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Wstęp
Ekologiczna uprawa roślin kapustnych wymaga specjalistycznej wiedzy i jest dość
trudna, dlatego też niewielu rolników się jej podejmuje. Dodatkowym utrudnieniem jest
brak wystarczającej literatury przedmiotu, która mogłaby dostarczyć rolnikom niezbędnej wiedzy na ten temat. Niniejsza broszura powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie
i na ten stan rzeczy. Jej zadaniem jest udostępnienie podstawowej wiedzy na temat uprawy roślin kapustnych i tym samym przynajmniej częściowe wypełnienie luki w tej dziedzinie na rynku wydawniczym. Zdając sobie sprawę z tego, że temat nie został opisany
wyczerpująco ze względu na rozmiar, charakter i cel publikacji, autorka ma nadzieję, iż
te założenia udało jej się zrealizować.
Analizując dane przedstawione przez MRiRW wiosną 2018 r. można stwierdzić, że
wśród zobowiązań ekologicznych PROW 2014–2020 największy areał zajmowały uprawy rolnicze (45%), natomiast pozostałą część stanowiły uprawy paszowe (23%), warzywne (12%), trwale użytki zielone (10%), zioła (5%) oraz sady (5%). Wydawać by się
mogło, że uprawy warzywne nie stanowią małej ilości, jednak trzeba mieć świadomość,
że zalicza się do nich także produkcję soczewicy i ziemniaków. Trudność ekologicznej uprawy wynika m. in. Z braku gotowych recept uprawowych, takich jak chociażby
opracowane programy ochrony, małej dostępności środków ochrony roślin, a w ostatnim
czasie również braku siły roboczej.
Gatunki kapustnych, uprawiane w produkcji ekologicznej, to głównie brokuł (na
potrzeby przemysłu zamrażalniczego) oraz w dużo mniejszym stopniu kapusta biała,
dlatego też w niniejszej broszurze będą podane bardziej szczegółowe informacje dotyczące uprawy tych dwóch gatunków. Inne gatunki są uprawiane w gospodarstwach
mniejszych, produkujących na świeży rynek. Zróżnicowanie upraw jest w nich większe,
ale zajmują one mniejsze powierzchnie.
Produkcja ekologiczna może sprawiać trudności, zwłaszcza na początkowym etapie.
Często słyszy się od doświadczonych rolników ekologicznych, że przez pierwsze lata po
przejściu na ekologiczny system gospodarowania byli oni bliscy zrezygnowania z niego.
Na glebie nagle pozbawionej nawozów sztucznych i herbicydów chwasty rosły w za5

trważającym tempie, a rośliny nie plonowały – mogło się wydawać, że to koniec gospodarowania. Ci, którzy przetrwali ten trudny okres, wspominali, że dopiero po przejściu
na ekologię zrozumieli, na czym polega uprawa. Jednak przetrwanie nie polegało jedynie na cierpliwym przeczekaniu, lecz także na obserwacji przyrody i włożeniu ogromnego wysiłku w taki sposób uprawy, żeby z przyrodą nie walczyć, ale żeby stała się
ona sprzymierzeńcem rolnika. Jeden z producentów ekologicznych stwierdził, że czuje
się rolnikiem, ale także strażnikiem przyrody – i to jest bardzo trafne określenie tego,
na czym polega działalność rolników ekologicznych. Wieloletnie obserwacje polowe,
dostosowanie upraw do cyklów przyrody, doświadczalnictwo, a częstokroć korzystanie
z doświadczeń poprzednich pokoleń to wiedza, której nie zdobędzie się, siedząc za biurkiem. Jednocześnie należy mieć świadomość, że pomimo wzorcowej uprawy w praktyce plony nigdy nie dorównają tym z intensywnych upraw chociażby z powodu braku
szybko działającego azotu, a także strat powodowanych m. in. żerowaniem szkodników
czy chorobami. Ekologiczna produkcja jest możliwa, ale należy w niej w głównej mierze
opierać się na działaniach zapobiegawczych, a nie interwencyjnych. Działania te zostały
przedstawione w niniejszej broszurze w postaci zbioru zasad, których przestrzeganie
pozwoli uniknąć często popełnianych błędów.
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Zasada 1: Wybór stanowiska
– wymagania klimatyczne i glebowe
Kapustne są roślinami długiego dnia, wymagającymi stosunkowo niskich średnich
temperatur dobowych (15–20°C). Wzrost roślin ustaje przy temperaturze niższej niż
5°C i wyższej niż 35°C. Odchylenia temperatur wywołują różnego rodzaju zaburzenia – np. u kalafiora temperatura w granicach 22–25°C powoduje brak wiązania róż
i bujny rozwój liści. Wysoka temperatura, występująca po zawiązaniu róż, powoduje
ich przedwczesne dorastanie (małą masę i małą zwięzłość) oraz wiele innych zaburzeń
w rozwoju, takich jak przerastanie róż liśćmi, omszenie, ziarnistość powierzchni, antocyjanowe przebarwienia. U brokułu w warunkach wysokich temperatur róże dojrzewają nierównomiernie, a gdy towarzyszy temu niedobór wilgoci – rozkwitają. U kapusty
przebieg warunków pogodowych ma duży wpływ na jakość zbieranych główek. Wysoka
temperatura w połączeniu z niską wilgotnością powietrza jest przyczyną pogorszenia
jakości kapusty. Utrzymywanie się przez dłuższy czas temperatury powyżej 25°C bywa
przyczyną zaburzeń w wiązaniu główek. W takich warunkach rośliny słabo rosną i wydają niski plon, a główki są gorszej jakości.
Wrażliwość na uszkodzenia mrozowe kapustnych zależy od fazy rozwojowej roślin.
Siewki i młoda rozsada kapusty są bardziej wrażliwe niż rozsada w pełni wyrośnięta
i dobrze zahartowana, która wytrzymuje spadki temperatury do -6°C. Po posadzeniu
rozsady w pole dłużej trwający spadek temperatury poniżej 10°C może być przyczyną
jarowizacji kapusty i wybijania w pędy kwiatostanowe, a u kalafiora – jarowizacji, czego konsekwencją jest przedwczesne wiązanie róż pośpiechowatych o bardzo małej masie
(tzw. guzików), praktycznie niemających wartości handlowej.
Dojrzałe główki kapusty późnej znoszą przymrozki nawet do -8°C, ale taki przymrozek może uszkodzić główki jeszcze nie wyrośnięte, intensywnie rosnące, szczególnie jeśli spadek temperatury następuje gwałtownie po okresie ciepłej pogody. Brokuł
znosi krótkotrwałe przymrozki do -5°C, ale takie róże nadają się tylko do szybkiego
wykorzystania (w ciągu kilkunastu godzin), ponieważ rozpad przechłodzonych tkanek
7

następuje bardzo szybko. Róże kalafiora są bardziej wrażliwe i mogą przemarznąć, gdy
temperatura spadnie do -2°C, zwłaszcza jeśli nie są dobrze okryte liśćmi. Przemarznięta
tkanka ma początkowo kolor wodnisty, a potem brunatnieje.
Kapustne wymagają dobrych warunków świetlnych. W szczególności rozsada, ale
także starsze rośliny nie powinny być uprawiane w miejscach zacienionych. Niedostatek
światła powoduje wybieganie rozsady i znaczne obniżenie jej przydatności do sadzenia, natomiast róże kalafiora powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem
promieni słonecznych, ponieważ pod ich wpływem tracą charakterystyczną białą lub
białokremową barwę i żółkną.
Warzywa kapustne wymagają dobrej gleby. Do ich uprawy nadają się gleby w dobrej
kulturze, żyzne, próchniczne, o wysokiej pojemności wodnej. Niewskazane są gleby
podmokłe ze względu szkodliwość nadmiaru wilgoci i zbyt wysokiego poziomu wody
gruntowej. Kapustne najlepiej plonują na glebach piaszczysto-gliniastych, czarnoziemach, czarnych ziemiach, lessach i madach nadrzecznych. Na glebach zbyt ciężkich
i zimnych oraz na bardzo lekkich glebach piaszczystych uprawa kapustnych jest ryzykowna i może nie przynieść spodziewanych plonów.
Wymagania wodne kapustnych są bardzo duże. Niedostatek wilgoci w glebie po posadzeniu rozsady może skutkować wypadaniem roślin. W późniejszym okresie rośliny

Zdj. 1 Wysoka temperatura występująca po związaniu róż powoduje przerastanie róż liśćmi;
fot. B. Studzińska
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wytwarzają silny system korzeniowy i lepiej znoszą niekorzystne warunki. U kapusty
niedobór wody jest niekorzystny w każdym okresie, ale jej potrzeby wodne znacznie
wzrastają od fazy zawiązywania główek. W uprawie kapusty wczesnej okres ten przypada na połowę maja, a późnej – na wrzesień. Kalafior i brokuł wykazują najwyższe
zapotrzebowanie na wodę w okresie zawiązywania i dorastania róż. Niedostatek wody
w tym okresie obniża masę róż. U kalafiora zwiększa się wówczas udział róż omszonych, przebarwionych i ziarnistych, a u brokułu – przebarwionych na brązowo.
Z wyżej wymienionych względów najkorzystniejsze do uprawy kapustnych są regiony o obfitych opadach (minimum 600 mm rocznie) i dużej wilgotności powietrza,
a więc zwłaszcza wybrzeże i pogórze. Ze względu na zmieniające się w ostatnim czasie
warunki pogodowe i przedłużające się okresy suszy jest wskazane założenie systemu
nawadniającego.

9

Zasada 2: Przestrzeganie płodozmianu
i przygotowanie stanowiska
Płodozmian to odpowiedni dobór gatunków roślin i ich następstwo po sobie, zaplanowane na okres kilku lat. W gospodarstwach ekologicznych jest to najważniejszy element organizacji produkcji. Płodozmian w gospodarstwie ekologicznym spełnia szereg
funkcji: zapobiega chorobom i szkodnikom, zwiększa żyzność gleby oraz optymalizuje
wykorzystanie składników pokarmowych.

2.1.

Stosowanie płodozmianu jako element zapobiegania chorobom
i szkodnikom

Kapustne są grupą warzyw szczególnie narażoną na występowanie chorób odglebowych i szkodników. Aby temu zapobiec, na danym polu przez cztery kolejne lata
powinny być uprawiane rośliny niespokrewnione ze sobą, tj. nienależące do tej samej
rodziny.
Tab. 1 Przynależność gatunków warzyw do rodzin botanicznych
Rodzina

Gatunki warzyw

Astrowate (złożone)

Sałata, cykoria, endywia, skorzonera, salsefia

Baldaszkowate

Marchew, pietruszka, seler, pasternak, koper, koper włoski

Bobowate (motylkowate)

Fasola, groch, bób, soja

Cebulowate

Cebula, czosnek, por, szczypiorek, siedmiolatka

Dyniowate

Ogórek, dynia, cukinia, kabaczek, arbuz, melon

Kapustne (krzyżowe)

Kapusta, kalafior, brokuł, brukselka, jarmuż, kapusta pekińska, kalarepa, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, brukiew, chrzan

Komosowate

Burak ćwikłowy, szpinak

Psiankowate

Ziemniak, pomidor, papryka, oberżyna

Rdestowate

Rabarbar, szczaw

Trawy

Kukurydza

Źródło: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
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Uwaga! Konstruując płodozmian, należy brać pod uwagę nie tylko to, co wysiewamy w plonie głównym, lecz także w poplonie – np. gorczyca, która jest zalecaną rośliną
poplonową, nie powinna być wprowadzana do płodozmianu przy uprawie kapustnych,
ponieważ należy do tej samej rodziny. W przypadku częstej uprawy tego samego gatunku lub tej samej rodziny bardziej prawdopodobne jest ich porażenie przez określone
choroby i szkodniki, w związku z czym 4-letnia rotacja może nie być wystarczająca
i konieczna jest wówczas rotacja dłuższa, np. 7-letnia (przy kile kapusty). Kapustne nie
powinny być również uprawiane po burakach, fasoli i szpinaku ze względu na nicienie
(mątwik burakowy).
Tab. 2 Płodozmian warzywny zapobiegający rozwojowi chorób i szkodników
II rok: gatunki porażane przez mątwika:
I rok: gatunki porażane przez kiłę kapuścianą:
– kapustne

– baldaszkowate
– cebulowe
– komosowate
– psiankowate

III rok: rośliny neutralne:

– astrowate, np. sałata
– dyniowate
– bobowate
– kozłkowate, np. roszpunka warzywna

IV rok: inne:
– nawóz zielony
– koniczyna z trawami
– trawy: zboża, kukurydza

Źródło: Rolnictwo ekologiczne w praktyce

W jednym z gospodarstw ekologicznych w gminie Noordoostpolder w Holandii stosuje się następujący układ płodozmianu:
1. ziemniaki;
2. lucerna lub koniczyna lub trawy z bobowatymi – siew w sierpniu;
3. wczesne kapustne (po nich poplony na nawóz zielony);
4. warzywa korzeniowe – np. marchew;
5. zboże (np. owies z wsiewką koniczyny białej);
6. szpinak lub groch (po nich kalafior).
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Dla ww. gospodarstwa najbardziej istotne jest dążenie do tego, aby okresy, w których gleba nie jest przykryta roślinnością, były maksymalnie skrócone, np. kapusta jest
sadzona w tym samym dniu, w którym przyorano lucernę. Lucerna powinna być ścięta
na wysokość około 30 cm, aby zapewnić szybszy rozkład materii organicznej. W przypadku zbioru owsa na polu pozostaje koniczyna, która jest przyorywana w kwietniu na
około 3–4 tygodnie przed siewem szpinaku.
W gospodarstwie ekologicznym w gminie Nałęczów na Lubelszczyźnie, w którym
głównym celem uprawy są brokuły i cebula, stosuje następujący płodozmian:
1. koniczyna czerwona (w sezonie kilkukrotnie koszona i przyorywana);
2. brokuł;
3. rośliny na nawóz zielony (wyka, a następnie facelia);
4. cebula.
Cztery gatunki (z różnych rodzin) na glebach lżejszych i pięć na cięższych to minimalna ilość, która może zapewnić racjonalny płodozmian. W gospodarstwach ekologicznych udział bobowatych (motylkowatych) powinien wynosić 25–30%, zbożowych
nie powinien przekraczać 50%, a warzyw i okopowych – 25–30%. Działanie rolnictwo
ekologiczne w ramach PROW 2014–2020 również dopuszcza stosowanie roślin w celu
użyźnienia gleby. Dopłaty ekologiczne są przyznawane pomimo tego, że rolnik nie
wytworzył plonu, co dla większości wariantów jest warunkiem otrzymania płatności.
Trzeba jednak mieć na uwadze to, że w danym roku można mieć uprawy przeznaczone
na zielony nawóz na powierzchni nie większej niż 25% gruntów ornych. Ponadto dana
działka rolna w 5-letnim zobowiązaniu może być wykorzystana pod uprawę na nawóz
zielony w jednym roku (np. strączkowe grubonasiennne) lub przez maksymalnie 2 kolejne lata (bobowate drobnonasienne lub bobowate drobnonasienne z trawami).

2.2.

Płodozmian jako element zwiększający żyzność gleby

Ze względu na to, że gospodarstwa ekologiczne mają ograniczone możliwości stosowania nawozów, zwłaszcza azotowych, przy układaniu płodozmianu należy zadbać
o to, żeby zwiększyć żyzność i aktywność biologiczną gleby lub przynajmniej zapobiec
procesom ją zubażającym. Gleba żyzna to gleba zawierająca próchnicę. To zawartość
12

próchnicy decyduje o zdolności gleby do gromadzenia wody i składników pokarmowych, a także o jej strukturze gleby i aktywności mikrobiologicznej. Poza nawozami
na żyzność gleby korzystnie wpływają pewne grupy roślin, których uprawa równoważy
degradujące glebę działanie innych uprawianych na niej roślin. Żyzność gleby można
odbudować przez zastosowanie nawozów naturalnych lub organicznych, przyoranie słomy lub właśnie uprawę roślin poprawiających jej żyzność.
Rośliny można podzielić na 3 grupy: zwiększające żyzność gleby, obojętne oraz degradujące glebę w małym stopniu i dużym stopniu. Do pierwszej grupy zaliczają się rośliny bobowate (motylkowate), zwłaszcza gatunki wieloletnie (np. koniczyna i lucerna),
ale także jednoroczne strączkowe. Drugą grupę stanowią zboża, rośliny oleiste i włókniste. Warzywa korzeniowe, okopowe i kukurydza zostawiają mało resztek pożniwnych
(redukują materię organiczną) i przyczyniają się do zwiększenia erozji gleby.
Suma wartości współczynników reprodukcji i degradacji dla wszystkich upraw
w rotacji płodozmianu powinna się zbilansować na zero, a najlepiej byłoby, żeby wartość
reprodukcji była dodatnia, dlatego też płodozmian powinien obejmować rośliny bądź
nawozy o współczynniku dodatnim (tab. 3).
Tab. 3 Współczynniki reprodukcji (+) lub degradacji (-) substancji organicznej gleb
Nawóz, roślina

Rodzaje gleb
lekkie

średnie

ciężkie

Obornik, 1 t suchej masy*

+0,35

Gnojowica, 1 t suchej masy**

+0,28

Słoma, 1 t suchej masy***

+0,21

Międzyplon na nawóz zielony

+0,63

+0,70

+0,77

Motylkowe, mieszanki

+1,89

+1,96

+2,10

Trawy i ich mieszanki

+0,95

+1,05

+1,16

Strączkowe

+0,32

+0,35

+0,38

Zboża, oleiste, włókniste

-0,49

-0,53

-0,56

Kukurydza, warzywa liściowe

-1,15

*przeciętna dawka obornika 30 t/ha = 7,5 t suchej masy
**przeciętna dawka gnojowicy 30 t/ha = 2,4-3,2 t s. m.
***przeciętnie 4–5 t/ha o zawartości 86% s. m. = 3,4–4,3 t s. m.
Źródło: dane wg Eicha i Kundlera za Jończykiem
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Tab. 4 Przykład czteroletniego płodozmianu dodatnio bilansującego materię
organiczną, wprowadzaną do gleby
Rok

Uprawiana roślina

Współczynnik

I rok

Jęczmień jary + wsiewka koniczyny białej

-0,53 +1,96

II rok

Koniczyna biała

+1,96

III rok

Kalafior jesienny

-1,40

IV rok

Pomidor

-1,40

Bilans

+0,59

Źródło: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

2.3.

Płodozmian jako czynnik optymalizujący wykorzystanie składników pokarmowych

Kolejnym bardzo istotnym czynnikiem, który należy brać pod uwagę, konstruując
płodozmian, jest zapotrzebowanie roślin na składniki pokarmowe. Wyróżnia się rośliny
o dużych, średnich i małych wymaganiach pokarmowych. Pod rośliny o dużych wymaganiach pokarmowych, charakteryzujących się największym zapotrzebowaniem na
składniki pokarmowe – należą do nich kapustne, warzywa owocowe, ewent. seler i por
– stosuje się nawożenie organiczne. Rośliny o średnich wymaganiach pokarmowych
– są to marchew, pietruszka, buraki ćwikłowe, rzodkiewka, kalarepa, sałata, por i czosnek – źle znoszą bezpośrednie nawożenie, ale jednocześnie potrzebują gleb zasobnych
i próchnicznych. Natomiast do grupy o małych wymaganiach pokarmowych zalicza się
takie rośliny, jak bób, fasola i groch, które ze względu na współżycie z bakteriami brodawkowymi, wiążącymi azot z powietrza, mogą być uprawiane bez nawożenia azotowego.
Inne przykłady płodozmianów warzywnych (w gospodarstwach rolniczo-ogrodniczych i ogrodniczych):
Tab. 5 Gospodarstwo rolne z polową uprawą warzyw
Rok
I
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Wiosna

Lato

Jesień

Zima

Koniczyna

Koniczyna

Koniczyna

Koniczyna

z trawami

z trawami

z trawami

z trawami

II

Kapusta/seler

Kapusta/seler

Kapusta/seler

Żyto na nawóz
zielony

III

Marchew/ziemniak

Marchew/ziemniak

Marchew/ziemniak

–

IV

Groch/bób

Groch/bób

Pszenica ozima

Pszenica ozima

V

Pszenica ozima

Pszenica ozima

VI

Żyto

Żyto

Żyto

Żyto

Koniczyna

Koniczyna

z trawami

z trawami

Źródło: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Tab. 6 Gospodarstwo ogrodnicze z polową uprawą warzyw
Rok

Wiosna

Lato

Jesień

Zima

I

Kapusta++
Zboże jare

Kapusta++

Kapusta++

–

Zboże jare

Zboże jare

z wsiewką

z wsiewką

z wsiewką

koniczyny

koniczyny

koniczyny

III

Koniczyna

Koniczyna

Koniczyna

IV

Ogórki

Ogórki

Gorczyca

Gorczyca (ściółka)

V

Pomidory+

Pomidory+

Pomidory+

–

Marchew/

Marchew/

Marchew/

pietruszka

pietruszka

pietruszka

II

VI

Koniczyna
–

–

++ 30 t obornika na ha: +nawożenie kompostem 15 t na ha
Źródło: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
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Zasada 3: Nawożenie
3.1.

Nawożenie przez ekosystem gleby

Rośliny kapustne mają wysokie wymagania pokarmowe co do makro- i mikroskładników, zwłaszcza w okresie intensywnego wzrostu i formowania plonu. Nawożenie w systemie ekologicznym nie jest procesem jednorocznym, ponieważ wiąże się
z budową struktury i zasobności gleby w oparciu o wieloletni płodozmian. Nie jest też
procesem wnoszenia pojedynczych składników do gleby, lecz raczej regulacją jej zasobności przez odpowiedni wieloletni płodozmian, o czym jest mowa w rozporządzeniu
834/2007: „Ekologiczna produkcja roślinna powinna przyczyniać się do utrzymywania
i zwiększania żyzności gleby, a także zapobiegać jej erozji. Rośliny powinny być nawożone poprzez ekosystem gleby, a nie za pomocą dodawanych do gleby nawozów rozpuszczalnych”. W przypadku zrównoważenia produkcji roślinnej i zwierzęcej taka sytuacja
jest możliwa, ale w przypadku uprawy warzyw może okazać się konieczne wprowadzenie środków zewnętrznych, czyli nawozów spoza gospodarstwa, dopuszczonych do
stosowania w rolnictwie ekologicznym. Nawozy mineralne mogą być stosowane, ale jedynie w postaci zmielonych kopalin. Nie mogą to być nawozy uzyskane w procesie syntezy chemicznej. Warzywa kapustne wymagają gleby dobrze zaopatrzonej w składniki
pokarmowe, o co trzeba postarać się przed rozpoczęciem uprawy. W przypadku dużych
niedoborów pomimo dostępności ekologicznych nawozów płynnych nie jest możliwe
uzupełnienie ich braków.

3.2.

Analizy glebowe podstawą nawożenia

Wykonywanie analiz glebowych powinno stać się rutynową czynnością w gospodarstwach. Po pierwsze, wynika to z przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego, które
stanowią, że nawożenie mineralne powinno być uzasadnione, a zatem nie można stosować nawozów „na oko”, pomimo że są one dozwolone w rolnictwie ekologicznym. Po
drugie, racjonalna gospodarka nawozowa powinna opierać się na faktycznym zapotrzebowaniu roślin na składniki pokarmowe. W dużych gospodarstwach coraz częściej wykorzystuje się nowinki technologiczne do sporządzania map glebowych i precyzyjnego
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nawożenia, jednak mniejsze gospodarstwa również mogą zrobić wiele w tym zakresie,
regularnie wykonując próby glebowe. Analizy powinny być wykonywane nie rzadziej
niż raz na 4 lata, chociaż doświadczeni ekologiczni warzywnicy wykonują je nawet corocznie. Według nich koszt analizy jest niższy od kosztu zastosowania zbyt dużej dawki
nawozu, która i tak nie zostanie wykorzystana przez rośliny. Dla upraw warzywnych
zalecane jest pobieranie próbek średnio co 2–3 lata. W uprawach warzywniczych wskazane byłoby wykonywanie analiz ogrodniczych, które dają pełniejszy obraz zawartości
składników pokarmowych w glebie oraz umożliwiają efektywniejsze wykonanie zaleceń nawozowych. Jeżeli chodzi o azot, to obecnie jeszcze mało popularne, ale bardzo
pomocne może być określenie jego dawki na podstawie analizy azotu mineralnego. Azot
charakteryzuje się dużą dynamiką w glebie, więc należy odpowiednio dostosować nawożenie do potrzeb rośliny, warunków siedliska, a także oczekiwań co do plonu. Punktem
wyjścia do ustalenia dawki azotu jest poznanie jego zawartości w glebie, tj. stwierdzenie
ilości N mineralnego w profilu glebowym. W tym celu na konkretnym polu pobiera się
glebę z dwóch poziomów (0–30 i 30–60 cm) i oznacza zawartość azotu mineralnego
(Nmin) w kg/ha. Najlepiej dostarczyć próbki do laboratorium tuż po ich pobraniu, a jeżeli
mają być dostarczone następnego dnia, to należy przechowywać je w lodówce. Wyniki
analiz umożliwią ustalenie odpowiedniej dawki azotu dla kapustnych.
Niewykonanie analiz glebowych jest tylko pozorną oszczędnością w gospodarstwie.
Zbyt mała ilość składników pokarmowych ograniczy plon, a tym samym dochód rolnika, zbyt duża natomiast w stosunku do rzeczywistych potrzeb może być inwestycją
niczym nieuzasadnioną, kosztowną
i zbędną. Rolnik powinien mieć świadomość, że analizy glebowe mimo
poniesionych nakładów pozwolą mu
zaoszczędzić pieniądze. Zdarza się,
że w glebie znajduje się optymalna
ilość danego składnika, np. magnezu, więc jego stosowanie bez analizy Zdj. 2 Pobieranie próbek glebowych – firmy instruktażo-

we są dostepne na stronach internetowych, m.in. w ser-

gleby sprawi, że koszty nawożenia wisie youtube
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wzrosną, ale również nadmiar tego składnika zablokuje pobieranie innych składników
pokarmowych – np. potasu.

3.3.

Wapnowanie

Kapustne nie znoszą gleb kwaśnych, na których zwykle występuje niedobór wielu
składników pokarmowych (zwłaszcza molibdenu) i gdzie częściej są one porażane przez
bardzo groźną chorobę – kiłę kapusty. Odczyn gleby powinien mieścić się w zakresie pH
od 6,5 do 7,3 dla gleb mineralnych i od 6,0 do 6,5 dla torfowych. Na glebach lżejszych
przyjmuje się niższą z zalecanych wartości pH, a na ciężkich – wyższą. Spadek odczynu
poniżej dolnej zalecanej granicy może powodować wystąpienie charakterystycznych objawów niedoborów mikroelementów, np. molibdenu, lub nadmiaru manganu i glinu. Gleby
o niższym pH powinny być wapnowane, a potrzeba ich odkwaszenia powinna być określona na postawie pomiaru odczynu, o którego regulacji rolnicy ekologiczni bardzo często
zapominają. Właściwe pH gleby warunkuje skuteczność nawożenia i właściwe zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe, w tym w wapń. Oprócz odczynu gleby ważna jest także
jej zasobność w wapń, a optymalny poziom zawartości tego składnika w glebie wynosi
1000–1500 mg Ca w 1 dm3. Brak dostępnego wapnia w glebie negatywnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego. Właściwy odczyn gleby w połączeniu z odpowiednim płodozmianem chroni rośliny kapustne przed porażeniem kiłą kapusty. W doborze właściwego
nawozu wapniowego pomoże wykonanie ogrodniczej analizy gleby, w której określa się nie
tylko odczyn gleby (pH), lecz także zawartość przyswajalnego wapnia i magnezu. Wielu
producentów nawozów wapniowych ofertuje rolnikom ekologicznym nawozy wapniowomagnezowe. Z doświadczenia wynika, że w gospodarstwach ekologicznych magnez zazwyczaj utrzymuje się na właściwym średnim lub wysokim poziomie. W takim przypadku
nie powinno się go uzupełniać, ponieważ zastosowanie węglanu wapniowo-magnezowego
może spowodować nadmiar magnezu w glebie, co zaburzy pobieranie przez rośliny zarówno wapnia, jak i potasu. Umiejętnie dobrany nawóz wapniowy pod względem ilości i jakości
zapewni harmonijny wzrost i rozwój roślin oraz zapobiegnie przewapnowaniu gleby, które
może obniżyć przyswajalność wielu składników, zwłaszcza fosforu, boru i manganu.
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3.4.

Źródła składników pokarmowych w gospodarstwach ekologicznych

a. nawozy naturalne (np. obornik, gnojówka, pomiot ptasi): zgodnie z obowiązującymi przepisami ilość azotu wnoszona do gleby z nawozami naturalnymi nie powinna przekroczyć 170 kg N/ha. W uprawie warzyw jesienią lub wiosną powinien być
stosowany (przefermentowany) obornik, który należy wymieszać z glebą jak najszybciej po zastosowaniu. W pierwszym roku po oborniku można uprawiać prawie
wszystkie kapustne: kapusty głowiaste, kalafior, brokuł, jarmuż, kapustę brukselską,
kapustę pekińską, natomiast w II roku po oborniku – brukiew. Gnojówka powinna
być stosowana przed uprawą roślin, w dni pochmurne i bezwietrzne. Wymaga ona
jak najszybszego wymieszania z glebą. Gnojówkę można wykorzystać do przygotowywania kompostów. W produkcji ekologicznej obowiązuje zakaz używania produktów pochodzących z chowu przemysłowego.
b. nawozy organiczne (np. komposty, biohumus): szczególnie zalecane w warzywnictwie
ekologicznym, ponieważ są bardzo bogatym źródłem próchnicy. Skład chemiczny
przeciętnego kompostu jest zbliżony do obornika, ale tempo mineralizacji w nim azotu jest stosunkowo wolne, w związku z czym nie jest on źródłem szybko działającego
azotu (w pierwszym roku uprawy rośliny wykorzystują około 15% azotu). Pomimo
tego, że ilość dostępnego azotu w gotowym kompoście jest niższa niż w oborniku,
jego dawki mogą być wyższe, co umożliwia wprowadzenie do gleby większej ilości
ustabilizowanej materii organicznej. Przewaga kompostu nad obornikiem wynika
stąd, że może on być stosowany w różnych terminach. W gospodarstwach w Holandii
kompost (bez udziału odchodów zwierzęcych) stosuje się nawet w zimie. Ponadto
kompost daje możliwość nawożenia wszystkich warzyw, podczas gdy niektórych wa-

Zdj. 3 i 4 Biohumus; fot. M. Gajewska
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rzyw nie można uprawiać bezpośrednio po oborniku, kompost może być ponadto stosowany w okresie wzrostu roślin. Najlepiej jednak byłoby wymieszać go z wierzchnią
warstwą gleby, żeby zapobiec utracie składników pokarmowych.
Biohumus to nawóz powstający w wyniku przerobienia substancji organicznej, takiej jak obornik, torf czy kompost, przez dżdżownice kalifornijskie, dzięki czemu jej
efektywność dla roślin wzrasta znacząco.
c. nawozy zielone: uprawiane w plonie głównym jako przedplon lub poplon. Spełniają
szereg funkcji – są m.in. źródłem materii organicznej oraz zapobiegają wymywaniu
składników pokarmowych. Gatunki głęboko korzeniące się pobierają składniki pokarmowe z głębszych warstw gleby. Po ich przyoraniu następuje przemieszczenie
się składników pokarmowych do płytszej warstwy gleby. Ponadto głęboki zasięg
systemu korzeniowego roślin uprawianych na nawóz zielony poprawia właściwości
fizyczne i strukturę gleby. Uprawa nawozów zielonych we właściwym zagęszczeniu
ogranicza zachwaszczenie gleby dzięki ocienianiu i ograniczeniu dostępu światła
nasionom chwastów. Nawozy zielone działają również fitosanitarnie, ograniczając
występowanie szkodników i chorób. Rośliny bobowate (motylkowate) uprawiane
w plonie głównym powinny być umieszczane w płodozmianie przed roślinami o dużych wymaganiach pokarmowych. Ich uprawa jest zalecana na glebach słabszych,
przepuszczalnych, o małej zawartości próchnicy.
Rośliny na nawóz zielony, przyorywane we wczesnej fazie wzrostu szybko uwalniają
azot, który staje się łatwo dostępny dla rośliny następczej. Jest to cenne, ale krótkotrwałe
źródło azotu, w związku z czym warzywa o długim okresie wegetacji wymagają dodatkowego zastosowania tego składnika w późniejszej fazie wzrostu. Międzyplony ozime,
np. trawy i zboża, dzięki silnie rozwiniętemu systemowi korzeniowemu wychwytują
z gleby formy azotanowe i zapobiegają ich wymywaniu łatwiej niż rośliny bobowate,
jednak ze względu na wolniejszy rozkład wolniej ten azot oddają. Wysiewając poplony
ozime, należy też liczyć się z tym, że wykorzystują one zasoby wodne i przy braku nawadniania roślinom następczym może brakować wody.
W przypadku przyorywania roślin wieloletnich (np. koniczyny czy lucerny) należy
mieć na uwadze to, że zbyt długa ich uprawa sprzyja nasilonemu występowaniu szkod20

ników wielożernych, takich jak drutowce, rolnice czy lenie. Tego typu nawozy zielone
pod warzywa nie powinny być uprawiane dłużej niż 1,5–2 lata. Najcenniejsze nawozy
zielone to rośliny bobowate drobnonasienne (koniczyny, wyka, lucerna, seradela), ale
korzystne są również grubonasienne (łubiny, peluszka, bobik). Mieszanki bobowatych
z trawami są najlepsze, ponieważ trawy wykorzystują azot glebowy i zapobiegają jego
wysokiemu stężeniu w glebie, co mogłoby ograniczyć wiązanie azotu z powietrza.
Nawozy zielone z roślin niebobowatych (facelia, gryka, zboża, trawy) również spełniają szereg wymienionych wcześniej funkcji, nie wnoszą jednak dodatkowych składników pokarmowych, a jedynie zapewniają ich krążenie w cyklu gleba – roślina – gleba.
Inną formą uprawy nawozów zielonych, znoszących pewne zacienienie, jest wysiewanie
ich wiosną w zboża ozime: żyto ozime lub pszenżyto. Wsiewką może być seradela, którą
wsiewa się jak najwcześniej wiosną.
Tab. 7 Właściwości gatunków roślin niebobowatych (motylkowatych)
(nienależących do kapustnych), uprawianych na nawóz zielony
Facelia

Gryka
także na glebach

Żyto ozime

Wymagania glebowe

bez wymagań

Rozwój części

szybki wzrost,

szybki wzrost,

nadziemnej

szybkie okrycie gleby

szybkie okrycie gleby

korzeń palowy,

drobne korzenie,

umiarkowane

głównie w wierzch-

korzenie boczne

nich warstwach gleby

średnia

średnia

dobra

wymarza

wymarza

bardzo dobra

8–12

40–50

150

koniec sierpnia

połowa sierpnia

do końca września

Rozwój korzeni
Przydatność do
polepszania gleb
Zimotrwałość
Norma wysiewu
(kg/ha)
Ostateczny termin
wysiewu

ciężkich

bez wymagań
intensywny wzrost
w fazie strzelania
w źdźbło
silny system
z korzeni drobnych

Źródło: LABER 2009
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Tab. 8 Właściwości jednorocznych roślin bobowatych (motylkowatych) na nawóz zielony
Łubin

Bobik

Groch

Wyka jara

Ogranicze-

wieloletni

wieloletni

wieloletni

wieloletni

nia płodo-

odstęp przed

odstęp przed

odstęp przed

odstęp przed

zmianu

grochem

grochem

grochem

grochem

gleby średnie
Wymagania
glebowe

(łubin niebieski), gleby
piaszczyste
(łubin żółty)
silny korzeń

Rozwój

palowy,

korzeni

głęboko
penetrujący

bardzo dobra

nia gleb
Zimotrwałość

Norma
wysiewu

pośrednio
przed motylkowatymi

gleby średnie
do ciężkich,

gleby śred-

wyższe

nie, bardziej

gleby średnie

stanowiska

zapotrze-

zasobne

do ciężkich

ubogie

bowanie na

w wilgoć

w wapń

krótki korzeń

znaczący ko-

wodę
silny korzeń
palowy,
wrażliwy na
zagęszczenie
gleby

gleby lekkie,

palowy, silne

bardzo inten-

rzeń główny,

korzenie

sywny

wiele korzeni
drobnych

boczne
dobra po

Przydatność
do polepsza-

Seradela
nie bez-

mniejsza niż

wcześniej-

grochu

szym rozluź-

bardzo dobra

dobra

nieniu
przemarza

przemarza

przemarza

150–200

180–200

140–160

w mieszance: groch 50 kg, bób 30 kg, wyka

przemarza

nie przemarza
30–50
20 w mie-

100–140

szance z łubinem żółtym

jara 50 kg

– 80 kg
Ostateczny
termin

p. VIII

p. VIII

p. VIII

p. VIII

p. VIII

wysiewu
Źródło: LABER 2009

Dodatkowe ważne informacje:
•

Międzyplony wysiewane wiosną są stosowane do uprawy warzyw o krótkim okresie wegetacji, zbieranych późną jesienią (np. kapusty pekińskiej). Świeże nawozy
zielone przyoruje się 2 do 4 tygodni przed uprawą, gdy rośliny wytworzyły dużą
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masę zieloną o największej zawartości składników pokarmowych. Okres ten przypada przed lub na początku kwitnienia. Zbyt późno przyorane mogą powodować
biologiczne wiązanie azotu i ograniczenie jego dostępności dla warzyw.
•

Poplony ozime powinny być wysiane na początku lub do połowy września, a przyorane około połowy maja. Mają zastosowanie dla warzyw na zbiór jesienny (np.
kalafior, brokuł, kalarepa, jarmuż).

•

Warzywa kapustne mają duże wymagania nawozowe, a więc bardzo dobre stanowisko pod ich uprawę pozostawią rośliny bobowate (motylkowe) drobnonasienne,
zwłaszcza koniczyny i lucerny w czystym siewie lub w mieszankach z trawami,
uprawiane nie dłużej niż 1,5–2 lata.

•

Przyoranie nawozu zielonego powinno nastąpić po jego ścięciu i rozdrobnieniu. Zabiegi te umożliwiają dobre wymieszanie z glebą i stwarzają dobre warunki do podsiąkania wody.
Tab. 9 Terminy i normy siewu wybranych gatunków roślin na nawóz zielony
Rodzaj uprawy/gatunek

Norma wysiewu, kg/ha

Termin siewu

Koniczyna

15–20

od IV do 30 VIIl

Lucerna

10–16

15 IV–15 V lub VI–15 VII

Facelia

10–15

20–30 IV lub poplonowo do 20 VIII

Gryka

60–80

1 IV–15 VIII

Łubin żółty

140–160

1–15 IV lub poplonowo do końca VII

Żyto ozime

180

do 15 IX

Mieszanki motylkowatych
Koniczyna z trawami

15+10

7,5+22

od IV do 30 VII

Wyka jara + owies (bobik)

30+135 (150)

IV

Wyka kosmata + żyto (ozime)

50+80

1–15 IX

Groch + wyka + owies

60+30+30

1 IV–15 VII

Łubin + facelia

180+4

do końca VII

Łubin + seradela

130+30

do końca VII

Wyka ozima + łubin

40+100

do końca VII

Bobik + groch + wyka ozima

90+60+40

do końca VII

Groch + łubin

100+140

do końca VII

Źródło: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
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Zdj. 5 Koniczyna powinna być uprawiana przed kapustnymi nie dłużej niż 1,5–2 lata;
fot. M. Gajewska

3.5.

Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby,
zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Zgodnie z rozporządzeniem 889/2008 do nawożenia w rolnictwie ekologicznym
można stosować substancje wykazane w załączniku I. W Polsce jednostką organizacyjną oceniającą i potwierdzającą zgodność w zakresie wymagań określonych w przepisach
rolnictwa ekologicznego dla nawozów i środków poprawiających właściwości gleby do
produkcji ekologicznej oraz prowadzącą ich wykaz jest IUNG-PIB w Puławach. Wykaz
jest rozszerzany o nowe pozycje i na dzień 08.11.2018 r. zawierał ich 450. Znajdują się
w nim zarówno nawozy stałe, jak i płynne. Są to:
1. nawozy organiczne: np. Stargo Humus, Humivit Bio-Sypki, Ecovigor, Rosahumus,
Fertil (Bioilsa), Topmix 4-210, Topmix 6-8-10, Topmix 4-10-2, Alginit, Nawóz owczy, Sumin Nawóz organiczny granulowany, Cdn Natura, Viano MixProf Bio 4 NPK
3-6-12(+3), Viano MixProf Bio 6 NPK. Warto zwrócić uwagę na to, że część tych
nawozów zawiera azot, którego niedobór w uprawie roślin kapustnych znacząco obniża plon. Niewiele z nawozów wymienionych na liście zawiera ten składnik, a gospodarstwa mogą mieć problem z pozyskaniem odpowiedniej ilości obornika lub
kompostu, dlatego w celu uzupełnienia azotu przed uprawą kapustnych powinno się
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siać przedplony z roślin bobowatych z trawami. Wśród nawozów zawierających azot
warto zwrócić uwagę na te, które są stosowane z powodzeniem w gospodarstwach
ekologicznych. Są to: Bioilsa (nawóz granulowany, zalecany do zastosowania przedsiewnego – powinien być wymieszany z glebą), Natural Crop SL (nawóz na bazie
aminokwasów, dolistny, cechujący się wysoką zawartością azotu), IlsaDropFort (nawóz z łatwo przyswajanym azotem, przeznaczony do podlewania i fertygacji) oraz
inne nawozy zawierające azot organiczny: Topmix, Condid, Bioagenasol, Bionta Organic Universal, Biosol, Verbio-Humus, Fertikal, Fertilian;
2. nawozy organiczno-mineralne: Natura, Akra Flüssigdünger;
3. nawozy fosforowe: np. Fosforyt Mielony, Fosforyt
EKO, Nawóz ekologiczny 0-8-18, Physio Mescal
G18, Phosphocal, Dolophos 26. Fosfor wpływa
na części generatywne rośliny (przy niedoborze
fosforu opóźnia się tworzenie róż kalafiora), ale
również na rozwój systemu korzeniowego. Czynnikiem decydującym o dostępności fosforu jest
odczyn gleby – przy zbyt kwaśnym lub zbyt zasadowym fosfor przechodzi w formy niedostępne Zdj. 6 Objawy deficytu fosforu;
fot. K. Kłopot
dla roślin;
4. nawozy potasowe: Kalisop pylisty i granulowany, Patentkali. Niedobór potasu może
powodować zmniejszenie główek kapusty, występowanie luźniejszych i mniejszych
liści. U kalafiora może pojawić się skędzierzawienie liści, a gdy niedobory są duże,
róże będą mniejsze i luźniejsze. Niedobory potasu częściej mogą występować na
glebach lżejszych, ponieważ jest z nich łatwiej wymywany. Na dostępność potasu
wpływa uwilgotnienie gleby. Przedłużająca się susza powoduje uwstecznianie się
potasu;
5. nawozy magnezowe: Esta Kieserit pylisty i granulowany, Epso Top. Magnez jako
składnik chlorofilu przyczynia się do intensywności procesu fotosyntezy. Niedobory magnezu powodują powstawanie chlorotycznych plam na liściach, a następnie
zamieranie liści;
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Zdj. 7 Objawy niedoboru magnezu w porównaniu z dobrze odżywionym liściem;
fot. K. Kłopot

6. nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe – bardzo duży wybór. Wapń jest odpowiedzialny za pobieranie innych składników pokarmowych, wzmacnia odporność roślin
na choroby, jest także elementem budulcowym (składnikiem ścian komórkowych).
Niedobór wapnia objawia się deformacją i żółknięciem najmłodszych liści, jednak
najczęstszym skutkiem niedostatecznego zaopatrzenia roślin w wapń są choroby fizjologiczne – np. u kapusty występuje zamieranie liści zwijających główkę. Jest to
zaburzenie czysto fizjologiczne, powodowane niedoborem wapnia i wody w roślinie,
a także zbyt wysoką temperaturą powietrza, którym towarzyszy zbyt szybki wzrost
i rozwój rośliny. Prowadzi to do zamierania najmłodszych liści (tipburn);
7. nawozy mikroelementowe: wieloskładnikowe – Akra Saat, Akra Blatt, Akra Plus 9,
Akra Stroh R, Microcat ZYT, jak również takie, w których dominuje jeden mikroelement – np. Optisil z krzemem czy Labicuper z miedzią.
Dla kapustnych kluczowymi mikroelementami są bor i molibden. Brak właściwego
zaopatrzenia w bor w uprawie kapusty głowiastej powoduje wystąpienie pustych przestrzeni w głąbie (jamistość głąba). Młode liście stają się jasnozielone, kruche i zgrubiałe.
U kalafiora objawem deficytu boru jest brunatnienie róż, powstawanie pustych prze26

strzeni wewnątrz głąba, zgrubienie i łamliwość liści. U brokułu deficyt boru skutkuje
brązowieniem pędów kwiatostanowych oraz deformacją stożka wzrostu. Objawy te najbardziej uwidaczniają się w warunkach suszy.
W przypadku niedoboru molibdenu osłabiony zostaje wzrost roślin, występuje też
redukcja wielkości blaszek liściowych. Na niedobór molibdenu wrażliwy jest zwłaszcza
kalafior, który reaguje wówczas redukcją blaszek liściowych. Przy silnym niedoborze
rozwija się tylko nerw liścia (tzw. biczykowatość liści). Niedobory molibdenu skutkują również zahamowaniem wzrostu i niewykształcaniem się róży. Niedobór molibdenu
u brokułu objawia się również zahamowaniem wzrostu, redukcją blaszki liściowej oraz
niewykształceniem róży. Molibden jest źle przyswajalny przy zbyt niskim odczynie
gleby. Nawóz mikroelementowy zapobiegające niedoborom molibdenu i boru to m.in.
Fertileader Gold. Bor zawiera m. in. nawóz Bormax, a molibden – Microcat TEN.
W wykazie znajdują się ponadto środki poprawiające właściwości gleby (nie nawozy
w ścisłym tego słowa znaczeniu), które mają korzystny wpływ na roślinę i glebę i przyczyniają się do lepszego wykorzystania przez nią składników pokarmowych. Można tu
wyróżnić preparaty:
1. na bazie glonów morskich: np. BioAlgeen S90, Labimar 10 S, AlgaminoPlant, AlgaPlant;
2. zawierające kwasy humusowe: Humistar, HumiPlant, Humus Active lub bakterie
BactoFil, Acra-N-Bacterie, Bacteriosol;
3. na bazie kompostów lub wyciągów z kompostu: Humivit-Eko, Sadzvit Eko, Zimowy
Humivit Eko, BioJodis lub zawierające próchnicę i mikroorganizmy – np. Astvit.
Wszystkich rolników obowiązuje ustawa Prawo wodne i Program działań, które, wskazując bezpieczne dla środowiska sposoby stosowania nawozów, mają na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz
zapobieganie ich dalszemu zanieczyszczeniu.
Przy ustalaniu dawek nawozów bierze się pod uwagę potrzeby pokarmowe roślin.
Dawki nawozów azotowych ustala się bądź na podstawie planu nawożenia, bądź maksymalnych dozwolonych dawek, określonych w załączniku do programu. Plan nawożenia azotem muszą wykonywać gospodarstwa o powierzchni powyżej 100 ha użytków
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rolnych, prowadzące uprawy intensywne na gruntach ornych na powierzchni powyżej
50 ha lub utrzymujące obsadę większą niż 60 DJP wg średniorocznego stanu zwierząt.
Żaden rolnik, zobowiązany do opracowania planu nawożenia azotem, nie stosuje wyższych dawek azotu niż wynikające z planu. Uprawy zaliczane do intensywnych są podane w załączniku 7 do Programu działań. Należą do nich m.in. kapustne – kapusta
głowiasta biała, kalafior, brokuł i kapusta brukselska.
Gospodarstwa o powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujące zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP według stanu średniorocznego mają następujący wybór: mogą stosować nawożenie na podstawie planu
nawożenia azotem lub stosować takie dawki azotu, jakie nie spowodują przekroczenia
maksymalnych dawek podanych w programie działań (zał. 14). Jeżeli jednak gospodarstwo, które nie musi wykonywać planu nawożenia azotem, taki plan opracuje, to musi
stosować dawki nawozów zgodnie z nim.
Ponadto gospodarstwa są zobligowane do prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem. Ewidencja ta powinna zawierać informacje
rodzaju i powierzchni uprawy, na której został zastosowany nawóz, o rodzaju nawozu,
zastosowanej dawce i o dacie zastosowania nawozu, terminie przyorania nawozu naturalnego w przypadku zastosowania go na terenie o dużym nachyleniu. Gospodarstwa
mniejsze niż wyżej wymienione nie mają takich obowiązków, ale w myśl przepisów
o rolnictwie ekologicznym one również muszą prowadzić rejestry, w tym również te
dotyczące zastosowanego nawożenia.
Przepisy określają również inne warunki stosowania nawozów, a więc m.in. odległości od jezior i zbiorników wodnych, cieków naturalnych, rowów i kanałów, a także
sposoby przechowywania nawozów. Nawozy muszą być przechowywane w sposób bezpieczny dla środowiska przez okres, w którym nie jest możliwe ich rolnicze wykorzystanie, a więc w przypadku zbiorników na nawozy naturalne płynne muszą one umożliwić przechowywanie ich w gospodarstwie przez 6 miesięcy. Powierzchnia miejsc do
przechowywania nawozów naturalnych stałych powinna umożliwiać ich przechowanie
przez okres 5 miesięcy. Możliwe jest również przechowywanie obornika w pryzmach na
polu, ale po spełnieniu szeregu warunków, takich jak wybór miejsca, czasu i udokumen-

towania tego faktu. Pryzma powinna być zlokalizowana na terenie możliwie płaskim,
nie piaszczystym i nie podmokłym, w odległości nie mniejszej niż 25 m od linii wód lub
ujęć wody. W jednym miejscu nie powinna być składowana dłużej niż 6 miesięcy. Na to
samo miejsce powinna wrócić nie wcześniej niż po 3 latach. Lokalizacja pryzmy i data
jej ułożenia powinna być udokumentowana. Należy to zaznaczyć na mapie lub szkicu
działki, a dokumentację należy przechowywać przez okres 3 lat od dnia zakończenia
składowania obornika.
Rolnicy ekologiczni powinni również pamiętać o skróceniu terminów stosowania
nawozów naturalnych (tabela 10). Niedostosowanie się do przepisów może skutkować
karami finansowymi.
Tab. 10 Terminy stosowania nawozów azotowych
Rodzaj gruntów
Grunty orne

Rodzaj gruntów
Nawozy naturalne płynne

Nawozy naturalne stałe

1 marca – 20 października

Grunty orne na terenie gmin
ujętych w załączniku nr 2

1 marca – 15 października

Programu

1 marca – 31 października

Grunty orne na terenie gmin
ujętych w załączniku nr 3

1 marca – 25 października

Programu
Użytki trwałe
Uprawy wieloletnie

1 marca – 31 października

1 marca – 30 listopada

Trwałe użytki zielone
Źródło: Dziennik Ustaw 2018 r. poz. 1339
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Zasada 4: Ochrona roślin
4.1.

Środki ochrony roślin dozwolone w rolnictwie ekologicznym

Ogólne zasady stosowania produktów i substancji m. in.: środków ochrony roślin
w rolnictwie ekologicznym określa art. 16 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007
z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów
ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. WE L 189
z 20.07.2007, s. 1). Zgodnie z wymienionymi przepisami w rolnictwie ekologicznym
można stosować środki ochrony roślin, które:
•

zawierają w swoim składzie wyłącznie substancje zawarte w zamkniętym wykazie – Załącznik II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września
2008 r. ustanawiający szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE)
nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. U. WE L
250 z 18.09.2008, s. 1),

•

zostały dopuszczone do stosowania w ogólnym sektorze rolniczym na podstawie
przepisów wspólnotowych lub przepisów krajowych zgodnych z prawem wspólnotowym (Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
Tab. 11 Wykaz środków ochrony roślin do produkcji ekologicznej
w uprawach roślin kapustnych na dzień 08.11.2018 r.
L.p.

Środek

Substancja
czynna

Działanie

Choroby
Rośliny warzywnicze (w gruncie i pod osłonami).

1.

grzyb

Choroby powodowane przez Sclerotinia spp (zgnilizna

Constans

pasożytniczy

twardzikowa).

WG

Coniothyrium

Środek zawierający żywy organizm, przeznaczony do

minitans

ochrony korzeni i podstawy pędu roślin przed zgnilizną
twardzikową.
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1.

grzyb

Coniothyrium minitans wyizolowany z gleby ma dzia-

Constans

pasożytniczy

łanie selektywne i zastosowany doglebowo działa na

WG

Coniothyrium

przetrwalniki grzybów z rodzaju Sclerotinia, powodu-

minitans

jąc ich wyniszczenie i rozpadanie się.

zarodniki
i grzybnia
2.

Prestop WP

grzyba
Gliocladium
catenulatum

3.

4.

Serenade
ASO

Bacillus
subtilis szczep
QST 713

Rośliny warzywne (m.in. kalafior). Ochrona przed
chorobami odglebowymi podczas siewu, pikowania,
przesadzania oraz/lub późniejszego etapu uprawy.
Działanie środka ma na celu powstrzymanie chorób
odglebowych, wywołanych przez grzyby Rhizoctonia
na kalafiorze.
Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona,
kapusta pekińska, kapusta brukselska, kalafior, jarmuż,
brokuł. Choroby grzybowe i bakteryjne (alternarioza,
mączniak prawdziwy, szara pleśń, czarna zgnilizna).

Polyversum

grzyb Pythium

Kapusta pekińska, kapusta biała, kapusta czerwona.

WP

oligandrum

Choroba przechowalnicza, szara pleśń.

Szkodniki

5.

DiPel WG

Bacillus

Kapusta głowiasta biała, kalafior (uprawa w gruncie).

thuringiensis

Gąsienice bielinka rzepnika, bielinka kapustnika,

var. kurstaki

piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka.

szczep ABTS

Środek ma działanie żołądkowe. Na roślinie środek

351 – 54%
6.

Lepinox

Bacillus

Plus

thuringiensis

działa powierzchniowo.
Kapusta głowiasta, kalafior, brokuł (w gruncie).
Piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinek
kapustnik.
Kalafior, brokuł (pod osłonami). Mączlik warzywny.
Insekcytyd, działa głównie kontaktowo. Konidia

Beauveria
7.

Naturalis

Beauveria bassiana szczepu ATCC 74040 przylegają

bassiana

do naskórka owadów i roztoczy, kiełkują i wnikają do

szczep ATCC

wnętrza ciała gospodarza. Śmierć następuje w wyniku

74040

mechanicznej penetracji grzybni jako następstwo
utraty wody i składników odżywczych w połączeniu
z wydzielaniem enzymów hydrolitycznych.

8.

SpinTor 240
SC

Spinosad:

Kapusta głowiasta biała.

Spinozyn A,

Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka ka-

Spinozyn D

pustnica, wciornastek tytoniowiec.
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Kalafior
Bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica. Brokuł
Bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica.
Środek o działaniu kontaktowym i żołądkowym oraz
8.

SpinTor 240
SC

Spinosad:

jajobójczym. Na roślinie działa powierzchniowo

Spinozyn A,

i wgłębnie. Działanie wgłębne dotyczy wyłącznie

Spinozyn D

młodych liści.
Substancja biologicznie czynna działa na komórki
nerwowe owada, co prowadzi do paraliżu, a następnie do śmierci szkodników. Objawy działania środka
występują w ciągu kilkunastu minut po zabiegu.

Środki na ślimaki
Kapusta biała, kalafior w gruncie i pod osłonami.
Środek ślimakobójczy, przeznaczony do zwalczania
ślimaków nagich w gruncie i pod osłonami. Środek
wabi ślimaki i jest przez nie chętnie zjadany. Pobrany
przez ślimaki powoduje zatrzymanie ich żerowania
na roślinach. Po spożyciu granulatu ślimaki chowają
9.

Pełzakol
Extra GR

fosforan żelaza

się w swoich kryjówkach i tam zamierają. Obumarłe
nie są widoczne na powierzchni gleby. Efekt działania
środka jest widoczny jedynie poprzez brak dalszych
uszkodzeń roślin.
Zawiera substancję czynną występującą naturalnie
w przyrodzie. Jest bardzo odporny na wilgoć. Po
uwilgotnieniu staje się jeszcze bardziej atrakcyjny dla
ślimaków. Ulega biologicznemu rozkładowi.
Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona,
kapusta brukselska, kalafior, brokuł, rzepa, brukiew.
MOLUSKOCYD, przeznaczony do zwalczania ślimaków nagich w postaci przynęty gotowej do zastosowa-

10.

IronMax

fosforan żelaza

nia. Mechanizm działania substancji czynnej środka

PRO

(III)

– fosforanu żelaza, polega na redukcji wydzielania
śluzu przez ślimaki. Po spożyciu granul ślimaki zwykle
chowają się w glebie/podłożu, gdzie obumierają, dlatego dowodów skuteczności środka w postaci obumarłych ślimaków jest niewiele.
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Ze względu na to, że efekty stosowania środka mogą
nie być widoczne od razu, jego skuteczność należy
10.

IronMax

fosforan żelaza

PRO

(III)

mierzyć pośrednio – mniejszym rozmiarem szkód
wyrządzonych przez szkodniki odżywiające się roślinami uprawnymi. Rezultaty stosowania środka można
zatem ocenić głównie na podstawie ograniczenia szkód
w uprawach.

W tabeli podano podstawowe informacje, jednak należy pamiętać o tym, że środki
powinny być stosowane zgodnie z instrukcją podaną na etykiecie (przeznaczenie, ilość
środka, cieczy roboczej, termin stosowania oraz liczba zabiegów). To, że są to środki
ekologiczne, nie oznacza, że można je stosować niezgodnie z zaleceniami (zbyt wysoka
dawka środka, przekroczenie zalecanych ilości zabiegów, inne gatunki itd.). Istotne jest
również to, że niektóre środki, np. Dipel, wykazują większą skuteczność po stosowaniu
na młodsze fazy rozwojowe gąsienic. W przypadku uprawy towarowej zabiegi ochrony
należy powtarzać średnio co 10–14 dni od wysadzenia aż do momentu zbioru, zachowując odpowiednie okresy karencji.
Zabiegi należy wykonywać na podstawie lustracji – w zasadzie co dzień powinno się
być na polu i obserwować stadia rozwojowe szkodników (np. czy z jaj nie zaczynają wylęgać się larwy). W przypadku niektórych szkodników pomocny może być monitoring
i np. zastosowanie pułapek feromonowych.
Pułapki feromonowe mogą być wykorzystywane do ograniczania występowania
śmietki kapuścianej. Śmietka kapuściana to szkodnik, którego forma dorosła, muchówka, nalatuje na plantacje, wabiona zapachem kapustnych. Samice śmietki składają jaja
w pobliżu roślin kapustnych, zaś wylęgłe larwy żerują w szyjce korzeniowej i korzeniu, prowadząc do ograniczenia wzrostu i więdnięcia roślin. Dostępne w handlu pułapki
wabią dorosłe samice i pozwalają określić termin i nasilenie nalotu much na plantację.
W gospodarstwach konwencjonalnych po przekroczeniu progu szkodliwości, czyli odłowieniu przez 2 kolejne dni co najmniej 2 much, wykonuje się opryski. W gospodarstwach ekologicznych można wykonać oprysk dozwolonym w rolnictwie ekologicznym
nawozem Larvasoil liq organic, zawierającym między innymi mieszaninę olejków eterycznych. Preparat ten dezorientuje śmietkę, która nie czując zapachu kapustnych, nie
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wie, gdzie ma złożyć jaja. Sygnalizacja przydaje się również w sytuacjach, gdy nie będą
stosowane środki ochrony roślin, ponieważ metodą ochrony jest również wysadzanie
rozsady kapustnych (np. brokułu) po oblocie II pokolenia śmietki kapuścianej.

Zdj. 9 Odłowione muchówki śmietki kapuścianej; Zdj. 10 Efekt żerowania śmietki kapuścianej;
fot. K. Kłopot
fot. K. Kłopot

Pułapki feromonowe mają również zastosowanie do sygnalizowania obecności rolnic. Dotychczasowe zalecenia dotyczące zwalczania rolnic opierały się na liczbie znalezionych gąsienic lub liczbie uszkodzonych roślin na jednostkę powierzchni. Jednak
stwierdzenie obecności rolnic w uprawie nie jest łatwe, ponieważ młode gąsienice są
bardzo małe, a starsze rozwijają się pod powierzchnią gleby. Najwcześniej zauważalne
mogą być dopiero objawy żerowania spowodowane przez starsze gąsienice, ale to zbyt
późno na efektywny zabieg. Zastosowane wówczas środki ochrony roślin nie są stanie
dotrzeć do większości gąsienic, ponieważ zdążą one się ukryć w glebie. Obecnie najbardziej praktyczną metodą wyznaczenia optymalnego terminu zabiegu w celu zwalczenia
gąsienic, które jeszcze nie zdążyły zejść do gleby, jest stosowanie odpowiednich metod
monitoringu lotu motyli. Pułapka feromonowa odławia samce poszukujące samic do
zapłodnienia. Monitoring polega na obserwacji dynamiki lotu i wyznaczania szczytów
liczebności samców. Szczyt liczebności przypada na okres składania jaj przez samice. Następnie w zależności od przebiegu pogody wyznacza się termin zabiegu. Przy
cieplejszej pogodzie termin ten przypada około 15 dni po szczycie lotu, a w okresie
chłodniejszej pogody – około 25 dni. Obserwacje należy prowadzić w trakcie całego sezonu, pamiętając o wymianie dyspensera feromonowego oraz, w przypadku niektórych
pułapek, o wymianie podłogi lepowej. Na rolnice nie ma zarejestrowanego preparatu,
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jednak Spintor stosowany do zwalczania gąsienic bielinków może również ograniczyć
liczebność rolnic. Przy braku możliwości zwalczania środkami ochrony roślin można
wykonać zabieg deszczowania. W zależności od typu gleby i przebiegu pogody jego
intensywność powinna spowodować, że gleba pozostanie mocno wilgotna przez co najmniej cztery dni. Skutkiem tego duży udział populacji gąsienic nie będzie mógł schodzić do gleby, przez co będzie narażony na różne niekorzystne warunki środowiska.
Z kolei gąsienice, które zdołają się ukryć w glebie, będą w większym stopniu atakowane
przez organizmy dla nich patogeniczne.
Środki zarejestrowane w Polsce, wymienione w tabeli 11, są stosowane w gospodarstwach ekologicznych. Ich liczba jest stosunkowo nieduża, a bez części z nich bardzo
trudno byłoby uprawiać kapustne. We wspomnianym wyżej rozporządzeniu 889/2008
jest mowa o tym, że „ich stosowanie ma kluczowe znaczenie dla zwalczania szkodliwego organizmu lub konkretnej choroby, względem których inne środki biologiczne,
fizyczne, hodowlane lub praktyki uprawy lub inne efektywne metody nie są dostępne”.
Oznacza to, że należy się skupić przede wszystkim na zapobieganiu chorobom i występowaniu szkodników poprzez stosowanie płodozmianu, odpowiednią agrotechnikę, nawożenie, stosowanie odpowiedniego materiału siewnego, a jeśli to nie pomoże, to przez
interwencyjne zastosowanie środków ochrony roślin.
Zastosowanie odpowiedniego płodozmianu jest szczególnie ważne przy zapobieganiu kile kapusty. Kiła kapusty rozprzestrzenia się bardzo szybko. Na zainfekowanych
korzeniach pojawiają się guzy, rośliny więdną i zamierają. Na rynku są, co prawda,
preparaty ograniczające kiłę, np. Ernia czy Cauli Active Start, ale nie są to środki typowo interwencyjne, lecz raczej zapobiegawcze, ponadto ich zastosowanie wymaga zgody jednostki certyfikującej. Wapnowanie gleb o odczynie niższym niż pH 6, usuwanie
z pola porażonych roślin oraz ewentualnie uprawa odmian o podwyższonej odporności
na kiłę (np. kapusta biała Kilajack F1, Kilazol F1, kalafior Zaragoza, kapusta czerwona
Lodero) to główne środki zaradcze w zapobieganiu tej chorobie. Inne choroby grzybowe, np. czerń krzyżowych (objawami tej choroby są plamy na najstarszych liściach,
otoczone żółtą obwódką, pokryte z czasem zarodnikami konidialnymi grzyba) można
ograniczyć, stosując odpowiedni materiał siewny. Jakość materiału siewnego jest rów35

nież bardzo istotna dla ograniczenia wystąpienia zgorzeli siewek kapustnych – choroby
grzybowej, pojawiającej się na etapie produkcji rozsady. Kiełki lub siewki porażonych
roślin zamierają. Środkiem zapobiegawczym jest ponadto zapewnienie rozsadzie odpowiednich warunków wodno-cieplnych oraz termiczne zaprawianie nasion przed siewem
poprzez moczenie ich przez 20–30 min. w wodzie o temp. 50°C. Po moczeniu nasiona
należy osuszyć. Wskazane jest też moczenie w preparatach z mikroorganizmami oraz
profilaktycznie podlewanie wywarem ze skrzypu.
Ograniczeniu szkodników roślin kapustnych (śmietki kapuścianej, gąsienic motyli
i mszyc) sprzyja wykonywanie głębokiej orki po zbiorach. Przykrywanie plantacji siatką lub włókniną (włókniny i siatki z małymi oczkami 1mm x 1mm lub 1 mm x 1,5 mm
lub mniejszymi) również ogranicza składanie jaj przez śmietkę kapuścianą, żerowanie
pchełek oraz gąsienic motyli (paciornicy krzyżowianki, bielinka rzepnika i kapustnika,
tantnisia krzyżowiaczka, ale także piętnówki kapustnicy, błyszczki jarzyniówki i rolnic). Badania Instytutu Ogrodnictwa wykazały, że z obiektów osłanianych włókniną lub
siatką zbierano ponad 93% główek kapusty wolnych od szkodników lub z nieznacznymi objawami ich żerowania. Dla porównania na obiekcie nieosłanianym ponad połowa
główek (54%) była uszkodzona. Osłanianie roślin przyczyniało się również do wzrostu
plonu o 34–42%. Metoda ta jest jednak kłopotliwa do zastosowania na dużych plantacjach.
Ważnym zabiegiem jest niszczenie na plantacji chwastów z rodziny kapustnych,
które mogą przenosić choroby (np. kiłę), a także stanowić bazę pokarmową dla samic
śmietki kapuścianej. Stosowanie dojrzałego kompostu zamiast obornika może w pewnym stopniu ograniczyć śmietkę, ponieważ owady te wabi zapach rozkładającej się substancji organicznej. Pchełki to małe chrząszcze, które potrafią bardzo szybko zniszczyć
rozsadnik lub plantację. Wygryzają one otwory w liściach, a sposobem ich ograniczenia
poza wspomnianym wyżej niszczeniem chwastów i przykrywaniem plantacji może być
również opylanie roślin mączkami skalnymi (np. bazaltową) oraz niedoprowadzanie do
przesuszenia gleby i utrzymywanie stałej jej wilgotności.
Mszyce powodujące m.in. skręcanie się i odbarwianie liści w miejscu żerowania,
a czasem zamieranie młodych roślin, można ograniczyć, stosując opryski ogrodniczym
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mydłem potasowym w stężeniu 1–2%, wyciągiem z gorzkli właściwej lub preparatami
na bazie oleju roślinnego w stężeniu 1–2%. Gąsienice motyli można też zwalczać preparatami opisanymi w tabeli 11.

4.2.

Uprawa współrzędna w ochronie roślin

Cel uprawy współrzędnej polega na równoczesnej produkcji na polu różnych gatunków warzyw, ziół i roślin przyprawowych. Profilaktyczna ochrona tego typu upraw
polega na dezorientacji szkodników przez wprowadzenie różnych bodźców optycznych
i zapachowych. Uprawy współrzędne wykorzystują również zjawisko alleopatii. Alleopatia jest zjawiskiem od dawana obserwowanym w przyrodzie i polega na dodatnim
lub ujemnym oddziaływaniu roślin na inne gatunki lub organizmy poprzez wydzielanie
określonych substancji chemicznych. Przedostają się one do środowiska w trojaki sposób: poprzez wymywanie z powierzchni liści przez krople wody, wydzielanie przez system korzeniowy do gleby lub uwalnianie w postaci lotnej z całej powierzchni rośliny.
Polscy naukowcy ze Skierniewic przebadali wpływ niektórych roślin na plonowanie
i zdrowotność brokułu. Najlepsze sąsiedztwo pod kątem wielkości roślin (co przełożyło
się na plon handlowy i średnicę róż) miała kocimiętka. Ze względu na zdrowotność roślin
najlepszym sąsiedztwem dla brokułu był koper, który uniemożliwił zasiedlenie roślin po
wysadzeniu przez śmietkę kapuścianą oraz spowodował mniejsze ich zasiedlenie przez
gąsienice motyli, mszyce i wciornastki. Naukowcy tłumaczyli to zjawisko wysokością
roślin. Koper wysiany około 4–5 tygodni przed sadzeniem brokułów stanowił naturalną
przeszkodę w znalezieniu rośliny żywicielskiej przez szkodniki. W prowadzonych badaniach oceniano również wpływ roślin współrzędnych na występowanie organizmów
pożytecznych i szkodników w brokule.
Tab. 12 Wpływ roślin współrzędnych na występowanie organizmów pożytecznych
i szkodników w brokule
Roślina – sąsiedztwo
Szałwia, fasola szparagowa

Wpływ
zmniejszenie ilości gąsienic bielinka rzepnika
i tantnisia
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Szałwia, fasola szparagowa, hyzop, koper

zmniejszenie ilości gąsienic piętnówki

Hyzop, szałwia

zmniejszenie zasiedlania przez mszyce

Fasola szparagowa, koper

zwiększenie ilości larw owadów pożytecznych

Źródło: MRiRW, Wykaz tematów badawczych z zakresu rolnictwa ekologicznego, realizowanych w latach 2004–2017

W Instytucie Ogrodnictwa badano również wpływ roślin współrzędnych na zdrowotność kapusty. Najwięcej główek bez objawów uszkodzeń stwierdzono u kapusty rosnącej
w sąsiedztwie szalotki, korzystnie wpłynęło na nią również sąsiedztwo selera korzeniowego. Szalotka zapewniła również najlepsze warunki do rozwoju i bytowania owadów
pożytecznych (złotooki, pryszczarki, błonkówki) oraz wpłynęła bardzo korzystnie na
plonowanie kapusty. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie opracował dobór
wybranych gatunków warzyw (tab. 13) i ziół (tab. 14) do uprawy współrzędnej w gospodarstwie ekologicznym oraz wytypował rośliny odstraszające szkodniki (tab. 15).
Tab. 13 Dobór wybranych gatunków warzyw do uprawy współrzędnej
w gospodarstwie ekologicznym
Gatunki warzyw

Kapusta

Kapusta

Obojętne

Cebula

Niekorzystne

Por

Obojętne

Marchew

Korzystne

Burak ćwikłowy

Korzystne

Seler korzeniowy

Korzystne

Ogórek

Korzystne

Pomidor

Korzystne

Źródło: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, za Wróblewską-Wierzbicką i Majkowską-Gadomską

Tab. 14 Właściwości ochronne ziół i roślin przyprawowych w uprawach ekologicznych
Roślina

Szkodnik

Choroba

bazylia pospolita

muchówki

nie dotyczy

koper ogrodowy

mszyce, bielinki

nie dotyczy

czosnek

nicienie

choroby grzybowe i bakteryjne

trybula ogrodowa

mrówki, ślimaki, mszyce

nie dotyczy

Źródło: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, za Wróblewską-Wierzbicką i Majkowską-Gadomską
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Tab. 15 Rośliny odstraszające szkodniki
Roślina odstraszająca

Szkodnik

bylica piołun

bielinek kapustnik, mączliki

cebula

pędraki, przędziorki

czosnek

ślimaki, przędziorki, nornice, myszy

hyzop lekarski

bielinek rzepnik

mięta

pchełki, piętnówka kapustnica, mszyce

pomidor

pchełki, piętnówka kapustnica

sałata

drutowce, pchełki

Źródło: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, za Wróblewską-Wierzbicką i Majkowską-Gadomską

Ze względu na małą liczbę środków dozwolonych do działania interwencyjnego
rolnik powinien zapewnić optymalne warunki do rozwoju roślin, w tym również zadbać o odpowiednie środowisko glebowe.
Do tego celu można wykorzystać preparaty
z mikroorganizmami. Ich działanie polega na
wspomaganiu wzrostu i ochronie roślin przed
czynnikami stresowymi, głównie organizmami chorobotwórczymi. Niektóre z nich (np.
grzyby z rodzaju Trichoderma) kolonizują
korzenie i zmieniają środowisko glebowe wokół roślin dzięki silnej agresywności wobec

Zdj. 11 Uprawa współrzędna w badaniach Insty-

patogenicznych grzybów. Niektóre ze szcze- tutu Ogrodnictwa; fot. M. Gajewska
pów pożytecznych grzybów mogą przetrwać

w glebie nawet cały sezon wegetacyjny, działając ochronnie na roślinę. Działanie takich
mikroorganizmów jest wszechstronne: mają zdolność do mikropasożytnictwa w stosunku do patogenów, skutecznie konkurują z nimi o składniki pokarmowe i przestrzeń
oraz mogą zmieniać środowisko glebowe. Zmiana pH powoduje, że środowisko staje
się niedogodne dla rozwoju patogenów, a jednocześnie przyczynia się do udostępniania
składników pokarmowych, stymulując wzrost i odporność roślin. Preparaty mikrobiolo39

giczne najlepiej stosować w czasie produkcji rozsady, a także przed sadzeniem roślin. Na
liście IOR są dostępne preparaty mikrobiologiczne, np. Prestop WP, Serenade ASO.
W produkcji ekologicznej są stosowane również preparaty roślinne – np. wyciągi,
odwary i gnojówki. Producenci ekologiczni stosują je od lat, zwłaszcza gnojówki z pokrzywy i skrzypu. Ich opinie są bardzo pozytywne, a warunkiem ich skuteczności jest
systematyczne stosowanie. Opinie naukowców na temat skuteczności tych preparatów
są jednak niejednoznaczne, ponieważ niektóre przeprowadzone badania naukowe nie
potwierdziły ich skuteczności.
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Zasada 5: Materiał siewny i nasadzeniowy
oraz metody uprawy
W rolnictwie ekologicznym należy stosować przede wszystkim materiał siewny,
nasiona lub wegetatywny materiał nasadzeniowy wyprodukowany metodami ekologicznymi, ponadto materiał siewny musi spełniać wymagania dotyczące wytwarzania,
jakości oraz obrotu, określone w ustawie o nasiennictwie. Jednostką upoważnioną do
prowadzenia wykazu dostępnego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi jest Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Oznacza to, że jeżeli rolnik chce kupić nasiona do
upraw ekologicznych, to musi sprawdzić, czy dany gatunek (ewentualnie odmiana) się
znajduje się w comiesięcznie aktualizowanym wykazie udostępnionym na stronie www.
piorin.gov.pl. Jeżeli dany gatunek czy odmiana jest w nim umieszczona, to rolnik powinien zaopatrzyć się w nasiona u dostawcy podanego w wykazie.
W przypadku braku danego materiału w wykazie, rolnik prowadzący produkcję
ekologiczną może wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin
i Nasiennictwa o pozwolenie na zastosowanie materiału niewyprodukowanego metodami ekologicznymi (tj. konwencjonalnego). Wniosek należy uzasadnić, zwłaszcza jeśli jakiś gatunek na liście występuje, ale np. odbiorca rolnika wymaga zastosowania odmiany
na liście nieumieszczonej. Wojewódzki Inspektor zazwyczaj wyraża zgodę, jeśli tak nie
jest, to brak swojej zgody uzasadnia producentowi na piśmie. Ze względu na cykliczną
aktualizację wykazu wojewódzki inspektor – w przypadku złożenia wniosku na długo
przed terminem siewu lub sadzenia – powiadamia wnioskującego o późniejszym wydaniu decyzji w zależności od aktualnego stanu wykazu.
Na dzień 8.11.2018 r. w wykazie nasion ekologicznych znajdowały się następujące
gatunki kapustnych: kapusta biała (Bejo Zaden, Rijk Zwaan Polska), kapusta brukselska
(Bejo Zaden), kapusta czerwona (Bejo Zaden, Rijk Zwann Polska), kapusta pekińska
(Bejo Zaden), kapusta włoska (Bejo Zaden), rzodkiewka (Bejo Zaden, Legutko W., Plan-
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tiCo Zielonki, Vilmorin-Garden), rukola (Pyra E.), kalarepa (Rijk Zwaan Polska, Bejo
Zaden), brokuł (Vilmorin-Garden), rzeżucha (Vilmorin-Garden).
Rozsada kapustnych może być wyprodukowana we własnym zakresie przez gospodarstwa lub, co się ostatnio zdarza coraz częściej, zamawiana w wykwalikowanych
gospodarstwach, zajmujących się produkcją rozsady. Ponieważ w opisanym wyżej wykazie nie widnieje ekologiczna rozsada kapustnych, przed zakupem producenci powinni
wystąpić do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o zgodę na zastosowanie materiału konwencjonalnego.
Rolnicy produkują również rozsadę we własnym zakresie w dwojaki sposób: albo
jako rozsadę rwaną, albo z wielodoniczek. Ten pierwszy sposób jest nadal stosowany
w produkcji ekologicznej ze względu na ograniczoną dostępność na rynku podłoża ekologicznego. Rozsada rwana jest najtańszą formą produkcji, ale też może sprawiać kłopoty ze względu na brak możliwości zapewnienia optymalnych warunków kiełkowania
i niebezpieczeństwo zaatakowania roślin przez szkodniki. Ponadto rośliny wyprodukowane w ten sposób charakteryzują się nierównomiernym wzrostem.
Uprawa w wielodoniczkach pozwala roślinom uniknąć stresu po posadzeniu, jednak przy takiej metodzie produkcji rozsady należy pamiętać o zastosowaniu podłoża
ekologicznego. W Polsce nie ma niestety dużego wyboru. Taki produkt oferuje jak dotąd jedynie firma Klasmann. Do sporządzenia podłoża we własnym zakresie można
wykorzystać kompost, torf wysoki, piasek oraz dozwolone nawozy fosforowe, potasowe i wapniowe. Odczyn podłoża powinien wynosić pH 6,5–7, a zawartość składników
pokarmowych powinna kształtować się na poziomie 100–200 mg azotu, 80–150 mg
fosforu, 200–300 mg potasu i 60–120 mg magnezu. Warto również wykonać szybki
i prosty test na obecność kiły kapusty. W tym celu należy wysiać nasiona rzeżuchy
i utrzymywać wysoką wilgotność podłoża i temperaturę na poziomie 22–25°C. Jeżeli
w podłożu występuje kiła, to rośliny zostaną bardzo szybko zainfekowane.
Do produkcji rozsady należy zastosować doniczki o pojemności 53 cm3 (96 komórek). Dokarmianie należy zastosować wtedy, gdy rośliny zaczną wytwarzać drugi liść,
i powtarzać 3–4-krotnie co kilka dni. Dokarmiać należy takimi składnikami, jak azot,
fosfor, potas, bor i molibden (nawozy zostały opisane w części dotyczącej nawożenia).
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Rozsada nie może być zagłodzona, ponieważ źle się przyjmuje po posadzeniu. Niedobór składników pokarmowych może
być również przyczyną chorób fizjologicznych wysadzonych roślin. Wskazane
jest również dokarmianie rozsady nawozami zawierającymi aminokwasy, kwasy
humusowe i wyciągi z alg morskich. Te

Zdj. 12 Niedobory azotu mogą skutkować żółknię-

ostatnie przyczyniają się do lepszego roz- ciem liści; fot. K. Kłopot
woju systemu korzeniowego, pobierania

składników pokarmowych oraz zwiększają tolerancję roślin na czynniki stresowe. Rolnicy stosują również na rozsadnikach gnojówki z pokrzyw oraz w małym stężeniu olejki
eteryczne. Jak wspomniano w rozdziale poświęconym nawadnianiu, rośliny powinny
być posadzone w dobrze uwilgotnione podłoże.
W zależności od przeznaczenia kapusta biała powinna być uprawiana w różnym rozstawie. Na świeży rynek preferowane są główki mniejsze, do przetwórstwa – większe.
Tab. 16 Zagęszczenie kapusty białej, przeznaczonej na świeży rynek
Sposób uprawy

Zagęszczenie

biała wczesna, uprawiana pod folią

60 tys./ha (40 x 40 cm)

biała wczesna, uprawiana w polu

40–50 tys./ha (50 x 50 cm do 45 x 45 cm)

biała średnio wczesna i późna

50–60 tys./ha (50 x 40 cm, 50 x 33 cm)

Źródło: dr Beata Studzińska – materiały szkoleniowe

Tab. 17 Zagęszczenie kapusty białej, przeznaczonej do przetwórstwa (kwaszenie,
mrożenie, produkcja soku)
Uzyskanie główek

Zagęszczenie

kapusty białej o średnich główkach

40 tys./ha (67,5 x 37 cm)

kapusty białej dużych główkach

25–27 tys./ha (67,5 x 55–60 cm)

kapusty czerwonej lub włoskiej w zależności od odmiany
i oczekiwanej wielkości

35–50 tys./ha (67,5 x 33–43 cm)

Źródło: dr Beata Studzińska – materiały szkoleniowe
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W konwencjonalnej uprawie brokułu wysadza się go w zagęszczeniu 62,5 x 40–
–50 cm, 67,5 x 40–50 cm lub 75 x 35–40 cm, niektórzy rolnicy sadzą w zagęszczeniu
60 x 45 cm. Z obserwacji rolników ekologicznych wynika, że lepiej jest, żeby obsada
roślin była niższa niż w konwencji. Ważne jest to, żeby rośliny nie konkurowały ze
sobą o składniki odżywcze czy światło. Roślina lepiej wykorzystuje potencjał glebowy,
gdy ma zapewnione odpowiednie warunki do wzrostu. W rzędzie rośliny nie powinny
rosnąć gęściej niż co 50 cm.
Tab. 18 Terminy uprawy kapusty
Uprawa na
zbiór
wiosenny
letni

jesienny

Odmiany

Termin siewu

Termin sadzenia

wczesne

I połowa lutego

cały kwiecień

Termin zbioru
koniec maja
– połowa lipca

koniec kwietnia

połowa lipca –

– połowa maja

połowa września

średnio wczesne

cały marzec

średnio wczesne

koniec marca –

połowa maja –

i późne

koniec kwietnia

połowa czerwca

koniec września – początek
listopada

Źródło: dr Beata Studzińska – materiały szkoleniowe

Tab. 19 Terminy uprawy brokułu
Uprawa na
zbiór
wczesny

letni

Odmiany

Termin siewu

wczesne

I dekada lutego

średnio wczesne

późnoletni

średnio późne

i jesienny

i późne

Źródło: dr Beata Studzińska – materiały szkoleniowe
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marzec – połowa
maja

Termin sadzenia
I dekada kwietnia

czerwca

koniec maja
– początek
czerwca

koniec kwiet-

połowa czerwca

nia – połowa

– początek

czerwca

sierpnia

koniec maja
do II dekady

Termin zbioru

cały lipiec

koniec sierpnia
– wrzesień

Zasada 6: Stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych
(odchwaszczanie, nawadnianie)
Ze względu na uprawę z rozsady warzywa kapustne nie są tak wrażliwe na zachwaszczenie, jak rośliny uprawiane z nasion, jednak zaniedbania w tej kwestii mogą
przyczynić się do zniżki plonu i obniżenia jego jakości.
Aby skutecznie zwalczać chwasty w uprawach warzywnych, powinno się przestrzegać kilku zasad:
1. Chwasty powinny być zwalczane w bardzo wczesnej fazie rozwoju – w fazie siewek,
a najlepiej w fazie wschodów. Późniejsze ich usunięcie z powodu ukorzenienia staje
się trudniejsze, a nawet niemożliwe.
2. Gleba utrzymywana w dobrej kulturze ułatwia odchwaszczanie.
3. Uprawki odchwaszczające powinny być przeprowadzone na lekko przesuszonej glebie, co jest skuteczniejsze niż na glebie uwilgotnionej (chwasty mają mniejszą możliwość ponownego ukorzenienia się).
4. Należy unikać nawożenia źle przefermentowanym obornikiem.
Na 3–4 tygodnie przed planowanym sadzeniem powinno się przystąpić do mechanicznego zwalczania chwastów, bronując glebę co 7–10 dni. Bronowanie z jednej strony
przyczynia się do mechanicznego zniszczenia kiełkujących chwastów, a z drugiej – pobudza następne do kiełkowania. Skuteczność takich zabiegów jest większa przy temperaturze powyżej 10°C, która sprzyja kiełkowaniu chwastów, dzięki czemu większa ich
ilość może zostać zniszczona. Niektóre badania naukowców niemieckich, szwedzkich,
a także polskich potwierdziły wyższą skuteczność uprawek odchwaszczających wykonywanych nocą. Niektóre z chwastów do zakiełkowania potrzebują impulsu świetlnego,
w związku z czym zaciemnienie (czy to naturalne w nocy, czy też zacienienie maszyn
roboczych tkaniną nieprzepuszczającą światła) powoduje większą redukcję chwastów,
średnio o około 40%. Różnice są widoczne przy poszczególnych gatunkach – np. bardzo
dobrze na taką formę odchwaszczania reaguje fiołek polny, komosa biała, a nieco gorzej
chwasty rumianowate. Po posadzeniu roślin wykorzystuje się różnego rodzaju pielniki
45

– np. pielniki palcowe. W uprawie brokułu konieczne jest co najmniej 6-krotne pielenie
pielnikiem i 2-krotne pielenie ręczne.
Odchwaszczanie roślin kapustnych, sadzonych zazwyczaj z rozsady, przy użyciu
maszyn dostępnych na rynku, w rolnictwie ekologicznym nie stanowi problemu. Największą bolączką są niedobory wody w trakcie uprawy oraz brak możliwości nawadniania. Kapustne mają duże zapotrzebowanie na wodę. Ich nawadnianie należy rozpocząć
przed posadzeniem roślin, zwłaszcza w okresie suchej pogody, lub ewentualnie należy
sadzić po deszczu. Optymalna wilgotność powinna wynosić 60%. Wahania wilgotności pogarszają jakość plonu – np. u kapusty są przyczyną pękania główek. Największe
zapotrzebowanie na wodę w ciągu całego okresu wegetacji mają odmiany późne, a najmniejsze – odmiany bardzo wczesne. Odmiany wczesne i średnio wczesne wymagają
nawadniania w dawce od 40 do 120 mm, a późne w dawce 100 do 200 mm. Całkowite
wymagania w okresie wegetacji wynoszą 400–600 mm. Nawadnianie przeprowadza
się w kilkukrotnie, w miarę potrzeb, biorąc pod uwagę warunki pogodowe. U brokułu
w ciągu sezonu zużywa się średnio około 1500 m3 wody na 1 ha uprawy. W latach suchych ilość zużytej wody do nawadniania jest większa. Przeciętna, jednorazowa dawka wody na glebach lżejszych powinna wynosić około 15–20 mm, a na cięższych –
25–30 mm. W gospodarstwach ekologicznych najczęściej nawadnia się uprawy za pomocą deszczowni.
Bardzo przydatnym urządzeniem do określenia wilgotności gleby jest tensjometr.
Niejednokrotnie zdarza się, że rolnikowi na podstawie obserwacji pogody i wierzchniej
warstwy gleby wydaje się, że gleba jest sucha i wymaga nawadniania, a tymczasem
aktualna zasobność wody w podłożu jest zupełnie inna, niż można przypuszczać. W sytuacji, gdy woda staje się towarem coraz droższym i deficytowym, podjęcie racjonalnej
decyzji w tej sprawie jest bardzo ważne.
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Zasada 7: Zbiory
Zbiór kapustnych odbywa się w różnych terminach i jest zależny od terminów sadzenia. Te do produkcji przemysłowej z reguły zbiera się na przełomie października
i listopada. Zbiory trudno jest zmechanizować, chociaż na rynku dostępne są urządzenia do zbioru np. kapusty. Producenci stosują udogodnienia, jak np. taśmy transportujące na przyczepę. Zbiór może też być całkowicie ręczny, jak np. przy uprawie brokułu.
Polega on na ucinaniu nożem każdej róży, wkładaniu do skrzyniopalet, a następnie, po
przewiezieniu ich do magazynu, na dzieleniu na mniejsze części (różyczkowaniu). Etap
ten często jest zmechanizowany – używa się specjalnych stołów z oprzyrządowaniem do
obcinania głąba. Podczas odbioru towaru kontrahenci sprawdzają jakość różyczek i obecność owadów, ponieważ często oznaczają graniczny ich limit/maksymalną ich liczbę.
Niektórzy odbiorcy ustalają, że dopuszczalna liczba owadów na skrzynkę (ok. 7 kg) wynosi 2 sztuki. Niestety, dotyczy to wszystkich owadów lub stadiów ich rozwoju, w tym
poczwarek w kokonach, niezależnie od tego, czy są to owady pożyteczne, jak np. larwy
pryszczarków, czy szkodniki (bielinki, śmietki itp.), w związku z czym na etapie różyczkowania odbywa się również
często przegląd surowca pod
kątem obecności owadów lub
ich pozostałości. Średni plon
gotowych różyczek brokułu
to 6–8 t/ha; średni plon kapusty późnej to 40–50 t/ha. Plon
może być wyższy i wynosić
60–80 t/ha po warunkiem,
że zastosuje się odpowiednie
dawki obornika, w płodozmia- Zdj. 13 Na etapie różyczkowania odbywa się również przegląd
nie uprawia rośliny bobowate

surowca pod kątem obecności owadów lub ich pozostałości;
fot. B. Studzińska

oraz nawadnia uprawy.
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Wnioski końcowe
Podsumowując można stwierdzić, że w ekologicznych uprawach roślin kapustnych
czynnikami ograniczającymi plonowanie jest głównie niedobór azotu i nieodpowiednia
ilość wody w okresie wegetacji. Jeżeli dodamy do tego stanowisko źle przygotowane
i mało zasobne w składniki pokarmowe, a także nieprawidłowy płodozmian, które to
czynniki przyczyniają się do występowania różnego rodzaju chorób, to zyski z otrzymanego plonu mogą nie zrekompensować nakładów. Jak wspomniano na wstępie, uprawa
roślin kapustnych wymaga odpowiedniego przygotowania, a zatem decyzja o jej rozpoczęciu nie powinna być podejmowana pochopnie, np. pod wpływem atrakcyjnej ceny
oferowanej przez odbiorcę. Jak pokazuje wiele przykładów, takie przypadki często kończą się zwątpieniem i rezygnacją z ekologicznych metod produkcji.
Tymczasem wszelkie badania dotyczące tendencji na rynku wskazują jednoznacznie, że trend do spożywania ekologicznych produktów będzie rósł. Dlatego też spokojne,
zrównoważone przygotowanie się do przestawienia produkcji na ekologiczną ma sens
i rację bytu, zwłaszcza że doświadczeni producenci ekologiczni, pytani o to, co trzeba
zrobić, żeby zostać rolnikiem ekologicznym i w tym wytrwać, mówią: „trzeba mieć
przede wszystkim dużo cierpliwości i pokory wobec przyrody”.
Trzeba też zaznaczyć, że w ostatnim czasie zmienia się rynek produktów dla rolnictwa ekologicznego. Powiększa się wachlarz środków i nawozów, prowadzone są badania pod kątem przydatności różnych technologii do produkcji ekologicznej i chociaż jest
to nadal tylko część tego, czym mogą dysponować producenci konwencjonalni, to sytuacja z roku na rok się poprawia. Do prowadzenia produkcji ekologicznej należy i można
się dobrze przygotować. W niniejszej broszurze zostały zaledwie zasygnalizowane podstawowe informacje. Dalszą wiedzę na temat produkcji ekologicznej należy pozyskiwać z literatury przedmiotu, na szkoleniach i w kontaktach z rolnikami ekologicznymi,
figurującymi w bazie CDR jako prowadzący gospodarstwa demonstracyjne. Corocznie,
czy to w ośrodkach doradztwa rolniczego, czy w gospodarstwach demonstracyjnych, są
organizowane spotkania dla rolników ekologicznych. Warto na nich bywać, chociażby
po to, by wymieniać doświadczenia i zapoznawać się z nowinkami branżowymi. Ten
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ostatni aspekt jest szczególnie ważny, ponieważ każde gospodarstwo jest inne i niezależnie od badań naukowych, prowadzonych przez lata, pewne rozwiązania wypracowują sami rolnicy, jak chociażby usprawnienia i modyfikacje maszyn rolniczych czy
doświadczalnictwo z zabiegami agrotechnicznymi itp. Jeżeli chodzi o wyniki badań dotyczących rolnictwa ekologicznego, to są one corocznie przedstawiane wczesną wiosną
w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (w oddziale w Radomiu). Od jesieni
bieżącego roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje również spotkania na
temat wyników badań w rolnictwie ekologicznym. Tego rodzaju spotkania odbywają się
głównie w okresie jesienno-zimowym ze względu na to, że w sezonie rolnicy zajmują się
produkcją. Im lepsza będzie współpraca różnych podmiotów związanych z rolnictwem
ekologicznym, tym większa będzie z niej korzyść dla wszystkich jego uczestników.
Rolnik ekologiczny jest nie tylko dostawcą żywności. Edukuje on również swoich
klientów w dziedzinie ochrony środowiska. Ten ostatni trend, również spotykany w Polsce, obserwuje się zwłaszcza u rolników ekologicznych na zachodzie Europy. Producenci, którzy sprzedawali produkty ekologiczne do dużych sieci, teraz chcą tę praktykę po
części odwrócić, ponieważ twierdzą, że rolnik ekologiczny powinien być jak najbliżej
swojego klienta. Dla nieświadomego klienta produkty ekologiczne i konwencjonalne
różnią się tylko ceną, którą duże sieci sprzedaży chcą maksymalnie obniżyć. Świadomy
klient ekologiczny jest gotowy zapłacić wyższą cenę, bo wie, jakie znaczenie ma rolnictwo ekologiczne dla ochrony środowiska, a także jak wygląda proces produkcji – praca,
jaką rolnik musi włożyć w uzyskanie plonu, warunki, jakie trzeba zapewnić zwierzętom
w gospodarstwie itd.
Osoby nieprzekonane do ekologicznego sposobu gospodarowania mogą w tym miejscu zadawać sobie pytanie o jego sens – jest przecież trudniejszy, wymaga przestawienia
się, większego wysiłku i nakładu pracy, poszukiwania nowych metod, nauki, szkoleń,
konsultacji. Niech odpowiedzią na nie będzie anegdotka wzięta z życia. Krytycznie nastawionemu do ekologii koledze urodziło się dziecko. Gdy po etapie kaszek przyszedł
czas na wprowadzanie pokarmów stałych, kolega zmienił zdanie na temat rolnictwa
ekologicznego. Powiedział: „Mój synek tak lubi pomidory. Nie znasz kogoś, kto ma
ekologiczne? Chętnie bym kupował, inne warzywa i owoce też”…
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