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Metody uprawy 



• Odmiany samokończące 





• Odmiany wysokie 





Nawożenie 

















Zapylanie kwiatów - trzmiele 







• W uprawie pomidora szklarniowego do 

ochrony przed patogenami glebowymi 

• przydatne są środki ochrony biologicznej, 

oparte na antagonistycznych organizmach 

Pythium 

• oligandrum, Trichoderma asperellum lub 

T. harzianum. 



Szara pleśń  
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• Szara pleśń 



• Alternarioza 

pomidora 



• Antraknoza 











V10 

Obszar 

zastosowania 
Pomidor (pokryta produkcja roślin) 

Rodzaj 

zastosowania 
Zabieg ochronny poprzez wcieranie, po sadzeniu 

W celu zwalczania 

organizmów 
wirusa mozaiki pepino 

Dozowanie (środka) 

na aplikację 

10% (1 l środka na 10 l wody). W połączeniu z 15 gramami 

karborundu na 1 l cieczy do wcierania 

Maksymalne 

dozowanie (środka) 

na aplikację 

0,8 l/ha 

Maksymalna ilość 

aplikacji na cykl 

uprawy 

1 

Okres karencji 

liczony w dniach 
14 

https://www.valto.nl/downloads/product/4/8d475e5a1f98f10/jerrycan.jpg


• V10 jest naturalnym środkiem ochrony roślin opracowanym 
przez Valto, który został wdrożony do upraw pomidorów, aby 
przeciwdziałać wirusowi mozaiki pepino. V10 został 
stworzony z dwóch delikatnych wariantów wirusa mozaiki 
pepino (VX1 i VC1) i podwójnie ochrania Państwa uprawy 
przeciwko symptomom wirusa. Produkt zawiera 10-50 mg/l 
wirusa. 

• W kilka tygodni po zastosowaniu środka rośliny są całkowicie 
chronione przed wirusem mozaiki pepino EU, LP i CH2. 
Środek tłumi także symptomy wirusa mozaiki pepino US1 
(CH1). Po szczepieniu Valto pozostaje z Państwem w ścisłym 
kontakcie , a Państwa uprawy są kontrolowane w celu 
sprawdzenia, czy środek został poprawnie zastosowany. 

 

https://www.valto.nl/pl/symptomy-wirusa-mozaiki-pepino














• Zaraza ziemniaka 





FUZARIOZA ZGORZELOWA POMIDORA - POCZĄTKOWE 

OBJAWY WEWNĘTRZNEGO BRUNATNIENIA TKANEK PIĘTKI I 

SZYJKI KORZENIOWEJ  



GNICIE KORZENI POMIDORA W WEŁNIE MINERALNEJ 

SPOWODOWANE PORAŻENIEM PRZEZ KOMPLEKS PYTHIUM-

PHYTOPHTHORA  



• Skład gatunkowy kompleksu Pythium zależy 

także od pory roku. Zimą i wczesną wiosną 

dominują gatunki o mniejszych wymaganiach 

cieplnych, na przykład P. ultimum, P. 

debaryanum, a latem gatunki ciepłolubne, jak P. 

aphanidermatum i P. irregulare 



ZAMIERANIE OWOCUJĄCYCH ROŚLIN POMIDORA 

PORAŻONYCH PRZEZ PHYTOPHTHORA PARASITICA  



• Doświadczenia przeprowadzone w 
Instytucie Warzywnictwa wykazały dużą 
skuteczność biopreparatów zawierających 
antagonistyczne grzyby z rodzaju 
Trichoderma w zwalczaniu fuzariozy 
zgorzelowej i nieco mniejszą w 
ograniczaniu kompleksu chorobowego 
Pythium-Phytophthora na korzeniach 
pomidorów uprawianych w wełnie 
mineralnej.  



• . Grzyby T.viride B35 wprowadzone do podłoży w trakcie 
wysiewu nasion, produkcji rozsady i jej sadzenia, 
zarówno w uprawach polowych, jak i pod osłonami, w 
znacznym stopniu ograniczały porażenie roślin przez 
sprawców zgorzeli siwek, fuzariozy, werticiliozy, zgorzeli 
podstaw łodyg i zgorzeli pędów. Również w podłożach 
ogrodniczych wolnych od patogenów obserwowano 
bardziej wyrównane wschody, lepiej rozwinięty system 
korzeniowy, szybsze ukorzenianie się rozsady i 
sadzonek oraz mniejsza podatność roślin na czynniki 
stresowe, co zapewniało większy plon (…). 
 
 













Rolnice, pędraki, drutowce 

















 













Odchwaszczanie 









Sąsiedztwo i produkcja rozsady 



Nawożenie 

Zasobność gleby w składniki pokarmowe (mg/dm3) 

 

 

90-120 N, 60-80 P, 175-250 K, 600-1200 K 



Mikroelementy 

• Bor, żelazo, mangan 



Zaburzenia fizjologiczne 



















 







Mozaika ogórka  



Mozaika pomidora  



Brązowa plamistość liści 



Mokra zgnilizna 

bakterryjna 



Bakteryjna 

cętkowatość 

papryki 





























Dziękuję za uwagę 


