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• O nas 

• Szanowni Państwo! 

• Spółka KERAM zajmuje się kondycjonowaniem, uszlachetnianiem oraz 

otoczkowaniem nasion roślin warzywnych i kwiatów od 1988 roku. 

Wiele lat badań i doświadczeń laboratoryjnych doprowadziło nas do stworzenia 

unikalnej technologii otoczkowania nasion. Otoczkowanie nasion pozwala na bardziej 

ekonomiczne wykorzystanie materiału siewnego oraz ogranicza niekorzystny wpływ 

środowiska na kiełkujące rośliny. Celem naszej produkcji jest otrzymanie nasiona 

dających wyższe plony o lepszej jakości. 

 

Dotychczas współpracowaliśmy wyłącznie z wielkimi firmami nasiennymi, jednak 

duże zainteresowanie ze strony ogrodników i działkowców skłoniło nas do 

przygotowania specjalnej oferty dla odbiorców detalicznych. 

 

Współpraca z Państwa firmą poszerzy Waszą ofertę, a nam umożliwi zaoferowanie 

naszych produktów. Państwa znajomość rynku pozwoli nam też zmodyfikować ofertę 

w taki sposób, aby klienci byli zadowoleni. 

• Z poważaniem  

Olga Domoradzka prezes 

 

 



•  

Keram Sp. z o.o.  

ul. Kościelna 1, Kaletnik, 95-040 Koluszki 

tel. (+48)447146987 fax (+48)447252043 

e-mail: info@keram.biz 
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L.p.  Gatunek kalibracja dezynfekcja 
podkiełkowywa

nie 
zaprawianie 

powlekanie otoki 

1  Arbuz   x x x x   

2 Brokuł x x   x x x 

3 Burak cukrowy x x x x x x 

4 
Burak 

ćwikłowy 
x x x x x x 

5 Cebula   x x x x x 

6 Cukinia   x x x x   

7 Cykoria       x   x 

8 
Cykoria 

czerwona 
      x x x 

9  Endywia       x   x 

10  Fasola       x   

 

 



11 Fenkuł   x x x x x 

12 Gorczyca       x x x 

13 Kabaczek   x x x x   

14 Kalafior x x   x x x 

15 
Kapusta 

włoska 
x x   x x x 

16 Koper   x x x x x 

17 Kukurydza       x     

18 Kwiaty x x x x x x 

19 Marchew x x x x x x 

20 Melon   x x x x 

 

 



21  Oberżyna   x x x x   

22 Ogórek   x x x x x 

23 Papryka x x x x x x 

24 Pasternak   x x x x x 

25 
Pietruszk

a 
x x x x x x 

26 Pomidor   x x x x x 

27 Por   x x x x x 

28 Poziomka x x x     x 

29 Rabarbar       x x   

30 Rzepa       x x   



31 
Rzodkie

wka 
x     x x x 

32 Sałata   x x x   x 

33 Seler x x x x   x 

34 Szpinak       x x x 



Wymagania klimatyczno glebowe 

• Najładniejsze korzenie otrzymujemy na średnich 
i lekkich glebach piaszczysto-gliniastych, 
bogatych w próchnicę, o przepuszczalnym 
podłożu. 

•  Marchew także dobrze rośnie na glebach 
torfowych o uregulowanych stosunkach 
wodnych, jednakże wadą uprawy na takiej 
glebie może być zwiększoną kumulacją 
azotanów oraz konieczność uzupełniającego 
nawożenia mikroelementami, przede wszystkim 
miedzią.  



• Na glebach ciężkich, bez możliwości 

nawadniania korzenie mogą się rozwidlać 

• Na glebach lżejszych istnieje ryzyko 

ocierania skórki, szczególnie w czasie 

zbioru przy małej wilgotności podłoża 



• Minimalna temperatura kiełkowania nasion 

wynosi 4°C, a optymalna 20-25°C. Siewki i 

większe rośliny znoszą przymrozki do -

8°C.  



• Niskie temperatury opóźniają wschody, 

wówczas marchew zaczyna kiełkować po 

4-5 tygodniach, natomiast w sprzyjających 

warunkach (siew nasion w glebę wilgotną i 

ogrzaną) wschodzące rośliny mogą się 

pojawiać się nawet już po 8-10 dniach od 

siewu.  



Przedplony 

  Ze względu na możliwość porażenia przez 

choroby (sprawców rizoktoniozy czy 

zgnilizny korzeni marchwi) i szkodniki 

(zwłaszcza nicienie i połyśnicę) marchew 

nie powinna być uprawiana po sobie, ani 

po innych warzywach korzeniowych, 

częściej, niż co 4 lata.  



• Nieodpowiednimi przedplonami są dla niej 

rośliny psiankowate, komosowate i 

motylkowate grubonasienne, za wyjątkiem 

bobu i bobiku.  

• Odpowiednimi są natomiast zboża, rośliny 

kapustowate, cebulowate, dyniowate i 

motylkowate drobnonasienne. 



• Stanowisko na oborniku nie jest wskazane ze 
względu na rozwidlanie się korzeni, możliwość 
zwiększenia porażenia przez połyśnicę 
marchwiankę oraz ewentualną nadmierną 
kumulację azotanów.  

• Z uwagi na połyśnicę marchwiankę 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.  



Przygotowanie stanowiska 

•  Gleba do uprawy marchwi powinna mieć 

dobrą strukturę zapewniającą dostęp do 

dużej ilości powietrza. Korzenie wielu 

odmian rosną tak głęboko jak głęboko 

znajdują powietrze. Głębokie spulchnienie 

gleby najlepiej jest wykonać późną 

jesienią stosując orkę z pogłębiaczem lub 

głęboszowanie  



• 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. 



Dobór odmian 

• Niezależnie od przeznaczenia korzeni dobra odmiana 
powinna odznaczać się:  

• dużym udziałem plonu handlowego,  

• małą skłonnością do zazielenienia korzeni, 

•  dobrym wybarwieniem korzeni (z czym wiąże się 
wysoka zawartość karotenów),  

• małym udziałem walca osiowego w średnicy korzenia 

•  oraz intensywnym jego zabarwieniem, nieróżniącym się 
od zabarwienia kory,  

• a także wysoką zdrowotnością.  

    Duży rdzeń jest cechą niepożądaną, gdyż jak wykazały 
badania jest mniej zasobny w składniki odżywcze i 
gromadzi więcej azotanów. 



•  Istotnym elementem związanym z precyzyjnym 
wysiewem nasion jest utrzymywanie stałej 
prędkości jazdy. Nierównomierna prędkości 
może różnicować odległość pomiędzy 
nasionami, zmieniać głębokość siewu oraz 
może powodować nierównomierne przykrycie 
nasion. Precyzyjny wysiew zapewnia lepsze 
wschody, a przez to wcześniejsze rozpoczęcie 
zabiegów odchwaszczających, których 
terminowe wykonanie decyduje o wielkości 
plonu. 



• Uprawa na redlinach. Jest obecnie 
najczęściej stosowaną metodą uprawy 
marchwi, zwłaszcza w produkcji 
towarowej. Jest ona szczególnie polecana 
przy produkcji odmian o długich 
korzeniach, zwłaszcza na glebach 
zwięźlejszych. Zaletą tej metody jest 
większy i lepszy jakościowo plon, 
ponieważ korzenie są dłuższe i bardziej 
kształtne a ich zbiór jest łatwiejszy.  



• Wysokość redlin wynosi 20-25 cm a 

szerokość ich grzbietu 20-30 cm. 

Wykonuje się je bezpośrednio przed 

siewem nasion. Na każdej redlinie 

wysiewa się zwykle 2 rzędy nasion odległe 

od siebie o 6-8 cm lub czasami 3 rzędy, a 

wtedy odległość między nimi wynosi 3-4 

cm.  



Norma wysiewu 

 

• 1.100.000 – 1.500.000 nasion na 1 ha 

• 2,5 – 3,0 kg/ha -  uprawa na rynek  

• rozstawa przy uprawie na redlinach 

67,5cm 

• ilość roślin na 1 mb rzędu:  

• 100 szt/1mb – uprawa na świeży rynek 



Nawożenie 

• Dla marchwi optymalny odczyn gleby mineralnej 

• mieści się w granicach pH 6-7, a gleb torfowych  

    pH 5,5-6.  

• Ważny jest nie tylko odczyn gleby ale także jej 
zasobność w wapń.  

• Optymalny poziom zawartości tego składnika w glebie 
dla marchwi wynosi 1000-2000 mg Ca/dcm3 gleby.  

• W różnych badaniach stwierdzono, że przyodczynie 
gleby powyżej pH 6,5 i zawartości wapnia powyżej 1500 
mg/dcm3 pobieranie i akumulacja metali ciężkich a 
zwłaszcza kadmu było wyraźnie ograniczone.  

• Mniejsza była również kumulacja azotanów.  



Wapń 

• Wapń w marchwi występuje w różnych 
związkach chemicznych, np. pektynianu wapnia 
(w ścianach komórkowych), węglanu wapnia 
(inkrustuje powierzchnie ścian komórkowych), 
przez co pozytywnie wpływa na strukturę 
komórki.  

• Odpowiednia zawartość wapnia zwiększa 
wytrzymałość ścian komórkowych, a przez to 
odporność na pękanie. Poza tym rośliny są 
bardziej tolerancyjne na warunki stresowe oraz 
na zakażenie organizmami patogenicznymi.  



• Rośliny marchwi wykazują dużą wrażliwość na 

niedobór wapnia w fazie 4-7 liści właściwych. 

Pomimo dużego zapotrzebowania na wapń 

marchew źle rośnie na glebie świeżo 

wapnowanej, dlatego należy odpowiednio 

wcześnie zbadać odczyn gleby, na której będzie 

uprawiana tak, aby w przypadku konieczności 

wapnowania można byłoby je przeprowadzić już 

pod roślinę przedplonową  



• Nawożenie mineralne nawozami 
dozwolonymi w rolnictwie ekologicznym 
powinno być dostosowane do zasobności 
gleby. Optymalne dla marchwi zawartości 
dostępnych form składników 
pokarmowych wynoszą: 

• 100 - 140 mg N, 60-80 mg P, 120-150 mg 
K, 60-80 mg Mg i 1500-3000 mg Ca w 1 
dcm3 gleby. 



• Na glebach średnio zasobnych 

orientacyjne dawki poszczególnych 

składników na 1 ha są następujące: 

•  80-100 N kg,  

• 60-80 kg P2O5,  

• 150-250 kg K2O.  



Potas 

• Dobre zaopatrzenie gleby w potas sprzyja 

lepszemu wybarwieniu korzeni 

spichrzowych.  

• Odpowiednie odżywienie roślin potasem 

wpływa korzystnie na gospodarkę wodną, 

przez co następuje zmniejszenie 

transpiracji i lepsze wykorzystanie wody 

glebowej przez rośliny.  



• Niedobór tego makroelementu powoduje 
znaczny spadek plonu.  

• Wyliczone dawki potasu powinno się stosować 
co najmniej dwóch częściach – przedsiewnie ok. 
40-60% wyliczonej dawki i pogłównie po 10 – 11 
tygodniach od wschodów roślin.  

•  Trzy dawki na glebach ciężkich lub plantacjach 
nawadnianych. Wówczas to pierwsza część 
dawki stosowana jest przedsiewnie (ok. 40%), 
druga na 6 tygodni po wschodach rośli (30%) i 
ostatnia (także 30%) na 10-11 tygodni po 
wschodach marchwi.  



Azot 

• Marchew jest wrażliwa na niedobory azotu w 

fasie 3-7 liści właściwych.  

• W późniejszym okresie wegetacji można 

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.  



Mikorelementy 

• 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 umyciu), niekiedy gnicie i czernienie od 
środka.  



Pielęgnacja 

• Niszczenie skorupy 

• W ekologicznej uprawie marchwi zabiegi 

pielęgnacyjne to: usuwania skorupy 

glebowej, zwalczanie chwastów oraz 

nawadnianie. W czasie kiełkowania i 

wschodów marchew jest bardzo wrażliwa 

na zaskorupianie gleby.  



Walka z chwastami 

• Siewki chwastów, pojawiające się przed 

wschodami marchwi, szczególnie w 

uprawie płaskiej, można zniszczyć 

bronowaniem w poprzek lub skośnie 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. 



Wypalanie 

• Możliwe jest termiczne zwalczanie 

chwastów specjalnymi wypalaczami 

spalającymi gaz z butli (propan). Zabieg 

taki zaleca się stosować po wschodach 

chwastów na całej powierzchni pola 

bezpośrednio przed siewem nasion, albo 

rzędowo w miejscach 

 przewidywanych rzędów, bądź też na 2-3 

dni przed wschodami marchwi.  





 







Nawadnianie 

• Duże niedobory wody w okresie wzrostu 
może spowodować zmniejszenie plonu 
nawet o 50% oraz pogorszenie jakości 
korzeni 

• Korzenie marchwi niedostatecznie 
nawadnianych są cienkie i ostro 
zakończone. 

• Duże wahania wilgotności 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 przechowywania są bardziej 
podatne na choroby 



Ochrona 

• Połyśnica marchwianka – skuteczna w ochronie 

jest współrzędna uprawa marchwi z cebulą (np. 

pasowa) lub wsiew w rzędy kopru włoskiego. 

Larwy żerujące w korzeniach marchwi mogą 

powodować zamieranie młodych roślin lub 

widelcowate rozwidlenie korzeni. Larwy drugiego 

pokolenia – rozwijające się późnym latem oraz 

jesienią – drążą płytkie tunele w korzeniach  

 



• Metody profilaktyki i zwalczania 

• - nie uprawiać marchwi w pierwszym roku po oborniku, 

• - wybierać stanowiska otwarte i wietrzne 

• - uprawy mechaniczne wykonywać po południu, kiedy 
mucha jest mniej aktywna. 

• - w czasie nalotu szkodnika opryskiwać silnie 
pachnącymi naparami lub olejkami ziołowymi w  

•    celu dezorientacji szkodnika 

• -najbardziej skutecznym sposobem ograniczania tego 
szkodnika jest przykrywanie plantacji  odpowiedniej 
gęstości markizetą (siatka o oczkach 0,6 mm). 



• połyśnice są dosyć łatwe do identyfikacji, 

ponieważ różnią się od innych gatunków 

muchówek.  

• Połyśnica ma jedną parę skrzydeł, ciało 

wysmukłe (długości do 5 mm), błyszczące, 

czarne, ze stożkowatym, ostro 

zakończonym odwłokiem. Głowa, bardzo 

krótkie, 3-członowe czułki i odnóża 

połyśnicy są koloru 

żółtopomarańczowego. 

 





•  Larwy pierwszej generacji są szczególnie niebezpieczne 

dla roślin będących w fazie 2–4 liści.  

• Jedna larwa może wówczas całkowicie zniszczyć do 10 

młodych roślin.  

• Larwy drugiej generacji pojawiają się od końca lipca i 

żerują w korzeniach spichrzowych aż do zbiorów – drążą 

korytarze, które wypełnione są odchodami. Uszkodzone 

starsze korzenie nie zamierają, nie nadają się jednak do 

przechowywania, z uwagi na ich szybkie gnicie 

spowodowane wtórnym porażeniem przez patogeny 

grzybowe i bakteryjne. 



Drutowce 

 

Drutowce 

• Zachować odpowiednie odstępstwo czasowe 

(larwy są najbardziej szkodliwe w 2 i 3 roku) 

Przeorywanie ziemi przy słonecznej i suchej 

pogodzie zmniejsza liczebność 

• drutowców w stadium jaja i młodych larw, 

ponieważ są one wrażliwe na brak wilgoci i giną. 



Rolnice 

• Zaleca się wykonanie głębokiej orki, a w okresie 
wegetacyjnym, kultywatorowanie lub opielanie, 
które niszczy gąsienice ukryte w ziemi.  

• Do preparatów służących ograniczaniu 
występowania rolnic należą nawozy zawierające 
roślinne olejki eteryczne Activ Start (1 l /ha) + 
Noctua (1 l/ha).  

• Najbardziej skutecznym sposobem ograniczania 
tego szkodnika jest przykrywanie plantacji 
odpowiedniej gęstości włókniną pp 17 lub 
markizetą (siatka o oczkach 1 x 1 mm jeszcze 
lepiej mniejszych 0,6 mm). 



 



 



Mszyce 

• Sposoby ochrony 

• Nie należy zakładać plantacji w bezpośrednim 
sąsiedztwie większych skupisk topól.  

•  (0,2%) 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. 



Alternaria naci marchwi i czarna zgnilizna korzeni 

• Sposoby ochrony 

• Należy przestrzegać 3- 4 letniej przerwy w 

uprawie marchwi na tym samym polu. 

Zaleca się systematyczne opryskiwanie 

preparatami wzmacniającymi z glonów 

morskich, gnojówkami roślinnymi 

szczególne z pokrzwy i czosnku. 



Bakteryjna plamistość marchwi  

• Profilaktyka i zwalczanie 

• Przestrzegać prawidłowego zmianowania 

roślin. 



Zgorzel gnilna korzeni marchwi i pietruszki 

• Profilaktyka i zwalczanie 

• Występowaniu choroby można zapobiegać tylko 
poprzez: przestrzeganie kilkuletniej (3-4 lata) 
przerwy w uprawie marchwi na tym samym polu, 
unikanie uprawy na glebach bardzo wilgotnych i 
z zastoiskami wodnymi, głęboką uprawę gleby 
przed siewem (z pogłębiaczem do 40 cm). 

•  Korzystny wpływ na zdrowotność korzeni 
marchwi ma ich uprawa na redlinach lub 
podwyższonych zagonach oraz odpowiednia 
ochrona przedzbiorcza. 



Mokra zgnilizna korzeniowych  

• Profilaktyka i zwalczanie 

• Nie uprawiać marchwi na glebach ciężkich, zlewnych i 
nieprzepuszczalnych. Unikać wszelkiego typu 
uszkodzeń mechanicznych marchwi podczas zbioru i 
transportu.  

• Chronić marchew przed szkodnikami uszkadzającymi 
korzenie, np. połyśnicą marchwianką, rolnicami, 
drutowcami.  

• W trakcie mycia korzeni trzeba często zmieniać wodę. 
Po umyciu należy korzenie szybko osuszyć i umieścić w 
niskiej temperaturze. Systematycznie odkażać 
pomieszczenia i urządzenia przechowalnicze oraz 
urządzenia ważąco-pakujące. 



Zbiór 

 

• Marchew średnio wczesną i późną zbiera się 
do końca października, im później tym lepiej, 
gdyż dopiero w październiku tworzy się 
najwięcej cukru. 

• Marchew zbierana w dniu korzeniowym ma 
większą zawartość cukru i lepiej się 
przechowuje 



• Marchew należy zbierać w czasie 

bezdeszczowej pogody, gdyż mokre i zabłocone 

korzenie przechowują się gorzej.  

• Zbiór powinien być przeprowadzony starannie, 

aby nie uszkadzać korzeni. Wszelkie 

uszkodzenia, nawet niewidoczne, wpływają 

ujemnie na trwałość przechowalniczą i często są 

przyczyną zwiększonego gnicia lub porażenia 

korzeni przez choroby. 



• Bezpośrednio po zbiorze marchew 

powinna być schłodzona do temperatury 

4-5 oC 

• Marchew przeznaczona do długiego 

przechowywania nie powinna być myta 



Warunki przechowywania 

• Temperatura 0-1oC i wysoki poziom 

wilgotności względnej powietrza 95-98% 

• Temperatura niższa powoduje 

uszkodzenia mrozowe objawiające się 

ciemnieniem skórki 

• Temperatura wyższa 2-4 oC powoduje 

szybsze wyrastanie naci i obniżenie 

wartości handlowej korzeni 



• Niższa wilgotoność – szybsze więdnięcie 

• Wyższa wilotność (oraz wyższa 

temperatura) następuje szybki rozwój 

patogenów 



Dziękuję za uwagę 


