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Planowanie i projektowanie winnicy(A) 

 

Ocena siedliska, znaczenie i waga poszczególnych kryteriów 

dr hab. Maciej Gąstoł 

1. Planowanie winnicy (ocena siedliska, znaczenie i waga 

poszczególnych kryteriów) 
 

 

1.1 Wybór stanowiska – ogólne aspekty i kryteria wyboru 

Przez długi okres czasu pokutowało przekonanie, że aby uzyskać dobrą jakość winogron i 

wina, winorośl musi „cierpieć” i znajdować się w permanentnym stresie. Obecnie, coraz częściej 

odchodzi się od tego poglądu. Pomimo dużej elastyczności gatunku rośliny nie są w stanie podołać 

równocześnie: odpowiedzi na stres, wysokiemu poziomowi plonowania oraz (kluczowe w naszym 

klimacie) prawidłowemu wejściu w okres spoczynku i nabyciu odpowiedniej mrozoodporności. Coraz 

częściej odchodzi się też od tradycyjnego sposobu wyboru siedliska – zanim przystąpi się do analizy 

parametrów klimatyczno-glebowych, stawia sią na pierwszym miejscu – ekonomikę. Nie ma bowiem 

najmniejszego sensu sadzenie winorośli (nawet w rejonach o sprzyjającej lokalizacji) bez zapewnienia 

właściwej opłacalności, rynku zbytu, czy też bliskiego rynku pracy. Tylko, gdy te ostatnie punkty 

zostaną spełnione możemy przystąpić do rozpatrywania danej lokalizacji pod kątem przydatności dla 

uprawy winorośli.  

Niestety, jak w każdej uprawie wieloletniej, każdy błąd i zaniedbanie na etapie projektowania 

plantacji zostanie bezwzględnie obnażony przez Naturę, a skutki błędnej decyzji będziemy ponosić 

przez dziesięciolecia. W odróżnieniu od obszarów typowo winiarskich nie możemy skorzystać z 

wieloletniego doświadczenia właścicieli okolicznych plantacji. Dlatego analiza siedliska musi być 

niezwykle skrupulatne i oparta na możliwie największej liczbie obserwacji. Choćby w przypadku 

klimatu: dla okresu wegetacyjnego musimy sięgnąć po dane z ostatnich 10 lat, a w przypadku 

średnich rocznych – 30 lat wstecz. 

 Wiedza polegająca na rozpoznaniu korzystnych i niekorzystnych aspektów glebowych, mikro- 

mezo- i makroklimatu, topografii stanowi podstawę do i bazę do wyboru optymalnie korzystnych 

siedlisk. Pozwala ona nie tylko na produkcję win o lepszej jakości w ustalonych, tradycyjnych już 

regionach winiarskich, ale także racjonalnie rozszerzać uprawę na nowe, dziewicze tereny. 

  



7
 

 
  

 

Wykaz kompetencji Wykaz kompetencji Wykaz kompetencji Winnica 

1.2 Ocena przydatności stanowiska pod uprawę winorośli. 

 

1.2.1 Topografia terenu 

Wpływ czynników topograficznych jest tym bardziej istotny im bardziej wzrasta szerokość 

geograficzna uprawy oraz jej wysokość nad poziom morza. Zatem w Polsce będą one odgrywały 

znaczną rolę. Korzystny wpływ wystawy słonecznego zbocza znajdzie odzwierciedlenie w większym 

potencjale fotosyntezy, lepszym pobieraniu i oddawaniu energii cieplnej (ogrzewanie plantacji), 

ograniczeniu ryzyka przymrozkowego, poprawie drenażu wody i wszystkim, co razem składa się na 

korzystny mikroklimat winnicy. Będzie to skutkować lepszym dojrzewaniem owoców, wykolorowaniem 

skórki jagód, lepszym zbalansowaniem cukrów do kwasów organicznych, wydłużeniem cyklu 

wegetacyjnego, a w rezultacie – lepszym przygotowaniem roślin do zimy. Z drugiej strony mikroklimat 

zbocza południowego może ujawnić także swoje niekorzystne oblicze: zwiększenie erozji (wodnej i 

eolicznej), nasilenie ługowania składników mineralnych, stres wodny, czy też wczesną utratą 

ochronnej warstwy śniegu. Może się także przyczynić do powstawania ran zgorzelinowych, pękania 

kory, czy wcześniejszego wyjścia z okresu spoczynku. 

Nadmienić należy, że w warunkach Polski zbocza wschodnie będą bardziej narażone na 

wymarzanie (zimne wiatry), natomiast zbocza zachodnie będą bardziej wilgotne i wietrzne. Na tych 

ostatnich szczególnie ważna jest właściwa konstrukcja pasów wiatrochronnych. 

Oprócz zalet, jak choćby szybsze odprowadzenie wody w okresie ulewnych deszczy, zbocza 

posiadają wady. Zaliczyć do nich można erozję gleby oraz wymywanie składników mineralnych w dół 

zbocza. 

 

 

1.2.1.1 Wystawa słoneczna. 

Brak słońca (energii fotosyntetycznie czynnej) jest podstawowym czynnikiem ograniczającym 

u nas produktywność winorośli. Zatem wszelkie zabiegi, w tym orientacja plantacji na słonecznych 

zboczach, są koniecznością. W naszej szerokości geograficznej optymalnym (ze względu na 

fizjologię) nachyleniem zbocza byłoby 45-50°. Wówczas wartość tg kąta α (padania promieni) 

słonecznych osiąga maksymalną wartość i zbocze otrzymuje największą porcję energii. Oczywiście 

zbocza o takim nachyleniu byłyby niezwykle ciężkie w uprawie, możliwe jest to dopiero przy 

maksymalnym nachyleniu 30°. Pełna mechanizacja możliwa jest przy spadku nie większym niż 10 do 

15°, z użyciem specjalistycznego sprzętu – 20 do 25°. W przypadku zboczy wschodnich i zachodnich 

różnice w akumulacji promieniowania wynikające z nachylenia zbocza są niewielkie. Zbocza 

południowo-zachodnie i wschodnie nie powinny mieć spadku większego, niż 15°, gdyż przez zbyt 

długą ilość dnia pozostałyby zacienione. 
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Rysunek 1:1 Operujące nisko nad horyzontem Słońce, widoczne cieniowanie i deficyt światła jesienią. 

 

Natomiast zbocza północne w bardzo negatywny sposób wpływają zarówno na wysokość 

promieniowania słonecznego, jak i długość okresu wegetacji. Korzystny/niekorzystny efekt zbocza 

obserwuje się zwłaszcza poza latem, w porach roku, gdy słońce znajduje się nisko nad horyzontem 

(dojrzewanie owoców). 

Niestety może się zdarzyć, że korzystny efekt zbocza zostaje zniwelowany przez 

zachmurzenie. Zachmurzenie korzystne jest jedynie wiosną – eliminuje ono wypromieniowywanie 

ciepła z powierzchni winnicy w dalsze warstwy atmosfery, chroniąc przed przymrozkami. Także mgły 

(jesienne) powodują pogorszenie irradiacji. W takich wypadkach zbocza południowo-wschodnie będą 

miały przewagę nad zboczami o wystawie typowo południowej. 
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Rysunek 1:2 Mgła rozpraszająca promieniowanie słoneczne w winnicy. 

 

 

1.2.1.2 Odległość od zbiorników i cieków wodnych 

 

Innym ważnym czynnikiem topograficznym jest odległość od zbiorników wodnych. Nie 

chodzi tu tylko o akumulację ciepła przez wodę i ochronę przed mrozem (zima) i skwarem (lato). 

Lustro wody dzięki zdolności do odbijania promieni słonecznych może stanowić duże źródło energii 

PAR (energii fotosyntetycznie czynnej). Przyjmuje się, że przy niskiej pozycji słońca nad horyzontem 

wartość energii odbitej od wody i dostarczonej zboczu może przekroczyć 50%. 
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Rysunek 1:3 Winnice zlokalizowane nad zbiornikami wodnymi korzystają podwójnie – woda 
rezerwuarem ciepła i dodatkowej radiacji – odbitego światła w widmie widzialnym. Tu: winnice nad rzeką Duoro, 
Portugalia. 

 

 

1.2.1.3 Wystawa a wiatry. 

 

Poza korzystnym wpływem wiatru (wysuszanie liści, zapobieganie infekcjom, chłodzenie przy 

nadmiarze ciepła, ograniczenie zasiedlania krzewów przez szkodniki) wiatry mogą także negatywnie 

oddziaływać na winnicę. Przy prędkości wiatru powyżej 7 km/h tracimy ciepło uzyskane dzięki 

korzystnemu posadowieniu winnicy na zboczu. Dlatego w przypadku zboczy południowych (w naszej 

szerokości geograficznej) rzędy organizuje się w kierunku pd-pn. Alternatywą przy zboczach o 

większym nachyleniu jest tarasowanie, ale powoduje to zwiększenie erozji i pogorszenie warunków 

świetlnych. 

 

 

1.2.1.4 Wystawa a zabezpieczenie przed mrozami i przymrozkami. 

 

Jedną z podstawowych zalet zbocza jest ograniczenie wystąpienia przymrozków. Zbocze 

sprzyja odprowadzaniu zimnego powietrza w trakcie najpopularniejszych przymrozków radiacyjnych. 

Dzięki temu jesteśmy też przedłużyć liczbę dni bez przymrozków w jesieni (wydłużyć sezon 
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wegetacyjny). Obniżenie temperatury <10°C w przypadku większości odmian hamuje dojrzewanie 

owoców. Optymalnie byłoby, gdyby zbocze było połączone z większym zbiornikiem wodnym. 

 

 

1.2.1.5 Wyniesienie nad poziom morza. 

 

Przyjmuje się, że średnia temperatura powietrza obniża się o 0,5°C na każde 100 metrów 

wyniesienia nad poziom morza. Dlatego też w naszych szerokościach geograficznych i przy chłodnej 

odmianie klimatu umiarkowanego wyniesienie działa najczęściej niekorzystnie w aspekcie 

temperatury. Natomiast na większych wysokościach intensywność światła i promieniowania 

ultrafioletowego jest większa, co powodując stres, wpływa korzystnie na zawartość wtórnych 

metabolitów, a przez to - na jakość owoców.  

 

 

 

1.2.2  Czynniki klimatyczne (atmosferyczne). 

Jakakolwiek ocena czynników klimatycznych przed decyzją o założeniu winnicy musi 

uwzględniać wiele poziomów czynników i skali. Klimat musi być rozpatrywany w makroskali (klimat 

synoptyczny), mezoskali (klimat regionu), toposkali (klimat siedliska) i mikroskali (klimat w rzędzie 

winnicy, czy nawet obrębie korony pojedynczego krzewu). Planując winnicę musimy uwzględnić nie 

tylko układ klimatu i pogody optymalny dla wysokiej jakości winogron, jego przydatność dla 

poszczególnych odmian ale też zmienność sezonową i wreszcie wieloletnią. 

W starych, tradycyjnych regionach winiarskich o przydatności danego siedliska można było 

wnioskować empirycznie, na podstawie wieloletnich obserwacji zachowania roślin. Natomiast na 

nowych terenach musimy polegać na zbadaniu co najmniej kilku parametrów, wskaźników 

klimatycznych. Są to ekstrema:  

 temperatura maksymalna najcieplejszego miesiąca (u nas lipca),  

 minimalna najzimniejszego (stycznia) oraz 

 średnia temperatura powietrza dla wielolecia 

 średnia wysokość opadów 

 długość okresu wegetacji.  

W Polsce średnia temperatura lipca (izotermy) ma przebieg równoleżnikowy i wynosi od 17 °C 

na wybrzeżu do 19 °C na południu (Tarnów). Natomiast temperatury stycznia mają przebieg 

południkowy. Zaznacza się tutaj wyraźny wpływ chłodnego kontynentalnego powietrza ze wschodu 

oraz powietrza oceanicznego, atlantyckiego z zachodu. Średnia temperatura stycznia waha się od -1,5 

°C na północnym zachodzie do -5 °C na północnym wschodzie.  

Średnia temperatura powietrza dla wielolecia wynosi od 6,5 °C na północnym wschodzie do 

8,5 °C na południowym zachodzie.  
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Rysunek 1:4 Wieloletnia średnia temperatura roczna (1971-2000). 

 

Długość okresu wegetacji  

Wzrost średniej dobowej temperatury powyżej 9 °C powoduje początek wegetacji krzewów, a 

koniec wegetacji spowodowany jest jesiennymi spadkami temperatury poniżej 10 °C. 

Długość okresu wegetacyjnego wynosi: 

 Tarnów – 175 dni 

 Zielona Góra – 180 dni 

 Tereny powyżej 350 m n. p. m. – 160 – 170 dni 

 Nadrenia, Szampania – 180 dni 
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Rysunek 1:5 Długość okresu wegetacji w Polsce. 
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Rysunek 1:6 Średnie roczne amplitudy albeda (w %). Im mniejsze amplitudy, tym bardziej wyrównany, 
cieplejszy klimat (według Kozłowskiej-Szczęsnej). 

 

 

 

1.2.2.1 Warunki świetlne (natężenie, liczba dni słonecznych) 

 

Nasłonecznienie 

Promieniowanie słoneczne dostarcza niezbędnej energii dla wzrostu i dojrzewania winogron. 

Najbardziej krytyczny okres dla insolacji trwa od fazy floraison (kwitnienie) aż do momentu zbioru. 

Słabe usłonecznienie w okresie kwitnienia powoduje słabe zawiązanie gron. Natomiast w okresie 

zbiorów intensywne światło wpływa na wyższy poziom cukrów, a w efekcie wyższy potencjalny poziom 

alkoholu w winie.  

Średnia ilość godzin słonecznych w okresie od 1 kwietnia do 31 października wg Bosaka 

(2008) wynosi: 
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 Kraków – 1210 

 Tarnów – 1278 

 Jasło – 1239 

 Zielona Góra – 1231 

 Wrocław – 1186 

 Dolina Mozeli – 1288 

 Rheigau – 1333 

 Szampania – 1337 

 Chablis – 1331 

 Dolina Loary – 1389 

Natomiast rozkład usłonecznieni w poszczególnych miesiącach przedstawiono w poniższej 

tabeli. 

 

Tabela 1-1 Usłonecznienie miesięczne w godzinach, w okresie wegetacji i sumy roczne (według GUS). 

 

 

 

 

Intensywność promieniowania słonecznego zależy od: 

 kąta padania promieni słonecznych 

 stopnia zachmurzenia 

 zanieczyszczenia atmosfery 

 wysokości nad poziom morza. 

 

Najlepiej nasłonecznione są stoki: 

 południowo-zachodnie o spadku 10 - 30° (najlepsze w Polsce do zakładania winnic, dłużej zalega 

pokrywa śniegu) 

 południowe 

 południowo-wschodnie. 
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Promieniowanie słoneczne 

Ilość promieniowania słonecznego docierającego do danego siedliska zależna jest od kąta 

padania promieni słonecznych (a ta od szerokości geograficznej i nachylenia zbocza w stronę słońca). 

Dodatkowo nakładają się na to zmiany wynikające z ruchu obiegowego Ziemi (po orbicie eliptycznej), 

jak i precesji (oś obrotu Ziemi nie jest prostopadła, ale pochylona pod kątem 66,5° względem 

płaszczyzny ekliptyki). Ponieważ rozkład ten jest nierównomierny zarówno geograficznie, jak i 

chronologicznie powoduje zarówno zmiany w cyklach pogodowych długich (pory roku), jak i krótkich 

(wysokość słońca w zenicie, jego pozorna wędrówka). Wpływa to na długość dnia i odpowiada za 

reakcje fotoperiodyczne roślin i zwierząt.  

Winorośl, w odróżnieniu od większości gatunków roślin, jest relatywnie fotoperiodycznie 

obojętna. Natomiast wspomniane powyżej zjawiska odpowiadają za długość dnia, w tym także 

wysokość słońca, co przekłada się na zmiany widma spektralnego światła docierającego do winnicy. 

Przy wyższych szerokościach geograficznych blisko jedna czwarta promieniowania ulega 

rozproszeniu, w okresie letnim rozproszenie może sięgnąć nawet 60%. Dodatkowo, rozproszeniu 

mogą sprzyjać chmury, mgła, bądź opady deszczu. Im dłuższa droga dla światła w atmosferze tym 

rozproszenie jest większe. Zjawisko rozproszenia jest szczególnie istotne dla składowej widzialnej 

promieniowania słonecznego. Największemu rozproszeniu ulegają fale o krótkiej długości (niebieski, 

stąd mamy niebieskie niebo). Część rozproszonego światła w zakresie 400-500nm jest absorbowana 

przez chlorofil. Światło rozproszone głębiej też penetruje korony krzewów o większej miąższości. 

Ponieważ światło rozproszone nie niesie ze sobą większych ilości promieniowania podczerwonego nie 

powoduje większego nagrzewania liści. 

Znakomita większość światła wykorzystywanego do fotosyntezy pochodzi bezpośrednio od 

słońca, względnie ze światła rozproszonego (razem około 96,5%), tylko niewielka ilość z odbitego od 

roślin sąsiadujących, bądź gleby. Liść bezpośrednio wystawiony na promieniowanie słoneczne jest w 

stanie zaabsorbować 85-90% PAR, liście znajdujące się głębiej – zaledwie od 1% do 10% tej ilości. 

Ponieważ liście brzeżne niejako filtrują promieniowanie PAR, do głębszych warstw dociera niewielka 

ilość promieniowania PAR, a co więcej część widma fotosyntetycznie czynna jest już ‘wycięta’. 

Dlatego liście wewnętrzne są niedożywione, często żółkną i opadają. 

Intensywność światła bezpośredniego może wynieść do 1000 W/m
2
. Z tej ilości liście są w 

stanie efektywnie wykorzystać do 2500 W. Większość promieniowania zostaje zaabsorbowana i 

następnie wydzielona jako ciepło, co zwiększa temperaturę blaszek liściowych nawet o 5°C. W 

przypadku gorszego zaopatrzenia korzeni w wodę może doprowadzić to do przegrzania blaszek i 

zahamowania fotosyntezy (w temperaturze 35°C intensywność fotosyntezy spada do 15% w porówna 

do temperatury optymalnej 25°C). 

Niedostateczne doświetlenie nie tylko ogranicza fotosyntezę, ale także opóźnia drewnienie 

tkanek, formowanie pąków i zawiązków kwiatowych na rok następny), ale także ogranicza dojrzewanie 

owoców upośledzając biosyntezę barwników i związków aromatycznych odpowiedzialnych za jakość 

wina. 

Może to także prowadzić do upośledzania inicjacji, zakładania zaczątków pąków kwiatowych 

na rok przyszły, zaburzenia ich struktury. Promieniowanie zwiększa także temperaturę gron (nawet o 

15%) powoduje to zwiększenie jakości: zwiększenie ekstraktu, zawartości antocyjanów i kwasu 

winowego kosztem jabłkowego. Jednak nadmierna operacja słoneczna może powodować pękanie i 

oparzenia słoneczne. 
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Rysunek 1:7 Oparzenia słoneczne winogron. 

 

 

1.2.2.2 Temperatura  

Zależy ona wprost od ilości promieniowania słonecznego, a ta od kąta padania promieni 

słonecznych (tg kąta, na który składa się szerokość geograficzna i nachylenie stoku). Od temperatury 

zależą niezwykle ważne procesy aklimatyzacji, ale też rozwoju wiosną. Przypomnijmy, że każde 

zwiększenie temperatury o 10 stopni zwiększa poziom metabolizmu trzykrotnie. Cechą 

charakterystyczną winorośli jest jej powolny rozwój na wiosną. Minimalna temperatura do pękania 

pąków i wzrostu liści wynosi odpowiednio: 3,5°C oraz 7,1°C stopnia. Kwitnienie rozpoczyna się przy 

temperaturze 18°C. Niskie temperatury utrudniają formowanie pyłku, kiełkowanie i wzrost łagiewki 

pyłkowej. Przerośnięcie łagiewki przez szyjkę słupka kwiatu przy temperaturze 15°C trwa 7 dni, 

podczas gdy przy temperaturze 30°C tylko kilka godzin. Optymalna temperatura podczas kwitnienia 

uwzględniając efektywność zapłodnienia to około 20 stopni. Natomiast najlepsza temperatura dla 

rozwoju, wegetacji winorośli wynosi od 25°C do 32°C. 

Temperatura w doniosły sposób wpływa na rozwój owoców. We wczesnym stadium, po 

zapłodnieniu, na podział komórek (ich liczbę), a później na wzrost i dojrzewanie jagód. Wyższe 

temperatury zwiększają zawartość cukrów i nasilają rozkład kwasu jabłkowego. Optymalna 

temperatura dla dojrzewania wynosi 20-25°C, dla syntezy antocyjanów niższa temperatura jest 

bardziej korzystna, przy czym dzienne temperatury wydają się ważniejsze.  
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Spoczynek i uszkodzenia mrozowe 

Jesienna temperatura poniżej 10°C może zatrzymać przemiany w dojrzewającym owocu na 

krótki czas. Jeżeli niska temperatura trwa dłużej wówczas zmiany są nieodwracalne i określa je się 

mianem uszkodzeń chłodowych. Niskie temperatury są przyczyną tworzenia rosy, a to z kolei – 

większej presji patogenów grzybowych. Dalsze ochładzanie spowoduje postępującą dehydratację 

tkanek, roślina próbuje bronić się przed niską temperaturą zagęszczając sok komórkowy, a w 

ostateczności krystalizując lód w przestworach międzykomórkowych. Jeżeli Tkankami najbardziej 

wrażliwymi są pierwszorzędowe paki, następnie tkanki sitowe i kambium. Najmniej wrażliwe jest 

drewno. Uszkodzenia, jeśli nie są wielkie mogą zostać zregenerowane, ale często trwa to miesiące, a 

nawet lata. Odporność na mróz zależy nie tylko od odmiany (jej pochodzenie), ale także od 

aklimatyzacji i warunków zewnętrznych (wiatr, zwilżenie rośliny, a w szczególności pąków). 

Wiosenny spadek temperatury po rozpoczęciu pękania pąków -2 °C wpływa niekorzystnie na 

owocowanie, a spadek poniżej -4 °C może całkowicie zniszczyć plon. 

 

 

 

Rysunek 1:8 Minimalna temperatura stycznia w 2017 roku. 
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Suma temperatur aktywnych 

Zależność pomiędzy akumulacją ciepła, wzrostem winorośli i dojrzewaniem gron została 

zauważona już przez A.P. de Condolle’a w XIX w. Najprostszym i przez to przez większość uważanym 

za najlepszy wskaźnik wyznaczający przydatność danego siedliska dla założenia winnicy suma 

temperatur efektywnych (SAT, względnie Indeks Winklera). Został on opracowany przez Amerina i 

Winklera w 1944 rok. Do obliczenia wykorzystuje się średnie temperatury powietrza za miesiące 

wegetacji (IV-X). Jako temperaturę progową przyjmuje się 10°C, a więc temperaturę w której 

większość odmian winorośli rozpoczyna i kontynuuje wegetację. Od średniej miesięcznej odejmujemy 

temperaturę progową i mnożymy przez średnią liczbę dni w miesiącu. Otrzymane ze wszystkich 

miesięcy sumujemy. Zatem wzór wygląda następująco: 

 

𝑆𝐴𝑇 = ∑(ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝. 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ą𝑐𝑎 −  10)  ∗  𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑑𝑛𝑖 𝑤 𝑑𝑎𝑛𝑦𝑚 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ą𝑐𝑢

𝑋

𝐼𝑉

 

Ponieważ średnie temperatury miesięcy IV i X rzadko u nas przekraczają 10°C, nie wlicza się ich do 

wzoru, co zaniża wyniki.  

Dlatego też w krajach wschodniej i centralnej Europy stosuje się metody bardziej przystające 

do naszego klimatu i uwzględniające jego specyfikę. Metodą o zwiększonej dokładności, jest sposób 

obliczania SAT zaproponowany przez Dawitaja. Algorytm uwzględnia zamiast średniej miesięcznej 

powietrza – średnie dzienne temperatury. Od średniej temperatury dobowej odejmujemy temperaturę 

progową (10°C); różnice jeśli są dodatnie sumujemy. Sumowanie przeprowadzamy za cały okres 

wegetacji.  

𝑆𝐴𝑇 =  ∑ ś𝑟. 𝑡𝑒𝑚𝑝. 𝑑𝑜𝑏𝑜𝑤𝑎 −  10

30 𝑋

1 𝐼𝑉

 

Jako granicę przyjęto 10°C ponieważ tylko niektóre odmiany rozpoczynają wegetację poniżej 

tej wartości temperaturowej. W literaturze jednak powszechnie stosowana jest metoda Winklera. Aby 

porównać indeksy obu metod można użyć wzoru: 

SAT(Dawitaj) = SAT(Winkler) + liczba_dni_okresu_wegetacji ∗ 10,3 

 

Amerine i Winkler podzielili regiony winiarskie wg SAT na 5 klas, następnie rozszerzono 

klasyfikację, obejmujące także tereny o bardziej ekstremalnych warunkach. 

 

Regi

on/klasa 

°F °

C 

Odmiany Regiony uprawy 

Regi

on Ia 

1500–

2000 

850–1111 Mieszańce 

międzygatunkowe 

Chłodne rejony 

Regi

on Ib 

2000–

2500 

1111–

1389 

pinot noir, riesling, 

chardonnay, 

gewurztraminer, pinot 

grigio, sauvignon blanc 

Chablis, Friuli, Tasmania, 

Champagne, Marlborough 
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Regi

on II 

2500–

3000 

1389–

1667 

cabernet sauvignon, 

chardonnay, merlot, 

semillon, syrah 

Bordeaux, Alsace, Yarra Valley, 

Frankland River 

Regi

on III 

3000–

3500 

1667–

1944 

grenache, barbera, 

tempranillo, syrah, 

Clare Valley, Lower Hunter, Rioja, 

Piemonte 

Regi

on IV 

3500–

4000 

1944–

2222 

carignan, cinsault, 

mourvedre, tempranillo 

McLaren Vale, Upper Hunter, 

Langhorne Creek, Montpellier 

Regi

on V 

4000–

4900 

2222–

2700 

primitivo, nero d’avola, 

palomino, fiano 

Greek Islands, Jerez, Sicily, 

Sardinia 

 

Zaletą metody jest równoczesne uwzględnienie długości okresu wegetacyjnego i panujących 

warunków termicznych. Ponieważ metoda opracowana przez Amerine i Winklera odnosiła się do 

specyficznych warunków Kalifornii, w innych krajach próbowano stosować modyfikacje. Jackson i 

Cherry zaproponował zastosowanie indeksu temperaturowo-wysokościowego. W metodzie tej 

mnożymy średnią temperaturę najcieplejszego miesiąca * 60 (i odejmujemy szerokość geograficzną). 

W metodzie Bentryna siedlisko klasyfikujemy na podstawie średniej temperatury i dziennej wilgotności 

najcieplejszego miesiąca, co jest też wykorzystywane w modelach chorobowych. Ostatnio (Tonietto i 

Carbonneau 2004) zaproponowali nową systematykę klimatyczną i przydatności. Opiera się ona na 

czynnikach jak: indeksie zimnych nocy (CI), indeksie schnięcia (DI) oraz indeksie heliotermalnym 

Huglina (HI). Jednakże wskaźniki te posiadają większe znaczenie dla klimatu ustabilizowanego (np. 

śródziemnomorskiego) podczas gdy w klimacie o cechach przejściowych i silnym wpływie 

kontynentalnym mogą być zawodne. 

HI = K ∗ ∑
(𝑇 ś𝑟. 𝑑𝑧𝑖𝑒𝑛𝑛𝑎 − 10)  + (𝑇𝑚𝑎𝑥. 𝑑𝑧𝑖𝑒𝑛𝑛𝑎 −  10) 

2

30.09

01.04

 

Wzór na indeks Huglina, gdzie stała K wynosi dla szerokości geograficznej: 

K (40°) = 1,02 

K (50°) = 1,06 

 

Przyjmuje się, że dla odmian dla stref chłodniejszych, konieczne jest ponad 1000 SAT, 

półroczny okres bez przymrozku i okres poniżej temp -20°C nie częściej niż raz na 20 lat, opady w 

skali 400-500 mm. Oprócz tych wyznaczników niezwykle ważna jest zgodność odmiany (jej faz 

fenologicznych) z mikroklimatem siedliska.  

Najwyższe wartości SAT mają regiony na południowy zachód od linii: Chełm, Lublin, Radom, 

Łódź, Poznań, Gorzów Wielkopolski. 
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Rysunek 1:9 Potencjalne obszary towarowej uprawy winorośli. 

 

 

W Polsce bardzo dobre tereny pod uprawę winorośli o korzystnym mikroklimacie: Kotlina 

Sandomierska, Wyżyna Małopolska, Pogórze Karpackie, Pogórze Sudeckie, Nizina Śląska, Nizina 

Wielkopolska. 

Tabela 1-2 Czynniki wpływające dodatkowo na wysokość sumy temperatur aktywnych. 

Czynnik ΔSAT 

zbocze południowe o nachyleniu 10° +100 

zbocze południowe o nachyleniu 25° +200 
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tarasy o stromym zboczu południowym +300 

osłonięcie winnicy od wiatru +50 

lekkie gleby piaszczyste +50 

zbocze północne o nachyleniu 10° -150 

ciężkie gleby gliniaste i ilaste -50 

 

 

Należy podkreślić, że klimat obecnie ulega dynamicznym zmianom (ociepleniu). W niektórych 

z tradycyjnych regionów winiarskich wskutek zbyt wysokiej temperatury i usłonecznienia plantatorzy 

będą musieli zaprzestać produkcji, a niektóre poprzednio zbyt chłodne rejony będą coraz lepiej 

dopasowane do fenologii winorośli (por. mapka). 

 

 

Rysunek 1:10 Mapka z terenami, gdzie uprawa winorośli do 2050 nie będzie możliwa (kolor czerwony), 
tereny które pozostaną przydatne pod uprawę winorośli (zielony) oraz tereny, które staną się do 2050 przydatne 

pod uprawę winorośli (niebieski). 
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Rysunek 1:11 Mapa rejonów uprawowych winorośli. Zaznaczone zmiany izoterm w latach 2000-2100 
przy założeniu modelu A1B emisji (średnie tempo konsumpcji i emisji gazów cieplarnianych). (wg. Jones et al. 
2012). 

 

 

Tabela 1-3 Ogólny wpływ klimatu na charakterystykę wina. 

Charakterystyk

a wina 

Klimat chłodny Klimat 

umiarkowany do 

ciepłego 

Klimat ciepły 

do gorącego 

Nuty owocowe Cierpki Dojrzały, słodki Przejrzały, 

bujny 

Aromaty (białe) Jabłko, 

gruszka 

Brzoskwinia, 

melon 

Mango, 

ananas 

Aromaty 

(czerwone) 

Żurawina, 

wiśnia 

Jagody, śliwka Figa, 

Węgierka 

Body Lekkie Średnie Pełne 

Kwasowość Drapiąca, 

ostra 

Zbalansowana Miękka, 

gładka 

Alkohol Niski - średni Średni - 

wysoki 

Wysoki – 

bardzo wysoki 

Styl ogólny Subtelny, 

elegancki 

Średnio 

intensywny 

Wyraźny 
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1.2.2.3 Woda i opady (wysokość, rozkład, natężenie, jakość) 

 

Większość z pobranej wody służy roślinie jako chłodziwo. Dorosłe krzewy winorośli bardzo 

rzadko wykazują niedobory wody i więdnięcia (dzięki wydajnemu systemowi korzeniowym). Tym 

niemniej nawet niewidoczne gołym okiem objawy niedoboru mogą ograniczyć procesy metaboliczne. 

Problemem, zwłaszcza w naszym klimacie może być nadmiar wody, zarówno w okresie 

kwitnienia, jak i dojrzewania owoców. Przy glebach porowatych będzie to rzadziej obserwowane. 

Podobnie orientacja rzędów sprzyjająca wysuszeniu będzie korzystna, tym bardziej, że ograniczymy 

dodatkowo zagrożenie ze strony chorób grzybowych. Wobec coraz bardziej dynamicznego klimatu i 

niepełnej mrozoodporności gatunku bardzo ważna jest wielkość pokrywy śnieżnej i długość jej 

zalegania. Oprócz sumy opadów niezwykle istotny jest także ich rozkład. Do podstawowych okresów 

krytycznych w zaopatrzeniu w wodę zaliczamy: 

 Maj – susza (gleby gliniasto-ilaste dłużej utrzymują wodę). 

 Czerwiec – opady (kwitnienie). 

 Wrzesień – opady (pękanie jagód). 

 

Średnia suma opadów dla Polski to 500 – 800 mm i najniższe w centralnym pasie nizin, 

wzrastając w kierunku południowym. Ilość opadów rośnie wraz ze wzrostem wysokości n. p. m. 
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Rysunek 1:12 Częstotliwość opadów nawalnych w % ich średniej częstotliwości w Polsce. 

 

Źródłami wody mogą być: 

 opady deszczu 

 rosa (bardziej na równinach, niż na stokach) 

 śnieg (od 5 cm na zachodzie do 10 cm w pozostałej części kraju). 

Poziom wód gruntowych w winnicy nie powinien być wyższy niż 1,5 – 2 m. 
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Rysunek 1:13 Średnia suma opadów w Polsce za trzydziestolecie (1971-2000). 

 

Niezwykle destrukcyjnym opadem jest grad. Mapkę szlaków gradowych przedstawiono na 

poniższym rysunku. W przypadku występowania większego ryzyka gradów (związanego z dużą 

dynamiką pogody na danym terenie konieczne jest wyposażenie winnicy w aktywne (działko 

przeciwgradowe), bądź pasywne (siatki) metody ochrony przed gradem.  
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Rysunek 1:14 Rozmieszczenie występowania gradów w okresie wegetacyjnym i szkód przez nie 
powodowanych. Strefy o gradach najmniej szkodliwych I i II. Strefy z gradami bardzo szkodliwymi III i IV. 

 

Tabela 1-4 Prawdopodobieństwo lat bez burz gradowych (według danych Koźmińskiego). 
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1.2.2.4 Wiatry 

 

Może się przyczynić do pogorszenia warunków termicznych siedliska, a nawet uszkodzenia 

gron i całych krzewów. W naszym klimacie zwraca się uwagę na wiatry zimowe – nasilające skutki 

przemarznięcia poprzez dodatkowe wysuszenie i odwodnienie tkanek. Dlatego też warto stosować 

różne zabezpieczenia przed tymi niekorzystnymi zjawiskami. Możemy zastosować pasy wiatrochronne 

(z drzew i krzewów) oraz osłony wiatrochronne (nieożywione). W ramach możliwości należy 

wykorzystywać naturalne osłony oraz orientować rzędy winnicy w kierunku pd.-pn. 

Wiatry sprzyjają nie tylko uszkodzeniu gron, ale także nasilają transpirację, powodują 

zmniejszenie gron i liczby jagód, opóźniają dojrzewania i pogarszają poziom ekstraktu. 

Wadą pasów wiatrochronnych jest ograniczenie fotosyntezy (cieniowanie) oraz przedłużenie 

wegetacji winorośli w zasięgu pasa. Zwiększają także wilgotność, a przez to - możliwość zasiedlania 

przez choroby i szkodniki. Osłony nie mają tych wad. Natomiast niezaprzeczalną korzyścią 

stosowania pasów wiatrochronnych jest zwiększenie bioróżnorodności, zapewnienie schronienia 

organizmom pożytecznym, w tym drapieżcom, izolacja zabudowań od niekorzystnego wpływu 

chemizacji oraz możliwość wykorzystania pasów jako naturalnych ogrodzeń zabezpieczających 

winnicę. 

Aby pas wiatrochronny był skuteczny nie może być nieprzepuszczalny całkowicie – wówczas 

będziemy mieć do czynienia z turbulencjami. Jego górna krawędź powinna być postrzępiona, 

wówczas skuteczniej rozprasza silniejsze podmuchy. Efektywne zabezpieczenie otrzymuje się na 

długości winnicy wynoszącej 4 (maksymalnie 10) wysokości pasa wiatrochronnego. Należy stosować 

gatunki rodzime, nie będące wektorami chorób i szkodników, tworzyć z nich różne piętra. 

W Polsce najczęściej obserwowanymi wiatrami w lecie są wiatry zachodnie przynoszące 

wilgotne powietrze znad Atlantyku, a więc: 

 w okresie letnim – opady deszczu 

 w okresie zimowym – odwilże 

Zimą częste są wiatry wschodnie: suche i mroźne. Wiatry północno-wschodnie i północne 

kojarzone są często z wiosennymi przymrozkami. Bardzo szkodliwe są mocne wiatry zimą, gdyż silnie 

schładzają i wysuszają krzew zmniejszając odporność na mróz. 

Wiatry spełniają tez pożyteczną rolę. Wiatry o prędkości do 3 m/s są korzystne dla 

mikroklimatu winnicy: poprawiają asymilację, ułatwiają zapylanie. 
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1.2.3  Gleba 

Spośród wszystkich innych czynników gleba wydaje się mieć pomimo, że istotny, to jednak 

najmniejszy wpływ na jakość winogron i wina. Możemy ją w największym (choć też ograniczonym) 

stopniu modyfikować. Poza wpływem bezpośrednim – rezerwuar wody, składników odżywczych, 

mikroorganizmów, gleba wpływa na winorośl także w sposób pośredni. Choćby jej kolor i tekstura 

wpływają na zdolność do akumulacja ciepła, w rezultacie dojrzewanie i ochronę przed przymrozkami. 

Z punktu widzenia winogrodnika ważniejsza niż poszczególne parametry jakościowe gleby jest jej 

powtarzalność. Zmienność glebowa jest przyczyną nierównomiernego dojrzewania gron i niskiej 

jakości wina. 

 

1.2.3.1  Definicja i funkcja gleby 

Według definicji ekologicznej i rolniczej, gleba jest tworem przyrody stanowiącym wierzchnią 

warstwę skorupy ziemskiej zdolną do zaspokajania potrzeb roślin w stosunku do składników 

pokarmowych, wody i powietrza. Powstaje w wyniku wietrzenia skał macierzystych i proces ten, który 

rozpoczął się miliony lat temu, trwa nadal. Fragmenty skały rozpadają się pod wpływem działania 

mrozu, wahań temperatury, wody i wielu innych czynników, w tym biologicznych (mchy, porosty) na 

mniejsze cząstki. Wreszcie na takim materiale wyrastają rośliny wyższe, których korzenie 

przyspieszają proces tworzenia się gleby (zdj. 1). Rośliny są podstawowym źródłem glebowej materii 

organicznej. Korzenie roślin wydzielają do gleby dwutlenek węgla (CO2), kwasy organiczne i inne 

związki, które przyśpieszają rozkład minerałów glebowych. Mechaniczne oddziaływanie korzeni 

przyczynia się do spulchniania gleby i jej pogłębiania, tworzenia struktury glebowej i poprawy 

stosunków powietrzno-wodnych. Bardzo ważny jest także ochronny wpływ roślinności na glebę, 

głównie przed erozją wodną i eoliczną (wietrzną). 

 

 
Rysunek 1:15 Gleba inicjalna z bardzo płytkim poziomem próchnicznym, pod którą znajduje się 

bezpośrednio skała macierzysta. 

 
Jedną z najważniejszych funkcji gleby jest jej funkcja biologiczno-produkcyjna, czyli udział w 

produkcji biomasy - świeżej masy organizmów początkowo roślinnych, a później w łańcuchu 

pokarmowym, także zwierzęcych. Gleba jest środowiskiem życia organizmów żywych, w tym roślin, 

głównym źródłem wody i składników mineralnych niezbędnych w ich przemianach metabolicznych. 

Część gleby poddawaną działaniu narzędzi uprawowych nazywamy rolą, co na ogół odnosi się do 

poziomu próchnicznego. Poziom próchniczny powstaje na skutek nagromadzenia się składników 

organicznych i mineralnych w górnej, około 20-30 cm warstwie gleby.  
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1.2.3.2 Parametry jakości gleby 

 

Jakość gleby, czyli główny atrybut rolnictwa trwałego - zrównoważonego, jest rozumiana jako 

potencjał gleby do pełnienia określonych funkcji w ekosystemach naturalnych lub przekształconych 

przez człowieka (agroekosystemach) w celu utrzymania produktywności roślin i zwierząt. Do 

najczęściej stosowanych parametrów oceny jakości gleby należą: skład granulometryczny (tekstura), 

zawartość materii organicznej (węgla organicznego), struktura gleby, odczyn, zawartość głównych 

składników pokarmowych dla roślin.  

 

1.2.3.2.1 Skład granulometryczny 

Gleba jest układem dynamicznym składającym się z trzech faz: stałej, płynnej oraz gazowej. 

Ilościowy stosunek między tymi trzema fazami, warunkuje właściwości fizyczne gleb, wpływa na 

kierunek i tempo przebiegu wszystkich procesów fizyko-chemicznych i biologicznych, a więc na 

warunki życia organizmów glebowych i tym samym na wzrost i plonowanie roślin. Fazę stałą stanowią 

cząstki mineralne, organiczne i połączenia organiczno-mineralne. Faza ciekła to woda wraz z 

rozpuszczonymi w niej składnikami mineralnymi i organicznymi. Faza gazowa to powietrze glebowe, 

czyli mieszanina gazów i pary wodnej.  

Substancja mineralna stanowiąca około 45% gleby to różnej wielkości okruchy zwietrzałej 

skały macierzystej. Można podzielić je na frakcje według średnicy cząstek. Wyróżnia części 

szkieletowe o średnicy >2 mm, w tym frakcję kamieni 75-200 mm i żwiru 2-75 mm (zdj. 2) oraz 

najważniejsze z punktu widzenia żyzności gleby - części ziemiste o średnicy <2 mm, w tym frakcję 

piasku 2-0,05 mm, frakcję pyłu 0,05-0,002 mm oraz cząstki spławialne, czyli frakcję iłu <0,002 mm. 

Analiza granulometryczna, dzięki której można określić procentowy udział poszczególnych frakcji 

glebowych (skład granulometryczny) pozwala zaliczyć glebę do danej grupy i podgrupy 

granulometrycznej (np. glina ciężka pylasta). W oparciu o procentowy udział frakcji, a w szczególności 

cząstek spławialnych (% cząstek o średnicy <0,002 mm), wyróżnia się kategorie agronomiczne: gleby 

bardzo lekkie (0-10), lekkie (11-20), średnie (21-35) i ciężkie (>35).  

Skład granulometryczny, czyli wzajemny układ piasku, pyłu i iłu warunkuje właściwości 

fizyczne, chemiczne w tym sorpcyjne gleb, decydując o ich wartości gospodarczej (rolniczej). Piasek, 

szczególnie grubsze jego frakcje, wpływa rozluźniająco na glebę, lecz przy dużym jego procentowym 

udziale zwiększa się nadmiernie jej przepuszczalność i przewiewność. Gleby lekkie o wysokim udziale 

piasku szybko nagrzewają się na wiosną, ale także szybko ochładzają w ciągu nocy. Mają zbyt małą 

pojemność wodną, a więc nie retencjonują wody potrzebnej roślinom w wystarczających ilościach. Pył 

zwiększa pojemność wodną gleb lekkich, a zwłaszcza zdolność do kapilarnego podnoszenia wody od 

lustra wody glebowej ku górze profilu glebowego. Zawartość pyłu drobnego wpływa także korzystnie 

na powstawanie agregatów glebowych – struktury gleby. Najbardziej rozdrobnione i zwietrzałe 

minerały i skały – cząstki iłu, w niewielkich ilościach korzystnie wpływają na właściwości fizyczne gleb 

lekkich zwiększając ich pojemność wodną, strukturalność oraz zdolność do magazynowania 

składników pokarmowych. Jednak gleby z dużym udziałem iłu są słabo przewiewne i przepuszczalne 

dla wody. 
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Rysunek 1:16 Gleba z dużym udziałem części szkieletowych (odłamków skały macierzystej). 

 

1.2.3.2.2 Materia organiczna gleby 

Drugim stałym składnikiem gleby, obok części mineralnych jest materia organiczna, która na 

ogół zajmuje do 5% gleby. Tworzą ją rozkładające się resztki roślinne (korzenie, liście), 

zaangażowane w ten proces organizmy żywe (mikroorganizmy, fauna glebowa) oraz produkty 

powstające podczas tego rozkładu (próchnica). Próchnicę glebową tworzą wielkocząsteczkowe 

brunatne lub czarne substancje utworzone w wyniku procesów syntezy przy udziale mikroorganizmów 

glebowych z pierwotnej materii organicznej (resztki roślinne i zwierzęce). Glebowa materia organiczna 

jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o żyzności gleby, pełni rolę lepiszcza 

glebowego biorąc udział w tworzeniu struktury glebowej, zwiększa zwięzłość oraz pojemność wodną i 

sorpcyjną gleb lekkich, a w glebach ciężkich przyczynia się do lepszego przewietrzania. Próchnica 

glebowa jest także magazynem składników pokarmowych dla roślin, głównie azotu. 

Materiał organiczny, z którego powstaje próchnica to głównie materiał roślinny, w skład 

którego wchodzą polisacharydy, w tym celuloza i lignina oraz białka. Oprócz związków organicznych 

resztki roślinne zawierają kilka procent składników mineralnych, głównie potas i azot. Właśnie 

zawartość azotu w materiale roślinnym, a szczególnie stosunek węgla do azotu (C:N) determinuje 

szybkość i kierunek przemian resztek roślinnych w glebie. Węgiel organiczny zawarty w resztkach 

roślinnych jest związkiem energetycznym dla mikroorganizmów. Wprowadzenie do gleby resztek 

roślinnych bogatych w azot, np. zielonych liści roślin bobowatych – motylkowatych, intensyfikuje 

procesy mineralizacji (rozkład związków organicznych do prostych związków mineralnych). Obecność 

ligniny w resztkach roślinnych wprowadzanych do gleby, znajdującej się w ścianach komórkowych 

roślin (5-30%) spowalnia natomiast procesy rozkładu związków organicznych. Lignina jest jednym ze 

źródeł aromatycznej (budowa pierścieniowa) frakcji kwasów huminowych tworzących próchnicę 

glebową. Zdrewniałe części roślin są zatem odporne na biodegradację w glebie. 
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W glebach próchnicznych populacje mikroorganizmów są bardziej liczne i ustabilizowane 

gatunkowo. Substancja organiczna jest bowiem dla mikroorganizmów źródłem energii i składników 

mineralnych, poprzez co wpływa na liczebność bakterii, grzybów i promieniowców w glebie. 

Mikroorganizmy biorą udział w procesach mineralizacji materii organicznej i procesach tworzenia 

próchnicy – humifikacji. Substancje humusowe zawarte w glebie mają wszechstronny, ale nie do 

końca jeszcze poznany, wpływ na funkcjonowanie roślin, np. poprzez działanie zbliżone do auksyn – 

hormonów roślinnych. Mogą także usprawniać transport jonów w roślinach, zwiększać aktywność 

enzymatyczną oraz fotosyntetyczną.  

 

1.2.3.2.3 Struktura gleby 

Strukturę gleby można zdefiniować jako rodzaj i sposób wzajemnego powiązania oraz układ 

przestrzenny cząstek stałych gleby. Skupiska cząstek glebowych mogą tworzyć agregaty o różnych 

kształtach i wielkościach, a także o różnej trwałości. Spoiwem, lepiszczem cząstek glebowych jest 

materia organiczna, śluzy bakteryjne, strzępki grzybów i minerały ilaste. W przypadku struktur 

prostych ziarna glebowe nie są zlepione żadnym spoiwem i występują oddzielnie (piasek luźny). 

Struktura spójna tworząca jednolitą masę charakteryzuje natomiast utwory drobnoziarniste iłowe i 

pyłowe z niską zawartością próchnicy (zdj. 3b). Wśród struktur agregatowych sferoidalnych, znajduje 

się struktura gruzełkowata, którą wyróżnia występowanie kulistych i bardzo porowatych struktur 

zlepionych spoiwem organicznym i minerałami ilastymi. 

W agroekosystemach struktura gleby jest kształtowana poprzez zabiegi uprawowe, 

płodozmian oraz nawożenie organiczne i mineralne. Gleby strukturalne zapewniają odpowiednią dla 

systemów korzeniowych przestrzeń do funkcjonowania, zabezpieczają dostęp do niezbędnych dla 

życia roślin czynników wzrostu, czyli powietrza i wody oraz zapewniają odpowiednie warunki 

termiczne. Najlepsze warunki wzrostu korzeni roślin zapewnia gruzełkowata struktura gleby, w której 

cząstki sklejone są lepiszczem w nieregularne agregaty zwane gruzełkami (zdj. 3a). Między 

agregatami powstają duże przestwory, które zapewniają cyrkulację powietrza oraz dostateczną 

przewiewność także głębszym warstwom gleby, a tym samym lepsze nagrzewanie się i większą 

przesiąkliwość gleby. W wąskich przestworach wewnątrz gruzełków może się utrzymywać duży zapas 

wody, co decyduje o odpowiedniej pojemności wodnej gleb strukturalnych. Gleba taka nie wysycha 

nadmiernie w okresie suszy (zdj. 3b), a utrata wody w wyniku parowania jest tu stosunkowo mała, 

ponieważ podsiąkanie do powierzchni ograniczone jest tylko do punktów zetknięcia się gruzełków z 

sobą. 

Gleba zbita ma zwykle małą pojemność wodną i powietrzną, a woda z opadów w dużej mierze 

ścieka po powierzchni, nie wsiąkając w nią. Zbitość gleby, przy niedostatku wody i powietrza, stanowi 

przeszkodę uniemożliwiającą normalny przebieg procesów życiowych roślin i mikroorganizmów 

glebowych. 
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Rysunek 1:17 a i b. Gleba o strukturze agregatowej – gruzełkowatej (po lewej); bezstrukturalny utwór 
ilasty, z niską zawartością próchnicy (po prawej). 

 

Bezstrukturalny utwór ilasty, z niską zawartością próchnicy (podczas bezdeszczowej pogody 

gleba zsycha się i pęka, a po uwodnieniu jest nieprzepuszczalna dla wody, co nasila procesy spływu 

powierzchniowego/erozji (po prawej). 

 

Gleby bogato ustrukturyzowane, w dobrze wykształconymi agregatami są dobrze 

napowietrzone, korzenie winorośli mogą łatwo je przenikać, a roślina nie zużywa na to większej 

energii. Posiadają one też większą zdolność retencyjną dla wody. Gleby ciężkie są bardziej porowate, 

ale średnica porów, kapilar jest w nich mniejsza; pozostają one nienapowietrzone i długo zbyt 

wilgotne. 

Na glebach lekkich mamy mniej wody dostępnej (duże pory, silne odciąganie w głębsze 

warstwy), ale winorośle znoszą to lepiej – warunek gleba musi być głęboka, tak aby system 

korzeniowy korzystał z lustra wody gruntowej. Od struktury gleby będzie zależał czas dostępności 

wody i jej rozkład przestrzenny po opadach. Na glebach piaszczystych ruch wody opadłej z deszczem 

jest bardzo szybki – w ciągu 24 godzin wodę z opadu znajdziemy na głębokości 180 cm. W przypadku 

gleb zwięzłych ruch wody jest wolniejszy (woda osiąga głębokość 180 cm w 48 godzin) i ma charakter 

bardziej poziomy. Na te zależności należy zwrócić uwagę podczas planowania instalacji 

nawadniającej. 

 

 

Skała macierzysta. 

Pochodzenie geologiczne gleby (skałą macierzysta, na której się wytworzyła) ma mały wpływ 

na jakość gron. Doskonałe wina produkuje się przecież na glebach o podłożu kredowym (Chablis, 

Champagne), wapiennych (Jerez), czy łupkach metamorficznych (Mozelskie). Natomiast istotna jest 

miąższość gleby, głębokość jej poziomów genetycznych. Płytkie gleby, w szczególności gdy skała 

macierzysta jest nieprzepuszczalna, zmuszają korzenie winorośli do wzrostu horyzontalnego, 

ograniczając ich funkcje fizjologiczne i zwiększając ryzyko przemarznięcia, względnie w przypadku 

silniejszych opadów – aksenii.  
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Tekstura. 

Wpływa ona nie tylko na porowatość gleby, jej zasobność w powietrze, polową pojemność 

wodną, ale także dostępność składników pokarmowych. W winoroślarstwie podkreśla się jej wpływ na 

zatrzymywanie, akumulację ciepła. W glebach gliniastych ciepło zostaje pochłonięte przez wodę, która 

odparowuje, powodując straty ciepła. I przeciwnie, gleby kamieniste stanowią rezerwuar ciepła na noc, 

który w istotny sposób może ograniczyć straty przymrozkowe. Podobnie ubicie gleby, jej kompaktacja 

(np. przejazdy ciągnikiem) mogą wpłynąć na właściwości cieplne gleby w międzyrzędziach redukując 

ryzyko przymrozkowe wiosną. 

 

Głębokość gleby. 

Parametr ten razem ze strukturą i teksturą wpływa na dostępność wody. Płytkie gleby 

ograniczają wzrost korzeni zwiększając jednocześnie ryzyko zalania korzeni. Mała miąższość gleby 

spowodowana może być nie tylko płytko zalegającą skałą macierzystą, ale też występowaniem warstw 

nieprzepuszczalnych, iluwialnych, np. orsztynu. Wreszcie częstym powodem jest niewłaściwa uprawa 

- tzw. podeszwa płużna. Głębokość profilu glebowego wpływa także na dostępność makroelementów 

– K i P dostępne są płycej, Mg i Ca głębiej. W przypadku płytkich gleb zaleca się głęboszowanie 

 

Zawartość substancji organicznej. 

Poprawia on strukturę, zwiększa pojemność wodną, dlatego zawsze warto wprowadzić jak 

największą ilość materii organicznej (obornik, kompost, ściółki, mulcze). 

 

Flora i fauna glebowa. 

Edafon tworzony jest przez szereg organizmów: bakterie, grzyby, glony, protozoa, nicienie, 

skoczogonki, pajęczaki, dżdżownice i inne. Tworzą one razem około 5% masy gleby. Jak dotąd 

zidentyfikowano zaledwie od 30-80% gatunków. Wytwarzane przez edafon polisacharydy wpływają na 

gruzełkowatość gleby. Kwasy organiczne wydziałane przez bakterie i grzyby mikoryzowe (AMF) 

sprzyjają trawieniu nieprzyswajalnych minerałów, wietrzeniu skał, a przez to zwiększają 

przyswajalność nierozpuszczalnych form np. fosforu. To dzięki grzybom mikoryzowym praktycznie nie 

obserwuje się niedoboru fosforu u winorośli. 

 

Kolor gleby. 

Zależny jest od uwilgocenia oraz zawartości składników mineralnych i próchnicy. Przy 

zawartości próchnicy >5% gleby są ciemno-czarne. Piaski i gleby lekkie szybciej się ogrzewają i tracą 

ciepło niż gleby cięższe o takim samym kolorze. Ściółkowanie, zwłaszcza ściółkami syntetycznymi 

(folie, włókniny) przyspiesza wczesne ogrzewanie gleby. Ciepłe gleby zwiększają nitryfikację, 

pobieranie potasu i ograniczają pobieranie Mg i Fe przez winorośl. Gleba odbijając promieniowanie 

PAR może wpłynąć na plon, zawartość cukrów, poziom frakcji polifenolowej (np. antocyjanów). 
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Rysunek 1:18 Gleby ciemne o wysokim poziomie materii organicznej szybko się nagrzewają. 

 

 

1.2.3.2.4 Właściwości wodne gleby 

Woda, jako niezbędny do życia roślin czynnik, jest pobierana prawie wyłącznie z gleby. 

Głównym źródłem wody glebowej są opady atmosferyczne, woda pochodząca z podsiąku kapilarnego 

i nawadniania. Woda wraz z rozpuszczonymi w niej solami mineralnymi i związkami organicznymi 

stanowi roztwór glebowy. Pojemnością wodną gleb określa się ilość wody, jaką może zatrzymać gleba 

(retencja wodna). Z praktycznego jednak punktu widzenia ważna jest jednak ilość wody w glebie, z 

której mogą korzystać rośliny, czyli retencja użyteczna. O retencji wodnej gleb decyduje charakter sił 

wiążących wodę w glebie, które zmieniają się w zależności, m.in. od uziarnienia gleby, porowatości, 

zawartości materii organicznej i struktury.  

Z punktu widzenia sił wiązania wody przez glebę oraz jej przyswajalność dla roślin, wyróżnia 

się różne jej rodzaje, z czego najistotniejsza jest woda kapilarna i grawitacyjna. Woda w porach 

glebowych (kapilarach) jest utrzymywana siłami sorpcyjnymi, osmotycznymi, kapilarnymi lub pozostaje 

pod wpływem oddziaływania sił grawitacji (woda wolna). Siłę wiązania wody przez glebę określa jej 

potencjał wodny i jako wielkość fizyczna wyraża się ją w jednostkach ciśnienia (cm, atm., MPa) lub 

umownie przyjętej jednostce pF (log dziesiętny z wysokości słupa wody, którego ciśnienie odpowiada 

sile ssącej gleby). Potencjał wody glebowej określa wiele wodnych właściwości gleby, m.in. 

maksymalną pojemność wodną, polową pojemność wodną, kapilarną pojemność wodną czy punkt 

trwałego więdnięcia. Większość roślin uprawnych może korzystać z wody glebowej utrzymywanej 

siłami mniejszymi niż 15 atm. (1,5 MPa lub pF = 4,2). Pod pojęciem polowej pojemności wodnej, 

często wykorzystywanym do charakterystyki gleb agroekosystemów, rozumie się procentową 

zawartość wody w glebie odpowiadającej sile wiązania wody przy pF = 2,0 (10 atm., 1 MPa). 

Pozostaje ona w glebie po odpływie spowodowanym działaniem sił grawitacji, najczęściej 2-3 dni po 
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opadach. Ilość wody w glebie odpowiadająca różnicy ilości wody pomiędzy polową pojemnością 

wodną a punktem trwałego więdnięcia nosi nazwę wody dostępnej (potencjalna retencja użyteczna) i 

zawiera się w przedziale pF 2,0-4,2. 

Pojawienie się w profilu glebowym wody w ilości większej niż możliwości gleby do jej 

zatrzymania, prowadzi do powstania wolnej wody grawitacyjnej. Porusza się ona pod wpływem sił 

ciężkości w kierunku pionowym i bocznym. Zdolność gleby do pochłaniania wody i przesączania jej w 

głąb profilu glebowego określa się pojęciem przepuszczalności.  Prędkość ruchu wody grawitacyjnej w 

nasyconych warstwach gleby w jednostce czasu na jednostkę powierzchni charakteryzuje 

współczynnik przepuszczalności/filtracji. Znajomość współczynnika filtracji umożliwia dostosowanie 

intensywności deszczowania do szybkości przesiąkania wody w glebie. Prędkość przesiąkania wody 

może ulegać zmniejszeniu poprzez zatykanie przestworów powietrzem glebowym albo rozmytymi 

agregatami, lub obecnością w profilu słabo przepuszczalnych warstw gliniastych lub ilastych. 

Największą przepuszczalność wodną mają gleby piaszczyste, mniejszą utwory pyłowe, a najmniejszą 

– gliny i iły. Zbyt duża przepuszczalność gleb piaszczystych powoduje szybkie przemieszczanie się 

wody poza obręb profilu glebowego, powodując jednoczesne wypłukiwanie składników pokarmowych. 

Zdolność gleby (porów/kapilar glebowych) do podnoszenia wody ku górze i przemieszczania 

jej we wszystkich kierunkach ma duże znaczenie w produkcji roślinnej. Ta drogą, przy braku opadów, 

uzupełniane są niedobory wody w wierzchnich warstwach gleby z warstw głębiej leżących i lustra 

wody gruntowej, a tym samym udostępnienie dla roślin wypłukanych składników pokarmowych. 

Wysuszenie gleby, powodowane pobieraniem wody przez korzenie roślin, parowaniem, odpływem 

wody z sąsiednich warstw, powoduje nie tylko zmiany w ilości wody w glebie, ale i powstawanie 

gradientów wilgotności między sąsiednimi warstwami gleby. Znajdująca się w stanie równowagi woda 

sąsiednich warstw zaczyna się przemieszczać w kierunku poboru wody, czyli korzeni. Im większe jest 

rozdrobnienie gleby (gleby ciężkie), tym potencjalna wysokość kapilarnego podsiąku jest większa, a 

prędkość kapilarnego ruchu wody – mniejsza. 

 

 

1.2.3.2.5 Odczyn gleby  

Jest jednym z podstawowych czynników wpływających na rozpuszczalność i przyswajalność 

składników mineralnych. Obecnie wskazuje się, że pobieranie przez korzenie winorośli regulowane 

jest pierwotnie przez fizjologię korzenia (typ podkładki) oraz grzyby mikoryzowe je zasiedlające. Dzięki 

tym regulacjom winorośle mogą kompensować częściowo niekorzystne warunki spowodowane 

niekorzystnym odczynem w obrębie ryzosfery. Wyśmienite wina produkowane mogą być zarówno na 

kwaśnych, obojętnych, jak i zasadowych glebach. 

Odczyn gleby (pH) ma największy wpływ na dostępność dla roślin składników pokarmowych. 

W zależności rodzaju skały macierzystej, z której powstała gleba, stopnia jej zwietrzenia, warunków 

atmosferycznych oraz zawartości materii organicznej - gleby mają specyficzny, dobrze zbuforowany 

(odporny na zmiany) odczyn. W alkalicznych glebach wapiennych podstawowymi solami buforującymi 

odczyn gleby są węglan wapnia (CaCO3) i kwaśny węglan wapnia Ca(HCO3)2. Wysoki odczyn gleby 

zmniejsza dostępność dla roślin jonów metali, tj. żelaza (Fe
2+

), manganu (Mn
2+

), cynku (Zn
2+

), miedzi 

(Cu
2+

) a także fosforanów. Gleby powstałe ze skał nie węglanowych są z reguły kwaśne. Procesy 

wietrzenia skał, mineralizacji substancji organicznej, aktywność korzeni roślin i procesy życiowe 

mikroorganizmów glebowych prowadzą do uwalniania do gleby jonów o charakterze kwaśnym (H
+
, 

Al
+
) lub innych zakwaszających związków (kwasy organiczne). Ponadto woda opadowa lub z 

nawadniania może ługować (wymywać) jony o charakterze zasadowym (wapniowe, magnezowe, 

sodowe) i przyczyniać się do zakwaszenia gleb, szczególnie lekkich o małym udziale części 

spławialnych (ilastych). Takie gleby często wykazują niedobory Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, H2PO4

-
 i MoO4

2-
 

(molidbenowe). 
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Tabela 1-5 Odczyn gleby i zakres pH (kolor stosowany dla map glebowych). 

Odczyn gleby 
Zakres pH 

(w KCl) 

bardzo kwaśny <4,5 

kwaśny 4,6-5,5 

lekko kwaśny 5,6-6,5 

obojętny 6,6-7,2 

zasadowy >7,3 

 

Odczyn gleby wpływa bezpośrednio na dostępność składników pokarmowych dla roślin. 

Makroskładniki, do których zalicza się N (azot), P (fosfor), K (potas), Mg (magnez), Ca (wapń) i S 

(siarka) oraz należący do mikroelementów Mo (molibden) są dobrze dostępne w zakresie słabo 

kwaśnego odczynu gleby do obojętnego (ryc. 1). Natomiast mikroelementy, tj. Fe (żelazo), Zn (cynk), 

Cu (miedź), Mn (mangan) i B (bor) są lepiej przyswajalne dla roślin z gleb kwaśnych. 

Odczyn gleby wpływa znacząco także na aktywność drobnoustrojów, zwłaszcza bakterii, z 

których większość nie jest w stanie funkcjonować w warunkach zakwaszenia. Ma to wpływ na proces 

nitryfikacji w glebie, czyli biologicznego utleniania amonu (NH4
+
) do azotanów (NO3

-
), a także na 

uwalnianie organicznie związanego fosforu. Ma to szczególne znacznie w przypadku gleb ciężkich, 

nadmiernie uwilgotnionych i zimnych, w których dodatkowo aktywność drobnoustrojów jest z reguły 

niska. W takich warunkach wiosną mikrobiologiczne uwalnianie azotu i fosforu potrzebnego roślinom 

w czasie wegetacji jest niewystarczające i stwarza potrzebę dostarczenia tych składników w formie 

nawozów mineralnych. 

 

1.2.3.2.6 Zasolenie 

Określenie zasolenie wskazuje na występowanie wysokich stężeń rozpuszczalnych soli (w 

postaci jonowej) w wodzie lub w roztworze glebowym. Wzrost zasolenia w glebie występuje 

najczęściej w regionach, w których parowanie wody z gleby przekracza opady atmosferyczne, co 

sprawia, że sole rozpuszczone w roztworze glebowym mają tendencję do koncentrowania się w 

górnych jej warstwach. Proces ten jest charakterystyczny dla klimatu suchego. W klimacie, gdzie 

opady przeważają nad parowaniem, wody opadowe ługują z gleby sole, także te o charakterze 

zasadowym (potas, wapń, magnez), co prowadzi z reguły do zakwaszenia gleby.  

Nawadniane winnice są o wiele bardziej narażone na zasolenie, ponieważ woda do 

nawadniania jest stosunkowo bogata w rozpuszczone sole. Dlatego nawadnianie w regionach 

suchych i półsuchych przez dłuższy czas może prowadzić do nagromadzenia soli w pobliżu 

powierzchni gleby. Większość odmian winogron deserowych i rodzynkowych jest uprawiana w raczej 

suchych i ciepłych regionach klimatycznych, takich jak południowo-zachodnia Azja, Kalifornia, Chile 

lub Australia, a zatem są szczególnie zagrożone przez zasolenie. 

Dominującymi jonami gleby są kationy, takie jak Ca
+2

, Mg
+2

, K
+
 oraz towarzyszące im aniony, 

takie jak chlorkowy (Cl2
-
), siarczanowy (SO4

-2
), węglanowy (CO2

-2
) i wodorowęglanowy (HCO3

-
). 

Oprócz wymienionych składników, niewielkie ilości innych jonów występują również w roztworze 

glebowym. Jony najczęściej wpływające na zasolenie gleb na plantacjach winorośli to jony sodowe 

(Na
+
) i chlorkowe. Rozpuszczone jony zwiększają przewodność elektryczną roztworu 

glebowego/wody, a zatem zasolenie mierzone w zawiesinie wodnej gleby wyrażane jest w 
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jednostkach przewodnictwa elektrycznego (EC - electrical conductivity) w decisiemensach na metr (ds 

m
-1

) lub mikrosimensach na centymetr (µS cm
-1

). Próg, powyżej którego zasolenie zaczyna wpływać 

na wzrost V. vinifera i kształtowanie plonu wynosi w przybliżeniu 2 dS m
-1

, a zasolenie powyżej 16 dS 

m
-1

 powoduje śmierć większości wrażliwych gatunków sadowniczych. 

Zasolenie gleby może wywołać u roślin zjawisko suszy fizjologicznej (stres hiperosmotyczny). 

Jest to związane z ruchem wody, który zachodzi w kierunku od korzenia do gleby, czyli zgodnie z 

gradientem stężenia od ośrodka o mniejszej koncentracji jonów do ośrodka o większym stężeniu soli. 

Inny rodzaj stresu to stres hiperjonowy, pojawiający się przy toksycznym stężeniu, np. jonów 

chlorkowych, boranowych czy sodowych w glebie. Zatem początkowe objawy wpływu zasolenia gleby 

na rośliny są identyczne jak w przypadku stresu suszy. Pierwszą widoczną oznaką stresu solnego jest 

zahamowanie wzrostu pędów i liści. Utrzymujące się wysokie stężenie soli w roztworze glebowym 

powoduje następnie pojawienie się na starszych liściach nekrotycznych brzegów przenoszących się 

stopniowo na tkanki pomiędzy nerwami. Nerwy najczęściej pozostają zielone. W anglojęzycznej 

nomenklaturze symptomy te noszą nazwę “marginal burn” (oparzeń brzegowych) lub “salt burn” 

(oparzeń od soli). 

 

1.2.3.2.7 Zawartość składników mineralnych 

Chociaż gleba jak rezerwuarem składników pokarmowych potrzebnych roślinom i organizmom 

glebowym, większość z nich jest jednak niedostępna. Przyswajalne (dostępne) są przede wszystkim 

składniki rozpuszczone w roztworze glebowym, jednak ich stężenie jest bardzo niskie. Można przyjąć, 

że większość składników pokarmowych (około 98%) jest związanych w formie niedostępnej przez 

frakcje mineralne i organiczne gleby. Składniki mineralne z tych połączeń uwalniają się powoli w 

wyniku wietrzenia minerałów glebowych lub mineralizacji substancji organicznej. Pozostałe formy 

składników pokarmowych, tj. około 2% są związane słabymi siłami elektrostatycznymi z mineralnymi 

koloidami glebowymi (cząstki ilaste) lub są połączone (schelatowane) ze związkami organicznymi 

tworzącymi próchnicę glebową. Te zdolności sorpcyjne gleby, czyli zdolności do wiązania składników 

mineralnych przez fazę stałą gleby mają wiele zalet. Sorpcja przeciwdziała wymywaniu (ługowaniu) 

składników odżywczych przez wody opadowe i utrzymuje odpowiednie ich stężenie w roztworze 

glebowym. Minimalizuje również niebezpieczeństwo np. przenawożenia i nadmiernego stężenia 

składników mineralnych w glebie. Im więcej części ilastych i substancji organicznej tym lepsze 

zdolności sorpcyjne mają gleby. Koloidy glebowe zatrzymują głównie kationy (dodatnio naładowane 

cząstki) w malejącej kolejności, jeśli chodzi o siłę wiązania: Ca2+ (wapń), Mg2+ (magnez), NH4+ 

(amon), K+ (potas) oraz w niewielkich ilościach aniony, kolejno: H2PO4-, HPO42- (fosforanowe), 

SO42- (siarczanowy), NO3- (azotanowy) i Cl- (chlorkowy).  

Ważnym czynnikiem decydującym o dostępności składników pokarmowych dla roślin jest 

aktywność mikrobiologiczna gleby. Enzymy uwalniane przez mikroorganizmy glebowe rozkładają 

związki organiczne uwalniając z ich składniki mineralne. Na przykład fosforany organiczne są 

uwalniane przez działanie enzymów - fosfataz produkowanych przez bakterie i grzyby. Związki 

organiczne wydzielane przez korzenie roślin i mikroorganizmy kompleksują jony metali, m.in. żelazo, 

cynk, co ułatwia utrzymanie ich w formach dostępnych dla roślin (przyswajalnych). Jest to szczególnie 

ważne, ponieważ większość składników mineralnych będących metalami w glebach neutralnych i 

alkalicznych ma tendencję do uwsteczniania się, tj. tworzenia nierozpuszczalnych tlenków, siarczków, 

krzemianów czy węglanów. 

W warstwie orno-próchnicznej gleby znajduje się około 3-6 ton ha-1 azotu, gdyż jego zawartość 

wynosi przeciętnie od 0,1-0,2%. Azot występuje w glebie głównie w formie związków organicznych 

powstających w czasie rozkładu obumierających organizmów roślinnych oraz zwierzęcych. Ta 

nieprzyswajalna przez rośliny wyższe forma N stanowi około 98% całego azotu zawartego w glebie. W 

skutek stopniowego rozkładu związków organicznych następuje uwalnianie N do gleby w formie 
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przyswajalnej dla roślin. Zawartość łatwo przyswajalnego azotu mineralnego w glebie, przede 

wszystkim azotanowego, wynosi zwykle 1-2% azotu ogólnego. Złożoność procesów składających się 

na obieg azotu w glebie powoduje, że stężenie N w roztworze glebowym może się znacznie zmieniać 

w krótkim czasie. Dotyczy to głównie N w formie azotanowej NO3-, w skutek pojawiania się 

sprzyjających bądź niesprzyjających warunków nitryfikacji, czyli biologicznego utleniania azotu. 

Rośliny stale naruszają równowagę chemiczną między fazą stałą gleby a fazą ciekłą – roztworem 

glebowym. Pobieranie przez korzenie roślin składników mineralnych z roztworu glebowego mobilizuje 

proces uwalniania równoważnej ilości jonów z form związanych z koloidami glebowymi w celu 

utrzymania odpowiedniego ich stężenia. Jest to naturalny mechanizm utrzymania równowagi jonowej 

pozwalający na swobodny dostęp do składników pokarmowych roślinom w okresie ich wzrostu. 

 

 

 

 

2. Projektowanie winnicy 

dr inż. Przemysław Banach 

 

 

2.1 Wielkość winnicy i jej rozplanowanie  

Zanim przystąpimy do projektowania winnicy musimy wiedzieć jaki ma ona mieć charakter. 

Czy będzie to mała przydomowa winnica, z której będziemy pozyskiwać owoce na wino z 

przeznaczeniem na własne potrzeby, czy też winnica produkcyjna, która będzie przynosić winiarzowi 

dochód ze sprzedaży wina. 

 

Projektując większą winnicę o powierzchni powyżej 5 ha musimy wziąć pod uwagę przede 

wszystkim wymagania poszczególnych odmian winorośli, które będą posadzone w naszej winnicy. 

Zwracamy przede wszystkim uwagę na wrażliwość szczepów na choroby, termin kwitnienia a także 

porę dojrzewania owoców. 

Zanim przystąpimy do sadzenia winnicy powinniśmy ją ogrodzić siatką o wysokości od 1,5 do 

2 m. Najważniejszym zadaniem ogrodzenia winnicy jest zabezpieczenie jej przed zwierzętami, głównie 

sarnami, zającami i dzikami. Krzewy można zabezpieczać różnego rodzaju repelentami, w celu 

odstraszania zwierzyny jednak nie są one wystarczająco skuteczne. Zające w winnicy nie są może tak 

niebezpieczne jak w młodym sadzie, gdzie ogryzają korę młodych drzewek, ale również stanowią 

pewne zagrożenie dla młodych sadzonek winorośli. Bardzo dużym zagrożeniem dla młodych 

sadzonek są natomiast sarny, których populacja w ostatnich latach bardzo wzrosła. Sarny gromadzą 

się w duże stada dochodzące nawet do kilkunastu sztuk. Stado takie jest w stanie zniszczyć w bardzo 

krótkim czasie młodą winnicę, gdyż sarny uszczykują pędy rozwijających się sadzonek co może 

doprowadzić do ich obumarcia. Dziki z kolei mogą w ciągu roku zryć całą winnicę kilka razy niszcząc 

przy tym młode sadzonki, a także mogą uszkadzać konstrukcje.  

Siatkę drucianą przymocowuje się do metalowych, betonowych lub drewnianych słupków. 

Słupki drewniane nie są polecane ze względu na krótką ich żywotność. Słupki powinny być 
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rozmieszczone co 3 m. Dolną część siatki należy nieco zagłębić, aby zające i inne zwierzęta nie mogły 

się pod nią podkopywać. Brama do winnicy powinna być dopasowana i szczelna. 

Należy również zadbać o osłony przeciwwietrzne. Zadaniem osłon przeciw wietrznych jest 

stworzenie specyficznego mikroklimatu wewnątrz winnicy, sprzyjającego wzrostowi i owocowaniu 

krzewów. 

Najczęściej osłonę przeciwwietrzną stanowią dwa lub trzy rzędy szybko rosnących drzew 

liściastych. Drzewa takie po kilku latach po posadzeniu stanowią skuteczną ochronę przed wiatrami. 

W osłoniętej winnicy wzrasta temperatura powietrza, a mimo to nie zwiększa się parowanie wody z 

gleby i transpiracja liści. Przeciwnie, osłony zmniejszając prędkość wiatru, zmniejszają też utratę wody 

z gleby i transpirację roślin. Osłona przeciwwietrzna wywiera swój wpływ na winnicę nie tylko latem 

lecz także i zimą. Jeśli winnica rośnie na zboczu to zasłona umiejscowiona na jej górnej granicy może 

zmniejszyć szkody mrozowe nie wpuszczając zimnych mas powietrza z góry w dół. Gdybyśmy taką 

osłonę umieścili na dolnej granicy winnicy wówczas moglibyśmy stworzyć zastoisko mrozowe, gdyż 

zimne masy powietrza miałyby trudność z opuszczeniem winnicy przez co mogłoby dojść w mroźne 

zimy do uszkodzenia krzewów. Osłony przeciwwietrzne są bardzo skuteczne. Mogą one zmniejszyć 

prędkość wiatru nawet do 60 %, a ich oddziaływanie sięga na odległość równą 20 -krotną wysokości 

drzew. 
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Rysunek 2:1 Osłona przeciwwietrzna z drzew iglastych od strony północnej. 

 

 

Projektując większą winnicę np. o powierzchni powyżej 5 ha musimy wziąć pod 

uwagę przede wszystkim wymagania poszczególnych odmian winorośli, które będą 

posadzone w winnicy. Należy zwrócić uwagę na ich wrażliwość na choroby, termin 

kwitnienia, a także porę dojrzewania owoców. 

Każda z większych winnic powinna składać się z kilku kwater. Kwatera jest jednostką 

produkcyjną winnicy skupiającą odmiany o podobnych wymaganiach. Kwatery powinny być 

oddzielone od siebie drogami umożliwiającymi swobodny przejazd między nimi maszyn 

wykorzystywanych do pielęgnacji winnicy. Drogi prostopadłe do rzędów powinny mieć 

szerokość od 6 do 8 metrów, tak aby ciągnik mógł na nich w sposób swobodny zawrócić. Dla 

dróg równoległych do rzędów wystarczy szerokość 4-5 metrów. Wielkość kwatery 

uzależniona jest od ilości zastosowanych odmian, a także od kształtu działki, na której 

zlokalizowana jest winnica. Może to być spowodowane np. ukształtowaniem terenu, który 

wymusza na nas zmianę kierunku przebiegu rzędów. W winnicach do 10 ha wielkość kwatery 

powinna wynosić od 0,5 do 1,0 ha 

Przed przystąpieniem do sadzenia należy wytyczyć prostokąt z układem rzędów 

najlepiej północ południe. Taki układ rzędów gwarantuje nam najlepsze doświetlenie 

krzewów. W pierwszej kolejności wyznaczamy rzędy najdłuższe i dopiero od nich 

wyznaczamy kolejne tak aby rzędy najkrótsze znajdywały się zawsze na peryferyjnych 

częściach kwatery. Rozstawa między rzędami powinna gwarantować swobodny przejazd 

ciągników z maszynami do pielęgnacji winnicy. Obecnie dostępne są ciągniki o bardzo 

małych gabarytach umożliwiające duże zagęszczenie rzędów. Najczęściej stosowaną rozstawą 

jest 2,0-2,5 metra między rzędami. Rozstawa ta uzależniona jest również od stopnia 

nachylenia zbocza. Przy dużym nachyleniu właściwe jest zwiększenie odległości między 

rzędami. 

W małych winnicach rzadko wykorzystuje się do prac pielęgnacyjnych duże ciągniki 

rolnicze dlatego też rozstaw między rzędami może być nieco mniejszy niż w dużej winnicy. 

Jednak nie powinniśmy nadmiernie zawężać rozstawy, aby rzędy wzajemnie się nie 

zacieniały. Minimalna odległość miedzy rzędami nie powinna być mniejsza niż 1,8 m aby 

przy zachodzącym słońcu sąsiednie rzędy nie zacieniały sobie wzajemnie strefy owocowania. 

 Mała winnica przydomowa będzie dawać owoce na wino z przeznaczeniem na własne 

potrzeby. Taka winnica nie powinna przekraczać powierzchni 10 arów. Na takiej powierzchni 

możemy pomieścić nawet 500 -600 krzewów i powinny znaleźć się w niej od 4 do 6 odmian, 

zarówno o białych jak i czerwonych owocach. W zależności od naszych preferencji co do 

koloru wina, mogą to być trzy szczepy na wina białe i trzy na wina czerwone. Jeżeli natomiast 

preferujemy wina białe możemy posadzić np. cztery szczepy białe i dwa czerwone. 

Dobór odmian w dużej winnicy jest nieco bardziej skomplikowany, gdyż powinien 

uwzględniać przede wszystkim preferencje konsumentów i rynku, na którym będziemy 

działać. Jednak ilość szczepów nie powinna być większa niż 10 i powinna uwzględniać 
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szczepy na wina wytrawne i półwytrawne, a także białe i czerwone. Nie powinniśmy się 

nastawiać na produkcję win półsłodkich i słodkich, gdyż nasze warunki klimatyczne nie 

pozwalają na produkcję takich win metodami naturalnymi. 

 

 

 

2.2 Formy prowadzenia i rozstawa 

 

Już na etapie sadzenia winnicy musimy wiedzieć jaką formę nadamy krzewom. Od 

formy bowiem uzależniona jest rozstawa w jakiej będziemy sadzić młode sadzonki. 

 

Ogólnie formy możemy podzielić na: 

a) szerokie, przy których krzewy muszą być posadzone w większej rozstawie tj. w 

rzędzie 1,2-1,5 m i rząd od rzędu 3,5-4,0 m 

b) formy szpalerowe (wąskie), dla których rozstawa między sadzonkami będzie 

mniejsza, tj 0,8 -1,0 m, a między rzędami przy uprawie mechanicznej od 2,2-2,5 

m 

c) forma krzaczasta i jej modyfikacja 

 

2.2.1 4.1.Formy szerokiego prowadzenia winorośli  

 

2.2.1.1 Forma litery Y 

Jest to jeden z najczęściej stosowanych sposobów wysokiego prowadzenia winorośli. 

Do uprawy w tym systemie poleca się odmiany cechujące się bardzo silnym wzrostem, które 

byłoby dość trudno prowadzić w formie wąskiego szpaleru. Spośród odmian u nas polecanych 

do sadzenia w tej formie poleca się szczepy Leon Millot oraz Marechal Foch. Krzewy sadzi 

się w rzędzie w odległości 1,2 do 1,5 m, natomiast rozstawa między rzędami powinna 

wynosić 3,5-4,0 m. 

Żeby wyprowadzić taką formę drut nośny powinien być rozciągnięty na wysokości ok. 

1,4 m i na nim kształtujemy ramię stałe. Od drutu nośnego formujemy ukośne ramiona 

rusztowania rozwarte pod kątem 90 
0
, a na każdym ramieniu rozpięte są po trzy lub cztery 

druty cienkie służące do podtrzymywania młodych latorośli. Ramiona konstrukcji najczęściej 

wykonuje się z elementów drewnianych, jednak najtrwalsze są takie spawane z 

kształtowników. 

Krzewy w tej formie wyprowadzamy dwa lub trzy lata. Uzależnione to jest od 

żyzności gleby, na której rośnie winnica. Jeżeli w drugim roku latorośl ma na wysokości 1,4 

m grubość 8-10 mm i długość co najmniej 2,5 m wówczas właściwą formę możemy uzyskać 

w ciągu dwu lat. Jeżeli natomiast latorośl w drugim roku nie osiągnie właściwej długości i 

grubości na wysokości 1,4 m wówczas przycinamy ją tuż pod drutem nośnym i w trzecim 

roku wyprowadzamy ramię boczne. W kolejnym roku zakładamy tzw. węzły owoconośne, 
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których będzie w zależności od rozstawy między krzewami: 3 przy rozstawie 1 m, 4 przy 

rozstawie 1,2 m, oraz 5 przy rozstawie 1,5 m. 

 

 

2.2.1.2 Forma litery T 

Jest to forma bardzo zbliżona do litery Y. Przy tym sposobie prowadzenia winorośli 

wyprowadzamy pień na wysokość 180 cm, natomiast raniona rusztowania skierowane są w 

przeciwne strony poziomo. Na ramionach rusztowania rozciągnięte są druty do 

podtrzymywania latorośli. Sposób wyprowadzania ramion jak również osadzania węzłów 

owoconośnych jest taki sam jak dla formy litery Y. Przy systemie prowadzenia w kształcie 

litery T minimalna rozstawa jaka musi być zastosowana między rzędami to 4,0 m. Ta forma 

jest najlepsza dla odmian silnie rosnących i posadzonych na urodzajnych glebach jak: 

Marechal Foch i Leon Millot. 

 

 

2.2.1.3 Kurtyna 

Kolejną wysoką formą, która jest nieco rzadziej stosowana niż forma litery Y i T jest 

kurtyna, zwana również sznurem poziomym wiszącym.  

Stosując tę formę prowadzenia, krzewy sadzimy w rzędzie co 1,2 m, a rozstawa 

między rzędami to 3,0 do 3,5 m. Sznur poziomy wiszący formujemy od 5 do 6 lat w 

zależności od intensywności wzrostu młodych krzewów. Jeżeli krzewy rosną mocniej 

możemy go uformować w ciągu 5 lat, jeżeli wolniej formujemy je 6 lat. W przypadku tej 

formy drut nośny rozciągamy na wysokości 1,6 m, a przy każdym krzewie wbijamy palik, do 

którego przymocowany jest pień krzewu.  
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Rysunek 2:2 Kwatera prowadzona w formie kurtyny. 

 

Górna część palika przymocowana jest specjalnymi spinkami. Formowanie krzewu 

rozpoczyna się w trzecim roku po posadzeniu pod warunkiem, że mamy co najmniej jedną 

dobrze wyrośniętą latorośl. Jeżeli nie dorosły do wymaganej grubości przycinamy jeszcze raz 

przy ziemi i formowanie rozpoczynamy dopiero w czwartym roku po osiągnięciu przez 

latorośl odpowiedniej grubości. Dobrze wyrośniętą łozę przywiązujemy gumowym wężykiem 

do palika w kilku miejscach i przycinamy ją kilka centymetrów poniż drutu. Pozostawiamy 

latorośle wyrastające z dwóch górnych pąków. Pozostałe wyrastające poniżej usuwamy. 

Wiosną w czwartym roku po posadzeniu mocniejszą z łuz przywiązujemy do drutu 

poziomego, natomiast słabszą wycinamy. Na poziomej łozie pozostawiamy jedynie te 

latorośle, które wyrastają z boku lub z dolnej części łozy. Następnie dokonujemy selekcji 

latorośli pozostawiając od 5 do 6 latorośli w miarę równo rozłożonych na ramieniu co 20-25 

cm. W piątym roku z pozostawionych latorośli zawiązujemy ogniwa owoconośne przycinając 

pozostawione latorośle na dwupąkowe czopki. Pozostałe znajdujące się na łozie pędy 

usuwany wycinając je na gładko. W kolejnych latach latorośle przycinamy na czopki 5-7 

pąkowe, tak aby łoza główna była obciążona maksymalnie 35 płodnymi latoroślami. Co kilka 

lat należy wymienić łozę owoconośną wykorzystując do tego latorośl wyrastającą z co 

najmniej dwuletniego drewna. Ta forma prowadzenia winorośli przeznaczona jest przede 

wszystkim dla mocno rosnących odmian. Zwisające latorośle mają słabszy wzrost w związku 

z czym przy słabo rosnących latoroślach wystarczy tylko jednokrotne cięcie letnie. Bez 

wątpienia dużą zaletą tego sposobu prowadzenia winorośli jest fakt, że pąki są osadzone 

bardzo wysoko nad ziemią przez co są w mniejszym stopniu narażone na przemarzanie 

podczas wczesnowiosennych przymrozków. 

 

2.2.2 Formy szpalerowe. 

 

2.2.2.1 Jednoramienny sznur Guyota 

 

Jest to jedna z najczęściej stosowanych form prowadzenia winorośli. Forma ta składa 

się z wieloletniego pieńka o wysokości 60-70 cm, owoconośnej łozy oraz dwupąkowego 

czopka zastępczego. Prowadząc winorośl w tej formie krzewy sadzimy w rzędzie od 0,8 do 

1,0 m, a rozstawa między rzędami wynosi od 2,0 do 2,5 m. 

 

Formowanie krzewów przy tym sposobie prowadzenia rozpoczynamy wiosną w 

trzecim roku po posadzeniu.  

 Dysponując po drugim roku dwiema dobrze wykształconymi latoroślami, 

mocniejszą przywiązujemy do palika jeżeli prowadzimy winorośl przy palikach, jeżeli nie - 

przywiązujemy ją do pierwszego drutu nośnego rozciągniętego na wysokości 50 cm nad 

ziemią i przycinamy ją tak, aby nad drutem znajdowały się dwa pąki. Drugą słabszą latorośl 

wycinam na krótki jednopąkowy czopek. Można z niego wyprowadzić łozę mrozową. 

W trzecim roku pozwalamy rosnąć jedynie tym latoroślom, które wyrastają z pąków 

pozostawionych nad pierwszym drutem nośnym. Pozostałe latorośle wybijające z ziemi i te 

wyrastające z pieńka usuwamy pozostawiając jedynie łozę mrozową, którą uszczykujemy 
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w połowie lata, wstrzymując przez to jej wzrost i przyspieszając proces drewnienia. 

Dysponując łozą mrozową jesteśmy w stanie w razie przemarznięcia części nadziemnej 

odbudować ją w ciągu jednego roku. Czyszczenie pieńka wykonujemy kila razy w okresie 

wegetacji. Latem pozostawione dwie latorośle przycinamy, aby mogły dobrze zdrewnieć. 

Zabieg ten wykonujemy zwykle w połowie sierpnia. 

  

 
 
Rysunek 2:3 Dobrze zabezpieczony system korzeniowy oraz podstawa pieńków. 

 

Wiosną czwartego roku z łozy wyrastającej z górnego pąka wyprowadzamy ramie 

owoconośne, a tą wyrastającą z pąka niższego przycinamy na dwupąkowy sęczek.  

Wyrastające z niego latorośle w kolejnym roku zostaną wykorzystane, jedna 

wyrastająca z górnego pąka na łozę owoconośną, a drugą wyrastającą z niższego znów 

przycinamy na czopek dwupąkowy. Wiosną czwartego roku wycinamy również łozę 

mrozową pozostawiając jednooczkowy czopek. Łozę owoconośną przekładamy przez drugi 

drut nośny rozciągnięty na wysokości 70 cm i przywiązujemy ją do dolnego drutu. W wyniku 

tego zabiegu otrzymamy charakterystyczne wygięcia ramienia typowe dla tej formy. Łozę 

owoconośną przycinamy na taką długość, aby wypełniła przestrzeń między krzewami. Na 

początku okresu wegetacji wyłamujemy słabsze latorośle pozostawiając ok. 8 

najmocniejszych i równomiernie rozłożonych na krzewie. 

W kolejnym roku łozę, która owocowała wycinamy w całości. Łozę górną, która 

wyrosła z górnego pąka dwuoczkowego czopka tniemy na owocowanie, natomiast niższą 

przycinamy na dwuoczkowy czopek. Na starszych pędach pozostawiamy od 10 do12 

owocujących latorośli. 

Jednoramienny sznur Guyota może być z powodzeniem stosowany u większości 

uprawianych odmian w Polsce. Krzewy są dobrze doświetlone dzięki czemu owoce 

charakteryzują się wysoką jakością. Dzięki temu, że krzewy nie są przeciążone owocują 

rokrocznie. 

 

 



4
7 

 
  

 

Wykaz kompetencji Wykaz kompetencji Wykaz kompetencji Winnica 

 
 

 

 

Rysunek 2:4 Pojedynczy sznur Guyota. Dolna część zabezpieczona kopczykiem. 

 

 

 

2.2.2.2 Dwuramienny sznur Guyota 

 

Forma ta charakteryzuje się tym, że ma pieniek wyprowadzony na wysokość 70 cm i 

dwa ramiona owoconośne wygięte w przeciwną stronę oraz każda z łuz ma dwupąkowy 

czopek. Rozstawa jest nieco szersza w rzędach niż w pojedynczym sznurze i wynosi od 1,2 do 

1,5 m, natomiast między rzędami rozstawa wynosi 2,2do 2,5 m. Wyprowadzenie 

dwuramiennej formy trwa o rok dłużej niż pojedynczego sznura i wynosi 6 lat. 

Dysponując po drugim roku dwiema dobrze wykształconymi latoroślami, mocniejszą 

przywiązujemy do palika jeżeli prowadzimy winorośl przy palikach, jeżeli nie - 

przywiązujemy ją do pierwszego drutu nośnego rozciągniętego na wysokości 50 cm nad 

ziemią i przycinamy ją tak, aby nad drutem znajdowały się dwa pąki. Drugą słabszą latorośl 

wycinam na krótki jednopąkowy czopek. Można z niego wyprowadzić łozę mrozową. 

W trzecim roku pozwalamy rosnąć jedynie tym latoroślom, które wyrastają z pąków 

pozostawionych nad pierwszym drutem nośnym. Pozostałe latorośle wybijające z ziemi i te 

wyrastające z pieńka usuwamy pozostawiając jedynie łozę mrozową, którą uszczykujemy 

w połowie lata, wstrzymując przez to jej wzrost i przyspieszając proces drewnienia. 

Dysponując łozą mrozową jesteśmy w stanie w razie przemarznięcia części nadziemnej 



4
8 

 
  

 

Wykaz kompetencji Wykaz kompetencji Wykaz kompetencji Winnica 

odbudować ją w ciągu jednego roku. Czyszczenie pieńka wykonujemy kila razy w okresie 

wegetacji. Latem pozostawione dwie latorośle przycinamy, aby mogły dobrze zdrewnieć. 

Zabieg ten wykonujemy zwykle w połowie sierpnia. 

Wiosną czwartego roku obie latorośle przycinamy na dwupąkowe czopki, 

wyprowadzając z nich cztery latorośle. Systematycznie usuwamy latorośle pojawiające się na 

pieńku za wyjątkiem tej mrozowej. W połowie sierpnia przycinamy pozostawione cztery 

latorośle, aby dobrze zdrewniały przed zimą. 

 W piątym roku dwie łozy wyrastające z górnych pąków tniemy na owocowanie na 8-

10 paków, a te pojawiające się z dolnych pąków przycinamy na dwupąkowe czopki. Łozy 

owoconośne po przycięciu przeginamy przez wyższy drut nośny znajdujący się na wysokości 

70 cm i przywiązujemy do dolnego drutu nośnego znajdującego się na wysokości 50 cm.  

 W szóstym roku usuwamy część owocującą w roku poprzednim i przycinamy 

dwie łozy na owocowanie i dwie na dwupąkowe czopki. Zabieg ten powtarzamy rokrocznie. 

 Ten system prowadzenia krzewów jest najczęściej spotykany w większości 

krajów winiarskich. Zaletą jego jest mniejsza ilość materiału sadzeniowego wykorzystywana 

na jednostkę powierzchni, a wadą o rok dłuższe formowanie krzewów, przez co opóźnia się 

wejście krzewów w okres owocowania. 

 

 

 

 

Rysunek 2:5 Stałe ramię z licznymi węzłami owoconośnymi. 

 

 

2.2.3 Formy bezpienne. 
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2.2.3.1  Forma krzaczasta 

Jak sama nazwa wskazuje jest to forma nie mająca wyraźnego wieloletniego pnia ani 

ramion. Jest to najstarsza z form prowadzenia winorośli. Przy tym sposobie prowadzenia 

można bardzo zagęścić sadzenie. Można sadzić krzewy w rozstawie 1x1m, jednak zaleca się 

aby zaznaczyć wyraźnie uprawę rzędową i sadzić krzewy w rozstawie 0,8x1,5 m. Dzięki temu 

można wprowadzić już niewielką mechanizację w winnicy, a sadząc rzędy w kierunku północ 

– południe gwarantujemy lepsze doświetlenie krzewów. Przy tej formie prowadzenia nie 

stosuje się trwałych konstrukcji z wyciągniętymi drutami. Funkcję konstrukcji przejmuje 

drewniany palik o wysokości 2 m nad ziemią. Dolna część palika tj. wbita do ziemi oraz 

znajdująca się kilkanaście centymetrów nad ziemią, powinna być zaimpregnowana, aby 

przedłużyć jego żywotność. Mimo impregnacji palik zwykle wytrzymuje do 10-12 lat 

w zależności od tego z jakiego drewna był wykonany. Po tym okresie jesteśmy zwykle 

zmuszeni do wymiany palika na nowy. 

 

 

 

Rysunek 2:6 Głowa krzewu prowadzone w formie krzaczastej po cięciu zimowym. 

 

Przez pierwsze dwa lata po posadzeniu przygotowujemy młody krzew do właściwego 

formowania. Ma on wówczas już dwie dobrze wykształcone latorośle. Wiosną w trzecim roku 

obcinamy te latorośle na trzy oczkowe czopki. Z tych czopków wyrośnie 6 latorośli. Gdy 

kwiatostany na młodych latoroślach są już widoczne dokonujemy selekcji, zostawiając tylko 
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latorośle zastępcze i te z kwiatami. W pierwszym roku owocowania (trzeci rok po 

posadzeniu) zalecane jest ograniczyć plon do 8-10 gron, aby nie przeciążać krzewów. 

Przeciążone krzewy gorzej rosną, słabiej rozwija się zarówno część nadziemna krzewu jak 

i podziemna. W tym okresie powinniśmy dążyć do tego, aby jeszcze intensywnie rozwijały 

się obie te części. Ponadto nadmierne owocowanie w jednym roku niekorzystnie wpływa na 

owocowanie w roku następnym. Związane to jest z przemiennością owocowania krzewów.  

W czwartym roku po posadzeniu możemy wyprowadzić6-8 latorośli. W tym roku 

możemy już dopuścić do pełnego owocowania krzewów. W kolejnych latach cięcie formy 

bezpiennej polega na usuwaniu owocujących pędów, natomiast te które były zostawione jako 

zastępcze latorośle przycinamy na czopki 4-6 oczkowe. Cięcie należy tak prowadzić, aby 

czopki owoconośne znajdywały się w górnej części głowy, natomiast czopki na pędy 

zastępcze aby były równomiernie rozłożone na głowie. Czopki owoconośne przycinamy na 4-

6 pąków, gdyż winorośl słabiej owocuje z dolnych pąków.  

Poprawnie wykonywanie cięcie tej formy pozwala na utrzymaniu głowy tuż przy 

ziemi, jeżeli natomiast pozwolimy „uciec” głowie wyżej, wówczas tracimy możliwość 

łatwiejszego zabezpieczenia jej na zimę kopczykiem z ziemi. Jedną z podstawowych zalet tej 

formy jest możliwość łatwego zabezpieczenia głowy przed niskimi temperaturami zaś jej 

wadą jest duże zagęszczenie krzewów przez co do owoców docierają ograniczone ilości 

światła, powodując problemy z dojrzewaniem owoców. Ponadto nisko położone liście 

i owoce są gorzej przewietrzane, skutkiem czego dość mocno atakowane są przez choroby 

i szkodniki winorośli. 

 

 

 

2.3 Rozstawa 

 

Na etapie zakładania winnicy musimy wiedzieć jakie maszyny będziemy 

wykorzystywać przy pielęgnacji winnicy. W małej winnicy, w której będzie wykorzystywany 

drobny sprzęt ogrodniczy można zagęścić rozstawy między rzędami. Jednak odległość 

między nimi, gdy krzewy prowadzone są w wąskich szpalerach, nie powinna być mniejsza niż 

wysokość, na którą prowadzone są latorośle. Zwężenie tej odległości zwiększa co prawda 

możliwość zagęszczenia na jednostce powierzchni, ale rzędy będą się wzajemnie zacieniać 

wskutek czego pogarszają się znacznie warunki dojrzewania owoców. Jeżeli chcemy 

zwiększyć liczbę krzewów na jednostce powierzchni korzystniej jest zmniejszyć odległość w 

rzędzie między krzewami do 0,8 m.  

W większych winnicach prowadzonych w formie szpalerowej, gdzie wykorzystywany 

jest większy sprzęt ogrodniczy np. ciągniki sadownicze o rozstawie kół ok 120 do140 cm, 

minimalna rozstawa między rzędami to 2,2 m. Rozstawa ta uzależniona jest jednak od stopnia 

nachylenia stoku. Przy dużych pochyłościach zaleca się, aby odległość między rzędami była 
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nieco większa i wynosiła2,5 m. Natomiast odległość między krzewami w rzędach powinna 

wynosić od 1,0 do 1,2 m. 

 W przypadku prowadzenia krzewów w formach szerokich najczęściej zalecane 

rozstawy to 3,0 m do 4,0 m między rzędami w zależności od zastosowanej formy (węższy 

rozstaw dla kurtyny, szerszy dla formy Y i T) oraz1,5 m w rzędzie między krzewami. 

 W przypadku prowadzenia krzewów w formie bezpiennej (krzaczastej)można 

sadzić krzewy w rozstawie 1x1m, jednak zaleca się aby zaznaczyć wyraźnie uprawę rzędową 

i sadzić krzewy w rozstawie 0,8x1,5 m. Dzięki temu można wprowadzić już niewielką 

mechanizację w winnicy, a sadząc rzędy w kierunku północ – południe gwarantujemy lepsze 

doświetlenie krzewów, przez co poprawiają się w sposób istotny warunki dojrzewania 

owoców. 

 

 

2.4 Konstrukcje w winnicy 

 

We współczesnych winnicach rzadko spotyka się tradycyjny sposób prowadzenia 

winorośli przy palikach, wokół którego formuje się krzew. Obecnie winnice prowadzi się 

przy rusztowaniach, które są wykonane ze słupków betonowych, drewnianych lub coraz 

częściej spotykanych profilowanych metalowych słupków ocynkowanych, zwłaszcza przy 

nowo zakładanych winnicach. Słupki takie, jak zapewniają producenci, mają żywotność 

przewidzianą na 25-30 lat tj. tyle na ile przewiduje się żywotność winnicy. Obserwując słupki 

metalowe w 10-12 letnich winnicach stwierdzam, że wskazywana przez producentów 

trwałość słupków profilowanych jest zawyżona, gdyż po ośmiu latach zaobserwowałem 

pierwsze oznaki korozji tuż nad powierzchnią ziemi. Niewątpliwą zaletą takich słupków jest 

ich waga. Są one bardzo lekkie, w porównaniu do słupków betonowych czy z drewna, łatwe 

w montażu oraz bardzo praktyczne w zastosowaniu nowoczesnych systemów prowadzenia 

winorośli, dzięki gotowym zaczepom rozmieszczonym w miejscach gdzie należy zawiesić 

druty. 
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Rysunek 2:7 Skrajny słupek konstrukcji wykonanej z metalowych słupków profilowanych. 

 

 
Rysunek 2:8 Słupki przelotowe konstrukcji wykonanej ze słupków metalowych profilowanych. 

 

Słupki żelbetowe o wymiarach 8x8 cm i długości ok 250 cm charakteryzują się bardzo 

dużą trwałością. Jeżeli nie zostaną uszkodzone mechanicznie na pewno wytrzymają 
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planowaną długość życia winnicy (max 40 lat). Wadą tych słupków jest ich ciężar, a także to 

że druty do podwieszania latorośli muszą być na nich umieszczone na stałe. Na słupki nadają 

się też grubsze żerdzie drewniane z twardego drewna akacjowego, jesionowego lub 

grabowego. Powinny być okorowane i poddane odpowiedniej impregnacji, aby przedłużyć 

ich żywotność. Słupki drewniane powinny również mieć długość ok 250 cm. Wadą tych 

słupków jest zdecydowanie krótsza żywotność niż słupków betonowych, duży ciężar oraz to 

że druty do podwieszania latorośli muszą być przymocowane do nich na stałe. 

 

 
Rysunek 2:9 Konstrukcja wykonana z drewnianych słupków akacjowych. 
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Rysunek 2:10 Zbutwiały słup konstrukcjidrewnianej. 

 

 

 

.  

 

 

sss 
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Rysunek 2:11 Skrajny słup drewniany opalany w celu przedłużenia żywotności. 

 

Słupki ustawiamy w rzędach w odległości 6 do 7 m. Należy je wkopać na głębokość 

80 cm. Dołki pod słupki najpraktyczniej jest wykopać za pomocą świdra sadowniczego 

zawieszonego na ciągniku lub spalinowego. Słupki metalowe można bardzo łatwo wbić na 

taką głębokość przy użyciu wcisku hydraulicznego zawieszonego również na ciągniku. Zaletą 

takiego wgniatania jest to, że zaraz po wciśnięciu są one bardzo stabilne w gruncie. 
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Rysunek 2:12 Skrajny słupek betonowy z właściwie wykonanym odciągiem. 

 

 

Słupki znajdujące się na skraju rzędów należy ustawić pod kątem 30
0
i zakotwiczyć 

odciągiem z drutu przymocowanym do stalowej kotwicy wkręconej do ziemi na głębokość 

ok. 1 m. Należy pamiętać, że odciągi zajmują około 2 m, toteż o tę odległość należy cofnąć 

słupki skrajne w głąb rzędów. Zamiast odciągów można do słupków betonowych 

i drewnianych zastosować betonowe lub drewniane wypory w głąb rzędu. Wypory takie wraz 

ze skrajnymi słupkami powinny być osadzone na betonie, aby były dobrze ustabilizowane. 

Należy pamiętać, że jeśli skrajnych słupków nie zakotwiczymy należycie, to rusztowanie nie 

wiele będzie warte.  
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Rysunek 2:13 Słupek środkowy z blaszkami metalowymi do podtrzymywania drutów. 
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Rysunek 2:14 Dobrze wykonany odciąg słupka skrajnego. 

 

 
Rysunek 2:15 Skrajne słupki zabezpieczone wyporami. 
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Na słupkach są rozciągane druty nośne na wysokości 50 i 70 cm. Do nich 

przywiązywane są pieńki winorośli oraz paliki, przy których prowadzone są winorośle, a 

także przywiązywane są ramiona stałe. Drut nośny musi charakteryzować się wysoką 

odpornością na rozciąganie, a także dużą wytrzymałością na zrywanie a jego grubość nie 

powinna być mniejsza niż 2,5 mm. Jako oparcia dla latorośli używa się drutu o grubości 1,5 

do2,0 mm, który jest rozmieszczony w dwóch do czterech par co 30 cm, przy czym pierwsza 

para rozciągana jest na wysokości 10 cm powyżej drutu nośnego. Stosując formę Guyot 

z wyginanymi ramionami obniżamy pieniek winorośli do 70 cm i na tej też wysokości musi 

być poprowadzony drugi drut nośny o grubości 2,5 mm. Obniżanie pieńka jest jednak 

w naszych warunkach niekorzystne, że względu na często pojawiające się późno wiosenne 

przymrozki, które mogą w większym stopniu uszkadzać pękające pąki lub młode latorośle. 

 

 
Rysunek 2:16 Konstrukcja metalowa z właściwym rozkładem drutów do prowadzenia latorośli. 

 

W Polsce rzadko formuje się krzewy na wysoką formę. Stosuje się ją dla odmian 

bardzo silnie rosnących jak Leon Millot lub Marechal Foch.Do wysokich form możliwe są do 

zastosowania tylko i wyłącznie słupki betonowe lub drewniane. Decydując się na formę Y 

drut nośny należy rozciągnąć na wysokości 100-110 cm, natomiast druty, na których będą 

wspierać się młode latorośle muszą być rozciągnięte na konstrukcji Y przymocowanej do 

słupków betonowych lub drewnianych. W przypadku zastosowania konstrukcji typu T drut 

nośny jest rozciągnięty na wysokości 180 cm, a druty stanowiące oparcie dla latorośli muszą 

być rozciągnięte na daszku T co 30 cm w 4 parach. 
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2.5 Infrastruktura winnicy 

 

Infrastruktura winnicy została omówiona w rozdziałach: wielkość winnicy i jej 

rozplanowanie (rozkład parcel, dróg/szlaków komunikacyjnych, ogrodzenie, osłony 

przeciwwietrzne etc. ), w rozdziale dotyczącym konstrukcji w winnicy, a także mechanizacji 

pracy w winnicy. 

 

 

 

2.6 Ekonomiczne aspekty prowadzenia winnicy 

 

Koszty założenia plantacji można podzielić na cztery części:  

 koszty związane z przygotowaniem terenu pod nową winnicę, 

 koszty ogrodzenia,  

 koszty materiałowe związane z założeniem winnicy, 

 koszty pracy 

 

 

2.6.1 Koszty założenia plantacji 

 

Zakładając winnice na terenie, który nie był użytkowany rolniczo należy liczyć się z 

dość wysokimi kosztami jego rekultywacji. Teren taki to często zbocza o wystawie 

południowej lub południowo zachodniej o stosunkowo dużym nachyleniu. Na takich 

działkach prowadzi się często ograniczoną działalność rolniczą lub jest ona całkowicie 

zaniechana. Są one natomiast doskonałe pod winnicę. Tereny takie są często bardzo 

zaniedbane, porośnięte samosiejkami, które konieczne muszą być usunięte wraz z ich 

systemem korzeniowym. Koszty z tym związane są trudne do oszacowania, 

ponieważuzależnionesą od stopnia zakrzaczenia i nakładu pracy jaki się z tym wiąże.Jeżeli 

jest to działka na dużym zboczu konieczne jest często tarasowanie i zabezpieczenie przed 

erozją, a to również wiąże się z dodatkowymi kosztami. 

 Na przygotowanie gleby pod winnicę, która wiele lat nie była wykorzystywana 

rolniczo należy poświęcić co najmniej dwa lata. W tym czasie konieczne jest kilkakrotne 

wykonanie głębokiej orki, wysianie roślin głęboko korzeniących się na przyoranie, 

wapnowanie i uzupełnienie brakujących składników mineralnych. Prace te należy wykonać 

koniecznie przed założeniem winnicy, ponieważ później są one trudne do wykonania, a w 
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niektórych przypadkach wręcz niemożliwe. Koszty związane z uprawą gleby w tym 

przypadku należy szacować na ok 12 do 15 tyś. zł na ha. 

 Jeżeli gleba , na której planujemy założyć winnicę znajduje się w odpowiedniej 

kulturze rolniczej należy tylko w razie konieczności uzupełnić brakujące składniki 

pokarmowe, przeprowadzić wapnowanie i wykonać głęboką orkę najlepiej z głęboszem. 

Koszt takiego przygotowania gleby to ok 5-6 tyś złotych na ha. 

 

2.6.1.1 Koszty ogrodzenia winnicy 

Koszt ogrodzenia winnicy uzależnione są przede wszystkim od wielkości działki i 

rodzaju siatki, którą wykorzystamy do ogrodzenia. Zakładając, że nasza działka ma 1 ha 

powierzchni koszty materiałów wykorzystanych do budowy ogrodzenia wynoszą: 

 słupki ogrodzeniowe 100 sztuk- koszt 2,3 tyś zł 

 drut naciągowy 1200 mb - koszt 500 zł 

 siatka autostradowa o szerokim oczku – koszt 6 tyś zł 

 koszt robocizny – koszt3 tyś zł 

 brama wjazdowa - koszt od 0,5 tyś do 1 tyś zł. 

 

Ogólne koszt ogrodzenia 1 ha winnicy wynoszą ok12,5 tys. zł. 

 

2.6.1.2 Koszty materiałowe 

 

Podstawowym kosztem jest tutaj zakup materiału nasadzeniowego. Koszt sadzonek 

uzależniony jest od systemy, w jakim będziemy prowadzić krzewy. Dla potrzeb niniejszego 

opracowania zakładamy, że będzie to pojedynczy sznur Guyota. Przy tym systemie 

prowadzenia na 1 ha sadzimy 4500 sadzonek. Koszt jednej sadzonki szczepionej na 

podkładce to 8 zł/sztukę. Łączny koszt zakupu sadzonekna 1 ha to 36 tys. zł. Sadzonki 

prowadzone są przy palikach. Cena jednego palikawynosi 1,5 zł/sztukę, a więc łączny koszt 

zakupu palików wynosi 6750 zł.  

W drugim roku po posadzeniu, a najdalej wiosną trzeciego roku należy wykonać 

rusztowanie, przy którym będzie prowadzona winorośl. Nasz wybór padł na konstrukcję z 

metalowymi słupkami. Koszty materiałów wykorzystanych do budowy konstrukcji kształtują 

się następująco.: 

 słupki skrajne 80 sztuk, koszt jednego słupka 30 zł, łączny koszt 2,tyś.zł 

 słupki przelotowe 640 sztuk, koszt jednego słupka 26 zł, łączny koszt słupków 

przelotowych 16,4 tyś zł 

 drut nośny 2,5 mm, 8000 mb, koszt 2,96 tyś zł 

 drut do podtrzymania latorośli 1,5-2,0 mm,24000 mb,koszt 6 tyś zł 

 kotwy do odciągów 80 sztuk, koszt jednej kotwy 25 zł, łączny koszt 2 tyś zł 

 spinki do mocowania palików do drutu nośnego – 900 zł 

 wężyk do wiązaniapieńków do palików - 250 zł 

Ogólne koszt materiałowe wynoszą73 260 zł 
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2.6.1.3 Koszty pracy  

 

Koszty pracy wyceniamy w oparciu o minimalną stawkę godzinowąjaka obowiązuje w 

Polsce 13 zł. 

 koszt sadzenia winnicy to 500 godzin x 13 zł - 6,5 tyś zł 

 koszt budowy konstrukcji to 700 godzin x13 zł - 9,1 tyś zł 

 koszty pielęgnacji młodej winnicy wpierwszych latach to około 800 godzin rocznie, 

koszt pielęgnacji winnicy to 10,4 tyś zł 

 

Ogólny koszt pracy przy założeniu winnicy i w dwóch pierwszych latachwynosi 26,0 tyś zł. 

 

Suma wszystkich kosztów dotyczących przygotowania terenu pod winnicę, 

budowy ogrodzenia, kosztów materiałowych sadzonek i konstrukcji oraz kosztów pracy 

wynosi 116,26 tyś zł na jeden ha. 

 

 

2.6.2 Profil winnicy 

 

Zanim przystąpimy do zakładania winnicy musimy być już zdecydowanijak będzie 

ukierunkowana nasza produkcja. Można się nastawić na uprawę winorośli dającej owoce 

deserowe lub takie, które będą dostarczać surowca do przetwórstwa.  

 

2.6.2.1 Winnice produkujące owoce deserowe. 

 

Winnice produkujące owoce deserowe w warunkach Polski mają raczej mniejsze 

szanse powodzenia ze względu na warunki klimatyczne. Szczepy do produkcji owoców 

deserowych mają zwykle wyższe wymagania termiczne i w naszych warunkach 

klimatycznych dają owoce o dość niskiej zawartości cukrów. Odmiany deserowe możemy 

potraktować jako uzupełniające w winnicy nastawionejna produkcję winogron 

z przeznaczeniem do produkcji wina.Kwatera odmian deserowych nie powinna zajmować 

więcej niż 10-15 % powierzchni winnicy. 

 

2.6.2.2 Winnice produkujące owoce dla przetwórstwa. 

 

Należy tutaj wyszczególnić dwa rodzaje winnic: produkujące owoce na sprzedaż do 

przetwórni oraz winnice nastawione na przetwórstwo we własnym gospodarstwie z własną 

przetwórnią. 

 

Winnice produkujące owoce na sprzedaż. 

W swoim założeniu winnice takie są nastawione na produkcję dużej masy owoców 

z jednostki powierzchni. Dobór odmian będzie tak ukierunkowany, żeby krzewy 

charakteryzowały się wysoką plennością, systematycznym co rocznym owocowaniem, 
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podwyższoną odpornością na choroby, zwłaszcza mączniaka rzekomego winorośli oraz 

mączniaka właściwego. Odmiany te powinny charakteryzować się również wyższą od 

przeciętnej odpornością na spadki temperatury zimą. 

Dla tej kategorii winnic można polecić następujące odmiany winorośli: 

 

O jasnych owocach 

1. Aurowa  

2. Seyval Blanc 

3. Solaris 

 

O ciemnych owocach: 

1. Leon Millot 

2. Marechal Foch 

3. Regent- w cieplejszych regionach 

  

 

Winnice nastawione na przetwórstwo we własnym gospodarstwie z własną przetwórnią 

Profil produkcji w takiej winnicy musi już uwzględniać potrzeby potencjalnych 

klientów. 

 

Odmiany z przeznaczeniem do produkcji win stołowych 

Są to odmiany bardzo łatwe w produkcji, które charakteryzują się wysoką odpornością 

na choroby i podwyższoną odpornością na okresowe spadki temperatury w zimie. Nie dają 

one win o wyszukanych aromatach, dlatego do produkowanych win należy dodać szczepy 

obardziej wyrazistym zapachu. Rzadko się zdarza, aby w tej grupie produkowane były wina 

jednoszczepowe, zwykle składają się one z kilku szczepów.  

Typowymi odmianami do produkcji win stołowych zaliczyć należy: Aurora, 

Jutrzenka, Cascade, Leon Millot, Marechal Foch.  

Odmiany te owocują corocznie i bardzo obficie, dlatego powinny być w każdej 

winnicy. W sytuacji, gdy część odmian polecanych na wina wyższej jakości wymarznie w 

okresie zimy, ewentualnie późnowiosenne przymrozki uszkodzą ich pąki, wymienione wyżej 

odmianygwarantują ciągłość produkcji w naszej przetwórni.  

 

Odmiany do produkcji win ze średniej półki 

Odmiany z tej grupy są najczęściej polecane do zakładania winnic z przeznaczeniem 

na przetwórstwo. Moszcze z tych odmian charakteryzują się bardzo wysokimi parametrami 

jakościowymi, dotyczącymi ekstraktu, kwasowości oraz pH. Mają one bardzo 

charakterystyczne dla siebie aromaty. Z tych względów bardzo często można spotkać wina z 

odmian tej grupy jako wina jednoszczepowe.  

Na wina białe poleca się szczególnie: Seyval Blanc, Solaris, Johanniter, Hibernal, 

Bianca, Jutrzenka. Na wina czerwone: Regent, Rondo.  

Szczepy te charakteryzują się nieco niższą odpornością na niskie temperatury od tych 

wymienionych w poprzedniej grupie. Odporność na choroby jest również nieco niższa. 

 

Odmiany na wina wysoko gatunkowe 
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W tej grupie najczęściej pojawiają się odmiany winorośli właściwej. W warunkach 

Polskiuprawa tych odmian jest dość ryzykowna. Winnice z Vitis Vinifera można zakładać 

jedynie w najcieplejszych rejonach naszego kraju i to na najlepszych stanowiskach. Odmiany 

te należy bezwzględnie zabezpieczać na zimę. Najlepiej jest okrywać całe rośliny, a jedynie w 

najcieplejszych stanowiskach można sobie pozwolić na kopczykowanie.  

Na białe wina poleca się: Chardoney, Pino Gree, Traminer, Muller Turgou. Na 

czerwone Pinot Nouar, Dunaj, Alibernet.  

 Z odmian tych można w warunkach Polski wyprodukować najlepsze wina, 

jednak produkcja ich obarczona jest bardzo dużym ryzykiem. W związku z tym na te szczepy 

należy przeznaczyć niewielką część winnicy. 

  

 

 

2.6.3 Marketing 

 

Prowadząc jakąkolwiek działalność gospodarczą należy w szczególny sposób zadbać 

o promocję i reklamę naszego produktu. Żeby można było ją właściwie przeprowadzić, 

niezbędne jest sprecyzowanie grupy docelowej, czyli odbiorców naszego towaru i usługi. 

Charakterystyka klienta powinna być sporządzona w sposób niezwykle skrupulatny, tak by 

można było precyzyjnie ustalić najefektywniejsze metody dotarcia z produktem do odbiorcy.  

Wybór danej strategii i jej celowość muszą uzasadniać konkretne, merytoryczne 

argumenty. Najbardziej opłacalna dla każdego winiarza jest sprzedaż bezpośrednia w swojej 

winnicy. W związku z tym należy swoje działania promocyjne tak poprowadzić, aby zachęcić 

potencjalnego klienta do tego aby chciał odwiedzić nasze gospodarstwo winiarskie. W tym 

czasie należy zadbać o to, aby dowiedział się jak najwięcej o samej winnicy, metodzie 

uprawy, prowadzenia krzewów, nawożenia, po czym należy pokazać winiarnie, opowiedzieć 

o tym w jaki sposób powstaje wino, a dopiero na koniec przejść do tego co w tym wszystkim 

jest najważniejsze, czyli do prezentacji wina. Winiarz powinien być w tym czasie 

przewodnikiem i gwarantem wysokiej jakość usługi. Prezentacja powinna standardowo 

obejmować degustację, podczas której będzie prezentowanych kilka butelek wina. Zazwyczaj 

klient (enoturysta) na zakończenie kupi w naszym gospodarstwie przynajmniej jedną butelkę 

wina. 

.Niezbędne w marketingu każdego gospodarstwa winiarskiego są: dobór formy 

reklamy i promocji, sposób dotarcia do klienta (ulotki, foldery, degustacje, wystawy, 

targi),budżet reklamowy czyli to jaki procent dochodu będziemy przeznaczać na reklamę. 

Należy pamiętać, aby działania marketingowe skierować bardziej w kierunku 

promowania samej winnicy, ponieważ możliwości reklamy wina są bardzo ograniczone ze 

względu na obowiązującą w Polsce ustawę o wychowaniu w trzeźwości. 
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2.6.4 Przygotowanie biznesplanu 

 

Pierwszą i podstawową rzeczą, jeśli chce się prowadzić własny biznes, a więc także 

własne gospodarstwo winiarskie, jest sporządzenie biznesplanu. To nic innego jak pisemne 

sprecyzowanie oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy winiarza, zaplanowanie firmy krok po 

kroku. Taki plan działania powinien zawierać opis krótko i długoterminowych celów, 

oferowanych produktów lub usług, a także analizę możliwości rynkowych oraz środków, 

umożliwiających osiągnięcie założonych celów w konkretnym otoczeniu. 

Najważniejszym zadaniem biznesplanu jest dostarczenie przedsiębiorcy winiarzowi 

informacji, niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji zarówno o rozpoczęciu, jak 

i zaniechaniu działalności. Może się bowiem okazać, że przedsięwzięcie, które zdaniem 

subiektywnej opinii przyszłego przedsiębiorcy ma szanse powodzenia, według analiz 

biznesplanu będzie nieopłacalne i nierealne. 

Taki projekt jest też niezbędnym wymogiem w instytucjach, w których można uzyskać 

dofinansowanie, np. w urzędzie gminy, urzędzie pracy, w banku. Nie należy jednak traktować 

go jako wymogu czysto formalnego. Brak planu działania, to prosta droga do przedsiębiorczej 

porażki. 

 

Każdy biznesplan powinien posiadać następujący układ: 

 

 Streszczenie przedsięwzięcia 

 

  Musi ono bowiem zawierać wszystkie, najistotniejsze informacje z 

poszczególnych jego częściach. Streszczenie jest wizytówką całego biznesplanu i musi być 

sporządzone w sposób szczególnie staranny. Powinien być zatem esencją całego dokumentu. 

Dlatego wykonuje się go na końcu. Znaleźć powinny się w nim takie informacje jak: cel 

opracowania biznesplanu, wysokość i przeznaczenie potrzebnych środków, krótki opis 

produktów, usług i rynków zbytu ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla klienta, 

doświadczenie i umiejętności winiarza oraz główne dane finansowe. 

 

 Charakterystyka winnicy 

 

Charakterystyka winnicy powinna być stosunkowo krótka. Zawiera się w niej 

podstawowe informacje takie jak: nazwa i forma prawna, przedmiot działalności, pełne dane 

teleadresowe, charakterystyka właściciela. Dołączone powinny być również informacje 

dotyczące: misji i celu, otrzymanych nagrodach, posiadanych zasobach. 

 

 Charakterystyka produktu 

 

Charakterystyka produktu opiera się na dogłębnej analizie przedmiotu działalności 

gospodarstwa winiarskiego. Przedstawia się w niej cechy produktu (wina i np. usługi jako 

enoturystyki), wyróżniające go na tle konkurencji.  

Ważna jest przede wszystkim: cena, strategia (polityka) cenowa, koszt jednostkowy 

produktu lub usługi, cena u konkurencji, obecny i prognozowany udział w rynku. 
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Dystrybucja: strategia sprzedaży i dystrybucji, opis wykorzystywanych kanałów 

dystrybucji, partnerzy handlowi (zawarte umowy, zamówienia), formy płatności; 

Nie może również zabraknąć informacji na temat: przewagi konkurencyjnej, wartości 

klienta, technologii wytwarzania produktu i innych elementów, decydujących o ostatecznym 

jego kształcie, planach związanych z unowocześnianiem produktu. 

 

 Kadra pracownicza i zarządzająca 

 

Jako istotny element, decydujący o powodzeniu całego przedsięwzięcia, swoje 

oddzielne miejsce w biznesplanie ma również zaplecze pracownicze i zarządzające. W tej 

części przedstawić należy informacje na temat: kwalifikacji osoby prowadzącej działalność 

(wieku, doświadczenia, historii kariery i osiągnięć zawodowych); 

 

 Rynek i konkurencja 

 

Ten fragment biznesplanu ma na celu przedstawienie otoczenia, w jakim przyjdzie 

działać przyszłej winnicy. Należy szczegółowo scharakteryzować rynek, na którym będzieona 

funkcjonować, panującą tendencję w branży, konkurencję oraz klientów. Trzeba tego dokonać 

w możliwie najpełniejszy sposób tak, by zarówno winiarz, jak i odbiorca biznesplanu miał 

jasność sytuacji. Należy też przeanalizować wszystkie mocne i słabe strony prowadzenia 

winnicy oraz zagrożenia, które mogą zaistnieć w trakcie funkcjonowania winnicy. 

. 

 Marketing i reklama 

 

W tej części biznesplanu trzeba przedstawić strategię marketingową oraz sposoby 

promocji i reklamy produktu. Żeby można było tego dokonać, niezbędne jest sprecyzowanie 

grupy docelowej, czyli odbiorców towarów lub usług. Charakterystyka klienta powinna być 

sporządzona w sposób niezwykle skrupulatny, tak by można było precyzyjnie ustalić 

najefektywniejsze metody dotarcia z produktem do odbiorcy. Wybór danej strategii i jej 

celowość muszą uzasadniać konkretne, merytoryczne argumenty. Niezbędne jest 

przedstawienie:reklamy i promocji, sposobu dotarcia do klienta (ulotki, foldery, billboardy, 

prasa), budżetu reklamowego (jaki procent od dochodu będzie przeznaczany na reklamę), 

przeprowadzonych i planowanych kampanii reklamowych; 

Należy pamiętać, że możliwości reklamy wina są bardzo ograniczone ze względu na 

obowiązującą ustawę o wychowaniu w trzeźwości. 

 

 Plany i harmonogram realizacji 

 

Do realizacji przedsięwzięcia, niezbędne jest wyznaczenie głównych celów 

i przedstawienie metod ich realizacji przynajmniej na 5 lat z góry. Ważne jest wskazaniecelu 

firmy i zakładanych terminów ich realizacji, sposobu osiągania założonych celów, głównych 

czynników wpływających na realizację planów.  

 

 Analiza finansowa 
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Opracowanie planu inwestycyjnego, wraz z prognozą przyszłej sprzedaży i kosztów 

jej uzyskania, stanowią podstawę do podjęcia decyzji o uruchomieniu działalności. Powinny 

się w nim znaleźć: 

- bilans; 

- rachunek zysków i strat (wraz z prognozowanymi nakładami inwestycyjnymi); 

- rachunek przepływów środków pieniężnych. 

Ponadto warto w nimzawrzeć także: 

- źródła finansowania działalności; 

- analizę progu rentowności; 

- stopę zwrotu zainwestowanego kapitału; 

 

Ważne, by pisząc biznesplan, posługiwać się jedynie wiarygodnymi danymi. 

Pomijając sam fakt, że nie warto okłamywać samego siebie to dane nieprawdziwe, nierealne 

lub przeszacowane mogą wzbudzić podejrzenia u oceniającego biznesplan. Konsekwencją 

tego może być np. odmowa finansowania. Warto też pomyśleć o załącznikach do dokumentu, 

które urzeczywistnią zaprezentowane w biznesplanie wyliczenia (np. wyniki badań 

rynkowych, dane patentowe, rekomendacje bądź referencje od osób trzecich). 
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3. Realizacja projektu winnicy (zakładanie i prowadzenie młodej 

winnicy) 
 

 

3.1 Zakładanie i prowadzenie młodej winnicy 

 

3.1.1 Przygotowanie gleby przed założeniem plantacji 

Produkcja w gospodarstwie, jakim jest winnica odbywa się w oparciu o naturalne zasoby 

środowiska, do których należą woda, gleba i krajobraz z jego bioróżnorodnością. Zagospodarowanie 

rozłogu gruntów w gospodarstwie musi być dostosowane do warunków fizjograficznych i powinno 

uwzględniać wymagania dotyczące ochrony środowiska. Grunty położone na stokach o nachyleniu 

>20% powinno się trwale zadarniać lub zalesiać. W terenach o żyznych glebach i dobrych warunkach 

klimatycznych użytki leśne mogą być zastąpione sadami/plantacjami roślin wieloletnich urządzonymi 

przeciwerozyjnie. 

Zakładanie winnicy na terenach erodowalnych (silnie narażonych na erozję), wymaga innego 

podejścia niż zakładanie winnicy na terenach płaskich. Sady lub plantacje krzewów owocowych w 

takich warunkach powinno się zakładać tarasowo, w poprzek skłonu z poprzecznostokowymi pasami 

darni. Takie rozwiązanie jest uznawane za bardzo efektywną metodę zagospodarowania stoków silnie 

narażonych na erozję (zdjęcie ponizej). 

Oprócz odpowiedniego zaplanowania rozłogu gruntów i dróg, do melioracji przeciwerozyjnych 

należą także agrotechnika przeciwerozyjna, kształtowanie rzeźby terenu oraz rekultywacja. 

 

 
Rysunek 3:1 Winnica założona tarasowo, na stromym stoku nad jeziorem Bodeńskim. 

 

Zabiegi te mają na celu ochronę gleb i gruntów przed erozyjną degradacją i dewastacją, jest to 

także najtańszy sposób walki z suszą, "stepowieniem" i powodziami. Wszystkie zabiegi uprawowe 

powinny być wykonywane w kierunku poprzecznym do nachylenia stoku, gdyż poprzecznostokowy 

kierunek sadzenia w okresie wegetacji roślin znacznie ogranicza nasilenie erozji. Gleby położone na 

zboczach należy utrzymywać w dobrej strukturze. Niska pojemność wodna gleby, powierzchniowe 

zaskorupienie, nieprzepuszczalne warstwy w podglebiu przyczyniają się do zmniejszenia 



6
9 

 
  

 

Wykaz kompetencji Wykaz kompetencji Wykaz kompetencji Winnica 

przepuszczalności dla wód opadowych a to znacznie nasila procesy erozyjne. Międzyrzędzia powinno 

się obsiewać mieszankami roślin o dobrych zdolnościach przeciwerozyjnych, do których należą trawy i 

ich mieszanki z roślinami motylkowatymi, a następnie wieloletnie motylkowate. 

Na zboczach o nachyleniu powyżej 10
o 

(18%) przeciwerozyjna agrotechnika już nie wystarcza 

i należy wprowadzić poprzecznostokowy (warstwicowy) układ nasadzeń (zdj. 2). Szerokość tarasu 

(warstwic) powinna malec w miarę wzrostu nachylenia zboczy, osiąga się wówczas szybkie 

starasowanie zboczy i opanowanie erozji. Prawidłowo wytyczone i utwardzone drogi na plantacji 

ułatwiają wykonywanie zabiegów agrotechnicznych oraz spełniają rolę operacji przeciwerozyjnych, tj. 

rozpraszają powierzchniowe spływy lub odprowadzają nadmiar wód. Zaleca się wytyczanie dróg 

poprzecznie do spadku terenu (zdj. 3). 

Kształtowanie rzeźby terenu polega na m.in na tarasowaniu zboczy o nachyleniu powyżej 15–

20%, gdzie poprzecznostokowa uprawa roli jest uciążliwa lub niemożliwa, a przy uprawie 

wzdłużstokowej następuje szybka degradacja gleb. W wielu krajach jest to powszechna i najtańsza 

technika wykorzystywania gruntów na nasłonecznionych zboczach, szczególnie do uprawy 

ciepłolubnych drzew i krzewów owocowych (zdj. 3a). 

 

 
Rysunek 3:2 Poprzecznostokowy układ plantacji zastosowany w winnicy założonej na stromym zboczu. 

 

 

 

Rysunek 3:3 Droga wytyczona poprzecznie do spadku terenu w sadzie założonym na stromym zboczu. 
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Zawsze projektowanie kształtowania rzeźby terenu powinny poprzedzić pomiary geodezyjne 

oraz badanie glebowe i geologiczne do głębokości około 1 m większej od zasięgu planowanych robót 

ziemnych. W przypadku, gdy poziom próchniczny ma dużą miąższość, należy go najpierw zdjąć i po 

zakończeniu robót ziemnych wykorzystać do użyźnienia obszaru objętego robotami ziemnymi. 

Całokształtu przeciwerozyjnej organizacji terenu na skłonie dopełniają urządzenia hydrotechniczne, 

czyli  

różnego rodzaju rowy odwadniające, studzienki, czy groble, stosowane w celu 

retencjonowania lub odprowadzenia wód powierzchniowych. 

 
Rysunek 3:4 Tarasy na zboczu wzniesienia umożliwiające uprawę drzew owocowych. 

 

3.1.2  Uprawa roli 

Odpowiednie przygotowanie stanowiska przed sadzeniem krzewów winorośli pozwoli na 

ograniczenie wydatków na zwalczanie chwastów i koszty ochrony w przyszłości. Wybór przedplonu, 

terminowe i właściwie wykonywanie zabiegów uprawowych, zniszczenie uciążliwych i głęboko 

korzeniących się chwastów trwałych oraz nawożenie organiczne – to niezbędne czynności, które 

powinno się zastosować przygotowując pole przed sadzeniem.  Zanim podejmie się decyzję o 

sposobie przygotowania gleby przed założeniem winnicy powinno się także pobrać próbki gleby do 

analizy, żeby określić jej właściwości fizyko-chemiczne, w tym m.in. skład granulometryczny, 

zawartość próchnicy, odczyn oraz zasobność w składniki pokarmowe. Głębsze odsłonięcie profilu 

glebowego (odkrywka glebowa) pozwala na ocenę układu warstw gleby, zagęszczenia, czy warunków 

drenażu. Pozwoli to określić właściwy sposób postępowania przed założeniem plantacji. Jeśli gleba 

nie była przez dłuższy czas uprawiana, to koniczne będzie usunięcie chwastów wieloletnich, gryzoni, 

szkodników i głębsze jej spulchnienie. Na glebach będących pod uprawą najczęściej gleba jest 

strukturalna i zapewni winorośli odpowiednie warunki dla dobrego wzrostu korzeni. Kwaśny odczyn 

gleby, lub niedobory składników pokarmowych można zlikwidować podczas mechanicznej uprawy w 

trakcie przygotowania gleby przed sadzeniem roślin, stosując wapnowanie lub odpowiednie nawozy 

mineralne. 

Dobrym przedplonem dla winorośli są rośliny jednoliścienne, do których należą zboża i trawy. 

Aby zwiększyć zawartość substancji organicznej w glebie, oprócz nawozów naturalnych (obornik), 

można stosować nawozy zielone, czyli świeżą biomasę roślinną, którą miesza się z glebą w stanie 

niezdrewniałym. Powszechne zastosowanie ma gorczyca, ze względu na szybki przyrost biomasy i 

relatywnie tanie nasiona. Wykaz gatunków stosowanych na nawóz zielony, normy wysiewu oraz 
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terminy siewu podano w tab. 23 w rozdziale 5. Zasady stosowania nawozów naturalnych 

(odzwierzęcych) podano w rozdziale 4.5 Nawozy organiczne. 

Winorośl nie ma dużych wymagań w stosunku do jakości gleby, ale powinna być ona 

starannie przygotowana. Zastosowane zabiegi uprawowe powinny poprawić strukturę gleby, usunąć 

zagęszczenia różnych jej warstw, wprowadzić i wymieszać z rolą resztki pożniwne i nawozy oraz 

przygotować rolę pod sadzenie roślin. Nadmierne zagęszczenie gleby może ograniczać swobodny 

wzrost systemu korzeniowego oraz infiltrację wód opadowych. Ze względu na dość głęboko sięgający 

system korzeniowy roślin jesienią najczęściej wykonuje się głęboką orkę lub głęboszowanie (ryc. 1).   

 

 
 

Rysunek 3:5 Głębokie spulchnianie za pomocą głębosza. 

 

Głębokie spulchnianie za pomocą głębosza, aby uzyskać dobry efekt kruszenia gleba musi 

być obeschnięta, żeby działanie kruszące i szarpiące było efektywne, odległość pomiędzy lemieszami 

powinna być równa ich głębokości roboczej a prędkość robocza nie powinna przekraczać 5-7 kg/h 

 

Głęboszowanie, jako zabieg spulchniający glebę, przynosi wiele korzyści:, m.in. zwiększa 

infiltrację i wykorzystanie wody z podglebia, poprawia podsiąkanie, szczególnie ważne w okresach 

suszy, poprawia retencyjność gleby, zapewnia lepszy rozwój korzeni, umożliwia wykorzystanie zasobu 

składników pokarmowych wymytych do podglebia oraz intensyfikuje procesy wietrzenia uruchamiając 

naturalne zasoby składników odżywczych. Zabieg ten jest szczególnie polecany do 

poprzecznostokowej uprawy gleby na zboczach. 

 

 

3.1.3 Wapnowanie 

Odczyn gleby jest podstawowym wskaźnikiem żyzności gleby i powinien być utrzymywany w 

granicach właściwych dla uprawianych roślin i składu granulometrycznego gleby. Uregulowany odczyn 

zapewnia prawidłowy przebieg wszystkich procesów mikrobiologicznych i chemicznych w glebie 

decydujących o dostępności składników pokarmowych dla uprawianych roślin.  

Winorośl jest wrażliwa na zakwaszenie gleby i dlatego optymalny odczyn gleby w winnicy 

powinien wynosić pH 6,5-7,2. Gleby kwaśne mają mniej trwałą strukturę, niższą zawartość wapnia 

(Ca) i charakteryzują się słabą dostępnością dla roślin fosforu, magnezu i molibdenu. Celem 

wapnowania jest nie tylko zmiana odczynu gleb zbyt kwaśnych, ale również poprawa właściwości 



7
2 

 
  

 

Wykaz kompetencji Wykaz kompetencji Wykaz kompetencji Winnica 

fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby, usunięcie z roztworu glebowego toksycznych dla roślin 

wolnych jonów glinu, żelaza i manganu, oraz dostarczenie roślinom odpowiednich ilości wapnia.  

W obowiązującym systemie doradztwa nawozowego w Polsce wielkość dawek nawozów 

wapniowych ustalana jest na podstawie potrzeb wapnowania w oparciu o pH gleby mierzone w 1 mol 

KCl i kategorii agronomicznej (tab. 1 i 2).  

 

Przekład:  

Odczyn gleby średniej wynosi pH 6,0, gleba ta znajduje się w III klasie potrzeb – ‘wapnowanie 

wskazane’ (tab. 3-1). Dawka nawozu wapniowego powinna wynosić w tym przypadku 1,7 t ha w 

przeliczeniu na CaO (tab. 3-2). Jeśli do wapnowania użyjemy kredy nawozowej (tab. 3-3) o zawartości 

45% CaO, to na powierzchnię 1 ha musimy zastosować 3,8 t tego nawozu.  

 

Tabela 3-1 Klasy potrzeb wapnowania gleb w zależności od ich pH (w KCl) dla kategorii 
agronomicznych. 

 

Kl
asa 

potrzeb 

Ocena 
potrzeb 

wapnowan
ia 

Kategorie agronomiczne gleby 

bardz
o lekkie 

lekkie średni
e 

ciężki
e 

V 
IV 
III 
II 
I 

konieczne 
potrzebne 
wskazane 
ograniczo
ne 

zbędne 

<4,0 
4,1-

4,5 
4,6-

5,0 
5,1-

5,5 
>5,6 

<4,5 
4,6-

5,0 
5,1-

5,5 
5,6-

6,0 
>6,1 

<5,0 
5,1-

5,5 
5,6-

6,0 
6,1-

6,5 
>6,5 

<5,5 
5,6-

6,0 
6,1-

6,5 
6,6-

7,0 
>7,1 

 
 
Tabela 3-2 Zalecane w Polsce dawki nawozów wapniowych. 

Kategoria 
agronomiczna  

Dawki CaO w t ha
-1

 w przedziale potrzeb wapnowania 

koniecz
ne 

potrzeb
ne 

wskaza
ne 

ogranic
zone 

Bardzo 
lekkie 

Lekkie 
Średnie 
Ciężkie 

3,0 
3,5 
4,5 
6,0 

2,0 
2,5 
3,0 
3,0 

1,0 
1,5 
1,7 
2,0 

 

 
1,0 
1,0 

 
Jednorazowa dawka nawozów wapniowych w przeliczeniu na CaO nie powinna przekraczać 1 

t ha
-1

 dla gleb bardzo lekkich, 1,5 t ha
-1

 dla gleb lekkich, 2 t ha
-1

 dla gleb średnich i 2,5 t ha
-1

 dla gleb 

ciężkich. Na gleby lekkie i średnie powinno się stosować wapno węglanowe, wolnodziałające, co 

zmniejsza ryzyko przewapnowania tych słabo zbuforowanych utworów glebowych (tab. 3). Na gleby 

ciężkie można stosować wapno tlenkowe. Gleby o niskiej zawartości magnezu powinny być 

wapnowanie przy użyciu wapna magnezowego. W takim przypadku najczęściej stosuje się 1/3 

ustalonej dawki wapna w postaci wapna magnezowego. Jest to tym bardziej uzasadnione, że 

zasobność gleb w Mg zależy w dużej mierze od odczynu gleby, im gleba jest kwaśniejsza tym mniej 

zawiera Mg. W tabeli 3 podano najczęściej stosowane nawozy wapniowe produkowane z naturalnych 

kopalin. Nawozy wapniowe różnią się sposobem produkcji, składem chemicznym oraz 

rozpuszczalnością związków, które wchodzą w ich skład. Produkcja podstawowa to przerób 

naturalnych skał wapiennych, natomiast produkcja uboczna to wapno będące produktem ubocznym 

różnych procesów technologicznych, np. wapno defekacyjne, posodowe, pocelulozowe, posiarkowe, 

itp. Skład chemiczny wapna z produkcji ubocznej może obejmować inne związki w ty, chlor, chlorki, 
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siarczki, metale ciężkie. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Rozwoju Wsi z dn. 18 czerwca 2008 r. 

Dz.U. 2008 nr 119 poz. 765 reguluje maksymalną dopuszczalną zawartość zanieczyszczeń w 

nawozach wapniowych. 

 

 

Tabela 3-3 Główne nawozy wapniowe. 

Forma 
nawozu 

Nazwa nawozu % 
CaO 

Uwagi 

tlenko
we 

 

Nawóz wapniowy 
tlenkowy 

80 
70 
60 

szybkodziałający, z wodą 
żrący, polecany na gleby ciężkie 

Wapno magnezowe 
tlenkowe 

65 (w 
tym 

10-20 MgO) 
45 (w 

tym 
7-15 

MgO) 

szybkodziałający, na gleby 
ciężkie, ubogie w magnez 

węglan
owe 

 

Wapniak mielony 
rolniczy 

45 wolnodziałający 

Kreda nawozowa 
zwyczajna 

45 wolnodziałający 

Dolomit rolniczy 
przedsiewny 

50 wolnodziałający, na gleby 
ubogie w magnez, może zawierać 
domieszki 

B, Zn, Cu, Fe, Mn, Mo 
Dolovit, Dolomit 30 

(19 
MgO) 

tlenko
wo-węglanowe 

Nawóz wapniowy 
węglanowy mieszany 

50 połowa wapnia w formie 
węglanowej, połowa w formie 
tlenkowej 

 

Efektywność wapnowania (szybkość zmiany pH) zależy od równomierności wysiewu nawozów 

wapniowych, dokładności wymieszania ich z glebą oraz stopnia ich rozdrobnienia. Najlepszym 

terminem wapnowania jest późne lato i jesień. Jeśli nawozy wapniowe zastosuje się przed uprawkami 

pożniwnymi to będą dobrze wymieszane z glebą. Można wapnować także glebę bezpośrednio przed 

orką przedzimową. Wapnowanie trzeba powtarzać nawet przy uregulowanym odczynie na glebach 

ciężkich co 4-5 lat, a na glebach lekkich co 2 lata. Zmiana odczynu gleby jest procesem powolnym, 

trwającym wiele lat. Im silniej zbuforowana gleba (wysoka zawartość części spławialnych) tym trudniej 

jest zmienić jej odczyn. 

 

3.1.4 Nawożenie organiczne i mineralne 

Przed założeniem plantacji winorośli powinno się także zwiększyć w glebie zawartość 

próchnicy oraz podnieść zasobność gleby w składniki pokarmowe, które trudno przemieszczają się w 

glebie, tj. fosforu i potasu. Dobre mieszanie gleby podczas wykonywania zabiegów przygotowujących 

stanowisko pod plantacje winorośli pozwoli równomiernie wymieszać nawozy fosforowe i potasowe z 

glebą. Sposoby ustalania dawek nawozów organicznych i mineralnych oraz zasady i terminy ich 

stosowania podano w rozdziale 4. Potrzeby nawozowe winorośli. 
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3.2 Potrzeby nawozowe winorośli 

Pobranie składników pokarmowych zależy od ich obecności w glebie. Składniki muszą być w 

tzw. formach przyswajalnych (rozpuszczalnych), czyli dostępnych dla roślin. O zasobności gleby w 

składniki pokarmowe decyduje jej naturalna zasobność wynikająca ze składu mineralnego, zawartości 

substancji organicznej oraz stosowanego nawożenia organicznego i mineralnego.  Zasobność gleby w 

przyswajalne składniki pokarmowe ocenia się na podstawie analizy chemicznej gleby, którą wykonują 

Stacje Chemiczno-Rolnicze lub inne laboratoria agrochemiczne. Analiza chemiczna wykonywana jest 

w próbce glebowej, którą należy pobrać z pola i dostarczyć do laboratorium. Pobierając próbkę należy 

kierować się określonymi zasadami, które zapewnią, że będzie ona odzwierciedlała średnie 

właściwości chemiczne i fizyczne pola, na którym rośliny będą uprawiane.  

 

 

3.2.1 Zasady pobierania próbek glebowych do analiz chemicznych 

Z owocującej plantacji (winnicy) próbki glebowe pobiera się z warstwy próchnicznej gleby o 

miąższości (głębokości) około 0-20 cm. Przygotowując stanowisko pod założenie winnicy warto także 

zbadać właściwości chemiczne podglebia, tj. warstwy 20-40 cm. W zależności od sposobu utrzymania 

gleby na plantacji próbki pobiera się osobno z pasów murawy w środkowej jej części i osobno z pasów 

herbicydowych (rzędów krzewów) także w środkowej części. Próbki pobiera się za pomocą laski 

Egnera (zdj. 4) lub szpadla. Laska Egnera jest to metalowa rurka o średnicy około 2 cm, otwarta z 

jednej strony do wysokości 20 cm. Laskę Egnera wbija się do gleby do głębokości 20 cm, następnie 

obraca o 180˚, po czym wyciąga wraz z glebą, którą po wyjęciu z rurki zsypuje się do 

pojemnika/woreczka foliowego. Jest to tzw. próbka indywidualna lub pojedyncza. Liczba próbek 

indywidualnych, ze zmieszania których tworzy się próbkę zbiorczą przekazywaną do laboratorium, 

powinna wynosić od 15-20 dla powierzchni nie większej niż 1 ha.  

Dla większych powierzchni pola/plantacji liczba próbek indywidualnych powinna być 

proporcjonalnie większa lub należy przewidzieć dostarczenie do badania dwóch lub więcej próbek 

zbiorczych dla wydzielonych powierzchni winnicy. Próbek indywidualnych nie powinno pobierać się z 

pasów brzeżnych plantacji – od granicy winnicy pozostawia się pas szerokości około 5 m. W tych 

miejscach ze względu np. na sąsiedztwo innego pola/plantacji właściwości fizykochemiczne gleby 

mogą być odmienne.  
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Rysunek 3:6 Pobieranie próbek gleby z warstwy próchnicznej za pomocą laski Egnera. 

 
Aby próbka glebowa była reprezentatywna, obszar z którego pobierane są próbki 

indywidualne powinien być jednolity pod względem rodzaju gleby, ukształtowania terenu, historii 

uprawy oraz uprawianej odmiany. W winnicy założonej na skłonie, ze względu na duże różnice we 

właściwościach chemicznych gleby, próbki pobiera się oddzielnie z podnóża skłonu, ze środkowej 

jego części i z górnej części wzniesienia. Nie należy pobierać próbek po deszczu, nawożeniu oraz z 

miejsc o nietypowym wyglądzie gleby. Próbki glebowe pobiera się w określonych terminach, tj. wiosną 

przed ruszeniem wegetacji lub jesienią po zbiorach owoców. W terminie jesiennym, tuż po zbiorze 

plonu oznacza się odczyn gleby i zawartość wszystkich makro- i mikroelementów, z wyjątkiem azotu 

mineralnego. Zawartość azotu mineralnego w glebie podlega dynamicznym zmianom (wypłukiwanie, 

straty gazowe), zwłaszcza w okresie jesiennym i zimowym. Z tego względu analizę gleby na 

zawartość tego składnika można wykonać wiosną. Próbkę gleby w stanie świeżym powinno się 

niezwłocznie dostarczyć do badania. Krótkotrwałe przechowanie jej w lodówce nie powoduje dużych 

zmian w stężeniu składników i może być praktykowane, w sytuacji kiedy nie możemy od razu 

przewieść jej do laboratorium. 

 

 

3.2.2 Testy glebowe 

Badanie zasobności gleby w dostępne dla roślin składniki pokarmowe jest dzisiaj rutynowym 

postępowaniem w nowoczesnym sadownictwie. Racjonalna gospodarka składnikami pokarmowymi w 

obrębie agroekosystemu wpisuje się w zrównoważone systemy rolnicze, gdyż pozwala minimalizować 

straty składników nawozowych i zagrożenia, jakie z tego wynikają dla środowiska naturalnego.  

W Polsce wszystkie okręgowe stacje chemiczno-rolnicze posługują się jednolitymi testami 

badania potrzeb wapnowania i zasobności gleb w makro- i mikroskładniki. Dla gleb wykorzystywanych 

rolniczo i przez sadownictwo stosuje się do badania metodę Egnera-Riehma (wyciąg mleczanu 

wapnia) do oznaczania fosforu i potasu. Metodą Schachtschabela (z użyciem chlorku wapnia, jako 

roztworu ekstrakcyjnego) oznacza się natomiast ilość dostępnego dla roślin magnezu (tab. 10). Wyniki 

podaję się w mg formy tlenkowej składnika na 100 g gleby suchej. Odczyn gleby mierzy się w 

zawiesinie 1 mol KCl.  Ocena zasobności gleby na podstawie zawartości w niej P, K i Mg dla warstwy 

orno-próchnicznej (0-20 cm) oraz podglebia (20-40 cm) wykonana tą metodą została przedstawiona w 

tabeli 10. Przy klasach zasobności niskiej i średniej podano także dawki składników, jakie należy 
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zastosować, aby zwiększyć zasobność gleby do poziomu wyznaczającego optymalny wzrost i rozwój 

roślin.  

Przykład: 

Zawartość fosforu oznaczona metodą Egnera-Riehma w warstwie ornej gleby wynosi <2 mg P 

na 100 g gleby, co wskazuje na niską zasobność w ten składnik. Proponowane nawożenie gleby na 

plantacji w takim przypadku wynosi 300 kg P2O5 na ha (tab. 10). Nawożenie fosforem, który bardzo 

słabo przemieszcza się w glebie, powinno się wykonać przed sadzeniem krzewów, aby móc 

wymieszać dokładnie nawóz z glebą.  

 

 

Tabela 3-4 Ocena zasobności gleby w oparciu o testy Egnera-Riehma (P i K) i Schaschatbela (Mg) oraz 
zalecane dawki nawozów fosforowych, potasowych i magnezowych. 

 

 

Ustalanie potrzeb nawozowych z wykorzystaniem danych zawartych w tabeli 10 w przypadku 

potasu i magnezu wymaga także znajomości kategorii ciężkości gleby. Zasobność w K i Mg zależy od 

zdolności  sorpcyjnych gleby, które kształtuje m.in. zawartość części spławialnych. Dla gleb lekkich 

(<20%części spławianych) niska zawartość potasu to zakres <5 mg K na 100 g gleby, a dla ciężkich 

(>35% części spławialnych) to <13 mg K na 100 g gleby. Gleby ciężkie mogą zatrzymać (sorpcja) 

znacznie więcej potasu niż gleby lekkie, stąd konieczność ustalenia odrębnych zakresów 

wyznaczających optymalne stężenie tych składników w glebie. 

W pracowniach ogrodniczych do oznaczania wszystkich makroskładników, boru i sodu stosuje 

się wspólny wyciąg uzyskiwany za pomocą 0,03 mol kwasu octowego według procedur opracowanych 

przez Nowosielskiego (1978). Wyniki analiz wyraża się w mg składnika na dm
3
 gleby świeżej. Ułatwia 



7
7 

 
  

 

Wykaz kompetencji Wykaz kompetencji Wykaz kompetencji Winnica 

to ustalenie potrzeb nawozowych bez konieczności obliczania ciężaru objętościowego gleby w 

warstwie głównego nagromadzenia się korzeni roślin (0-20 cm). Stężenie soli i pH w tej metodzie 

mierzy się w zawiesinie wodnej gleby przy stosunku gleby do wody jak 1:2. Test uniwersalny może 

być także stosowany do oceny zasobności gleby w winnicy. Pozwala dodatkowo ocenić zasobność 

gleby w azot mineralny (forma amonowa N-NH4 i azotanowa N-NO3), wapń i siarkę. 

W celu oznaczenia dostępnych form mikroskładników w uprawach rolniczych i sadowniczych 

okręgowe stacje chemiczno-rolnicze stosują wspólny wyciąg w 1 mol kwasie solnym (HCl). Zawartość 

mikroelementów wyraża się w mg na kg gleby suchej. Drugą stosowaną metodą jest metoda Lindsaya 

z wykorzystaniem zbuforowanego roztworu ekstrakcyjnego. Regularnie nawożenie organiczne 

obornikiem lub kompostem pozwala utrzymać zawartość mikroelementów w glebie na odpowiednim 

poziomie. Uzasadnione jest wykonanie nawożenia mikroelementami tylko w sytuacji, gdy na potrzebę 

tego zabiegu wskazują równocześnie wyniki analiz chemicznych gleby i roślin. 

Posiadając wyniki analizy chemicznej gleby uzyskanej metodą uniwersalną można przystąpić 

do ustalania tzw. potrzeb nawozowych, czyli do wyliczania ilości składników pokarmowych, które 

należy wprowadzić do gleby w postaci nawozów, aby zabezpieczyć wymagania pokarmowe winorośli. 

Chcąc określić potrzeby nawozowe dotyczące fosforu, potasu czy magnezu wystarczy porównać 

wyniki analizy chemicznej gleby z tzw. optymalnymi zawartościami tych składników (tab. 12 i 13). 

Wyższe wartości standardowe przyjmuje się w przypadku uprawy na glebach cięższych, a niższe na 

glebach lekkich. Różnica pomiędzy tymi wartościami, tj. optymalną zawartością składnika a wynikiem 

analizy gleby, informuje o potrzebie uzupełnienia zasobności gleby w dany składnik (metoda 

„niedosytu”) lub o jego nadmiarze.  

Wszystkie stacje chemiczno-rolnicze i inne laboratoria diagnostyczne zajmujące się badaniem 

właściwości gleby opracowują także na zlecenie - zalecania nawozowe dla konkretnej uprawy. 

 

 

3.2.3 Wyznaczanie potrzeb nawożenia fosforem i potasem 

Sposób wyznaczania potrzeb nawozowych metodą „niedosytu” w oparciu o wyniki uzyskane 

testem uniwersalnym ilustruje poniższy wzór: 

 

M = (A - B) x 200 / C 

gdzie: 

M – masa nawozu (kg ha
-1

) 

A – optymalna zawartość składnika w glebie mg dm
-3

 (metoda uniwersalna) 

B –  ilość składnika oznaczona na podstawie analizy chemicznej gleby w mg dm
-3

 (metoda 

uniwersalna) 

200 – współczynnik uwzględniający 20 cm warstwę gleby na powierzchni 1 ha 

C – procentowa zawartość składnika w nawozie (w formach beztlenkowych; tab. 11). 

 

Przykład: 

Winorośl będzie uprawiana na glebie średniej, piaszczysto-gliniastej o odczynie (pH) 7,0. 

Analiza chemiczna wykazała obecność w glebie 60 mg K dm
-3

. Optymalna zawartość potasu na 

glebach średnich wynosi 100-200 mg K dm
-3

 (tab. 13). Biorąc pod uwagę typ gleby za optymalną 

zawartość tego składnika należy przyjąć wartość niższą, czyli 100 mg K dm
-3

. Potas będzie 

wprowadzany do gleby w postaci siarczanu potasowego, tj. K2SO4 (50% K2O, czyli 41,5% K; tab. 11). 

Wyliczona masa nawozu to 193 kg ha
-1

: 

 

M = (100-60) x 200/41,5 = 193 kg siarczanu potasowego ha
-1
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W podobny sposób wyznacza się potrzeby nawozowe dla pozostałych składników, tj. P, Mg 

(tab. 12 i 13) oraz mikroelementów. Taki sposób wyznaczania potrzeb nawozowych pozwala na 

zachowanie równowagi pomiędzy ilością składników dostarczanych do gleby (przychód), a ich 

ubytkiem w wyniku pobierania przez rośliny (rozchód). Zrównoważony bilans składników zapobiega 

przenawożeniu gleb lub niedoborom składników. Przykładowe nawozy fosforowe i potasowe oraz 

uwagi dotyczące ich stosowania podano w tabeli 14 i 15. 

 
Tabela 3-5 Współczynniki przeliczeniowe z form tlenkowych składników w nawozach na czysty składnik. 

 

Forma 

tlenkowa 

Współc

zynnik 

Czysty 

składnik 

P2O5 

K2O 

MgO 

CaO 

0,44 

0,83 

0,60 

0,71 

P 

K 

Mg 

Ca 

 

Tabela 3-6 Klasy zasobności gleb w fosfor (P) (mg dm-3) według testu uniwersalnego. 

Skł

adnik 

Klasy zasobności 

niska średn

ia 

duża bardz

o duża 

P <20 20-50 50-

100 

>100 

 

Tabela 3-7 Klasy zasobności gleb w potas (K) i magnez (Mg) (mg dm-3) według testu uniwersalnego. 

Ka

tegoria 

gl

eby 

Skł

adnik 

Klasy zasobności 

n

iska 

śre

dnia 

du

ża 

n

admierna 

le

kkie 

K <

80 

80-

120 

>1

20 

- 

Mg <

30 

30-

40 

>6

0 

>

300 

śr

ednie 

K <

100 

10

0-200 

20

0-300 

>

300 

Mg <

40 

40-

80 

>8

0 

>

350 

ci

ężkie 

K <

150 

15

0-250 

25

0-400 

>

400 

Mg <

60 

60-

120 

>1

20 

>

400 
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3.2.4 Nawozy fosforowe i potasowe 

 
 

Tabela 3-8 Wykaz ważniejszych nawozów fosforowych. 

 
3.2.4.1.1 F

o

s

f

o

r

a

n

y 

Nazwa nawozu Zawart

ość P2O5 

Uwagi do stosowania 

R
o

zp
u

sz
cz

al
n

e 
w

 w
o

d
zi

e
 Superfosfat pojedynczy 

granulowany 

19% 

 

przedsiewny, może zawierać 

znaczne ilości metali ciężkich np. 

kadmu 

Superfosfat potrójny 

granulowany 
46% 

przedsiewny, polecany w 

uprawie warzyw,  

Superfosfat potrójny 

granulowany borowany 

44% 

 

przedsiewny, polecany w 

uprawie roślin wrażliwych na 

niedobór boru (burak, pomidor, 

drzewa owocowe) 

Fosforan amonu 

46% 

18% 

N-NH4 

przedsiewny, azotowo-

fosforowy do stosowania wiosną 

N
ie

ro
z
p

u
s
z

c
z
a
ln

e
 w

 w
o
d
z
ie

 Mączka fosforytowa 30% 

wolnodziałające, 

przedsiewne, na gleby kwaśne, 

wilgotne 

Mączka kostna 
bębnowa 

13% 
2-5% 

N 

Mączka kostna 
odklejona 

30% 

 
 

 

 
Tabela 3-9 Wykaz ważniejszych nawozów potasowych. 

 

Forma 

nawozu 
Nazwa nawozu 

Zawart

ość K2O 
Uwagi do stosowania 

c
h
lo

rk
o
w

e
 Sole potasowe 

niskoprocentowe 

42% duża zawartość chlorku sodu 

(NaCl) 

Sole potasowe 

średnioprocentowe 

42-

54% 

średnia zawartość chlorku 

sodu (NaCl) 

Sole potasowe 

wysokoprocentowe 

> 54% niska zawartość chlorku sodu 

(NaCl) 



8
0 

 
  

 

Wykaz kompetencji Wykaz kompetencji Wykaz kompetencji Winnica 

Kainit 
18% duża zawartość chlorku sodu 

(NaCl) 

Kainit magnezowy 

11% 

3-8% 

MgO 

duża zawartość chlorku sodu 

(NaCl), stosować na glebach ubogich w 

magnez 

Kamex 

40% 

4% 

MgO 

zawiera chlorek sodu, stosować 

na glebach ubogich w magnez 

s
ia

rc
z
a
n

o
w

e
 

Siarczan potasu 
50% 

18% S 

stosować w uprawie roślin 

wrażliwych na chlor 

Kalimagnezja 

30% 

10% 

MgO,  

17% S 

stosować w uprawie roślin 

wrażliwych na chlor oraz na glebach 

ubogich w magnez 

s

aletrzane 
Saletra potasowa 

46%  

14% N-

NO3 

nawóz pogłówny, 

bezchlorkowy, azotowo-potasowy 

 
 

3.2.5 Wyznaczanie potrzeb nawożenia winorośli azotem 

Dokładna analiza wszystkich źródeł dostępnego dla roślin azotu (przychód azotu) jest 

niezbędna z punktu widzenia plantacji przyjaznej środowisku, z uwzględnieniem zasad tzw. rolnictwa 

zrównoważonego. Azot niewykorzystany w procesie produkcji roślinnej stanowi zagrożenie dla wód 

gruntowych i powierzchniowych, a także powietrza (gazy cieplarniane). Ponadto azot jest składnikiem 

pokarmowym, który spośród innych składników odżywczych, najbardziej wpływa na wigor, plon, 

dojrzewanie i skład chemiczny owoców winorośli. Z tego względu ustalanie potrzeb nawożenia azotem 

powinno być oparte na obserwacji wigoru roślin, wynikach analizy części wskaźnikowych oraz bilansie 

uwzględniającym przychody i rozchody tego składnika w glebie.  

Głównym źródłem azotu dla roślin jest substancja organiczna gleby (próchnica) oraz 

stosowane nawozy naturalne, organiczne (np. kompost lub rośliny okrywowe bobowate) lub 

mineralne. Źródłem azotu dla roślin są także resztki roślinne (opadłe liście, pędy, zawiązki oraz 

rozdrabniane pędy) trafiające rokrocznie do gleby. Najwięcej azotu znajduje się w liściach, następnie 

w gronach oraz pędach winorośli. Tą drogą może dostać się do gleby, odpowiednio: 30-50 kg N ha
-1

, 

16-24 kg N ha
-1

 i 10-20 kg N ha
-1

. Azot jest także magazynowany przez rośliny w zdrewniałych 

częściach: pniu, pędach i korzeniach i remobilizowany wczesną wiosną. 

Substancja organiczna ulega w glebie ciągłym, dynamicznym przemianom, w wyniku których 

uwalniany jest azot mineralny w formie amonowej (N-NH4) i azotanowej (N-NO3), przyswajalny przez 

rośliny. Tempo tych przemian zależy głównie od aktywności mikrobiologicznej gleby, warunków 

termicznych i wilgotnościowych. W tabeli 16 podano szacunkowe ilości azotu mineralnego uwalniane z 

substancji organicznej w warunkach gleb lekkich, średnich i ciężkich w sezonie wegetacyjnym.  

 
 
Tabela 3-10 Szacunkowe ilości azotu mineralnego uwalnianego w okresie wegetacji w zależności od 

zawartości substancji organicznej i rodzaju gleby (kg ha-1) 

 

Zawartość 
substancji  

organicznej 
(%) 

Kategoria agronomiczna gleby 

ciężka średnia lekka 

0,0 - 0,3 
0,4 - 0,7 

0 - 30 
30 - 

40 - 50 
50 -55 

50 - 55 
60 - 65 
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0,8 - 1,2 
1,3 - 1,7 
1,8 - 2,2 
2,3 - 2,7 
2,8 - 3,2 
3,3 - 3,7 
3,8 - 4,2 
4,3 - 4,7 

40 
40 - 

50 
50 - 

60 
60 - 

70 
70 - 

80 
80 - 

90 
90 - 

100 
100 - 

110 
110 - 

120 

60 - 65 
70 - 75 
80 - 85 
90 - 95 

100 - 105 
105 - 115 
120 - 125 
130 - 135 

70 - 75 
80 - 85 
90 - 95 
100 - 

105 
110 - 

115 
120 - 

125 
130 - 

135 
140 - 

145 

 
 
Określenie ilości azotu uwalnianego z obecnej w glebie substancji organicznej wymaga 

znajomości kategorii agronomicznej posiadanej gleby (gleba ciężka, średnia, lekka) oraz zawartości w 

niej substancji organicznej.  

 

 

3.2.6 Nawozy azotowe mineralne 

Ilość azotu pobrana przez winorośl z zebranymi owocami waha się od 8 do 30 kg N ha
-1

 w 

zależności od uprawianych odmian i wysokości plonów. Stosunkowo duża zmienność stosowanego 

nawożenia winnic wynosząca między 30 a 80 kg N ha
-1

 wskazuje także, że zalecenia dotyczące 

potrzeby nawożenia azotowego są opracowywane regionalnie lub indywidualnie dla pojedynczej 

winnicy.  

Racjonalne stosowanie nawozów azotowych wymaga informacji o stanie odżywienia roślin 

tym składnikiem. Liście (blaszki) lub ogonki liściowe są zwykle używane do analizy roślin, jako 

narzędzie diagnostyczne. Czasami uważa się, że ogonki są bardziej odpowiednim/czułym 

wskaźnikiem stanu odżywienia roślin azotem. Z reguły dawki nawozów azotowych są kompromisem 

pomiędzy wielkością plonów a ich jakością. Ograniczona podaż N (łagodny deficyt) poprawia jakość 

wina czerwonego ze względu na zmniejszenie wigoru roślin i poprawę jakości jagód poprzez m.in. 

zwiększenie zawartości cukrów i związków fenolowych w owocach. Niedobór azotu obniża plony, ale 

przyśpiesza dojrzewanie i wybarwienie owoców odmian czerwonych. Winorośl o umiarkowanym 

statusie odżywienia N osiąga optymalną produkcję i pośrednie dojrzewanie owoców. Dla produkcji 

odmian białych podaż azotu powinna być, co najmniej umiarkowana do optymalnej, aby uzyskać 

odpowiedni aromat w winie. Nadmierna podaż N opóźnia dojrzewanie owoców i pogarsza jakość 

jagód. Jednak do odpowiedniego wzrostu drożdży i prawidłowego przebiegu fermentacji azot jest 

jednym z najważniejszych składników odżywczych w moszczu. 

Dawka nawozów azotowych powinna wynikać z potrzeb pokarmowych uprawianej odmiany, 

jakości stanowiska uprawowego (zawartość próchnicy) i stosowanych zabiegów pielęgnacyjnych 

(utrzymanie gleby na plantacji, nawadnianie). Regulowanie wilgotności gleby poprzez nawadnianie 

może przyczynić się do poprawy warunków mineralizacji próchnicy i zwiększenia podaży glebowego N 

mineralnego oraz do poprawy efektywności wykorzystania składnika ze stosowanych nawozów 

mineralnych. W wielu przypadkach redukcja dawki aplikowanych nawozów azotowych może wynosić 

50%. Wigor roślin oraz wyniki analiz chemicznych części wskaźnikowych są wskazaniem do ustalenia 

dawki N w konkretnym przypadku. Ważne jest doświadczenie i coroczne obserwacje roślin na 

plantacji. Często ciepła i wilgotna wiosna sprzyja mineralizacji materii organicznej w glebie i 

nadmiernej podaży azotu dla roślin w tym okresie. Rośliny charakteryzujące się dużym wigorem oraz 
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rosnące na glebach o wysokiej zawartości próchnicy mogą nie potrzebować nawożenia azotowego 

(tab. 17) 

 

Tabela 3-11 Sugerowane dawki azotu (N) stosowane na plantacji nienawadnianej i z nawadnianiem 
kropelkowym. 

Kondycja roślin 
(wigor krzewów) 

Dawka azotu w kg N na ha 

bez 
nawadniania 

nawadnianie 
kropelkowe 

Intensywnie rosnące krzewy - 
duży wigor roślin, gleby ciężkie o 
wysokiej zawartości próchnicy 

0 0 

Średni wigor roślin, 
odpowiednia korona, gleby średnie 

20-40 10-20 

Mały wigor, mała korona, gleby 
lekkie, słabo próchniczne 

50-80 30-40 

 

Ze względów środowiskowych (ochrona wód przed azotem pochodzenia rolniczego) równie 

ważna jak dawka jest forma zastosowanego nawozu azotowego. Wykaz wybranych nawozów 

azotowych, ich charakterystyka oraz wskazania do stosowania zostały zamieszczone w tabeli 18. Ze 

względu na ograniczenie strat azotu w formie gazowej (amoniak) z nawozów amonowych, sole te 

powinny być mieszane z glebą. Nawozy azotowe w formie azotanowej (saletrzanej) są bardzo 

podatne na wymywanie, szczególnie w okresie intensywnych opadów wiosennych. Ponadto wiosną w 

czasie pękania pąków rośliny wykorzystują w pierwszej kolejności azot z rezerw zgromadzonych w 

zdrewniałych częściach, głównie korzeniach i pniu, co decyduje o ograniczonym zapotrzebowaniu na 

azot nawozowy w tym okresie. Najlepszym terminem stosowania nawozów azotowych jest okres po 

kwitnieniu winorośli, kiedy zwiększa się zapotrzebowanie roślin na ten składnik. Stosowanie nawozów 

azotowych po zbiorach jest także dopuszczalne w celu zwiększenia rezerw azotu na przyszły sezon. 

Zabieg należy wykonać jak najwcześniej, kiedy jeszcze liście są aktywne fotosyntetycznie i składnik 

może być efektywnie pobrany i wykorzystany. Aby uniknąć strat podczas stosowania nawozów 

azotowych, najlepiej jest wykonać ten zabieg w podzielonych dawkach, szczególnie na glebach 

lekkich. Połowę dawki można wówczas zastosować podczas wiązania owoców, a połowę po zbiorach. 

 

Tabela 3-12 Wykaz ważniejszych nawozów zawierających azot. 

Typ nawozu/ 

forma N 
Nazwa Zawartość Uwagi 

Amonowe Siarczan amonu 

 

20% N-NH4 

25% S 

zakwaszający, stosowanie przedsiewne, 

wymaga przykrycia glebą 

 Fosforan amonu 18% N-NH4 

46% P2O5 

stosowanie przedsiewne,  wymaga 

przykrycia glebą 

Saletrzane Saletra wapniowa 

 

15,5% N-NO3 

19% Ca 

lekko alkalizujący, stosowanie 

pogłówne, nie wymaga przykrycia glebą. 

 Saletra potasowa 

 

13,5% N 

37% K 

stosowanie pogłówne, nie wymaga 

przykrycia glebą 

 Saletra magnezowa 

 

10,8% N 

10% MgO 

stosowanie pogłówne, nie wymaga 

przykrycia glebą 

Saletrzano- 

amonowe 

Saletra amonowa 

 

17% N-NO3+17% N-NH4 zakwaszający, uniwersalny: przedsiewny 

i pogłówny, wymaga przykrycia glebą 

 Saletrzak zwykły, 

magnezowy 

14% N-NH4+14% N-NO3 obojętny dla odczynu gleby, 

uniwersalny, wymaga przykrycia glebą. 
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Amidowe Mocznik 

 

46% N-NH2 zakwaszający, wymaga przykrycia glebą, 

zalecany do nawożenia dolistnego. 

 

 

3.2.7 Nawozy organiczne 

W gospodarstwie rolnym podstawowym źródłem składników pokarmowych są produkty 

uboczne powstałe w produkcji roślinnej i zwierzęcej, które można poddać recyklingowi. Do nawozów 

naturalnych zalicza się obornik, gnojówkę i gnojowicę. Do nawozów organicznych należą substancje 

organiczne i ich mieszaniny, w tym słoma, komposty oraz nawozy zielone. Nawozy zielone to świeża 

biomasa roślin uprawianych na przyoranie w celu poprawy jakości stanowiska glebowego.  

Regularne stosowanie nawozów organicznych lub naturalnych może znacząco ograniczyć 

potrzeby nawożenia mineralnego plantacji. Nawozy organiczne i naturalne obok resztek roślinnych i 

mikroorganizmów glebowych są źródłem glebowej substancji organicznej. Gleby zasobne w próchnicę 

(substancję organiczną) mają lepsze właściwości powietrzno-wodne, posiadają większą zdolność do 

zatrzymywania składników pokarmowych, co przeciwdziała ich wymywaniu, są glebami strukturalnymi 

(struktura gruzełkowata) oraz łatwiej ogrzewają się na wiosnę. Ponadto stosowanie ich znacznie 

poprawia aktywność mikrobiologiczną gleby, m.in. zwiększa populację wolnożyjących baterii 

Azotobacter, wiążących azot atmosferyczny, podobnie jak symbiotyczne bakterie Rhizobium 

współżyjące z roślinami bobowatymi. Występowanie Azotobactera w glebach organiczna natomiast 

stosowanie mineralnych nawozów azotowych. 

Rośliny bobowate (motylkowate), a zwłaszcza motylkowate drobnonasienne (koniczyny, 

lucerna) stosowane jako nawozy zielone, pozostawiają w glebie duże ilości resztek roślinnych 

bogatych w azot. Ilość azotu znajdująca się w resztkach może dochodzić nawet do 100-200 kg N ha
-1

 

(tab. 19). Ponadto dzięki głębokiemu systemowi korzeniowemu rośliny bobowate mogą czerpać 

składniki pokarmowe z głębszych poziomów gleby. Rośliny z tej grupy poprawiają znacząco strukturę 

gleby dzięki rozbudowanym systemom korzeniowym. Palowe korzenie w sposób naturalny meliorują 

glebę, stwarzając warunki do intensywnej aeracji i infiltracji wody opadowej. Innym aspektem 

strukturotwórczej roli tej grupy roślin są bezpośrednio wydzieliny korzeni oraz organizmów (bakterii i 

grzybów) zasiedlających ich ryzosferę. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują polisacharydy 

(śluz roślinny) i glikoproteidy. Związki te mogą stanowić do 98% bogatego w węgiel (C) materiału 

roślinnego w strefie korzeniowej. Specyficzne wydzieliny korzeniowe oraz związki organiczne 

wydzielane przez liczne mikroorganizmy bytujące w glebie i na korzeniach roślin odpowiedzialne są 

między innymi za odporność gleby. Pod tym pojęciem rozumie się taki układ glebowy, w którym 

obecne są patogeny, ale nie powodują one istotnego porażenia wrażliwej rośliny, chociaż warunki 

środowiska mogłyby sprzyjać rozwojowi choroby. Wydzieliny korzeniowe, tzw. ryzodepozyty 

korzeniowe wywierają między innymi określony wpływ na mikroorganizmy, które z kolei tworzą 

określone zespoły o biologicznym znaczeniu, dzięki którym powstają biologiczne systemy kontrolne. 

Kontrola biologiczna sprawowana jest w dwojaki sposób poprzez oddziaływania o charakterze 

antagonistycznym (produkcja antybiotyków, cjanowodoru, sideroforów) lub przez indukcję odporności 

(aktywowanie naturalnych mechanizmów obronnych u roślin). 

Z roślin motylkowatych drobnonasiennych najczęściej uprawia się na nawóz zielony 

koniczynę, lucernę w czystym siewie lub mieszance z trawami, natomiast z grubonasiennych zwanych 

strączkowymi wykę, peluszkę (groch polny), łubin, bobik, seradelę czy esparcetę (tab. 23). 

 
 
Tabela 3-13 Ilość azotu uzyskana z nawozów zielonych i możliwa do wykorzystania przez roślinę 

następczą. 

Gatunek Ilość N z Wykorzystanie  
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nawozów zielonych w 
kg ha

-1
 

(kg ha
-1

) N 

koniczyna 
czerwona, 

esparceta, 
seradela 

80-120 15-30 

koniczyna 
biała 

lucerna 
chmielowa 

przelot 

60-100 25-40 

bobik 80-140 40-50 

łubin 50-100 20-30 

groch polny, 
wyka 

50-80 50-60 

*
 uprawa roślin z rodziny kapustowanych, zbożowych i innych niebobowatych w międzyplonie 

nie wpływa na zwiększenie ilości azotu w glebie. Ewentualnie zmniejsza straty w wyniku wymywania, 
szczególnie na glebach lekkich 

 

Dostępność azotu mineralnego jest zazwyczaj głównym czynnikiem ograniczającym rozkład 

przyoranej biomasy organicznej w glebie. Azot znacząco wpływa na alternatywne kierunki rozkładu 

biomasy, tj. mineralizację (uwolnienie składników mineralnych, dwutlenku węgla i wody) i humifikację 

(powstawanie trwałych związków próchnicznych w glebie). Jeśli w nawozach organicznych jest 

stosunkowo wysoki stosunek węgla do azotu (C:N), efektem początkowym dodawania materii 

organicznej do gleby może być zmniejszenie dostępności azotu w glebie dal roślin uprawnych. 

Drobnoustroje, dla których węgiel organiczny jest substratem energetycznym bardziej skutecznie 

pobierają niezbędny im do życia mineralny azot niż korzenie roślin. Zjawisko to określa się sorpcją 

biologiczną azotu. Niewielki dodatek do gleby azotu nawozowego może przyśpieszyć rozkład biomasy 

bogatej w węgiel, np. słomy (C:N 80-100:1). 

Nagromadzeniu substancji organicznej w glebie sprzyja także stosowanie nawozów 

odzwierzęcych. Dobrze przekompostowany obornik jest także źródłem składników pokarmowych dla 

roślin. W tabeli 20 podano przeciętną zawartość składników pokarmowych w oborniku mieszanym. 

Obornik może znacznie różnić się składem chemicznym w zależności od gatunku zwierząt 

hodowlanych, sposobu ich utrzymania oraz żywienia. Najbardziej „skoncentrowany” jest pomiot ptasi. 

Wysoką zawartością azotu wyróżnia się obornik koński i owczy (tab. 21).  

Wykorzystanie azotu z obornika bez względu na typ gleby jest największe w pierwszym roku 

po zastosowaniu i na glebach średnich wynosi przeciętnie 60%. W drugim i trzecim roku efekt 

następczy obornika jest znacznie mniejszy, tj. odpowiednio 30% i 10%. Ze względu na ochronę wód, 

roczna dawka nawozu naturalnego nie może przekraczać ilości zawierającej 170 kg azotu całkowitego 

na 1 ha użytków rolnych (około 30-35 t obornika bydlęcego). Dawkę nawozów naturalnych należy 

ustalać według zawartości w nich tak zwanego azotu działającego (tab. 22). Azot działający wykazuje 

takie samo działanie nawozowe jak azot nawozów mineralnych. 

 
Tabela 3-14 Średni skład chemiczny świeżej masy obornika mieszanego. 

Makroskła

dniki 

Zawartoś

ć 

% 

Mikroskła

dniki 

Zawartoś

ć 

mg kg
-1

 

Azot (N) 

Fosfor (P) 

Potas (K) 

Magnez 

(Mg) 

0,50 

0,11 

0,50 

0,09 

0,28 

Bor (B) 

Miedź 

(Cu) 

Mangan 

Mn) 

5,0 

4,7 

30,0 

43,5 

0,4 
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Wapń 

(Ca) 

Siarka (S) 

0,08 Cynk (Zn) 

Molibden 

(Mo) 

Kobalt 

(Co) 

0,2 

 
 

 

Tabela 3-15 Sucha masa, zawartość wody i skład chemiczny (%)obornika pozyskanego od różnych zwierząt 
gospodarskich. 

Świeży 
obornik 

Woda 
Sucha 

masa 
Azot Fosfor Potas Wapń 

Bydlęcy 

Koński 

Świński 

Owczy 

Kozi 

Króliczy 

Kaczy, 

gęsi 

Kurzy, 

gołębi 

77,3 

71,3 

72,4 

64,3 

59,9 

71,0 

60,0 

56,0 

20,3 

25,4 

25,0 

31,8 

30,5 

28,4 

40,0 

46,0 

0,40 

0,60 

0,45 

0,80 

0,40 

0,80 

0,80 

1,70 

0,16 

0,28 

0,20 

0,23 

0,48 

0,20 

1,00 

1,60 

0,50 

0,53 

0,60 

0,67 

1,12 

0,70 

0,80 

0,90 

0,45 

0,25 

0,08 

0,33 

0,73 

0,30 

1,30 

2,00 

 

Przy przeliczaniu ilości azotu całkowitego zawartego w nawozach naturalnych, na azot 

działający (dostępny dla roślin) należy posługiwać się odpowiednim wzorem: 

 
Azot działający = N całkowity x równoważnik nawozowy 

 

Przykład: Z dawką 30 t ha
-1

 obornika o przeciętnej zawartości azotu 0,5% w pierwszym roku 

po jesiennym zastosowaniu nawozu, dostarczymy roślinom: 150 kg N x 0,3 = 45 kg N dostępnego na 

ha. 

 

 

Tabela 3-16 Równoważniki dla azotu działającego w nawozach naturalnych. 

Rodza

j nawozu 

Równoważnik dla terminu 

stosowania nawozu 

jesienny wiosenny 

Oborni

k 

0,3 0,3 

Gnojo

wica 

0,5 0,6 

Gnojó

wka 

0,5 0,8 

 

Stosowanie obornika i innych nawozów naturalnych wymaga przykrycia ich glebą, w celu 

ograniczenia strat azotu w formie gazowej (amoniak). Głębokość przyorania obornika zależy od składu 

granulometrycznego gleby i jest większa na glebach lekkich (18-20 cm) niż na glebach ciężkich (8-12 

cm). Najlepszym terminem stosowania obornika jest późna jesień lub wczesna wiosna w okresie od 1 
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marca do 30 listopada. Nie powinno się stosować obornika w okresie późnego lata lub wczesnej 

jesieni z uwagi na możliwe straty azotu zarówno w formie gazowej jak i w formie jonowej (azotany).  

Obornik i kompost są najłatwiejsze do stosowania podczas zakładania winnicy. W istniejącej 

winnicy nawozy naturalne i organiczne można stosować okresowo (raz na 3-4 lata) w rzędach roślin, 

najlepiej wiosną, mieszając je w miarę możliwości z glebą. Ich rolą będzie przede wszystkim poprawa 

struktury gleby oraz zwiększenie retencyjności gleby. Składniki pokarmowe zawarte w nawozach będą 

uwalniane stopniowo. 

 

3.2.8 Nawożenie pozakorzeniowe 

Podstawowym sposobem dostarczania roślinom składników pokarmowych jest nawożenie 

doglebowe. Zdarza się jednak, że składniki pokarmowe występują w ilościach niewystarczających lub 

w formie trudno dostępnej dla roślin, co powoduje stres i zaburzenia w metabolizmie rośliny, a w 

konsekwencji spadek plonów i ich jakości. Powstaje, więc potrzeba efektywnego dostarczenia 

brakujących składników. Najprostszym i najszybszym sposobem jest ich wniesienie bezpośrednio na 

liście, pędy, owoce w postaci roztworu soli nawozowej o odpowiedniej koncentracji.  

Stosowanie składników pokarmowych pozakorzeniowo jest uzasadnione w kilku przypadkach, 

np., gdy aktywność korzeni jest ograniczona w czasie przedłużającej się suszy lub w warunkach 

niedostatecznej aeracji gleby podczas intensywnych opadów, co może skutkować okresowym 

niedostatecznym zaopatrzeniem, np. w azot lub żelazo. Dolistne dostarczenie składnika może być 

skuteczne, gdy składnik pokarmowy będący w niedoborze, ulega uwstecznieniu w glebie. Na glebach 

o zbyt wysokim pH wiele składników przechodzi w formy nieprzyswajalne. Dotyczy to większości 

mikroelementów, tj. żelaza, manganu, boru, miedzi czy cynku. Uzasadnieniem wykonania zabiegu są 

przede wszystkim jednak obserwowane symptomy chorób fizjologicznych, pojawiające się na liściach 

lub owocach, świadczące o ostrym deficycie składników. Ten sposób dostarczania roślinom 

składników pokarmowych jest także praktykowany, gdy przyczyną niedoboru nie jest brak składnika w 

glebie, lecz trudności w przemieszczaniu się go do owoców. Przypadek ten dotyczy wapnia, który 

dostarcza się do owoców w formie opryskiwań.  

Podstawowym kryterium efektywności pozakorzeniowego dokarmiania roślin jest tempo 

absorpcji i przemieszczania składników pokarmowych wewnątrz rośliny, czyli czas, w którym 

zastosowane składniki zostaną włączone w metabolizm rośliny. Pobieranie składnika przez liść jest 

zależne od wielu czynników, i wiąże się z budową rośliny (liścia), warunkami zewnętrznymi czy 

techniką oprysku. Skuteczność pobierania składników jest warunkowana odpowiednimi 

właściwościami cieczy stosowanych do oprysków, wielkością kropli, utrzymaniu się ich na liściach, a 

także warunków atmosferycznych panujących podczas zabiegu. Wzrost wilgotności względnej 

powietrza zwiększa absorpcję składników przez liście. Stymulujący wpływ wilgotności względnej na 

absorpcję składników wynika przede wszystkie z wydłużania czasu wysychania roztworu oraz 

zapobiegania krystalizacji roztworów na liściach. Umożliwia to tym samym dłuższe utrzymywanie 

składników w stanie przyswajalnym. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując roztwory wodne nawozów 

w czasie pochmurnej pogody, wczesnym rankiem lub wieczorem. Dodatek środka zmniejszającego 

napięcie powierzchniowe roztworu (surfaktanta) zwiększa przyleganie cieczy do liścia i minimalizuje 

straty związane ze spływaniem roztworu po powierzchni blaszek liściowych. 

Składniki pokarmowe pobierane są przez części nadziemne rośliny przede wszystkim w 

postaci kationów. Duże znaczenie mają właściwości chemiczne jonów. Im pobierany jon 

charakteryzuje się wyższą wartościowością tym jego penetracja do komórek jest wolniejsza. Zatem 

szybkość wnikania poszczególnych kationów przez membranę kutykularną będzie malała w 

następującym kierunku: NH4
+
 >K

+
 >Na

+
 >Ca

2+
 >Mg

2+
 >Fe

2+
. Sorpcja kationów przez warstwę 

kutykularną liści/owoców jest większa niż anionów, ze względu na występowanie ujemnych ładunków 

w membranie kutykularnej. Oceniono, że zdolność sorbowania kationów może być nawet 1000 razy 
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większa niż anionów. Najszybciej pobierany jest azot, potas i sód, a znacznie wolniej fosfor, siarka, 

wapń i żelazo.  

W praktykach winogrodniczych stosuje się też zabieg pozbiorczego opryskiwania winorośli 

mocznikiem. Pozbiorcze dokarmianie mocznikiem wykonywane jest głównie w celu zwiększenia 

rezerw azotu wycofywanego z liści i magazynowanego jesienią w pędach i zdrewniałych częściach 

winorośli. Ma to pozytywny wpływ na rozwój pąków kwiatowych i wzrost wegetatywny krzewów wiosną 

następnego sezonu wegetacyjnego. Mocznik, posiada małą, apolarną cząsteczkę, która łatwo 

przenika przez struktury liści.  Dodatkowo ułatwia przenikanie innym jonom, dlatego stosowany jest 

również, jako dodatek do aplikowanych dolistnie roztworów innych soli.  

 

 

 

 

3.3 Pielęgnacja gleby na plantacji 

Sposób utrzymania gleby na plantacji winorośli zależy od wielu czynników, m.in. od wieku 

winnicy, projektu nasadzeń i właściwości terenu, w tym warunków glebowych i klimatycznych. Wybór 

sposobu będzie zależał od celu, jaki chcemy osiągnąć wprowadzając inne rośliny do winnicy między 

rzędami oraz między krzewami winorośli w rzędach. Pielęgnacja gleby winnicy i regulowanie 

zachwaszczenia są ściśle powiązane. Ma to szczególnie znaczenie przy ograniczeniu chemicznego 

zwalczania chwastów i zastąpienia go nie chemicznymi metodami, do których należy mechaniczna 

uprawa gleby, koszenie zbędnej roślinności, utrzymanie roślin okrywowych i ściółkowanie gleby. 

Najczęściej na plantacjach spotyka się system pielęgnacji gleby, który obejmuje murawę w 

międzyrzędziach i ugór herbicydowy lub mechanicznie uprawioną glebę pod krzewami. Taki sposób 

stosuje się w winnicach owocujących regularnie. Innego podejścia wymaga pielęgnacja w nowo 

posadzonych winnicach W konwencjonalnie prowadzonej młodej winnicy gleba wymaga szczególnie 

starannego odchwaszczania, żeby zminimalizować konkurencję pomiędzy roślinnością niepożądaną a 

młodymi krzewami z płytkim jeszcze systemem korzeniowym (zdj. 5 b). W okresie od połowy kwietnia 

do sierpnia wykonuje się na plantacji od 3 do 5 zabiegów odchwaszczających wtedy, gdy pokrycie 

gleby chwastami osiągnie 30 - 50%, a wysokość chwastów przekroczy 10 - 15 cm. Na plantacji 

kilkuletniej wykonuje się mniej zabiegów odchwaszczających, tj. od 2 do 3 zabiegi najczęściej na 

przełomie kwietnia i maja oraz w czerwcu i lipcu, gdy pokrycie gleby chwastami przekroczy 50%. 

 

 

3.3.1 Ugór mechaniczny 

W tym systemie pielęgnacji gleby zachwaszczenie reguluje się stosując uprawę mechaniczną 

roli. Czarny ugór mechaniczny jest praktykowany przede wszystkim w międzyrzędziach nowo 

zakładanych i młodych winnic (zdj. 5 a i b). Zabiegi są wykonywane przy użyciu specjalistycznych 

narzędzi takich jak pielniki, brony, glebogryzarki lub agregaty uprawowe, które stanowią najczęściej 

połączenie kultywatorów, bron i wału strunowego. Czarny ugór może być utrzymywany przez cały 

sezon lub tylko od wiosny do przełomu czerwca i lipca. Nie później niż do 10 lipca wysiewane są 

nasiona roślin okrywowych, najlepiej w mieszance. Mieszanka powinna składać się przynajmniej z 3 - 

4 gatunków roślin uprawnych, w tym dwóch bobowatych (motylkowych), takich jak: łubin wąskolistny, 

łubin żółty, seradela, bobik, wsiewanych razem ze słonecznikiem, gorczycą, gryką lub facelią. Rośliny 

okrywowe są koszone i przyorywane dopiero w następnym roku.  

Intensywna uprawa mechaniczna gleby i jej odsłanianie prowadzą do wielu niekorzystnych 

zmian. Gleba eroduje w wyniku działania wody opadowej i wiatru, a mała aktywność biologiczna i 

ubytek próchnicy na skutek zwiększenia dopływu powietrza do gleby podczas uprawek sprawiają, że 

pogarsza się jej struktura. Ogranicza to swobodny przepływ wody i powietrza w glebie. Gleba jest 

systemem ekologicznym, siedliskiem roślin i zwierząt, miejscem różnorodnych procesów 
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biologicznych i aby mógł on sprawnie funkcjonować – gleba powinna być trwale porośnięta 

roślinnością lub ściółkowana (mulczowana). 

 

 

 

 
Rysunek 3:7 Ugór mechaniczny - gleba pozbawiona roślinności na całej powierzchni młodej winnicy. 

 
Uprawa gleby pod krzewami daje się zmechanizować w winnicach, gdzie winorośl jest 

formowana na wysokim pniu. Stosuje się specjalistyczne wówczas glebogryzarki z bocznymi 

uchylnymi sekcjami roboczymi. Glebogryzarki są jednak mało skuteczne w zwalczaniu wieloletnich, 

głęboko korzeniących się chwastów. Gleba powinna być uprawiana jak najpłycej, aby ograniczyć 

niszczenie korzeni winorośli. Systematyczna uprawa glebogryzarką prowadzi do degradacji gleby, 

dlatego liczbę zabiegów ogranicza się do 4 - 6, a na ciężkich, zwięzłych glebach do maksymalnie 8 w 

ciągu sezonu. Koszenie zbędnej roślinności pod krzewami jest mechanizowane przy pomocy talerzy 

podkaszających, zamontowanych na wysięgnikach, które omijają pnie winorośli. Talerze podkaszające 

mogą być montowane do nowych typów kosiarko-rozdrabniaczy pracujących w międzyrzędziach 

winnicy, używanych do regularnego koszenia murawy. 

Rośliny okrywowe międzyrzędzi, najczęściej murawy z wieloletnich traw łąkowych, kostrzewy 

czerwonej, wiechliny łąkowej oraz życicy trwałej (rajgras angielski), są optymalnym sposobem 

utrzymania międzyrzędzi w konwencjonalnej  winnicy (zdj. 6 a i b). Trawy wysiewa się najczęściej w 

trzecim roku funkcjonowania winnicy i kosi najczęściej 6 - 8 razy w sezonie, po osiągnięciu 15 cm 

wysokości. Dopuszczone jest także tzw. naturalne zadarnienie międzyrzędzi szczególnie, szczególnie 

w przypadku, gdy dominują trawy, w tym np. wiechlina roczna. W terenach urzeźbionych, narażonych 

na erozję wodną powinno się założyć murawę już w pierwszym roku prowadzenia winnicy. Także na 

stanowiskach żyznych, gdzie konkurencja o składniki pokarmowe nie osłabi wzrostu winorośli.  

 

 

3.3.2 Ugór herbicydowy 

W systemie ugór herbicydowy-murawa, stosowanym często na owocujących plantacjach 

winorośli, w rzędach krzewów stosuje się herbicydy do likwidowania zachwaszczenia a w 

międzyrzędziach murawę. Winorośl jest szczególnie wrażliwa na konkurencję chwastów wiosną i w 

pierwszej połowie lata, kiedy konkurencja o składniki pokarmowe i wodę może ograniczać wzrost i 

plonowanie. Najczęściej od połowy IV do VIII stosuje się od 3 do 5 chemicznych zabiegów 

odchwaszczających, na starszych plantacjach 2-3 zabiegi. Niezbędne informacje o dopuszczonych na 

plantacjach winorośli herbicydach znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi (wyszukiwarka środków ochrony roślin) lub w nowelizowanych corocznie Programach 

Ochrony Roślin Sadowniczych. Najczęściej stosuje się środki zawierające substancję czynną glifosat 
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oraz pochodne kwasów karboksylowych, o działaniu zbliżonym do hormonów roślinnych - auksyn: 

MCPA i fluroksypyr. 

 

 

 

Rysunek 3:8 Ugór herbicydowy/murawa na plantacji winorośli; nawadnianie podkoronowe (po prawej). 

 

Wymienione herbicydy o działaniu dolistnym należy stosować na zielone chwasty o wysokości 

około 10 - 15 cm (odpowiednia powierzchnia do absorpcji preparatu). Skuteczność zabiegów zależy 

m.in. od temperatury powietrza. Powinno się stosować herbicydy przy temperaturze zewnętrznej 

powyżej 10
o
C. 

Wszystkie środki chwastobójcze zarejestrowane dla winogron mogą powodować potencjalne 

uszkodzenie roślin, jeśli nie są stosowane zgodnie z zaleceniami producenta pestycydu. 

Fitotoksyczność herbicydów w winnicach z powodu niewłaściwego stosowania symazyny, diuronu, 

parakwatu (gramamoksonu), a przede wszystkim produktów glifosatu (Roundup) jest często 

obserwowana. Jednak o wiele większym problemem dla plantatorów są niektóre herbicydy 

niezarejestrowane dla winorośli, które są stosowane do likwidacji niepożądanej roślinności w innych 

uprawach/obszarach w pobliżu winnic (dryft herbicydowy, znoszenie lotnych from herbicydu na 

plantację). Winorośl jest niezwykle wrażliwa już na bardzo niskie stężenia herbicydów zawierających 

pochodne kwasów fenoksykarboksylowych, np. 2,4-dichlorofenoksyoctowy (2,4-D) oraz 4-chloro-2-

metylofenoksyoctowy (MCPA) (Chwastox, Aminopielik), które znajdują się w grupie działania 

regulatorów wzrostu (auksyn). Stąd też herbicydy te są także nazywane syntetycznymi auksynami. 

Ważną cechą herbicydów z grupy regulatorów wzrostu jest lotność niektórych związków i form 

użytkowych (formy estrowe syntetycznych auksyn), co stwarza potencjalne ryzyko uszkodzeń roślin 

nie będących celem stosowania tych herbicydów. W przypadku winorośli objawy fitotoksyczności na te 

preparaty występują przy stężeniu około 100-krotnie niższym niż zalecane do zwalczania chwastów w 

zbożach, w tym kukurydzy. Najsilniejsze uszkodzenia obserwuje się na młodych intensywnie 

rosnących pędach, których liście są zdeformowane, mniejsze, pofałdowane a ich blaszka liściowa 

przybiera nietypową, wachlarzowatą formę. Pędy skręcają się charakterystycznie w formie 

zygzakowatej (zdj. 7 a, b i c). 
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Rysunek 3:9 Uszkodzenia winorośli powodowane przez herbicydy zawierające fenoksykwasy. 

 

Uszkodzenia winorośli powodowane przez herbicydy zawierające fenoksykwasy; 

zdeformowane wachlarzowate blaszki liściowe (po lewej), deformacja pędów typu zig-zak (po prawej); 

zahamowanie wzrostu jagód w gronie (poniżej). 

 

 

3.3.3 Rośliny okrywowe 

Rośliny dzielące winnicę z winoroślą, nazywamy najczęściej chwastami lub roślinnością 

konkurencyjną chyba, że celowo uprawiamy je jako rośliny okrywowe lub żywe ściółki. Wykorzystują 

one wodę i zmniejszają z reguły dostępność składników pokarmowych dla winorośli. Uprawa roślin 

okrywowych na plantacjach winorośli staje się ostatnio coraz bardziej popularna w aspekcie 

zrównoważonych, trwałych systemów produkcji roślinnej zarówno ze względu na ich ekonomiczne jak 

i ekologiczne korzyści. Obszar środkowego pasa najczęściej murawy w winnicach owocujących 

stanowi w przybliżeniu połowę obszaru winnicy i jest idealnym miejscem do zwiększania 

różnorodności biologicznej z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin, które są ekologicznie 

zgodne. Te zmiany w utrzymaniu gleby w winnicy mogą zwiększyć różnorodność biologiczną poprzez 

zwabienie korzystnych bezkręgowców, zapewnienie dodatkowych źródeł pożywienia w postaci 
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nektaru i pyłku, schronienie przed letnim upałem i niską wilgotnością powietrza oraz ułatwienie 

przezimowania. Dla zwiększenia różnorodności biologicznej rośliny okrywowe można uprawiać nie w 

każdym rzędzie. Wystarczy, że w co 10 rzędzie wysiejemy kwitnące rośliny (gryka, facelia, itp.) żeby 

zachęcać pożyteczne owady (entomofagi), np. muchówki, błonkówki, pluskwiaki równoskrzydłe, 

pasożytnicze osy, które są drapieżcami lub pasożytami szkodliwych dla plantacji organizmów. To co 

jest szczególnie potrzebne pożytecznym owadom, oprócz właściwego pożywienia to schronienie, 

nektar, alternatywne pożywienie i pyłek. Rośliny nektarodajne można także posadzić, na końcu 

każdego rzędu winoroślin. 

Żywe mulcze (ściółki) to rośliny okrywowe uprawiane przed lub równocześnie z roślinami 

uprawnymi przez cały okres wegetacji. Rośliny okrywowe pozostawiane, jako ściółka na powierzchn i 

gleby przyczyniają się do wzrostu zawartości materii organicznej w glebie, poprawy jej struktury, 

ograniczają erozję, zachwaszczenie, występowanie chorób i szkodników, wymywanie azotanów oraz 

stymulują aktywność mikrobiologiczną gleby. Są ostoją dla pożytecznej fauny drapieżnej. Szczególnie 

wartościowe, jako rośliny okrywowe są rośliny trawiaste oraz bobowate (motylkowe), które dodatkowo 

wiążą azot atmosferyczny z powietrza wzbogacając glebę w ten składnik. Funkcjonowanie roślin w 

glebie, rozwój ich systemu korzeniowego, wydzieliny korzeniowe, obumierające resztki roślinne - 

wszystkie te procesy zwiększają aktywność mikroorganizmów glebowych. Materia organiczna jest nie 

tylko pokarmem dla licznych glebowych mikroorganizmów heterotroficznych (organizmy cudzożywne 

odżywiające się związkami organicznymi), ale stanowi także substancję glebotwórczą, warunkującą 

powstawanie struktury glebowej, utrzymanie odpowiedniego ładunku koloidów glebowych oraz 

właściwości sorpcyjnych gleby. Liczne grupy mikroorganizmów glebowych jak np. bakterie z rodzaju 

Pseudomonas wydzielają szereg czynnych biologicznie związków, które jak w przypadku 

cyjanowodoru mogą hamować rozwój różnych patogenów. Innymi tego typu związkami są metabolity 

wtórne o działaniu antygrzybowym, a także hormony roślinne stymulujące rozwój korzeni. 

W ciepłym i suchym klimacie rośliny okrywowe konkurują z winoroślą o wodę i składniki 

pokarmowe, wpływając na ograniczenie wzrostu wegetatywnego i plonu jagód. Chociaż, winorośl ma 

w takich warunkach głębszy system korzeniowy niż wiele roślin i potrafi skolonizować glebę w 

większym stopniu niż trawy, zioła lub inne krzewy. Ponadto rozkład korzeni w profilu glebowym 

wykazuje niezwykłą plastyczność i jest nie tylko genetycznie kontrolowany, ale dostosowuje się do 

warunków środowiskowych. Winorośl może eksplorować głębsze warstwy niż wysuszone przez 

zasiewy roślin okrywowych. Rośliny głęboko zakorzenione są w stanie uniknąć suszy w okresach 

niedoboru wody, ponieważ mają dostęp do głębokich, wilgotnych warstw gleby. 

W przypadku winnic zakładanych w klimacie umiarkowanym, zwłaszcza na glebach o drobnej 

strukturze i o dużej zdolności do zatrzymywania wody i składników pokarmowych, rośliny okrywowe 

mogą działać jako regulator wzrostu roślin. Konkurencja powoduje, że winorośle mają zmniejszony 

wigor, mniejszy rozmiar jagód, poprawiony skład owoców i zmniejszoną podatność na występowanie 

szarej pleśni (zdj. 8). Warunki glebowe i klimatyczne w strefie klimatu umiarkowanego przyczyniają się 

z reguły do nadmiernego wzrostu winorośli, krzewy mają rozbudowane, gęste korony, zacieniające 

owoce, które charakteryzują się niskim potencjałem do produkcji wina dobrej jakości. Jagody na 

zewnątrz korony są narażone na wysokie natężenie promieniowania UV, z którego większość jest 

pochłaniana przez skórę owoców. Akumulacja związków fenolowych, a w szczególności flawonoli w 

skórze jest większa w tych jagodach niż w jagodach rosnących wnętrz zacienionej korony. Skład 

chemiczny owoców w czasie zbiorów odpowiada za ich jakość i, w konsekwencji, cechy jakościowe 

wina lub soku winogronowego wyprodukowanego z owoców. Ponadto, mimo dużej powierzchni 

ogólnej liści, winorośle o niewielkiej proporcji odsłoniętej powierzchni asymilacyjnej mają wiele 

zacienionych (wewnętrznych) liści i mogą wytwarzać mniej asymilatów potrzebnych dla 

dojrzewających owoców wzrostu korzeni, pobierania i asymilacji składników odżywczych oraz 

uzupełniania zapasów do zwiększenia mrozoodporności i dla wiosennego wzrostu. Wykorzystanie 

roślin okrywowych i żywych ściółek może być wówczas dobrym sposobem na ograniczenie wzrostu 
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roślin i osiągnięcie optymalnej architektury korony krzewu. Zmniejszenie zacienienia gron, bez 

potrzeby cięcia korygującego, przyśpiesza dojrzewanie jagód i poprawia ich wybarwienie. 

 

 

 

Rysunek 3:10 Szara pleśń (Bothritis cinerea) na liściach i zawiązkach w zagęszczonej i zacienionej koronie 
winorośli. 

 

Dobór gatunku roślin i właściwego systemu utrzymania gleby na plantacji do określonych 

warunków środowiskowych jest podstawą sukcesu utrzymania żywej okrywy przez cały sezon 

wegetacyjny. Właściwy wybór będzie zależał także od tego, jakie korzyści chcemy uzyskać na 

plantacji. Konkurencja o składniki pokarmowe i wodę, oddziaływanie synergistyczne lub 

antagonistyczne (allelopatia) i inne relacje pomiędzy roślinami istniejące w ekosystemie decydują o 

jego produktywności. Asortyment gatunków roślin okrywowych zalecanych dla winnic jest bardzo 

szeroki (tab. 23). Są wśród nich rośliny jednoroczne, dwuletnie lub wieloletnie, stosowane w czystym 

siewie lub w mieszankach (zdj. 10 a). Tempo wzrostu gatunków uprawianych jako rośliny okrywowe 

może mieć istotny wpływ na ilość wody i składników pokarmowych pobieranych przez nie w 

określonych fazach rozwojowych. Większość wieloletnich roślin okrywowych, zwłaszcza trawy, mają 

największe zapotrzebowanie na wodę późną wiosną i mogą konkurować z winoroślą w okresie jej 

kwitnienia i zawiązywania owoców. Winorośl jest szczególnie wrażliwa na konkurencję właśnie wiosną 

i w pierwszej połowie lata. Jeśli celem zastosowania roślin okrywowych jest zmniejszenie wilgotności 

gleby to najodpowiedniejsze jest zastosowanie wieloletnich roślin okrywowych.   

Roczne rośliny okrywowe są uprawiane z wielu powodów w winnicach. Jednym z nich jest 

zapewnienie sezonowej ochrony gleby w miesiącach zimowych, a następnie usunięciu żywego mulczu 

poprzez uprawę gleby na wiosnę lub w okresie lata. W naszych warunkach klimatycznych do tego 

typu ochrony muszą być wybierane gatunki zimotrwałe, np. wyka ozima (zdj. 9 a), koniczyna biała (zdj. 

9 b), życica wielokwiatowa.  
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Rysunek 3:11 Wyka ptasia, często stosowana w mieszankach lub czystym siewie roślina z rodziny bobowatych 

(po lewej), koniczyna biała, jako roślina okrywowa w winnicy (po prawej). 

 
Konkurencja roślin okrywowych z winoroślą w okresie późnego lata i jesieni osłabia wzrost 

pędów winorośli, co przyczynia się do ich lepszego drewnienie przed okresem spoczynku zimowego. 

Także rośliny okrywowe nie zimozielone można pozostawić do wiosny, gdyż w czasie zimy 

przemarznięta biomasa będzie chronić glebę, sprzyjać gromadzeniu się śniegu oraz zabezpieczy 

korzenie krzewów przed przemarznięciem. 

Jednoroczne rośliny bobowate kończą wegetację w czasie dojrzewania winogron 

pozostawiając w tym czasie ‘czystą’ glebę podczas zbiorów. Gatunki wieloletnie są najczęściej 

stosowane w winnicach zakładanych na głębokich, żyznych glebach, na których problemem jest zbyt 

intensywny wzrost winorośli.  

 

 

 

 
Rysunek 3:12 Mieszanka wyki ptasiej, koniczyny krwistoczerwonej i żyta uprawiana na zielony nawóz (po lewej), 

bobik i łubin niebieski (po prawej). 
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Rośliny bobowate są gatunkami rocznymi lub wieloletnimi, znanymi ze swojej zdolności do 

wiązania azotu atmosferycznego. Brodawki (nodule) na korzeniach tych roślin (zdj. 11) to miejsca 

funkcjonowania bakterii brodawkowych (Rhizobium spp.), które tworzą związki symbiotyczne z 

roślinami bobowatymi.  

 

 
 

Rysunek 3:13 Brodawki (nodule) na korzeniach grochu siewnego (peluszki). 

 
Akumulacja azotu przez rośliny strączkowe może wynosić od 50 do 200 kg azotu na hektar. 

Azot z rozkładu resztek roślinnych dostępny dla winorośli to zazwyczaj około 40-60 procent całkowitej 

zawartości w biomasie roślin bobowatych. Rośliny te, oprócz nawozów odzwierzęcych (obornik), są 

głównym źródłem azotu w glebie w uprawie ekologicznej. Dzięki mocnemu systemowi korzeniowemu 

rośliny motylkowate wieloletnie (koniczyna, lucerna) mogą spulchniać podglebie oraz wykorzystywać 

składniki pokarmowe lub uruchamiać trudno dostępne związki fosforu i wapnia z głębszych warstw 

gleby. Rośliny bobowate powinno się wymieszać z glebą na początku kwitnienia, kiedy zawartość N w 

roślinach jest najwyższa, a udział zdrewniałych tkanek spowalniających rozkład biomasy, stosunkowo 

niewielki. 

Trawy (w tym zboża, ryc. 10 a) stosowane, jako rośliny okrywowe wytwarzając dużą biomasę i 

gęste systemy korzeni wiązkowych dobrze zapobiegają erozji gleb. Trawy także skuteczniej 

zwiększają w glebie zawartość próchnicy niż rośliny bobowate. Ze względu na szerszy stosunek C:N 

(węgla do azotu) w biomasie ich resztki roślinne rozkładają się wolniej niż roślin bobowatych bogatych 

w azot. Sprzyja to powstawaniu w glebie związków humusowych (humifikacja) bardziej niż 

mineralizacji, czyli rozkładowi biologicznemu przebiegającemu z uwolnieniem mineralnych form 

składników pokarmowych. Wieloletnie rośliny okrywowe mogą być bardziej konkurencyjne, 

szczególnie w nowo nasadzonych winnicach lub na płytkich lub mniej urodzajnych glebach (zdj. 12). 
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Rysunek 3:14 Kostrzewa, jako żywa ściółka w winnicy założonej na glebie ciężkiej, zasobnej w składniki 
pokarmowe i azot. 

 
Do roślin okrywowych z rodziny kapustowatych należy gorczyca, rzepak i rzodkiew. Są one 

coraz częściej wykorzystywane, jako rośliny okrywowe w uprawie warzyw i w sadach. Rośliny z tej 

rodziny są naturalnymi biofumigantami glebowymi gdyż produkują związki z grupy glukozynolanów, 

które rozkładają się podczas mineralizacji resztek roślinnych w glebie do związków 

izotiocyanianowych, które wykazują działanie biobójcze w stosunku do patogenów glebowych. 

Z innych roślin godnych polecenia szczególnie na gorsze stanowiska glebowe można polecić 

grykę, jako roślinę okrywową. Kwitnie do sierpnia i jest rośliną miododajną zapylaną przez pszczoły i 

muchówki. 

 

Tabela 3-17 Wykaz gatunków roślin stosowanych jako nawóz zielony lub rośliny okrywowe. 

Rodzina i 
gatunek 

Term
in wysiewu 

Nor
ma wysiewu 

(kg/ha) 

Głęboko
ść siewu (cm) 

Zimotrwało
ść 

Kapustowat
e: 

Rzodkiew 
oleista 

Gorczyca 
Rzepak jary 
Rzepak 

ozimy 

15.3 
– 5.9 

15.3 
– 15.9 

15.9 
– 5.9 

1.7 – 
1.10 

20 – 
30 

20 – 
30 

15 
15 

0 – 3 
0 – 3 
0 – 2 
0 – 2 

Nie 
Nie 
Nie 
Tak 

Bobowate: 
Groch polny 

(peluszka) 
Bób 
Wyka jara 
Wyka ozima 
Koniczyna 

egipska 
Koniczyna 

skręcona (perska) 
Koniczyna 

krwistoczerwona 

 
1.3 – 

25.8 
25.2 

– 20.7 
1.4 – 

1.8 
15.7 

– 1.10 
1.4 – 

15.8 
1.4 – 

 
200 
200 
150 
200 
30 – 

50 
50 

30 – 
50 

10 – 
30 

 
2 – 6 
2 – 8 
2 – 6 
1 – 5 
1 – 3 
1 – 2 
1 – 2 
0 – 1 
2 – 6 

Nie 
Nie 
Nie 
Tak 
Nie 
Nie 

Mała 
Tak 
Nie 
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Koniczyna 
biała 

Łubiny 

15.8 
1.4 – 

5.9 
1.3 – 

1.10 
1.4 – 

1.8 

200 

Trawy: 
Żyto 
Życica 

roczna 
Życica 

wielokwiatowa 
(rajgras włoski) 

1.3 – 
15.10 

15.3 
– 5.9 

1.3 – 
1.10 

180 
40 
40 

3 – 6 
0 – 1 
0 - 1 

Tak 
Nie 
Tak 

Inne 
rośliny: 

Facelia 
Gryka 
Słonecznik 

15.4 
– 1.9 

1.4 – 
15.8 

15.4 
– 20.8 

15 – 
30 

60 – 
80 

40 

0,5 – 2 
1 – 3 
2 - 4 

Nie 
Nie 
Nie 

Mieszanka 
gorzowska 
(landsberska) 

1.4 – 
15.9 

8 - 
10 

2 - 5 Tak 

 
 
Innym sposobem pielęgnacji gleby w sadzie lub plantacji organicznej jest metoda znana, jako 

‘szwajcarski system kanapkowy’- Swiss Sandwich System (zdj. 13 a i b). W tym systemie pozostawia 

się pasmo roślinności zielnej (lokalnie występującej lub specjalnych mieszanek roślin okrywowych) 

rosnącej naturalnie w rzędach drzew/krzewów w pasie 30-50 cm z dwoma pasami płytko uprawionej 

mechanicznie gleby po obu stronach (co najmniej 60 cm). Pas roślinności zielnej oferuje owadom 

pożytecznym przestrzeń do zasiedlenia i działa jako okrywa gleby chroniąca ją przez erozją (zdj. 13 a i 

b, 13). Gleba uprawiana mechanicznie w dwóch pasach pomaga zmniejszyć konkurencję o wodę i 

składniki pokarmowe. Uprawki są wykonywane na głębokość 5 - 10 cm, po osiągnięciu przez rośliny 

wysokości około 10 cm, 5 - 6 razy w okresie kwiecień-sierpień, najczęściej przy użyciu brony 

sprężynowej lub talerzowej na bocznym wysięgniku. W tym systemie międzyrzędzia zajmuje 

tradycyjnie koszona murawa.  

 

  

 

Rysunek 3:15 a i b System pielęgnacji gleby w sadzie lub plantacji organicznej znana jako ‘szwajcarski system 
kanapkowy’- Swiss Sandwich System. 
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Roślinność towarzysząca polom uprawnym/plantacjom nazywana florą synantropijną 

współdecyduje o biologicznej różnorodności siedliska (zdj. 15).  W agroekosystemie powszechnie 

określana jest terminem roślinność niepożądana, konkurencyjna lub chwasty. Związana ze 

specyficznym środowiskiem glebowym i klimatycznym stanowi istotny element krajobrazu i wpływa na 

populację glebowych organizmów, tj. bakterii, grzybów mikoryzowych, pierścienic, stawonogów i 

kręgowców. Chroni glebę przed erozją wodną, wietrzną i słoneczną, magazynuje składniki pokarmowe 

w biomasie zabezpieczając je przed wymywaniem. W okresie zimowym może zatrzymywać śnieg w 

winnicy, co zwiększa zawartość wody zmagazynowanej w glebie oraz ogranicza uszkodzenia 

mrozowe korzeni i pni winorośli. 

 

 
Rysunek 3:16 Koniczyna biała (Trifolium repens L.) w międzyrzędziach winnicy założonej na ciężkiej i 

kwaśnej glebie. 

 

 

Rysunek 3:17 Sposób utrzymania gleby na plantacji winorośli - pośrodku rzędu krzewów pozostawiony, 
nieuprawiany pas roślinności zielnej o szerokości 30 - 50 cm, obok pas płytko uprawianej gleby. 

 
 

3.3.4 Ściółki 

Mulczowanie, czyli ściółkowanie gleby spełnia różne funkcje ekologiczne w agroekosystemach 

i może odgrywać znaczącą rolę w zrównoważonej produkcji owoców. Okrycie gleby minimalizuje 
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parowanie wody, podnosi temperaturę w strefie korzeniowej, zmniejsza straty składników odżywczych 

i kontroluje rozwój zachwaszczenia. Ściółka chroni powierzchnię gleby przed procesami erozji i w 

konsekwencji pozwala zachować dobrą strukturę gleby. Czarna folia/włóknina z tworzywa sztucznego 

(polietylen, polipropylen, poliakryl) jest obecnie standardem wśród ogrodników na całym świecie. 

Wiele badań potwierdziło, że ściółkowanie folią/włókniną z czarnego tworzywa poprawia warunki 

wilgotnościowe w glebie, dostępność składników odżywczych w okresie wegetacji, co przyczynia się 

do zwiększenia plonów roślin. Na plantacjach ekologicznych zamiast syntetycznych materiałów 

stosuje się ściółki organiczne (zdj. 16 a i b). Zaletą stosowania ściółek organicznych, tak jak w 

przypadku materiałów syntetycznych, jest ochrona gleby przed chwastami, utratą wilgoci oraz 

stabilizacja temperatury gleby. Ściółki organiczne rozkładając się dostarczają roślinom składniki 

mineralne, zwiększają także zawartość próchnicy w glebie. Do ściółkowania mogą być użyte 

różnorodne materiały organiczne od kory, słomy począwszy do ściętej trawy (zdj. 17), runa owczego 

czy niedojrzałego kompostu. Rozdrobnioną ściółkę najczęściej rozkłada się wokół krzewów w 

promieniu około 1 m od pnia wzdłuż całego rzędu. Funkcję ściółki mogą pełnić także rośliny okrywowe 

(żywe ściółki) omówione w rozdziale 5.1. Wadą ściółek stosowanych na glebach zimnych, ciężkich i 

wilgotnych jest ograniczenie dostępu świtała do gleby i późniejsze jej ogrzewanie na wiosnę. Gruba 

warstwa ściółki może wabić gryzonie, szczególnie słoma, stąd konieczność ograniczenia miąższości 

ściółki organicznej do kilkunastu centymetrów.  

 

  

 

Rysunek 3:18 a i b Ściółki organiczne w rzędach drzew owocowych. 
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Rysunek 3:19 Ścięta trawa wykorzystana jako ściółka chroniąca glebę przed erozją. 

 

3.3.5 Trwałe zadarnianie 

W winnicach, w których winorośle prowadzi się w wysokiej formie piennej można zastosować 

koszoną murawę na powierzchni całej plantacji (zdj. 18). Ten sposób jest polecany w rejonach o 

regularnych opadach w sezonie wegetacyjnym oraz na plantacjach, gdzie prowadzi się uprawę 

metodami proekologicznymi. Trwałe zadarnienie jest także najbardziej skutecznym sposobem ochrony 

gleby w terenach erodowalnych.  

Okrywa roślinna gleby zwiększa bioróżnorodność i stabilność ekologiczną całego ekosystemu. 

Przyczynia się ponadto do poprawy jakości gleby, głównie poprzez wzrost zawartości w niej próchnicy 

oraz zapewnia siedlisko dla szeregu organizmów w tym drapieżników, parazytoidów oraz drapieżnych 

roztoczy. Dopływ do gleby różnorodnych resztek roślinnych stanowi pożywienie dla mikroorganizmów 

glebowych, co zwiększa aktywność mikrobiologiczna gleby i występowanie mezofauny (dżdżownice). 

Trwała okrywa glebowa zabezpiecza też korzenie winorośli przed zmianami temperatury i 

wysychaniem. 

 

Rysunek 3:20 Koszona murawa na powierzchni całej ekologicznej plantacji winorośli. 
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Ten sposób utrzymania gleby na plantacji pozwala zminimalizować uprawę mechaniczną, co 

chroni glebę przed nadmiernym zagęszczeniem, przyczynia się do utrzymania jej dobrej struktury, 

napowietrzenia i przepuszczalności (drenaż).  

W praktyce produkcyjnej trwałe zadarnienie międzyrzędzi wprowadza się dopiero w 4 - 5 roku 

po posadzeniu krzewów, żeby zminimalizować konkurencję pomiędzy młodymi krzewami a 

roślinnością trawiastą. Nasiona gatunków typowych do zakładania murawy w sadach, tj. wiechliny 

łąkowej, tworzącej podziemne rozłogi, kostrzewy czerwonej i dobrze krzewiącej się życicy trwałej 

(rajgras angielski), wysiewa się pod koniec czerwca lub na początku lipca. Murawa koszona regularnie 

przy pomocy kosiarek rotacyjnych stanowi skuteczną fizyczną ochronę dla gleby. Dobrym 

komponentem dla wiechliny łąkowej i życicy trwałej jest koniczyna biała. Ma płytki system korzeniowy i 

jest wrażliwa na niedobór wody. W czasie koszenia traci liście, ale może rozmnażać się wegetatywnie 

dzięki naziemnym pędom płożącym. Te trzy gatunki tworzą trwałą, zwartą i odporną na udeptywanie 

okrywę roślinną.  

W rolnictwie ekologicznym dąży się do zrównoważonego składu botanicznego siedliska. Darń 

mogą uzupełniać lokalnie występujące gatunki roślin trawiastych oraz inne rośliny, np. synantropijne 

lub specjalnie wykorzystywane dla poprawy stanowiska uprawowego (zdj. 19 a i b). Dobrze jest 

wcześniej zidentyfikować rodzime gatunki i siedliska związane z otoczeniem winnicy i rozpoznać 

oryginalny skład gatunkowy lokalnych zbiorowisk roślinnych dobrze dostosowanych do jakości gleby i 

klimatu. Wskazane jest w tym przypadku skorzystanie z porady specjalistów, ekologów lub botaników, 

którzy mogą udzielić porady dotyczącej poszczególnych roślin i możliwości ich wykorzystania na 

plantacji. Wybrane potencjalne przydatne lokalne gatunki można wsiewać w murawę na plantacji lub 

na małą skalę, ze względu na czas i koszty - stosować w postaci sadzonek. Przy wyborze 

odpowiedniego gatunku, trzeba wziąć pod uwagę czy roślina zapewnia źródło pożywienia i /lub 

schronienie szerokiej gamie pożytecznych owadów, czy jest łatwa w rozmnażaniu i niewymagająca w 

uprawie, czy nie będzie konkurować z winoroślą dla wodę i składniki odżywcze, czy będzie długo 

kwitła w okresie wegetacji, czy nie jest gospodarzem dla szkodników winorośli i czy nie stanie się 

uciążliwym chwastem na plantacji. Najlepiej stosować gatunki jednoroczne, łatwo wysiewające się lub 

wieloletnie. 

Wzrost udziału roślin kwitnących w okrywie roślinnej zwiększa występowanie owadów 

pożytecznych, dla których pyłek roślin kwitnących jest niezbędnym pożywieniem. W takich 

przypadkach trzeba jednak pamiętać o właściwym terminie koszenia, żeby uniemożliwić niektórym 

ekspansywnym gatunkom zawiązywanie nasion i wysiewanie się w winnicy (szczaw, trybuła leśna).  

Koszenie murawy w pobliżu krzewów winorośli powinno być prowadzone bardzo ostrożnie 

przy pomocy podkaszarek. Pnie krzewów można zabezpieczyć osłonami zakładanymi przy ziemi. 
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Rysunek 3:21 a i b. Jasnota purpurowa (Lamium purpureum L.) (po lewej), koniczyna białoróżowa 
zwana szwedzką (Trifolium hybridum) (po prawej), 

Jasnota purpurowa (Lamium purpureum L.) (po lewej), roślina synantropijna występująca w 

pasach herbicydowych winnicy założonej na ciężkiej glebie, kwitnąca przez cały rok, zapylana przez 

błonkoskrzydłe, owady o największym znaczeniu dla gospodarki człowieka; koniczyna białoróżowa 

zwana szwedzką (Trifolium hybridum) (po prawej) - gatunek wsiewany w międzyrzędzia dla poprawy 

stanowiska i zwiększenia bioróżnorodności. 

 

 

Utrzymanie bioróżnorodności jest niezbędne do podtrzymania funkcji i procesów 

ekologicznych, które zapewniają żyzność gleby i produktywność ekosystemu rolniczego, jakim jest 

winnica. 

 

 

 

 

3.4 Nawadnianie plantacji 

Klimatyczny bilans wody na określonym obszarze kształtowany jest głównie przez opady i 

ewapotranspirację. Przychód wody obejmuje sumę opadów atmosferycznych, wodę kondensacyjną i 

wodę z podsiąku kapilarnego. Rozchód wody to ewapotranspiracja (parowanie z powierzchni gleby i 

transpiracja roślin), odpływ wgłębny i spływ powierzchniowy.  

Winorośl posiada głęboki i dobrze rozgałęziony system korzeniowy, chociaż wielkość systemu 

korzeniowego jest wypadkową cech genetycznych i właściwości gleby, na której rośnie. Całkowita 

długość korzeni dojrzałych roślin może sięgać 100 km, a całkowita powierzchnia około 100 m
2
, przy 

całkowitej powierzchni liści zaledwie około 10 m
2
. Biorąc pod uwagę możliwości pobrania wody z 

dużego obszaru winnicy i dużej miąższości gleby winorośl jest rośliną stosunkowo odporną na stres 

wodny. Przedłużający się deficyt wody może jednak powodować drobnienie owoców, zmniejszać 

plony, ograniczać fotosyntezę i prowadzić do przedwczesnego zakończenia wzrostu i zasychania 

końców pędów, jak również do ograniczania wzrostu systemu korzeniowego.  

Skutki deficytu wody objawiają się na każdym z poziomów organizacji rośliny, lecz w różnym 

czasie i w różnym nasileniu. Okresy krytyczne zapotrzebowania winorośli na wodę przypadają na czas 
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pękania pąków, kiedy to rozwijające się grona konkurują o wodę z rozwijającymi się szybko pędami, 

oraz na czas kwitnienia. Stres wodny w okresie kwitnienia może powodować sterylność pyłku, 

zmniejszać ilość jagód w gronach oraz obniżać plonowanie w następnym sezonie wegetacyjnym 

poprzez zahamowanie inicjacji primordiów (związków) generatywnych. W czasie wzrostu owoców 

winorośl jest mniej wrażliwa na stres wodny niż w czasie wzrostu pędów, jednak brak wody 

szczególnie przed fazą veraison hamuje wzrost jagód.  

Umiarkowany deficyt wody ma jednak kilka zalet. Adaptacja fenologiczna roślin do suszy, czyli 

wczesne zakończenie wzrostu pędów i przyśpieszenie dojrzewania jagód, inicjuje produkcję 

antocyjanin, polifenoli i zwiększa udział skórki i pestek w stosunku do miąższu owocu. Wino 

produkowane z czerwonych odmian rosnących w takich warunkach nabiera aromatu owocowego, np. 

czarnej porzeczki. Regularna dostępność wody w całym okresie wegetacji sprzyja winom czerwonym 

o aromacie czarnego pieprzu. 

W warunkach klimatu umiarkowanego o odpowiednich warunkach wilgotnościowych i ciężkich 

gleb, nawadnianie winnicy  jest rzadko potrzebne. W takich warunkach instalacja nawodnieniowa 

zraszająca może być użyteczna częściej w przypadku kontroli przed przymrozkami. W suchych 

regionach winorośl korzeni się głęboko i nawadnianie też może okazać się zbędne. Chociaż może 

wyrównywać warunki wilgotnościowe i zwiększać efektywność wykorzystania wody i składników 

pokarmowych na plantacji. 

 

 

3.4.1 Systemy nawodnieniowe 

Wybór systemu nawodnienia musi być poprzedzony analizą istniejących warunków 

środowiska, takich jak ukształtowanie terenu, rodzaj gleby, zasoby wodne oraz głębokość zalegania 

wody gruntowej. Uwzględniając technikę dostarczania roślinom wody i sposób rozprowadzania jej w 

profilu nawodnienia nawadniania dzieli się na napowierzchniowe i podpowierzchniowe, a 

uwzględniając schemat hydrauliczny dostarczania wody do profilu wydziela się typy nawodnienia.  

Powszechne stosowany jest system deszczowniany, którego głównym elementem są 

zraszacze -urządzenia, których zadaniem jest równomierne rozprowadzenie wody w formie kropel po 

nawadnianej powierzchni. Systemy deszczowniane z uwagi na rozwiązania konstrukcyjne i sposób 

zainstalowania urządzeń na obiekcie nawadnianym dzieli się na: ruchome (wszystkie elementy 

znajdują się na powierzchni terenu), stałe (wszystkie elementy zainstalowane na stałe), półstałe 

(część urządzeń jest zainstalowana na stałe, tj. agregaty pompowe, rurociągi i rozdzielacze, a część – 

urządzenia deszczujące, przemieszczane są na kolejne stanowiska pracy. Poszczególne typy 

deszczowni mają swoje wady i zalety. Zaletą rurociągów stałych jest łatwość uprawy gleby oraz 

przejazdów po polu. Do wad należy natomiast koszt założenia i trudności w konserwacji. Rurociągi 

napowierzchniowe składają się z lekkich, cienkościennych rur (aluminiowych lub z tworzyw 

sztucznych, zdj. 24 a i b). Rury łączy się za pomocą szybkosprawnych złączy. Po zakończeniu 

deszczowania rury można łatwo rozłączyć i przenieść na nowe miejsce. Czasami sieć rurociągów 

stałych łączy się z przenośnymi. Ten system nazywany jest deszczownią półstałą. Jest on stosowany 

przy dużych odległościach deszczowni od ujęcia wody. 

Deszczowanie pozwala oszczędnie gospodarować wodą i stosować dowolnie małe i częste 

dawki dostosowane do potrzeb wodnych roślin i ich faz rozwojowych. Nawodnienia tego typu 

charakteryzują się wysokim współczynnikiem wykorzystania wody. Deszczowanie w nieodpowiedniej 

fazie rozwojowej lub niesprzyjających warunkach pogodowych może nie przynieść spodziewanych 

efektów i pogorszyć warunki siedliskowe. Podana jednorazowa dawka wody powinna zwilżyć glebę, w 

której znajduje się system korzeniowy roślin (20 do 50 cm). Zwilżenie takiej warstwy wymaga od 10 do 

40 mm opadu, czyli od 100 do 400 m
3
 wody na hektar. W systemie minizraszania woda wydatkowana 

jest poprzez małe emitery - minizraszacze o wydatku 20 – 200 l/h. Zależnie od rodzaju minizraszacze 

emitują wodę w postaci kropel lub strumieni. W tym systemie emitery umieszczane są w rzędach lub 
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pobliżu rzędów winorośli. Minizraszacze z kompensacją ciśnienia zapewniają stały wydatek wody w 

szerokim zakresie ciśnień, a więc w praktyce będą miały zastosowanie w terenie urzeźbionym.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3:22 Instalacja nawodnieniowa podkoronowa na plantacji winorośli; na polietylenowych taśmach 
nawadniających zamontowane są emitery. 

 

Instalacja umieszczona ponad koronami winorośli może służyć do ochrony kwiatów i 

zawiązków owocowych przed przymrozkami wiosennymi, nawet przy spadku temperatury do -5
o
C. 

Należy wówczas zastosować minizraszacze o wąskim pasie zraszania, odpowiadającemu powierzchni 

rzędów krzewów. Intensywność zraszania całej chronionej powierzchni jednocześnie powinna wynosić 

przynajmniej 35 mm/ha/h. 

 

 

Nawadnianie kroplowe 

Nawadnianie kroplowe polega na zwilżaniu gleby wodą podawaną w określonym miejscu w 

postaci pojedynczych kropel lub stróżek (zdj. 25). Woda podawana jest punktowo roślinom z 

elastycznych przewodów za pośrednictwem tzw. emiterów kropel (kroplowników). Przewody 

nawadniające układa się na powierzchni gleby (niekiedy pod powierzchnią terenu), tak aby zasilanie 

odbywało się w strefie korzeniowej roślin. Kroplowniki decydują o doborze średnicy i długości 

przewodów, o roboczym ciśnieniu wody i jakości i ilości podawanej wody. Rozmieszczenie emiterów 

kropel na przewodach zależy od zwięzłości gleby, niezbędnego obszaru nawilżenia gleby, a także 

wydatku emiterów. Zalecana dla winnic rozstawa kroplowników wynosi od 40 do 50 cm. W terenie 

płaskim można zastosować emitery bez kompensacji ciśnienia, natomiast w terenie nierównym 

stosuje się linie kroplujące z kompensacją. Nawodnienia kroplowe pozwalają precyzyjnie sterować 

dostarczaną wodą stosownie do fazy rozwojowej roślin oraz zasięgu systemu korzeniowego. 

Oszczędność wody w porównaniu do systemu deszczownianego wynosi około 35%. 

Sterowanie nawadnianiem zależy od przebiegu pogody i rodzaju gleby (skład 

granulometryczny). Do sterowania można wykorzystać tensjometry. Mierzą one siłę wiązania wody 

przez glebę i wskazują na potrzebę załączenia instalacji nawadniającej. Częstotliwość nawadniania 

kroplowego zależy także od tempa pobierania wody przez rośliny (faza rozwojowa roślin). 

Podstawową wadą tego typu systemu nawadniania jest jego duża wrażliwość na jakość wody. 

Wytrącanie się tlenków żelaza, a także zanieczyszczenia mechaniczne oraz rozwój mikroorganizmów 

powodują zatykanie i zarastanie emiterów. 

Nawodnienia oprócz dostarczania roślinom wody mogą być stosowane do podawania 

roślinom nawozów w okresie wegetacji (fertygacja), chemicznego zwalczania szkodników i chorób 
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roślin (chemigacja) do kształtowania warunków termicznych gleb i powietrza (ochrona przed 

przymrozkami, obniżanie  

 

 

 

Rysunek 3:23 Nawadnianie kroplowe; indywidualny kroplownik zasilający jedną rośłinę. 

 

temperatur powietrza) oraz odsalania gleb (wymywanie nadmiaru soli z gleby). Nawodniania 

poprawiają warunki wykonywania zabiegów agrotechnicznych oraz jakość warzyw i owoców. 

Wiosną w okresach bezdeszczowych nawadnianie kroplowe powinno być prowadzone 

stosunkowo co 3 - 7 dni zależności od kategorii ciężkości gleby i natężenia deficytu wody. W okresie 

późniejszym w zależności od kondycji roślin i przebiegu pogody okres przerwy pomiędzy 

nawodnieniem można wydłużyć nawet do 10 - 14 dni. Nawadnianie powinno się zakończyć 25 - 30 dni 

przed zbiorami. Umiarkowany stres wodny w tym okresie może mieć wpływ na jakość owoców, 

szczególnie zawartość cukrów. Deficyt wody zmniejsza rozmiar jagód, zwiększa się udział skórki i 

nasion w relacji do mezokarpu, czyli miąższu owoców. Równocześnie wzrasta synteza związków 

fenolowych, zwiększa się zawartość tanin w skórce i nasionach oraz antocjanin w skórce owoców.  W 

ostatniej fazie dojrzewania owoców tworzą się także związki aromatyczne odpowiadające za aromat 

owoców i wina. 

 

 

 

3.5 Permakultura – trwałe rolnictwo 

 

 

3.5.1 Życie dobre, życie zdrowe, życie permakulturowe  

 

Permakultura jest to gałąź projektowania ekolologicznego, inżynierii ekologicznej i projektowania 

środowiska, tworząca zrównoważoną architekturę siedzib ludzkich i samoregulujące się systemy 

rolnicze na wzór ekosystemów naturalnych. Termin pochodzi od słów Perma – od angielskiego 

permanent (stały, ciągły, nieprzerwany)i kultura – od angielskiego culture (tutaj w znaczeniu uprawa, 

hodowla). (wg. wikipedi) 

 

Inne określenia tego pojęcia: 
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 zamiana gospodarki destruktywnej na rekultywującą przyrodę 

 nauka o świadomym projektowaniu produkcji roślinnej i zwierzęcej opar tym 

nabioróżnorodności, stabilności i zdolności do samoregeneracji 

 etyczna filozofia zrównoważonego rozwoju 

 inwestycja w przyszłość 

 idea jednocząca ludzi troszczących się o własną przyszłość i los naszej planety 

 filozofia współpracy z Naturą a nie działaniu przeciw niej. 

 

Mimo, że sam termin jest stosunkowo młody permakultura to nic nowego. W 1929 Joseph 

Russell Smith spopularyzował termin permakultura jako podtytuł książki Tree Crops: A Permanent 

Agriculture. Później: Toyohiko Kagawa, pionier leśnego rolnictwa w Japonii w latach 30. XX w. Ruth 

Stout i Esther Deanspionierki ogrodnictwa bez kopania ,Masanobu Fukuokapod koniec lat 30. XX w. w 

Japonii szerzył ideę sadów i ogrodów bez orania i propagował rolnictwo naturalne, w połowie lat 70. 

XX w. Bill Mollison i David Holmgren zaczęli rozwijać idee zrównoważonego rolnictwa na australijskiej 

wyspie Tasmania).   

Najważniejsze jest zrozumienie odwiecznych, naturalnych praw przyrody. Jej obserwacja i 

naśladowanie poczynań dotyczących świata roślin i zwierząt. Umiejętne włączanie człowieka w 

naturalne cykle przyrodnicze. Czerpanie z obfitości zasobów naszej planety i oddawanie jej 

energetycznych naddatków.  

 Dawne kultury Mezopotamii, Indii ludy afrykańskie i indiańskie uprawiały ziemię stosując np. 

ściółkowanie. Niestety wypalanie lasów i przekopywanie ziemi dały początek rolnictwu inwazyjnemu - 

zmechanizowanej, wielkoobszarowej gospodarce prowadzącej do degradacji środowiska naturalnego. 

 W Polsce zawsze była szeroko rozwinięta idea płodozmianu oraz poszanowania dla Ziemi, 

dlatego mamy dobre praktyki w tym kierunku. 

Natura w swoich cyklach przyrodniczych i bioróżnorodności jest dziełem skończenie idealnym. 

Wszystko co istnieje jest po ,,coś" , czemuś służy. Człowiek jako najbardziej rozwinięty ,,element" tego 

systemu winien być kompatybilny ze swoim środowiskiem. Permakultura to jedyna droga 

współczesnej ludzkości. To tzw. praca u podstaw. Zrozumienie, że człowiek walcząc z przyrodą stoi 

na z góry przegranej pozycji. Natura zawsze wygra. Dlatego zamiast walczyć - współpracujmy z nią;  

 przeciwdziałając głębokiej erozji gleby  

 ograniczając zanieczyszczenia wód i atmosfery 

 budując ekonomiczną stabilność 

 a nowo zakładając rodzinne gospodarstwa 

 zachowując stare odmiany i gatunki  

 w ten sposób budujmy lepszą przyszłość.  

 

 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Toyohiko_Kagawa&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruth_Stout
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruth_Stout
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Esther_Deans&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Masanobu_Fukuoka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Masanobu_Fukuoka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orka_%28rolnictwo%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tasmania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tasmania
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3.5.2 Etyka permakultury  

  

  
Podstawowa zasada obejmująca wszystkie elementy przyrody żywej i nieożywionej. Jedynym 

źródłem niezbędnych dla człowieka życiodajnych komponentów (woda, powietrze, żywność i 

schronienie) jest Ziemia. Nasze przeżycie zależy zatem od jakości funkcjonowania życia na Ziemi. 

Jest to pasmo wzajemnych powiązań i zależności pomiędzy organizmami. Każdy z nich jest 

potrzebny - gdy jeden z nich umiera ma wpływ na pozostałe (np. rozkładające się drzewo jako 

siedlisko grzybów) Troska o Ziemię to dbanie o bioróżnorodność, przywrócenie natury do 

stanu pierwotnego, wszędzie gdzie jest to możliwe. Troska o jakość gleby i stan życia roślinnego, o 

lasy i puszcze- zielone płuca planety, oraz o rzeki niosące życiodajną wodę. 

Działalność gospodarcza człowieka, szczególnie w sferze rolnictwa, obok zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb ludzkich ma nade wszystko chronić środowisko naturalne. Stąd wspiera się 

ekologiczne technologie produkcji, „nową gospodarkę wodną”, poszukiwanie odnawialnych i 

alternatywnych źródeł energii, recykling czy ekologiczne rolnictwo, jako przykłady działań 

gospodarczych respektujących zasadę biocentryzmu i wartości odpowiedzialności oraz konsumpcyjnej 

powściągliwości 

 

  
 
 

3.5.3  Rośliny Gilidie 

 

 
Przygotowanie gleby pod sadzenie winnicy jest kluczowe dla powodzenia całego 

przedsięwzięcia.  

Jeśli chcemy zregenerować glebę możemy zostawić ją w spokoju na pewien czas (zrobi to 

sama) albo wyciągnąć do natury pomocną dłoń obsadzając ziemię wspomagającymi ten proces 

roślinami. Mowa tu oczywiście o nawozach zielonych. Każda roślina ma swoje wymagania i wywiera 

wpływ na otoczenie i podłoże. Najlepsze są tutaj rośliny strączkowe. W symbiozie z bakteriami 

(rhizobium) wzbogacają glebę w azot, a obumierając tworzą bogatą w składniki pokarmowe próchnicę. 

Najpopularniejszą grupą strączkowych, są występujące na całym świecie motylkowe. Należą do nich 

między innymi łubin, koniczyna, fasola, groszek. Stan gleby poprawiają też inne rośliny, które w 

krótkim czasie tworzą dużą masę zieloną np. słonecznik, buraki, rzepak, kapusta. 

 Dbając o pokarm dla ptaków i owadów do nawozów zielonych dołączamy np. zboże, 

krwawnik, nagietek, rumianek czy żywokost.  

SEP HOLZER jako nawóz zielony rekomenduje sprawdzoną przez siebie mieszankę 

zawierającą: nostrzyk, lucernę, wykę, groszek, łubin, słonecznik z dodatkiem różnych bulw np. 

topinamburu. 

Ważne jest pozostawienie nawozu zielonego na zimę bez rozdrabniania, czy orki. Opady 

śniegu przyciskają rośliny do ziemi i rozpoczyna się proces rozkładu. Dzięki zróżnicowanej strukturze 
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biomasa nie ulega zbijaniu, jest dobrze napowietrzona. Proces rozkładu następuje powoli i panują 

optymalne warunki do regeneracji podłoża. 

  

Permakultura to przede wszystkim uprawy mieszane. 

Gospodarka taka jest wszędzie możliwa i wskazana. Uprawy jednorodne (monokultury) 

powinniśmy odrzucać jako nienaturalne formy gospodarowania. Aby umiejętnie zestawiać ze sobą 

rośliny, potrzeba dużego doświadczenia i czasu. Optymalna kombinacja roślin zależy od warunków 

glebowych, temperatur, gospodarki wodnej, położenia gospodarstwa i wiatru, jak i ich wzajemnych 

oddziaływań ( konkurencji o wodę, słońce itd.) Biorąc pod uwagę wzajemny wpływ roślin na siebie, 

możemy je sami zestawiać, podglądając naturę i eksperymentując. Możemy też czerpać z 

doświadczeń innych ogrodników. 

 Grupy roślin współpracujących ze sobą dla płynących z tego korzyści nazywamy GILIDIAMI. 

Nazwa zaczerpnięta została od średniowiecznych cechów zrzeszających rzemieślników, 

którzy współpracowali ze sobą dla wspólnych korzyści. Zatem gilidie to rośliny żyjące w symbiozie. 

Już Indianie znali takie zestawienia. Nazywali je "trzy siostry". Jest to jedno z prostszych połączeń: 

kukurydza służy za tyczkę dla fasoli, fasola wiąże azot z powietrza i dostarcza go kukurydzy oraz 

kabaczkowi, a kabaczek (lub inne dyniowate) swymi płożącymi się liśćmi zacienia glebę chroniąc ją 

przed nadmiernym wyparowaniem wody z gleby oraz "chwastami". 

 Nawiązując do doświadczeń SEPA HOLZERA (książka pt. Parmakultura) zastosowanie mają 

zestawienia: 

 zboża, koniczyna, rzodkiewka, sałata i różne zioła 

 kukurydza, słonecznik z groszkiem i fasolą 

 topinambur, kukurydza z grochem i fasolą 

 kapusta pastewna, topinambur,kapusta rosyjska i buraki 

 drzewa owocowe, słoneczniki, topinambur, gryka, rzepak i facelia  

  

Bardziej problemową rośliną jest orzech włoski, ale możemy w jego otoczeniu uprawiać 

winorośl, pokrzywa dobrze toleruje orzech, orzech toleruje pokrzywę, a ona działa jak akumulator 

związków mineralnych, więc warto ją mieć na winnicy, bo kiedy obumiera przez rozkład uwalnia je do 

wyższych partii gleby dla innych roślin.  

Na winnicy warto zadbać także o zasadzenie roślin pożytecznych dla owadów jak np. koper, 

melisa, mięta. Dzięki temu będziemy mieć naturalną ochronę przed przędziorkami etc.  

Krwawnik, cykoria, żywokost lekarski wydobędą z głębi gleby potrzebne mikro i makro 

elementy. W wolnych miejscach można posiać koniczynę- zajmie się wiązaniem azotu z powietrza do 

gleby, jeśli mamy problem z brakiem azotu w glebie i winorośl może z tego powodu chorować (objawy 

niedoborów i nadmiarów składników mineralnych opisano w cz. Winorośl)  

 Krzewy winorośli warto sadzić także w pobliżu śliw i morwy, mają bowiem pewne ochronne 

działanie przed szkodnikami winorośli. Pod krzewem mogą rosnąć zioła: mięta pieprzowa (chroni 
przed mączniakiem), szałwia (ma wpływ na zdrowie krzewu), szczypiorek, tymianek, mniszek lekarski, 
hyzop. 
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Pod winorośl zaleca się wysiewać także fasolkę szparagową, niski groszek, łubin, lucernę 

(rozluźni glebę), koniczynę, które dostarczają roślinie azotu. Jako nawóz zielony poleca się także 

facelię, gorczycę oraz kapustowate i motylkowate. 

 

3.5.4 Właściwości roślin 
 
Rośliny z rodziny jasnotowatych mają nieocenione, pozytywne działanie na ekosystem. Warto 

je uprawiać w ogrodach permakulturowych. Występujące w Polsce jasnotowate to ponad 70 

gatunków. Są to głównie rośliny zielne jednoroczne, rzadziej wieloletnie krzewinki. Nasze rodzime jak 

dąbrówka, jasnota, szałwia, lebiodka, macierzanka, mięta, serdecznik, kocimiętka oraz pochodzące z 

innych stref klimatycznych jak majeranek, bazylia czy lawenda. 

 Rośliny te maja stymulujący wpływ na wzrost i zdrowotność owoców i warzyw. Właściwości 

takowe ma zarówno uprawa współrzędna jak i zastosowanie oprysków zawierających wyciągi z 

jasnotowatych. Dzięki dużej ilości olejków eterycznych odstraszają niepożądane owady i szkodniki. 

Zapach lawendy, mięty pieprzowej, bazylii, tymianku, oraz roślin ozdobnych Plectranthus odstrasza 

komary i meszki. Na inwazję mrówek pomocne są wyciągi z tymianku, majeranku i mięty. Niektóre 

przykłady szkodników, które ,,uciekają" od jasnotowatych: 

 mszyce i bawełnicę korówkę odstrasza szałwia lekarska, cząber i lawenda  

 pchełki nie lubią mięty pieprzowej 

  ślimaki przed ich inwazją chroni tymianek, hyzop i szałwia 

  połyśnicę marchwiankę odstraszy bazylia, tymianek i majeranek 

  bielinka kapustnika ,,przegoni" zapach mięty, tymianku, i rozmarynu. 

  

Owady zapylające; motyle, trzmiele, pszczoły miodne i dzikie to nieodłączni towarzysze roślin 

jasnotowatych. Wabi je nie tylko zapach, ale duża ilość nektaru i pyłku jaką mogą pozyskać z:  

 dąbrówki rozłogowej,  

 jasnoty białej,  

 serdecznika,  

 kocimiętki,  

 lebiodki,  

 lawendy i  

 pysznogłówki 

 

Kwiaty roślin jasnotowatych mają budowę grzbiecistą co ułatwia owadom zapylanie. 

 Nie można pominąć prozdrowotnych właściwości omawianych roślin. Preparaty lecznicze 

zawierające składniki pochodzące z tych roślin znajdują zastosowanie zarówno u ludzi jak i u zwierząt 

gospodarskich. Lecznicze działanie jasnotowatych opiera się na występujących w nich związkach 

chemicznych (minerały, witaminy, flawonoidy, alkaloidy, glikozydy, olejki eteryczne)  



1
09 

 
  

 

Wykaz kompetencji Wykaz kompetencji Wykaz kompetencji Winnica 

   

Czosnek: zapobiega chorobom grzybowym, odstrasza mszyce, myszy, zwalcza połyśnicę 

marchwiankę i wielkopąkowca porzeczkowego; zawiera aminokwasy, związki flawonoidowe, saponiny, 

cukry, witaminy i sole mineralne głównie wapń i potas 

 Pokrzywa: bardzo cenna roślina, zwalcza mszyce, przędziorki i miseczniki zapobiega 

mączniakom i szarej pleśni. Zwiększa plony, poprawia strukturę gleby, doskonały nawóz i roślina do 

ściółkowania wywiera pozytywny wpływ na rozwój, kwitnienie i plonowanie warzyw, kwiatów, drzew i 

krzewów; zawiera bogactwo witamin, sole min. koraz magnez, żelazo, wapń, krzem, cynk mangan i 

inne;  dobry dodatek do kompostu 

 Żywokost lekarski: roślina wzbogacająca glebę w potas zwalcza mszyce, stymuluje rozwój 

korzeni, pobudza rośliny do wzrostu, zawiera sole min. NPK oraz witaminę B12 

 Wrotycz: zwalcza stonkę ziem. mrówki , gąsienice bielinka, mszyce, larwy owocówek i 

kwieciaków opryski są alternatywą dla prep. olejowych stosowanych wczesną wiosną przeciwko 

szkodnikom, zwalcza mączniaka prawdziwego i rzekomego; zawiera tujon i kamforę oraz dużo potasu 

 Piołun: posiada w swoim składzie olejki eteryczne, flawonoidy tujon i dużo potasu;  zwalcza 

szkodniki i choroby grzybowe; sadzony w pasiece zapobiega chorobom pszczół 

 Krwawnik: stosowany przeciwko chorobomgrzybowym (brunatna zgnilizna pestkowych, 

kędzierzawość liści brzoskwiń, plamistość drzew pestkowych); wyciąg ma zastosowanie do 

zwalczania mączniaka prawdziwego u winorośli; zawiera NPK 

 Skrzyp: zwalcza szarą pleśń zwłaszcza na truskawkach i winorośli; zawiera krzem który 

wzmacnia komórki roślin przeciwdziałając wnikaniu w nie grzybów 

 Hyzop:  stymuluje wzrost winorośli 

Ogórecznik: zwabia owady drapieżne 

 Rzodkiewka: stosowana jako pułapka na pchełki 

 Smagliczka nadmorska: odstrasza mszyce w uprawach winorośli 

Pelargonie: przyciągają szkodniki róż i winorośli 

Owies - posiada właściwości fitosanitarne 

 

3.5.5 Relacje chwast-roślina uprawna (winorośl) 

Interakcje między osobnikami w obrębie zbiorowisk roślinnych od dawna były obserwowane w 

naturze i badane przez ekologów. Najbardziej rozpowszechnione są interakcje pomiędzy gatunkami o 

charakterze konkurencji lub synergii (współdziałania), a które wynikają najczęściej ze zmian w 

dostępności zasobów w abiotycznym środowisku (światło, woda, dostępność składników odżywczych, 

przestrzeń, zapylacze lub temperatura) (zdj. 1 a i b). 

Konkurencja jest dobrze poznanym zjawiskiem współzależności pomiędzy roślinami i 

uważana jest przez ekologów za główny czynnik określający różnorodność i względną dominację 

gatunków w obrębie zbiorowisk roślinnych. Konkurencja polega na wzajemnym ograniczaniu dostępu 

do zasobów,  gdyż każdy z gatunków jest inaczej przystosowany do walki o nie. To, który gatunek 

znajdzie się w lepszej sytuacji, zależy od morfologii, tj. budowy liści, pokroju roślin, zasięgu systemu 

korzeniowego, zdolności tolerowania niekorzystnych warunków środowiska, szybkości wzrostu, 

szybkości rozpoczęcia wegetacji i wielu innych cech gatunkowych. Dobrym przykładem ilustrującym 
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zjawisko konkurencyjności jest łąka jako ekosystem (zdj. 2.). Łąki jako zbiorowiska pół-naturalne 

utrzymywane przez człowieka należą do najbogatszych zbiorowisk roślinnych w naszym klimacie. 

Prawidłowe koszenie czy umiarkowany wypas umożliwiają rozwój o wiele większej liczby gatunków niż 

ma to miejsce w przypadku terenów porzuconych bądź zaniedbywanych. Roślinność tworząca łąkę 

konkuruje o wodę, światło i składniki pokarmowe. W warunkach naturalnych jest to  często 

koegzystencja pokojowa. Jednak nawet niewielkie zmiany czynników abiotycznych mogą wpływać na 

skład gatunkowy roślin w zbiorowisku. Na przykład wzrost dostępności azotu na łąkach intensywnie 

nawożonych powoduje zubożenie składu gatunkowego, w skrajnych przypadkach ograniczonego do 

traw i kilku chwastów, znacznie ograniczając udział lub całkowicie eliminując rośliny motylkowate. 

Życica wielokwiatowa, która jest pożądanym komponentem runi, dobrze wykorzystuje azot nawozowy, 

a dzięki pokrojowi i szybkiemu odrastaniu odznacza się silną konkurencyjnością. Trybuła leśna, która 

także jest rośliną azotolubną może zagłuszać z kolei trawy pastewne, gdyż wcześnie i szybko się 

rozwija osiągając nawet wysokość w sprzyjających warunkach do 150 cm. Ocienianie sąsiednich 

roślin, konkurencja o wodę w krytycznych fazach rozwojowych sprawiają, że może stać się 

dominującą rośliną na łąkach na glebach cięższych, wilgotnych i zasobnych w azot. Natomiast 

ekscesywne nawożenie łąki sprzyja występowaniu przede wszystkim gatunków wskaźnikowych gleb 

ubogich takich jak: szelężnik, złocień właściwy i tomka wonna. Odpowiedni program nawożenia może 

być zatem skutecznym narzędziem do kontroli chwastów w uprawach. Współzawodnictwo między 

roślinami uprawnymi i chwastami jest silnie uzależnione od  dostępności składników pokarmowych. 

Manipulacja podażą składnika za pomocą stosowanych nawozów organicznych czy mineralnych 

powinna być uważana za ważny element długoterminowych programów zwalczania chwastów oraz 

podstawowy element zintegrowanych systemów zwalczania zachwaszczenia. 

Innym czynnikiem wpływającym na skład gatunkowy zbiorowisk roślinnych jest woda. Nadmiar 

wody w glebie faworyzuje takie gatunki w składzie łąki jak skrzyp polny, rzeżucha łąkowa, sity i 

turzyce. 

Zmienność w zdolnościach do pozyskiwania zasobów na początku okresu wegetacji (na które 

wpływa fenologia) może, w wyniku późniejszych skutków konkurencji, silnie wpływać na względną 

obfitość gatunków w zbiorowisku. Ten efekt jest bardzo silny w zbiorowiskach użytków zielonych. 

Warunki cieple decydują o terminie rozpoczęcia wegetacji i konkurencji przede wszystkim o światło.  

 

 

 

 

  

Rysunek 3:24 Rumian polny (Anthemis arvensis L.) (po prawej), maki polny (Papaver rhoeas L.) (po 
lewej) 



1
11 

 
  

 

Wykaz kompetencji Wykaz kompetencji Wykaz kompetencji Winnica 

 

Rumian polny (Anthemis arvensis L.) - gatunek rośliny z rodziny astrowatych. Roślina 

wskaźnikowa gleb kwaśnych i bogatych w azot;  

Łąkowe zbiorowisko roślinne z dominującym makiem polnym (Papaver rhoeas L.), rośliną 

wskaźnikową gleb bogatych w azot i wapń 

 

Krokus łąkowy zaczyna kwitnąć, gdy temperatury dzienne osiągają 5-6
o
C, a przy 

temperaturze 9-10
o
C rozwija pąki mniszek lekarski. Przy temperaturze 12-13

o
C kwitnie złocień 

właściwy, a to oznacza, że trawy wykłosiły się już 2-3 tygodnie wcześniej.  

 

 
Rysunek 3:25 Wielogatunkowe zbiorowisko roślinne, jako sposób utrzymania gleby w ekologicznym 

sadzie. 

 

Wyższy udział koniczyn na pastwiskach w porównaniu z łąkami kośnymi, przypisuje się 

lepszym warunkom świetlnym, na które szczególne korzystnie reaguje koniczyna biała. Jeśli ma 

wystarczającą ilość światła szybko wypełnia luki w runi, dzięki nadziemnym pędom płożącym i 

korzeniom przybyszowym (zdj. 3). Koniczyna biała, jako reprezentant roślin motylkowych jest także 

gatunkiem najsilniej oddziałującym na mikroorganizmy a nawet jest uznawana za tzw. gatunek 

zwornikowy, czyli wywierający wpływ nieproporcjonalnie duży w stosunku do swojej liczebności w 

ekosystemach łąkowych. Ponadto hamuje także rozprzestrzenianie się innych roślin. Jest dobrym 

komponentem dla wiechliny łąkowej i życicy trwałej. 

 

 
Rysunek 3:26 Koniczyna biała (Trifolium repens L.) rośliny wieloletniej należący do rodziny bobowatych, 

jest  doskonalą rośliną miododajną, zapylana przez trzmiele i pszczoły. 
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Interakcje pomiędzy roślinami typu synergistycznego/ułatwiającego są powszechne w 

trudnych warunkach, na przykład arktycznych, alpejskich, pustynnych i środowiskach zasolonych. 

Polegają głównie na poprawie warunków abiotycznych (temperatura, dostępność wody). 

Oddziaływanie na siebie organizmów może mieć też charakter szkodliwego lub korzystnego 

wpływu substancji chemicznych wydzielanych przez rośliny lub mikroorganizmy. Termin allelopatia 

wywodzi się z języka greckiego i stanowi połączenie słów allelon (wzajemny) i pathos (cierpieć, 

szkodzić). Już Pliniusz (1 r. n.e.), wskazywał na hamujące oddziaływanie orzecha włoskiego (Juglans 

nigra i Juglans regia) na wzrost innych gatunków roślin. Dziś allelopatię definiuje się jako każdy 

proces, w którym zaangażowane są wtórne metabolity, wytwarzane przez rośliny, mikroorganizmy lub 

grzyby, mające wpływ na wzrost i rozwój systemów biologicznych i rolniczych. 

Substancje chemiczne wytwarzane przez rośliny klasyfikuje się m.in. ze względu na ich 

znaczenie ekologiczne, w zależności od tego czy są to oddziaływania międzygatunkowe czy 

wewnątrzgatunkowe. Do międzygatunkowych zalicza się m.in. depresanty, które ograniczają wzrost 

lub zatruwają organizm akceptora, ale dla donora są obojętne. Dobrym przykładem oddziaływań tego 

typu są wydzieliny roślin z rodziny kapustowatych krzyżowych (Brassicaeae). Rośliny zawierają 

glukozynolany, które w postaci glikozydowej nie wykazują wpływu na wzrost roślin, natomiast w chwili 

uszkodzenia tkanki dochodzi do hydrolizy glukozylanów, a produktami reakcji są lotne olejki eteryczne 

hamujące kiełkowanie i wzrost innych gatunków roślin. W rolnictwie wykorzystuje się oddziaływania 

allelopatyczne do zwalczania chwastów. Jesienny wysiew żyta (Secale cereale), rośliny o silnym 

działaniu allelopatycznym, z przeznaczeniem na zielony nawóz, może przyczynić się do znacznego 

obniżenia biomasy chwastów (średnio o ponad 90%). Liczba rozpoznanych i dokładnie opisanych 

aktywnych biologicznie związków o działaniu allelopatycznym i pestycydowym to ponad 3000. Wiele z 

tych związków ma silne działanie toksyczne i alergizujące dla ludzi. 

Zjawisko konkurencji wykorzystuje się często w rolnictwie do walki z chwastami stosując 

rośliny okrywowe czy żywe ściółki. Gatunki wykorzystywane jako rośliny okrywowe charakteryzują się 

szybkim tempem wzrostu przez co zajmują otwartą przestrzeń międzyrzędzi zanim niszę tą 

wypełniłyby chwasty. Zapobiega to kiełkowaniu nasion chwastów oraz zmniejsza wzrost i rozwój 

siewek. Zdolność hamowania kiełkowania i rozwoju siewek jest przede wszystkim przypisywana 

rywalizacji o światło, a następnie o wodę i składniki odżywcze, a także właściwościom alleopatycznym 

niektórych roślin okrywowych. Dobór odpowiednich ganków roślin okrywowych, terminu ich siewu i 

likwidacji do rośliny uprawnej jest bardzo ważny. Idealnie byłoby, gdyby rośliny uprawne i rośliny 

okrywowe różniły w sposobie pozyskiwania zasobów środowiska oraz terminem rozpoczynania 

wegetacji i wchodzenia w poszczególne fazy rozwojowe, co pozwoliłoby przynajmniej częściowo 

uniknąć konkurencji między nimi. 

Konkurencyjność winorośli w stosunku do innych gatunków wynika z jej pochodzenia i 

budowy. Rodzina Vitaceae i obejmuje około 1000 gatunków przypisanych do 17 rodzajów, które są 

zazwyczaj krzewami lub leśnymi lianami, wspinającymi się za pomocą wąsów. Stąd właśnie wywodzi 

się nazwa rodziny - Vitaceae (łac. viere = przytrzymywać). Dzikie winorośle są bardzo dobrze 

przystosowane do maksymalnego wychwytywania światła. Wspinanie się po drzewach dzięki 

czepnym wąsom umożliwia im rozprzestrzenianie się ponad zadaszeniem drzew, co powoduje 

ogromny wzrost absorpcji światła słonecznego. Większość gatunków z tej rodziny występuje w 

tropikach lub strefach podzwrotnikowych.  

Rośliny z tej rodziny wytwarzają korzenie bardzo dobrze rozgałęzione i chociaż większość z 

nich, szczególnie drobnych odpowiedzialnych za pobieranie wody i składników pokarmowych, 

koncentruje się w górnej 0,5 - 1 m warstwie gleby, pojedyncze mogą dorastać do głębokości ponad 30 

m, gdy nie napotykają żadnych nieprzepuszczalnych barier. W odróżnieniu od pędów, położenie 

korzeni bocznych nie jest z góry określone (a przez to nieelastyczne), ale zależy od dostępności wody 

i składników pokarmowych w glebie. 
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Rysunek 3:27 Ekspansywne pnącze winorośli tworzące naturalne zacienienie (Cypr, maj 2017). 

 

Całkowita długość korzeni dojrzałego krzewu uprawnej winorośl może mieć więcej niż 100 km, 

a powierzchnia tego imponującego systemu korzeniowego może wynosić około 100 m
2
, podczas gdy 

powierzchnia liści korony jest zwykle mniejsza niż 10 m
2
. Winorośl należy do najgłębiej korzeniących 

się roślin a biomasa korzeniowa może wynosić od 5 do 40 t ha, co może być odzwierciedleniem 

doskonałej konkurencji o wodę i składniki odżywcze podczas koewolucji winorośli z drzewami, które 

stanowiły dla niej podporę w jej naturalnym siedlisku. Ponadto ekspansywna sieć grzybni stworzona 

przez symbiotyczne grzyby mikoryzowe również ułatwia pobieranie wody i składników pokarmowych 

przez korzenie. 

Ponieważ przyswajalne dla roślin są tylko jony składników pokarmowych rozpuszczone w 

roztworze glebowym, to ich pobieranie zależy od dostępności wody i jej przepływu przez profil 

glebowy. Chociaż składniki pokarmowe występują najliczniej w biologicznie aktywnej glebie 

powierzchniowej (poziom próchniczny) to dostępność wody i składników odżywczych różni się bardzo 

w przestrzeni jak i w czasie. Różne składniki odżywcze często nie są łatwo dostępne w tej samej 

lokalizacji. Na przykład jony azotanowe (NO2
-
) przemieszczają się z wodą opadową lub z nawadniania 

około 10 razy szybciej niż jony potasowe (K
+
) i około 500 razy szybciej niż jony fosforanowe (H2PO4

-
). 

Zatem wody ługują azotany w dół profilu glebowego znacznie szybciej niż inne składniki pokarmowe. 

W konsekwencji, płytko występujące korzenie często są odpowiedzialne za pobieranie nieruchliwych 

składników np. potasu i fosforu z wierzchniej warstwy gleby, podczas gdy głębiej występujące 

korzenie pobierają mobilne składniki pokarmowe, rozpuszczalne w wodzie (np. azotany, siarczany, 

chlorki, borany itp.), które są wymywane głęboko w dół profilu glebowego. Głęboko wrastające 

korzenie winorośli mogą również transportować wodę do korzeni powierzchniowych w procesie 

zwanym windą hydrauliczną lub hydrauliczną redystrybucją, która występuje głównie w nocy, gdy 

transpiracja jest minimalna. Głęboko występujące korzenie nie muszą nawet być korzeniami winorośli, 

mogą to być też korzenie roślin okrywowych, które są w stanie podnieść wodę do wierzchniej warstwy 

gleby, gdzie może być dostępna także dla winorośli. Redystrybucja wody przez korzenie wyrównuje 

gradienty wilgotności w glebie (np. z powodu zmian w teksturze gleby lub zawartości materii 

organicznej), opóźnia wysychanie gleby i może pomagać w utrzymaniu symbiotycznej mikoryzy. 

Jednak woda, która jest tracona z korzeni winorośli przez dyfuzję, może zostać ponownie pobrana 

przez rośliny konkurencyjne (np. niektóre chwasty lub rośliny okrywające). 
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Utrzymanie bioróżnorodności jest niezbędne do podtrzymania funkcji i procesów 

ekologicznych, które zapewniają żyzność gleby i produktywność ekosystemu rolniczego, jakim jest 

winnica. 

 

3.5.6 Sposoby poprawy różnorodności biologicznej gleby w winnicy: 

Rośliny okrywowe i/lub ściółki zapewniające siedlisko i pożywienie (resztki roślinne) dla 

organizmów glebowych, a także chroniące korzenie roślin przed wysokimi wahaniami temperatury i 

suszeniem. 

Ściółki w rzędach winorośli i rośliny okrywowe lub rodzime gatunki roślin między rzędami 

zwiększające zawartość substancji organicznej w glebie. Żywe mulcze (nasadzenia międzyrzędowe) 

mogą być również elementem zintegrowanej ochrony przed szkodnikami. Utrzymanie okrywy roślinnej 

na wszelkich ścieżkach straty gleby i erozję. 

Minimalizacja mechanicznej uprawy, gwarantuje dobrą strukturę gleby, napowietrzanie i 

odwodnienie. 

Monitorowanie gleby pod kątem zawartości materii organicznej w glebie, tempa infiltracji 

wody, oraz aktywności biologicznej (np. obecność dżdżownic w glebie) pomoże zapewnić, że praktyki 

zarządzania utrzymują lub poprawiają stan żyzności gleby. 

Stosowanie nawozów tylko, jako uzupełnienie zasobności składnika w glebie, tylko w sytuacji, 

kiedy na potrzebę takiego postępowania wskazują wyniki testów glebowych. Zapobiega to 

przedostawaniu się nadmiaru składników biogennych (N i P) do wód gruntowych, zmianom pH gleby, 

które prowadzą do zmniejszenia aktywności biologicznej gleby. 

 

Dobrą praktyką jest przeznaczenie co najmniej 5% powierzchni zajętej przez winnicę na 

ekologiczne obszary rekompensujące monokulturę winorośli, tj. pasy buforowe wokół plantacji 

obejmujące lokalną roślinność zielną, krzewy i drzewa, zapewniające schronienie i pokarm dla 

pożytecznych owadów, ptaków, drobnych zwierząt. Obecność martwych drzew, zagłębień i 

powalanych pni, głazów na ziemi to ważne aspekty siedlisk i zaopatrzenia dla wielu potrzebnych w 

ekosystemie organizmów. 

 

3.6 Uprawa organiczna i biodynamiczna winorośli 

 

Metoda ekologiczna 

Rolnictwo ekologiczne jest system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i 

zwierzęcej, łączącym przyjazne środowisku praktyki gospodarowania, wspomagającym wysoki stopień 

różnorodności biologicznej oraz wykorzystującym naturalne procesy. Pełni zarówno funkcję społeczną 

- dostarcza towarów na rynek kształtowany przez popyt na produkty ekologiczne, jakrównież jest 

działaniem w interesie publicznym, ponieważ przyczynia się do ochrony środowiska, dobrostanu 

zwierząt i rozwoju obszarów wiejskich. Zasady systemu rolnictwa ekologicznego są ustanowione na 

poziomie przepisów unijnych. Według definicji podanej w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2077
1
 z 

                                                      

1
 ROZPORZĄDZENIE 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. Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej L 189/1, 20.7.2007. 
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dnia 28 czerwca 2007 r. „Produkcja ekologiczna jest ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem 

i produkcji żywności, łączącym najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień 

różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów 

dotyczących dobrostanu zwierząt i metodę produkcji odpowiadającą wymaganiom niektórych 

konsumentów preferujących wyroby wytwarzane przy użyciu substancji naturalnych i naturalnych 

procesów”. Dokument obejmuje wszystkie szczegółowe zasady systemu dotyczące prowadzenia 

działalności rolniczej metodami ekologicznymi. Przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 

stosuje się na wszystkich etapach produkcji, przygotowania i dystrybucji produktów i ich kontroli oraz 

stosowania oznaczeń odnoszących się do produkcji ekologicznej. 

Zgodnie z przepisami państwa członkowskie Unii Europejskiej ustanawiają system kontroli 

nad produkcją ekologiczną i wyznaczają jeden lub kilka właściwych organów odpowiedzialnych za 

kontrolę wypełniania zobowiązań wynikających z przepisów prawa w tym zakresie. W Polsce zasady 

dotyczące ekologicznego rolnictwa zawiera Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie 

ekologicznym (Dz.U. 09. Nr 116, poz. 975, z późniejszymi zmianami). Określa ona zadania oraz 

właściwość organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych w rolnictwie ekologicznym w 

zakresie wykonania przepisów rozporządzenia Rady (WE) oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych 

w trybie przepisów tego rozporządzenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest organem 

upoważniającym jednostki certyfikujące do prowadzenia kontroli i wydawania certyfikatów a Inspekcja 

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) sprawuje nadzór nad jednostkami 

certyfikującymi oraz nadzór nad produkcją ekologiczną w Polsce.  

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, zgłoszenie 

podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego przyjmują podmioty upoważnione do 

działania w rolnictwie ekologicznym jako jednostki certyfikujące. Okres konwersji (przestawienia 

gospodarstwa) - przeznaczony jest na realizację wszystkich wymogów, bez prawa znakowania 

produktów jako ‘eko’ – wynosi dla upraw rocznych - 24 miesiące przed siewem roślin, których plon 

może uzyskać certyfikat, (24 miesiące także dla trwałych użytków zielonych) a dla upraw wieloletnich 

(sady, plantacje jagodowe, winnice, chmielniki) - 36 miesięcy przed zbiorem produktów, które mogą 

uzyskać certyfikat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko produkty certyfikowane (tj. objęte 

systemem rolnictwa ekologicznego) mogą być sprzedawane jako ekologiczne (ryc. 2). 

 

 
Rysunek 3:28 Logo produkcji ekologicznej w UE. 

 

Działalność rolnicza prowadzona metodami ekologicznymi jest wspierana ze środków 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
2
, finansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz współfinansowanego z budżetu krajowego. W 

ramach działania: „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” refundowane są koszty stałe 

wynikające z uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego. Do kosztów stałych zaliczają się 

koszty kontroli sprawdzenia zgodności z wymaganiami systemu oraz koszty składek na rzecz 

                                                      

2
 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 370 z późn. zm.). 
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organizacji producentów, w których zrzeszeni są producenci. Ponadto płatność ekologiczną przyznaje 

się rolnikowi, jeżeli został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, łączna powierzchnia posiadanych przez niego użytków rolnych wynosi co 

najmniej 1 ha, realizuje 5-letnie zobowiązanie ekologiczne, w ramach określonego pakietu oraz 

spełnia warunki przyznania płatności, które określa stosowne Rozporządzenie. Płatności ekologiczne, 

które rolnik może otrzymać w ramach tego działania rekompensują mniejszą wydajność i wyższe 

koszty związane z produkcją ekologiczną. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, płatność 

ekologiczna może być przyznawana do powierzchni upraw ekologicznych. W Polsce, w ramach 

działania Rolnictwo ekologiczne rolnik może podjąć zobowiązania w zakresie: 1/ upraw na gruntach 

ornych: rolniczych, warzywnych, zielarskich, paszowych i jagodowych, 2/ upraw sadowniczych, 3/ 

trwałych użytków zielonych. Działanie Rolnictwo ekologiczne realizowane jest w ramach 

pakietów/wariantów, z których każdy dostępny jest w opcji: „w okresie konwersji” i „po okresie 

konwersji”. W ramach każdego z pakietów/wariantów określona została roczna stawka płatności do 

jednostki powierzchni, tj. do 1 ha. W przypadku pakietu „Uprawy jagodowe w okresie konwersji” 

płatność wynosi 1 882 zł do 1 hektara plantacji, a po okresie konwersji - 1 501 zł (Rozporządzenie 

MRiRW z dnia 13 marca 2015 r. Dz. U. poz. 370 z późn. zm.). 

Ekologiczny sposób gospodarowania jest nastawiony na ochronę zasobów naturalnych, z 

których korzysta rolnictwo. Jednym z ważnych jego kryteriów jest obowiązek ochrony siedlisk 

służących zachowaniu bioróżnorodności, które powinny stanowić, co najmniej 5% całkowitej 

powierzchni gospodarstwa ekologicznego. Należą do nich m.in. ekstensywnie użytkowane trwałe łąki i 

pastwiska, stare ekstensywnie użytkowane sady, żywopłoty, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, 

stromizny, strefy buforowe, ekologicznie cenne odłogi, ekologicznie cenne obrzeża pól (miedze), cieki 

wodne (zdj. 26), oczka wodne, stawy, bagna, łąki zalewowe, które nie są intensywnie wykorzystywane 

ani do produkcji rolnej ani gospodarki rybackiej, siedliska dzikiej flory oraz korytarze ekologiczne 

zapewniające łączność pomiędzy siedliskami naturalnymi.  

 

 

 
Rysunek 3:29 Niezmeliorowane łąki, jako ostoja cennej flory i fauny w ekosystemie rolniczym. 

 

Podstawowymi elementami systemu zarządzania ekologiczną produkcją roślinną są 

zarządzanie żyznością gleby, wybór gatunków i odmian, wieloletni płodozmian, recykling substancji 

organicznych i odpowiednie techniki uprawy. Dodatkowe nawozy, środki poprawiające żyzność gleby i 

środki ochrony roślin powinny być używane wyłącznie w przypadku, gdy ich użycie jest zgodne z 
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celami i zasadami produkcji ekologicznej. Rolnictwo ekologiczne funkcjonuje przede wszystkim w 

oparciu o zasoby odnawialne, w ramach systemów rolniczych zorganizowanych na poziomie 

lokalnym. W celu ograniczenia zużycia zasobów nieodnawialnych odpady i produkty uboczne 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego powinny być poddawane recyklingowi, który umożliwia 

uzyskanie substancji odżywczych do nawożenia gleby. Ekologiczna produkcja roślinna powinna 

przyczyniać się do utrzymywania  

i zwiększania żyzności gleby, a także zapobiegać jej erozji. Rośliny powinny być nawożone poprzez 

ekosystem gleby, a nie za pomocą dodawanych do gleby nawozów rozpuszczalnych. Podstawą jest 

odpowiednie zaprojektowanie procesów biologicznych i zarządzanie nimi, przy zastosowaniu metod, 

które głównie wykorzystują żywe organizmy i mechaniczne metody produkcji. Przy czym ścisłe 

ogranicza się stosowanie środków z syntezy chemicznej.  

Utrzymywanie zdrowia roślin odbywa się poprzez stosowanie środków zapobiegawczych, 

takich jak dobór odpowiednich gatunków i odmian odpornych na szkodniki i choroby, odpowiedni 

płodozmian, metody mechaniczne i fizyczne oraz ochrona naturalnych wrogów szkodników. 

Stosowanie płodozmianu o kilkuletniej rotacji (minimum 4 lata), z udziałem roślin motylkowych 

(minimum 25%) w plonie głównym oraz uwzględniający stosowanie wsiewek i międzyplonów chroni 

glebę przed erozją. Odpowiednio zaplanowany płodozmian pozwala na utrzymanie wysokiej 

zawartości próchnicy oraz żyzności gleby, zapobiega nadmiernemu rozwojowi chorób i szkodników 

oraz nie dopuszcza do niekontrolowanego rozwoju chwastów. W przypadku stwierdzonego zagrożenia 

uprawy, dozwolone jest wyłącznie stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych w produkcji 

ekologicznej na mocy art. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007. Aktualny wykaz środków 

ochrony roślin zakwalifikowanych przez Instytut Ochrony Roślin (IOR) (ryc. 3) do stosowania 

w rolnictwie ekologicznym w Polsce, można znaleźć na stronie Instytutu (https://www.ior.poznan.pl). 

W ustawie o rolnictwie ekologicznym przyjęto, że pozwolenie na zastosowanie odstępstwa od 

warunków produkcji ekologicznej może być udzielane, w zależności od przypadku, przez 

wojewódzkiego inspektora IJHARS lub Głównego Inspektora IJHARS, po zapoznaniu się z opinią 

jednostki certyfikującej, kontrolującej danego producenta.  

 

  
Rysunek 3:30 Logo Instytutu Ochrony Roślin (IOR). 

 

W ekologicznej produkcji roślinnej stosuje się praktyki uprawy, które przyczyniają się do 

utrzymania lub zwiększenia ilości materii organicznej gleby, zwiększają jej stabilność i różnorodność 

biologiczną oraz zapobiegają zagęszczaniu i erozji gleby. Żyzność i aktywność biologiczna gleby jest 

utrzymywana i zwiększana poprzez stosowanie wieloletniego płodozmianu z wykorzystaniem roślin 

motylkowatych (bobowatych) i innych roślin na nawóz zielony, a także obornika lub materiału 

organicznego, najlepiej przekompostowanego, pochodzącego z produkcji własnej. Ogólne zasady 

utrzymania maksymalnej żyzności gleby obejmują płytkie odwracanie i głębokie spulchnianie, 

ograniczanie liczby przejazdów (agregatownie narzędzi) przeciwdziałające nadmiernemu ubiciu gleby, 

https://www.ior.poznan.pl/
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ochrona gleby przed erozją wodną i wietrzną oraz maksymalne skracanie czasu, w którym gleba 

pozostaje bez okrywy roślinnej.  

Dozwolone nawozy mineralne (naturalne kopaliny) można stosować dopiero po stwierdzeniu 

w glebie znaczących niedoborów danego składnika/składników, których uzupełnienie niemożliwe jest 

w drodze stosowania ani nawozów własnych ani płodozmianu. Wykorzystując analizy chemiczne 

gleby, uzasadnieniem zastosowania nawozów mineralnych jest obniżenie wartości przyswajalnych 

form danego składnika w glebie. Dopuszcza się stosowanie preparatów biodynamicznych. Nawozy 

mineralne i środki poprawiające glebę mogą być stosowane tylko wówczas, jeżeli zostały 

dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej na mocy art. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 

834/2007. W tym systemie gospodarowania nie stosuje się mineralnych nawozów azotowych. 

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 Instytut Uprawy Nawożenia i 

GleboznawstwaIUNG-PIB w Puławach (ryc. 4). Aktualny wykaz nawozów i środków poprawiających 

żyzność gleby zakwalifikowanych przez IUNG do stosowania w rolnictwie ekologicznym w Polsce, 

można znaleźć na stronie Instytutu (http://www.iung.pulawy.pl). 

 

 
Rysunek 3:31 Logo Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa IUNG w Puławach. 

 

 

 

 

Metoda biodynamiczna 

 

Autorem metody biodynamicznej zaliczanej do metod rolnictwa organicznego, jest Rudolf 

Steiner (1861-1925) austriacki filozof i przyrodnik, autor doktryny filozoficznej zwanej antropozofią. 

Cykl ośmiu wykładów wygłoszonych w 1924 r. w Kobierzycach k/Wrocławia, poświęconych rolnictwu 

biodynamicznemu pt. „Duchowe podstawy odnowy rolnictwa” zapoczątkował ruch organicznego 

rolnictwa trwający do dziś. Biodynamiczna koncepcja rolnictwa proponowana przez Steinera akcentuje 

ścisłą zależność Ziemia-Człowiek-Kosmos. Szczególną rolę przypisuje ona działaniu pierwiastków 

zarówno materialnych, jak i niematerialnych, za pomocą których można aktywizować glebę i 

podwyższać jej urodzajność (“… nawożenie musi polegać na ożywianiu gleby”).  

W metodzie biodynamicznej stosuje się kalendarz astronomiczny w celu ustalenia 

optymalnego terminu wykonywania zabiegów agrotechnicznych (siewu/sadzenia/zbioru). W 1962 

Maria Thun
3
, która w swoim biodynamicznym ogrodzie eksperymentowała stosując techniki siewu 

według metod Steinera, zaproponowała po raz pierwszy gotowy schemat kalendarza 

biodynamicznego zgodny z pozycjami Księżyca na tle 12 konstelacji zodiaku (tab. 24). Od tej pory 

nieprzerwanie kalendarz biodynamiczny jest co roku publikowany na całym świecie. Praktyczne 

wykorzystanie energii kosmosu w rolnictwie biodynamicznym przejawia się właśnie poprzez 

                                                      

3
 Maria Thun w 2010 roku wraz z synem Matthiasem opublikowała "When Wine Tastes Best: A Biodynamic Calendar for 

Wine Drinkers", określając najbardziej sprzyjające dni na degustację wina w oparciu o pozycję księżyca. 
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dostosowanie terminów poszczególnych zabiegów agrotechnicznych do położenia Ziemi względem 

innych planet, gwiazdozbiorów, a także z uwzględnieniem faz Księżyca.  

 

Tab. 24.Cztery grupy konstelacji (gwiazdozbioru) zodiaku i odpowiadające im części roślin
* 

 

Tabela 3-18 Cztery grupy konstelacji (gwiazdozbioru) zodiaku i odpowiadające im części roślin*
 

Element/żywioł Ziemia Woda Powietrze Ogień 

Część rośliny korzeń liście kwiaty owoce 

Znaki zodiaku 

Byk Rak Bliźnięta Baran 

Panna Skorpion Waga Lew 

Koziorożec Ryby Wodnik Strzelec 
 

*
 12 gwiazdozbiorów pogrupowanych jest w cztery kategorie - żywioły, które wpływają kolejno 

na różne części roślin;
 
według Thun położenie Księżyca na tle konstelacji oznacza dni danego organu 

rośliny, np. jeśli Księżyc znajduje się na tle gwiazdozbioru Byka, są to dni korzeni, a więc korzystnie 

jest zebrać lub posiać warzywa korzeniowe. Oprócz tego uwzględnia się cztery okresy w cyklu 

Księżyca widocznego na niebie, od nowiu do pełni;I okres od nowiu do pierwszej kwadry – warzywa 

liściowe, II od pierwszej kwadry do pełni – rośliny owocujące, od pełni do ostatniej kwadry – 

korzeniowe i byliny. Czwarty okres od ostatniej kwadry do nowiu (ubywa księżyca, poziom wód 

gruntowych w ziemi zaczyna opadać) wykorzystuje się na odchwaszczanie, przycinanie i inne prace 

porządkowe. 

 

Metodę tą wyróżnia spośród innych metod rolnictwa ekologicznego stosowanie preparatów 

biodynamicznych do oprysku roślin oraz do dynamizowania kompostów. Biodynamiczne preparaty są 

sporządzane na bazie substancji naturalnych i organicznych i stosowane w niewielkich ilościach do 

pobudzenia życia glebowego, wzrostu roślin i poprawienia jakości plonów, jak również zdrowia 

zwierząt. Działają jako rodzaj „biologicznych regulatorów”, potęgujących procesy samoregulacji 

systemów biologicznych w gospodarstwie biodynamicznym. 

Steiner jest uznawany za prekursora rolnictwa ekologicznego, jako jeden z pierwszych 

postulował traktowanie gospodarstwa jako odrębnego organizmu o zamkniętym obiegu materii. 

Organiczny charakter gospodarstwa polega na wykorzystywaniu i współdziałaniu wszystkich 

elementów gospodarstwa, łącznie z odpadami, w celu optymalnej produkcji żywności. W systemie 

takim minimalizuje się środki pochodzące spoza gospodarstwa, a samo gospodarstwo traktuje się jako 

odrębnie i samodzielnie funkcjonujący organizm. W tym systemie ogromną rolę przywiązuje się do 

hodowli i dobrostanu zwierząt. Chów zwierząt opierający się na paszy produkowanej w gospodarstwie, 

obok pracy z preparatami biodynamicznymi, jest najważniejszą cechą charakterystyczną 

biodynamicznych gospodarstw rolnych.Natomiast wyłączone z tej zasady są 

specjalistycznegospodarstwa ogrodnicze, także sadownicze i plantacje winorośli. Chociaż jak 

pokazuje praktyka w gospodarstwach ogrodniczych hoduje się często owce lub bydło. Jeżeli nie ma 

możliwości utrzymywania zwierząt, polecana jest współpraca z innym gospodarstwem 

biodynamicznym, które posiada zwierzęta, w zakresie wymiany pasz i nawozów.  

Najstarszy ośrodek antropozoficzny (antropozofia
4
 - filozofia stworzona przez Steinera, tzw. 

„mądrość o człowieku”), który od początku prowadzi badania z zakresu biodynamiki, istnieje od 1925 r. 

                                                      

4
 Antropozofia jest humanistyczną doktryną powstałą na bazie chrześcijaństwa. Fundamentalne zasady antropozofii Steiner 

zawarł w dziele „Filozofia Wolności”. Doktryna antropozoficzna zakłada, że negatywne myślenie niszczy siłę duszy a każda 
idea, która się stanie ideałem, stwarza siły życiowe; zakłada ponadto, że należy stworzyć w sobie chwile wewnętrznego 
spokoju i uczyć się w tych chwilach odróżniać istotne od nieistotnego. 
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w Szwajcarii w Dornach k/Bazylei. W 1928 wprowadzono po raz pierwszy symbol Demeter (ryc. 4) i 

opracowano pierwsze standardy i systemy kontroli jakości żywności, które pozwalają zdobyć rolnikowi 

odpowiednie certyfikaty. Intensywny rozwój gospodarstw biodynamicznych nastąpił po II wojnie 

światowej. W 1997 roku 19 niezależnych organizacji Demeter z różnych krajów utworzyło Demeter-

International e.V, organizację certyfikującą biodynamiczną żywność. W Polsce oddział Demeter-

Polska skupia kilka zaledwie gospodarstw biodynamicznych. Znakiem towarowym Demeter 

firmowanych jest około 3500 produktów sprzedawanych głównie w krajach Europy Zachodniej, 

Ameryki Północnej oraz Indiach. Posiadanie certyfikatu pozwala producentowi na uzyskanie premii 

cenowej wysokości nawet 10-30%. Obecnie 25 organizacji propagujących rolnictwo metodami 

biodynamicznymi z całego świata jest zrzeszonych w ramach International Bio-Dynamic Association 

(IBDA). 

 Stosowanie dynamizowanych kompostów w gospodarstwie biodynamicznym jest jednym z 

możliwych sposobów „ożywienia” gleby. W tym systemie rolnictwa, pojęcie kompostu różni się od tego 

w rolnictwie konwencjonalnym. Większość materiału organicznego, z którego przygotowany jest 

kompost, powinna pochodzić z danego gospodarstwa, dla którego kompost jest sporządzany 

(zamknięty obieg materii). Do kompostów dodaje się specjalne preparaty biodynamiczne, które 

działają w małych dawkach (jak w homeopatii) aktywizując rozkład mikrobiologiczny. Preparaty te, 

mają swoje nazwy od surowców roślinnych, z których zostały sporządzone oraz odpowiednią 

numerację przyjętą międzynarodowo. Do preparatów biodynamicznych ogólnego zastosowania należy 

preparat z krowieńca o numerze 500 (zdj. 1) oraz preparat z krzemionki - 501, do kompostowania 

dodaje się preparaty nr 502 – 507 a do ochrony roślin preparat 508. Preparaty roślinne (fermentowane 

przez pół roku bezpośrednio w glebie w odpowiednich organach zwierzęcych, np. rogach bydlęcych, 

pęcherzu jelenia) dodaje się do kompostów, w celu polepszenia ich właściwości. Podczas półrocznego 

okresu fermentacji ma miejsce biologiczna stabilizacja preparatu oraz neutralizacja ewentualnych 

patogenów. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując wszystkie preparaty, rozmieszczając je w pryzmie 

kompostowej równomiernie. 

Preparat 500 (z krowieńca) służy do opryskiwania gleby i ma na celu jej pobudzenie oraz 

aktywizowanie korzeni roślin i organizmów glebowych (zdj. 27). Przypisuje mu się także działanie 

regulacyjne, jeśli chodzi o odżywienie roślin. Opryskuje się nim glebę na początku wegetacji lub po 

zbiorze, po uprzednim rozcieńczeniu 300 g preparatu w 100-200 l wody na powierzchnie 1 ha (tab. 

24).  
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Rysunek 3:32 Preparat z krowieńca nr 500. 

 

Preparat 501 jest krzemionkowym proszkiem do sporządzania zawiesiny, którą opryskuje się 

nadziemne części roślin. Wzmaga procesy życiowe roślin oraz stymuluje ich mechanizmy obronne, co 

wpływa nazdrowotność. Właściwe zastosowanie preparatu zwiększa plon i polepsza jego jakość. 

Stosuje się go w dawkach 5 g proszku na 100 l wody na 1 ha uprawy. Preparat o numerze 508 

powstaje z kłosów zarodnikonośnych skrzypu polnego i jest stosowany zarówno do oprysku roślin jak i 

gleby w celu ochrony przeciwko grzybom chorobotwórczym. Roztwór do opryskiwań sporządza się 

rozcieńczając 2 kg preparatu na 100 l wody. Uprzednio należy gotować preparat w niewielkiej ilości 

wody przez 20-30 minut, następnie odcedzić i rozcieńczyć. 

Preparaty 502 – 507 (tab. 25) dodawane są do kompostów i nawozów odzwierzęcych 

(obornik, gnojowica). Ich rolą jest aktywizowanie procesów biologicznych w pryzmie 

kompostowej/glebie. Preparatów z tej grupy nie należy mieszać, gdyż działają na antagonistycznie, 

dlatego też w pryzmie umieszcza się je oddzielnie (w różnych jej miejscach). 

Dawki każdego z preparatów kompostowych wynoszą 1-2 cm
3
 na każde 10 m

3
 kompostu lub 

obornika w oborze głębokiej albo gnojowicy. Roztwór sporządza się z 4 g preparatu rozpuszczonych w 

5 litrach wody. Preparaty do kompostów są rozcieńczane i "dynamizowane". Dynamizacja przebiega 

podczas mieszania dębowym kijem (zakończonym jak miotła) w dużej beczce dębowej. Dynamiczne 

mieszanie cieczy powinno przebiegać w jednym kierunku, dopóki nie zostanie utworzony wir. Po 

wytworzeniu wiru kierunek mieszania odwraca się. Ta operacja powtarza się w sposób ciągły przez 

jedną godzinę. Obszary intensywnie wykorzystywane (grunty orne, pola pod uprawą warzyw, winnice, 

sady) oraz wszystkie pola, na których produkuje się pasze, muszą być w całości opryskane 

preparatami polowymi każdego roku. 

 

Tab. 25. Surowce do produkcji preparatów biodynamicznych i metody ich stosowania (za 

Demeter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3-19 Surowce do produkcji preparatów biodynamicznychi metody ich stosowania (za Demeter).. 

Preparat Surowiec 
Organ 

zwierzęcy 
Ilość/rok 

Preparaty do oprysku pól 

Preparat krowieńca 
(500) 

Łajniak 
krowi 

Krowi róg 1 róg
1
 

Preparat z krzemionki 
(501) 

Mączka 
kwarcowa 

Krowi róg 
1 róg /25 

ha 

Preparaty kompostowe 

Preparat rumiankowy 
(503) 

Kwiaty 
rumianku 

Jelito 
bydlęce

2
 

30 cm / 
100 ha 

Preparat z kory dębu 
(505) 

Kora dębu Czaszka
3
 

1 czaszka/ 
300 ha 
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Preparat z mniszka 
lekarskiego (506) 

Kwiaty 
mniszka 

Otrzewna
4
 

30x30 cm / 
100 ha 

Preparaty nieobjęte rozporządzeniem (UE) 1774/2002 

Preparat krwawnikowy 
(502) 

Kwiat 
krwawnika 

Pęcherz 
jelenia

5
 

1 pęcherz / 
250 ha 

Preparat pokrzywowy 
(504) 

Całe rośliny   

Preparat kozłkowy 
(507) 

Wyciąg z 
kwiatów 

  

 

 

1 - założono 5-krotne wykorzystanie; 2- jelito bydlęce, z krajów wolnych od BSE; 3 - czaszka 

(wyłącznie bydlęca) z krów (młodszych niż 1 rok), świń lub koni; 4 - otrzewna bydlęca; 5 - pęcherz 

jelenia (niepochodzący z Ameryki Północnej). Wszystkie organy zwierząt (z wyjątkiem pęcherza 

jelenia oraz rogów) są zaliczone do surowców kategorii 3 zakwalifikowanych do żywności zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) 1774/2002
5
. 

 

Jeśli to tylko możliwe preparaty biodynamiczne powinny być wytworzone we własnym 

gospodarstwie lub w gospodarstwie z nim współpracującym. Pełnego efektu działania preparatów 

można oczekiwać tylko, gdy stosowane są wszystkie preparaty (kompostowe i do oprysku pól oraz 

roślin).  

Omówione w skrócie metody stosowane w systemie rolnictwa biodynamicznego na obszarze 

całego gospodarstwa, mają zapewnić osiągnięcie wysokiego stopnia odporności roślin na patogeny i 

szkodniki. Do metod tych zalicza się także poprawny płodozmian, uprawę współrzędną oraz 

przedsięwzięcia związane z kształtowaniem krajobrazu rolniczego. Płodozmian powinien uwzględniać 

rośliny uprawiane dla poprawy stanowiska glebowego (np. facelię lub grykę) oraz rośliny motylkowe 

lub inne sprzyjające podniesieniu żyzności gleby lub pożytecznym owadom. Ponadto, nie wolno 

pozostawiać gleby bez okrywy roślinnej przez cały rok. Ściółkowanie gleby jest dozwolone. W 

przypadku, jeśli nie można utrzymać pod kontrolą inwazji szkodników przy pomocy zabiegów 

biodynamicznych (regularne stosowanie preparatu krzemionkowego) dopuszczone są inne środki 

podane w załącznikach do Kryteriów produkcji
6
, w tym preparaty biologiczne oraz z siarką. 

Szczegółowe zalecenia prowadzenia gospodarstwa metodami biodynamicznymi zostały zebrane w 

opracowaniu „Zasady produkcji Demeter”, które zatwierdził Komitet ds. Standardów Demeter 

International. 

Podstawą gospodarki nawozowej w systemie rolnictwa biodynamicznego jest dobrze 

rozłożony obornik, pochodzący najlepiej z własnego stada zwierząt przeżuwających i kompost 

zaszczepiony preparatami biodynamicznymi. Zgodnie z kryteriami rolnictwa biodynamicznego, 

dozwolone jest stosowanie mączek skalnych, w tym fosforytowych. Syntetyczne nawozy azotowe, 

rozpuszczalne w wodzie nawozy fosforowe, jak również czyste sole potasowe oraz sole potasowe z 

większą niż 3% zawartością chloru, są całkowicie zakazane. Syntetyczne środki ochrony roślin do 

                                                      

5
 Rozporządzenie (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. 

ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L. 273/1. 10.10.2002. 
6
 Kryteria Produkcji dla Demeter, Rolnictwa Biodynamicznego® i Pokrewnych Chronionych Znaków 

Handlowych; http://www.demeter.org.pl/downloads/Kryteria_Produkcji_Demeter_2009.pdf. 
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zwalczania szkodników, grzybów (włączając w to zastosowania profilaktyczne), wirusów oraz chorób 

innego pochodzenia, chwastów, a także regulatory wzrostu są zakazane. 

W uprawach wieloletnich zadarnienie międzyrzędzi musi być dobrane do miejscowych 

warunków, a przy tym składać się z wielu gatunków odpowiednio dobranych roślin. Gleby nie wolno 

pozostawiać bez okrywy roślinnej przez cały rok z wyjątkiem roku, w którym zakłada się plantację. W 

gospodarstwach sadowniczych nieposiadających własnych zwierząt, ilość sprowadzonych nawozów z 

zewnątrz jest ograniczona do ilości równoważnej 96 kg N/ha sadu/plantacji. 

Certyfikacja Demeter jest nadawana gospodarstwu na okres 1 roku, o ile było prowadzone 

zgodnie z kryteriami podanymi przez Demeter, co potwierdziła właściwa, zatwierdzona jednostka 

kontrolna, jak również inspektorzy Demeter oraz komitet certyfikujący właściwej organizacji w 

porozumieniu z Demeter International. Po uzyskaniu certyfikatu gospodarstwo posiada prawo 

znakowania swoich produktów logo Demeter (lub „w okresie przestawiania na Demeter”, albo 

”Biodyn”) zgodnie ze statusem stopnia certyfikacji (ryc. 5).  

 

 
Rysunek 3:33 Logo Demeter – International, stowarzyszenia ekologicznego, które posiada sieć 

organizacji certyfikujących rolnictwo biodynamiczne na całym świecie. 
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4. Prowadzenie wieloletniej winnicy. 
 

4.1 Prowadzenie wieloletnich krzewów winorośli 

 

Prowadząc starszą winnicę skupiamy się głównie na owocowaniu. Wszystkie nasze 

zabiegi muszą być tak ukierunkowane, aby uzyskać jak najwięcej owoców o bardzo wysokiej 

jakości przetwórczej. Do zabiegów tych zaliczyć należy: cięcie zimowe na owocowanie, 

przerzedzanie latorośli, cięcie letnie, przerzedzanie gron (zbiory na zielono), obrywanie 

dolnych liści, uprawa gleby, koszenie trawy i walka z chwastami. 

 

4.1.1 Cięcie zimowe na owocowanie 

 

Cięcie zimowe krzewów jak sama nazwa wskazuje wykonujemy zimą, najczęściej w lutym i 

marcu. Najlepiej ciecie to zakończyć w połowie marca. Opóźnianie cięcia zimowego wywołuje tzw. 

płacz roślin. W czasie płaczu dochodzi do wypłukiwania składników mineralnych zgromadzonych w 

krzewach (w pniach i korzeniach) przez co dochodzi do osłabienia roślin. 

 

 
Rysunek 3:34 Krzewy przed cięciem zimowym. 

 

 

Właściwie przeprowadzone cięcie na owocowanie polega na usuwaniu latorośli oraz pędów, 

które owocowały w roku poprzednim. 
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Rysunek 3:35 Dwuletni krzew przed cięciem. 

 

 

Rysunek 3:36 Dwuletni krzew po cięciu. 
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Rysunek 3:37 Kilkuletni krzew po cięciu zimowym. 

 

 Ponieważ winorośl owocuje na latoroślach, które wyrosły z pąków znajdujących się na 

jednorocznych latoroślach, cięcie wykonujemy w ten sposób, aby pąków tych było na krzewie w 

zależności od formy prowadzenia od 8 do 12. Zbyt duża ilość pozostawionych pąków sprawia, że 

wyrosłe z nich pędy powodują zbyt duże zagęszczenie, wskutek czego owoce rosną w zacienieniu i 

zmuszone są do konkurowania z pędami o składniki pokarmowe. Owoce dojrzewające w takich 

warunkach mają problem z osiągnięciem typowych dla danej odmiany cech użytkowych. 

 

4.1.2 Przerzedzanie latorośli 

Zabieg ten wykonujemy na przełomie maja i czerwca kiedy to młode latorośle mają od kilku do 

kilkunastu centymetrów długości. Usuwamy wszystkie latorośle, które są pozbawione kwiatostanów. 

Jeżeli wykonaliśmy mało precyzyjnie cięcie zimowe pozostawiając zbyt dużą ilość pąków płodnych, 

usuwamy również latorośle z kwiatostanami, których jest zbyt dużo na krzewie. Przerzedzanie tych 

latorośli należy tak wykonać, aby rozmieszczenie pozostawionych było możliwie równomierne w 

obrębie krzewu. Usunięcie nadmiaru latorośli sprawia, że poprawiają się warunki fitosanitarne w 

obrębie krzewu jak również znacznie lepsze jest odżywienie pozostałych latorośli. 
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4.1.3 Cięcie pędów syleptycznych 

Pędy syleptyczne zwane też pasierbami wyrastają z pąków letnich, które znajdują się w 

kątach liści. Pędy te należy bezwzględnie usuwać, gdyż powodują one nadmierne zagęszczenie 

krzewów. Najlepiej wykonać to w czasie kiedy mają długość do 7 cm, gdyż rany powstałe w wyniku 

wyłamywania ich nie są zbyt duże. Jeżeli nie uda nam się wykonać tego zabiegu we właściwym czasie 

wówczas pędy te należy wycinać sekatorem z pozostawieniem jednego, dwóch liści. Na formach 

szpalerowych wystarczy jeśli usuniemy ok. 4-5 pędów syleptycznych od dołu. Spowoduje to, że strefa 

owocowania zostanie przerzedzona dzięki czemu poprawią się znacznie warunki fitosanitarne i 

świetlne. Pozostałe pasierby usuwamy w czasie cięcia letniego co znacznie ograniczy nakład pracy na 

wykonanie tego zabiegu. 

 

4.1.4 Cięcie letnie winorośli 

Zabieg ten wykonuje się latem na przełomie lipca i sierpnia. Wykonanie cięcia letniego zbyt 

wcześnie sprawi, że pobudzimy krzewy do wzrostu i będziemy zmuszeni wykonać go jeszcze raz w 

drugiej połowie sierpnia. W czasie cięcia letniego przede wszystkim ogławiamy latorośle hamując w 

ten sposób ich intensywny wzrost oraz przyspieszając proces drewnienia pędów. W czasie cięcia 

letniego usuwamy również pozostawione pędy syleptyczne, dzięki czemu w znacznym stopniu 

poprawiają się warunki fitosanitarne w obrębie krzewu. Wiatr może swobodnie przemieszczać się 

między latoroślami i owocami osuszając je. Ponadto poprawiają się warunki świetlne. Ważne aby po 

wykonanym cięciu letnim na jedno grono przypadało około 8 liści, które będą gwarantować właściwe 

odżywianie owoców podczas dojrzewania. 

 

 

4.1.5 Usuwanie liści 

Bardzo często w praktyce stosuje się obrywanie najniższych liści w obrębie gron. Liście 

starsze charakteryzują się znacznie słabszą asymilacją i bez szkody dla procesu odżywiania krzewu 

można je usunąć. Poprawia się wówczas przewietrzanie gron jak również lepsze jest ich 

nasłonecznienie. Jeżeli w pobliżu latorośli znajdują się zdrowe liście należy usunąć ich jak najmniej, 

gdyż to one w największym stopniu odpowiadają za odżywianie gron. 

 

4.1.6 Cięcie krzewów na głowę 

Jest to najstarszy system prowadzenia winnych krzewów w Europie. Ma wiele zalet i wad. 

Podstawową zaletą tego systemu prowadzenia jest możliwość łatwego okrywania ziemią krzewów na 

zimę. Dzięki temu w dość surowych warunkach Polski jesteśmy w stanie uprawiać wrażliwe na duże 

spadki temperatury Vitis Vinifera. Spadki temperatury nawet do 30
 0

 C przy całkowitym okryciu głowy
 

nie są wówczas dużym problemem. Z krzewów ciętych na głowę można uzyskać lepszą jakość 

moszczu, a co za tym idzie również lepsze wina. Wynika to między innymi z tego, że wydajność 

krzewów jest niższa niż w przypadku np. form szpalerowych, a więc wyższa jest koncentracja 

moszczów. Wady tego systemu powadzenia krzewów to przede wszystkim bardzo nisko osadzone 

węzły owoconośne, przez co pozycja przy pielęgnacji krzewów jest bardzo niewygodna, a możliwości 

mechanizacji prac przy tym systemie prowadzenia krzewów są bardzo ograniczone. Nisko położony 

węzeł owoconośny sprawia, że młode latorośle są narażone na przemarznięcie w czasie pojawienia 

się późnowiosennych przymrozków, a owoce są mocno narażone na choroby grzybowe, które 

doskonale się rozwijają w warunkach podwyższonej wilgotności. 
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 Z tych względów zakładając winnicę z tą formę prowadzenia krzewów muszą być 

spełnione określone warunki: 

winnicę zakładamy na bardzo stromych zboczach, gdzie mechanizacja prac jest bardzo 

ograniczona ze względu na pochyłości, a duże spadki terenu ułatwiają szybki odpływ zimnych mas 

powietrza w czasie późnowiosennych przymrozków 

gleba, na której jest zakładana winnica jest mało urodzajna i sucha, dzięki czemu ograniczony 

jest rozwój chorób grzybowych. 

Krzewy przy tym systemie prowadzenia sadzi się w bardzo dużym zagęszczeniu 1m x 1,5 m 

czym niwelujemy niższą wydajność poszczególnych krzewów przy prowadzeniu na głowę. W 

pierwszych latach po posadzeniu krzewy przycinamy bardzo nisko kilkanaście centymetrów nad 

ziemią. Po kilku latach tworzy się charakterystyczne zgrubienie zwane głową. Na głowie każdego roku 

pozostawiamy kilka dłuższych kilkupąkowych pędów, które będą stanowić tzw. węzły owoconośne. 

Każdy krzew ma indywidualny palik, do którego podwiązywane są latorośle. 

 

 

 

4.2 Zmiana formy prowadzenia 

 

Prowadząc winnicę na stałym ramieniu w pewnym momencie możemy podjąć decyzję 

o zmianie formy prowadzenia na np. pojedynczy sznur Guyota. Dobrze jest w roku poprzedzającym 

zmianę formy prowadzenia zadbać o odpowiedniej jakości latorośl, która będzie wyrastać z 

dwuletniego drewna i będzie mieć powyżej 8 mm grubości. Podczas cięcia zimowego usuwamy stałe 

ramię u nasady czopka, z którego wyrasta latorośl którą wykorzystamy do utworzenia ramienia 

Guyota. Po wykonanym cięciu pozostawioną latorośl następnie przyginamy i przywiązujemy do druta 

nośnego. Należy zadbać również o czopek, który powstaje w wyniku przycięcia jednorocznej latorośli 

na pieńku. Latorośl, która wyrośnie na nim w kolejnym roku będzie wykorzystana do utworzenia 

nowego ramienia. 

 W kolejnych latach ciecie prowadzimy typowo jak dla form z jednoramiennym sznurem 

Guyota. 

 

 

 

4.3 Odnawianie winnicy 

 

Odnawianie winnicy dotyczy głównie tych form, dla których są wyprowadzone stałe ramiona, 

na których wyrastają latorośle owoconośne. Zdarza się bowiem, że przy tych formach węzły 

owoconośne osadzone są bardzo rzadko z powodu wykonania niewłaściwego cięcia lub w sytuacji, 

gdy młode latorośle przemarzły wskutek pojawienia się późnowiosennych przymrozków. Latorośle, 

które wyrastają z pąków zapasowych nie wyrastają na każdym węźle owoconośnym, przez co tworzą 

się wolne przestrzenie pozbawione owocowania. Sytuacja ta sprawia, że wydajność krzewów jest 

coraz mniejsza. Dlatego podczas cięcia zimowego w kolejnym roku po wystąpieniu przymrozków 
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wskazana jest wymiana stałego ramienia owoconośnego na nowe. Decyzję o wymianie ramienia 

powinniśmy podjąć tuż po wystąpieniu przymrozków kiedy zaobserwujemy ww. sytuację. Należy 

wówczas zadbać o wyhodowanie odpowiednio grubego pędu, który następnie wykorzystany zostanie 

do zastąpienia starej łozy. Dysponując dobrze wyrośniętą latoroślą zimą kolejnego roku usuwamy 

stare ramię owoconośne zastępując go nowym. Po dokonanym cięciu pozostawioną latorośl 

przywiązujemy do druta nośnego. Przez cały najbliższy rok zawiązujemy węzły owoconośne zgodnie z 

wcześniejszym opisem szerokich form prowadzenia winorośli. 

Również w miarę upływu kolejnych lat na stałym ramieniu wydłużają się czopki starego 

drewna i wyrastają na nich coraz słabsze latorośle, dlatego też co jakiś czas konieczne jest 

przeprowadzenie wymiany starego ramienia na nowe. Wykorzystujemy w tym celu jednoroczną 

latorośl, która wyrasta jak najbliżej pnia. Podczas cięcia zimowego taką latorośl przycinamy na dwa 

pąki, z których latem wyrosną dwie latorośle. W kolejnym roku zimą usuwamy stare ramię zastępując 

go nowym, na którym zawiązujemy ogniwa owoconośne. 

 

 
Rysunek 3:38 Bardzo stary krzew z licznymi ogniwami owoconośnymi. 

 

 



1
30 

 
  

 

Wykaz kompetencji Wykaz kompetencji Wykaz kompetencji Winnica 

 
Rysunek 3:39 Ponad czterdziestoletnie krzewy. 

 

 

 

4.4 Regulacja wzrostu i wydajności/plonowania krzewów. 

Wzrost winorośli można regulować na kilka sposobów. Podstawowym sposobem jest 

regulacja siły wzrostu za pomocą podkładek. Jest kilka grup podkładek, które mają bezpośredni wpływ 

na siłę wzrostu krzewów. Są to podkładki słabo, średnio i silnie rosnące. Opis poszczególnych grup 

podkładek był przeprowadzony w rozdziale pt. „Dobór podkładek i odmian”. Inną metodą za pomocą, 

której można regulować siłę wzrostu jest sposób prowadzenia krzewów. Prowadzenie krzewów w 

formie wysokiej ze zwisającymi latoroślami w dół w znacznym stopniu ogranicza ich siłę wzrostu. Te 

same odmiany poprowadzone w ten sposób, że ich latorośle rosną pionowo w górę charakteryzują się 

dużą większą siłą wzrostu od tych kiedy zwisają w dół. 

Regulację owocowania można przeprowadzić poprzez zastosowanie odpowiedniego cięcia 

podczas, którego regulujemy ilość pąków przypadających na jeden metr kwadratowy winnicy. Inaczej 

tniemy odmiany, które dobrze zawiązują grona i są one duże, a inaczej te które dają grona mniejsze i 

słabiej wiążą owoce. Odmiany dobrze wiążące owoce i dające duże grona tniemy krócej na 6 do 7 

pąków. Do odmian wymagających takiego cięcia należą np. Seyval Blanc i Rondo. Natomiast te 

szczepy, które dają mniejsze grona tniemy dłużej na 10 do 12 pąków. Takimi odmianami są np. 

Bianca i Muscat Odesski. Bianca daje mniejsze grona a na zawiązywanie gron ma bardzo duży wpływ 

przebieg warunków pogodowych w czasie kwitnienia. Opady w czasie kwitnienia negatywnie wpływają 

na wielkość gron. Grona często są przestrzelone. Natomiast Muscat Odesski często jest uszkadzany 

przez późno wiosenne przymrozki. Dlatego lepiej zastosować w przypadku tej odmiany długie cięcie. 

Jeżeli się okaże, że zawiązanie będzie dobre, możemy wówczas zredukować nadmiar młodych 

latorośli z zawiązanymi owocami, aby nie dopuścić do przeciążenia krzewów. 
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Bardzo pomocny przy określeniu długości cięcia jest wzór, zastosowanie którego wskaże nam 

ile pąków należy zostawić na jednym krzewie, aby uzyskać oczekiwany plon.  

 

 

Poniżej przykładowe obliczenie: 

 

Przewidywany plon 8 ton. Współczynnik płodności odmiany 1.  

Wielkość grona 0,15 kg 

Rozstawa 2,2 m rząd od rzędu i w rzędzie 1 m, czyli na jeden krzew przypada 2,2 m
2
. 

 

8000 kg/ha x 2,2 m
2
17600 

------------------------------ =---------- = 11,7 pąka 

10 000 m
2 
x 1 x 0,15 kg1500 

 

Aby uzyskać 8 ton z ha należy zostawić 12 pąków na każdym krzewie. 

Oczywiście są to czysto teoretyczne rozważania, gdyż na drodze do zbiorów może pojawić się 

szereg okoliczności, które będą mieć wpływ na wielkość plonu. 

 

 

4.5 Zabiegi poprawiające jakość owoców 

Najważniejszym zabiegiem poprawiającym jakość owoców jest dobrze wykonane cięcie 

zimowe krzewów. Niewłaściwe cięcie lub wykonanie go zbyt późno sprawi, że krzewy wytworzą zbyt 

dużą ilość latorośli, na których zawiąże się nadmierna ilość owoców. Nadmierne obciążenie krzewów 

doprowadza do tego, że owoce nie są w stanie osiągnąć odpowiednich parametrów, które decydują o 

jakości surowca wykorzystywanego do produkcji wina. Ponadto źle wykonane cięcie powoduje 

wyrastanie nadmiernej ilości latorośli, nie zawsze owoconośnych, które sprawiają, że owoce otrzymują 

zbyt małą ilość światła, a także stwarzają specyficzny mikroklimat sprzyjający rozwojowi chorób 

grzybowych. Utrudnione jest bowiem przewietrzanie krzewów. Nadmierne zagęszczenie w obrębie 

krzewów utrudnia dostęp promieni słonecznych wskutek czego owoce mają gorsze warunki 

dojrzewania, a nadmiar wilgoci ułatwia rozwój chorób grzybowych zwłaszcza szarej pleśni porażającej 

grona, co znacząco obniża jakość owoców przeznaczanych do przetwórstwa. W sytuacji nadmiernego 

zagęszczenia latorośli, kiedy ich liczba na łozie matecznej przekracza 10 - 12należy dokonać ich 

selekcji. Zabieg ten wykonujemy tuż przed kwitnieniem lub w trakcie kwitnienia, aby nie dopuścić do 

nadmiernego wyczerpania krzewów co mogłoby mieć wpływ na późniejsze zawiązanie owoców i 

wypełnienie gron. W pierwszej kolejności usuwamy te, które nie mają kwiatostanów (płone), następnie 

dokonujemy selekcji tych z kwiatostanami. Usuwając nadmiar latorośli staramy się to wykonać tak, 

aby na 1mb ramienia pozostało nie więcej niż 12 (a najlepiej 8-10 w zależności od odmiany) 

równomiernie rozłożonych na łozie matecznej latorośli. 
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Kolejnym zabiegiem poprawiającym jakość owoców jest cięcie letnie i usuwanie liści ze strefy 

owocowej, co opisane zostało powyżej. 

Jednym z najistotniejszych zabiegów wpływających na jakość owoców jest selekcja gron. 

Zabieg ten wykonujemy po cięciu letnim i usuwaniu liści, mniej więcej na dwa trzy tygodnie przed 

rozpoczęciem dojrzewania owoców. Usuwamy nadmiar gron, tak aby w momencie zbioru owoców ich 

ilość nie przekraczała 2 - 2,5 kg z krzewu. Krzewy nadmiernie obciążone nie dadzą owoców o 

parametrach gwarantujących uzyskanie z nich wina wysokiej jakości. Przeciążone krzewy dają owoce 

o podwyższonej kwasowości i niskiej zawartości cukru. W przypadku uprawy niektórych szczepów 

Vitis vinifera, aby uzyskać owoce o stosunkowo niskiej zawartości kwasów i wysokim poziomie cukru 

plon należy zredukować nawet do 0,5 kg z krzewu. Osiągamy wówczas bardzo niski plon, ale owoce 

charakteryzują się bardzo wysoką jakością gwarantującą uzyskanie wina bardzo dobrej jakości. 

 

 

4.6 Mechanizacja pracy w winnicy. 

Stopień mechanizacji winnicy uzależniony jest od jej wielkości i sposobu pielęgnacji gleby. Im 

większa winnica tym stopień jej mechanizacji jest większy. Większe winnice powinny być wyposażone 

w: 

 Ciągnik o mocy ok 30 KM najlepiej dwunapędowy, który nie będzie miał problemu 

z poruszaniem się po winnicy nawet po długotrwałych opadach 

 Kosiarkę do koszenia trawy - obecnie najlepiej sprawdzają się kosiarki typu bijakowego, 

które można również wykorzystywać do rozdrabniania latorośli po cięciu zimowym. 

Szerokość kosiarki powinna być dostosowana do szerokości międzyrzędzi. Jeżeli 

szerokość miedzyrzędzi jest między 2-2,5 m szerokość kosiarki nie powinna przekraczać 

150 cm. W przypadku, gdy rozstawa między rzędami przekracza 2,5 m doskonale 

sprawdza się kosiarka o szerokości 2 m. Szerszych kosiarek nie powinno się 

wykorzystywać w winnicy ze względu na zbyt duże ryzyko uszkodzenia krzewów. 

 Opryskiwacz z przystawką sadowniczą wentylatorową lub kolumnową, do ochrony 

krzewów przed chorobami. Wielkość opryskiwacza powinna być uzależniona od wielkości 

winnicy. W winnicach do 5 ha wystarczy jeden zawieszany opryskiwacz o pojemności do 

400 l. Winnice większe należy wyposażyć w większe opryskiwacze zaczepiane o 

pojemności od 1000 do 1500 l. Pojemność opryskiwacza należy również dostosować do 

ukształtowania terenu, na którym rośnie winnica. W przypadku większych pochyłości 

należy zastosować opryskiwacze o mniejszej pojemności, gdyż przy dużych pochyłościach 

ciągniki zwłaszcza jedno napędowe mogą mieć problem z poruszaniem się zwłaszcza po 

długotrwałych opadach, gdy grunt jest rozmoknięty, a ze względu na infekcję zachodzi 

konieczność wykonania zabiegu. 

 Bekę herbicydową do pryskania pasów herbicydowych - najczęściej w winnicy 

wykorzystuje się belki o szerokości roboczej do 50 cm, czyli na jedną dyszę. W  winnicach, 

gdzie zastosowana jest szersza rozstawa np. 3,5 m szerokości można wykorzystywać 

belki o większej szerokości roboczej do 70 cm. Każda belka powinna mieć zabezpieczoną 
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końcówkę roboczą tak, aby nie dochodziło do nanoszenia cieczy roboczej na pieńki 

winorośli. 

 

 
Rysunek 3:40 Dwustronna belka herbicydowa ze szczotkami zabezpieczającymi krzewy przed 

nanoszeniem cieczy roboczej. 

 

 Maszyny do uprawy gleby w winnicy. Stosując czarny ugór musimy wyposażyć winnicę w 

maszyny do uprawy gleby takie jak: glebogryzarkę ciągnikową, glebogryzarkę 

podkoronową z aktywną końcówką do uprawy gleby w rzędach winorośli, kultywator z 

głęboszem, kultywator z wałem strunowym, który będzie wyrównywał spulchnioną glebę. 

W mniejszych winnicach do utrzymania czarnego ugoru można wykorzystać małe 

glebogryzarki z własnym napędem. 
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Rysunek 3:41 Kultywator do uprawy międzyrzędzi wraz z wałem rozdrabniającym. 

 

 

 Zwijarka do zbierania latorośli po cięciu zimowym. W nowoczesnych winnicach od 

dłuższego już czasu zbiera się latorośle po cięciu zimowym przy pomocy specjalnej 

zwijarki. Maszyna ta agregowana z ciągnikiem podbiera leżące na ziemi latorośle, zwija je, 

a następnie owija siatką tworząc baliki. Z latorośli tych robi się brykiet, który 

wykorzystywany jest między innymi jako opał w kominkach. 
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Rysunek 3:42 Ciągnik z maszyną do zwijania latorośli. 

 

 
Rysunek 3:43 Zwinięte bale latorośli i zabezpieczone siatką. 

 

 Przystawkę ciągnikową do cięcia letniego. Kilku hektarowe winnice powinny być 

wyposażone w przystawkę ciągnikową do cięcia letniego winorośli. Jest to bardzo 

kosztowna maszyna ale bardzo ułatwiająca i przyspieszająca cięcie letnie. Jedna taka 

maszyna jest w stanie w ciągu jednego dnia wykonać cięcie letnie na powierzchni ok. 2 ha. 
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Rysunek 3:44 Konstrukcja zawieszana na ciągniku służąca do rozwijania drutu w winnicy. 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Warunki pracy na zboczach i niebezpieczeństwo erozji. 

Erozja to proces rozmywania (erozja wodna) lub rozwiewania (erozja wiatrowa) 

powierzchniowej warstwy gleby. Erozja wodna lub wiatrowa mogą spowodować całkowite zniszczenie 

profilu glebowego, czyli denudację. Charakter i nasilenie procesów erozyjnych zależą głównie od 

rzeźby terenu, składu mechanicznego gruntu, wielkości i rozkładu opadów atmosferycznych oraz 

sposobu użytkowania terenu. W winnicy możemy przeciwdziałać erozji gleb poprzez stosowanie 
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zabiegów przeciwerozyjnych - rolniczych i melioracyjnych - mających na celu zahamowanie spływu 

powierzchniowego wód. 

Zabiegi chroniące gleby przed erozją, wodną to: 

 tarasowanie stromych stoków; 

 prowadzenie dróg małymi spadami; 

 prawidłowy kierunek upraw (prostopadle do spływu wód) 

Bez żadnych problemów możemy zakładać winnice na pochyłościach do 30
0
 w przypadku 

gleb wrażliwych na erozję oraz do 40
0
 w przypadku gleb kamienistych, na których wystąpienie erozji 

wodnej jest bardzo ograniczone. Na takich stromiznach można sadzić winnice z układem rzędów góra 

dół. Taki kierunek rzędów umożliwia bardzo łatwy odpływ zimnych mas powietrza z winnicy do niżej 

położonych terenów i dalszy ich odpływ.  

 W sytuacji kiedy kąt nachylenia stoku przekracza 30
 0
 , a gleba na nim jest podatna na 

erozję, wówczas krzewy sadzimy w poprzek stoku, dzięki czemu ograniczamy niszczący wpływ 

spływających wód na glebę. Pojawia się jednak wówczas problem z utrudnionym odpływem zimnych 

mas powietrza zarówno w zimie jak również podczas późnowiosennych przymrozków. Przy takich 

spadkach terenu możemy właściwie wykorzystywać większość maszyn przeznaczonych do pielęgnacji 

w winnicy. W winnicach rosnących na tak dużych spadkach najlepiej zdają egzamin niezbyt duże 

ciągniki sadownicze z napędem na dwie osi. 

  Na większych zboczach, gdzie mechanizacja byłaby właściwie niemożliwa, a gleba 

byłaby narażona na erozję wodną, konieczne jest wykonanie tarasowania. Tworzy się wówczas półki o 

szerokości od 2,5 do 3,0 m, na których sadzi się jeden rząd winorośli (jeżeli szerokość półki wynosi 

2,5 m) lub dwa rzędy (jeżeli szerokość półki jest większa). Taras powinien być tak wykonany, aby w 

swojej konstrukcji ujmował spływającą wodę i odprowadzał poza teren winnicy, co ograniczy erozję 

wodną gleby. Ponadto półka powinna być lekko nachylona w stronę spadku terenu. Na tarasach 

krzewy sadzimy w poprzek stoku, co ogranicza szybkość spływającej wody, ale również powoduje, że 

utrudniony jest odpływ zimnego powietrza w czasie zimy jak i podczas późno wiosennych 

przymrozków. 

Ograniczenie erozji wodnej poprzez budowę tarasów jest bardzo kosztowne, ale często jest to 

jedyna możliwość wykorzystania takich terenów do celów rolniczych. 
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