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Ekologiczna uprawa cebuli 
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Wymagania klimatyczno-glebowe 

• Najlepsze warunki klimatyczno-glebowe do 
uprawy cebuli w Polsce mają województwa: 
lubelskie, mazowieckie, łódzkie, kujawsko – 
pomorskie, wielkopolskie i lubuskie. 
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Stanowisko w zmianowaniu 

• Cebula najlepiej się udaje na glebach o 
wysokiej zawartości próchnicy Dobrymi 
przedplonami dla cebuli są rośliny 
pozostawiające stanowisko wolne od 
chwastów, nieporażane przez 
najgroźniejszego szkodnika cebuli - 
niszczyka zjadliwego  
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• Cebula dobrze udaje się po grochu, fasoli, wyce, 
peluszce, ogórkach, kalafiorze i rzepaku. Nie nadają się 
natomiast rośliny będące żywicielami niszczyka 
zjadliwego jak: koniczyna czerwona, lucerna, bobik i 
bób, pietruszka, seler i ziemniak. Niewłaściwe 
następstwo roślin prowadzi rozwoju niszczyła zjadliwego 
i drastycznego spadku plonów. 
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Metody uprawy 

• Cebulę można uprawiać z siewu, z rozsady lub z 
dymki.  

• Optymalny termin siewu cebuli przypada na 
okres pomiędzy 5 a 20 kwietnia.  
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• W gospodarstwach ekologicznych cebulę 
uprawia się przede wszystkim systemem 
pasowo-rzędowym, tzn. z 3 lub 4 rzędami w 
pasie o szerokości 135 cm,  
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• . W zależności od jakości nasion oraz liczby rzędów 
na zagonie, zaleca się wysiew 3,5 do 4,5 jednostek 
siewnych, co odpowiada 875 do 1125 tys. szt. na 1 
ha lub 4 -6 kg/ha. W gospodarstwach ekologicznych 
ze względu na możliwe uszkodzenia przez śmietkę 
cebulankę i zniszczenia roślin w czasie bronowania 
należy stosować górne granice normy wysiewu.  
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• Ze względu na wysokie koszty 
odchwaszczania cebuli uprawianej z siewu, 
wielu rolników ekologicznych przestawia się 
na uprawę cebuli z dymki o wielkości 14-17 
mm.  
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• Podłoża do produkcji rozsad muszą odpowiadać kryteriom rolnictwa 
ekologicznego, które wykluczają stosowanie syntetycznych 
nawozów mineralnych, a komponenty podłoża muszą posiadać 
certyfikaty dopuszczające ich stosowanie w rolnictwie 
ekologicznym. Składniki pokarmowe w takim podłożu muszą 
pochodzić z nawozów organicznych. Oferta gotowych, 
certyfikowanych podłoży dla ekologicznej produkcji warzyw 
ogranicza się do jednego podłoża (Potgond Bio) oferowanego przez 
niemiecką firmę Kronen-Klasmann, które trzeba zamawiać 
bezpośrednio u przedstawiciela firmy. Jednakże ilość dostępnego 
podłoża i termin jego dostawy są ograniczone. W tej sytuacji rolnicy 
zmuszeni są każdorazowo przygotować potrzebną ilość podłoża we 
własnym zakresie i szukać odpowiednich komponentów. 
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Nawożenie 

• Cebula należy do warzyw o średnich 
wymaganiach pokarmowych. Ze względu na 
płytki i słabo rozwinięty system korzeniowy 
ma małą zdolność wykorzystywania 
składników pokarmowych z gleby.  
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• Optymalne zawartości poszczególnych 
składników pokarmowych dla cebuli wynoszą:  

• 90 - 100 mg N-NO3, 
•  60 – 70 mg P,  
• 160 – 190 mg K,  
• 50 – 60 mg Mg   
• 1000 – 1500 mg Ca 1 dm3 gleby. Cebula w 

plonie 35 t pobiera z hektara 130 kg N, 30 kg 
P2O5, 90 kg K2O i 10 kg MgO.  
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Odchwaszczanie 

• Cebula jest rośliną bardzo wrażliwą na 
zachwaszczenie. Krytyczny okres konkurencji 
chwastów w przypadku tej rośliny jest 
bardzo długi i trwa aż 10-12 tygodni, to jest 
od trzeciej dekady kwietnia, przez maj i 
czerwiec, a nawet do początku lipca.  
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Wypalanie chwastów 8 – 10 dni po siewie.  
 
Tuż przed wschodami lub po wschodach (jeżeli 
cebula jest bardzo gęsta) można stosować 
bronę chwastownik (zgrzebło). 
 
Zabiegi mechaniczne w międzyrzędziach 
(opielacz z gęsiostópkami). 
 
Odchwaszczanie ręczne (najczęściej 2 – 3x). 
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• W Niemczech do walki z chwastami w uprawie 
cebuli stosuje się również nawóz potasowo-
magnezowy Magnesia-Kainit®. Jest to nawóz 
bardzo łatwo rozpuszczalny w wodzie, dlatego 
stosuje się go jako naturalny herbicyd w ilości 
600 kg/ha (w dawce dzielonej 2 x 300g/l w 
ilości 2 x 1000 l/ha wody). Wysokie stężenie 
łatwo rozpuszczalnych soli działa parząco na 
siewki chwastów (maksymalnie do stadium 2 
liści właściwych).  
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Nawadnianie 

• Zapotrzebowanie na wodę w okresie 
wegetacji tego gatunku wynosi 350 – 500 
mm, co oznacza, że w sezonie wegetacyjnym 
może być potrzeba nawodnienia od 60 mm do 
200 mm wody.  
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Ochrona roślin 

 



L.p. Środek Substancja czynna  Działanie  

Choroby 

1. Constans WG grzyb pasożytniczy  

Coniothyrium minitans 

Rośliny warzywnicze (w gruncie i pod osłonami). Choroby 

powodowane przez Sclerotinia spp. (zgnilizna 

twardzikowa).  

  

Środek zawierający żywy organizm, przeznaczony do 

ochrony korzeni i podstawy pędu roślin przed zgnilizną 

twardzikową.  

Coniothyrium minitans  

wyizolowany z gleby ma działanie  

selektywne i zastosowany doglebowo działa na 

przetrwalniki 

grzybów z rodzaju Sclerotinia,  

powodując ich wyniszczenie, rozpadanie się.  

2. Cuprablau Z 35 WP miedź w postaci tlenochlorku 

miedzi 

Cebula – mączniak rzekomy, stosować środek od fazy 

widocznych 4 liści do fazy początku powstawania pędu 

kwiatowego. 

3.  Polyversum WP grzyb  

Pythium oligandrum 

Cebula – fuzaryjne różowienie cebuli 

4.  Nordox 75 WG  miedź 

(w postaci tlenku miedzi) 

Cebula, szalotka, czosnek uprawiane w gruncie – 

alternarioza, antraknoza, mączniak rzekomy, bakterioza 

cebuli, bakterioza czosnku, 

porażenie Stemphylium vesicarium 

Szkodniki 

5. SpinTor 240 S.C. Spinosad:  

Spinozyn A, Spinozyn D 

Cebula, por – wciornastek tytoniowiec 



Przyczyny chorób  

• 1. Brak zmianowania, niewłaściwy płodozmian w 
tym także na rozsadnikach 

• 2. podeszwa płużna, brak właściwych zabiegów 
agrotechniczych – nadmierne uwilgotnienie gleby 

• 3. Nieuregulowany odczyn, zbyt niski 
• 4. Niewłaściwe nawożenie – nadmiar azotu, 

niedobory potasu, wapnia i mikroelementów 
• 5. Przenoszenie zarodników z pola na pole, 

poprzez niezdezynfekowane narzędzia 
• 6. przebieg warunków pogodowych. 



• 7. Nadmierna wilgotność powietrza – w 
tunelach (brak wietrzenia) 

• 8. Niewłaściwe nawadnianie (grunt i tunel), 
nadmierne uwilgotnienie gleby 

• 9. Złej jakości materiał nasienny i 
nasadzeniowy 

• 10. Brak materii organicznej w glebie – złe 
warunki powietrzno- wodne w glebie 



• 11. Nicienie – obecne w glebie i powodujące 
uszkodzenia roślin oraz przenoszące choroby. 

• 12. Niewłaściwa technika opryskiwania roślin 
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Fuzaryjna zgnilizna cebuli  

• Profilaktyka i zwalczanie 

• Należy unikać uprawy w monokulturze 
i na stanowiskach podmokłych. Przed 
wysadzaniem dymki, należy ją 
dokładnie przesortować odrzucając 
porażone i podejrzane cebule.  
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Mączniak rzekomy 

• Profilaktyka 
• - plantacje cebuli należy lokalizować na stanowiskach przewiewnych z dala od 

zbiorników 
•    wodnych, łąk, zadrzewień i stanowisk, gdzie długo utrzymują się poranne 

mgły 
•  - wybieranie odmian odpornych lub tolerancyjnych na tę chorobę, odmiany 

typu rijnsburger są     
•     mniej podatne niż typu amerykańskiego. 
• - plantacji z siewu i sadzenia nie zakładać w pobliżu zakładanej z dymki 
• - oddzielać plantacje z odmianami wczesnymi od późnych 
• - ograniczyć nawożenie azotem 
• - stosować szersze rozstawy międzyrzędzi i nie przekraczać zagęszczenia roślin 

70 szt/1 m2 
• - nie dopuszczać do nadmiernego zachwaszczenia plantacji. 
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CEBULA 

































Możliwość analizy gleby, a później 
roślin  

• Choroby roślin Kapustnych Brasicaceae: 
• Plasmodiophora brassicaea – kiła kapusty 
• Alterenria brassicacea –  czerń krzyżowych 
• Phoma lignam – sucha zgnilizna kapustnych 
• Rhizoctonia solani – zgorzel siewek 
• Cercospora brassicola 
• Pythium ssp.  - zgorzel siewek  
• Fuzarium ssp. – zgorzel siewek 
• Peronospora parasitica –mączniak rzekomy kapustnych 
• Phytophtora megasperma  
• Mycospherella brassicola 
• Sclerotinia sclerotium, Sclerotinia minor – zgnilizna twardzikowa 
• Verticiulium dahliae 
• Albugo candida – bielik krzyżowych 
• Pseudocercosporella capsellae 
• Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans – fuzarioza kapusty 
• Streptomyces scabies 
• Erysiphe cruciferarum – mączniak kzyżowych 
• Xanthomonas campestris pv. campestris ;- czarna zgnilizna kapustnych  
• Erwinia ssp. – Mokra zgnilizna bakteryjna 
• Botrytis cinerea – szara pleśń 
•   

 











wciornastek tytoniowy.  
Do wykrywania pierwszych samic i śledzenia dynamiki 
lotu wciornastków należy zastosować niebieskie lub 
żółte tablice lepowe.  
Próg zagrożenia wynosi 6 do 10 osobników na 1 
roślinie w okresie od czerwca do lipca z przeglądanych 
50 roślin losowo wybranych na polu.  
Plantację powinno się lustrować raz w tygodniu, a przy 
suchej i upalnej pogodzie nawet co 3 dni. 
 Robiąc przegląd, należy zwrócić szczególną uwagę 
na rośliny znajdujące się na obrzeżach pola, na które 
wciornastek nalatuje w pierwszej kolejności. 



Lustrację plantacji na obecność śmietki cebulanki 
należy wykonywać 2-3 razy w tygodniu.  
Progiem zagrożenia jest stwierdzenie jaj śmietki 
cebulanki u podstawy 2-3 roślin rosnących na 1 mb. 
rzędu uprawy.  
Podstawą do zwalczania jest również stwierdzenie 
muchówek na plantacji za pomocą żółtych lub 
białych tablic lepowych. 
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Śmietka cebulanka 

• W czasie nalotu szkodnika plantację opryskiwać 2 x w 
tygodniu ślinie pachnącymi naparami roślinnymi. 
Skutecznym zabiegiem jest rozsiewanie preparatu 
opartego na bazie olejków eterycznych o nazwie 
Larvasoli, którego działanie polega dezorientacji śmietki, 
kierującej się przy składaniu jaj zapachem rośliny 
żywicielskiej. Rozsiany na powierzchni pola w ilości około 
20 kg preparat w zależności od warunków pogodowych 
(przede wszystkim opadów deszczu) działa od 2 do 4 
tygodni. Przed nalotem następnego pokolenia tego 
szkodnika zabieg należy powtórzyć.  
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Rolnice 

• Innym skutecznym sposobem ograniczania rolnic 
jest przykrywanie plantacji odpowiedniej gęstości 
włókniną pp 17 lub markizetą (siatka o oczkach 1 
x 1 mm jeszcze lepiej mniejszych 0,6 mm). Motyle 
nie mogą wówczas złożyć jaj, dlatego plantacja 
pozostaje wolna od gąsienic. Do preparatów 
służących ograniczaniu występowania rolnic 
należą nawozy zawierające roślinne olejki 
eteryczne Activ Start (1 l /ha) + Noctua (1 l/ha). 



74 

|Niszczyk zjadliwy 

• Profilaktyka i zwalczanie. 

• Niszczyk zjadliwy przenosi się przede wszystkim z 
materiałem wysadkowym, a w mniejszym stopniu 
z nasionami cebuli. Porażenie roślin następuje 
poprzez larwy znajdujące się w ziemi. Na 
porażonym polu należy przerwać uprawę cebuli i 
innych roślin żywicielskich na okres 5-8 lat. 
Dłuższą przerwę stosuje się na cięższych glebach.  
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Zbiór 

• Wykopywanie cebuli najczęściej rozpoczyna się, 
kiedy ok.70-80 % roślin na plantacji ma załamany 
szczypior, przy czym 3 - 4 liście na każdej roślinie 
są jeszcze zielone. Nie należy czekać ze zbiorem 
aż do zupełnego zaschnięcia szczypioru, 
ponieważ może dojść do ponownego 
ukorzenienia się cebuli, co powoduje skrócenie 
okresu przechowania oraz wcześniejsze 
wyrastanie szczypioru. 
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Zbiór dwufazowy 

• Dosuszanie na polu 

• Dosuszanie cebuli w polu nie powinno trwać dłużej niż 7 – 
10 dni. Dłuższe pozostawienie prowadzi do pogorszenia 
jakości suchej łuski (nierównomierne wybarwienie, 
ciemne plamy spowodowane rozwojem chorób 
pasożytniczych, spękanie łuski), zazielenienia łuski 
mięsistej, wtórnego wytwarzania korzeni oraz silnego 
porażenia przez szarą pleśń (Botrytis allii) w czasie 
dalszego przechowywania. 

• Dosuszanie pod wiatą, lub w tunelu foliowym 



77 



78 



79 

Zbiór jednofazowy 

• Dosuszanie w suszarni lub 
przechowalni 

• Długość okresu dosuszania zależy od 
temperatury powietrza i 
intensywności dosuszania 

• Optymalne warunki – 20-25 oC, 
wilgotność względna powietrza 60-
70%,intensywność wentylacji 120-150 
m3 powietrza/godz./m3 cebuli 
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Optymalna temperatura przechowywania wynosi 
0oC i wilgotność powietrza 70-75oC 

- Wyższa temperatura – wyrastanie szczypioru 

- Wyższa wilgotność – wyrastanie korzeni, jak 
również porażenie przez szarą pleśń 

- Niższa wilgotność – pękanie łuski okrywającej 



Nicienie 

 



• Zwalczasz choroby grzybowe, a efekty są niesatysfakcjonujące? Nie widzisz 
szkodnika, a zastosowane środki ochrony roślin nie przynoszą poprawy?  

• Pomyśl, może powinieneś zbadać glebę na obecność nicieni pasożytów 
roślin?  

• Czy wiesz, że wiele gatunków nicieni to organizmy wskaźnikowe?  
• Doświadczony nematolog nie tylko wykona specjalistyczne analizy gleby 

(analizy nematologiczne) i wskaże,  jakie nicienie występują w uprawie, czy 
ich ilość wymaga podjęcia zwalczania, ale może też wskazać konieczność 
wykonania analiz fitopatologicznych czy entomologicznych. 

• Dzięki doświadczeniu w pracy na pograniczu entomologii i fitopatologii – 
nicienie to szkodniki roślin, które często związane są z objawami 
chorobowymi roślin – mogę podejść do problemów w uprawie roślin 
ogrodniczych kompleksowo. Często problemy fitosanitarne są wynikiem 
kilku czynników, a nie tylko jednego. Dopiero podejście całościowe może 
poprawić kondycję uprawy. 
 



• dr Aneta Chałańska 

• aneta.chalanska@nefscience.pl 

• tel. 503 935 863 

 

• www.nefscience.pl 

 



• Guzaki współpracują z Fusarium sp. , 
Verticillium sp., a także Phytophthora sp. Nie 
uda się satysfakcjonująco ograniczyć chorób 
odglebowych papryki bez ograniczenia 
występowania guzaka w tej uprawie. 

•   

 



Dziękuję za uwagę 


