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Ekologiczne pole doświadczalne Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach
( zakładanie nasadzeń śródpolnych i pasów roślin wieloletnich, wzbogacających
bioróżnorodność, przyjmowanie wycieczek). Pole otrzymało certyfikat AgroBioTestu
w 2004 roku.

Badania porównawcze prowadzone na polu ekologicznym i
konwencjonalnym Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach
(2004- 2015)
• Przebadano następujące gatunki warzyw z przeznaczeniem
na konsumpcję i na nasiona:
1. bobowate: fasola szparagowa oraz na suche nasion , bób
2. dyniowate: ogórek, cukinia, dynia
3. korzeniowe: marchew, burak ćwikłowy, pietruszka nasienna
4. psiankowate: pomidor, papryka
• Instrukcja uprawy fasoli zwykłej na nasiona w warunkach ekologicznych :
http://www.inhort.pl/files/program

•

Dobór odmian
Szczególne cechy odmiany przeznaczonej do uprawy ekologicznej

• Szybki wzrost i rozwój rośliny,
• zdolność do wykorzystywania nawozów i spowolnionym działaniu
• Konkurencyjność dla chwastów, odporność na choroby i szkodniki,
wykorzystanie symbiozy z organizmami glebowymi
• Zdolności adaptacyjne do warunków środowiskowych
• Dobry smak i wysoka jakość odżywcza (nutritional quality)
• Naturalna płodność i zachowanie cech
• Hodowca powinien mieć swobodny dostęp do wolnych od gmo
zasobów genetycznych, możliwość stosowania nasion własnych
• odmiany przeznaczone dla rolnictwa ekologicznego powinny być
selekcjonowane na lokalny rynek

Dobór odmian warzyw do uprawy ekologicznej w badaniach
Instytutu Ogrodnictwa
• Badania z oceną odmian warzyw pod kątem ich przydatności do uprawy
ekologicznej prowadzono w Pracowni Uprawy Warzyw Instytutu
Warzywnictwa , a następnie po połączeniu instytutów w Instytucie
Ogrodnictwa
• Oceniano odmiany z Krajowego Rejestru Odmian COBORU.

• Zbadano ponad 100 odmian najważniejszych gospodarczo gatunków warzyw:
ogórek, cukinia, dynia, pomidor, papryka, marchew, burak ćwikłowy, seler
korzeniowy, kapusta głowiasta, kalarepa, cebula, por, fasola, sałata.
• Oceniano cechy roślin ograniczające nakłady robocizny takie jak
konkurencyjność wobec chwastów, morfologia roślin i dynamika rozwoju,
wysokość i jakość plonu , zdrowotność, adaptacja do suboptymalnych
warunków środowiskowych, odporność lub tolerancja na choroby i szkodniki.
Na podstawie uzyskanych wyników stworzono listę odmian warzyw
rekomendowanych do uprawy ekologicznej , na której umieszczono 37
najodpowiedniejszych odmian. www.instytut.ogrodnictwa

Fasola jest uprawiana od 7 tys. lat

• Pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej. W świecie znanych jest
około 200 gatunków fasoli
• Pierwsze fasole były roślinami tycznymi o zielonych włóknistych strąkach
i ciemnych nasionach. W wyniku wielu lat hodowli uzyskano
bezwłóknistość strąków oraz żółty kolor strąków i biały nasion.
• W naszym klimacie uprawiane są 2 gatunki, fasola zwyczajna i fasola
wielokwiatowa
• W obrębie fasoli zwyczajnej wyróżniamy odmiany karłowe o sztywnej
łodydze długości 25-40 cm oraz odmiany tyczkowe o wiotkiej łodydze do
3m długości.
• Znana jest też forma pośrednia biczykowata o łodydze 60-120 cm bez
zdolności owijania się wokół podpory.
• W naszym klimacie oba wymienione gatunki fasoli są jednoroczne,
natomiast w klimacie ciepłym fasola wielokwiatowa jest rośliną trwałą.

Użytkowanie fasoli
Częścią użytkową fasoli są niedojrzałe strąki (fasola szparagowa)
oraz suche, dojrzałe nasiona.
• zawartość włókna w strąku rośnie wraz z dojrzewaniem roślin.
Odmiany fasoli szparagowej mają strąki bezwłókniste, a
narastanie włókna następuje bardzo wolno, często dobrze
wykształcone strąki zawierają mniej niż 0.08% włókna.
• u odmian włóknistych nawet młode niewykształcone strąki już
zawierają sporo włókna.
• Fasola uchodzi za bogate źródło białka o wysokiej wartości
biologicznej, potasu, fosforu i żelaza.
• W nasionach znajdują się związki fitynowe, które wpływają na
obniżenie poziomu cholesterolu w surowicy krwi i tkankach oraz
hamują rozwój chorób nowotworowych zwłaszcza jelita grubego.

• Słoma z roślin fasoli nadaje się na paszę dla zwierząt
przeżuwających.

Optymalne zawartości podstawowych składników dla fasoli powinny
wynosić:
N – około 30, P- 40-60, K- 125-175, Mg- 50-70, Ca- 1000-2000 mg/l gleby.
• Z plonem 20 t /ha fasoli szparagowej z gleby jest wynoszone 80 kg azotu, 30 kg
fosforu, 60 kg potasu, 8 kg magnezu i 56 kg wapnia.
• Fasolę uprawia się zwykle w II lub III roku po oborniku.
• Na glebach lekkich, ubogich w substancję organiczną lub dawno nie nawożonych
obornikiem zaleca się zastosować jesienią dawkę 20-30 t/ha obornika zwłaszcza
pod fasolę uprawianą na suche nasiona.
• Potas w wystarczającej ilości znajduje się w nawozach organicznych.
• w świeżej masie obornika mieszanego w dawce 20t/ha można wprowadzić 120 kg K.
• Najbogatszym źródłem K są nawozy mineralne pozyskiwane z kopalin, w których
potas może znajdować się w formie chlorkowej lub siarczanowej.
• Fasola jest wrażliwa na chlor dlatego należy wybierać np siarczan potasu pylisty czy
granulowany, Hortisul, Patentkali, zawierających też Mg i S.
• Naturalne nawozy potasowe wprowadza się zwykle łącznie z fosforowymi dobrze
mieszając je z warstwą uprawną gleby jesienią lub wczesną wiosną.
• Na glebach lekkich można zastosować je wiosną ze względu na łatwość
wypłukiwania potasu w głąb gleby.

Siew fasoli
• Nasiona fasoli wysiewa się do nagrzanej gleby do 10 – 12 °C
• Optymalna temperatura do skiełkowania nasion wynosi 18°C .
• Odmiany o kolorowych nasionach są odporniejsze na niskie temperatury i
• kiełkują już przy 16°C. Wysiew nasion w nie nagrzaną glebę wywołuje
• uszkodzenia chłodowe . Minimum ciepła dla wzrostu roślin wynosi 10°C
Norma siewu zależy od MTN, a ta waha się 150-1500g :
- odmiany o małych nasionach norma siewu = 70–90 kg/ha,
- nasiona średniej wielkości i duże - 100–150 kg/ha.
Zalecana odległość rzędów to 40–45 cm, a roślin w rzędzie co 8–10 cm,
• Głębokość siewu powinna wynosić 3–5 cm, w zależności od wielkości
nasion i typu gleby. Im większe nasiona, lżejsza i bardziej sucha gleba
tym głębiej trzeba siać.

Plonowanie różnych odmian fasoli na suche nasiona
w uprawie ekologicznej (2007)

Plon (t/ha)

Wschody
(%)

Całkowity

Handlowy

Aura

51,9

1,56

0,60

Igołomska

76,6

1,25

0,53

Augusta

63,7

3,93

2,21

Wawelska

78,1

1,20

0,38

Rawela

57,3

1,07

0,40

Nigeria

62,5

1,06

0,54

Toffi

71,4

0,90

0,08

Odmiana

Fasola na suche nasiona 2008-2010

Fasola szparagowa 2012-2013

• odm. Augusta

odm. Furora Polana

• PlantiCo

KHiNO Polan

MTN-520g

Żółte strąki

odm. Galopka PNOS

odm. Wawelska

odm. Korona PlantiCo

• KHiNO Polan

odm. Tampa Hortag Seed

MTN – 650g

odm. Tara KHiNO Polan

odm. Aura
PNOS Ożarów Maz

odm. Delfina KHiNO Polan

MTN-440-500g

odm. Eliza Spójnia Nochowo

odm. Igołomska
KHiNO Polan

odm. Paulinera Spójnia N.
odm. Sandra

MTN-420g

Spójnia Nochowo

odm. Nigeria

odm. Syrenka

PlantiCo Zielonki

KHiNO Polan

MTN- 720g

Zielone strąki

Plon strąków i nasion badanych odmian fasoli szparagowej

Średni plon strąków w badanych
grupach odmian fasoli szparagowej
w (kg/10m2)

• Średni plon nasion w badanych
grupach odmian wynosił :
(kg/10m2)

Fasola żółtostrąkowa :
2012 r- 13,38 kg
2013 r- 18,5 kg

Fasola żółtostrąkowa –
2012r - 2,40 kg
2013r - 2,67 kg

Fasola zielonostrąkowa :
2012 r- 11,48 kg
2013 r – 16,76 kg

Fasola zielonostrąkowa –
2012- 2,11 kg
2013 – 2,16 kg

Najwyższy plon strąków :
Furora Polana
średnio w latach - 19,1 kg

Najwyższy plon nasion :
Furora Polana , średnio 3,3 kg

Tampa – średnio 2,9 kg
Zielonostrąkowe -Syrenka

Podsumowanie wyników badań z odmianami fasoli szparagowej

• Odmiany żółtostrąkowe wcześniej wschodziły i szybciej rosły, ich liście
wcześniej przykrywały łan, co wyraziło się mniejszą masą chwastów podczas
pierwszego pielenia. Najgorzej ze wszystkich odmian wschodziła Tara.
Najwcześniejszymi odmianami okazały się : Korona i Tampa (od siewu do
zbioru - 60 dni,
Okres wegetacji pozostałych odmian trwał 70 dni.
Zbiory strąków do bezpośredniego spożycia trwały od III dekady lipca VII do
końca sierpnia
Fasola o zielonych strąkach w pierwszym terminie pielenia była bardziej
zachwaszczona, ale już w drugim terminie wystąpiła tendencja do mniejszego
zachwaszczenia, być może z powodu większej masy liści u tych odmian.
• Fasolę uprawianą na nasiona zbierano w trzeciej dekadzie września
• Oczyszczone nasiona poddawano analizie laboratoryjnej, w której
określano energię i zdolność kiełkowania, zdrowotność oraz masę tysiąca
nasion (wg ISTA)

WNIOSKI

W obu latach badań żółtostrąkowe odmiany plonowały lepiej niż
zielonostrąkowe.
Wśród tych pierwszych najlepiej plonującymi były Furora Polana i
Tampa, a najgorzej plonowała Tara.
W grupie odmian zielonostrąkowych najwyższy plon strąków dała
Syrenka, a najniższy Eliza i Sandra.
Parametry jakości nasion, takie jak energia i zdolność
kiełkowania, udział siewek i nasion chorych, były zróżnicowane w
zależności od odmiany.
Najwyższymi parametrami kiełkowania wyróżniały się średnio w 3
latach badań : Tampa – ze średnią zdolnością kiełkowania 89,4% i
Tara – 83.3%.
Nasiona niektórych odmian kiełkowały poniżej wymaganej normy
dla tego gatunku. Sandra, Syrenka i Paulinera w żadnym roku nie
osiągnęły wymaganego minimum kiełkowania.

Nasiona fasoli uszkodzone przez zmienika

Zdrowotność nasion fasoli i ocena materiału siewnego
Problemy w ekologicznej uprawie fasoli nasiennej są związane z
występowaniem chorób i szkodników:
• patogeny grzybowe przenoszone z nasionami:
• Colletotrichum lindemuthianum Sacc,
• Fusarium spp. Botrytis spp,
• Alternaria alternata (Fr.) Keissler
• oraz bakterie Pseudomonas savastanoi pv phaseolicola Garden et al,
Xanthomonas axonopodis phaseoli Vauterin et al.
•
•
•
•

Agrofitofagi:
śmietka kiełkówka Hylemya florilega Zett,
Zmieniki Lygus spp,
strąkowiec fasolowy Acanthoscelides optectus Say – przemrożenie w
temperaturze -10C przez min. 12 godz.
• W temperaturze 0C ginie w ciągu 2 tygodni, w temp. 5-10C jego rozwój
jest zahamowany

Odmiany kapusty i fasoli polecane do uprawy ekologicznej
Gatunek

Kapusta
głowiasta

Fasola
szparagowa

Fasola na
suche
nasiona

Liczba
odmian

5

10

5

Nazwa odmiany

Masa
roślin

Plon

odporność
na choroby

Cechy
plonu

Kamienna Głowa

xx

xx

xx

xx

Discover F1

xx

xx

xx

x

Korona

xx

xx

-

x

Furora Polana

xx

xx

-

x

Tampa

xx

-

-

xx

Syrenka

xx

xx

-

xx

Augusta

xx

xx

xx

xx

Nigeria

xx

xx

x

xx

Odmiany ogórka do uprawy polowej
• Badano przydatność nowych odmian mieszańcowych ogórka
polowego wyhodowanych w Pracowni Genetyki i Hodowli Instytutu
Ogrodnictwa w Skierniewicach . Cechą wspólną tych mieszańców
jest wysoka tolerancja na najgroźniejsze choroby ogórka w tym na
mączniaka rzekomego. Wszystkie mieszańce nadają się do
bezpośredniego spożycia.
• Edyp F1- rośliny o silnym wzroście. Średnio wczesna. Owoce średniej
wielkości, nie przerastające na grubość, skórka intensywnie zielona z
połyskiem. Owoce chrupkie, bez goryczy. Przy zborze codziennym owoce
nadają się na korniszony. Ogólne przeznaczenie na konserwy i do
kwaszenia. Odporna na parcha dyniowatych, mączniaka prawdziwego
oraz wirusa mozaiki ogórka. Wysoki poziom tolerancji na mączniaka
rzekomego.

• Ibis F1- odmiana wczesna, b. plenna, stabilna w plonowaniu. Charakteryzuje się
dużą tolerancją na niskie temperatury podczas wschodów. Owoce krótkie,
ciemnozielone, małe brodawki. Do konserwowania i kwaszenia. Bez goryczy.
Odmiana posiada kompleksową odporność na najgroźniejsze choroby ogórka,
podobnie jak Edyp.
• Ozyrys F1 – średnio wczesna, plenna. Rośliny silnie rozgałęziające się. Owoce
kształtne bez tendencji do zniekształceń i przerastania na grubość. Wyróżniają się
• Bardzo dobrym smakiem bez goryczy. Polecana na korniszony, konserwy i do
kwaszenia. Kompleksowa odporność jak u w/ w mieszańców
• Zefir F1- wczesna, rośliny o ciągłym typie wzrostu i dobrym wigorze. Owoce
kształtne, cylindryczne z lekko zaznaczonymi bruzdami. Polecana na korniszony,
konserwy i do kwaszenia. Wysoka zawartość suchej masy, cukrów i wit. C, które
to cechy powodują , że owoce spożywane na surowo są bardzo smaczne. W
przetworach nie miękną. Brak pustych komór.
• Ikar F1- odmiana średnio wczesna , bardzo plenna. Owoce kształtne , ciemno
zielone z połyskiem, brodawki małe, jasne.
• W badaniach Instytutu wykazywała zdolność do regeneracji roślin w
niekorzystnych warunkach. Polecana na korniszony, do konserwowania i
kwaszenia.

Wpływ odmiany na plonowanie ogórka

Odmiana

Plon wczesny
kg/10 m2

% plonu
ogólnego
8,5

Plon ogólny
Kg/10 m2

Edyp F1

4,1

48,3

Ibis F1

4,9

9,1

54,4

Ikar F1

2,4

4,2

56,7

Ozyrys F1

4,0

7,8

51,3

Zefir F1

1,1

3,8

28,8

t/ha

Plonowanie kilku odmian ogórka konserwowego w uprawie
ekologicznej i konwencjonalnej (wg. I. Babik)
80

Odmiany:

70

Kronos F1

60

Odys F1

50

Rodos F1

40

Maksimus F1

30

Tymon F1

20

Średni plon
handlowy z 1 ha:

10

0
Kronos

Odys
Uprawa ekologiczna

Rodos

Maksimus
Uprawa konwencjonalna

Tymon

Ekologiczne – 70 t

Konwencjonalne –
60 t

