜna przez dwa 
tygodnie od rozłoŜenia liścieni utrzymywać ją na poziomie około12°C. NiŜsza temperatura 
hamuje rozwój korzeni i pobieranie wody.  

Pomidor ma wysokie zapotrzebowanie na wodę, szczególnie w okresie kwitnienia 
i owocowania. Ograniczenie nawadniania po posadzeniu jest wskazane ze względu na rozwój 
systemu korzeniowego. Zalecane jest nawadnianie kropelkowe lub inne, przy którym liście 
pozostają suche. Deszczowanie ze względu na podatność na choroby nie daje pozytywnych 
efektów. 
Tab. 1. Optymalne temperatury powietrza w uprawie pomidora pod szkłem i folią (wg Skierkowskiego) 

[2, s.253] 
Temperatury(°C) 

dzienne nocne Okres 
dni 

pochmurne 
dni słoneczne i w czasie 

doświetlania 
w czasie 

doświetlania 
w okresie 
ciemności 

Od siewu do pojawienia się 
wschodów 
Od wzejścia do pikowania 
Od pikowania do 
doniczkowania 
Od doniczkowania do 
posadzenia w szklarni 
Od sadzenia do początku 
kwitnienia 
Od początku do końca 
kwitnienia 
Od końca kwitnienia do 
końca owocowania 

 
22–25 
17–18 

 
17–18 

 
17–18 

 
17–18 

 
20–22 

 
22–24 

 
22–25 
20–22 

 
20–22 

 
20–22 

 
20–22 

 
22–26 

 
24–27 

 
– 

20–22 
 

20–22 
 

20–22 
 
– 
 
– 
 
– 

 
22–25 
14–16 

 
14–16 

 
14–16 

 
14–16 

 
16–18 

 
18–20 

 
 

Początkowo pomidor pobiera mało składników pokarmowych, natomiast podczas silnego 
wzrostu, kwitnienia i owocowania jego wymagania pokarmowe wzrastają. W czasie 
zwiększonego zapotrzebowania naleŜy zastosować nawoŜenie pogłówne, jednak w ilości 
niepowodującej zasolenia, ani nadmiaru składnika w podłoŜu lub poŜywce. Zalecane jest 
przeprowadzenie analizy podłoŜa przed cyklem uprawowym i okresowo w trakcie uprawy.  
Produkcja rozsady trwa około 6 tygodni. Pikowanie siewek odbywa się około 2 tygodni 
po siewie, a pikowanie do doniczek po następnych dwóch tygodniach. Okresy te zaleŜą 
jednak w duŜym stopniu od stworzonych warunków termicznych i intensywności światła. 
Nasiona często wysiewa się do skrzynek (na skrzynkę 50 x 35 cm potrzeba około 2 g 
nasion), a następnie po ukazaniu pierwszego liścia pikuje się do skrzynek w rozstawie 
5 x 5 cm. Po dwóch tygodniach, gdy liście zaczynają się stykać, pikuje się kolejny raz do 
doniczek lub cylindrów o średnicy 8-10 cm. 

MoŜna takŜe pikować od razu do cylindrów lub doniczek (jednokrotne pikowanie), jednak 
powoduje to konieczność zajmowania duŜej powierzchni mnoŜarki często doświetlanej 
i wzrost kosztów. 

W celu zwiększenia odporności pomidorów na część chorób występujących w glebie 
moŜna szczepić pomidory na podkładkach np.: Triton, KNFN, Maxifort, Beaufort i inne. 
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Sposoby uprawy 
Najtańszym sposobem jest uprawa w gruncie szklarni lub tunelu, jednak często 

niewłaściwe podłoŜe powoduje obniŜenie plonu. Uprawa na stołach jest stosowana 
w mniejszych gospodarstwach, gdzie sadzi się pomidory na stoły po wysadzeniu rozsad. 
Uprawa w pierścieniach jest szczególnie korzystna w cyklu wiosennym, kiedy podłoŜe 
szybciej ogrzewa w cylindrach niŜ w uprawie w gruncie. Cylindry mają najczęściej 20-22 cm 
średnicy i 22-25 cm wysokości. PodłoŜe najczęściej stanowi torf, kompost korowy lub ziemia 
kompostowa. Metoda torfowo wodna polega na ustawieniu cylindrów po kilka sztuk 
w zagłębieniach wyścielanych folią i wypełnionych na wysokość 4-5cm poŜywką, która jest 
sukcesywnie podawana. Uprawa na wełnie mineralnej polega na postawieniu rozsady 
w cylindrach na macie z wełny mineralnej i podawaniu poŜywki przez system nawadniania 
kropelkowego. Pomidory sadzi się do szklarni w ilości 3-3,5 szt./m2.  

W czasie uprawy wykonywane są następujące zabiegi: 
– w celu zapewnienia roślinom optymalnych warunków naleŜy je wiązać sznurkiem do 

drutów rozciągniętych najczęściej na wysokości 170-200 cm, 
– cięcie pomidora polega na wczesnym usuwaniu pędów bocznych, a (na 4-5 tygodni 

w cyklu wiosennym lub 8 w cyklu jesiennym) przed planowanym zakończeniem uprawy 
usuwamy wierzchołek dwa liście nad najwyŜszym gronem. Pomidory prowadzi się 
najczęściej na 6-9 gron, a na stołach na 3-5 gron, 

– usuwanie dolnych liści słuŜy zmniejszeniu wilgotności powietrza i tym samym poprawie 
zdrowotności uprawy. Liście usuwa się początkowo na wysokość 1-3 gron owocujących,  
a w końcowej fazie uprawy usuwa się tylko zŜółkłe i poraŜone przez choroby liście, 

– hormonizację wykonuje się w celu zwiększenia liczby prawidłowo wykształconych 
owoców w gronie podczas niekorzystnych warunków zewnętrznych zbyt niskiej 
wilgotności i małym nasłonecznieniu. Polega ona na 1-3 krotnym opryskiwaniu kwiatów 
w gronach co 3-5 dni. Do hormonizacji najczęściej stosuje się Betokson w stęŜeniu  
0,3-0,5%. StęŜenie powinno zaleŜeć od temperatury i nasłonecznienia. W niekorzystnych 
warunkach naleŜy zastosować minimalne stęŜenie, 

– zbiór owoców „zapalonych” – dopiero co czerwieniejących przeprowadzany jest dla 
owoców przeznaczonych do dłuŜszego transportu lub przechowywania, owoce dojrzałe 
zrywa się do sprzedaŜy na rynku lokalnym. Pomidory początkowo zbiera się co 5-6 dni,  
a następnie 2-3 razy w tygodniu. Owoce są pakowane do skrzynek z tworzyw sztucznych 
po około 10-12 kg. 
 

Papryka 
Jest uprawiana w szklarniach i tunelach foliowych, jako plon główny. W szklarniach 

ogrzewanych sadzi się ją juŜ od połowy lutego do połowy marca i uprawia nawet do grudnia, 
a w tunelach ogrzewanych od połowy kwietnia do końca października, a w nieogrzewanych 
od początku maja do połowy października. 

Przykładowe odmiany mieszańcowe do uprawy w szklarni to: Bendigo, Cadice, 
Colombo, Delphin, Oazis, Sirono, Spartacus, a w tunelach foliowych, Blondy, Bryza, Cadette, 
Monsun. 
Czynniki środowiska 

Temperatura kiełkowania nasion 14-35°C, a optymalna 24-26°C. Od wschodów do 
pikowania w dzień słoneczny 18-20°C, a w pochmurny 16-18°C i nocą -16°C. Po pikowaniu 
w dzień od 18-25°C i w nocy 18°C. PoniŜej 14°C wzrost zostaje zahamowany. W okresie 
zawiązywania owoców temperatura powinna wynosić w dzień 21-27°C, a nocą 16-20°C. 
W temperaturze powyŜej 27°C rośliny obficiej kwitną, ale kwiaty opadają. Temperatura 
podłoŜa powinna być stała od 20-35°C, a optymalnie25°C. 
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Wilgotność podłoŜa powinna wynosić po posadzeniu 60-70% ppw, a po 2 tygodniach 
stopniowo wzrastać do 80%. Wilgotność powietrza 70–-0%, a po wyŜej 95% część owoców 
opada i rośliny są poraŜane przez szarą pleśń. Przy zbyt niskiej wilgotności zawiązki opadają. 
Przed rozpoczęciem uprawy i sukcesywnie w trakcie powinno być wykonywane nawoŜenie 
na podstawie analizy podłoŜa. Optymalne zawartości przy pH 6-7 wynoszą w podłoŜach 
organicznych: N– 200-300 mg/l, P– 300-400 mg/l, K– 400-600 mg/l, Mg–150-200 mg/l,  
Ca 2000 mg/l, a w glebie mineralnej średnio o połowę mniej. 

Paprykę produkuje się wyłącznie z rozsady. W okresie zimowym wskazane jest 
doświetlanie rozsady nawet przez 12 godzin dziennie, co skraca czas produkcji i poprawia 
jakość. Dla zapewnienia ochrony przed wirusem mozaiki nasiona moczy się przez 4 godziny 
w wodzie, a następnie przez 15 minut w 10% roztworze fosforanu trójsodowego i dokładnie 
płucze w wodzie. PoniewaŜ papryka powoli wschodzi moŜna moczyć nasiona przez dwa dni 
w wodzie 25-30°C, po czym nasiona zaprawić środkiem polecanym przez program ochrony 
warzyw (np. Funaben). Zaprawione nasiona wysiewane są do skrzynek, na stoły lub 
rozsadnik w rozstawie 4-5 x 1 cm, po czym przysypuje cienką warstwą piasku lub podłoŜa. 
Dwa tygodnie po wschodach, gdy rośliny mają rozwinięte liścienie i zaczątek liścia 
właściwego naleŜy przepikować rośliny do doniczek lub cylindrów o średnicy 8-10 cm. 
Po 3-5 tygodniach są rozstawiane 30-35 sztuk/m2. Cechy dobrej rozsady: krępa, dobrze 
wykształcony system korzeniowy, 8-10 liści i widoczne pierwsze pąki kwiatowe. 

Paprykę uprawia się w gruncie, w pierścieniach na stołach, na belach słomy, na wełnie 
mineralnej. NaleŜy dobrać sposób uprawy do moŜliwości gospodarstwa i posiadanych 
obiektów. 
Zabiegi pielęgnacyjne 

Papryka wymaga dobrego zaopatrzenia w wodę, dlatego wskazane jest nawadnianie 
kropelkowe lub deszczowanie. Stosując nawoŜenie pogłówne naleŜy uzupełniać niedobory 
pamiętając, Ŝe nadmiary składników pokarmowych mogą być równie szkodliwe. 

Paprykę prowadzi się przy podporach (sznurkach przywiązanych do drutów nad rzędami 
roślin), przywiązując je do pędu głównego pod rozwidleniem. Cięcie wpływa na wysokość 
i jakość plonu. Pędy przewodnie wyprowadza się z pierwszego rozgałęzienia rośliny. Rośliny 
prowadzi się na 2 lub 3 pędy. Pozostałe pędy ścina się za drugim liściem. NaleŜy skracać za 
pierwszym liściem jeden z dwóch wyrastających z rozwidlenia pędów. Kwiat z pierwszego 
rozwidlenia naleŜy usunąć. Od początku owocowania naleŜy usuwać liście z pędu głównego 
do pierwszego rozgałęzienia. NaleŜy systematycznie usuwać poraŜone przez choroby liście 
i pędy oraz dolne liście wokół podtrzymujących je sznurków. 

Pędy wyrastające z rozwidleń pędów przewodnich skraca się. Na 40 dni przed 
planowanym zakończeniem uprawy naleŜy rośliny ogłowić.  

W słoneczne dni naleŜy stosować zapylenie mechaniczne za pomocą sztucznej pszczoły 
lub potrząsać drutami. Zbiór owoców zaczyna się od momentu zmiany zabarwienia 
z zielonego na czerwony lub z jasno Ŝółtego na pomarańczowy. Po naciśnięciu w połowie 
długości powinien być słyszalny charakterystyczny chrzęst. Owoce zbyt wcześnie zebrane 
obniŜają plon, źle się przechowują i są mniej smaczne. Dojrzewanie owoców na roślinach 
opóźnia plonowanie. Plonowanie zaleŜy od stworzonych warunków, odmiany i długości 
okresu owocowania. Owoce zbiera się co 8-10 dni ostrym noŜem lub sekatorem wykonując 
cięcie w miejscu kolanka. Pierwszy zbiór rozpoczyna się 45-55 dniach od sadzenia i trwa do 
późnej jesieni. W osłonach nieogrzewanych naleŜy zebrać owoce przed przymrozkami. 
Gdy temperatura spada poniŜej 5°C pogarsza się smak owoców. Wg wymagań, owoce 
papryki powinny być całe zdrowe, czyste, o świeŜym wyglądzie, prawidłowego kształtu, bez 
uszkodzeń mrozowych i oparzelizn słonecznych, bez nadmiernego zawilgocenia 
zewnętrznego, bez obcych zapachów i smaków, z szypułką. Klasa I: papryka jędrna, typowa 
dla odmiany i stopnia dojrzałości, kształtu i wybarwienia, bez spękań skórki. Szypułka moŜe 
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być lekko uszkodzona, ale bez uszkodzeń kielicha. Klasę drugą stanowią owoce, które 
spełniają wymagania minimalne, ale nie I klasy. 

Paprykę przechowuje się przez 2-3 tygodnie w temperaturze 7-10°C i wilgotności 
powietrza 90-95% 
 
Ogórek 

Ogórek jest uprawiany w szklarniach przede wszystkim w cyklu wiosennym (od marca do 
lipca) oraz w tunelach foliowych w cyklu wiosenno-letnim (od kwietnia). W uprawie 
szklarniowej dominują odmiany mieszańcowe. Polecana jest uprawa odmian 
długoowocowych dla wcześniej obsadzanych szklarni, natomiast odmiany krótkoowocowe 
dla późniejszych cyklów. Przykładowe odmiany ogórka do uprawy pod osłonami: AtosF1 
o długości owoców 28 cm, Skierniewicki F1 do 17 cm, Colonel F1 do 20 cm, Pacto F1 do 17 cm. 
Czynniki środowiskowe w uprawie ogórka 

Dla zniwelowania skutków niskiej temperatury podłoŜa i nadania odporności stosowane 
jest szczepienie ogórków na dyni figolistnej. 
Temperatura w czasie uprawy powinna wynosić w ciągu dnia 25-28°C, a nocą o kilka stopni 
mniej. Wahania temperatury nie powinny być większe niŜ 6-8°C. Temperatura około 20°C 
spowalnia wzrost i rozwój roślin. Temperatura podłoŜa 22-28°C, a spadek poniŜej 18°C 
powoduje zamieranie zawiązków. Ogórek wymaga wysokiej wilgotności powietrza 85-95% 
i podłoŜa ponad 85%ppw. Nagłe zmiany wilgotności wpływają niekorzystnie na plonowanie, 
dlatego naleŜy ostroŜnie wietrzyć szklarnie. 

Wymagania pokarmowe są bardzo wysokie ze względu na płytki system korzeniowy 
i duŜą masę owoców oraz liści. NawoŜenie przed sadzeniem i pogłówne (co 2-3 tygodnie), 
powinno się opierać na analizie chemicznej podłoŜa. Wymagane zawartości składników 
pokarmowych zmieniają się w zaleŜności od intensywności światła. JeŜeli na skutek zbyt 
wysokich dawek wzrośnie stęŜenie soli, to naleŜy do podłoŜa dodać odkwaszonego torfu 
wysokiego. 
Produkcja rozsady 

Podkiełkowane nasiona przez 24-36 godzin w temperaturze 25°C, sieje się do cylindrów 
o średnicy 8-10 cm wypełnionych do 2/3 wysokości podłoŜem torfowym i przykrywa 0,5cm 
warstwą podłoŜa. W miarę wzrostu siewek uzupełnia się podłoŜe. Po dwóch tygodniach 
naleŜy siewki rozstawić tak, aby na 1m2 przypadało 50 roślin. Temperatura powietrza  
24-26°C w dni słoneczne i 22°C w dni pochmurne, a nocą 18-20°C. Doświetlanie 8 godzin na 
dobę od kiełkowania z zachowaniem 8 godzinnej nocy. Przed sadzeniem skraca się czas 
doświetlania. Produkcja rozsady doświetlanej trwa 30 dni, a niedoświetlanej 50-60 dni. 
Rozsada nadająca się do sadzenia musi mieć 3-5 liści, a korzenie jasne, nie zbrązowiałe. 
Metody uprawy w szklarni i tunelach 

Uprawa na wałach obornika jest korzystna, jednak w niektórych rejonach jest problem 
z pozyskaniem obornika końskiego. 
MoŜna paprykę uprawiać na belach słomy Ŝytniej, pszennej lub rzepakowej. Na 1 roślinę 
wystarczy 3-5 kg słomy. Bele naleŜy obficie nawilŜyć i dodać nawozy. Stosowane są dwie 
odmiany tej metody, z przykryciem bel lub bez przykrycia. Po przykryciu temperatura 
w balotach rośnie. MoŜna ją obniŜyć polewając wodą. Gdy obniŜy się do 35°C moŜna sadzić 
rozsadę. 

Uprawa w pierścieniach jest rzadko stosowana. Pierścienie ustawia się na podłoŜu 
grubości co najmniej 10 cm, pod którym znajduje się folia. 
Uprawa na stołach jest stosowana tylko do najwcześniejszych cyklów uprawowych ze względu na 
szybkie ogrzewanie podłoŜa. 
Na wałach podłoŜa z ziemi kompostowej, torfowo korowej lub innej ziemi ogórkowej, gdy rury 
grzejne przebiegają wzdłuŜ wału. Ogórki sadzi się 2–2,5 rośliny na m2. 
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Zabiegi pielęgnacyjne: 
– ogórki prowadzi się wiąŜąc pędy sznurkiem do drutów biegnących wzdłuŜ rzędu, 
– cięcie polega na usuwaniu zawiązków i pędów do 6 liścia oraz cięciu pędów I rzędu 

za drugim zawiązkiem, a z pędów II rzędu pozostawia się dwa i przycina za pierwszym 
zawiązkiem. moŜna takŜe ciąć pędy I i II rzędu za pierwszym zawiązkiem, 

– dosypuje się podłoŜa co 3-4 tygodnie po 4-6  cm, takiego, jak podłoŜe do sadzenia. 
– nawoŜenie pogłówne rozpoczyna się 3-4 tygodnie po posadzeniu i przeprowadza się 

co 3-4 dni wg zaleceń analizy podłoŜa. 
– zbiór następuje 30-50 dni po posadzeniu i jest przeprowadzany codziennie. owoce odcina 

się ostrym noŜem i zbiera do skrzynek lub zbieraczy. 
 
Rzodkiewka ma krótki okres wegetacyjny(4-7 tygodni), dlatego jest uprawiana jako 
przedplon. MoŜliwa jest uprawa współrzędna z innymi roślinami np. sałatą. Odmiany 
rzodkiewki róŜnią się kształtem od kulistych do wydłuŜonych, oraz barwą: od czerwonych do 
białych. Przykładowe odmiany to: Carmen, Fiesta, Rowa, Silesia, Saxa, Krakowianka, Warta.  
Wymagania środowiskowe 

Kiełkowanie juŜ od 2-3°C, do rozwoju zgrubienia 15°C w dzień i 10°C w nocy. Nie znosi 
wysokiej temperatury podłoŜa. Najlepiej wiąŜe zgrubienia w intensywnym oświetleniu 10-14 
godzin na dobę. Wilgotność 70-75%ppw. Wymaga gleby lekkiej, próchnicznej, 
przepuszczalnej, o odczynie obojętnym. 
Wysiewa się ją na miejsce stałe w rzędy do10cm na głębokość 1-1,5 cm. Gdy rośliny mają  
1-2 liści przerywa się je pozostawiając co 3 cm. Zbiera się w miarę dorastania zgrubień. 
Przeciętny plon to 200-250 sztuk/m2, a w uprawie współrzędnej do 50% mniej. 
Sałatę masłową uprawia się pod osłonami, jako przedplon lub poplon papryki, pomidora lub 
ogórka. Przykładowe odmiany to Hanna, Action, Syrena, Marcia, Orba, Sprinter. 

Wymagania uprawy: temperatura w dni słoneczne 16-18°C, pochmurne 12-14°C, a nocą 
8-10°C. Na 1 m2 sadzi się 20-25 roślin. Sałata jest wraŜliwa na zmiany wilgotności i wymaga 
częstego i równomiernego podlewania. Liście jej powinny być suche, w przeciwnym razie 
dochodzi do infekcji chorobami. Wymaga odczynu około 6-6,5. Nie stosuje się nawoŜenia 
pogłównego, a nawoŜenie przed sadzeniem wykonuje się na podstawie analizy podłoŜa. 

Sałatę uprawia się z rozsady. Najwcześniejszy plon jest z sadzenia rozsady 
doniczkowanej. Nasiona sieje się po zaprawieniu w rzędy, co 4-5 cm, na 1 m2 wysiewa się 5 g 
nasion przykrywając je cienko podłoŜem. Wschody po 4-6 dniach. Pikowanie po 10 dniach 
od siewu do doniczek o ø 4-5 cm. Okres produkcji rozsady trwa 6-7 tygodni, a przy 
doświetleniu moŜe zostać skrócony. Temperatura przy kiełkowania do 25°C. 

Zbiór jest wielokrotny w miarę dorastania główek, które wycina się noŜem. Następnie 
myje się w zimnej wodzie, pakuje do skrzynek z tworzyw sztucznych, okrywa 
papierem i przewozi do chłodnego pomieszczenia. 
 
 
4.5.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie są zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne stosowane w uprawie warzyw pod 

osłonami? 
2. Jakie są sposoby zbioru warzyw i czym się one charakteryzują?  
3. Co to jest obróbka uszlachetniająca? 
4. Na czym polega sortowanie warzyw? 
5. Czym jest kalibrowanie warzyw? 
6. Jak długo produkuje się rozsadę papryki? 
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7. Jakie zabiegi pielęgnacyjne wykonuje się w uprawie szklarniowej pomidora? 
8. Jakie są wymagania środowiskowe ogórka i pomidora? 
9. Kiedy i w jaki sposób zbiera się owoce papryki? 
10. Kiedy jest uprawiana rzodkiewka pod osłonami? 
 
4.5.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj siew nasion papryki do skrzynki wysiewnej. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać fragment materiału nauczania (pkt. 4.4.1. w poradniku ucznia), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) przygotować narzędzia, 
4) przygotować podłoŜe, 
5) napełnić skrzynkę podłoŜem, a następnie wyrównać ugniatając szczególnie boki 

i wstrząsnąć (np. upuszczając na posadzkę), 
6) ponownie wyrównać, 
7) zaznaczyć punktowo lub rzędowo miejsca siewu, 
8) przygotować nasiona, 
9) wykonać siew, 
10) przykryć nasiona piaskiem lub podłoŜem i podlać, 
11) zaprezentować swoją pracę.  
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− skrzynki wysiewne, 
− podłoŜe, 
− woda, 
− nasiona, 
− znacznik, 
− zaprawa nasienna, 
− piasek. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne w szklarniowej uprawie pomidora.  
 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) obejrzeć film na temat uprawy szklarniowej pomidora, 
2) przeczytać fragment materiału nauczania (pkt. 4.4.1. w poradniku ucznia), 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) określić, jakie zabiegi są wykonywane w uprawie pomidora, 
5) określić stan plantacji, 
6) określić konieczne do wykonania zabiegi, 
7) pobrać odpowiednie narzędzia, 
8) wykonać zabiegi we wskazanej przez nauczyciela/instruktora części szklarni, 
9) przedstawić rezultaty swojej pracy.  
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− szklarnia z uprawą pomidorów, 
− sznurek, nóŜ lub inne narzędzia do wykonania prac pielęgnacyjnych. 
 
Ćwiczenie 3 

Przeprowadź zbiór papryki w tunelu foliowym i przygotuj ją do sprzedaŜy. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać fragment materiału nauczania (pkt.4. 3.1. w poradniku ucznia), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) określić, jakie cechy wskazują na dojrzałość owoców papryki, 
4) pobrać skrzynki, 
5) określić technikę zbioru owoców, 
6) wykonać zbiór, 
7) przygotować owoce do sprzedaŜy, pakując w worki foliowe. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− uprawa papryki w tunelu foliowym,  
− skrzynki lub inne pojemniki do zbioru owoców,  
− sekator, 
− kalibrownica, 
− waga, 
− perforowane worki foliowe. 
 
4.5.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 

1) określić wymagania mikroklimatyczne sałaty? � � 
2) wykonać siew nasion? � � 
3) określić zabiegi wykonywane w uprawie ogórka pod osłonami? � � 
4) określić termin zbioru pomidorów? � � 
5) porównać kalibrowanie z sortowaniem? � � 
6) określić wymagania termiczne rzodkiewki? � � 
7) wymienić metody uprawy papryki w szklarni? � � 
8) określić cechy dobrej rozsady papryki? � � 
9) wskazać rośliny do uprawy jako przedplony i poplony? � � 
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4.6. Planowanie upraw pod osłonami 
 
4.6.1. Materiał nauczania 
 

Planując uprawę warzyw pod osłonami naleŜy uwzględnić kilka istotnych czynników 
mających wpływ na ekonomię uprawy, pełne wykorzystanie przestrzeni pomieszczeń 
uprawowych i osłon, sprawny przebieg prac, jakość oraz ilość plonu: 
− dobrać takie gatunki warzyw, które będzie moŜna sadzić jedne po drugich, począwszy od 

warzyw o krótkim okresie wegetacji i zmniejszonych wymaganiach cieplnych, 
a skończywszy na warzywach ciepłolubnych, np. pomidor czy ogórek, co pozwoli na 
pełne wykorzystanie przestrzeni uprawowej w pomieszczeniu czy osłonach,  

– w doborze gatunków warzyw uwzględnić terminy oraz metody upraw do warunków 
przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa, 

– sprawdzić stan techniczny pomieszczeń i osłon, w których będzie przebiegać uprawa, 
– wybrać taki sposób ogrzewania pomieszczeń, aby zapobiec stratom ciepła, 
– dobrać odpowiednie rodzaje osłon do gatunków warzyw, 
– przygotować osłony do uprawy warzyw, 
– dobrać odpowiednie podłoŜa do gatunków roślin,  
– dokonać analizy chemicznej podłoŜa i materiału roślinnego, 
– uwzględnić rodzaj nawoŜenia i obliczyć potrzebną ilość nawozów, 
– uregulować odczyn gleby, 
– wybrać metody doświetlania i zacieniania pomieszczeń, 
– dobrać środki ochrony roślin i wstępnie określić potrzebną ilość, 
– określić sposób nawadniania i sprawdzić stan techniczny urządzeń do nawadniania, 
– zastosować płodozmian. 

Planując uprawę warzyw pod osłonami naleŜy zredagować harmonogram prac i zabiegów. 
MoŜe on być zaplanowany na cały rok, a prace rozłoŜone na poszczególne 
miesiące.W kaŜdym miesiącu jest inny, ale stały podział prac i zabiegów, np. pielęgnacyjne, 
nawoŜenie, siew, sadzenie, zbiór, itd., poniewaŜ wymagają ich poszczególne gatunki warzyw 
uprawiane i zbierane w innych miesiącach.  

Warzywa pod osłonami uprawia się dwoma sposobami: 
1.  Uprawa przyspieszona – to zbiór wczesny, który wyprzedza zbiór warzyw w polu. 

Nasiona wysadza się późną jesienią, zimą lub wczesną wiosną, co zaleŜy od typu 
pomieszczenia i gatunku warzyw.  

2.  Uprawa opóźniona – to zbiór późniejszy niŜ w uprawie na gruncie bez osłon. Nasiona 
wysiewa się w okresie letnio-jesiennym. 
W ogrzewanych tunelach foliowych uprawę rozpoczyna się zwykle w lutym by skończyć 

w listopadzie, zaś w pomieszczeniach nie ogrzewanych - tunelach lub szklarniach, początek 
uprawy przypada na kwiecień, zaś koniec na październik i listopad. Okres wykorzystania 
pomieszczenia zaleŜy od jego typu, np. szklarnie ogrzewane wykorzystuje się przez cały rok, 
z wyjątkiem okresu przeznaczonego na prace konserwacyjne, porządkowe i dezynfekcję 
gleby, które przeprowadza się najczęściej latem. Aby w pełni wykorzystać pomieszczenia do 
uprawy roślin naleŜy uprawiać je jedne po drugich, począwszy od warzyw o krótkim okresie 
wegetacji i zmniejszonych wymaganiach cieplnych, a skończywszy na warzywach 
ciepłolubnych, np. pomidor czy ogórek. 
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4.6.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie informacje naleŜy posiadać planując zagospodarowanie szklarni? 
2. Jakie czynniki decydują o terminie rozpoczęcia uprawy? 
3. W jakich terminach moŜna rozpoczynać uprawę w poszczególnych typach osłon? 
4. Na czym polega opóźniona uprawa warzyw? 
5. Które gatunki warzyw są uprawiane pod osłonami jako przedplony? 
 

4.6.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Sklasyfikuj rośliny warzywne uprawiane pod osłonami ze względu na ich miejsce 
w zmianowaniu. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) obejrzeć film oraz plansze na temat uprawy róŜnych warzyw pod osłonami, 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) określić terminy uprawy poszczególnych warzyw, 
4) wskazać, które z nich mogą być uprawiane jako przedplon, 
5) określić, które z nich mogą być poplonami, 
6) wskazać warzywa uprawiane w plonie głównym, 
7) określić które z nich mogą być uprawiane współrzędnie, 
8) przedstawić własne rozwiązanie i je uzasadnić. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− film na temat wykorzystania szklarni i uprawy warzyw w tunelu, 
− plansze na temat wykorzystania osłon, 
− technologie uprawy warzyw pod osłonami. 
 
Ćwiczenie 2 

Zaprojektuj roczne wykorzystane ogrzewanego tunelu foliowego uprawiając co najmniej 
dwie rośliny. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać fragment materiału nauczania (pkt. 4.6.1. w poradniku dla ucznia), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) określić terminy uprawy poszczególnych warzyw, 
4) określić ich wymagania co do siedliska, 
5) określić terminy uprawy kaŜdej z nich oraz czas na przygotowanie szklarni, 
6) zaproponować metody uprawy, 
7) zaproponować rozstawę i obliczyć ilość rozsady, 
8) określić sposób nawadniania, 
9) wskazać niezbędne wyposaŜenie szklarni, 
10) określić wykonywane zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne, 
11) przedstawić własne rozwiązanie i je uzasadnić. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− film na temat wykorzystania szklarni, 
− technologie uprawy warzyw pod osłonami, 
− plansze, 
− kalkulator i artykuły piśmiennicze. 
 
4.6.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 

1) określić okresy uprawy w poszczególnych osłonach? � � 
2) wskazać, jakie czynniki mają wpływ na wykorzystanie szklarni? � � 
3) wskazać typowe przedplony i poplony? � � 
4) określić, jakie zabiegi wpływają na lepsze wykorzystywanie 

powierzchni? 
� � 

5) wskazać przyczyny strat ciepła i sposoby jego utrzymania? � � 
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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 4 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. W ogrzewanych tunelach foliowych uprawę rozpoczyna się zwykle  

a) w listopadzie. 
b) w grudniu. 
c) w styczniu. 
d) w lutym. 
 

2. W szklarniach prace porządkowe, konserwacyjne i dezynfekcję gleby przeprowadza się 
a) latem. 
b) wiosną. 
c) jesienią. 
d) zimą. 

 
3. Ziemie pomocnicze wymagają kompostowania przez 

a) 2-3 miesiące. 
b) 4-19 miesięcy. 
c) 10-11 miesięcy. 
d) 12-36 miesięcy. 
 

4. W nieogrzewanych tunelach foliowych uprawę rozpoczyna się zwykle 
a) w maju. 
b) w lutym. 
c) w marcu. 
d) w kwietniu. 
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5. Materiał grzejny, który musi być polany duŜą ilością wody oraz wmyte w niego związki 
azotu to 
a) torf niski. 
b) torf wysoki. 
c) słoma. 
d) wełna mineralna. 
 

6. Moczenie nasion w roztworach soli mineralnych to zabieg 
a) przyśpieszający kiełkowanie. 
b) zmniejszający ilość kiełkujących nasion. 
c) wydłuŜający okres kiełkowania. 
d) ogranicza występowanie chorób i szkodników. 
 

7. Siew rzędowy polega na 
a) wysiewie nasion w rzędy. 
b) wysiewie nasion dość szerokim pasmem mającym około 8-10 cm. 
c) umieszczaniu w rzędach co 20-40 cm po kilka nasion w jednym miejscu na tej samej 

głębokości. 
d) pozostawieniu szerszego międzyrzędzia dla spulchniania gleby i łatwiejszego 

dostępu do roślin, zwłaszcza w trakcie zbioru. 
 

8. Sadzenie rozsady naleŜy rozpocząć od 
a) niewielkiego podlania roślin bezpośrednio przed przystąpieniem do sadzenia. 
b) obfitego podlania roślin na kilka godzin przed przystąpieniem do sadzenia. 
c) zasilenia roślin składnikami mineralnymi tuŜ przed sadzeniem. 
d) zasilenia roślin składnikami mineralnymi na kilka godzin przed sadzeniem. 
 

9. Gdy wschody są zbyt rzadkie lub rozsada słabo się przyjęła, to naleŜy zastosować 
a) przerywanie roślin. 
b) nawadnianie roślin. 
c) dosadzanie roślin. 
d) cięcie roślin. 
 

10. Ściółkowanie gleby zmniejsza 
a) parowanie wody i rozwój chwastów. 
b) zdolność absorpcji wody. 
c) zdolność pobierania składników mineralnych z podłoŜa przez rośliny. 
d) wzrost i rozwój roślin. 
 

11. Mycie, sortowanie i kalibrowanie warzyw nazywa się 
a) obróbką wstępną. 
b) selekcją. 
c) obróbką uszlachetniającą. 
d) oczyszczaniem. 
 

12. Pakowanie pojedynczych owoców w folię termokurczliwą ma zastosowanie przy 
przygotowaniu do sprzedaŜy 
a) fasoli szparagowej. 
b) ogórków. 
c) papryki. 
d) pomidorów. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 

50 

13. Najodpowiedniejszą porą zbioru pomidorów są  
a) godziny nocne. 
b) godziny poranne. 
c) godziny popołudniowe. 
d) godziny wieczorne. 

 
14. Zgorzel siewek i zgnilizna przykorzeniowa to choroby poraŜające 

a) wiązki naczyniowe. 
b) tylko liście roślin. 
c) zawiązki owoców. 
d) siewki i młode rośliny. 
 

15. Choroba fizjologiczna - pękanie owoców warzyw dyniowatych jest spowodowana 
a) niedoborem potasu podczas ich dorastania oraz wahaniem wilgotności gleby. 
b) niedoborem azotu podczas ich dorastania oraz wysoką wilgotnością powietrza. 
c) niedoborem wapnia podczas ich dorastania oraz niską wilgotnością gleby. 
d) niedoborem dwutlenku węgla oraz wahaniem wilgotności powietrza. 
 

16. Szkodnik- miniarka ciepłolubka to 
a) niewielki ciemny owad o długości około 1,5mm. 
b) pluskwiak pokryty białym nalotem.  
c) dorosła muchówka o Ŝółtej głowie i Ŝółtych plamkach na tułowiu. 
d) pajęczak koloru czerwonego lub szaro-Ŝółtego. 
 

17. Do zwalczania mszyc skuteczne są  
a) insektycydy kontaktowe. 
b) insektycydy Ŝołądkowe. 
c) systemiczne moluscocydy. 
d) akarycydy. 
 

18. Osłony płaskie z folii perforowanej pozwalają utrzymać przed świtem temperaturę wyŜszą 
nawet o  
a) 4°C. 
b) 6°C. 
c) 8°C. 
d) 10°C. 

 
19. Łączenie róŜnych metod zapobiegania i zwalczania chorób, szkodników, chwastów jest 

a) metodą biologiczną. 
b) metodą zintegrowaną. 
c) metodą agrotechniczną. 
d) metodą fizyczną. 

 
20. Zoocydy, które działają trująco na szkodnika po zetknięciu się z okrywą jego ciała to 

środki 
a) Ŝołądkowe. 
b) oddechowe. 
c) kontaktowe. 
d) fumiganty. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko............................................................................... 
 
Uprawa roślin warzywnych pod osłonami  
 
Zakreśl poprawną odpowiedź 
 

Nr zadania Odpowiedzi 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:  



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 

52 

6. LITERATURA 
 
1. Burdajewicz S, Glaser T.: Ochrona warzyw gruntowych. PWRiL, Warszawa 1987 
2. Dobrakowska-Kopecka Z.: Warzywnictwo. PWRiL, Warszawa 1999  
3. Gensler A. Warzywnictwo. Format – AB, Warszawa 1997 
4. Kołota E., Orłowski M., St. Bac St., Biesiada A.: Podstawy ogrodnictwa WSiP, Warszawa 

2000 
5. McHoy P.: Praktyczna encyklopedia ogrodnictwa. DELTA W-Z, Warszawa 2002 
6. Ogród. Encyklopedyczny poradnik na cały rok. Firma Księgarska J. Olesiejuk, 2004 
 
Czasopisma specjalistyczne: 
– Hasło Ogrodnicze, 
– Owoce Warzywa Kwiaty. 
 


