


Przygotuj się do lata

Majowe rady na dobre owoce

Aby uniknąć suchej zgnilizny na owocach latem należy zacząć działać już teraz.

• Zadbaj o roślinę – nie tylko o owoce. Mocna roślina, z wierzchołkiem o średnicy powyżej 10-11 mm 

ma lepsze możliwości dostarczenia składników odżywczych dla gron.

• Stopniowo zwiększaj ilość liści na roślinach. Na początku kwietnia wystarczy 11 liści, a w upalne dni 

majowe powinno być już 14 liści.

• Zrób analizę wciągu z maty. Na podstawia analizy opracuj nową pożywkę pamiętając o tym, 

że wapń wolno przemieszcza się w roślinach.

• Zajrzyj do maty, sprawdź czy korzeń jest biały i z dużą ilością włośnika. Jeżeli nie, to przemyśl 

swoją strategię podlewania. Żeby odbudować korzeń należy nieco zwiększyć spadki wilgotności  

po nocy w matach, w zależności od typu maty mają one wynosić od 10-15%.

• Nie zapomnij o HD. Przymknięcie strony nawietrznej po południu (przy 200 Watach) pomoże 

podnieść HD w szklarni, a nie wpłynie na podniesienie temperatury w szklarni.

• Sprawdź czy Twój system nawadniający nie przytkał się osadami od wiosny i czy każda kapilara 

podaje taką samą ilość pożywki.

• Zastosuj preparat cieniujący spośród: rozpraszających promieniowanie, obniżających poziom 

promieniowanie, obniżających temperaturę. Polecamy obniżające poziom promieniowania  

i równocześnie obniżający temperaturę.

• Zadbaj o aktywny klimat. Podgrzej rośliny o poranku. Aktywny korzeń szybko będzie pobierał 

pożywkę i nie dopuścisz do przywiędnięcia wierzchołków

• Zwiększaj HD poprzez korektę wietrzenia i ogrzewania.

• Zrób kolejną analizę wyciągu z mat, nie zapominając o mikroskładnikach i sodzie (Na).

• Zakładaj łuczki na grona. Załamana nasada grona ogranicza dopływ substancji odżywczych  

do grona (w tym wapnia).



Porady na upały – czerwiec

• Pora zwiększyć ilość liści na roślinie aby zapewnić wyższą wilgotność w szklarni. Po rwaniu 

powinno być już 15.

• Roślina powinna mieć 7-8 gron. Jeżeli ma więcej oznacza to, że jest zbyt wolna.

• Przyglądnij się systemowi korzeniowemu. Czy jest biały? Czy ma dużo włośnika?

• Sprawdź spadki wilgotności maty po nocy  i zobacz czy aparatura pokazująca drenaż podaje 

prawidłowe odczyty.

• Sprawdź wyrównanie wilgoci w matach. Jeżeli są rozbieżności zastosuj wieczorne podlewanie 

aby je wyrównać.

• Zamów więcej trzmieli. W wysokiej temperaturze zapylenie jest trudniejsze.

• Zwiększ zawartość wapnia w pożywce o 20%.

• Zwiększ obsadę trzmieli o 30% - w upały trzmiele chłodzą ul i przez to pracują mniej efektywnie.

• Przenieś ule w chłodniejsze miejsce – pod rynnę.

• W upalne i słoneczne dni przelew w godzinach południowych powinien wynosić 60%.

• Kontroluj szkodniki – w wysokich temperaturach ich cykl rozwojowy się skraca.

• Nie zapominaj o nocnym podlewaniu w dniach powyżej 1700 Juli.
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