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WSTĘP

Początek sezonu dla Fujimaru

Szczepienie na Pepino

Odmiana Fujimaru jest odmianą wegetatywną, dlatego ważne będzie utrzymanie prawidłowego
balansu rośliny dla osiągnięcia wysokich plonów.

Odmiana Fujimaru, w porównaniu do standardu, dobrze znosi szczepienie na pepino. Mocna roślina, duża powierzchnia
blaszki liściowej zapewnia szybką regenerację po infekcji. Oczywiście, na siłę rośliny wpływa także ilość światła, ale ta
zasada dotyczy wszystkich odmian.

Pielęgnacja rozsady

W uprawie odmiany wegetatywnej należy pamiętać o:
• od początku usuwaniu liścia między gronami. Zabieg najlepiej jest wykonać w wierzchołku, kiedy liść jest jeszcze mały
i kontynuować do maja. W maju, w zależności od stanu roślin i pogody można podjąć decyzję o zaprzestaniu tego
zabiegu aby w sierpniu (też w zależności od pogody i kondycji roślin) do tego wrócić;
• utrzymywaniu większej różnicy temperatur pomiędzy dniem a nocą;
• stosowaniu zwyżki temp w godzinach południowych;

Rośliny po przywiezieniu do szlarni powiny mieć przez kilka dni łagodniejszy klimat do adaptacji. Póżniej należy ustawić
już aktywny klimat. Im bardziej wegetatywna odmiana tym klimat powinien być bardziej zróżnicowany. Przy niskim
naświetleniu (suma radiacji do 200 Juli) rośliny powinny mieć niskie średnie temperatury dobowe 15-170C - w zależności od wielkości roślin i konstrukcji szklarni. W szklarniach z podwieszaną folią należy utrzymywać niższe temperatury,
ponieważ do roślin dociera mniej światła.
Jeżeli Fujimaru jest szczepione i rośliny są dwupędowe to pędy trzeba ustawić słabszym pędem w stronę południa
tak, aby miał zapewniony lepszy dostęp światła. Ważne jest rozchylenie pędów przy patykach, aby nasada łodygi była
prawidłowo wyprofilowana i nie ulegała rozłamywaniu (Fot.1). Takie ułożenie zapewnia również równomierną dystrybucję światła do roślin (Fot.2). Przy profilowaniu łodygi i zapobieganiu rozłamywania można użyć spinki Twinhook, które
bardzo dobrze spełniają swoje zadanie (Fot.3).

• stosowaniu generatywnej strategii nawadaniania (podlewanie większymi dawkami, wyższe EC).
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Fot.1. Prawidłowe ułożenie pędów zapewnia równomierny dopływ
światła do roślin.

Światło
W tym roku ilość światła była wyjątkowo niska, dlatego ważne było dostosowanie strategii klimatu w szklarni do panujących warunków. Średnia dzienna dla Kalisza to 175 Juli, a dla rejonu Warszawy to 185 Juli. Taka ilość światła jest niewystarczająca dla roślin pomidora.

Higiena
Cała szklarnia, wózki, hale magazynowe zostały prawidłowo zdezynfekowane przed sezonem, dlatego ważne jest ciągłe
utrzymanie czystości i higieny. Maty dezynfekcyjne są coraz popularniejsze w szklarniach, ale należy pamiętać, że tylko
wilgotne maty odkażają obuwie/koła maszyn używanych w sklarniach. Często maty są, ale pracownicy zapominają aby
dolać preparatu do odkażania.
Przy wejściach należy zainstalować podajniki do roztworu dezynfekcyjego do rąk. Każdy pracownik, przy wejściu musi
prawidłowo odkazić ręce. Dotyczy to także właściciela - dobry przykład idzie z góry.
Wszystkie prace pielęgnacyjne powinny być wykonywane w rękawiczkach jednorazowych a narzędzia (sekatory, nożyki)
muszą być regularnie dezynfekowane. Najlepiej, aby były dezynfekowane po ukończeniu pracy w rzędzie przed przejściem do kolejnego rzędu.
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Fot.2. Prawidłowe rozchylenie łodyg Fot.3. Do zabezpieczania pędów przed
na początku zapewnia nie rozłamy- rozłamywaniem można używać też
wanie się pędów.
spinki Twinhook.

„Fujimaru wczesny, bez żółtych przebarwień, mniej suchej zgnilizny, wyższy plon”
Podlewanie
Rozsadę należy podlewać w zależności od spadku wilgotności
w kostce a nie „na oko”. Ważne jest, aby pomiędzy podlewaniami kostka przeschła do 60%. Więc małe sadzonki należy
podlewać co kilka dni, a w miarę wzrostu rośliny częściej.
Po prawidłowym podlewaniu korzeń będzie prawidłowo
rozbudowany z dużą ilością włośnika (Fot 4). EC w kostkach
może wzrosnąć do 8, pH powinno być pomiędzy 5,5 a 6. Jeżeli kostki mają nierówną wilgotność to należy ją wyrównać
poprzez kilkukrotne (3-5) podlanie mniejszą dawką (50ml).
Po wyrównaniu wilgotności należy wrócić do poprzedniej
strategii podlewania.

Fot.4. Prawidłowo rozbudowany korzeń rośliny szczepionej na Maxifort.
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Fujimaru – Marzec 2019

Temperatury
Proponowane temperatury dla Fujmimaru, rozsady przywiezionej 28 grudnia do szklarni. Podane temperatury są przykładowe i wymagają adaptacji do lokalnych warunków/ kondycji roślin.
W tabeli nie ma temperatury wietrzenia, ponieważ w styczniu, przy małych roślinach szklarni nie powinno się wietrzyć.
Godz. 08-16

Godz. 16-24

Godz. 00-08

Temp w szklarni

20

15
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Dodatek na światło 200-250W

+3

0

0

Dodatek na suę radiacji powyżej 200J

0

1

1

Stawianie na otwory
Odmiana Fujimaru jest odmianą wegetatywną, dlatego należy rozsadę stawiać na otwory przy w pełni kwitnącym pierwszym gronie. Przed stawianiem na otwory należy upewnić się czy wszystkie maty maja jednakową wilgotność. Jeżeli nie,
należy wtedy, po postawieniu roślin na otwory w matach, wykonać większe podlewanie tak, aby dodatkowo nasączyć
maty i później je przeciąć. Nacięcia w matach mają być wykonane tak, aby miały nierówne brzegi, co zapobiega zarastaniu otworów korzeniami.

Na pierwszych plantacjach, w marcu, zebrane zostały już owoce Fujimaru. Średnia masa owoców to teraz 220-250
gramów i większość owoców to rozmiar BBB. Odbiorcy bardzo cenią sobie wyrównanie owoców i ich trwałość. W rozmowach podkreślana jest szczególnie trwałość, twardość i ładny kształt szypułki. Lekko żebrowane owoce przyciągają
wzrok klientów i towar szybko znajduje nabywców. Wczesną wiosną owoce są zbierane z krzaków dojrzałe i przez to są
również znacznie smaczniejsze.
Wielkość i wyrównanie owoców zależy od prawidłowo przeprowadzonej regulacji. Odmianę Fujimaru polecamy regulować na 4 owoce przez cały sezon wegetacyjny. Wtedy owoce będą duże i wyrównane. Na początku sezonu regulowane mogą być później (w fazie zawiązka wielkości zielonego groszku). Teraz rośliny są już wystarczająco rozbudowane
i trzmiele pracują prawidłowo. Nie ma kłopotów z zapyleniem, więc można regulować kwiatostany przy pielęgnacji
wierzchołka.
Ważne jest teraz, aby regularnie dokładać świeże ule i przeprowadzać kontrole zapylania. Co ciekawe, przy uprawie
dwóch odmian w jednej szklarni trzmiele mogą preferować pyłek jednej z odmian i chętniej ją odwiedzać.

Przed postawieniem kostek dobrze jest podać na matę preparat zawierający grzyba Trichoderma, który chroni system
korzeniowy rośliny przed patogenami pochodzenia glebowego.
Po postawieniu roślin na otwory klimat w szklarni ma być łagodniejszy, aby pobudzić system korzeniowy do wzrostu
(temp 18 0C nocą, bez pre-nightów).
Przez 7-10 dni po postawieniu roślin na otwory nie wykonujemy przy roślinach żadnych prac pielęgnacyjnych, aby nie
uszkodzić rozwijającego się, młodego systemu korzeniowego poprzez ruszanie roślinami.

CO2
Aby rośliny prawidłowo rosły należy zapewnić im właściwy poziom, CO2, powinien być ustawiony na 750 ppm. Dozowanie
rozpoczynamy 2 godziny po wschodzie słońca, a kończymy dwie godziny przed zachodem słońca. Przy stosowaniu stałej
podwieszki z folii należy rozpocząć dozowanie godzinę później.

Trzmiele
Przy niskim natężeniu światła, kurtynach, foliach i niskich utrzymywanych temperaturach w szklarni trzmiele niechętnie
pracują. Trzeba pamiętać o właściwym ustawieniu uli z otworem wlotowym skierowanym na południe. Ule powinny stać
w ciepłych miejscach szklarni.
Bardzo ważna jest kontrola prawidłowego zapylenia kwiatów. Trzeba sprawdzać uszkodzenia pręcików przez trzmiele, co
jest jedynym wskaźnikiem odwiedzenia kwiatu przez trzmiela. Wraz z wydłużeniem się dnia trzmiele są bardziej aktywne.

Biologia
Od wprowadzania roślin do szklarni należy:

Pielęgnacja
W dalszym ciągu należy pamiętać o zakładaniu łuczków na grona. W marcu/kwietniu wciąż będą dni z niską radiacją
a to może mieć wpływ na kształt grona. Dodatkowo, osłabione obciążeniem 7-8 gronami, rośliny mogą również wytwarzać cieńszą nasadę grona co będzie ułatwiało ich załamywanie się.
W okresie wiosennym na Fujimaru można utrzymywać 10-12 liści. Liści powinno być mniej niż na dobrze znanej odmianie Tomimaru, ponieważ Fujimaru ma większą blaszkę liściową i przez to większy współczynnik LAI przy takiej samej
ilości liści. W dalszym ciągu należy w trakcie pielęgnacji usuwać jeden liść z wierzchołka rośliny (jeżeli jest w dobrym
balansie).

• rozwieścić żółte tablice wskaźnikowe (20 szt/ha)
– aby monitorować pojaw szkodników;
• rozłożyć pułapkę na Tuta absoluta, która wyjątkowo szybko
pojawia się w tym roku w szklarniach (Fot.5);

Dobrą możliwość przewietrzania daje utrzymanie po dwa liście między gronami, oraz stopniowe usuwanie liści z dołu
rośliny. Mniejsza ilość liści pozwoli również na łatwiejsze obniżenie wilgotności w szklarni. Na przełomie marca i kwietnia
jest okres krytyczny dla wystąpienia szarej pleśni na plantacji.

• na początku lutego wrowadzić Macrolophus w ilości 1-2 szt/m2;
• jeżeli na tablicach chwytnych będzie pojaw mączlika
to wprowadzić Encarsia 4-6 szt/m2
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Fot.6. Prawidłowo wyregulowane grono – 4 podobnej Fot.7. Kontrola prawidłowego zapylenia. Na zdjęciu widać
zbrązowiałe miejsca po uszkodzeniu przez trzmiele.
wielkości owoce.

Fot.5. Pułapka feromonowa z osobnikami dorosłymi Tuta Absoluta
w styczniu
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Klimat

Podlewanie

Bardzo ważna jest prawidłowa strategia grzania i wietrzenia. Nie wystarczy, aby rośliny miały odpowiednią temperaturę
w szklarni. Równie ważne jest odpowiednie HD (Humidity Deficiency). HD w nocy nie powinno spadać poniżej 1,5. Jeżeli
jest poniżej to wtedy można spodziewać się szybkiej infekcji szarej pleśni. Aby podnieść HD w nocy należy w szklarniach
z wegetacją ustawić minimalną temperaturę rurki wegetacyjnej na 40 stopni. Natomiast w szklarniach bez ogrzewania
wegetacyjnego powinno się ustawić na noc minimalną temperaturę na dolnych rurach.

Prawidłowa strategia nawadniania na tym etapie produkcji powinna być już ustawiona wg wskazania ciężaru mat, pomiaru wilgotności maty np. WCM, pomiarów EC i pH w matach oraz pomiarze ilości przelewu. Przy automatycznym
ustawieniu mniejsze jest prawdopodobieństwo popełnienia błędów.

Kurtyny na noc powinny być zamykane tylko wtedy, gdy różnica pomiędzy powietrzem na zewnątrz i wewnątrz wynosi więcej niż 10oC. Jeżeli kurtyny są używane, to zawsze, o tej porze roku, powinna już zostać szczelina przez którą
wilgotność ze szklarni zostanie usunięta. Szczelina powinna mieć 3-10% w zależności od wysokości szklarni, nocnych
temperatur i wielkości roślin.
W dzień HD powinno oscylować pomiędzy 4 a 5. Takie HD gwarantuje roślinom dobre warunki do wzrostu, wydajną
transpirację, a co za tym idzie aktywne pobieranie składników i szybkie przyrosty. Przy zbyt niskim HD należy przeanalizować strategię grzania i wietrzenia. Wilgotność ze szklarni musi już być usuwana na zewnątrz. Można już ustawić minimalne otwarcie wietrzników ze strony zawietrznej na 2-5% tak, aby nadmiar wilgoci był usuwany ze szklarni.
W następnej kolejności ustawić minimalne temp na rurach wegetacyjnych, a w drugiej kolejności na dolnych rurach.
Aby temp i HD było dobrze wykorzystane przez rośliny należy pamiętać o ciągłym podawaniu CO2. Podstawowym zakresem, w jakim CO2 powinno być utrzymywane to 700 ppm. Jednak przy otwarciu wietrzników powyżej 40% jego podawanie można ograniczyć do 450-500 ppm.
Przykład ustawień temperaturowych przy kwitnieniu 7 grona z uwzględnieniem niższych dodatków na natężenie światła
i dłuższego prenight. Ma to na celu niedopuszczenie do osłabienia wierzchołka.

Nie ma jednego, gotowego rozwiązania na podlewanie dla wszystkich rodzajów mat. Należy pamiętać o zasadzie, że
maty tzw. wilgotne powinno się podlewać większymi jednorazowymi dawkami pożywki, w większych odstępach czasu.
Natomiast maty o tendencji do przesychania mniejszymi jednorazowymi dawkami pożywki, w mniejszych odstępach
czasowych.
Początek i koniec podlewania powinien być powiązany ze wschodem i zachodem słońca. Podlewanie rozpoczynamy po
100-150 Julach lub 2 godzinach od wschodu słońca (co nastąpi wcześniej). Nawadnianie kończymy w dzień słoneczny
2 godziny przed zachodem słońca, w dzień pochmurny 3 godziny.
Odmiana Fujimaru należy do grupy odmian wegetatywnych i dla takich odmian trzeba utrzymać generatywną strategię
nawadniania. Czyli spadki wilgotności maty nocne powyżej 10% i większe jednorazowe dawki nawadniania.
EC w matach, przy pierwszych zbiorach powinno wynosić około 4,5. Jeżeli jest wyższe nie należy wykonywać gwałtownego przelewania mat, taki zabieg może osłabić korzeń. Wtedy należy stopniowo zwiększać przelew, w środkowej części
dnia, oraz obniżyć podawane EC.

Ochrona biologiczna
• Macrolophus – po wyłożeniu powinien być dwukrotnie dokarmiany, aby mógł się rozwijać. Teraz na rozwój nowego
pokolenia trzeba około 7-9 tygodni. Warto pamiętać by w rzędach gdzie Macrolophus był introdukowany nie usuwać
liści pomidora, aby wraz z nimi go nie wyrzucić.
• W przypadku pojawienia się mączlika należy interwencyjnie wprowadzić Encarsię w ilości 4-6 szt/m szczególnie
w miejscach gdzie jest go najwięcej. Można również rozwiesić żółte2 tablice chwytne, które dobrze spełniają swoje
funkcję i wyłapują szkodniki.
• Regularnie należy wykładać tablice chwytne + feromony na Tuta absoluta.
• Kontrola żółtych tablic wskaźnikowych.
• Jeżeli pojawi się przędziorek to należy jak najszybciej zastosować Phytoseiulus persimilis w ilości 5-10szt/m2 i kontrolować jego działanie, aby nie dopuścić do rozmnażania i rozprzestrzeniania się szkodnika.

Nawożenie
Odmiana Fujimaru nie ma specyficznych wymagań nawożeniowych. Dobrze rośnie na standardowej pożywce dla pomidora szklarniowego. Jednak, jako, że jest to roślina silna, wegetatywna warto wiedzieć, jakie składniki mineralne są
najszybciej zużywane. W takim celu powinno się regularnie, (co tydzień, lub najrzadziej, co dwa tygodnie) wykonywać
analizę wyciągu z maty. Na podstawie takiej analizy należy na bieżąco dokonywać korekty nawożenia tak, aby wszystkie
składniki były na zalecanym poziomie.
Fot.8. Pierwsze owoce Fujimaru (28 marca 2019)
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Fujimaru – Kwiecień 2019

Nożyki powinny być regularnie dezynfekowane. Najlepiej, aby do każdego rzędy stosować oddzielny nożyk. W przypadku
szklarni gdzie występują choroby bakteryjne należy stosować restrykcyjne protokoły higieniczne.

Osoby, które uprawiają Fujimaru mówią o tej odmianie, że
jest to odmiana z potencjałem, który należy umiejętnie wykorzystać. Silna roślina zapewnia wiele możliwości. Ogrodnicy podkreślają szczególnie gruby wierzchołek, mocne
grona, dobre wiązanie owoców. Są zadowoleni ze swojego
wyboru.

Klimat
W kwietniu klimat do uprawy pomidora jest bardzo dobry. Chłodne noce i słoneczne dni pozwalają na wykorzystanie
możliwości odmiany.
Nadmierne stosowanie kurtyn i utrzymywanie płaskiego klimatu spowodowało w wielu miejscach pojawienie się szarej
pleśni na łodygach. Należy pamiętać, że kurtyny powinny być stosowane tylko wtedy, gdy różnica pomiędzy powietrzem
na zewnątrz i wewnątrz wynosi więcej niż 10oC. Kurtyna powinna mieć pozostawioną szczelinę, przez którą nadmiar
wilgoci ze szklarni zostanie usunięty.

Na giełdzie owoce cieszą się powodzeniem ze względu na
lekko żebrowany kształt i połysk.
W Polsce wciąż za najwcześniejsze owoce pomidora można
uzyskać wyższą cenę. Dlatego wiele osób stosuje różne zabiegi mające na celu wcześniejsze dojrzewanie. Najczęściej
są to podnoszenie temperatury średniodobowej w szklarni
poprzez używanie wyższych temperatur na dolnych rurach
i rurach wegetacyjnych oraz używanie niedozwolonych Fot.9. Owoce Fujimaru po zbiorze.
środków na bazie Etherlu. Zabiegi te zawsze niekorzystnie wpływają na siłę rośliny i jej potencjał. Cienkie, słabe wierzchołki, mniejsza siła wzrostu, cienkie nasady gron nie zapowiadają dobrej przyszłości.
Fujimaru wyróżnia się z pośród innych odmian grubością wierzchołka, siłą wzrostu i łatwością regeneracji. Większość
odmian, w okresie pierwszych zbiorów jest znacznie obciążona a przez to roślina słabnie i grona w czubku mogą nie być
w pełni zawiązane. Przy prawidłowo prowadzonej produkcji, na odmianie Fujmiaru, wierzchołek nie powinien osłabnąć,
a roślina utrzymuje szybkie tempo wzrostu.

Pielęgnacja
Fujimaru ma grubą nasadę grona w porównaniu do odmiany standardowej, ale mimo tego radzimy zakładać łuczki na
grona do połowy maja a w miarę możliwości przez cały sezon. Fujimaru wytwarza duże owoce i grona mogą załamywać
się bez wsparcia. Owoce z takich gron będą później dojrzewały a ich waga będzie mniejsza.
Regulacja owoców powinna być wykonywana do 4 szt. Przy takiej ilości owoce będą miały głownie rozmiar BB – najbardziej poszukiwany przez odbiorców.
Liczba liści w kwietniu na odmianie Fujimaru powinna wynosić 10-12
sztuk, w zależności od zagęszczenia roślin w szklarni i stanu rośliny. Jeżeli rośliny są wegetatywne, to
w kwietniu, można wciąż usuwać jeden
listek w czubku, miedzy gronami.
Liście odmiany Fujimaru są charakterystycznie uniesione, pod kątem około
45 stopni do łodygi, co zapewnia roślinie dobre doświetlenie.

Fot.10. Regularne owoce o podobnej wielkości.

Fot.11. Charakterystyczne ułożenie liści.
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U odmiany Fujimaru liście mają grubą
nasadę, dlatego dobrze sprawdza się
prawidłowo wykowywane cięcie nożykami. Rana po cięciu ma mniejszą
powierzchnię niż przy ich obrywaniu,
przez co szybciej zasycha i nie stanowi
miejsca do infekcji grzybicznych.

Dwa tygodnie kwietniowe przyniosły ze sobą wschodnie, zimne i suche powietrze. W takich warunkach HD w szklarniach
rosło do 10-12. Odmiana Fujimaru nie jest podatna na suchą zgniliznę wierzchołkową owoców. Ale dla prawidłowego
wzrostu rośliny, HD w szklarni, nie powinno być tak wysokie.
W dalszym ciągu powinno się podawać, CO2 w stężeniu 700 ppm-ów. Przy intensywnym wietrzeniu należy pilnować, aby
CO2 nie spadło poniżej 400ppm-ów.

Nawożenie
Przy szybko rosnącej roślinie i zmiennych warunkach pogodowych ważnie jest regularne wykonywanie analiz składników
mineralnych w macie. Na ich podstawie należy wykonać korektę nawożenia. Nie wolno zapominać o mikroelementach,
które również mają kluczowy wpływ na kwitnienie, wykształcanie się chlorofilu a przez to na wydajność roślin.

Podlewanie
Prawidłowo ustawione podlewanie najczęściej nie wymaga dużych korekt. Wymaga jednak zaangażowania w regularną
kontrolę pH i EC. Rośliny na tym etapie rozwoju gwałtownie przyspieszają wzrost, owoce mocno przyrastają, przez co
EC w matach może spadać, poniżej 3,5 co jest niewskazane. Z drugiej strony zbyt mała podaż pożywki i małe przelewy
mogą powodować niebezpieczny wzrost EC w matach nawet do poziomu 7-9 co z kolei może być przyczyną obumierania korzeni włośnikowych. Aby kontrola była miarodajna powinno się ją wykonywać codziennie o tej samej porze. Przy
korzystaniu z automatycznych pomiarów wilgotności, EC i drenażu również należy kontrolować wskazania urządzeń
pomiarowych klika razy w sezonie. Prawidłowe EC w matach powinno wynosić około 4,5.
Właściwie dobrana ilość pożywki pomoże w utrzymaniu korzenia w dobrej kondycji. Już niedługo lato, kiedy to część
zielona i korzeń będą musiały pracować na 100% wydajności. Dla prawidłowego rozwoju włośników, ważne jest odpowiednie przesychanie mat w nocy (o czym napisaliśmy w poprzednim numerze).

Ochrona biologiczna
• Macrolophus – w szklarniach widoczne już jest nowe pokolenie.
• W przypadku pojawienia się mączlika należy interwencyjnie wprowadzić Encarsię w ilości 4-6 szt/m szczególnie
w miejscach gdzie jest go najwięcej. Można również rozwiesić żółte2 tablice chwytne, które dobrze spełniają swoje
funkcję i wyłapują szkodniki.
• Regularnie należy wykładać tablice chwytne + feromony na Tuta absoluta.
• Kontrola żółtych tablic wskaźnikowych.
• Jeżeli pojawi się przędziorek to należy jak najszybciej zastosować Phytoseiulus persimilis w ilości 5-10szt/m2 i kontrolować jego działanie, aby nie dopuścić do rozmnażania i rozprzestrzeniania się szkodnika.
• Przy stosowaniu preparatów chemicznych należy upewnić się jakie ma działanie na biologię w szklarni.
• Nie należy stosować niedopuszczonych preparatów, lub preparatów z nieznanych źródeł. Nawet w tej branży można
spotkać podrabiane środki chemiczne.
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Fujimaru – Maj 2019
Kolejny miesiąc potwierdza, że odmiana Fujimaru to dobry wybór. Jakość owoców, ich wielkość i kształt idealnie
spełniają wymagania rynku. Odmiana świetnie się sprawdza w warunkach zmiennej pogody, kiedy to po pochmurnych dniach przychodzą dni z wysoką radiacją. Wierzchołki są mocne, nie więdną, a grona dobrze wiążą owoce.

Liczba liści w maju, teoretycznie, powinna wynosić 12-14 (po rwaniu) jednak pogoda nie była majowa. W tygodniach
z niskim natężeniem światła, gdzie suma radiacji jest około 5000 Juli, należy na roślinie utrzymywać mniej liści – czyli
10-12 sztuk. Zapewni to równowagę pomiędzy masą liści a masą owoców a przez to wyższy plon. Za dużo liści oznacza
również większą transpirację, większą wilgotność i większą możliwość wystąpienia szarej pleśni.

Światło

W szklarniach, gdzie w nawach są 4 rynny, a przez to odległości pomiędzy wierzchołkami roślin są mniejsze niż w szklarniach gdzie w nawie jest 5 rynien, można wciąż usuwać listek w wierzchołku pomiędzy gronami.

Czternasty tydzień roku był tygodniem gdzie przekroczyliśmy magiczną liczbę 10 tysięcy Juli. Różnica pomiędzy sumą
światła pomiędzy Kaliszem a Warszawą to tylko 600 Juli, więc można powiedzieć, że nie ma ona wpływu na poziom
plonowania. Wszyscy mieli takie same szanse uzyskać wysokie plony z Fujimaru.

Przy odmianie Fujimaru zalecamy cięcie liści nożykami. Rana po cięciu jest mniejsza i łatwiej zasycha. Cięcie liści najlepiej
wykonywać w słoneczne dni, kiedy wilgotność w szklarni jest poniżej 70%. Jeżeli zabiegi muszą być wykonywane, bez
względu na pogodę, należy zabiegi kończyć do godz. 14 i włączyć rurkę wegetacyjną aby rany po usuwaniu liści zaschły.
Regularnie należy też usuwać puste grona z łodgi. Przy okazji tego zabiegu wskazane jest również wykonanie lustracji
zdrowotności łodyg. Ewentualne miejsca z porażeniem szarą pleśnią należy doczyścić do zdrowej tkanki i zasmarować
specjalną pastą zapobiegającą rozprzestrzenianiu się infekcji.

Tygodniowa suma radiacji
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Maj pozwolił na prowadzenie aktywnego klimatu: podgrzewanie roślin w dzień i schładzanie w prenight. Noce nie były
ciepłe, więc ustawiania klimatu najczęściej mogły być realizowane. W pochmurną i deszczową pogodę należy aktywnie
używać rur dolnych i rurek wegetacyjnych aby pobudzić rośliny do transpiracji i osuszyć rośliny.
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Przy odmianie Fujimaru kurtyny nie powinny być zbyt często używane. Zaciągnięcie kurtyn, w celu ochrony roślin przed
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zapewnia prawidłową wentylację. Stosując kurtyny należy pamiętać o temperaturze i wilgotności w szklarni.
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Pielęgnacja
Odmiana Fujimaru od połowy maja, czyli od momentu długiego dnia z wysoką sumą promieniowania nie wymaga
już zakładania łuczków na grona. Nasady gron są mocne i nie powinny ulegać załamywaniu. Jeżeli jednak w szklarni
dysponujemy większą ilością pracowników, lub rośliny są osłabione łuczki można z powodzeniem zakładać przez cały
rok. Na rynku dostępne są już łuczki biodegradowalne, dzięki czemu resztki po gronach można wyrzucać do utylizacji,
na kompost.
Regulacja owoców na gronach powinna być wykonywana do 4 szt. Jeżeli w trakcie upałów, niskiego natężenia światła
rośliny będą osłabione to odmiana Fujmimaru ma tendencję do „samoregulacji” i ogranicza ilość owoców w gronie do
2-3. Jednak ta cecha jest zmienna w zależności od szklarni i rośliny należy uważnie obserwować. Jeżeli roślina będzie
wytwarzała powyżej 4 kwiatów to należy grona regulować.

W maju rośliny najczęściej są już zbalansowane i w nawożeniu nie trzeba wykonywać wielu zmian. Warto, jednak regularnie wykonywać analizy składników mineralnych w matach czy przelewie, aby cały czas kontrolować stopień odżywienia
roślin. W szklarniach gdzie w wodzie jest sód należy również kontrolować zawartość tego składnika. Jego wysoka ilość
negatywnie wpływa na przyswajanie innych minerałów potrzebnych do wzrostu.
Nie wolno zapominać o mikroelementach, które są równie ważne dla prawidłowego rozwoju roślin. W maju, najczęściej
to mikroelementy wymagają korekty.

Podlewanie
Przy zmiennej pogodzie majowej, dniach z sumą radiacji 1800 lub 600 Juli podlewanie jest trudne.
Ważne jest, aby w pochmurne dni rośliny również otrzymywały prawidłową ilość pożywki. Jaka to ilość? Zależy to od klimatu w szklarni, stanu korzenia i fazy rozwojowej rośliny. Odpowiedzią na to czy podlewanie jest prawidłowo ustawione
jest EC w matach. Przy zbyt małej ilości pożywki EC w matach szybko rośnie a przy zbyt dużej EC spada. Obie sytuacje
są niedobre dla rozwoju systemu korzeniowego. Najczęściej prawidłową ilością, w dni z radiacją poniżej 700 Juli, jest 2
litry na m2.
EC w matach dla odmiany Fujimaru w maju powinno wynosić 4,5-5.

Odmiana Fujimaru, w maju, ma najczęściej 7 gron na roślinie. Taka liczba gron udowadnia to, że jest to odmiana szybka
i doskonale wykorzystująca światło i składniki pokarmowe. Jeżeli na roślinie jest więcej niż 8 gron równocześnie oznacza
to, że w sterowaniu klimatem został popełniony jakiś błąd i rośliny są zbyt obciążone owocami, co w rezultacie przekłada
się na niższe plony.
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Ochrona biologiczna
• Macrolophus – w tym roku rozwija się wolniej niż w latach poprzednich, co związane jest z przebiegiem pogody
• W przypadku pojawienia się mączlika (przy małej populacji Macrolophusa) należy wprowadzić Encarsię w ilości 4-20
szt/m szczególnie w miejscach gdzie jest go najwięcej. Można również rozwiesić żółte taśmy chwytne, które dobrze
spełniają swoje funkcję i wyłapują szkodniki.

CZERWIEC

Fujimaru – Czerwiec 2019
Czerwiec przywitał nas upałami przekraczającymi 30 stopni. Upalne dni są z nami już trzy tygodnie i wszystko wskazuje
na to, że zostaną na dłużej.
Na wykresie przebieg temperatur zewnętrznych w okolicy Karczewa z czerwca 2019.

• Regularnie należy wykładać tablice chwytne + feromony na Tuta Absoluta.
• Lampy chwytne na Tutę należy włączać przy zamkniętych wietrznikach, aby nie ściągać osobników z zewnątrz
szklarni.
• Kontrola żółtych tablic wskaźnikowych
• Jeżeli pojawi się przędziorek to należy jak najszybciej zastosować Phytoseiulus persimilis w ilości 5-10szt/m2 i kontrolować jego działanie, aby nie dopuścić do rozmnażania i rozprzestrzeniania się szkodnika.

Gorące dni i ciepłe noce nie pozwalały na schłodzenie roślin. Rośliny nie mały czasu odpocząć i się zregenerować. Średnia dobowa na poziomie 24-26 jest dużo powyżej odpowiedniej dla roślin.
Co roku dyskusja czy, kiedy i czym cieniować szklarnie jest ważnym tematem. Wciąż nie wszyscy decydują się na cieniowanie dachów. Owszem, są szklarnie, które nie mają warunków technicznych, aby je zacieniować a później umyć
maszynowo. Jednak w szklarniach gdzie taka możliwość istnieje zabieg cieniowania powinien być standardem. Cieniowanie szklarni polecamy od wykonać od 15 maja, dzień już wtedy jest długi i najczęściej ilość światła znacznie przekracza
potrzeby roślin.
Dla Fujimaru polecamy preparaty rozpraszające światło, dyfuzyjne. Fujimaru jest odmianą wegetatywną i dlatego cieniowanie preparatem tylko blokującym światło może być ryzykowne w przypadku, jeżeli wystąpi długi okres z ciemnymi,
deszczowymi dniami.
Na rynku dostępne są preparaty, które oprócz cieniowania mają jeszcze właściwości obniżana temperatury wewnątrz
szklarni. Warto taki preparat zastosować. Niższa o 1-2 stopnie temperatura może wydawać się niezbyt istotna, ale należy
pamiętać, że ma to wpływ również na wilgotność względną, zapylenie, wiązanie owoców a także na kolor i wybarwianie.
W wysokich temperaturach likopen ulega rozkładowi do karotenoidów a to daje pomarańczowy kolor owoców. Rozkład
ten jest nieodwracalny. Owoce i kwiaty nie transpirują a przez to mają znacznie wyższą temperaturę niż pozostałe części
rośliny.
Warto pamiętać również o cieniowaniu ścian bocznych (szczególnie południowych) i rozciąganiu nad chodnikami siatki
cieniującej.

Światło
Natężenie światła, w czerwcu, było również bardzo wysokie. Dla roślin wystarczy natężenie około 600-650 Watów. Większa ilość promieniowania i tak nie jest wykorzystywana. Jeżeli w szklarni zamontowane są kurtyny cieniujące to przy promieniowaniu powyżej 650-700 Juli można je przymykać. Jaki procent zamknięcia będzie dobry? To zależy od szklarni,
wietrzników, kierunku wiatru, ale przyjmuje się, że kurtyna powinna być przymknięta tak, aby nad i pod kurtyną powietrze miało taką samą temperaturę.
Odmiana Fujimaru stosunkowo dobrze wytrzymuje wysoką temperaturę. Wierzchołek jest mocny a dobrą transpirację
zapewnia duża powierzchnia liści.
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Pielęgnacja
Dla odmiany Fujimaru, w warunkach wysokiej temperatury utrzymujemy na roślinie 15 liści (po rwaniu). Warto jednak
pamiętać, że ilość liści powinna być także skorelowana z ilością owoców. Zbyt duża ilość liści prowadzi do wzrostu wegetatywnego a przez to złe zbilansowanie rośliny i utratę plonów. Zbyt mała ilość liści, z kolei, prowadzi do słabego odżywienia
owoców i zrzucania kwiatów, zawiązków. Nie ma złotego środka i gotowej odpowiedzi. Najlepszym sposobem jest regularne wykonywanie fitomonitoringu. Dzięki temu wiemy ile kwiatów kwitnie w ciągu tygodnia, jakie są przyrosty, średnica
łodygi, długość liścia itd. Na tej podstawie możemy łatwo wywnioskować czy strategia obrana dla roślin jest prawidłowa.
W upalne tygodnie regulacja gron może być wykonywana w fazie zawiązków a nie kwiatów. Opóźnienie regulacji ma na
celu ewentualną korektę, gdy pierwszy kwiat w gronie został zrzucony, niezapylony lub wystąpiły owoce z suchą zgnilizną.

Klimat
Tegoroczny czerwiec o klimacie w szklarni zadecydował sam. Dni z temperaturą 350C, noce z minimalną temperaturą
200C nie pozwalały na jakiekolwiek sterowanie temperaturami.
W takim czasie należy używać kurtyny, aby uzyskać aktywny klimat. Pod przymkniętymi kurtynami nie może wytarzać
się efekt sauny, czyli gorące powietrze i wysoka wilgotność. W takich warunkach rośliny słabo transpirują i przez to słabo
się schładzają, przez co temperatura w szklarni dodatkowo się podnosi.

Nawożenie
W upalne dni najważniejsze jest utrzymywanie stabilnego, względnie niskiego EC w matach. Powinno być 4-4,5 EC. Pożywka powinna być przygotowana specjalnie na upały z większą ilością wapnia, który zapewnia mniej suchej zgnilizny
oraz lepszą twardość i trwałość owoców.

Podlewanie
W upalne dni, przy wysokiej radiacji należy skupić się na utrzymywaniu wysokich przelewów. W dni powyżej 1700 Juli
przelew powinien być wyższy niż 50% w środku dnia. Nie należy zapominać o podlewaniu nocnym. Zapewnia to obniżenie i wyrównanie EC w matach a przez to łatwiejsze pobieranie pożywki o poranku. Przed zapowiadanymi upałami trzeba
dodatkowo skontrolować system nawadniania. Czy kapilary nie przytkały się, czy ciśnienie jest prawidłowe. Obowiązkowo
przeczyścić filtry, aby zapewnić prawidłową ilość pożywki dla roślin.

Ochrona biologiczna
• Macrolophus – nie należy wyrzucać pędów po pielęgnacji tylko rozsypać je pod rynnami. Często duża ilość macrolophusa jest w najmłodszych częściach roślin.
• W przypadku pojawienia się mączlika (przy małej populacji Macrolophusa) należy wprowadzić Eretmocerus eremicus,
który lepiej rozwija się w wysokich temperaturach.
• Regularnie należy wykładać tablice chwytne + feromony na Tuta Absoluta oraz stosować lampy chwytne.
• Obsadę trzmieli należy zwiększyć o 30% w upały trzmiele chłodzą ul i przez to pracują mniej efektywnie.
• Przenieś ule w chłodniejsze miejsce – pod rynnę i do cienia.
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