Dobór odmian warzyw do uprawy
ekologicznej
Część II

Anna Szafirowska
II część slajdy od 30 (dynia) – do 61 (koniec)

Rodzaj Cucurbita , obejmuje ponad 20 gatunków,
z których 3 są rocznymi roślinami uprawnymi :
Cucurbita maxima Duch. – dynia olbrzymia, jest b.
jednorodna pod względem cech morfologicznych
Cucurbita pepo L. – dynia zwyczajna ma wiele odmian
botanicznych : cukinia, kabaczek, patison, dynia bezłupinowa
Cucurbita moschata Duch. –dynia piżmowa
Czwarty gatunek to roślina wieloletnia
Cucurbita ficifolia Bouche- dynia figolistna – stosowana jako podkładka do szczepienia
ogórków dla ochrony przed Veticilium i Fusarium
Uprawiana jest na świeży rynek, na marynaty, odżywki dla dzieci, dżemy, chipsy. Nasiona
służą do produkcji oleju.

Cechy odmian warzyw dyniowatych do uprawy ekologicznej
- silnie rozbudowany system korzeniowy
–dobre wykorzystanie składników pokarmowych i wody
- szybki wzrost – szybkie okrycie gleby,
- lepsza konkurencja z chwastami
- wierne plonowanie w latach, bez gorzknienia przy niedostatku wody (ogórek)
- mała zdolność kumulowania azotanów (cukinia)
- intensywna barwa miąższu (dynia)

Warunki uprawy dyniowatych na konsumpcję i na nasiona

• Podstawowym źródłem składników nawozowych dla
dyniowatych powinien być dobrze zaplanowany płodozmian
uwzględniający uprawę międzyplonów opartych na dużym
udziale bobowatych.
• Źródłem azotu jest rozłożona materia organiczna i
próchnica. Dzięki resztkom pożniwnym żyją mikroorganizmy
glebowe, które wytwarzają próchnicę, poprawiają żyzność i
wilgotność gleby.
• Bakterie wiążące wolny azot- żyjące w symbiozie z roślinami
bobowatymi z rodzaju Rhizobium lub Bradyrhizobium.
Najwięcej azotu wiążą bakterie żyjące w symbiozie z
koniczyną, lucerną, bobikiem. Nawóz biologicznie wiązany
jest wykorzystywany w 100% przez rośliny. Natomiast azot z
nawozów mineralnych w 50% (denitryfikacja, ulatnianie
amoniaku, wymycie)
• Rośliny takie jak: fasola, koniczyna, ciecierzyca wiążą do 100
kg/ha/rok azotu.

Dobre stanowisko pod względem nawozowym dla dyniowatych:

• Uprawa na przyoranych jesienią motylkowatych
drobnonasiennych koniczyna, lucerna oraz ich mieszanka z
trawami
• Mieszanki strączkowych jare lub ozime – te ostatnie ścięte i
rozdrobnione powinny być przyorane co najmniej 4 tygodnie
przed siewem roślin. Zbyt późne przyoranie nie wystarczy do
odpowiedniego rozkładu materii organicznej , może też utrudniać
siew nasion i podsiąkanie wody.
• W uprawie po wieloletnich motylkowatych zaleca się wcześniejsze
płytkie przykrycie darni broną talerzową, a następnie głębsze jej
wprowadzenie do gleby poprzez orkę jesienną .
• Jeśli przedplonem jest siana latem mieszanka rocznych
motylkowatych to po rozdrobnieniu masy zielonej wystarczy
wprowadzić ją do gleby przy użyciu glebogryzarki
• Uprawki wiosenne ograniczamy do minimum – zniszczenia
chwastów. Nie wolno doprowadzić do nadmiernego przesuszenia
gleby. Po wczesnym włókowaniu pola zastosować narzędzia
agregatowane np. brona + wał strunowy . Do głębszego
rozluźnienia gleby wiosną można użyć kultywator

Wymagania nawozowe dyniowatych (wg I.,J.Babik)
• W uprawach ekologicznych zaspokajanie potrzeb nawozowych polega na :
odpowiedni płodozmian, nawozów organicznych i zielonych.

• Dyniowate udają się na glebach zasobnych w składniki pokarmowe, o wysokiej
zawartości materii organicznej i próchnicy.
• Ze względu na płytki system korzeniowy (choć dobrze rozwinięty) korzystają
głównie ze składników pokarmowych górnej warstwy gleby
• Najpłycej korzeni się ogórek- głębokość 30 cm

• Optymalna zawartość składników pokarmowych w 1l gleby powinna wynosić:
80-120 mg N, 60-80 mg P, 160-220mgK, 70-120 mg Mg, 1500-2000mg Ca. PH –
6,0-7,0
• Ogólna ilość składników mineralnych wniesiona do gleby z nawozami
organicznymi w przeliczeniu na 1 ha . Skierniewice 2006
Nawóz

Ilość składników kg/ha
N

P

K

Ca
Mg

Kompost w dawce
25 t/ha

140

36

220

42

168

Gnojówka w dawce
21 m3

118

0,2

198

15

29

Przydatność odmian dyni do uprawy ekologicznej
(I. Babik)

Odmiana

Amazonka

Plon
Masa
handlowy owocu kg
t/ha
7,5
1,9

Intensywność
barwy
miąższu *
2,0

Ambar

22,0

3,0

4,0

Justynka

32,6

2,5

2,5

Karowita

44,7

4,0

4,0

Uchiki Kuri

29,7

1,6

4,5

• Skala 1-5, gdzie
1 – miąższ o jasnej barwie, a 5- miąższ o intensywnej pomarańczowej
barwie

Opis odmian dyni
• Odmiana Amazonka- odmiana średnio wczesna. Rośliny o
pokroju półkrzaczastym. W warunkach doświadczenia
tworzyły 2-3 owoce o masie 1-1,5 kg koloru jasno
pomarańczowego. Miąższ ciemny pomarańcz. Rośliny nadają
się do ogródków działkowych ze względu na skupiony kształt
• Odm. Ambar – rośliny o zwartym, krzaczastym pokroju.
Owoce o ciemno zielonej skórce z szarym nalotem. Masa
owocu 2-4 kg, miąższ jasny żółty. Po upieczeniu/gotowaniu
ma kremową konsystencję Można ją przechowywać w
suchym chłodnym miejscu do lutego. Na polu ekologicznym
IO tworzyła 1-2 owoce.
• Odm. Justynka F1- bardzo plenna odmiana mieszańcowa.
Owoce o kształcie eliptycznym, ciemnej pomarańczowej
skórce . Miąższ miękki
smaczny, koloru ciemnej
pomarańczy. Wyróżnia się wysoką zawartością karotenu i
suchej masy 10-12 %. Doskonała na soki , zupy mrożonki i
susz. Nasiona brązowe, duże. Wysoki plon 60-80 t/ha

cd. Opis odmian dyni badanych w IO

• Dynia odm. Karowita – roślina płożąca , skórka
owocu jasnoczerwona, miąższ intensywnie
pomarańczowy , gruby i smaczny. Zawiera dużo
karotenu i cukrów. W warunkach doświadczenia
tworzyła największe owoce spośród badanych.
Wysoki plon również w uprawie ekologicznej.
• Dynia odm. Uchiki Kuri – rośliny płożące, w
warunkach doświadczenia tworzyły 2-3 pędy dł. 34 m. Owoce pomarańczowe lub czerwonawe,
miąższ ciemnożółty. Owoc beczułkowaty , o masie
1-1,5 kg. Ze względu na wielkość i delikatną skórkę
polecana jest do pieczenia w całości.

Cukinia – przydatna do uprawy ekologicznej

Wymagania :
Najmniejsze wymagania
klimatyczne spośród wszystkich
warzyw dyniowatych (8-25oC)

Gleba żyzna, próchniczna,
przewiewna. Nawożenie
organiczne. Dobrze wykorzystuje składniki pokarmowe z
materii organicznej gleby
Duże zapotrzebowanie na
wodę
Szybki wzrost i dobre
przykrycie łanu-dobra
konkurencja z chwastami

Badane odmiany cukinii
• Atena Polka F1– odmiana mieszańcowa, plenna. Owoc maczugowaty
żółty. Miąższ kremowy, smaczny. Pokrój rośliny płożący.
• Lajkonik – odmiana wczesna Nie zajmuje dużo powierzchni, przydatna
na działki. (najwcześniejsza z badanych ). Owoce maczugowate dość
długie, zielone w paski delikatne w smaku, można je spożywać na
surowo. W badaniach Instytutu najwcześniej kończyła owocowanie .
• Nefryt F1 – roślina krzaczasta wypuszczająca sporo pędów bocznych.
Owoce z połyskiem ciemnozielone. Wczesna, dużo kwiatów żeńskich. B.
plenna
Nimba- wczesna krzaczasta, owoce jasnozielone z ciemnymi smugami
Miąższ kremowy , delikatny, kruchy. Najsmaczniejsze są owoce małe
do 14 cm długości. Najmniejsze wykorzystywane są na przetwory.
Soraya – średniowczesna, krzaczasta. Owoce zielone z jasną smugą
(cętki) Owoc długi do 50 cm, masa 2-4 kg. Dobrze wiąże owoce nawet w
niższych
w niższych temperaturach. W warunkach doświadczenia - okres
owocowania
tej odmiany był dłuższy niż pozostałych. Rośliny słabo się krzewiły.

Badane odmiany cukinii

Odmiany cukinii
!! Atena Polka F1–krzaczasta, doskonała na
konserwy, inytensywnie wi
Lajkonik – wczesna, plenna, żebrowana
smugi jasne i ciemne, duża liczba owoców
!! Nimba- owoce maczugowate, skórka
jasno zielona z ciemnymi smugami i
cętkami
Nefryt F1 – wczesna, krzaczasta, duża
liczba pędów bocznych. Lśniąca mocno
zielona skórka z kremowymi kropkami
!!Soraya- owoce do 50 cm i masie 3-4 kg
ciemnozielone , młode mają jasną smugę .
Plon owoców do 15cm -10-12t

Wpływ odmiany na plonowanie cukinii

Odmiana

Plon ogólny
kg/10 m2

Udział owoców
konserwowych %

Atena Polka F1

65,3

12,2

Lajkonik

69,8

10,2

Nefryt F1

58,9

7,0

Nimba

74,7

9,9

Soraya

81,2

9,0

W badaniach IO najplenniejszą okazała się Soraya , która
wytwarzała duże i ciężkie owoce

Plonowanie odmian cukinii w uprawie ekologicznej i
konwencjonalnej ( żródło: I. Babik)

Rodzaj uprawy

Atena F1

Soraya

Średnia

Plon handlowy t/ha
Ekologiczna

64,7

80,1

67,8 b

Konwencjonalna

70,0

87,3

83,7 a

Udział owoców do konserwowania (7–14 cm) w plonie handlowym (%)
Ekologiczna

19

13

16

Konwencjonalna

18

11

14

Wykaz ekologicznego materiału siewnego roślin dyniowatych PIORIN 11.01.2019

• Ogórek :
• 1) AdamF1, 2) Agnes F1, 3) Akord F1- ta ostatnia nadaje się do kwaszenia. Owoce jasne
z białym smugami – Bejo Zaden
• 4) Dar - Legutko W. –amatorska do małych ogródków - na sałatki, do kwaszenia i na
konserwy. Roślina krzaczasta. Owoce nie przerastają, nie żółkną.
5) Frykas F1, 6) Maksimus , 7) Marketmore, 8) Prymus F1, 9) Soplica F1- PlantiCo Zielonki
10) Karaoke F1 – Rijk Zwaan Polska
11) Marketmore 76- Vilmorin- Garden
• Cukinia:
• 1) Black Beauty – Legutko W.
• 2) Astra Polka F1, - PlantiCo – skórka ciemnozielona, plonuje od VI do przymrozków
• 3) Black Beauty - PlantiCo Zielonki - wczesna, wysoki plon
• 4) Black Beauty – Vilmorin- Garden
5) Calabonita – Rijk Zwaan Polska
• Dynia olbrzymia:
• 1) Nelson, 2)Orange Summer- Enza Zaden
Dynia piżmowa
1) Musquee de Provence – Enza Zaden

Warzywa dyniowate
Gatunek

Ogórek

Cukinia

Liczba
badanych
odmian

5

6

Nazwa
odmiany

Wielkość
roślin

Plon

Rodos F1

-

xx

x

-

Odys F1

-

xx

x

-

Atena F1

xx

xx

xx

xx

Nimba

xx

xx

xx

xx

Soraya

x

xx

x

xx

xx

x

x

Lajkonik
Dynia

5

Odporność
na choroby

Cechy
owocu *

Karowita

x

xx

-

xx

Ambar

xx

<x

-

<x

Uschiki Kuri

<x

xx

-

xx

x i <x – odpowiednio powyżej i poniżej średniej dla wszystkich badanych odmian,
xx – cecha wyróżniająca się wyraźnie wśród badanych odmian
- brak różnic
* struktura plonu lub wybarwienie owocu (dynia)

MARCHEW -potrzeby nawozowe marchwi
• Marchew ma głęboki korzeń palowy, którym w późniejszym
okresie może czerpać składniki pokarmowe z głębszych warstw
gleby (nawet poniżej 1,3 m).
• Ilość składników mineralnych pobieranych z plonem zależy od
typu gleby, rodzaju nawożenia i odmiany.
• Obecnie uprawiane odmiany plonują lepiej i mają większe
wymagania pokarmowe niż uprawiane 40-50 lat temu.
• Składniki wniesione z resztkami roślinnymi i nawozami zielonymi
mogą być tylko częściowo wykorzystane w pierwszym roku po
zastosowaniu (np. azot jest wykorzystany w ok.50%)
• Jak wszystkie korzeniowe marchew ma duże zapotrzebowanie na
potas

Marchew -cechy dobrej odmiany
• mały udział korzeni spękanych i rozwidlonych
• mały udział rdzenia (ma mniejszą wartość odżywczą, a jednocześnie
• gromadzi więcej azotanów niż kora).
• intensywna barwa korzenia i miąższu,
• mała podatność liści na choroby ( ważne w uprawie na zbiór pęczkowy)
• mała skłonność do zielenienia główki i kumulowania azotanów,
• duża zawartość suchej masy, cukrów i karotenów
• Wadą odmian jest występowanie wewnętrznego lub zewnętrznego

zielenienia korzenia, słabsze wybarwienie rdzenia

Użytkowanie marchwi
• Odmiany przeznaczone na wczesny zbiór- powinny odznaczać się
szybkim tempem wzrostu, szybkim wybarwianiem,
• Odmiany do przechowania- powinny odznaczać się długim okresem
spoczynku
• Odmiany na susz powinny zawierać dużo suchej masy
• Do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych – powinny posiadać
gładką skórkę, która ułatwia mycie i daje ładny, lśniący wygląd
• Na przetwory i dla przemysłu (zwłaszcza dla dzieci) – powinny zawierać
dużo karotenów i cukrów, mieć małą skłonność do gromadzenia
azotanów i metali ciężkich. Najlepsze są odmiany z późnych siewów i
późnych zbiorów, nie przetrzymywane długo w chłodni

Charakterystyka badanych odmian marchwi:

• Joba - odmiana późna o długim okresie wegetacji. Wymaga
wczesnego siewu. Przeznaczona do przetwórstwa korzeń długości
ok 25 cm , prosty intensywnie wybarwiony bez zazielenienia. Ze
względu na długi korzeń wymaga głębokiej uprawy. Nać mocna ,
sztywna. Przydatna na soki, przetwory, mrożonki, susz.
• Komarno F1 - odmiana późna, przeznaczone dla przetwórstwa.
Korzenie intensywnie czerwone, kształt stożkowaty o łagodnym
zakończeniu. Nać bujna o średniej odporności na choroby.
Pożądana w przetwórstwie zwłaszcza z powodu b. intensywnej
barwy. Dobrze się przechowuje.
• Nectar F1- odmiana późna, przeznaczona dla przetwórstwa . W
warunkach doświadczenia ta odmiana tworzyła najsilniejszą i
najdłuższą nać. Odznaczała się również najwyższym plonem
korzenia nie tylko w badaniach w Skierniewicach ale, także w
gospodarstwach ekologicznych. Masa korzenia ok. 100 g, średnica
3,5 cm.

cd. Charakterystyka odmian marchwi

• Nantaise – odmiana ustalona, średniowczesna odmiana o
dobrym smaku. Korzeń walcowaty tępo zakończony Miąższ
dobrze wybarwiony soczysty, o wysokiej zawartości cukru i
karotenu soczysta, dla przetwórstwa. W niektórych
gospodarstwach korzenie wykazywały spękania.
• Regulska – odmiana średniopóźna , korzeń długości 12-19
cm, masa 22-290 g intensywnie równomiernie wybarwiony.
Walcowaty, lekko zwężający się ku dołowi. Zawartość suchej
masy ok. 12 %, karotenu 18 mg, cukrów 8 mg. Nadaje się do
bezpośredniego spożycia, przetwórstwa i na przechowanie.
Polecana na zbiór późny jak i pęczkowy. W badaniach
Instytutu Ogrodnictwa wykazywała najwyższą suchą masę
korzeni , b. dobre wybarwienie miąższu i skórki. Zarówno w
doświadczeniach prowadzonych w Instytucie ta odmiana
dawała najniższy plon spośród badanych odmian.

Najlepiej plonującymi odmianami okazały się mieszańce holenderskie Komarno i
Nectar. Ta ostatnia wyróżniała się najniższym udziałem walca osiowego w korzeniu, a
Komarno najbardziej intensywnym kolorem skórki i miąższu.
Polska odmiana Regulska dała najniższy plon ogólny korzeni, przy najkorzystniejszej
strukturze plonu i największej zawartości suchej masy w korzeniach.
Porównując gospodarstwa stwierdzono, że najkorzystniejsze warunki do uprawy
marchwi były w Woli Batorskiej, gdzie uzyskano najwyższy plon korzeni i najlepszą
jego strukturę. Marchew wysiano tu najwcześniej wykorzystując w ten sposób zasoby
wody po zimie. Gospodarstwo wyróżniało się dobrym przygotowaniem pola pod
zasiew, dobrą strukturą gleby i zasobnością w składniki pokarmowe.
Najwyższy plon ogólny korzeni uzyskano w Skierniewicach, gdzie marchew uprawiano
na małych poletkach, na stanowisku po dwuletniej koniczynie czerwonej, przy dobrym
zaopatrzeniu w wodę.
Średnia masa
korzenia g

Sucha masa
%

Joba

110 b

12,62

48,5

5,8

6,0

Komarno F1

157 a

12,66

52,5

6,6

6,8

Nectar F1

134 ab

12,01

39,0

6,2

6,4

Nantaise

120 ba

11,77

48,0

5,9

6,3

Regulska

103 b

13,89

49,5

6,2

6,4

Odmiana

Walec
osiowy %

Barwa
skórki

Barwa
miąższu

Plonowanie marchwi w różnych rejonach uprawy oraz ocena
wybranych cech korzeni
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Nantaise Regulska

Badano następujące odmiany marchwi:
1) Joba
2) Komarno F1 3) Nectar F1 4) Nantaise 2 5) Regulska -

nasiona ekologiczne Bejo Zaden
nasiona ekologiczne Bejo Zaden
nasiona ekologiczne Bejo Zaden
nasiona ekologiczne PlantiCo Zielonki
nasiona ekologiczne PlantiCo Zielonki

Burak ćwikłowy
Odmiany różnią się zawartością barwników czerwonych i żółtych, ich
wzajemnym stosunkiem oraz tempem nagromadzania się w korzeniach.
Nowe polskie odmiany charakteryzują się wysoką zawartością betaniny i są
dobrym surowcem dla pozyskiwania naturalnych barwników dla
przemysłu spożywczego.
Zabarwienie korzeni zależy od odmiany, miejsca uprawy, terminu siewu i
zbioru, wilgotności gleby i nawożenia.
Optymalne pH 6,5-7,0, niższe powoduje słabe wschody i zamieranie
siewek.
Wrażliwy na niedobór B choroby fizjologiczne- suchą zgniliznę i zgorzel liści
sercowych. Niedobór Mg wywołuje postrzępione i żółknące brzegi liści
• Burak ma duże wymagania odnośnie zawartości wody, zwłaszcza w
okresie wschodów do fazy 2-3 liści. Później dzięki głębokiemu systemowi
korzeniowemu radzi sobie z suszą choć wymaga 2-3 krotnego
podlewania.

Burak ma duże wymagania odnośnie zawartości wody zwłaszcza
podczas wschodów do fazy 2-3 liści. Później dzięki głęboko sięgającemu
korzeniowi radzą sobie z suszą. Jednak 2-3 krotne podlewanie w suszę jest
wskazane .

Odmiany różnią się zawartością barwników czerwonych i
żółtych, ich wzajemnym stosunkiem oraz tempem
nagromadzania się w korzeniach.
Nowe polskie odmiany charakteryzują się wysoką zawartością
betaniny i są dobrym surowcem dla pozyskiwania naturalnych
barwników dla przemysłu spożywczego.
Zabarwienie korzeni zależy od odmiany, miejsca uprawy,
terminu siewu i zbioru, wilgotności gleby i nawożenia.
pH 6,5-7,0, niższe powoduje słabe wschody i zamieranie
siewek.
Wrażliwy na niedobór B choroby fizjologiczne- suchą zgniliznę
i zgorzel liści sercowych. Niedobór Mg wywołuje postrzępione
i żółknące brzegi liści

Plon ogólny korzeni badanych odmian buraka ćwikłowego
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Najwyższy plon ogólny we wszystkich miejscowościach dała odmiana Okrągły
Ciemnoczerwony, która wykazała najlepsze przystosowanie do zróżnicowanych
warunków glebowo klimatycznych.

Podsumowanie doświadczeń z burakiem ćw.
Analizując przydatność badanych odmian buraka ćwikłowego do
warunków glebowo- klimatycznych gospodarstw można stwierdzić, że :

- w warunkach Skierniewic najlepiej plonującymi odmianami były
Okrągły Ciemnoczerwony oraz Boro F 1 .
- dla Woli Batorskiej najodpowiedniejszy był Okrągły Ciemnoczerwony z
plonem 52,6 kg/10 m 2 . Pozostałe odmiany w tym gospodarstwie dały
mizerny około pięciokrotnie niższy plon.
- w warunkach Chudobczyc najlepiej plonowały Okrągły Ciemnoczerwony
i Czerwona Kula,
- w Borzysławicach - Okrągły Ciemnoczerwony i Rywal,
Tutaj zupełnie nieprzydatny okazał się mieszaniec holenderski Boro.
W tabeli przedstawiono charakterystyczne cechy korzeni buraka polskich
odmian.

Odmiana

Plon
t/ha

Cukry %
św. masy

Betanina
% w soku

Azotany
mg/kg ś. m

Użytkowanie

korzenie cylindryczne

Opolski

65

9,9

O,19

2171

B, P, S

Rywal

67

10,0

0,17

2026

B,P,S

Forono

62

9,2

0,19

2319

B,P,S

korzenie kuliste lub owalne

Crosby

59

11,7

0,24

1169

W,B,S

Czerwona Kula 2

62

11,4

0,21

1731

B,P,S

Chrobry

50

11,4

0,29

1306

B,P,S

Nochowski

54

11,6

0,25

1485

B,P,S

Okrągły c.czerwony

58

11,6

0,23

1476

B,S

Polglob

57

10,6

0,19

1434

W,B,P,S

Egipski
(spłaszczone)

60

10,8

0,12

1351

W,B

Patryk (spłaszczone) 48

10,7

0,25

2070

B,P

Warzywa korzeniowe
Gatunek

Marchew

Seler

Burak

Liczba
badanych
odmian
10

6

5

Nazwa odmiany

Odporność
na choroby

Masa
roślin

Plon

Cechy
korzeni

Komarno F1

xx

xx

xx

xx

Noveno F1

<x

xx

-

xx

Nectar F1

xx

xx

-

x

Negovia F1

x

xx

-

x

Diamant

x

xx

-

xx

Ibis

<x

x

-

xx

Okrągły
Ciemnoczerwony

x

xx

xx

xx

Czerwona Kula

x

xx

x

xx

x i <x – odpowiednio powyżej i poniżej średniej dla wszystkich badanych odmian,
xx – cecha wyróżniająca się wyraźnie wśród badanych odmian
- brak różnic

Dziękuję za uwagę

