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Wstęp
Wykorzystanie osłon foliowych w uprawach ogrodniczych rozpoczęło się
na szeroką skalę w drugiej połowie lat 50. prawie jednocześnie we Francji,
Włoszech, w Anglii oraz Stanach Zjednoczonych i Japonii. W krajach klimatu umiarkowanego duża popularność ściółek, osłon bezpośrednich oraz tuneli
niskich i wysokich wynika ze sprzyjających warunków klimatycznych i szybkiego rozwoju technologii. Według danych Międzynarodowego Stowarzyszenia Stosowania Polimerów w Rolnictwie (CIPA) powierzchnia upraw warzyw
z wykorzystaniem osłon polimerowych w Europie osiągnęła 735 tys. ha. W tym
62% zajmują ściółki, 23% niskie tunele foliowe, a 15% wysokie konstrukcje
pokryte folią. Wśród materiałów do ściółkowania dominują folie polietylenowe z polietylenu niskiej gęstości (LDPE, 52%) o czarnym zabarwieniu. Na
pozostałych 10% powierzchni upraw stosuje się folie biodegradowalne (3%)
i oxodegradowalne (7%). Do przykrywania konstrukcji tunelowych są stosowane głównie folie LDPE. Dla potrzeb „plastikultury” w uprawie warzyw
produkuje się rocznie 310 tys. ton materiałów polimerowych, które stanowią
46% całej produkcji na potrzeby rolnictwa. W tym zawierają się także włókniny polipropylenowe (PP), stosowane na powierzchni 30 tys. ha, siatki z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) oraz elementy do nawadniania kroplowego
(LDPE, 400 tys. ha). W Polsce szybki postęp w uprawach z zastosowaniem
osłon rozpoczęty na początku lat 70. był związany z rozwojem przemysłu wytwarzającego folie polietylenowe, a od lat 90. także włókniny polipropylenowe.
W najbliższej przyszłości oczekuje się dalszego wzrostu produkcji folii i włóknin oraz skali ich stosowania w ogrodnictwie. W świetle ogromnego nagromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych i ograniczonego recyklingu szczególnego znaczenia nabierają materiały stosowane do ściółkowania, a także
osłaniania roślin podlegające degradacji w warunkach uprawy, w glebie oraz
w procesie kompostowania.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono możliwości zastosowania osłon
z folii i włóknin w uprawie wybranych roślin dyniowatych. Zostały w niej omówione, oprócz sposobów ich uprawy materiały do przykrywania gleby i roślin,
w tym propozycje dla praktyki będące wynikiem realizacji projektu pt. „Biodegradowalne materiały włókniste” BIOGRATEX, POIG.01.03.01-00-007/08.
Szczególną uwagę w wykonanym projekcie, obejmującym także produkty medyczne i techniczne zwrócono na degradację materiałów polimerowych w warunkach polowych i kompostowych.
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Charakterystyka materiałów degradowalnych
do osłaniania gleby i roślin
Badania nad potencjalnymi możliwościami zastosowania włóknin wykonywanych techniką spunbonded rozpoczęto w 2010 r. W latach 2011-13 prace
kontynuowano w kierunku uzyskania odpowiednich do użytkowania w rolnictwie właściwości fizycznych włóknin, głównie trwałości, masy powierzchniowej oraz wybarwienia. Z wytworzonymi przez Politechnikę Łódzką i Instytut
Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi próbami włóknin o szerokości
1,5 m i o masie powierzchniowej 50 g/m2 (do ściółkowania) oraz 20 g/m2 (do
osłaniania bezpośredniego) przeprowadzono kilkuletnie doświadczenia polowe
na kilku wybranych gatunkach roślin (m. in. ogórkach i cukinii). Do ściółkowania zastosowano włókninę z polilaktydu (PLA) (fot. 1) i polipropylenu (PP)
z fotodegradantem (fot. 2) w postaci stearynianu żelaza 0,02%, a do doniczkowania rozsady ogórków włókninę z polibursztynianu butylenu o nazwie handlowej Bionolle (PBS).

Fot. 1. Włóknina PLA 50 gm2

Fot. 2. Włóknina PP
z fotodegradantem
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Właściwości fizyczne włóknin do osłaniania gleby i roślin
Włókniny zastosowane do ściółkowania podczas pomiarów promieniowania fotosyntetycznie aktywnego (PAR, 400-700) i bliskiej podczerwieni (NIR,
700-1100 nm) wykazały niski stopień refleksji (odbicia), który wynosił kilka
procent (tab.1). Czarna barwa powodowała silne pochłanianie (absorpcję) promieniowania słonecznego i słabą przepuszczalność (transmisję). Wartości pomiarów uzyskane dla włóknin przeznaczonych do ściółkowania były zbliżone
do włókniny PP Agro, stosowanej powszechnie w uprawach ogrodniczych.
Tabela 1. Właściwości spektralne ściółek - refleksja, absorpcja, transmisja, %
Refleksja
Rodzaj ściółki

Absorpcja

Transmisja

400-700
nm

700-1100
nm

400-700
nm

700-1100
nm

400-700
nm

700-1100
nm

PP 50 Agro

5,4

6,3

88,6

86,2

6,0

7,5

PP 50 fotod. 0,02%

4,6

5,5

88,6

86,3

6,8

8,2

PLA 50

5,1

5,1

94,5

93,9

0,4

1,0

Włókniny stosowane jako osłony bezpośrednie charakteryzowały się dużą
refleksją i niewielką absorpcją (tab. 2). Ważny dla osłanianych roślin parametr
‒ transmisja była wysoka i wynosiła od 74,5 do 83,4%. Wartości dla degradowalnych włóknin były nieco niższe niż dla powszechnie stosowanej w praktyce
ogrodniczej, wykonanej z polipropylenu.
Tabela 2. Właściwości spektralne włóknin do osłaniania bezpośredniego ‒
refleksja, absorpcja, transmisja, %
Refleksja
Rodzaj osłony

Absorpcja

Transmisja

400-700
nm

700-1100
nm

400-700
nm

700-1100
nm

400-700
nm

700-1100
nm

PP 20 Agro

11,9

11,4

4,7

5,8

83,4

82,8

PP 20 fotod. 0,02%

24,3

24,9

0,5

0,4

75,2

74,7

PLA 20

24,2

25,2

0,3

0,3

75,5

74,5
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Degradacja
W celu oceny postępu degradacji włóknin wiosną 2012 r. drewniane kompostowniki wypełniono rozdrobnionymi włókninami, które wymieszano z glebą pobraną z pola. W poszczególnych kompostownikach znalazły się włókniny
z PLA używane wcześniej w doświadczeniach zmieszane z glebą oraz dodatkami pomiotu ptasiego (kurzyńca), Radivitu (preparatu do aktywizacji kompostów) oraz kompostu przemysłowego. Postęp degradacji był bardzo powolny,
zaobserwowano jednak dodatni wpływ kurzyńca na tempo biodegradacji.
Doświadczenia z beztlenowym kompostowaniem w zamkniętych pojemnikach włókniny z PLA wykazały duży postęp degradacji także w obecności
świeżego kurzyńca, co potwierdziła obserwacja struktury włókien pod mikroskopem elektronowym.
Włókniny biodegradowalne stosowane do ściółkowania w doświadczeniu
z pomidorami w bardzo ciepłym sezonie 2012 r. po jego zakończeniu były
w stanie fragmentacji i zostały rozdrobnione mechanicznie glebogryzarką,
a następnie przykryte glebą. Należy to uznać za bardzo dobry wynik dla praktyki, umożliwiający pozbycie się odpadów włókniny jeszcze na polu. Trzeba
zaznaczyć jednak, że PLA jest materiałem polimerowym podlegającym całkowitej biodegradacji w obecności mikroflory i wysokiej temperatury, która
nie zawsze jest osiągalna w naszych warunkach klimatycznych, a w glebie jest
praktycznie niemożliwa do osiągnięcia. Dlatego są konieczne dalsze badania
nad składem szczepionek do traktowania włókniny jeszcze na polu lub dodawania w procesie kompostowania.

Fot. 3. Ściółki
degradowalne na polu
doświadczalnym
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Dostępność włóknin degradowalnych
Włókniny opracowane w ramach projektu BIOGRATEX o przeznaczeniu
rolniczym zostały wykonane na wytworzonej przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych „Polmatex-Cenaro” w Łodzi linii
mikroprodukcyjnej. Fotodegradowalna włóknina powstała na niej technologią
„spunbond” z polimeru Moplen HP462 (Basell Orlen Polyolefins, Płock, Poland). Włóknina z PLA była wykonana z polilaktydu 6251D (Nature Works
LLC, Minnetonka, USA). Wykonanie tych prototypów jest nadal możliwe na
zamówienie w ograniczonych ilościach do dalszego wdrażania i testowania
w praktyce.

Uprawa ekologiczna warzyw dyniowatych z zastosowaniem
włóknin degradowalnych

Ogórek
Potrzeba dostarczania ogórków na rynek przez długi czas w ciągu roku powoduje konieczność stosowania osłon dla gleby i roślin. Ze względu na słaby
system korzeniowy i wysokie wymagania w stosunku do temperatury i wilgotności gleby ogórek bardzo dobrze reaguje na ściółkowanie gleby. Bezpośrednie osłony i tunele foliowe umożliwiają znaczne przyspieszenie we wzroście
i owocowaniu. Owoce pochodzące z takiej uprawy przeznaczone są na ogół do
spożycia bezpośredniego, ale są również przetwarzane. Ogórek jest warzywem
niskokalorycznym (16 kcal/100 g). Dzięki temu jest cennym produktem dietetycznym. Z powodu swoich właściwości jest on również wykorzystywany, jako
surowiec kosmetyczny
o działaniu nawilżającym, wygładzającym
oraz tonizującym.

Fot. 4. Ogórki na włókninie
PP z fotodegradantem
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Odmiany
Zależnie od przeznaczenia plonu do uprawy z zastosowaniem osłon nadają
się przede wszystkim odmiany konserwowe i sałatkowe (wczesne) o przewadze kwiatów żeńskich lub partenokarpiczne (bez żywotnych nasion). Do tuneli,
gdzie utrudniony jest oblot owadów, należy wybierać tylko odmiany partenokarpiczne. Owoce powinny być wyrównane pod względem wielkości i kształtu, pozbawione goryczy, o miąższu jędrnym i niewielkiej komorze nasiennej.
Bardzo ważna jest mała skłonność do przerastania.
Do uprawy ekologicznej polecanych jest wiele cennych polskich odmian
charakteryzujących się odpornością na wirusa mozaiki ogórka, parcha dyniowatych, antraknozę oraz dużą tolerancją na mączniaka rzekomego. W większości są to odmiany konserwowe, tworzące w dużej przewadze kwiaty żeńskie.
Z grupy ogórków konserwowych grubobrodawkowych poleca się bardzo plenne odmiany żeńskie: Polkrak F1, Potomac F1, Andrus F1 lub korniszonowe,
żeńskie – Anulka F1, Rufus F1 i Tytus F1. Cechą partenokarpii, umożliwiającą uprawę ogórków w tunelach niskich, charakteryzują się: Delpina F1, Mirabelle F1, Artist F1, Amant F1 o nieco ciemniejszych owocach. Dobrze także
plonują pochodzące z polskiej hodowli grubobrodawkowe odmiany partenokarpiczne: Rubin F1, Lazuryt F1, Galant F1 i Bartek F1.
Wymagania klimatyczne i glebowe
Ogórek jest rośliną ciepłolubną; do prawidłowego wzrostu wymaga
temperatury powietrza 20–25ºC. Nasiona kiełkują przy temperaturze gleby 15–18ºC. Na niską temperaturę wrażliwe są szczególnie siewki, które
giną przy jej spadku poniżej 0ºC, a nawet 4ºC, jeśli chłody są długotrwałe.
W dalszym okresie wegetacji temperatura powietrza niższa od 12–13ºC powoduje zahamowanie wzrostu roślin, żółknięcie liści oraz ogranicza kwitnienie i zawiązywanie owoców. Górną granicą temperatury do rozwoju jest
35ºC.
Ogórek wymaga światła intensywnego, ale rozproszonego. Pod osłonami
natężenie promieniowania jest wystarczające. Ze względu na płytki system
korzeniowy ogórek jest bardzo wrażliwy na niedobór wody. Największe zapotrzebowanie wykazuje od początku kwitnienia i zawiązywania owoców
do końca zbiorów. Następstwem słabego zaopatrzenia roślin w wodę jest
opadanie kwiatów i zawiązków oraz wzrost liczby kwiatów męskich. Gatunek ten wymaga wysokiej wilgotności powietrza (80-90%). Pod tym względem najlepsze warunki panują w tunelach foliowych.
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Do uprawy ogórka nadają się gleby o dużej zawartości próchnicy, łatwo
nagrzewające się, przepuszczalne, niezbyt ciężkie, o odczynie zbliżonym do
obojętnego. Takimi cechami charakteryzuje się większość czarnoziemów, lessów i gleb piaszczysto-gliniastych. Do uprawy nie są przydatne gleby ciężkie
i piaszczyste.
Ogórek, uprawiany przeważnie w pierwszym roku po oborniku nie ma specjalnych wymagań w stosunku do przedplonu. Ze względów fitosanitarnych
nie powinno się go uprawiać na tym samym polu częściej niż co 4–5 lat oraz
unikać stanowisk zachwaszczonych. Bardzo dobrym przedplonem są wcześnie
zbierane rośliny zbożowe, mieszanki traw i roślin motylkowych, a z warzyw:
por, kapusta głowiasta lub kalafior. Przedplonem w tunelach może być sałata lub rzodkiewka. Ogórek pozostawia po sobie bardzo dobre stanowisko dla
większości roślin.
Przygotowanie pola i nawożenie
Ze względu na słaby system korzeniowy i dużą masę wegetatywną ogórek ma wysokie wymagania pokarmowe i nawozowe. Nawożenie organiczne
powinno się wykonywać jesienią w postaci obornika (30–40 t/ha), kompostu
(40–50 t/ha) lub przyorania roślin uprawianych jako nawóz zielony (np. facelia, gorczyca, łubin). Strukturę gleby można także poprawić poprzez zaoranie
ścierniska po zbożach.
Glebę przed uprawą należy starannie uprawić przez wykonanie po zbiorze
przedplonu orki połączonej z nawożeniem organicznym. Wiosną pole uprawia
się włóką, kultywatorem i broną. Jeśli nie stosuje się przedplonów wiosennych,
bronowanie należy powtarzać, aby nie dopuścić do zachwaszczenia pola. Orka
wiosenna jest uzasadniona tylko na glebach ciężkich lub gdy w danym roku
uprawiano rośliny przedplonowe.
Podstawą nawożenia mineralnego powinna być analiza chemiczna gleby.
W ustalaniu dawek nawozowych należy się kierować liczbami granicznymi,
które uwzględniają metodę zastosowania osłon. Uprawa ze ściółkowaniem
i czasowym przykryciem jest zbliżona pod tym względem do wymagań ogórka
polowego. W tunelach należy wziąć pod uwagę dużą intensywność wzrostu
roślin i wyższe plony. W przypadku braku analizy gleby orientacyjne dawki
nawozów na 1 ha dla gleb o średniej zasobności wynoszą: N 100 kg (Bioilsa,
Bioilsa NPK); P2O5 80 kg (fosforyty); K2O 200 kg (siarczan potasu).
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Nawozy fosforowe i potasowe stosuje się w całości przed siewem lub sadzeniem rozsady. W przypadku tuneli niskich i wysokich nawożenie można
przeprowadzić bezpośrednio przed ich montażem, lokalnie. Połowę nawozów
azotowych należy stosować przed siewem lub sadzeniem, a resztę pogłównie
w postaci dolistnej (np. Natural Crop SL), w okresie kwitnienia i tworzenia
zawiązków pierwszych owoców, a także pełni owocowania. Kwaśne gleby należy wapnować przynajmniej co 2 lata, stosując dawkę 3 t/ha wapna węglanowo-dolomitowego, najlepiej pod przedplon.
Metody uprawy
Ogórek jest uprawiany z siewu bezpośrednio do gruntu lub z rozsady,
w celu uzyskania wcześniejszych plonów. Ściółkowanie gleby oraz czasowe
osłanianie można stosować w obu metodach uprawy. Przy wykorzystaniu, jako
osłon tuneli stosuje się wyłącznie uprawę z rozsady doniczkowanej.
Norma siewu jest uzależniona od rozstawy, odmiany, techniki siewu oraz
typu gleby. Przy wykorzystaniu siewników precyzyjnych na 1 ha wysiewa się
2–4 kg nasion. Głębokość umieszczenia nasion zależy od typu gleby i wilgotności; nasiona na glebach cięższych trzeba siać płycej (2 cm) niż na glebach
lżejszych (3 cm). Przy siewie gniazdowym należy umieszczać po 2–3 nasiona
w odległości 25–30 cm.
Rozsadę ogórka przygotowuje się w szklarni lub ogrzewanym tunelu foliowym. Siew do uprawy ze ściółkowaniem i pod czasowym przykryciem wykonuje się w połowie kwietnia, a do tuneli pod koniec marca. Nasiona wysiewa
się bezpośrednio do tac wielodniczkowych o średnicy otworów 5-6 cm, wypełnionych substratem torfowym do 3/4 wysokości. Można też wysiewać je
do skrzynek i pikować siewki zaraz po rozłożeniu liścieni, co pozwala zaoszczędzić znacznie energię i przeprowadzić selekcję roślin. W czasie produkcji
rozsady należy utrzymywać temperaturę 20–25°C w dzień i 16–20°C w nocy.
Młode rośliny w razie potrzeby można dokarmiać roztworem nawozów organicznych np. Humistar. Na tydzień przed planowanym sadzeniem rozsadę należy zahartować, obniżając temperaturę nocą o kilka stopni lub wynosząc rośliny
na zewnątrz i przykrywając włókniną lub niskim tunelem. W czasie sadzenia
rozsada powinna mieć 3–4 liście właściwe.
W doświadczeniach wykonanych z wykorzystaniem doniczek z PBS (Bionolle) i PLA obserwowano wyraźne różnice w postępie degradacji po posadzeniu na miejscu stałym. Już w okresie masowego kwitnienia roślin doniczki
z PLA wykazały pewien hamujący wzrost i rozwój ogórków w stosunku do
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doniczek z Bionolle (tab.3). Taka tendencja zachowała się do końca zbiorów
i w efekcie plon był istotnie niższy (od kontroli średnio o 32%). Zaznaczył się
korzystny wpływ doniczek z Bionolle na plon handlowy, szczególnie powtarzalny w przypadku próby 4/12/4 (w obu latach wystąpił wzrost plonu, średnio
o 12%).
Tabela 3. Plon handlowy ogórków odm. Barvina F1 w uprawie z rozsady
przygotowanej w doniczkach z włókniny biodegradowalnej
2012
Rodzaj włókniny

2013

Średnio

Plon
szt. m-2

Plon
kg m-2

Plon
szt. m-2

Plon
kg m-2

Plon
szt. m-2

Plon
kg m-2

PLA 1/12/1

25

1,66

35

1,70

30

1,68

PLA 6/12/1

24

1,89

33

1,49

28

1,69

Bionolle 4/12/4

41

2,93

57

2,64

49

2,78

Bionolle 2/12/2

38

2,66

69

3,47

53

3,07

Bionolle 4/12/3

37

2,80

39

2,04

38

2,42

Bionolle 3/12/5

40

2,90

46

1,94

43

2,42

Kontrola

34

2,40

50

2,54

42

2,47
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Fot. 5. Doniczki z włókniny po 8 tygodniach od siewu ogórków

Technika siewu bezpośredniego i sadzenia rozsady
Wprost do gruntu nasiona wysiewa się zwykle w pierwszej połowie maja,
gdy temperatura gleby jest wyższa od 12°C. Rozsadę wysadza się pod płaskie
osłony około połowy maja, a do tuneli pod koniec kwietnia. Na zagonach ściółkowanych termin sadzenia powinien być późniejszy, nawet w drugiej połowie
maja. Przy bardzo wczesnym terminie sadzenia należy przewidzieć możliwość
uszkodzeń chłodowych roślin i zachować w mnożarce rezerwową rozsadę.
Rozstawa rzędów i system ich rozmieszczenia są uzależnione od odmiany, żyzności gleby, a także rodzaju i rozmiarów osłon. W celu racjonalnego
wykorzystania ściółki z czarnej folii PE o szerokości 1,2 m zaleca się umieszczenie na niej dwóch rzędów w odległości 60–70 cm z pozostawieniem pasa
wolnej ziemi szerokości 140-160 cm. Po rozłożeniu ściółki i przytwierdzeniu
jej brzegów, w otworach wyciętych co 20–30 cm umieszcza się nasiona (po
2–3 szt.) lub sadzi rozsadę. Pod płaskimi osłonami i w niskich tunelach rośliny
rozrastają się silnie i mogą być sadzone w większych odległościach. Aktualnie
zaleca się umieszczanie rzędów co 180–200 cm, a roślin w rzędzie w odległości
30–40 cm. Przy wykorzystaniu węższych osłon (np. niskich tuneli o szerokości
1,2 m lub włókniny 1,5 m) mogą być przykryte nimi tylko dwa rzędy, odległe
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o 50–70 cm. Wówczas w rzędzie rośliny sadzi się co 60–80 cm. Ogólnie dostępna włóknina do bezpośredniego przykrywania, szerokości 3 m, pozwala na
siew lub sadzenie roślin w dwóch pasach dwurzędowych (w rozstawie 50 cm
między rzędami i 100 cm między pasami). W tunelach typu igołomskiego lub
wyższych ogórki uprawia się zazwyczaj w rzędach przy zachowaniu odległości
80 cm, a w rzędzie 50 cm.
Zabiegi pielęgnacyjne
Wschody ogórka pod osłonami z folii i włókniny pojawiają się zwykle po
5–15 dniach. Największe przyspieszenie kiełkowania występuje przy stosowaniu podwójnych płaskich osłon, z folii i włókniny. Osłony wpływają także
korzystnie na równomierność wschodów, co jest efektem znacznie lepszych
warunków cieplnych niż w gruncie. Po wykształceniu 2–3 liści należy rośliny
przerwać, pozostawiając je w odległości 10–15 cm. Powinno się je uszczykiwać, a nie wyrywać, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego roślin pozostawianych na polu. Podczas przerywki należy także usuwać rośliny słabe oraz
porażone przez choroby i szkodniki. Równocześnie z przerywką wykonuje się
pierwsze nawożenie pogłówne i odchwaszczanie.
Zwalczanie chwastów przy ściółkowaniu materiałami nieprzepuszczalnymi dla światła jest znacznie ułatwione i sprowadza się tylko do odchwaszczania pasów nieprzykrytej gleby. Większy problem stanowi zachwaszczenie pod
płaskimi osłonami i w tunelach.
W uprawie pod płaskimi osłonami i tunelami niskimi bardzo ważny jest
termin ich zdejmowania. W uprawie z rozsady okres przykrycia jest krótszy
i wynosi zwykle 2–3 tygodnie. Przy siewie bezpośrednim okres ten wydłuża
się często do 5–6 tygodni, w zależności od tempa wzrostu roślin. Otwieranie
tunelu przez stopniowe odsłanianie szczytów powinno się rozpocząć, gdy temperatura powietrza przekracza 26–30°C. W czasie kwitnienia odmian wymagających zapylenia jest to zabieg konieczny, nawet w nieco gorszych warunkach
termicznych.
W tunelach typu igołomskiego i wysokich rośliny można prowadzić na
płask lub w szpalerze. Aby lepiej wykorzystać powierzchnię uprawną, częściej
stosuje się pionowe prowadzenie przy sznurkach. Pęd główny okręca się aż do
dorośnięcia do podpory poziomej, biegnącej wzdłuż tunelu na wysokości 1,32,0 m i przewiesza w kierunku gleby. Kilka silniejszych pędów wyrastających
u podstawy pędu głównego pozostawia się, aby rosły na płask. U odmian typu
konserwowego, najczęściej uprawianych w tunelach, nie przerzedza się, ani nie
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usuwa pierwszych zawiązków. Pęd główny ogławia się 10–20 cm nad glebą,
a pędy boczne z niego wyrastające można ciąć za drugim-trzecim zawiązkiem,
pozostawiając na końcach jeden liść. Po osiągnięciu długości 1,5–2 m należy
ogłowić także pędy płożące się.
Nawożenie zasilające można rozpocząć od pojawienia się pierwszych zawiązków i wykonać kilkakrotnie do czasu dużego zagęszczenia roślin. Spośród nawozów można wykorzystać nawozy na bazie biohumusu lub gnojówkę
z pokrzywy. W przypadku stosowania czasowych osłon, nawadnianie należy
rozpocząć po ich zdjęciu, w okresie kwitnienia roślin (5–6 tygodni od siewu)
i powtarzać co 4–5 dni, stosując dawkę wody 15–20 mm (l/m2). Intensywność
deszczowania nie powinna przekraczać 5–6 mm/godzinę, ze względu na możliwość uszkodzenia roślin i zaskorupienia gleby. Ogórki należy nawadniać w godzinach rannych, gdy różnica między temperaturą wody i otoczenia jest mała.
Choroby i szkodniki
W przyspieszonej uprawie ogórka częste jest zrzucanie kwiatów i zawiązków. Przyczyny tego zjawiska tkwią w dużych wahaniach temperatury oraz
niskiej wilgotności gleby i powietrza. Masowe opadanie kwiatów żeńskich jest
najczęściej związane ze słabym zapyleniem w wyniku ograniczenia dostępu
owadów, a także brakiem źródła pyłku.
Oprócz genetycznych skłonności do gorzknienia owoców na jego występowanie wpływa zmienna temperatura i brak wody w glebie. Są one także powodem zniekształceń owoców. Tendencja do gorzknienia wzrasta pod wpływem
wysokiego stężenia soli w glebie.
Spośród chorób najgroźniejsze są: zgorzel siewek, kanciasta plamistość
i mączniak rzekomy, a w mniejszym stopniu mączniak prawdziwy i alternarioza. Do najczęstszych szkodników ogórka należą: śmietka, mszyce, przędziorki,
zmieniki oraz wciornastki.
Owocowanie, zbiór i przechowywanie
W tunelach foliowych zbiór owoców rozpoczyna się po około miesiącu
od posadzenia. Zwykle już w drugiej dekadzie czerwca zaczynają plonować
ogórki uprawiane z rozsady przy zastosowaniu osłon tymczasowych. Ogórki
z siewu plonują przeważnie z kilkunastodniowym opóźnieniem w porównaniu
z uprawianymi z rozsady, chociaż termin rozpoczęcia zbiorów zależy w dużym
stopniu od pogody. Na początku zbiera się owoce wyrośnięte, przeznaczone do
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bezpośredniego spożycia. Później zbiera się także owoce do konserwowania
lub kwaszenia. Długość okresu zbiorów i ich częstotliwość zależą od odmiany
i przeznaczenia owoców. Ogórki na korniszony i do konserwowania w pełni
plonowania zbiera się codziennie, kwaszeniaki i sałatkowe co 2–3 dni. Zgodnie
z normą UN/ECE FFV-15 owoce są dzielone na klasę extra, w której muszą
mieć bardzo dobrą jakość, być proste, dobrze rozwinięte i wyrównane.
W klasie I dopuszcza się minimalne zniekształcenia, a w klasie II muszą
być zachowane minimalne wymagania rynkowe dla danej odmiany. Wskazane jest wykonywanie zbioru w godzinach rannych, gdy rośliny są jędrne i soczyste. W czasie zbierania należy usuwać owoce przerośnięte, zdeformowane,
pożółkłe i chore, gdyż ich pozostawienie na roślinach zwalnia tempo wzrostu
następnych owoców. Zbiory powinny być prowadzone ostrożnie, z unikaniem
łamania i przekładania pędów oraz deptania roślin. Ręczny zbiór, który pochłania 60–70% nakładów na robociznę, można usprawnić poprzez zastosowanie
transporterów lub wolno poruszających się platform, z których w pozycji leżącej zbiera się owoce. Średni plon w uprawie przyspieszonej wynosi 20 t/ha, ale
zależnie od technologii uprawy, warunków pogodowych i zdrowotności roślin
może dochodzić do 50 t/ha. W tunelach igołomskich i wysokich plon handlowy
odmian typu konserwowego uprawianych do spożycia bezpośredniego wynosi
średnio 10 kg/m2, a może być nawet dwukrotnie wyższy.
Wykonane w latach 2011-2013 doświadczenia ze ściółkowaniem porównujące włókniny degradowalne z PLA i PP z fotodegradantem do włókniny PP
Agro (o zbliżonych parametrach fizycznych: masa powierzchniowa 50 g/m2
i poziom przepuszczalności wody i powietrza) wykazały podobny ich wpływ
na mikroklimat i plonowanie. Poniższe wnioski wskazują na możliwość zastąpienia przez nie tradycyjnej włókniny PP. We wszystkich latach obserwowano
rozpad włókniny z fotodegradantem na polu, a w przypadku PLA następowała
fragmentacja i zbiór do kompostowników.
1. Zastosowane ściółki z włókniny PP i PP z aktywatorem fotodegradacji
w niewielkim stopniu wpływały na temperaturę gleby, a pod włókniną
z PLA panowały niższe temperatury niż w glebie nieściółkowanej.
2. Uzyskano większy plon handlowy w wyniku ściółkowania gleby włókninami, zwłaszcza w 2013 r. po zastosowaniu włókniny PLA i PP.
3. Ściółkowanie gleby włókninami nieznacznie zmniejszyło zawartość suchej
masy i nie wpłynęło na zawartość cukrów rozpuszczalnych w owocach
ogórka.
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4. Ściółkowanie gleby włókniną polipropylenową (PP z fotodegradantem, PP)
zwiększało w glebie zawartość węgla organicznego.
5. Okrywanie gleby włókniną z PP wpływało korzystnie na glebę poprzez
wzrost liczby makroagregatów glebowych (4,0-2,5 mm). Ściółki PP z fotodegradantem oraz PLA zwiększały liczebność agregatów glebowych,
wyrażoną sumarycznym wskaźnikiem wodoodporności i udział agregatów
o mniejszych średnicach.
W dwuletnim doświadczeniu z włókniną PLA 20 g/m2 do osłaniania bezpośredniego nie stwierdzono różnic we wzroście i plonowaniu dla tej samej
odmiany ogórków. Okres przydatności obu włóknin był podobny (2 sezony).
Owoce ogórka w stanie surowym są wrażliwe na transport, dlatego nie
powinny być przewożone i przechowywane dłużej niż 2–3 dni. W pomieszczeniach o temperaturze 12–13ºC i wilgotności względnej powietrza 85–90%
można je przechowywać przez 7–10 dni.

Cukinia
W uprawie ze ściółkowaniem, przykryciem roślin na płask lub w tunelu
foliowym można spodziewać się przyspieszenia zbioru owoców i uzyskania
większego plonu wczesnego wysokiej jakości. Owoce pochodzące z przyspieszonej uprawy przeznaczone są głównie dla potrzeb rynku warzyw świeżych,
ale mogą być też doskonałym surowcem dla przetwórstwa. Powodem rosnącej
produkcji ekologicznej cukinii w Polsce jest świadomość konsumentów o niskiej
kaloryczności i jej walorach odżywczych. Owoce są m.in. bogatym źródłem
wapnia, żelaza i potasu, witamin z grupy B,
PP i kwasu askorbinowego oraz polifenoli związków o działaniu
antynowotworowym.

Fot.6. Włóknina PP z fotodegradantem
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Odmiany
Roślina cukinii wytwarza kwiaty męskie i kwiaty żeńskie (o rozbudowanej zalążni). Podobnie jak w przypadku ogórka poszukiwane są odmiany
z cechą żeńskości. Długotrwała hodowla tego gatunku pozwoliła również na
uzyskanie odmian partenokarpicznych (Partenon F1). Są one niewrażliwe
na niekorzystne warunki środowiska utrudniające owadom zapylanie kwiatów. Oprócz typowych odmian tworzących owoce kształtu cylindrycznego
- Lajkonik, Mustang F1 lub maczugowatego - Nimba, Soraya, popularne
są też odmiany o owocach okrągłych. Barwa skórki owoców może być jasnoi ciemnozielona (Nefryt F1), pomarańczowa (Atena Polka F1) lub prawie
czarna (Soraya), jednolita bądź ze smugami, plamkami. Odmiany różnią się
też wczesnością, która jednak jest silnie modyfikowana przez warunki środowiska oraz pogodę.
Pokrój rośliny cukinii jest zwykle krzaczasty z jednym pędem głównym,
lecz niektóre odmiany mają skłonność do tworzenia pędów bocznych. Ich pozostawienie na roślinie może opóźnić wejście roślin w okres owocowania. Pod
ściółką o czarnej barwie pędy boczne wytwarzają owoce w ciemności, które
ulegają silnej deformacji.
Wymagania klimatyczne i glebowe
W porównaniu do ogórka, cukinia ma mniejsze wymagania termiczne
i dobrze plonuje również w niższej temperaturze. Do prawidłowego przebiegu procesu kiełkowania potrzebuje 15-18ºC, a w późniejszym okresie ponad
20ºC. Najszybciej rośnie i obficie plonuje w lata ciepłe i słoneczne, wtedy też
jakość owoców jest najwyższa. Dłużej utrzymująca się kilkustopniowa temperatura poniżej 6ºC wpływa negatywnie na zdolność pobierania wody i składników pokarmowych z gleby powodując nieodwracalne zmiany w roślinach,
a przymrozki trwale je uszkadzają. Wymagania świetlne cukinii są zbliżone do
pozostałych dyniowatych. Nie znosi zacienienia, a także jest bardzo wrażliwa
na wiatry z powodu bardzo dużej powierzchni transpiracyjnej liści. Jest rośliną
jednoroczną, charakteryzującą się płytkim, lecz szeroko rozgałęziającym się
systemem korzeniowym, który pozwala roślinie znieść okresowe susze. Intensywnie rosnąca masa nadziemna rośliny determinuje wysokie wymagania wodne. Optymalna wilgotność gleby wynosi 80-90%, a powietrza 70-80%.
Z kolei niska temperatura wraz z nadmiarem wody często jest powodem
opadania zawiązków, a także zwiększa podatność roślin na choroby.
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Powyższe czynniki oraz coraz trudniejsze warunki panujące na zewnątrz,
skłaniają ku optymalizacji technologii uprawy tego gatunku uwzględniających
wykorzystanie materiałów polimerowych w postaci ściółek i płaskich osłon.
Ponadto w intensywnej produkcji za sprawą braku możliwości zmechanizowania zbioru producenci często decydują się na uprawę w niskich i wysokich
tunelach foliowych.
Teren przeznaczony pod uprawę cukinii powinien cechować się niskim poziomem wód gruntowych. Wysokie plonowanie roślin uzyskuje się na glebie
z dużą zawartością materii organicznej, szybko nagrzewającej się, przepuszczalnej o pH zbliżonym do obojętnego. Przydatne są gleby ciężkie jak i piaszczyste z dużą ilością próchnicy poprawiającej właściwości powietrzno-wodne
i zwiększającej sorpcję składników pokarmowych.
Przygotowanie pola i nawożenie
Cukinia dobrze reaguje na nawożenie obornikiem (zalecane 30-35 t/ha), ale
można go zastąpić nawozami zielonymi w postaci mieszanek traw z bobowatymi (koniczyna i lucerna). Dobrym przedplonem dla cukinii są strączkowe oraz
wczesne kapustne i zboża, a stanowisko po jej uprawie jest odpowiednie dla
większości roślin warzywnych. Jesienią wykonuje się podorywkę po nawozach
organicznych, a następnie orkę przedzimową. Wiosną celem zniszczenia skorupy glebowej tuż po obeschnięciu wykonuje się włókowanie lub bronowanie.
Nie poleca się uprawiać przedplonu w tym samym roku w regionach o niskich
opadach bez możliwości nawadniania z powodu nadmiernego przesuszenia
gleby. Przedsiewna uprawa gleby koncentruje się głównie wokół poprawienia
jej struktury, nawożenia, oraz niszczenia kiełkujących chwastów.
Racjonalne nawożenie mineralne powinno nastąpić po wykonaniu analizy gleby pod kątem zawartości składników pokarmowych, pH i materii organicznej. Na glebach średnio zasobnych stosuje się dawki nawozów w czystym
składniku: azot - 100-120 kg/ha; fosfor 100 kg/ha (P2O5); potas - 250-300 kg/
ha (K2O) z wykorzystaniem tych samych, co dla ogórków form nawozowych.
Nawozy potasowe i fosforowe należy stosować jednorazowo jesienią pod orkę
lub też 2-3 tygodnie przed założeniem plantacji pod kultywator. Nawożenie
azotem należy podzielić na 3 dawki, z których jedną stosuje się przedsiewnie,
drugą podczas pojawienia się pierwszych zawiązków, i trzecią po pierwszych
kilku zbiorach. Planując nawadnianie uprawy należy pamiętać o zwiększeniu
dawek nawozów o około 25%, podobnie jak w tunelach foliowych, gdzie rośliny znajdują korzystne warunki do intensywnego wzrostu i rozwoju. Duża
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zielona biomasa ułatwia doraźne zastosowanie nawożenia dolistnego w przypadku zauważenia objawów niedoborów składników.
Metody uprawy
Cukinię można uprawiać z siewu wprost do gruntu lub z przygotowanej
uprzednio rozsady w szklarniach i tunelach foliowych. Siew bezpośredni praktykuje się jedynie w produkcji polowej natomiast rozsadę wykorzystuje się do
sadzenia na polu jak i pod osłonami. W Polsce do osłaniania bezpośredniego
oprócz włóknin (o masie minimum 17 g/m2) i folii perforowanych (500 otworów o ø 1 cm/ m2) można użyć również siatki wykonanej z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Jest ona trwalsza od najczęściej stosowanych włóknin
(mniej się brudzą), a efekt stosowania jak wykazano w doświadczeniach jest
bardzo podobny.
Siew bezpośredni
Termin wykonania siewu przypada na okres między 10-20 maja. Wymarznięcie roślin lub uszkodzenia wywołane przez patogeny lub szkodniki na młodych roślinach podczas długich wschodów, to czynniki zmuszające do ponownego wysiewu.
Podczas zmechanizowanego siewu nasion wykorzystuje się 3-5 kg nasion
na ha. Cukinię można uprawiać w pojedynczych rzędach oddalonych od siebie
o 1 m. Drugą metodą jest uprawa pasowo-rzędowa, gdzie 2 rzędy są oddalone
od siebie co 60-70 cm, a między pasami pozostawiana jest odległość minimum
135 cm. Zalecana odległość między roślinami w rzędzie w uprawie rzędowej
i pasowo-rzędowej wynosi 60-80 cm. Głębokość umieszczenia nasion mieści
się w granicach 1,5-3 cm, w zależności od typu gleby (na glebach cięższych
sieje się płycej).
Uprawa z rozsady
Produkcja rozsady trwa około 1 miesiąca. Z nasion podkiełkowanych
wysianych w ogrzewanym pomieszczeniu 5-10 kwietnia uzyskuje się rozsadę gotową do sadzenia w pierwszej połowie maja do uprawy w niskich tunelach foliowych. O 10 dni opóźnia się początek przygotowania rozsady
pod osłony bezpośrednie. Ten sposób uprawy przyspiesza wegetację i termin
zbioru owoców średnio o 2 tygodnie. Stosuje się go na ogół na mniejszych
areałach, by zaopatrzyć rynek w świeże warzywa. Do produkcji rozsady na20

leży użyć dobrej jakości podłoża na bazie torfu, wolnego od patogenów,
o dobrej strukturze, wysokiej porowatości i zawierającego 150-200 N, 100-200
P, 300 K, 180-200 Mg, >1500 Ca mg/dm3. Do podłoża warto dodać hydrożele podtrzymujące wodę w obrębie systemu korzeniowego ograniczając tym
samym ujemny wpływ stresu wodnego u roślin i zwiększając przyswajalność
składników pokarmowych.
Nasiona sieje się najczęściej do wielodoniczek o 40 lub 54 otworach. Temperatura zalecana podczas produkcji rozsady po wysiewie wynosi 24-28ºC,
a po wschodach w dzień słoneczny 20-25ºC. W dniach pochmurnych wystarcza temperatura 18-20ºC, a w nocy powinna ona być o 4-5°C niższa. Podczas
produkcji rozsady należy rośliny podlewać (wodą o temperaturze pokojowej)
i dokarmiać w miarę potrzeby. Ważnym elementem podczas produkcji rozsady
jest odizolowanie wielodoniczek od podłoża, gdyż istnieje ryzyko jego przerośnięcia korzeniami. W dniu poprzedzającym sadzenie należy rozsadę obficie
podlać. Do obsadzenia 1 hektara przeznacza się około 12-14 tys. sztuk rozsady.
Rozsada gotowa do sadzenia powinna być młoda (3-4 liście) i krępa, z dobrze wykształconym systemem korzeniowym. Sadzenie powinno odbywać się,
gdy jest ciepło i słonecznie, w godzinach popołudniowych i w niedługim odstępie czasu po ostatnim opadzie deszczu. Polecana jest uprawa pasowo-rzędowa
w rozstawie: 1,2-1,6 x 0,5-0,6 m, po dwa rzędy w pasie. Ręcznie sadzi się
rozsadę cukinii w wąskie bruzdy i obsypuje ziemią. Rośliny należy umieścić
głęboko po liścienie i obficie podlać. Kilka dni przed sadzeniem rozsady lub
siewem poleca się wyściółkować pole czarną folią (0,05-0,1 mm grubości) lub
włókniną polipropylenową o masie powierzchniowej minimum 50 g/m2 celem
wcześniejszego ogrzania gleby. Warunkiem uzyskania dobrego efektu cieplnego podczas całego okresu wegetacji jest przyleganie ściółki do gleby, które
uzyskuje się w wyniku naprężenia podczas obsypywania na polu.
Zabiegi pielęgnacyjne
Pielęgnacja roślin cukinii obejmuje głównie systematyczne odchwaszczanie i nawadnianie plantacji, ochronę przed szkodnikami i patogenami oraz nawożenie pogłówne.
Obecność chwastów na polu oprócz konkurencji o światło, wodę i składniki pokarmowe utrudnia obeschnięcie roślin uprawnych po opadach i skuteczne
przeprowadzenie zabiegów ochronnych. W tym kontekście warto zastanowić
się nad szerszym wprowadzeniem do praktyki ściółek bio- i fotodegradowalnych, które ulegają początkowej fragmentacji, gdy rośliny są już na tyle duże,
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że ich poziom wrażliwości na zachwaszczenie jest niski. Folię perforowaną
i włókninę na płask w uprawie cukinii utrzymuje się przez okres 3-4 tygodni
i należy ją niezwłocznie zdjąć w godzinach popołudniowych lub przedwieczornych. Szybko rozwijające się pod nią chwasty powodujące „wybieganie”
roślin trzeba usunąć zaraz po zdjęciu osłon, a następnie przystąpić do nawożenia pogłównego azotem (nawozy takie jak dla ogórków). Pomimo dużej
masy powierzchniowej osłon tymczasowych w postaci siatek HDPE (38 g/m2)
smukłe liście roślin cukinii w małym stopniu pozostają zniekształcone. Oprócz
ochrony przed chłodem siatki ograniczają żerowanie szkodników na roślinach
i dlatego powinny być utrzymane jak najdłużej. U odmian partenokarpicznych
zdejmuje się osłony bezpośrednie przed pierwszym zbiorem owoców.
W okresie wegetacji nawożenie pogłówne dotyczy głównie dokarmiania
azotem. Pierwsze wykonuje się, gdy cukinia wytworzy zawiązki owoców,
a kolejne co 2-3 tygodnie. Przy zaobserwowaniu objawów niedoboru podstawowych składników mineralnych i/lub mikro- i makroelementów należy
przeprowadzić dokarmianie dolistne roślin. Dzięki szybkiemu absorbowaniu
cieczy przez liście, zabieg ten nabiera na znaczeniu w uprawach przyspieszonych, gdzie rośliny są bardziej zaawansowane we wzroście, a powierzchnia
liści większa.
Wysokie wymagania wodne tej rośliny są spowodowane dużą powierzchnią transpiracyjną oraz nieprzerwanym kwitnieniem i zawiązywaniem owoców. Zbyt niska wilgotność gleby może spowodować zrzucanie zawiązków
i zniekształcanie owoców. W zależności od klasy agronomicznej gleby wielkość jednorazowej dawki wody wynosi od 150-250 m3/ha.
Dzięki ściółkowaniu ogranicza się koszty związane z mechanicznym odchwaszczaniem oraz nawadnianiem uprawy. Bardzo dobre warunki do rozwoju
cukinia znajduje w tunelach foliowych, w których rośliny rosną na glebie ściółkowanej, pod którą znajdują się linie kroplujące.
Choroby i szkodniki
Cukinia jest zagrożona ze strony tych samych szkodników i chorób, które
rozwijają się na ogórkach. Oprócz stosowania organicznych i zarejestrowanych
w rolnictwie ekologicznym pestycydów, ograniczenie ich rozprzestrzeniania
możliwe jest m.in. poprzez systematyczne usuwanie chwastów na plantacji
i prawidłowe nawożenie. Do chorób fizjologicznych cukinii należy gnicie
wierzchołków owoców i ich spiczastość (powodowane najczęściej niedoborem
wapnia i azotu, nadmiarem lub niedoborem wody lub uszkodzeniem systemu
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korzeniowego), placowe rozjaśnienie owoców (miejsca stykające się z glebą),
zniekształcenie owoców (związane ze złym zapyleniem).
Wraz z pokaźną liczbą bardzo dużych liści, i tym samym wyższą transpiracją w wyniku wysokiej temperatury w ciągu dnia w pomieszczeniach o małej
kubaturze panuje wysoka wilgotność powietrza. Mniejsza dostępność światła
i utrudnione przewietrzanie powoduje szybki rozwój mączniaka prawdziwego.
W tunelach foliowych, w miejscach trudno dostępnych i o wysokiej wilgotności często spotyka się też ślimaki powodujące znaczne szkody.
Pomimo możliwości porażania cukinii przez wiele patogenów silny i nieograniczony wzrost sprawia, że jest to gatunek z rodziny dyniowatych dobrze
sprawdzający się w uprawach ekologicznych. Przeprowadzone doświadczenia
z uprawą tej rośliny w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie potwierdzają tą
tezę uzyskaniem wysokiego plonu owoców w ekologicznej uprawie polowej
z wykorzystaniem dwóch rodzajów ściółek (tab. 4).
Wykonana w ramach projektu BIOGRATEX włóknina PP z dodatkiem
0,02% stearynianu żelaza (związku powodującego degradację pod wpływem
promieniowania słonecznego) wykazała się postępującą degradacją już po miesiącu od wysadzenia rozsady. Uzyskany plon był zróżnicowany w latach, ale
wskazuje na pozytywny wpływ obu ściółek na jego wielkość.
Tab. 4. Plon handlowy cukinii odm. Partenon F1 w uprawie polowej
metodą ekologiczną ze ściółkowaniem, kg/m2
Rodzaj ściółki

2016

2017

Kontrola (bez ściółki)

6,59

13,76

PP Agro 50g/m2

8,32

13,71

PP 50g/m2 fotodegradowalna

7,57

14,42
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Owocowanie, zbiór i przechowywanie
Ściółkowanie umożliwia zwykle uzyskanie pierwszych owoców o kilka dni
wcześniej w porównaniu do cukinii rosnącej na glebie nieosłanianej. W wyniku stosowania osłon bezpośrednich owocowanie cukinii można przyspieszyć
nawet o dwa tygodnie. Z kolei w uprawie prowadzonej w tunelu foliowym
w 2016 r. po wcześniejszym (przedzimowym) ściółkowaniu gleby czarną folią
LDPE pierwszy zbiór przeprowadzono o 4 i 7 dni wcześniej w porównaniu do
stanowiska po roślinach przedplonowych (wyka i wyka z żytem). Plon handlowy uzyskany do połowy września był w tym przypadku większy i wynosił 8,7
kg/m2 (po roślinach okrywowych odpowiednio 7,1 i 6,4 kg/m2).

Fot. 7. Owoce cukinii przed pierwszym zbiorem

Zbiory przeprowadza się ręcznie 3 razy w tygodniu lub nawet częściej
(w zależności od pogody i wymagań rynku) przy użyciu noża. Owoce cukinii o średnicy 4,5 cm cięte są na plastry, a z owoców o większej średnicy
w kostkę do mrożenia. Samego zbioru nie można zmechanizować, lecz w celu
sprawniejszego jego wykonania na większych plantacjach można posłużyć się
przenośnikami taśmowymi, na których układane są owoce. Następnie są one
transportowane bezpośrednio do skrzyniopalet. Częsty zbiór młodych owoców
stymuluje roślinę do wiązania nowych, opóźnia proces starzenia oraz zmniejsza podatność na choroby. Zakończenie plonowania przypada średnio na II po24

łowę września. W obrocie znajdują się zarówno owoce małe, z delikatną skórką
jak i większe, przeznaczone do przetwórstwa. Owoce po zbiorze sortuje się
i schładza. Im mniejsze owoce tym szybciej tracą turgor i dlatego tacki z cukinią owija się folią np. termokurczliwą. Owoce klasyfikuje się według długości
(7-14 cm, 15-21 cm, 22-30 cm) i według wagi (50-100 g, ponad 100 do 225 g,
225- 450 g). Wyróżnia się 2 klasy jakości owoców. W pierwszej klasie znajdują
się owoce typowe dla odmiany, dobrej jakości i kształtne. Do drugiej zaliczamy
owoce zakrzywione, odbiegające od typowego koloru skórki, z zabliźnionymi
pęknięciami. Owoce z objawami chorób lub żerowania szkodników i niespełniające wymagań klasy drugiej nie nadają się do obrotu handlowego.
Starsze owoce cukinii można przechowywać do 4 tygodni w niskiej temperaturze (5-7ºC) i 85-95% wilgotności powietrza. Odpowiednio owoce najmłodsze, o długości poniżej 15 cm przechowuje się do 2 tygodni przy zachowaniu
wilgotności 95-98% i w temperaturze 6-10ºC. Odmiany tworzące owoce koloru zielonego przechowują się zwykle lepiej od żółtych.

Fot. 8. Cukinia na ściółce PP Agro
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Kawon
Uprawa kawona, znanego również jako arbuz, jest u nas ciągle uważana za
zawodną ze względu na wysokie wymagania termiczne. Liczne doświadczenia
oraz próby produkcji na szerszą skalę wykazały jednak, że przy doborze odpowiednich odmian można osiągnąć zadowalające wyniki nawet w latach niezbyt
ciepłych. Zabiegiem, który bardzo istotnie wpływa na plon, jest ściółkowanie gleby czarną folią lub włókniną połączone z przykryciem roślin włókniną
w początkowym okresie wzrostu. Bardzo dobre wyniki daje także okresowa
uprawa w tunelach niskich i wysokich. Owoce arbuzów zawierają dużo cukrów
prostych, ale także są bogatym źródłem likopenu.
Odmiany
Do uprawy zalecane są odmiany o krótkim okresie wegetacji. Przy ich wyborze należy pamiętać, że kawon może wytwarzać trzy rodzaje kwiatów: męskie (na długich szypułkach), żeńskie (z owłosioną zalążnią w formie małego
zawiązka) i obupłciowe. Kwiaty żeńskie tworzą się głównie na końcach pędów
głównych i I rzędu. U odmian wczesnych kwiaty znajdują się często bliżej podstawy pędów. W naszych warunkach pod osłonami najlepiej udają się odmiany
łączące cechy wczesności oraz dojrzewające w umiarkowanych temperaturach. Są to polskie odmiany Bingo i Rosario F1 (fot. 9) o czerwonym miąższu
i Janosik (fot. 10) o miąższu żółtym, a także odmiany: Sugar Baby, Pannonia
F1, Jenny F1, Red Star F1, Crysby F1. Do uprawy nadają się także odmiany
wywodzące się z naszej strefy klimatycznej (węgierskie – Korai Kincs, Ketskemet i ukraińskie – Ogoniok i Skorospiełka Charkowskaja).

Fot. 9. Odmiana
Rosario F1
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Fot. 10. Odmiana Janosik

Wymagania klimatyczne i glebowe
Do kiełkowania nasion kawona jest potrzebna temperatura co najmniej
14–16oC. Jako minimum do prawidłowego wzrostu roślin przyjmuje się 15oC,
a za optymalną temperaturę powietrza 28–30°C. Przy temperaturze wyższej
niż 35oC obserwuje się przyspieszony wzrost, ale opóźniony rozwój roślin.
Pod osłonami zaleca się utrzymywanie temperatury powietrza i gleby wyższej
niż 24–25°C. Szczególnie niebezpieczne są wahania temperatury (większe niż
8oC) i niska temperatura gleby, które są często przyczyną opadania kwiatów
i zawiązków.
Kawon wymaga intensywnego światła bezpośredniego i długiego oświetlenia dobowego. Nie znosi zacienienia, chociaż lepiej rośnie i owocuje w zacisznych miejscach (np. w sąsiedztwie słoneczników).
Ze względu na głębokie korzenienie się kawon jest odporny na okresową
suszę. Wymaga wysokiej wilgotności gleby w czasie intensywnego wzrostu
owoców. W czasie dojrzewania owoców wskazane jest wstrzymanie nawadniania, co sprzyja syntezie większej ilości cukrów prostych (fruktozy) oraz szybszemu dojrzewaniu.
Podobnie jak inne warzywa dyniowate, kawon rośnie najlepiej na glebach
próchnicznych o pH 5,5–6, zasobnych w składniki pokarmowe, na stanowisku
po zbożach, wieloletnich roślinach motylkowych oraz na nowinach. W płodozmianie warzywniczym dobrym przedplonem są pomidory, papryka, kapustne, a bezpośrednio w tym samym sezonie sałata lub rzodkiewka. Po sobie kawon pozostawia pole czyste od chwastów i w dobrej strukturze będąc dobrym
przedplonem dla innych warzyw.
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Przygotowanie pola i nawożenie
Ze względu na wytwarzanie dużej biomasy kawon ma wysokie wymagania pokarmowe. Najbardziej polecana jest uprawa na podłożach organicznych lub glebach nawożonych dużą dawką obornika (40 t/ha), którą wprowadza się do gleby wraz z orką przedzimową. Inną czasem praktykowaną
metodą nawożenia organicznego jest umieszczanie po 5–7 kg/roślinę nawozu organicznego w miejscach sadzenia lub w wykopanych rowkach wyznaczających rzędy.
Nawożenie mineralne najlepiej jest przeprowadzić według wyników analizy gleby. Standardowo zaleca się następujące dawki na 1 ha uprawy: N 100 kg
(Bioilsa, Humistar); P2O5 50 kg (mielone fosforyty, mączka bentonitowa); K2O
200 kg (siarczan potasu), podobnie jak w uprawie ogórków.
Glebę przed uprawą kawona należy jesienią głęboko zaorać, a wiosną uprawić kultywatorem i broną, wysiewając nawozy fosforowe i potasowe. Po zebraniu przedplonu z pola konieczna jest ponowna uprawka spulchniająca glebę,
połączona z nawożeniem azotem i korygującym braki fosforu i potasu. Nawożenie wapniem powinno się prowadzić podobnie jak w przypadku ogórków.
Produkcja rozsady
Kawony na wczesny zbiór uprawia się wyłącznie z rozsady produkowanej w pomieszczeniach ogrzewanych. Nasiona przed siewem można podkiełkować w temperaturze 30°C przez 24–36 godzin na wilgotnej bibule. Nasiona umieszcza się bezpośrednio w tacach napełnionych substratem torfowym
lub wysiewa do skrzynek. Termin siewu do uprawy w tunelach przypada na
koniec marca, a pod płaskie osłony na połowę kwietnia. Ilość potrzebnych
nasion należy ustalić zależnie od planowanej gęstości sadzenia oraz sposobu
siewu. W 1 g jest około 25 szt., a na 1 ha uprawy potrzeba 0,6–1 kg nasion.
Przy temperaturze podłoża 30–35oC wschody pojawiają się po 5–6 dniach,
a przy 20oC po 8–10 dniach. W przypadku siewu do skrzynek pikowanie
należy wykonywać zaraz po rozłożeniu liścieni. W czasie produkcji rozsady
powinna być utrzymywana temperatura 25–30oC w dzień i 20–25oC w nocy.
Jeśli rośliny słabo rosną, można zasilić je roztworem 0,5–1% Humistaru lub
Natural Crop SL. Produkcja rozsady trwa 5–6 tygodni, a do sadzenia powinny być przeznaczone rośliny krępe z silnym systemem korzeniowym i 3–4
liśćmi.
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Technika sadzenia
Do tuneli nieogrzewanych oraz pod płaskie osłony powinno się wysadzać
rozsadę dopiero w drugiej połowie maja. Nie jest błędem czekanie z sadzeniem
nawet do pierwszej dekady czerwca, jeśli wcześniej jest chłodno. Rośliny należy sadzić płytko, tak aby brzeg doniczki znalazł się równo z powierzchnią
gleby. Ze względu na lepsze zagrzewanie się gleby uzasadnione jest sadzenie
na wałach lub kopczykach, gdzie zastosowano duże ilości nawozów organicznych. W uprawie polowej ze ściółkowaniem gleby, na jednym pasie folii lub
włókniny rośliny sadzi się w jednym rzędzie, co 80–100 cm. Między rzędami
pozostawia się zwykle odległość 150 cm. W przypadku stosowania włókniny
lub folii perforowanej na płask, można rośliny wysadzać w systemie podwójnych rzędów (co 80–100 cm), przy zachowaniu odległości 160–200 cm między pasami i 70–80 cm w rzędzie. Do takiego sposobu rozmieszczenia roślin
dobrze nadaje się jako osłona włóknina o szerokości 1,6 m. W tunelach typu
igołomskiego najlepiej jest sadzić kawony w 3 rzędach w rozstawie 90–100 cm
x 100-125 cm, równomiernie wykorzystując powierzchnię pod osłoną.
Zabiegi pielęgnacyjne
W początkowym okresie wzrostu zabiegi pielęgnacyjne polegają na odchwaszczaniu oraz spulchnianiu gleby. Po rozrośnięciu się roślin i przykryciu
gleby słabsze chwasty zostają wyeliminowane z konkurencji przez gęsto ulistnione pędy kawona. W przypadku ściółkowania gleby czarną folią lub włókniną problem sprowadza się tylko do utrzymania w czystości pasów nieprzykrytej gleby. Pod osłonami bezpośrednimi, gdzie chwasty rosną intensywniej, ale
są też szybciej zagłuszane, wystarcza zwykle jedno pielenie.
Okres utrzymywania tymczasowych osłon zależy od warunków termicznych. Osłony powinny być usuwane, jeśli w ciągu dnia utrzymuje się pod nimi
temperatura powyżej 35oC, jednak nie później niż na początku kwitnienia. Należy pamiętać, że kawon wymaga zapylenia przez owady. Najdłużej spośród
osłon tymczasowych można utrzymywać na roślinach włókninę i wietrzony
tunel niski (4–5 tygodni). Folia perforowana pozostawiona zbyt długo, może
spowodować oparzenia liści oraz uszkodzenia pąków kwiatowych. Plonowanie
takich roślin jest zwykle opóźnione.
W uprawie polowej z zastosowaniem tymczasowych osłon rośliny prowadzi się na płask. W tunelach wyższych niż 1,5 m, w celu lepszego wykorzystania przestrzeni, można prowadzić 1 lub 2 pędy pionowo, przy sznurach do
wysokości 1,2–1,3 m, a następnie przewieszać je w dół. Pozostałe pędy ścielą
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się wówczas na ziemi. Ten system wymaga jednak podwiązywania poszczególnych owoców, aby pod swoim ciężarem nie oderwały się od roślin. Ponieważ
większość odmian owocuje na końcach pędów, cięcie roślin przy uprawie na
płask nie jest potrzebne. W uprawie przy sznurach, po zawiązaniu 4–5 owoców,
można usuwać pojawiające się później części pędów, pozostawiając za ostatnim owocem 2–3 liście.

Fot.11. Arbuzy przed cięciem

Fot.12. Arbuzy po cięciu
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Nawożenie pogłówne należy rozpocząć od początku kwitnienia i wykonywać je co 10-20 dni w tunelach i co 3–4 tygodnie po zdjęciu osłon tymczasowych. Zaleca się stosować gnojówkę z pokrzywy (1 kg pokrzyw na 10 l wody)
i zasilać rośliny roztworem w proporcji 1:10. Zamiennie można rośliny dokarmiać nawozami Natural Crop SL lub rozcieńczonym 1:10 obornikiem.
Odpowiednią wilgotność gleby można zapewnić poprzez nawadnianie za
pomocą węży perforowanych lub systemów kroplujących. Woda powinna mieć
temperaturę zbliżoną do otoczenia. W czasie pełni owocowania wskazane jest
ograniczenie wilgotności gleby w celu przyspieszenia dojrzewania owoców.
Kawon nie wymaga wysokiej wilgotności powietrza (optimum 50–70%), dlatego należy pamiętać o częstym wietrzeniu pomieszczeń uprawnych i stosowaniu przewiewnych materiałów jako osłon.
Choroby i szkodniki kawona
Reakcją roślin na niekorzystne warunki środowiska jest często zrzucanie
zawiązków. Oprócz wymienionych już wahań temperatury, przyczyną tego zjawiska może być:
⇒⇒ utrudnione pobieranie składników pokarmowych spowodowane nieprawidłową wilgotnością podłoża i powietrza oraz mechanicznym uszkodzeniem
korzeni;
⇒⇒

nieprawidłowe cięcie roślin lub jego brak, gdy roślina nie może wykarmić
nadmiernej liczby zawiązków;

⇒⇒

brak zapylenia.

Do najgroźniejszych chorób infekcyjnych należą: zgorzel siewek, fuzaryjne więdnięcie, szara pleśń i antraknoza. Uciążliwymi szkodnikami są: śmietka,
mszyce i przędziorki.
Owocowanie, zbiór i przechowywanie
Prawidłowemu kwitnieniu i zapylaniu kawona sprzyja sucha i słoneczna
pogoda. Kwiaty zakwitają przeważnie rano i są zapylane przez muchy, pszczoły lub mrówki. Po zapłodnieniu część kwiatów opada, a pozostałe po 30–40
dniach wykształcają dojrzałe owoce. W wyniku osłaniania pierwsze zbiory wykonuje się zwykle już w drugiej połowie lipca. O powodzeniu uprawy decyduje
plon wczesny uzyskany do końca sierpnia. W okresie późniejszym na rynek
docierają kawony z Grecji, Włoch, Turcji, Ukrainy, Bułgarii i Rumunii.
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Sygnałem do zbioru jest zasychanie szypułki owocu i leżącego najbliżej
niej wąsa czepnego, a także głuchy dźwięk przy opukiwaniu. Owoce należy
ścinać wraz z szypułką długości 2–3 cm. Do sprzedaży przeznacza się owoce
o masie powyżej 2 kg, chociaż za handlowe, według normy UN/ECE FFV-37,
uważa się owoce o masie ponad 1 kg. W klasie I owoce mogą mieć małe odchylenia kształtu i otarcia skórki. W Klasie II dopuszcza się owoce z niewybarwiona skórką i pęknięciami oraz uszkodzeniami na niewielkiej powierzchni.
Plon handlowy uzyskiwany w naszych warunkach może być bardzo zróżnicowany. W najlepszym przypadku można oczekiwać wytworzenia przez
1 roślinę 5–6 owoców, czyli plonu około 10-15 kg.
Przy pochmurnej pogodzie niesprzyjającej dojrzewaniu, konieczny jest
zbiór owoców wyrośniętych, ale nie w pełni dojrzałych. Przenosi się je wówczas do pomieszczenia o temperaturze 20–25oC i pozostawia przez 1–2 tygodnie. Owoce zebrane jako dojrzałe można przechowywać przez kilka tygodni
w temperaturze 8–10oC. W tym przypadku mniejsze znaczenie ma wilgotność
powietrza, gdyż kawony nie tracą szybko wody. Niektóre odmiany można przechować w pomieszczeniach o temperaturze około 1oC nawet do 2–3 miesięcy.

Melon
Próby zastosowania osłon wykazały, że nawet w latach niezbyt ciepłych
można uzyskać zadowalający plon handlowy. Szczególnie korzystny mikroklimat występuje w tunelach typu igołomskiego. Dobre wyniki uzyskuje się także dzięki bezpośredniemu osłanianiu włókniną wraz ze ściółkowaniem gleby.
Smaczne i wartościowe pod względem odżywczym melony produkcji krajowej
są popularne wśród konsumentów. Przy doborze odpowiedniej odmiany istnieje możliwość zastąpienia importu owocami rodzimej produkcji. Wskaźnikiem
ich jakości jest zawartość cukrów, która w krajach powszechnej uprawy melonów wynosi 3–11%.
Odmiany
Celem uprawy melonów jest uzyskanie wielkości oraz dojrzałości owoców typowej dla odmiany. W naszych warunkach klimatycznych wykazano,
że w uprawie ze ściółkowaniem gleby czarną folią kilkunastu odmian o owocach typu kantalupy i siatkowane zawartość cukrów ogółem wynosi 2,8–6,6%.
Najbardziej wartościowe pod tym względem są kantalupy, o pomarańczowym
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aromatycznym miąższu, dorastające do 1 kg. Melony siatkowane – bardziej
wodniste i zawierające mniej suchej masy, są również bardzo aromatyczne
i smaczne. Aktualnie poleca się do uprawy polskie odmiany: Emir F1, Malaga
F1, i Melba należące do kantalup (wczesne, owoce do 1 kg, miąższ pomarańczowy, aromatyczny). W naszym klimacie sprawdziły się też wczesne odmiany do uprawy w polu i pod osłonami o gładkiej, żółtej skórce i zielonkawym
miąższu - Oliwin, Seledyn F1. Z odmian zagranicznych uprawia się obecnie
odmianę Esmeralda F1 o owocach siatkowanych, a z typu kantalup – Magenta F1 o owocach niedużych i bardzo aromatycznych.
Wymagania klimatyczne i glebowe
Prawidłowy wzrost i rozwój melona zapewnia temperatura powietrza
ponad 20°C. W temperaturze poniżej 15°C wzrost jest zahamowany, a przy
spadku do 0°C rośliny zamierają. W okresie owocowania optymalną temperaturą jest 26–28°C w dni słoneczne i 20–26°C w dni o dużym zachmurzeniu.
Szkodliwa dla roślin może okazać się temperatura powyżej 40°C, występująca
przez dłuższy czas w okresie kwitnienia i zawiązywania owoców. Melon jest
wrażliwy na wahania temperatury, reagując opadaniem kwiatów i zawiązków.
Temperatura gleby powinna wynosić 20–22°C.
Gatunek ten wykazuje duże wymagania świetlne zarówno w stosunku do
intensywności promieniowania, jak i długości dnia, szczególnie w czasie produkcji rozsady. W warunkach krótkiego dnia i słabego oświetlenia korzystnie
jest doświetlać rozsadę, przedłużając dzień do 16 godzin. W tunelach, gdy rośliny są prowadzone przy sznurach, melony powinny być cięte, a pędy równomiernie rozkładane.
Zapotrzebowanie melona na wodę jest zależne od fazy rozwoju. Według
opracowań francuskich, w pierwszej fazie, tj. do pojawienia się kwiatów żeńskich rośliny potrzebują około 20% całej ilości zużywanej wody. Obfite nawadnianie w tym okresie prowadzi do nadmiernego wzrostu wegetatywnego
i opóźnienia wytwarzania kwiatów żeńskich. W tym czasie jest wskazane nawet lekkie przesuszenie gleby. Wzrost wilgotności jest konieczny w okresie
przyrostu owoców. W fazie dojrzewania owoców wilgotność zarówno gleby,
jak i powietrza powinna być niska. Uzyskuje się wtedy największą zawartość
cukrów, suchej masy oraz dużą aromatyczność owoców.
Melony mają nieduże wymagania w stosunku do stanowiska, dlatego mogą
być uprawiane prawie po wszystkich warzywach, z wyjątkiem dyniowatych.
Ze względu na te same choroby i szkodniki nie jest wskazane ich sadzenie po
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ogórkach, dyniach lub kawonach. Korzystna jest uprawa po przyoranej koniczynie z mieszanką traw lub warzywach strączkowych. W danym roku uprawy,
ze względu na dość późny termin sadzenia, można posadzić lub wysiać roślinę
przedplonową, np. sałatę lub rzodkiewkę.
Przygotowanie pola i nawożenie
Gleba do uprawy melonów powinna być przygotowana i nawożona podobnie jak dla ogórków. W celu zaspokojenia wysokich wymagań pokarmowych
melony należy uprawiać w pierwszym roku po oborniku. Dobrze rozłożony
obornik bydlęcy (30–40 t/ha) powinien być przyorany jesienią. Na bardzo ciężkich glebach, które wiosną wolno się nagrzewają, korzystne jest zastosowanie
kompostu.
W ocenie potrzeb nawozowych należy uwzględnić wysokie wymagania
melonów w stosunku do potasu i fosforu. W początkowym okresie wegetacji
proporcje N : P : K powinny wynosić 1 : 2 : 1, a podczas wykształcania owoców
– 3 : 6 : 4. W celu precyzyjnego obliczenia dawek nawozów można posłużyć
się liczbami granicznymi dla ogórka, gdyż wymagania pokarmowe tych gatunków są zbliżone.
Produkcja rozsady
Jednym z warunków powodzenia uprawy jest przygotowanie zdrowej
i dobrze ukorzenionej rozsady. Podczas sadzenia rośliny powinny mieć 3-4 dobrze wykształcone liście. Termin siewu zależy od planowanej pory sadzenia
i rodzaju osłony. Nasiona przed siewem należy zaprawiać według zaleceń. Melony, podobnie jak ogórki, trudno regenerują system korzeniowy, dlatego najlepiej jest umieszczać nasiona bezpośrednio w doniczkach. Mogą to być tace
wielodoniczkowe napełnione substratem torfowym o średnicy otworu 5-6 cm.
W bardzo wczesnej fazie jest możliwe pikowanie, podobnie jak siewek ogórka.
Produkcję rozsady do tuneli stacjonarnych rozpoczyna się najwcześniej pod
koniec marca. Siew około połowy kwietnia daje możliwość przygotowania
rozsady w terminie odpowiednim do nasadzeń pod włókninę i w glebę ściółkowaną.
Zabiegi pielęgnacyjne w czasie produkcji rozsady polegają na dostosowaniu temperatury i wilgotności do warunków świetlnych. Optymalna temperatura kiełkowania wynosi 25–30°C. W pierwszej fazie wzrostu po kiełkowaniu
korzystne jest obniżenie temperatury do 18°C, co ogranicza nadmierny wzrost
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części podliścieniowej. Rośliny należy podlewać umiarkowanie, najlepiej ciepłą wodą. Aby zapobiec zgorzeli siewek, dobrze jest podsypać rośliny 0,5 cm
warstwą gruboziarnistego piasku.
Przed sadzeniem na miejsce stałe rośliny można przyciąć, usuwając wierzchołek pędu nad trzema liśćmi właściwymi. Zabieg ten można także wykonać
po sadzeniu w celu szybszej inicjacji pędów bocznych, na których rozwija się
więcej kwiatów żeńskich.
Technika sadzenia
Melony w tunelach sadzi się na początku, a w polu w połowie maja. Jeśli
jest chłodno, to lepiej odczekać z sadzeniem, a rośliny przesadzić do większych
pojemników. W uprawie bez ściółkowania gleby zaleca się formowanie kopczyków lub wałów, na których sadzi się rośliny od strony południowej. Wokół
tak sadzonych roślin dobrze jest uformować zagłębienia, aby woda nie spływała po bokach.
Gęstość sadzenia zależy od rodzaju osłon. W glebę ściółkowaną, a także
pod bezpośrednie osłony rozsadę sadzi się w rzędach odległych o 100–120 cm
lub pasach dwurzędowych, gdzie odległość między rzędami wynosi 80–100
cm, a między pasami 100–120 cm. W rzędach rośliny umieszcza się co 80-100
cm, w zależności od siły wzrostu i sposobu prowadzenia. W typowych tunelach
niskich o szerokości 1,2 m sadzi się rośliny w jednym rzędzie, co 50–60 cm,
natomiast w tunelach stacjonarnych w trzech rzędach odległych o 100-150 cm,
zachowując taką samą rozstawę między roślinami.
Zabiegi pielęgnacyjne
W zwalczaniu pojawiających się chwastów najważniejszy jest początkowy
okres po posadzeniu roślin. Mechaniczne odchwaszczanie powinno być płytkie
ze względu na korzenie melona znajdujące się tuż pod powierzchnią gleby. Potrzebę pielenia eliminuje ściółkowanie czarną folią lub włókniną.
Melony rosną bardzo dobrze przy wysokiej temperaturze, której towarzyszy wysoka zawartość dwutlenku węgla. W związku z tym w dni pochmurne należy ograniczyć wietrzenie tuneli. Okres utrzymywania tymczasowych
osłon zależy od panujących pod nimi temperatur. Ze względu na konieczność
zapylania kwiatów przez owady osłony powinno się zdejmować na początku
pojawiania się kwiatów żeńskich. Do bezpośredniego przykrywania lepsza jest
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włóknina PP, która zmniejsza przegrzanie i oparzenia roślin. Przykrycie włókniną trwa zwykle 4–5 tygodni.
Po obfitym podlaniu roślin, bezpośrednio po sadzeniu może nastąpić długa przerwa w nawadnianiu aż do fazy przyrostu owoców. W okresie dorastania owoców trzeba zapewnić równomierną wilgotność gleby. Nadmierne wahania wilgotności mogą być przyczyną pękania, a następnie gnicia owoców.
W czasie dojrzewania owoców tunele powinny być ciągle otwarte, aby zmniejszyć wilgotność powietrza do 60%. Nadmiar pary wodnej w powietrzu sprzyja
rozwojowi chorób grzybowych i pogarsza jakość owoców.
W uprawie melonów z zastosowaniem osłon rośliny prowadzi się na płask.
W tunelach wyższych od 1,5 m istnieje konieczność podwiązywania roślin,
ale ze względu na wytwarzanie wielu pędów, rośliny prowadzi się zwykle bez
podpór. Rośliny melona, ze względu na pojawianie się kwiatów żeńskich, wymagają cięcia dopiero na pędach bocznych. Cięcie można rozpocząć po posadzeniu, usuwając wierzchołek pędu za 3.–4. liściem. Stymuluje to wyrastanie
pędów bocznych pierwszego rzędu. Na pędach, które pojawią się w kątach liści, wytwarzają się kwiaty żeńskie, z których powstają owoce. Gdy osiągną one
wielkość orzecha włoskiego, powinno się usunąć wierzchołki pędów, pozostawiając za każdym owocem dwa liście. Należy usuwać także wszystkie pędy
nieowocujące.
Dokarmianie powinno być wykonane na początku zawiązywania owoców,
a później co 2 tygodnie doglebowo i dolistnie nawozami zalecanymi dla ogórków i kawonów. W czasie dorastania owoców szczególnie istotne jest dobre
zaopatrzenie roślin w potas, który zapobiega pękaniu skórki owoców.
Ważnym czynnikiem dobrego plonowania melonów jest zapylenie przez
owady. W tym celu powinno się zdejmować na czas kwitnienia osłony bezpośrednie i wietrzyć tunele w dni pogodne. Zapylenie ułatwia umieszczenie
w pobliżu plantacji ula z pszczołami. Skutecznym sposobem zwabiającym
owady jest wysianie roślin miododajnych (np. facelii), które kwitną w tym samym terminie co melony. W ostateczności można wykonać sztuczne zapylenie.
W tym celu dojrzałym kwiatem męskim, z którego usuwa się płatki, dotyka się
znamion słupków kwiatów żeńskich. Kwiaty żeńskie zachowują zdolność do
zapylenia przez 3–4 dni.
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Choroby i szkodniki melona
Reakcją roślin na błędy w uprawie, szczególnie związane z warunkami
środowiska, jest więdnięcie roślin. Przyczyną jest najczęściej niska temperatura lub podlanie melonów zimną wodą w czasie słonecznej pogody. Opadanie
kwiatów i zawiązków jest powodowane przez duże wahania temperatury powietrza i gleby, a także wysoką wilgotność powietrza sprzyjającą rozwojowi
szarej pleśni. Zjawisko to może być związane ze zbyt dużą liczbą zawiązków
na roślinie. Pękanie owoców jest częstym następstwem dużych wahań wilgotności w glebie oraz braku potasu w okresie ich dorastania i dojrzewania.
Spośród chorób infekcyjnych duże zagrożenie stwarzają: fuzaryjne więdnięcie, mączniak rzekomy i prawdziwy. Uciążliwe szkodniki to: śmietka,
mszyce i przędziorki.
Owocowanie, zbiór i przechowywanie
Owoce melona osiągają dojrzałość zbiorczą po 45–60 dniach od zapłodnienia. Stopień dojrzałości konsumpcyjnej poznaje się po zabarwieniu skórki,
mięknięciu zagłębienia przy szypułce oraz intensywnym aromacie. Aby uniknąć gnicia owoców w kontakcie z glebą, w czasie ich przyrostu powinno się
podkładać kawałki drewna lub folii.
Owoce zbiera się zwykle z szypułkami, choć często oddzielają się one
same po osiągnięciu dojrzałości. Melony przeznaczone do dłuższego przechowania powinno się zbierać tylko kilka dni wcześniej. Melonów nie sortuje się na wybory, odrzuca się tylko owoce drobne i uszkodzone. W obrocie
handlowym można wzorować się na normie UN/ECE FFV-23. Według jej
ustaleń, owoce dzieli się na dwie klasy jakości. Do pierwszej należą owoce
dobrze wykształcone, bez pęknięć i otarć, a w drugiej dopuszcza się lekkie wady kształtu i nierównomierne wybarwienie. Plon melonów z uprawy
przyspieszonej z zastosowaniem osłon bezpośrednich i ściółkowania wynosi zwykle nie więcej niż 30 t/ha. W tunelach stacjonarnych plon handlowy
może dochodzić do 7–8 kg/m2.
Zebrane owoce mogą być przechowywane przez kilka dni w chłodnych
i wietrzonych pomieszczeniach. Do dłuższego przechowywania i transportu
nadają się najlepiej melony siatkowane i gładkie. Muszą być zbierane odpowiednio wcześniej, co powoduje pewną stratę jakości.

37

Literatura:
Babik I., Babik J., 2013. Ekologiczna produkcja warzywnicza. Dyniowate. MNiRW, Skierniewice.
Borowiak J., 2013. Cukinia. Hortpress Sp. z o.o., Warszawa.
Czerwińska-Nowak A., 2015. Smaczne cukinie na „świeży rynek”. Warzywa Nr 5: 74-75.
Dobrzański A., Anyszka Z., 2007. Ściółkowanie folią ulegającą biodegradacji. Hasło Ogrodnicze
Nr 3: 134, 136-137.
Domagała-Świątkiewicz I., Siwek P., 2017. Nawozy zielone w ekologicznej uprawie warzyw
w tunelach foliowych. Pod osłonami Nr 2: 27-30.
Figuier B., 2018. Plasticulture in Europe, Plasticulture 135, s.20-27.
Grudzień K., 2000. Możliwości polowej uprawy melona w Polsce. Ogrodnictwo Nr 5: 15-18.
Jamiołkowska A., 2009. Choroby cukinii. Hasło Ogrodnicze Nr 7: 120-123.
Kibler M., 2010. Uprawa warzyw metodami ekologicznymi na różnych typach ściółek. CDR w
Brwinowie. Radom.
Kunicki E., Sękara A., Kalisz A., 2006. Skrypt do ćwiczeń z warzywnictwa ogólnego dla studentów Akademii Rolniczej. Wydawnictwo AR w Krakowie. Kraków.
Sabat T., 2018. Ściółkowanie upraw ogórka i cukinii. Warzywa Nr 5: 54-56.
Sady W., 2006. Nawożenie warzyw polowych. Plantpress Sp. z o.o., Kraków.
Sawicka B., Krochmal-Marczak B., 2005. Możliwości użytkowania różnych gatunków warzyw
uprawianych w gospodarstwie agroturystycznym. Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie, Zesz. 20: 145-151.
Sawicki K., 2009. Miniaturowa cukinia. Hasło Ogrodnicze Nr 6: 112-113.
Sawicki K., Olesiejuk D., 2008. Cukinia o kulistych owocach. Hasło Ogrodnicze Nr 9: 126-128.
Siwek P., Libik A., 2013. Biodegradowalne włókniny – od laboratorium do doświadczeń polowych. Pod osłonami Nr 3: 23-25.
Siwek P., 2016. Prototypy włóknin biodegradowalnych. Hasło Ogrodnicze Nr 3: 50-51.
Siwek P., Libik A., 2016. Nowe materiały z włóknin degradowalnych. Hasło Ogrodnicze Nr 11:
47-48; Nr 12: 42.
Siwek P., 2016. Nowe materiały z włóknin degradowalnych do uprawy warzyw, Doradca Nr 11:
12-14.
Siwek P., Libik A., 2017. „Kołderka” biodegradowalna, Warzywa i owoce miękkie Nr 3: 36-38.
Wize A., 2009. Przemysłowa uprawa cukinii. Hasło Ogrodnicze Nr 6: 114-115.
Wyniki produkcji roślinnej w 2017 r. 2018. GUS. Warszawa.

38

39

Wydawca: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach
32-082 Bolechowice, Karniowice ul. Osiedlowa 9; tel. 12-285-21-13/14, fax 12-285-11-07; www.modr.pl
Skład komputerowy: Dział Metodyki Doradztwa i Szkoleń - Zespół Wydawnictw - Halina Knap
ISBN - 978-83-64594-81-6

