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Wymagania klimatyczno glebowe 

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



• 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 2-3°C, a optymalna 12-22°C. 

Siewki i większe rośliny znoszą przymrozki 

do -9°C.  



• Niskie temperatury opóźniają wschody, 

wówczas pietruszka 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 20- 25 dniach 

od siewu.  



Przedplony 

  Ze względu na możliwość porażenia przez 

choroby  oraz nasilenia występowania 

nicieni nie powinna być uprawiana po 

sobie, ani po innych warzywach 

korzeniowych, częściej, niż co 4 lata.  



• Nieodpowiednimi przedplonami są dla niej 

rośliny pory, cebula, czosnek ziemniaki, 

groch, bób.  



Nicienie 

 



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

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

• Czy wiesz, że wiele gatunków nicieni to organizmy wskaźnikowe?  

• Doświadczony nematolog nie tylko wykona specjalistyczne analizy 
gleby (analizy nematologiczne) i wskaże,  jakie nicienie występują w 
uprawie, czy ich ilość wymaga podjęcia zwalczania, ale może też 
wskazać konieczność wykonania analiz fitopatologicznych czy 
entomologicznych. 

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

baldasznika 



Uszkodzenia przez szpilecznika 

baldasznika 



• Guzaki współpracują z Fusarium sp. , 

Verticillium sp., a także Phytophthora sp. 

Nie uda się satysfakcjonująco ograniczyć 

chorób odglebowych papryki bez 

ograniczenia występowania guzaka w tej 

uprawie. 

•   

 



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

• Pietruszka nie jest wrażliwa na wiatry i ze 
względów zdrowotnych najlepiej udaje się na 
otwartej przestrzeni.  



Przygotowanie stanowiska 

•  Gleba do uprawy pietruszki 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, 



•  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 

 

• 1.000.000  nasion na 1 ha 

• 1,5 – 2,0 kg/ha -  uprawa na rynek  

• rozstawa przy uprawie na redlinach 

67,5cm 



Nawożenie 

• Dla pietruszki optymalny odczyn gleby mineralnej 

• mieści się w granicach pH 6-7, 

• Pietruszka wraz plonem korzeni i naci 40 ton pobiera 

• 69 kg azotu 

• 23 kg fosforu 

• 185 kg potasu 

• 7,5 kg magnezu 

 

 



• N 60-80 

• P 40-60 

• K 150 – 250 

• Mg 60-80 

• Ca 1500-2000 



Wapń 

• Wapń w glebie wpływa na zahamowanie 
pobierania metali ciężkich 



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 



















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. 



Mszyce 

• Sposoby ochrony 

• Nie należy zakładać plantacji w bezpośrednim 
sąsiedztwie większych skupisk topól. W czasie 
pojawu szkodnika na liściach stosować 2 -3 
opryski w odstępach kilkudniowych 2 – 5% 
mydłem potasowym lub nawozem 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. 



Dziękuję za uwagę 


