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Marchew zwyczajna (Daucus carota) to warzywo, 
które znane jest już od starożytności, jednak wtedy jej 
smak był zupełnie inny. W XVI w. uzyskano odmia-
ny, które posiadają słodkawy smak, i dopiero wtedy 
marchew podbiła rynek warzywny. W Polsce zajmuje 
trzecie miejsce pod względem powierzchni uprawy, 
po kapuście i cebuli (12% powierzchni upraw).

Należy do rodziny selerowatych (Apiaceae). 
Jest rośliną dwuletnią. W pierwszym roku wytwa-
rza korzeń oraz rozetę liściową, a w drugim kwia-
tostan. Marchew to dietetyczna, lekkostrawna  
i smaczna roślina, którą można spożywać zarów-
no na surowo, jak i gotowaną. Ma działanie prze-
ciwpasożytnicze, pozytywnie wpływa na układ 
trawienny oraz krwionośny. Barwnik znajdujący się  
w marchwi – beta karoten – to związek, który wyjątkowo korzystnie wpływa 
na naszą skórę i wzrok. W swym składzie posiada wiele witamin takich jak: A, 
C, B, B2, E, PP, H, K, a także potas, wapń, fosfor, żelazo, magnez, kwas 
foliowy. 

Wymagania klimatyczno glebowe 

Marchew ma małe wymagania cieplne. Udaje się na terenie całego kraju. 
Rośliny mogą rosnąć w temperaturze od 5°C - 35°C, jednak najlepiej wykształ-
cone i najwartościowsze korzenie wyrastają w temperaturze 15°C - 21°C. Za 
optymalną temperaturę uważa się 18°C. Zbyt wysokie temperatury, znacznie 
przekraczające 25°C są niekorzystne dla wzrostu marchwi, gdyż przyczynia-
ją się do spadku plonu. Temperatura ma istotny wpływ na długość korzeni. 
Niska temperatura około 12 - 13°C powoduje, że wyrastają korzenie dłuższe  
i smuklejsze, podczas gdy w temperaturze 24°C korzenie są krótsze i grubsze. 
Siewki marchwi znoszą przymrozki nawet do -10°C, ale korzenie przemarza-
ją przy temperaturze gleby -2°C. Marchew wrażliwa jest na suszę w okresie 
intensywnego wzrostu korzeni. Brak wody powoduje spadek plonu. Marchew 
lubi stanowiska słoneczne, które wpływają korzystnie na zawartość karotenu  
i cukru w korzeniach. 
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Najlepiej plonuje na średnich i lekkich glebach piaszczysto-gliniastych, bo-
gatych w próchnicę, o przepuszczalnym podłożu. Dobrze rośnie również na gle-
bach torfowych o uregulowanych stosunkach wodnych, jednakże wadą uprawy 
na takiej glebie może być zwiększona kumulacja azotanów oraz konieczność 
uzupełniającego nawożenia mikroelementami, przede wszystkim miedzią. Na 
glebach ciężkich, bez możliwości nawadniania korzenie mogą się rozwidlać. 
Natomiast na glebach lżejszych istnieje ryzyko ocierania skórki, szczególnie 
w czasie zbioru przy małej wilgotności podłoża. Optymalne pH dla gleb pod 
uprawę marchwi waha się od 6,0 - 6,8, a dla gleb torfowych nieco niższe pH 
5,5 - 6,5. W razie potrzeby odczyn gleby należy uregulować, co najmniej rok 
przed jej uprawą, ponieważ marchew nie lubi gleb świeżo wapnowanych.

Przygotowanie stanowiska 

W uprawach ekologicznych ogranicza się stosowanie pługa i odwracanie 
roli. W naszych warunkach jednak do tej pory nie ma bardziej wszechstronne-
go narzędzia, a jego zaletą jest dobre spulchnienie i odwrócenie roli, a przez to 
ograniczenie zachwaszczenia. 

Ze względu na drobne nasiona i głęboki system korzeniowy, marchew nale-
ży do roślin wymagających starannego przygotowania i głębokiego spulchnie-

nia gleby. W przypadku 
wystąpienia podeszwy 
płużnej trzeba zastoso-
wać głębosz. Uprawki 
wiosenne rozpoczyna 
się bardzo wcześnie na 
wiosnę jak tylko warun-
ki wilgotnościowe na to 
pozwolą.

Marchew uprawia się:
 →  na płask
 →  na redlinach.

Przed uprawą mar-
chwi na płask powinno 
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się wykonać jesienią orkę na średnią głębokość, następnie wiosną prace spulch-
niające i rozkruszające (kultywator, brona zębowa, wały gładkie). Siew nasion 
wykonuje się siewnikami precyzyjnymi. 

Uprawa na redlinach. Jesienią wykonujemy orkę na średnią głębokość. 
Wiosną stosuje się maszyny przeznaczone do tej technologii uprawy. Są to na 
ogół narzędzia, które wyrównują powierzchnię i zagęszczają glebę. Ziemia 
na redlinie powinna być odpowiednio zagęszczona, aby woda mogła podsią-
kać do strefy nasion. Redliny muszą być na tyle trwałe, aby w późniejszym 
okresie nie zostały rozmyte przez opady. Wierzchołek redliny ma spłaszczony 
kształt, umożliwiający siew nasion w jednym, albo dwóch rzędach. Jest ona 
szczególnie polecana przy produkcji odmian o długich korzeniach, zwłaszcza 
na glebach zwięźlejszych. Zaletą tej metody jest większy i lepszy jakościo-
wo plon, ponieważ korzenie są dłuższe i bardziej kształtne, a ich zbiór jest 
łatwiejszy. 

Stanowisko na oborniku nie jest zalecane ze względu na rozwidlanie się 
korzeni, możliwość zwiększenia porażenia przez połyśnicę marchwiankę oraz 
ewentualną nadmierną kumulację azotanów. Z uwagi na połyśnicę marchwian-
kę i niektóre mszyce niewskazana jest lokalizacja plantacji marchwi w pobliżu 
większych skupisk drzew (zwłaszcza topoli) oraz krzewów i innych zarośli. 
Marchew nie jest wrażliwa na wiatry i ze względów zdrowotnych najlepiej 
udaje się na otwartej przestrzeni.

Ostatnią uprawkę przedsiewną najlepiej wykonać w zaciemnieniu  
- w jedną godzinę po zachodzie lub przed wschodem słońca. Uprawa roli  
w zaciemnieniu nieco zmniejsza poziom zachwaszczenia i hamuje pojawianie 
się siewek gatunków chwastów wymagających światła do kiełkowania.

Przedplon 

Złym przedplonem dla marchwi są rośliny psiankowate, komosowate  
i motylkowate grubonasienne, za wyjątkiem bobu i bobiku. Odpowiednimi są 
natomiast zboża, rośliny kapustowate, cebulowate, dyniowate i motylkowate 
drobnonasienne.

Ze względu na możliwość porażenia przez choroby i szkodniki marchew 
nie powinna być uprawiana po sobie, ani po innych warzywach korzeniowych, 
częściej, niż co 4 lata.
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Nawożenie

W zależności od zasobności gleb, na których uprawiana jest marchew, jej 
potrzeby nawozowe wahają się: 75 - 150 kg N, 60 - 125 kg P2O5 i 125 - 250 
kg K2O.

Azot uwalniany jest stopniowo z próchnicy i z substancji organicznych 
wnoszonych z nawozami zielonymi, mieszankami roślin motylkowatych oraz 
z kompostem. Ilość uruchamianego azotu z próchnicy będzie tym większa im 
bardziej zasobna w próchnicę jest gleba. Marchew jest wrażliwa na niedobór 
azotu w fasie 3 - 7 liści właściwych. W późniejszym okresie wegetacji moż-
na weryfikować stanu zaopatrzenia tego warzywa w azot poprzez sprawdzenie 
stosunku długości naci do długości korzenia. Przy prawidłowym odżywieniu 
stosunek ten powinien wynosić 1,5:1, rośliny źle odżywione azotem mają 
współczynnik wynoszący 3 - 5:1.

Potas uzupełniany jest poprzez stosowanie nawozów organicznych, popiół 
drzewny, a najwięcej jest go w różnych solach kopalnianych. W razie potrzeby 
można je stosować, po wcześniejszym uzgodnieniu z jednostką certyfikującą. 
Dobre zaopatrzenie gleby w potas sprzyja lepszemu wybarwieniu korzeni spi-
chrzowych. Odpowiednie odżywienie roślin potasem wpływa korzystnie na 
gospodarkę wodną, przez co następuje zmniejszenie transpiracji i lepsze wyko-
rzystanie wody glebowej przez rośliny.

Fosfor w rolnictwie ekologicznym, jeśli zachodzi taka potrzeba, zawar-
tość fosforu może być uzupełniana w formie mączek fosforytowych lub 
kostnych. Jednak nie powinny być one stosowane na gleby obojętne, za-
sadowe jak i świeżo wapnowane, ze względu na słabą przyswajalność oraz 
zasadowy odczyn.

Mikroelementy 

Marchew jest gatunkiem wrażliwym na niedobór boru, miedzi i cynku. 
Brak miedzi spotyka się zazwyczaj na glebach torfowych lub alkalicznych. 
Niedobór boru wpływa na gorsze pobieranie wapnia przez rośliny, przez to 
korzenie są bardziej kruche i łatwo łamliwe, objawy następnie przenoszą się na 
korzenie powodując powstawanie ciemnoszarych plam (godzinę po ich umy-
ciu), niekiedy gnicie i czernienie od środka.



7

Dobór odmian 

Odmiany marchwi przeznaczonej na uprawę w gospodarstwie ekologicz-
nym, muszą się charakteryzować dużą odpornością lub tolerancją na choroby  
i szkodniki, powinny mieć dobrze rozbudowany system korzeniowy, wydawać 
wysoki plon, pokrój zapewniający dobre przewietrzanie, małą skłonność do 
akumulowania azotanów oraz dobrą trwałość przechowalniczą. 

Odmiany marchwi polecane do uprawy w gospodarstwie ekologicznym:

Wczesne, średnio wczesne - okres wegetacji wynosi 70 do 90 dni.
Fantazja, Jaguar F1, Champion F1, Nanbro, Monanta, Bolero F1, Nevis F1, 
Newburg F1.

Średnio późne - okres wegetacji trwa 110 do 130 dni. 
Jawa, Berlanda F1, Bergen F1, Narbonne F1, Nerac F1, Kometa F1.

Późne - okres ich wegetacji trwa 140 do 160 dni
Perfekcja, Koral, Bangor F1, Feria F1, Nela F1, Magno F1.
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W latach 2016-2018 w SDOO Węgrzce w warunkach uprawy ekolo-
gicznej przetestowano 11 odmian marchwi jadalnej. Testowano odmiany 
polskich hodowli, które polecane są do uprawy na terenie Małopolski.

KHiNO* POLAN Sp. z o. o
*(Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze)

Kamila - to wczesna (ok. 100 dni okresu wegetacji), mieszańcowa odmiana 
marchwi charakteryzująca się wysoką plonotwórczością (377,0 dt/ha badania 
przeprowadzone przez w SDOO Węgrzce od 2016-2018 r.). Tworzy wy-
równane, bardzo dobrze wybarwione, pomarańczowe, gładkie korzenie typu 
nantejskiego do 18 cm długości. Wykształcone korzenie marchwi zbieramy od 
czerwca do sierpnia, w zależności od terminu wysiewu i przeznaczenia plonu. 
Możemy prowadzić uprawę na zbiór przyspieszony pod włókniną lub pod fo-
lią. Przy uprawie na wałach korzenie mogą wyrastać dłuższe osiągając nawet 
25 cm długości. Zawiera: 13,5% suchej masy, 16-18 mg% karotenu, 6-8% 
cukrów.

Zastosowanie
Marchew Kamila charakteryzuje się dobrymi wartościami jakościowymi 

i nieprzeciętnym smakiem pozbawionym goryczy przez co polecana jest do 
przemysłu przetwórczego do produkcji soków i surówek (produkty dla dzieci) 
oraz do zaopatrzenia świeżego rynku (zbiór pęczkowy). 

Kinga F1 - odmiana marchwi mieszańcowa, dojrzewająca ok. 10 dni później 
niż odmiana Kamila, tworzy cylindryczne lub lekko stożkowate, intensywnie 
ciemnopomarańczowo wybarwione korzenie typu nantejskiego osiągające 
18-20 cm długości. Pokryte są bardzo gładką, błyszczącą skórką. Charakte-
ryzuje się wysoką plennością (324,3 dt/ha badania przeprowadzone przez 
SDOO Węgrzce w 2016 r.). Zbiór przeprowadzamy od czerwca do sierpnia, 
w zależności od terminu siewu. Korzenie mogą być przez dłuższy czas prze-
chowywane w odpowiednich warunkach przechowalniczych. Zawiera: 16% 
suchej masy, 19-22 mg% karotenu, 8,4-8,6% cukrów.

Zastosowanie
Jedna z lepszych odmian marchwi przydatna do produkcji przetworów 

dla dzieci – zupek, surówek, czy gotowych dań. Zachwyca smakiem, kru-
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chością oraz bardzo dobrymi cechami jakościowymi. Marchew Kinga jako 
bogate źródło karotenu i cukrów oraz braku tendencji do kumulacji azota-
nów stanowi doskonały surowiec do produkcji oraz zaopatrzenia świeżego 
rynku.

Galicja – to średnio wczesna mieszańcowa odmiana (okres wegetacji do 130 
dni), tworząca średnio długie (16-20 cm długości), cylindryczne lub lekko stoż-
kowate, intensywnie pomarańczowe, tępo zakończone korzenie typu nantej-
skiego lub flakkee pokryte gładką skórką. Posiada mały lub średniej wielkości 
rdzeń i nie wykazuje skłonności do zazieleniania wewnętrznego i zewnętrzne-
go. Charakteryzuje się bardzo wysoką plennością (651,8 dt/ha badania prze-
prowadzone przez SDOO Węgrzce w 2016 r.). Letni zbiór przeprowadza-
my na przełomie czerwca i lipca, jesienny zaś w sierpniu. Korzenie zawierają: 
14% suchej masy, 20 mg% karotenu, 10% cukrów.

Zastosowanie
Marchew Galicja ze względu na bardzo dobre cechy jakościowe wykorzy-

stywana jest w przemyśle przetwórczym do produkcji soków, surówek i innych 
przetworów, głównie do produkcji przetworów dla dzieci. Nadaje się również 
do zaopatrzenia świeżego rynku oraz przechowywania.

Nantejska Polana - jedna z najwyżej cenionych odmian marchwi. Jest 
średnio wczesna (okres wegetacji do 130 dni), i wytwarza znakomite, zwarte 
korzenie, których długość waha się między 15 a 18 cm. Kształt regularny 
walcowaty. Zarówno kora, jak i rdzeń są jednolicie wybarwione na intensyw-
ny, pomarańczowy kolor. Korzenie marchwi osiągają bardzo wysoką wartość 
handlową, ładnie się prezentują i mają wysokie walory smakowe. Charakte-
ryzuje się bardzo wysoką plennością (653,5 dt/ha badania przeprowadzo-
ne przez SDOO Węgrzce w 2016 r.). Zbiór przeprowadzamy na przełomie 
czerwca i lipca. Później zebrane korzenie nadają się do krótkotrwałego prze-
chowywania. 

Zastosowanie
Marchew odmiany Nantejska charakteryzuje się smacznym, kruchym  

i słodkawym miąższem. Najlepsza do spożycia bezpośredniego, tworzenia de-
serów, ciast, zup, placków, surówek, a także soków. Można je gotować, mrozić, 
suszyć, dusić i smażyć.
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Koral - to jedna z późnych odmian marchwi (zbiór po około 150 dniach od 
wysiania). Korzenie są duże, osiągają długość do 20 centymetrów, mają stoż-
kowaty lub walcowaty kształt. Odmiana ta wyróżnia się niezwykle intensyw-
nym, ciemnopomarańczowym kolorem, który jest tak samo intensywny pod 
skórką jak i w walcu osiowym.

Skórka jest bardzo gładka, rzadkością jest wystąpienie egzemplarzy znie-
kształconych albo zazielenionych. Jest niezwykle soczysta i słodka – zawie-
ra nawet 7% cukrów, dodatkowo jest cennym źródłem wartości odżywczych, 
szczególnie karotenu, którego znajduje się aż 12 mg w 100 g suchej masy. 
Charakteryzuje się wysoką plennością (528,0 dt/ha badania przeprowadzo-
ne przez SDOO Węgrzce w 2016 r.). Chociaż jest to odmiana dość późna, 
z powodzeniem można wysiewać ją w listopadzie na bardzo wczesny zbiór 
wiosenny.

Zastosowanie
Odmianę Koral poleca się przede wszystkim do przemysłu przetwórczego 

na soki, różnego rodzaju sałatki i surówki. Marchew nadaje się do zbioru me-
chanicznego i długiego przechowywania.

PlantiCo Zielonki 

Nefryt - to odmiana wczesna. Długość jej okresu wegetacyjnego nie przekra-
cza 105 do 110 dni. W zależności od terminu siewu okres plonowania i zbio-
rów przypada od lipca do października. Odmiana polecana jest przede wszyst-
kim na najwcześniejszy siew wiosenny, jednak może on zostać powtórzony  
w połowie lipca, w celu uzyskania zbioru jesiennego. Korzeń dość długi, lekko 
stożkowaty, o gładkiej powierzchni, charakteryzujący się brakiem skłonności 
do tworzenia zabarwienia antocyjanowego i zazielenienia główek. Miąższ so-
czysty, słodki, bardzo smaczny. Polecana jest do uprawy towarowej, ze wzglę-
du na wysoką plenność (337,83dt/ha badania przeprowadzone przez SDOO 
Węgrzce w 2017 r.).

Zastosowanie
Doskonała odmiana do bezpośredniego spożycia i krótkiego przechowy-

wania. Przygotujemy z niej smaczne soki, przeciery, sałatki, surówki i ciasta. 
Wyśmienita zarówno na świeżo, ja również po ugotowaniu.
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Floret odmiana wczesna do średnio wczesnej. Zbiór po około 4 miesiącach od 
wysiewu. Korzenie w typie marchwi nantejskiej, walcowate, tępo zakończone, 
dość długie około 18 - 22 cm. Odmiana wyróżnia się jednolitą, pomarańczową 
barwą kory i walca. Miąższ jędrny, bardzo smaczny. Marchew Floret ceni się za 
jej walory smakowe oraz dużą zawartość beta-karotenu, czyli prowitaminy A . 
Zawiera witaminy z grupy B, H, PP, E i K oraz minerały. Do najważniejszych 
należą: potas, fosfor, żelazo, wapń i magnez. Odmiana nie wykazuje skłonności 
do zazieleniania główek. Charakteryzuje się wysoką plennością (494,30 dt/ha 
badania przeprowadzone przez SDOO Węgrzce w 2018 r.). Nadaje się na 
wczesny zbiór pęczkowy i do krótkiego przechowywania. 

Zastosowanie
Polecana do bezpośredniego spożycia, na przetwory i surówki. Marchew 

jest również jednym z głównych składników włoszczyzny.

Rodos F1 średnio wczesna odmiana (zbiór po około 120 dniach od wysie-
wu). Korzenie mają walcowaty kształt, delikatnie zwężający się ku dołowi. 
Osiągają około 18 - 22 cm długości. Ma gładką pomarańczową skórkę, na 
przekroju jest całkowicie wybarwiona, odporna na pękanie. Zawierają w so-
bie aż 12,8% suchej masy oraz 9,5% cukrów. Zawiera też mnóstwo innych 
witamin a do tego minerały tj. żelazo, fosfor, wapń, magnez i potas. Plenność 
odmiany na średnim poziomie (254,7 dt/ha badania przeprowadzone przez 
SDOO Węgrzce w 2017 r.). Odmiana dobrze sprawdza się podczas przecho-
wywania.

Zastosowanie
Marchew możemy spożywać cały rok, zarówno do bezpośredniego spo-

życia na surowo jak i gotowania, pieczenia czy duszenia. Jest też dobrym su-
rowcem do produkcji soków czy przetworów. Można z niej przyrządzić pyszną 
zupę krem oraz domowe ciasto. 

Broker F1 - odmiana mieszańcowa, średniopóźna, o okresie wegetacji około 
120 dni, a najwyższy plon, najlepszej jakości otrzymuje się z uprawy na redli-
nach. Marchew wytwarza walcowaty korzeń długości 16 cm, o intensywnie 
pomarańczowym kolorze. Na przekroju miąższ całkowicie wybarwiony, który 
nie kumuluje azotanów. Zawartość suchej masy 14%, cukrów 9%, karotenu  
12 mg%. Charakteryzuje się wysoką plennością (363,00 dt/ha badania prze-
prowadzone przez SDOO Węgrzce w 2017 r.).
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Zastosowanie
Marchew możemy spożywać cały rok w postaci surowej, gotowanej lub  

w formie soku. Dobrze się przechowuje Odmiana przeznaczona jest do bezpo-
średniego spożycia i przechowywania. Jest również jednym z głównych skład-
ników włoszczyzny.

Afro - to średniopóźna odmiana, u której od siewu nasion do zbioru upływa 
około 130 dni. Bardzo ważną cechą tej odmiany jest brak tendencji do kumu-
lowania azotanów. Odmiana charakteryzuje się wysoką plennością (438,00 dt/
ha badania przeprowadzone przez SDOO Węgrzce w 2017 r.). Uprawa jej 
na redlinach znacząco zwiększa uzyskane plony. Korzeń ma kształt walcowaty, 
węższy w dolnej części, bardzo wyrównany, który wyrasta do 18 cm. Przybie-
ra kolor pomarańczowy, jednolity i soczysty, bez jaśniejszych przebarwień na 
przekroju. Zawiera dużo karotenu (12 mg%), witaminę C, cukry (8% masy), 
błonnik i sole mineralne.

Zastosowanie
Odmiana przeznaczona jest do bezpośredniego spożycia i przechowywa-

nia, polecana do produkcji suszu.

Kongo – jest średniopóźną odmianą mieszańcową o okresie wegetacji wy-
noszącym ok. 120 dni. Zalecana uprawa na redlinach. Wytwarza korzenie 
zwężające się ku dołowi, walcowate i pięknie wybarwione. Długość dobrze 
wyrośniętego korzenia marchwi wynosi 20 cm. Miąższ jest zwarty i słodki, 
chrupiący, pomarańczowy, o jednolitym zabarwieniu w przekroju. Odmiana 
nie ma skłonności do kumulowania azotanów. Zawiera 14% suchej masy, 10% 
cukrów, zawartość karotenu 12 mg%. Jest bogatym źródłem prowitaminy A 
(beta-karotenu), witamin B1, B2, B6, H, E i PP oraz soli mineralnych i błonni-
ka. Charakteryzuje się wysoką plennością (436,70 dt/ha badania przeprowa-
dzone przez SDOO Węgrzce w 2017 r.).

Zastosowanie
Dzięki swym walorom smakowym nadaje się do bezpośredniego spoży-

cia oraz do przechowywania. Korzenie marchwi Kongo zawierają dużo su-
chej masy, cukrów i karotenu, dlatego znalazły zastosowanie w przetwórstwie 
(przeciery i soki). 
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Siew

Marchew uprawia się z siewu wprost do gruntu, metodą na płaskiej po-
wierzchni, na podwyższonych zagonach i na redlinach. 

Metoda uprawy na płasko rozstaw rzędów od 30 do 35 cm i odległości ro-
ślin w rzędzie 10-15 cm. W praktyce, uwzględniając mechaniczną pielęgnację 
plantacji przy wykorzystaniu agregatów ciągnikowych, najczęściej stosuje się 
rozstawę pojedynczych rzędów w uprawie marchwi 42,5 - 45 cm. 

Metoda siewu pasowo-rzędowego, która charakteryzuje się wysiewem dwóch 
do czterech rzędów w mniejszej odległości (30 cm) od siebie i pozostawianiem 
szerszych odstępów na przejazd kół ciągnika. 

Redliny wykonuje się bezpośrednio przed siewem nasion. Na każdej redli-
nie wysiewa się zwykle 2 rzędy nasion odległe od siebie o 6 -10 cm, odległość 
redlin od siebie wynosi 67,5 cm.

Termin siewu marchwi zależy od zaplanowanego terminu zbioru, odmiany, 
metody uprawy i sposobu użytkowania plonu. Na wczesny zbiór nasiona nale-
ży wysiać jak najwcześniej wiosną. Na spożycie latem lub jesienią w kwietniu  
i w maju, a na przechowanie przez zimę w maju do początku czerwca. Mar-
chew przeznaczoną do przetwórstwa wysiewa się najczęściej od połowy kwiet-
nia do połowy maja.

Do siewu marchwi zalecane jest używanie siewników pneumatycznych, 
które równomiernie wysiewają nasiona. Istotnym elementem związanym z pre-
cyzyjnym wysiewem nasion jest utrzymywanie stałej prędkości jazdy. Nierów-
nomierna prędkość może różnicować odległość pomiędzy nasionami, zmieniać 
głębokość siewu oraz może powodować nierównomierne przykrycie nasion. 
Precyzyjny wysiew zapewnia lepsze wschody, a przez to wcześniejsze rozpo-
częcie zabiegów odchwaszczających, których terminowe wykonanie decyduje 
o wielkości plonu. 
Norma wysiewu nasion na 1 ha:

 → w uprawie na wczesny zbiór pakowane w pęczki 4 - 6 kg/ha, 
 → siew tradycyjny na zbiór wyrośniętych korzeni 3 - 4 kg/ha,
 → odmiany późne i do przechowywania 0,8 - 2 kg/ha,
 → siew precyzyjny 1,8 - 2,6 kg/ha. 



14

Głębokość siewu marchwi powinna wynosić 1 - 2 cm. 
Minimalna temperatura kiełkowania nasion wynosi 4°C, a optymalna 20-
25°C.

W sprzyjających warunkach (siew nasion w glebę wilgotną i ogrzaną), mar-
chew zaczyna kiełkować po 8 - 10 dniach od siewu, natomiast niskie tempera-
tury opóźniają wschody do 4 - 5 tygodni. 

Zabiegi pielęgnacyjne

W ekologicznej uprawie marchwi zabiegi pielęgnacyjne to: usuwanie sko-
rupy glebowej, zwalczanie chwastów oraz nawadnianie. 

Najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym w uprawie marchwi jest od-
chwaszczanie.

Siewki chwastów, pojawiające się przed wschodami marchwi, szczegól-
nie w uprawie płaskiej, można zniszczyć bronowaniem w poprzek lub sko-
śnie w stosunku do rzędów, broną typu chwastownik, a nawet broną lekką,  
w 5 - 7 dni po siewie. Zabieg ten powoduje zawsze przerzedzenie wschodów,  
a to wymaga zwiększenia normy wysiewu. 

W uprawie na redlinach ważnym zabiegiem jest obredlanie, czyli pod-
sypywanie roślin, jeśli zostały odsłonięte przez ulewne deszcze lub niewła-
ściwe deszczowanie. Zabieg ten przeciwdziała zielenieniu główek marchwi  

i jednocześnie niszczy chwasty. 

Możliwe jest również ter-
miczne zwalczanie chwastów 
specjalnymi wypalaczami spa-
lającymi gaz z butli (propan). 
Zabieg taki zaleca się stosować 
po wschodach chwastów na 
całej powierzchni pola, bezpo-
średnio przed siewem nasion, 
albo rzędowo w miejscach 
przewidywanych rzędów, bądź 
też na 2-3 dni przed wschodami 
marchwi.
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Nawadnianie 

Duże niedobory wody w okresie wzrostu mogą spowodować zmniejszenie 
plonu nawet o 50% oraz pogorszenie jakości korzeni. Korzenie marchwi nie-
dostatecznie nawadnianych są cienkie i ostro zakończone. Duże wahania wil-
gotności w glebie powodują pękanie korzeni. Nadmiar wody w glebie zwiększa 
udział rdzenia w korzeniu oraz zmniejsza trwałość przechowalniczą. Nadmiar 
opadów lub nawadnianie marchwi przed zbiorem powoduje gromadzenie wody 
w korzeniach, które w trakcie zbioru mogą pękać, a przez to w okresie przecho-
wywania są bardziej podatne na choroby.

Plon, zbiór i przechowywanie

Plon korzenia marchwi  
w uprawie towarowej kształtuje 
się między 40 - 80 t/ha. Zbiór 
marchwi wczesnej wykonuje 
się w miarę dorastania korze-
ni. W przypadku uprawy przy-
spieszonej zbiór odbywa się już 
w czerwcu, przy uprawie bez 
osłon w lipcu i sierpniu. Wcze-
sną marchew przygotowaną do sprzedaży można przechować 7 dni w chłodni 
w temperaturze 0°C - 1°C. Odmiany średnio wczesne i średnio późne zbiera 
się od sierpnia do końca października, a odmiany późne październik – listo-
pad. Zbiór najlepiej wykonywać w chłodne, pochmurne, ale bezdeszczowe dni. 
Korzenie można zbierać ręcznie na małej powierzchni lub maszynowo na du-
żych plantacjach. Do zbioru maszynowego można wykorzystać kombajn do 
zbioru marchwi lub maszyny do zbioru ziemniaków. Po zbiorze marchew na-
leży schłodzić do temperatury 4°C, nać należy obciąć, a korzenie posortować 
według wymagań. Optymalne warunki przechowywania to temperatura 0°C - 
1°C, wilgotność względna powietrza 95 - 98%, długość okresu przechowywa-
nia 8 - 10 miesięcy. Należy unikać składowania marchwi z innymi warzywami 
wydzielającymi etylen lub w sąsiedztwie komór, w których składuje się owoce. 
Nie należy dopuszczać do obniżenia temperatury poniżej 0°C, gdyż marchew 
szybko przemarza.
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Najczęstsze choroby i szkodniki marchwi  
oraz ekologiczne metody ich zwalczania

Do najczęstszych chorób atakujących marchew należą: 

Alternarioza naci marchwi (Alternaria dauci). 
Grzyb powoduje na liściach i ogonkach liściowych drobne brązowo czarne 

plamy, które w późniejszym okresie rozwoju choroby łączą się ze sobą obej-
mując całą nać. Chorobie sprzyja wilgotne i ciepłe lato, a pierwsze objawy 
porażenia rośliny chorobą, widoczne są zwykle na najstarszych liściach. Zaata-
kowane chorobą liście tracą właściwości asymilacyjne i tym samym wpływają 
na obniżenie jakości i wielkości plonu korzeni.

Profilaktyka 
Należy przestrzegać 4. letniej przerwy w uprawie marchwi na tym samym 

polu. Nie należy marchwi uprawiać na glebach podmokłych oraz nadmiernie 
deszczowanych podczas wegetacji. Po zbiorze usuwać z pola liście i wszystkie 
resztki roślinne. Odkażanie narzędzi i pojemników wykorzystywanych przy 
pielęgnacji i zbiorze warzyw. Zaleca się opryskiwanie gnojówkami roślinnymi 
(szczególne z pokrzywy i czosnku tabela 1). 

Mączniak prawdziwy baldaszkowatych (Erysiphe heraclei)
Na liściach i ogonkach liściowych pojawiają się początkowo pojedyncze  

i stopniowo łączące się białe plamy mączystego nalotu grzyba. Stopniowo ule-
gają chlorozie i zamierają. Mączniak prawdziwy atakuje rośliny najczęściej  
w porze suchej i w wysokich temperaturach powietrza, lecz do zakażenia ro-
ślin niezbędny jest krótki okres zwilżenia liści, występujący podczas nocnych 
i porannych mgieł. Przy dużym nasileniu choroby, zwłaszcza podczas chłod-
niejszych i wilgotnych dni może nastąpić wtórne zakażenie przez inne grzyby 
i bakterie patogeniczne. 

Profilaktyka 
Aby chronić rośliny przed wystąpieniem choroby nie należy uprawiać mar-

chwi w dużym zagęszczeniu. Systematyczne opryskiwać uprawy preparatami 
roślinnymi (np. ze skrzypu lub czosnku, tabela 1). 
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Bakteryjna plamistość marchwi (Xanthomonas hortorum pv. carotae)
Na całej powierzchni liści, a zwłaszcza na ich brzegach powstają nieregu-

larne brązowo brunatne plamy, otoczone początkowo wodnistą obwódką. Brą-
zowe plamistości pojawiają się także na ogonkach liściowych. Początkowo na 
zakażonych liściach pojawiają się małe żółknące plamy, które szybko zwięk-
szają swoją powierzchnię. Plamy stopniowo zasychają i widoczna jest wokół 
nich żółtawa obwódka. Uszkodzone liście stopniowo zasychają i stanowią po-
ważne utrudnienie przy kombajnowym zbiorze korzeni. 

Profilaktyka 
Należy przestrzegać prawidłowego zmianowania roślin, uprawa marchwi 

co 4 lata, wysiew zdrowego materiału siewnego. 

Plamistość zgorzelowa korzeni marchwi (Pythium spp.)
Choroba pojawia się we wczesnej fazie rozwojowej na korzeniach mar-

chwi, w postaci szarobrązowych plamistości, poniżej naskórka marchwi. Pla-
mistości te ulegają nekrozie i powstają kraterowe otwory z czerniejącymi brze-
gami. Przylegające tkanki ulegają skorkowaceniu. Objawy choroby niekiedy 
mogą pojawić się dopiero po 12 tygodniach od momentu porażenia. Wraz ze 
wzrostem korzeni rośnie wrażliwość na chorobę. Porażeniu korzeni sprzyja 
wysoka wilgotność gleby oraz umiarkowana temperatura.

Profilaktyka 
Należy przestrzegać prawidłowego zmianowania roślin, uprawa marchwi 

co 4 lata.

Mokra zgnilizna korzeniowych (Erwinia carotovora)
Bakteria powoduje masowe mokre gnicie korzeni, wydzielając niemiły za-

pach. Porażone bakterią tkanki zamieniają się w szklisto, półpłynną masę po-
krytą cienką warstwą epidermy (skóry). 

Profilaktyka
Należy unikać wszelkiego typu uszkodzeń mechanicznych marchwi pod-

czas zbioru i transportu. Chronić marchew przed szkodnikami uszkadzający-
mi korzenie np. połyśnicą marchwianką, rolnicami, drutowcami. Nie uprawiać 
marchwi na glebach ciężkich, zlewnych i nieprzepuszczalnych.
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Szkodniki w uprawie marchwi

Połyśnica marchwianka (Psila rosae)
Jest to jeden z najgroźniejszych i pospolitych szkodników marchwi w Pol-

sce, zimujący w glebie. Larwy koloru białego żerują w korzeniach marchwi tuż 
pod powierzchnią skórki. Wczesne porażenie roślin przez tego owada może 
spowodować masowe zamieranie młodych roślin. Starsze larwy wnikają do 
korzeni, wyżerają korytarze i zanieczyszczają je odchodami. Pierwsze pokole-
nie dorosłych owadów (muchówek) może pojawić się już w połowie kwietnia. 
Samice składają jaja do gleby w okolicach korzeni młodych roślin. Po około  
8 dniach od złożenia jaj wylęgają się larwy i następuje inwazja na korzeniu 
marchwi. Pojedyncza larwa połyśnicy może żerować na kilku roślinach. Efek-
tem tego są widoczne na polu place chorych lub zamierających roślin. Cał-
kowicie wyrośnięte i dojrzałe larwy przepoczwarzają się w glebie i wydają 
następne pokolenia. W umiarkowanie ciepłych latach szkodnik może wydać 
do 3 pokoleń:

pokolenie wiosenne: w połowie kwietnia do końca czerwca;
pokolenie letnie: od końca lipca do września; 
pokolenie jesienne: od września do października. 

Profilaktyka 
Pole z uprawą marchwi oraz jego otoczenie należy utrzymywać wolne od 

kwitnących chwastów i roślin wabiących owady dorosłe (muchówki). Wy-
bierać stanowiska otwarte i wietrzne, a uprawy mechaniczne wykonywać po 
południu, kiedy mucha jest mniej aktywna. Zakładanie włókniny lub siatki  
o gęstych oczkach w okresie wschodów zabezpieczy marchew przed pierw-
szym pokoleniem połyśnicy. Dokładnie usuwać resztki korzeni z pól oraz do-
konywać terminowego zbioru marchwi. Warto stosować również ekologiczne 
środki ochrony marchwi wykonane z preparatów roślinnych (np. czosnku, byli-
cy lub cebuli tabela 1). Zapach czosnku, bylicy i cebuli dezorientuje muchówki 
i utrudnia im znalezienie marchwi. W handlu dostępne są preparaty Bioczos 
płynny lub kostki Himal. Opryski tymi preparatami wykonuje się w czasie na-
lotu muchówek i powtarza trzykrotnie co 7 dni.

Bawełnica topolowa (Pemphigus phenax)
W drugiej połowie lata na korzeniach widoczne są kolonie mszyc wraz  

z obfitym białym woskowym nalotem, który jest wydzieliną owadów. Larwy 
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o biało żółtawym kolorze żerują na korzeniach wysysając z nich soki. Powo-
duje to zahamowanie ich wzrostu, a w efekcie obniżkę plonów. Korzenie mają 
mniejszą zawartość cukrów i często pękają, stwarzając możliwość porażenia 
ich przez inne patogeny glebowe. Bawełnica jest szkodnikiem posiadającym 
dwóch żywicieli. Wiosną i jesienią żeruje na topolach, natomiast od czerwca 
do końca września na marchwi. W trakcie sezonu na korzeniach marchwi może 
rozwinąć się 6 do 9 pokoleń mszyc.

Profilaktyka 
Unikanie uprawy marchwi w pobliżu topoli (bawełnica). Minimalna od-

ległość uprawy marchwi co najmniej 1 km. Opryskiwanie upraw preparatami 
roślinnymi (np. z bylicy, aksamitki, czosnku, żywokostu, pokrzywy, skrzypu, 
cebuli, mniszka tabela 1). W czasie pojawu szkodnika na liściach stosować  
2 -3 opryski w odstępach kilkudniowych 2 – 5% mydłem potasowym lub na-
wozem Prev-B2 lub Prev-Mg (0,3-0,4%) zawierającymi olejek pomarańczowy, 
wyciągami z Quassia amara (gorzkli właściwej 3-4,5 kg/ha) lub preparatami na 
bazie oleju roślinnego w stężeniu 1-2%. Zabiegi te należy powtarzać w miarę 
potrzeby.
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Tabela 1. Preparaty roślinne, sporządzane w gospodarstwie,  
używane w ochronie marchwi 

Roślina Forma Metoda przygotowania
Zwalczane choroby  

i szkodników

Bylica wyciąg 300 g świeżej bylicy piołun albo 30 g suszone-
go zioła. Całość umieszczamy w 10 litrach wody  
i gotujemy przez 30 min. Mieszaninę przecedza-
my przez gazę i podlewamy lub opryskujemy 
nią marchew, stosować zapobiegawczo

przeciw chorobom 
grzybowym oraz poły-
śnicy marchwiance

Cebula napar 75 g cebuli lub 500 g łusek na 10 l wody, stoso-
wać zapobiegawczo

przeciw chorobom 
grzybowym oraz poły-
śnicy marchwiance

Czosnek

i cebula

gnojówka 0,5 kg świeżego czosnku, cebuli (łupin  
i liści) zalewamy 10 l wody

przeciw chorobom 
grzybowym

napar 80 g rozdrobnionych bulw zalać 10 l gorącej 
wody, nierozcieńczony napar stosować w for-
mie oprysku, zapobiegawczo i leczniczo

Czosnek napar 200 g ząbków czosnku zemleć, zalać 10 l wody i od-
stawić na 3 lub 4 dni (lub zagotować przez 20 mi-
nut), nie rozcieńczać, stosować zapobiegawczo  
i leczniczo

przeciw chorobom 
grzybowym oraz poły-
śnicy marchwiance

wywar przeciwko chorobom 
grzybowym i mszycom

gnojówka 75 g rozdrobnionych ząbków lub 500 g świe-
żych (lub 200 g suszonych) liści i łusek czosnku 
na 10 l wody, musi dobrze przefermentować. 
W zależności od zastosowania rozcieńczyć 1:10 
lub nie rozcieńczać, stosować doglebowo

w rozcieńczeniu 
działa zapobiegająco 
i wzmacniająco na 
korzenie roślin; 
bez rozcieńczenia 
pomaga zwalczać po-
łyśnicę marchwiankę

Cebula 

czosnek 

porzeczka 

szczaw

gnojówka 50 dkg świeżych lub 200 g suszonych roślin ce-
buli, czosnku, szczawiu i liści czarnej porzeczki 
zalać 10 l wody na okres 2 tygodni. Roztwór  
w stosunku 1:10 stosować do kilkakrotnych 
oprysków

przeciw chorobom 
grzybowym

Krwawnik

pospolity

wywar 1) Suche rośliny 800 g gotować w małej ilości 
wody przez 30-40 min., następnie dodać wody 
do 10 l i pozostawić na 36-46 godz. dodać 40 g 
szarego mydła.
2) 1 kg świeżych lub 100 g suszonych roślin za-
lać 10 l wody i odstawić na 24 godz., następnie 
gotować przez 30 min., nie rozcieńczać.  Opry-
skiwać zapobiegawczo

przeciw mszycom, 

wyciąg 1 kg świeżych lub 100 g suszonych roślin zalać 
10 l wody i odstawić na 24 godz., rozcieńczyć 
1:10. Stosować do oprysku zapobiegawczego  
w okresie kwitnienia

przeciw mączniakowi 
prawdziwemu, 
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Mniszek wyciąg 250 g rozdrobnionych korzeni lub 400 g liści za-
lać 10 l wody i pozostawić na 3 godziny. Następ-
nie przecedzić.  Opryskiwać kilkakrotnie

przeciwko mszycom, 
przędziorkom, działa 
uodporniająco na 
choroby

Piołun wywar 0,5 wiadra rozdrobnionego, świeżego piołunu 
lub 0,7-0,8 kg drobno zmielonego suszu wy-
mieszać w 10 l wody i pozostawić na 24 godz. 
i następnie gotować przez 0,5godz. Przed opry-
skiem dodać wody w proporcji 1:1

przeciwko gąsienicom

Pokrzywa gnojówka 1 kg świeżego ziela lub 250 g suszu (proszek)  
zalać 5 l wody po przefermentowaniu (2 tygo-
dnie)

przeciw więdnięciu  
i żółknięciu roślin,  
aktywizacja procesów 
życiowych gleby  
i roślin, przeciw mszy-
com

wyciąg 1 kg świeżych pokrzyw lub 250 g suszu zalać  
5 litrami wody, moczyć przez 24 h, 
używać nierozcieńczony

przeciw mszycom

Skrzyp  
polny

wywar 500 g świeżego skrzypu, który kroimy lub mie-
limy. Zanurzamy go w 5 litrach wody i zosta-
wiamy na 24 godziny w ciemnym i chłodnym 
miejscu. Następnie gotujemy przez 20 min i 
przecedzamy przez gazę. Otrzymany roztwór 
stosujemy co 5 dni do podlewania i opryskiwa-
nia w rozcieńczeniu 1:4. 

przeciw chorobom 
grzybowym m.in. 
mączniakom

Wrotycz wyciąg 300 g świeżego ziela lub 30 g suszu zalać 10 l 
wody, co pewien czas mieszamy roztwór, po 24 
godzinach stosujemy w roztworze: 1:2 przeciw 
mączniakom

przeciwko mszycom  
i mączniakom

Wykaz wszystkich środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stoso-
wania w rolnictwie ekologicznym znajduje się na stronie (www.ior.poznan.pl)

Rozwój rolnictwa ekologicznego, obserwowany w ostatnich latach, nie 
przekłada się bezpośrednio na wzrost ekologicznej produkcji warzyw. Wyni-
ka to z faktu, że jest to kierunek produkcji znacznie trudniejszy, głównie ze 
względu na dużą ilość uprawianych gatunków i odmian, zróżnicowanie potrzeb 
i wymagań warzyw w stosunku do środowiska oraz ograniczone możliwości 
zapewnienia skutecznej ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami.
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