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Wstęp
Do warzyw cebulowych należą m.in. cebula, cebula siedmiolatka, cebula perłowa,
cebula kartoflanka, szalotka, por, szczypiorek i czosnek. Gospodarstwa produkujące na
świeży rynek poszukują ciekawostek uprawowych, dlatego liczba uprawianych przez
nie gatunków warzyw cebulowych jest większa, ale są one uprawiane na mniejszych
powierzchniach. W odróżnieniu od nich w gospodarstwach produkujących dla przemysłu uprawy zwykle ograniczają się do cebuli i pora, ale są prowadzone na większych
areałach.
Cebula i por nie są gatunkami łatwymi w uprawie, a w gospodarstwach ekologicznych dodatkową trudność stanowią zarówno brak innej możliwości odchwaszczania
poza sposobem mechanicznym, jak i ograniczona liczba środków zarejestrowanych
w ekologicznych uprawach cebulowych, dlatego aby osiągnąć sukces w produkcji, należy przede wszystkim skupić się na zapewnieniu tym gatunkom optymalnych warunków
wzrostu. Warunki te zostały omówione w niniejszej broszurze w formie podstawowych
zasad, których przestrzeganie pozwoli uniknąć często popełnianych błędów.
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Zasada 1: Zapewnienie odpowiednich warunków klimatycznych i glebowych, stanowisko
Na warunki klimatyczne rolnicy nie mają wpływu, niemniej są w Polsce rejony
bardziej sprzyjające niektórym rodzajom upraw. Najbardziej korzystne pod względem
klimatu dla upraw cebuli są województwa: mazowieckie, lubelskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie.

Zdj. 1. Cebulowe wymagają gleb dobrych, o dużej zawartości próchnicy i dobrze zatrzymujących wilgoć; fot. B. Studzińska

Cebula bardzo silnie reaguje na długość dnia. W warunkach dnia krótkiego nie wytwarza ona zgrubień, tylko liście. W Polsce z siewu lub sadzenia wiosennego uprawia
się odmiany dnia długiego. Tworzą one zgrubienia cebulowe, jeśli długość dnia wynosi
co najmniej 15–16 godzin. Optymalne temperatury dla cebuli w okresie intensywnego
wzrostu szczypioru wynoszą 12–15°C. W okresie formowania cebul powinny oscylować wokół 20°C, a w okresie załamywania szczypioru – powyżej 20°C. Por jest warzywem dobrze reagującym na temperatury umiarkowane. Najlepiej rośnie w temperaturze
15–20°C, natomiast temperatury powyżej 28°C, zwłaszcza w połączeniu z niedoborem
wody, przyczyniają się do ograniczenia jego wzrostu i pogorszenia jakości.
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Cebulowe wymagają gleb żyznych, o wysokiej zawartości próchnicy, dobrze zatrzymujących wilgoć. Niewskazane są gleby zaskorupiające się, podmokłe, o klasie bonitacyjnej niższej niż IV a. Na glebach zbyt lekkich, piaszczystych, kamienistych mogą
pojawić się problemy ze wzrostem cebulowych, natomiast na glebach cięższych, ilastych
zwłaszcza w przypadku pora – ze zbiorem.
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Zasada 2: Przygotowanie stanowiska
Tak jak we wszystkich uprawach ekologicznych, podstawową zasadą przy uprawie
warzyw cebulowych jest stosowanie odpowiedniego płodozmianu. Ze względu na wrażliwość cebulowych na choroby odglebowe (fuzariozy, zgnilizny) konieczne jest zastosowanie co najmniej 4-letniego zmianowania, czyli niepowracanie przez ten czas na dane
pole z uprawami z tej samej rodziny.

Zdj. 2. Średni plon cebuli w gospodarstwach ekologicznych wynosi około 30 t;
fot. B. Studzińska

Tab. 1. Przynależność gatunków warzyw do rodzin botanicznych
Rodzina

Gatunki warzyw

Astrowate (złożone)

Sałata, cykoria, endywia, skorzonera, salsefia

Baldaszkowate

Marchew, pietruszka, seler, pasternak, koper, koper włoski

Bobowate
(motylkowate)

Fasola, groch, bób, soja

Cebulowate

Cebula, czosnek, por, szczypiorek, siedmiolatka

Dyniowate

Ogórek, dynia, cukinia, kabaczek, arbuz, melon
9

Kapustne (krzyżowe)

Kapusta, kalafior, brokuł, brukselka, jarmuż, kapusta pekińska, kalarepa, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, brukiew, chrzan

Komosowate

Burak ćwikłowy, szpinak

Psiankowate

Ziemniak, pomidor, papryka, oberżyna

Rdestowate

Rabarbar, szczaw

Trawy

Kukurydza

Źródło: Sarapatka B. Rolnictwo ekologiczne w praktyce

W gospodarstwie ekologicznym w gminie Nałęczów na Lubelszczyźnie, produkującym głównie brokuły i cebulę, stosuje się następujący płodozmian:
– koniczyna czerwona (w sezonie kilkukrotnie koszona i przyorywana),
– brokuł,
– rośliny na nawóz zielony (wyka, a następnie facelia),
– cebula.
Cztery gatunki (z różnych rodzin) na glebach lżejszych i pięć na cięższych to minimalna ilość, która może zapewnić racjonalny płodozmian. W gospodarstwach ekologicznych udział bobowatych (motylkowatych) powinien wynosić 25–30%, zbożowych
nie powinien przekraczać 50%, a warzyw i okopowych – 25–30%. Działanie rolnictwo
ekologiczne w ramach PROW 2014–2020 również dopuszcza stosowanie roślin w celu
użyźnienia gleby. Dopłaty ekologiczne są przyznawane pomimo tego, że rolnik nie
wytworzył plonu, co dla większości wariantów jest warunkiem otrzymania płatności.
Trzeba jednak mieć na uwadze to, że w danym roku można mieć uprawy przeznaczone
na nawóz zielony na powierzchni nie większej niż 25% gruntów ornych. Ponadto dana
działka rolna w 5-letnim zobowiązaniu może być wykorzystana pod uprawę na nawóz
zielony w jednym roku (np. strączkowe grubonasienne) lub przez maksymalnie 2 kolejne
lata (bobowate drobnonasienne w czystym siewie lub z trawami). Efektem nieprzestrzegania płodozmianu może być – w przypadku cebuli – strata sięgająca nawet 30% plonu.
Średni plon cebuli w gospodarstwach ekologicznych wynosi około 30 t, więc zaniedbania w płodozmianie skutkujące drastycznymi obniżkami w plonie mogą doprowadzić
do tego, że uprawa stanie się całkowicie nieopłacalna. Każdy rozsądny rolnik wie, że
nie może sobie pozwolić na choćby jedno-roczne zaniedbanie w przestrzeganiu płodo10

zmianu nawet wtedy, gdy istnieje duży zbyt i atrakcyjna cena na poszczególne gatunki
warzyw.
Cebulowe – choć nie powinny być uprawiane w pierwszym roku po stosowaniu
obornika – lubią gleby o dużej zawartości próchnicy. Ważne jest to, by uprawiać je po
roślinach wcześnie schodzących z pola oraz nieporażonych przez niszczyka zjadliwego.
Należy unikać uprawy cebuli po koniczynie, lucernie, bobie, pietruszce, selerze i ziemniakach, wskazane są natomiast takie przedplony, jak kapustne, ogórki, fasola, groch,
peluszka (groch błękitno-purpurowy). Por dobrze rośnie po roślinach uprawianych na
nawozach organicznych, np. kapustnych, dyniowatych, a także po pomidorach, selerze
oraz zbożach. Nie powinien być uprawiany po innych cebulowych. Posiada dużą masę
korzeni, bardzo dobrze wpływa więc na polepszenie struktury gleby. Dzięki temu jest
bardzo dobrym przedplonem dla innych warzyw.
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Zasada 3: Materiał siewny i nasadzeniowy
oraz metody uprawy
W rolnictwie ekologicznym należy stosować przede wszystkim materiał siewny,
nasiona lub wegetatywny materiał nasadzeniowy, wyprodukowany metodami ekologicznymi. Materiał siewny musi spełniać wymagania co do wytwarzania, jakości oraz
obrotu, określone w ustawie o nasiennictwie. Jednostką upoważnioną do prowadzenia
wykazu dostępnego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego, wyprodukowanego metodami ekologicznymi, jest Główny Inspektor Ochrony
Roślin i Nasiennictwa. Oznacza to, że jeżeli rolnik chce kupić nasiona do upraw ekologicznych, to musi sprawdzić, czy dany gatunek (ewentualnie odmiana) znajduje się
w wykazie. Jest on udostępniony na stronie www.piorin.gov.pl. Jeżeli dany gatunek czy
odmiana jest w nim umieszczona, to rolnik powinien zaopatrzyć się w nasiona u podanego tam dostawcy. Wykaz jest aktualizowany comiesięcznie.
W przypadku braku danego materiału w wykazie rolnik prowadzący produkcję ekologiczną może wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Roślin i Nasiennictwa o pozwolenie na zastosowanie materiału niewyprodukowanego metodami ekologicznymi (tj. konwencjonalnego). Wniosek należy uzasadnić,

Zdj. 3 Gniazdowy siew cebuli; fot. B. Studzińska
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zwłaszcza jeśli jakiś gatunek na liście występuje, ale np. odbiorca rolnika wymaga zastosowania odmiany nieumieszczonej na liście. Wojewódzki Inspektor zazwyczaj wyraża zgodę, ale zdarza się, że jej nie wyraża, co uzasadnia producentowi na piśmie. Ze
względu na cykliczną aktualizację wykazu wojewódzki inspektor – w przypadku złożenia wniosku na długo przed terminem siewu lub sadzenia – powiadamia wnioskującego
o późniejszym wydaniu decyzji w zależności od aktualnego stanu wykazu.

Zdj. 4. Rozsadę cebuli wysadza się w końcu kwietnia lub na początku maja;
fot. B. Studzińska

Na dzień 16.11.2018 r. w wykazie nasion ekologicznych znajdowały się następujące
gatunki cebulowych: cebula (Bejo Zaden, Legutko W., PlantiCo Zielonki), cebula siedmiolatka (Bejo Zaden), por (Bejo Zaden, Enza Zaden), szalotka (Bejo Zaden).
Jakość materiału siewnego ma olbrzymie znaczenie, ponieważ niektóre choroby
przenoszą się wraz z nim (jak np. fuzaryjna zgnilizna cebuli, zgnilizna szyjki cebuli,
alternarioza cebuli i zgorzel siewek).
Ze względu na reakcję na długość dnia cebulę można podzielić na 3 typy:
– rijnsburger (wytwarzający zgrubienie cebul przy dniu powyżej 15 godzin),
– amerykański (wytwarzający zgrubienie przy dniu 14–16-godzinnym),
13

– hiszpański (wytwarzający zgrubienie przy dniu 12–14-godzinnym) oraz
– japoński (wytwarzający zgrubienie przy dniu 12-godzinnym).
W naszych warunkach najpopularniejsze są cebule typu rijnsburger, chociaż amerykańskie także mogą być uprawiane.
Cebulę można produkować trzema metodami: z siewu, z dymki i z rozsady. Wysiewa się ją wprost do gruntu w terminie 5–20 kwietnia systemem pasowo-rzędowym,
tj. w 3 lub 4 rzędach w pasie o szerokości 135 cm. W zależności od jakości nasion oraz
liczby rzędów na zagonie zaleca się wysiew 3,5 do 4,5 jednostek siewnych, co odpowiada 875 do 1250 tys. szt. na 1 ha lub 4–6 kg/ha. Ze względu na ryzyko uszkodzeń roślin
przez śmietkę cebulankę, a także możliwe ubytki podczas zabiegu odchwaszczającego
wykonywanego broną w gospodarstwach ekologicznych zaleca się wyższe normy wysiewu.
Metoda z siewu ustępuje ostatnio dwóm pozostałym ze względu na trudności z odchwaszczaniem na wczesnym etapie wzrostu roślin. Część gospodarstw uprawia cebulę
z dymki, używając jako materiału siewnego dymki o średnicy 14–17 mm w ilości 400–
–600 kg/ha w zależności od rozstawy (wysadzanej w podobnych terminach jak cebulę
z siewu), natomiast część uprawia cebulę z rozsady, wysadzając ją w końcu kwietnia/na
początku maja. Samodzielna produkcja rozsady wymaga zastosowania gotowego substratu ekologicznego lub przygotowania go z następujących komponentów: torf wysoki,
torf niski, kompost roślinny lub obornikowy, kompostowany kurzak, biohumus. Wielkość doniczek do produkcji rozsady cebuli i pora to 53 cm3 (96 doniczek w palecie), przy
czym u cebuli wskazany jest siew gniazdowy (3–5 nasion w doniczce). Cebula z takiej
rozsady rośnie na polu gniazdowo.
Rozróżnia się odmiany letnie i zimowe porów. W gospodarstwach ekologicznych
uprawa się głównie pory letnie, które można zaliczyć do różnych typów, np. bułgarskiego, francuskiego letniego, niebieskozielonego jesiennego. O odmianie (zwłaszcza tej do
przemysłu) decyduje głownie odbiorca, ale należy kierować się również jej odpornością
na niektóre choroby oraz pokrojem. Wzniesiony pokrój liści zmniejsza uszkodzenia przy
zabiegach mechanicznych, a tym samym ogranicza wrota wnikania patogenów.
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Pory uprawia się głównie z rozsady. Minimalny czas produkcji rozsady wynosi 8 tygodni, ale dłuższa produkcja (10–12 tygodni) jest korzystniejsza, ponieważ przekłada się
na wyższy plon. Najlepsza jest rozsada sztywna o grubości ołówka (5–6 mm). Do przygotowania rozsady na 1 ha należy wysiać 20 000 nasion. Optymalne jej zagęszczenie to
1000 do 2000 szt./1m2, tj. 5–10 g/m2. Nie powinno się jej zbytnio zagęszczać, ponieważ
nadmierne zagęszczenie powoduje, że rozsada staje się wiotka i cienka, co skutkuje
spadkiem plonu. Przed wysiewem nasion warto zastosować preparaty zawierające kwasy humusowe lub pożyteczne mikroorganizmy – np. z grzybem Trichoderma. Wskazane jest również dokarmianie rozsady nawozami zawierającymi aminokwasy, kwasy
humusowe i wyciągi z alg morskich. Te ostatnie przyczyniają się do lepszego rozwoju
systemu korzeniowego i pobierania składników pokarmowych przez rośliny oraz zwiększają ich tolerancję na czynniki stresowe. Wykaz nawozów i środków poprawiających
właściwości gleby, zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym, jest
zamieszczony na stronie internetowej IUNG Puławy w zakładce „Do pobrania”.
Rozsadę pora sadzi się w drugiej połowie maja i w czerwcu w rozstawie 67,5 cm x
7–8 cm. Szersze międzyrzędzia niż w gospodarstwach konwencjonalnych umożliwiają wykonywanie mechanicznego odchwaszczania. Rozsadę sadzi się na płask, chociaż
możliwe jest też sadzenie na redlinach lub w bruzdy.
Rozsadę pora lub cebuli można również zamówić w wykwalifikowanych gospodarstwach, zajmujących się tego typu produkcją. Ponieważ w wykazie udostępnionym na
stronie PIORIN nie widnieje ekologiczna rozsada cebuli i pora, przed zakupem producenci powinni wystąpić do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
o zgodę na zastosowanie materiału konwencjonalnego.

15

Zasada 4: Nawożenie
Cebulowe należą do roślin o średnich wymaganiach pokarmowych. Jako takie źle
znoszą bezpośrednie nawożenie organiczne, ale jednocześnie potrzebują gleb zasobnych
i próchnicznych. Cebulę zaleca się uprawiać w II roku po oborniku, ale uprawa pora ze
względu na jego duże zapotrzebowanie na azot wskazana byłaby w I roku po oborniku.
Stosując obornik, trzeba mieć na uwadze obowiązujące przepisy prawa związane
z prawem wodnym, m.in. dotyczące terminów stosowania nawozów azotowych, ich
przechowywania itd. Obornik na gruntach ornych może być stosowany do 31 października. Można go w pewnym stopniu zastąpić nawozami zielonymi, zwłaszcza roślinami
motylkowatymi, uprawianymi w plonie głównym, ale również jako poplon.
Tab. 2. Zawartość azotu w kg/ha w nawozach zielonych różnych roślin motylkowatych
Sposób uprawy

Plon główny

Poplon
Źródło: Jończyk i in. 2010
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Gatunek

Zawartość azotu w kg/ha

Lucerna

110–185

Koniczyna czerwona

80–100

Koniczyna z trawą

55–150

Koniczyna biała

100

Bobik

60–80

Groch, wyka

40–60

Łubin

65–95

Koniczyna czerwona (wsiewka)

70–95

Koniczyna biała (wsiewka)

74–130

Łubin

40–70

Tab. 3. Porównanie wymagań nawozowych cebuli i pora
Roślina
Nawożenie
obornikiem
Dawka obornika
Optymalny
odczyn pH

Cebula

Por

W II

W I roku

roku po

po obor-

oborniku

niku

–

35 t/ha

6,5–7

6,0–7,4

N

P

90–120

60–80

Optymalna
zawartość

K

Mg

N

P

K

Mg

składników
pokarmowych
w glebie (mg)

160–
–190

50–60

70–
–120

60–80

175–
–200

45–65

Źródło: dr Beata Studzińska – materiały szkoleniowe

Źródłem azotu oraz innych składników pokarmowych poza obornikiem i nawozami
zielonymi mogą być również nawozy i środki poprawiające właściwości gleby, dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Zgodnie z rozporządzeniem 889/2008
w rolnictwie ekologicznym do nawożenia można stosować substancje wykazane w załączniku I. W Polsce jednostką organizacyjną oceniającą i potwierdzającą zgodność
w zakresie wymagań określonych w przepisach rolnictwa ekologicznego dla nawozów
i środków poprawiających właściwości gleby do produkcji ekologicznej oraz prowadzącą ich wykaz jest IUNG-PIB w Puławach. Wykaz jest stale poszerzany o nowe pozycje.
Na dzień 17.12.2018 r. zawierał ich 455.
Nawożenie w gospodarstwach ekologicznych powinno opierać się na analizach glebowych. Najlepiej byłoby, gdyby ich wykonywanie stało się działaniem rutynowym.
Wynika to z przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego, które stanowią, że nawożenie mineralne powinno być uzasadnione, a to, że dane nawozy są dozwolone w rolnictwie ekologicznym, nie oznacza, że można je stosować „na oko”. Racjonalna gospodarka nawozowa powinna opierać się na faktycznym zapotrzebowaniu roślin na składniki
pokarmowe. W dużych gospodarstwach coraz częściej wykorzystuje się nowinki technologiczne do sporządzania map glebowych i precyzyjnego nawożenia, jednak mniejsze
17

gospodarstwa również mogą wiele zrobić w tym zakresie, regularnie wykonując próby
glebowe. Analizy powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 4 lata, chociaż wieloletni ekologiczni warzywnicy wykonują je nawet corocznie. Według nich koszt analizy jest niższy od kosztu zastosowania zbyt dużej dawki nawozu, która i tak nie zostanie
wykorzystana przez rośliny. Dla upraw warzywnych zalecane jest pobieranie próbek
średnio co 2–3 lata.
W uprawach warzywniczych wskazane byłoby wykonywanie analiz ogrodniczych,
które dają pełniejszy obraz zawartości składników pokarmowych w glebie oraz umożliwiają efektywniejsze wykonanie zaleceń nawozowych. Jeżeli chodzi o azot, to obecnie
jeszcze mało popularne, ale bardzo pomocne może być określenie jego dawki na podstawie analizy azotu mineralnego. Azot charakteryzuje się dużą dynamiką w glebie, więc
należy odpowiednio dostosować nawożenie do potrzeb rośliny, warunków siedliska,
a także oczekiwań co do plonu. Punktem wyjścia do ustalenia dawki azotu jest poznanie
jego zawartości w glebie, tj. stwierdzenie ilości N mineralnego w profilu glebowym.
W tym celu na konkretnym polu pobiera się glebę z dwóch poziomów (0–30 i 30–60 cm)
i oznacza zawartość azotu mineralnego (Nmin) w kg/ha. Najlepiej dostarczyć próbki do
laboratorium tuż po ich pobraniu, a jeżeli mają być dostarczone następnego dnia, to
należy przechowywać je w lodówce. Wyniki analiz umożliwią ustalenie odpowiedniej
dawki azotu dla roślin cebulowych.
Niewykonanie analiz glebowych jest tylko pozorną oszczędnością w gospodarstwie.
Zbyt mała ilość składników pokarmowych ograniczy plon, a tym samym dochód rolnika, zbyt duża natomiast w stosunku do rzeczywistych potrzeb może być inwestycją
niczym nieuzasadnioną, kosztowną i zbędną.
Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby dozwolonych w rolnictwie ekologicznym zawiera:
1) nawozy organiczne: np. Stargo Humus, Humivit Bio-Sypki, Ecovigor, Rosahumus,
Fertil (Bioilsa), Topmix 4-210, Topmix 6-8-10, Topmix 4-10-2, Alginit, Nawóz owczy, Sumin Nawóz organiczny granulowany, Cdn Natura, Viano MixProf Bio 4 NPK
3-6-12(+3), Viano MixProf Bio 6 NPK. Warto zwrócić uwagę na to, że część tych
nawozów zawiera azot, którego niedobór znacząco obniża plon. Wśród nawozów
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zawierających azot warto zwrócić uwagę na te, które są stosowane z powodzeniem
w gospodarstwach ekologicznych. Są to: Bioilsa (nawóz granulowany, zalecany do
zastosowania przedsiewnego – powinien być wymieszany z glebą), Natural Crop SL
(nawóz na bazie aminokwasów, dolistny, cechujący się wysoką zawartością azotu),
Ilsa Drip Forte (nawóz z łatwo przyswajalnym N);
2) nawozy organiczno-mineralne: Natura, Akra Flüssigdünger;
3) nawozy fosforowe: Fosforyt mielony, Fosforyt EKO, Nawóz ekologiczny 0-8-18,
Physio Mescal G18, Phosphocal, Dolophos 26. Czynnikiem decydującym o dostępności fosforu jest odczyn gleby, ponieważ przy zbyt kwaśnym i zbyt zasadowym fosfor przechodzi w formy niedostępne dla roślin. Nawozy fosforowe należy stosować
jesienią;
4) potasowe: Kalisop pylisty i granulowany, Patentkali. Na dostępność potasu wpływa uwilgotnienie gleby. Przedłużająca się susza powoduje uwstecznianie się potasu. Nawozy potasowe powinny być stosowane wiosną. Uprawiając pora na glebach
lekkich, zwłaszcza przy stosowaniu nawadniania, warto podzielić dawkę na dwie
części. Druga dawka powinna być zastosowana do połowy sierpnia;
5) magnezowe: Esta Kieserit pylisty i granulowany, Epso Top. Magnez będący składnikiem chlorofilu przyczynia się do intensywności procesu fotosyntezy;
6) wapniowe: grupa nawozów wapniowych, jak i wapniowo-magnezowych, jest bardzo
liczna. Wapń jest odpowiedzialny za pobieranie innych składników pokarmowych,
wzmacnia odporność roślin na choroby, jest także elementem budulcowym (składnikiem ścian komórkowych);
7) mikroelementowe: wieloskładnikowe – Akra Saat, Akra Blatt, Akra Plus 9, Akra
Stroh R i takie, w których dominuje jeden mikroelement – np. Optisil z krzemem czy
Labicuper z miedzią. W wykazie znajdują się ponadto środki poprawiające właściwości gleby. Nie są to nawozy, lecz preparaty wpływające dodatnio na roślinę i glebę
oraz przyczyniające się do lepszego wykorzystania składników pokarmowych z gleby. Można je podzielić ze względu na ich skład. Są to preparaty:
a) na bazie glonów morskich – np. BioAlgeen S90, Labimar 10 S, AlgaminoPlant,
AlgaPlant;
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b) zawierające kwasy humusowe (Humistar, HumiPlant, Humus Active) lub bakterie (BactoFil, Acra-N-Bacterie, Bacteriosol);
c) na bazie kompostów lub wyciągów z kompostu (Humivit-Eko, Sadzvit Eko, Zimowy Humivit Eko, BioJodis) lub zawierające próchnicę i mikroorganizmy (np.
Astvit). Preparaty na bazie glonów morskich i kwasów humusowych warto stosować zwłaszcza przy nietypowych warunkach pogodowych (zbyt wilgotna lub
sucha gleba, niska temperatura) po to, by w warunkach utrudnionego pobierania
składników pokarmowych przez korzenie aktywować ten proces.
Uwaga: Można również stosować nawozy dozwolone w rolnictwie ekologicznym
spoza listy IUNG-u, ale po uprzednim gruntownym sprawdzeniu, czy rzeczywiście są
one dozwolone w rolnictwie ekologicznym, ponieważ zastosowanie niedozwolonego nawozu czy preparatu może skutkować ograniczeniem lub odebraniem certyfikatu.
IUNG od 2018 roku prowadzi również wykaz produktów naturalnych innych niż
nawozy i środki poprawiające właściwości gleby, które mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym w celu wytworzenia produktów rolnych wysokiej jakości zgodnie
z art. 16 ust. 5 rozporządzenia Rady nr 834/2007. Znajdują się w nim produkty zawierające pożyteczne mikroorganizmy, krzem lub gnojówki roślinne. Na dzień 16.11.2018
w wykazie znajduje się 12 produktów. Ich działanie na rośliny polega między innymi na
wzmacnianiu odporności na patogeny i szkodniki.

20

Zasada 5: Ochrona roślin
– środki profilaktyczne i interwencyjne
Ogólne zasady stosowania produktów i substancji, m.in.: środków ochrony roślin,
w rolnictwie ekologicznym określa art. 16 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007
z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. WE L 189
z 20.07.2007, s. 1). Zgodnie z przepisami w rolnictwie ekologicznym można stosować
środki ochrony roślin, które:
– zawierają w swoim składzie wyłącznie substancje zawarte w zamkniętym wykazie – załącznik II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września
2008 r. ustanawiający szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE)
nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. U. WE L
250 z 18.09.2008, s. 1);

Zdj. 5. Żerowaniu wciornastków sprzyja sucha i upalna pogoda; fot. B. Studzińska
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– zostały dopuszczone do stosowania w ogólnym sektorze rolniczym na podstawie
przepisów wspólnotowych lub przepisów krajowych zgodnych z prawem wspólnotowym (Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Na dzień opracowania niniejszego opracowania
niniejszy wykaz zawierał następujące środki:
Tab. 4. Wykaz środków ochrony roślin do produkcji ekologicznej w uprawach warzyw cebulowych na dzień 16.11.2018 r.
L.p.

Środek

Substancja czynna

Działanie

grzyb pasożytniczy Coniothyrium
minitans

Rośliny warzywnicze (w gruncie i pod
osłonami). Choroby powodowane przez
Sclerotinia spp. (zgnilizna twardzikowa). Środek zawierający żywy
organizm, przeznaczony do ochrony
korzeni i podstawy pędu roślin przed
zgnilizną twardzikową. Coniothyrium
minitans wyizolowany z gleby ma
działanie selektywne i zastosowany
doglebowo działa na przetrwalniki
grzybów z rodzaju Sclerotinia, powodując ich wyniszczenie, rozpadanie się.

Z 35 WP

miedź w postaci
tlenochlorku miedzi

Cebula – mączniak rzekomy, stosować
środek od fazy widocznych 4 liści
do fazy początku powstawania pędu
kwiatowego.

Polyversum
WP

grzyb Pythium
oligandrum

Cebula – fuzaryjne różowienie cebuli

miedź (w postaci
tlenku miedzi)

Cebula, szalotka, czosnek uprawiane
w gruncie – alternarioza, antraknoza, mączniak rzekomy, bakterioza
cebuli, bakterioza czosnku, porażenie
Stemphylium vesicarium

Choroby

1.

2.

3.

4.
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Constans WG

Cuprablau

Nordox
75 WG

Szkodniki
SpinTor 240
S.C.

5.

Spinosad: Spinozyn
A, Spinozyn D

Cebula, por – wciornastek tytoniowiec

Wymienione środki są stosowane w gospodarstwach ekologicznych, jednak ich liczba jest stosunkowo niewielka. Rozporządzenie 889/2008 mówi wyraźnie, że „ich stosowanie ma kluczowe znaczenie dla zwalczania szkodliwego organizmu lub konkretnej
choroby, względem których inne środki biologiczne, fizyczne, hodowlane lub praktyki
uprawy lub inne efektywne metody nie są dostępne”. Oznacza to, że w pierwszym rzędzie należy skupić się na profilaktyce chorób i występowania szkodników poprzez stosowanie płodozmianu, odpowiednią agrotechnikę, nawożenie i stosowanie odpowiedniego
materiału siewnego, a jeśli te działania nie wystarczą, dopiero wówczas interwencyjnie
zastosować środki ochrony roślin.
Choroba

Zgorzel
siewek
cebuli

Fuzaryjna
zgnilizna
cebuli

Objawy

Profilaktyka i zwalczanie

Brunatnienie, zamieranie
kiełków, na roślinach w fazie liścieni ciemne plamki,
przewężenie u podstawy
roślin, zamieranie (zgorzel
przedwschodowa)

Zapewnić optymalne warunki do
kiełkowania i wzrostu, unikać
zbyt niskiej temperatury (<10°C)
i nadmiernego uwilgotnienia podłoża, unikać zbyt wczesnego i głębokiego siewu do nieogrzanej gleby.
Można moczyć nasiona w preparatach opartych na Efektywnych
Mikroorganizmach lub mieszać
nasiona z popiołem drzewnym drzew
liściastych (poza dębem).

Choroba odglebowa,
atakuje rośliny w okresie
kiełkowania i wczesnego
wzrostu, rośliny żółkną
i zamierają, w późniejszym
etapie rozwoju rośliny gniją
od piętki.

Unikać upraw w monokulturze i na
podmokłych stanowiskach. Ze względu na to, że grzyb może być przenoszony w dymce, przed sadzeniem
wykonać sortowanie i usunąć cebule
porażone.
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Różowa
zgnilizna
cebuli i pora

Mączniak
rzekomy
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Choroba występuje na
glebach lżejszych w rejonach uprawy cebuli. Grzyb
atakuje również czosnek
i szczypiorek.

Należy stosować płodozmian i kilkuletnią przerwę w uprawie cebuli,
czosnku i pora. Dobrze uprawić glebę
przed siewem lub sadzeniem. W celu
ograniczenia choroby obornik, kompost czy nawozy zielone stosować na
rok przed uprawą cebulowych.

Na liściach i pędach
występują jasnozielone lub
zielono-żółte plamy, na
początku małe, stopniowo
powiększające się – przy
silnym porażeniu pokrywają znaczną część liści
i pędów. W czasie wilgotnej
pogody na plamach na
liściach pojawia się aksamitny szaro-fioletowy nalot
trzonków konidialnych
z zarodnikami konidialnymi. Z czasem nalot ciemnieje, staje się wyraźniejszy
i trwalszy, porażone liście
i pędy żółkną i przedwcześnie zamierają. Porażone
cebule wytwarzają wciąż
nowe liście, w konsekwencji tworzą się cebule o zgrubiałych szyjkach, które nie
zasychają, a zebrany plon
nie nadaje się do przechowywania.

Nie dopuszczać do nadmiernego
zachwaszczenia plantacji, ponieważ
nadmierne zachwaszczenie w warunkach deszczowej, zmiennej pogody
ułatwia proces rozwojowy grzyba,
nie lokalizować plantacji w miejscach
mało przewiewnych i utrzymujących
wilgoć, wybierać odmiany odporne
lub tolerancyjne, stosować szersze
rozstawy międzyrzędzi i nie przekraczać zagęszczenia roślin 70 szt./m2,
nie przenawozić azotem, opylać
plantacje mączką bazaltową, wzmacniać rośliny preparatami z glonami
morskimi i kwasami humusowymi,
stosować opryski zarejestrowanym
środkiem.

Miękka zgnilizna szyjki cebuli, wodnistość
i gnicie pojedynczych
łusek wewnętrznych cebul
i stopniowe ich zasychanie,
śluzowata zgnilizna wewnątrz łusek. Objawy mogą
być różne w zależności od
rodzaju bakterii.

Po uzgodnieniu z jednostką certyfikującą opryskiwać plantację 3 x co
7 dni na przełomie lipca i sierpnia
środkami poprawiającymi właściwości roślin, zawierającymi ekstrakty
z grejpfruta.

Choroba następcza, występująca na roślinach porażonych przez inne choroby.
Objawami są brązowo-fioletowe plamy, przechodzące
w czarne, pokryte nalotem
grzybni i zarodników.

Ograniczyć nawożenie azotem, stosować szeroką rozstawę międzyrzędzi,
nie dopuszczać do nadmiernego
zachwaszczenia plantacji.

Rdza pora

Żółte plamki na liściach,
pojawiające się w maju
i czerwcu

Brak ekologicznych środków do jej
zwalczania. Stosować prawidłowy
płodozmian z minimum 3-letnią przerwą w uprawie (im dłuższa przerwa,
tym lepiej), głęboko przyorywać
resztki roślinne po zbiorze, unikać
sadzenia pora o różnym stopniu
wczesności na tym samym polu, nie
zagęszczać roślin na plantacji.

Fytoftoroza
pora

Wodniste plamy na zakończeniach liści, bielenie ich
i zasychanie, nieregularne
plamy na powierzchni liści

Brak ekologicznych środków do jej
zwalczania. Stosować prawidłowy
płodozmian z minimum 3-letnią
przerwą w uprawie (im dłuższa przerwa, tym lepiej), unikać sadzenia na
mokrych stanowiskach.

Bakteriozy
cebuli i czosnku

Alternarioza
cebuli
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Szkodnik

Śmietka
cebulanka

Wciornastek
tytoniowiec
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Objawy

Profilaktyka i zwalczanie

Owadem dorosłym jest muchówka, bobówka zimuje
w glebie, natomiast rośliny
niszczą larwy I i II pokolenia. Larwy uszkadzają
cebule (korzenie), cebule
gniją od dołu, szczypior więdnie i zasycha.
Największa szkodliwość
larw ma miejsce wówczas,
gdy rośliny są w fazie
1–3 liści.

Unikać uprawy bezpośrednio po
nawożeniu obornikiem, ponieważ
zapach rozkładającej się materii
organicznej przyciąga śmietkę,
ograniczyć czasowo uprawę cebuli na
polu lub w jego sąsiedztwie, wykonywać głęboką orkę po zbiorze (w celu
zniszczenia bobówek), usuwać kwitnące chwasty (przyciągają muchówki
żywiące się nektarem), zwiększać
normy siewu, w celu zrekompensowania strat wynikających z żerowania
śmietki, w czasie nalotu szkodnika opryskiwać plantację 2 razy
w tygodniu naparami roślinnymi
o intensywnym zapachu, opryskiwać
plantację ekologicznym nawozem
Larvasoil liq organic, którego zapach
dezorientuje śmietkę, przykrywać
plantację włókniną PP17 lub siatką
z małymi oczkami (1x1 mm lub
0,6 mm).

Biało-srebrzyste plamki
na szczypiorze, z czasem
zlewające się na skutek
wysysania soków z liści
przez owady dorosłe, larwy
i nimfy; szczypior szarzeje, deformuje się, żółknie
i zasycha.

Stosować preparat Spintor 240 S.C.
maksymalnie trzy razy w sezonie.

Wgryzka
szczypiorka

Niszczyk
zjadliwy

Rolnice

Owadem dorosłym jest
motyl, gąsienice I pokolenia żerują na plantacjach
nasiennych, II pokolenia
na szczypiorze cebuli
z wiosennego siewu,
III pokolenia na nasiennikach cebuli, siedmiolatce
i porze. Gąsienice wygryzają liście od wewnątrz,
wskutek czego na liściu
widoczne są pasemka,
z zewnątrz skórka liści nie
jest uszkodzona.
Nicienie. Porażone siewki
nabrzmiewają u podstawy, zniekształcają się,
szczypior ulega skręceniu,
u starszych roślin łuski
stają się gąbczaste, roślina
pozbawiona korzeni gnije
od spodu.
Gąsienice uszkadzają
rośliny głównie w maju
i czerwcu, choć mogą żerować cały rok; młodsze rolnice uszkadzają nadziemne
części roślin, starsze żerują
nocą, wygryzając dolne
części rośliny.

Przykrywać plantację włókniną
PP17 lub siatką z małymi oczkami
(1x1 mm lub 0,6 mm), zabiegi na
wciornastka ograniczają również
wgryzkę.

Stosować tylko dobrej jakości materiał siewny lub nasadzeniowy, na
zainfekowanym polu robić przerwy
w uprawach cebuli i innych roślin
żywicielskich na 5 do 8 lat (zaleca się
dłuższą przerwę na glebach ciężkich),
przed uprawą wskazane jest badanie
gleby na obecność nicieni.

Przykrywać plantację włókniną
PP17 lub siatką z małymi oczkami
(1x1 mm lub 0,6 mm).

Źródło: dr Beata Studzińska – materiały szkoleniowe

Obecność niektórych szkodników – np. rolnic – można określać na podstawie sygnalizacji z użyciem pułapek feromonowych. Dotychczasowe zalecenia dotyczące zwalczania rolnic opierały się na liczbie znalezionych gąsienic lub uszkodzonych roślin na
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jednostkę powierzchni, jednak stwierdzenie obecności rolnic w uprawie nie jest łatwe,
ponieważ młode gąsienice są bardzo małe, a starsze rozwijają się pod powierzchnią gleby. Najwcześniej zauważalne mogą być dopiero objawy żerowania spowodowane przez
starsze gąsienice, ale to zbyt późno na efektywny zabieg. Zastosowane wówczas środki
ochrony roślin nie są stanie dotrzeć do większości gąsienic, ponieważ zdążą one ukryć
się w glebie. Obecnie najbardziej praktyczną metodą wyznaczenia optymalnego terminu zabiegu w celu zwalczenia gąsienic, które jeszcze nie zdążyły zejść do gleby, jest
stosowanie odpowiednich metod monitoringu lotu motyli. Pułapka feromonowa odławia
samce poszukujące samic do zapłodnienia. Monitoring polega na obserwacji dynamiki lotu i wyznaczania szczytów liczebności samców. Szczyt liczebności przypada na
okres składania jaj przez samice. Następnie w zależności pod przebiegu pogody wyznacza się termin zabiegu. Przy cieplejszej pogodzie termin ten przypada około 15 dni,
a w okresie chłodniejszej pogody – około 25 dni po szczycie lotu. Obserwacje należy
prowadzić w trakcie całego sezonu, pamiętając o wymianie dyspensera feromonowego, oraz w przypadku niektórych pułapek – o wymianie podłogi lepowej. W przypadku braku możliwości zwalczania środkami ochrony roślin (co ma miejsce w produkcji
ekologicznej, ponieważ nie ma zarejestrowanego na nie preparatu) można wykonać zabieg deszczowania. Jego intensywność należy zróżnicować w zależności od typu gleby
i przebiegu pogody. Wskutek zabiegu gleba powinna pozostać mocno wilgotna przez
co najmniej cztery dni, wówczas duża część populacji gąsienic nie będzie mogła zejść
do gleby, przez co będzie narażona na różne niekorzystne warunki środowiska. Z kolei
gąsienice, które zdołają ukryć się w glebie, będą w większym stopniu atakowane przez
organizmy dla nich patogeniczne.
Kolejnym szkodnikiem, którego obecność można określić na podstawie sygnalizacji,
jest wciornastek tytoniowy. Do wykrywania pierwszych samic i śledzenia dynamiki lotu
wciornastków należy zastosować niebieskie lub żółte tablice lepowe. Próg zagrożenia
wynosi 6 do 10 osobników na 1 roślinie w okresie od czerwca do lipca z przeglądanych
50 roślin losowo wybranych na polu. Plantację powinno się lustrować raz w tygodniu,
a przy suchej i upalnej pogodzie nawet co 3 dni. Robiąc przegląd, należy zwrócić szcze-
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gólną uwagę na rośliny znajdujące się na obrzeżach pola, na które wciornastek nalatuje
w pierwszej kolejności.
Do monitorowania pojawu wgryzki szczypiórki służą pułapki feromonowe typu
Delta lub skrzydełkowe z atraktantem płciowym samicy. Odłowienie samców w pułapki
oraz stwierdzenie pierwszych objawów żerowania gąsienic na liściach jest podstawą do
podjęcia decyzji o zwalczaniu szkodników. Samice najczęściej składają jaja na rośliny rosnące na obrzeżu pola, stąd przy niewielkim nasileniu szkodnika zabieg można
wykonać tylko na obrzeżach plantacji. Progiem zagrożenia jest wykrycie w czerwcu
2–5 wygryzionych w liściach „okienek” na 10 kolejno przeglądanych roślinach. Rośliny
należy przeglądać w losowo wybranych 3–5 miejscach na 1 ha plantacji. Łącznie należy
przejrzeć 30–50 roślin.
Lustrację plantacji na obecność śmietki cebulanki należy wykonywać 2–3 razy w tygodniu. Progiem zagrożenia jest stwierdzenie jaj śmietki cebulanki u podstawy 2–3 roślin rosnących na 1 mb. rzędu uprawy. Podstawą do zwalczania jest również stwierdzenie muchówek na plantacji za pomocą żółtych lub białych tablic lepowych.
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Zasada 6: Stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych
– spulchniania gleby, nawadniania,
odchwaszczania i obsypywania
W celu zapobieżenia opóźnionym i nierównomiernym wschodom cebuli, zwłaszcza na glebach cięższych i po intensywniejszych deszczach, warto przed wschodami
wykonać bronowanie (broną chwastownik lub broną o zębach sprężystych) ukośnie lub
w poprzek rzędów. Zabieg ten wpływa również na zniszczenie chwastów.
Zarówno cebula, jak i por bardzo korzystnie reagują na nawadnianie. Cebula ma
płytki system korzeniowy (do 30 cm głębokości), dlatego też w przypadku przedłużających się niedoborów wody może bardzo silnie reagować na taką sytuację stresową
chociażby formowaniem podwójnego stożka wzrostu. Największe zapotrzebowanie cebuli na wodę przypada na etap formowania cebul, jednakże również w innych fazach
wzrostu potrzebuje ona optymalnych warunków wilgotnościowych. Jednorazowa dawka nawodnieniowa cebuli w początkowym okresie wynosi 10–15 mm, później można ją
zwiększyć do 20 mm. Potrzeba nawadniania zależy od warunków klimatycznych i może
wynosić od 60 do 200 mm wody, przy czym najlepiej ją ocenić, stosując tensjometr
glebowy, ułatwiający podjęcie decyzji o konieczności nawadniania. Nawadnianie przy
użyciu tensjometru pozwala na 20-procentową oszczędność wody, natomiast zwyżka
plonu w stosunku do cebuli nienawadnianej może być większa o 30 procent.
Pory są najbardziej wrażliwe na niedobór wody po wysadzeniu rozsady, a następnie w momencie intensywnego przyrastania na grubość (co w przypadku porów uprawianych na zbiór jesienny przypada na czas od połowy lipca do połowy września). Ich
całkowite zapotrzebowanie na wodę oscyluje w granicach 500 mm. W zależności od
przebiegu pogody por wymaga 5–8 nawodnień.
Cebula, zwłaszcza z siewu, jest bardzo wrażliwa na zachwaszczenie. Okres krytyczny, w którym zachwaszczenie ma bardzo duży wpływ na obniżkę plonu i jego jakość,
wynosi aż 12 tygodni (od końca kwietnia do początku lipca). Najbardziej wrażliwa na za30

Zdj. 6. Tensjometr glebowy ułatwia podjęcie decyzji o nawadnianiu; fot. B. Studzińska

chwaszczenie jest od fazy „flagi” do fazy 3–4 liści właściwych. Zabiegi odchwaszczające stosowane w cebuli to m.in. wypalanie płomieniowe wypalaczem do chwastów
oraz bronowanie i pielenie w rzędach. Wypalanie można przeprowadzać 8–10 dni po
siewie. Tuż przed wschodami lub po wschodach (jeżeli cebula jest bardzo gęsta) można stosować bronę chwastownik (zgrzebło). Od fazy „flagi” można rozpocząć zabiegi
odchwaszczania w międzyrzędziach np. opielaczem z gęsiostópkami czy nożami kątowymi. Ważne jest to, by zabiegi przeprowadzać płytko, na głębokość 1–3 cm. Pomimo
przeprowadzania zabiegów mechanicznych niezbędne jest również ręczne (1–3-krotne)
odchwaszczanie plantacji. Przeciętnie na odchwaszczanie ręczne 1 hektara cebuli należy
przeznaczyć 600–800 godzin, o ile warunki pogodowe umożliwią wykonanie mechanicznych zabiegów odchwaszczających w optymalnym terminie. W innych przypadkach liczba godzin, którą trzeba przeznaczyć na pielenie ręczne, może wynieść średnio
prawie dwa razy więcej – czyli około 1500 godzin. U pora po posadzeniu i przyjęciu
rozsady chwasty można również niszczyć broną, a w późniejszej fazie wzrostu stosować
odchwaszczanie opielaczem. Bardzo istotną kwestią jest to, by chwasty były niszczone
na bardzo wczesnym etapie rozwoju, tzn. w fazie siewki. Późniejsze odchwaszczanie jest
mniej skuteczne i bardziej czasochłonne.
Zabiegiem specyficznym dla pora jest obsypywanie, które stosuje się w celu wybielenia łodygi przy uprawie na płask. Wykonuje się je dwukrotnie, dla porów jesiennych
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pierwszy raz pod koniec sierpnia, drugi – do połowy września. Obecność ziemi w kieszonkach liściowych w porze przeznaczonym do przetwórstwa jest cechą dyskwalifikującą, dlatego w czasie obsypywania nie należy do tego dopuścić.
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Zasada 7: Zbiór i przechowywanie
Zbiór cebuli przebiega dwuetapowo. Pierwszym etapem jest wykopywanie ce-buli,
kiedy około 70–80% roślin na plantacji ma załamany szczypior, ale 3–4 liście na roślinie
są jeszcze zielone. Opóźnianie zbioru może być przyczyną powtórnego ukorzeniania
się cebuli, co skutkuje pogorszeniem jakości (wcześniejszym wyrastaniem szczypioru
i skróceniem okresu przechowywania). Wykopaną cebulę ułożoną w wały dosusza się
na polu nie dłużej niż 7–10 dni. Wydłużenie czasu pozostawienia cebuli na polu pogarsza jakość łuski. W drugiej fazie zbioru cebulę dosuszoną na polu zbiera się z pola
i poddaje dosuszaniu uzupełniającemu. Odbywa się ono najczęściej w wiatach lub bezpośrednio w przechowalniach. Najczęściej rolnicy zbierają cebulę z pola w skrzyniopalety, które zapewniają odpowiedni przewiew, i przechowują je przez kilka tygodni pod

Zdj. 7. Cebule wykopuje się wtedy, gdy około 70–80% roślin na plantacji ma załamany
szczypior, ale 3–4 liście na roślinie są jeszcze zielone; fot. B. Studzińska
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zadaszeniem. Inny sposób dosuszania to zbiór luzem do tuneli foliowych, przechowalni
lub innych pomieszczeń i dosuszanie sztuczne przez przedmuchiwanie powietrza przez
warstwę cebuli. Gospodarstwa bardziej wyspecjalizowane przeprowadzają jednofazowy
zbiór cebuli, ale nie jest to sposób rozpowszechniony. Dobrze dosuszoną cebulę można
przechować w tradycyjnych przechowalniach z grawitacyjną lub aktywną wentylacją do
połowy marca.
Plon cebuli waha się w granicach 25–35 t/ha. Czynnikami ograniczającymi jej plonowanie jest brak składników pokarmowych (głównie azotu) i nawadniania.
Zbiór pora przeprowadza się ręcznie na małych plantacjach. Na większych powszechne jest stosowanie wyorywaczy. Na rynku są dostępne również kombajny do
zbioru pora. Przechowuje się go w skrzyniopaletach, w chłodni, w temp. 0°C. Cześć producentów ekologicznych przechowuje go w odkrytych kopcach z balotów słomy. Pory
oczyszczone z nadmiaru ziemi ustawia się w pozycji pionowej na cienkiej warstwie
izolacyjnej ze słomy. Kopiec okrywa się włókniną i cienko słomą, co stanowi warstwę
izolacyjną. Przy wzroście temperatury powyżej 0°C kopiec się odkrywa. Taki sposób
przechowywania umożliwia dostęp do roślin i jednocześnie jest tani.
Plon pora kształtuje się na poziomie około 20–30 t/ha. Czynnikami ograniczającymi
plonowanie (nawet o połowę w stosunku do ekologicznych gospodarstw w Niemczech)
są, podobnie jak u cebuli, przede wszystkim niedobory składników pokarmowych,
zwłaszcza azotu, brak nawadniania oraz niska jakość rozsady.
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Podsumowanie
Uprawa ekologicznych warzyw cebulowych jest możliwa. Zajmuje się nią wiele
gospodarstw, jednak ekologiczna produkcja jest bardziej wymagająca niż produkcja
konwencjonalna. Wymaga ona przede wszystkim działań zapobiegawczych, które mają
nie dopuścić do wystąpienia niedoboru składników pokarmowych czy rozwoju patogenów. Przypominana to nieco sytuację lekarza w dawnych Chinach, który dostawał
wynagrodzenie za utrzymywanie pacjenta w dobrym zdrowiu. Jeśli natomiast dopuścił
do zachorowania, uznawano, że nie wywiązał się z obowiązku i wstrzymywano mu
wypłatę. Podobnie wygląda produkcja ekologiczna, w której zaniedbania rolnika mogą
spowodować całkowitą stratę plonu, ponieważ działania interwencyjne mogą okazać
się zbyt drogie i za mało skuteczne. Dlatego też do takiej produkcji należy się dobrze
przygotować. Doświadczeni rolnicy ekologiczni mówią też otwarcie o tym, że czasem,
pomimo wszelkich starań, warunki pogodowe, choroby lub szkodniki mogą sprawić, że
plony w poszczególnych latach będą się znacząco różnić i na to producenci powinni być
przygotowani.
W Polsce rynek ekologiczny nadal się rozwija, a prognozy wskazują, że zapotrzebowanie na produkty wysokiej jakości będzie rosnąć. Corocznie przybywa też środków
do produkcji ekologicznej, które ułatwiają uzyskanie płodów wysokiej jakości. Wzrasta
również świadomość konsumentów, co przekłada się na zapotrzebowanie na warzywa
ekologiczne, dlatego pomimo trudności, jakich nastręcza ekologiczny system uprawy,
warto rozważać przestawienie gospodarstwa na ekologiczne. Wybór profilu gospodarstwa – czy będą to uprawy dla przemysłu, czy do sprzedaży bezpośredniej – zależy od
wielu czynników, m.in. od wielkości gospodarstwa, jego potencjału, położenia, zasobów
siły roboczej, a przede wszystkim bliskości rynków zbytu i preferencji rolnika.
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