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Terraseed System - system wysiewu, produkcji rozsady i uprawy  

- maty –ściółki z nasionami na podłożu (pojemniki i stoły z substratem, 
zagony itp..) 

- nasiona kiełkują w podłoże na którym ułożone są maty 

-   rośliny można pikować lub sadzić na miejsce stałe po porozcinaniu maty 

- można układać maty w miejscu uprawy np.. warzywa liściowe, kapustne i 
inne, zioła, rośliny ozdobne co pozwala zrezygnować z produkcji rozsady 

- rośliny od początku rosną na ściółce, która stanowi mechaniczną barierę dla 
chwastów i szkodników składających jaja na szyjce korzeniowej (np. śmietki 
kapuścianej),  

- mata-ściółka ogranicza zabrudzenia roślin ziemią i zwiększa zdrowotność 
uprawy.  

- ulega biodegradacji 



Siew precyzyjny 

Kiełkowanie  

kontrolowane 

Zasypywanie piaskiem  

- ograniczenie ewpotranspiracji 

- zapobieganie rozwojowi mikroflory 

- „atrakcyjności” dla patogenów 

Mechanizacja wysiewów w wielodoniczki 

System ELLEPOTS 



matryca do produkcji  

kostek torfowych 

Produkcja rozsad w kostkach torfowych 



Produkcja rozsad w kostkach z wełny min., kokosu 

minikostki w bloku (AO block) 

Paluszki wysiewne w tacy  
(kiem plug in plug tray) 

Sałatę wysianą w AO block 
sadzi się bezpośrednio  
w płyty wełny, kokosu 

Pikówka do 
 umieszczania  
w kostkach 
 rozsadowych 



Produkcja rozsad w kostkach z wełny min., kokosu 



Nawadnianie deszczowniane 



Zalewowa metoda fertygacji rozsad w tacach styropianowych 

Zalewowa metoda nawadniania i żywienia rozsad 

Zalewowa metoda fertygacji rozsad w kostkach wełny mineralnej, kokosu 



Doświetlanie  rozsad - LED 

Nowoczesne systemy  wentylacji 



Co ma wpływ na jakość rozsady? 
• Jakość substratu 

• Warunki klimatyczne i techniczne 

• Rodzaj pojemnika 

• Długość okresu produkcji rozsady 

• Cechy odmianowe i gatunkowe 



Cechy dobrego podłoża do rozsad: 

• wysoka polowa pojemność wodna - 80% max.p.w 

• dobra retencja (długotrwałe utrzymywanie wody) – 60 % max. wilg/24 h 

• wysoka porowatość 60-80 % 

• wyrównana struktura 

• frakcje substratów luźnych: bardzo drobna (siew), drobna (do pikowania) 

• duża sprężystość (substraty luźne, kostki z wełny, kokosu) 

• dobra plastyczność (kostki z torfu) 

• odpowiedni odczyn pH 5.5 - 6.5 (7 dla kapustnych) 

• odpowiednia zawartość składników pokarmowych  

• zasolenie 0.5 -1.5 (do 2.0) g NaCL/dm3 

• magnez 60 - 120 (do ok. 240) mg Mg/dm3 

• wapń  800-1500 mg Ca/ dm3 

• mikroelementy schelatowane  

• aktywne mikroorganizmy  niepasożytnicze 

• brak patogenów 

 

 

 



dobra plastyczność kostek 

masa kostki o boku 7,5-10 cm 
- mokra 400-500 g 
- sucha  100-120 g  

dobra zła 

za miękka 

zbyt zwięzła 



Najczęstsze problemy w okresie wzrostu rozsad wynikają: 
 

•    nieprawidłowo wykonywane zabiegi agrotechniczne (pikowanie, rozstawiane) 
 

•    nieodpowiednia wilgotność 
 

•    zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura powietrza i/lub podłoża 
 

•    za niskie natężenie światła 
 

•    nadmierne zasolenie lub niedożywienie    

Uwaga!   
Najczęstszymi przyczynami braku wschodów są: 
 
• przesuszenie podłoża w trakcie kiełkowania roślin (zasychanie kiełków) 

 

• zbyt wysoka wilgotność i temperatura podłoża (zaparzenie się nasion, 

zaduszenie się zarodków w łupinie nasiennej - bardzo częste u sałaty) 
 

• zbyt wysoka wilgotność i niska temperatura (gnicie nasion) 
 

 niska temperatura i niska wilgotność podłoża  
      przedłuża okres wschodów bez wpływu na jakość siewki 

 
 

• nadmierne zasolenie 
  



Właściwe terminy  agrotechniczne 

Rozstawa nasion 

rozstawianie 

Nierównomierność wschodów: 
różnych odmian,  
i nasion o różnej jakości 

Właściwy moment pikowania 

Prawidłowe pikowanie 



Na wahania wilgotności w czasie 

kiełkowania bardziej wrażliwe są 

nasiona starsze i samodzielnie 

pozyskiwane z owoców 



Tylko nawadnianie i dokarmianie dolistne 

 zapewnia prawidłowy wzrost rozsady  

w wielodoniczkach i w kostkach torfowych 

Nawadnianie polewowe nie zapewnia  

równomiernej wilgotności we wszystkich komórkach 



Tylko fertygacja podsiąkowa zapewnia prawidłowy wzrost rozsady  

w podłożach inertnych (wełna mineralna, kokos) 

Nawadninie  „odgórne”  sprzyja wzrostowi mikroflory  i patogenom (ziemórki, brzegówki) 



Nawadnianie polewowo-podsiąkowe  lub kroplowo-podsiąkowe 
poprzez  nasączanie maty podsiąkowej 



        wpływ temperatury podłoża na wzrost rozsady 

temperatura wyższa
  

temperatura  niższa 

opóźniony 

wzrost 
 

osłabienie 

wzrostu 

 

utrudnione 

pobieranie 

 

korzeni 

 

 roślin 

 

Mg 

 

P 

 

TEMPERATURA  OPTYMALNA 

dobra 

zła 



Wpływ światła na wzrost rozsady 

niskie natężenie światła, nierównomierne oświetlenie, złe spektrum światła,  

Nadmierne zagęszczenie 
i zły rozkład światła w łanie 

Niskie natężenie światła 

zbyt długi okres produkcji 



Nierównomierne oświetlenie 



Jak jakość światła wpływa na rośliny? 
• W widmie światła słonecznego docierającego do powierzchni ziemi 

występują okresowe zmiany ilościowe i jakościowe.  
• Najistotniejsze modyfikacje dotyczą światła czerwonego (R) i dalekiej 

czerwieni (FR).  
• Barwniki roślinne reagujące na te zmiany to fitochromy 
• Fitochrom absorbujący światło czerwone (600–700 nm) to PR 
  maksimum jego absorpcji występuje w świetle o długości fali 660 nm. 
• Fitochrom pochłaniający daleką czerwień (700–800 nm) to PFR 
  maksimum absorpcji dla długości fali 730 nm 
• Obie wymienione formy  fitochromu ulegają fotokonwersji, czyli przemianie 

jednej formy w drugą pod wpływem światła o odpowiedniej długości fali. 
• Działanie na rośliny światłem czerwonym lub daleką czerwienią prowadzi do 

ustalenia się tzw. fotostacjonarnego stanu fitochromu  ( = PFR/PTOT ), 
który decyduje o powstaniu określonej odpowiedzi fotomorfogenetycznej.  

• Ilość w świetle fal z zakresu czerwieni i dalekiej czerwieni ma wpływ na 
wzrost i rozwój roślin: 

 - na kiełkowanie nasion, wydłużanie łodygi, tworzenie pąków kwiatowych.  
 mało R/dużo FR  - w roślinie spada ilość fitochromu PFR 
            następuje intensywne wydłużanie łodyg 
 dużo R/mało FR - podwyższenie stężenia PFR  
           hamowanie wzrostu wydłużeniowego, rośliny są niższe  
           i bardziej zwarte, zaczynają się też rozkrzewiać.  
     



 

• ważnymi fotoreceptorami są kryptochromy 

• aktywne w świetle niebieskim i ultrafioletowym.  

• światło niebieskie hamuje wzrost hypokotylu i łodygi 

           wpływa na rozwijanie się liścieni i liści,  

           otwieranie aparatów szparkowych 

           fototropizm i termin kwitnienia roślin.  

• obecność światła niebieskiego wpływa: 

 -  pozytywnie na grubość blaszek liściowych, poprzez wpływ na liczbę i 
 rozmiar komórek miękiszu gąbczastego i palisadowego. 

 - negatywnie (nadmiar) na deformację systemu przewodzenia 

       na skutek zaburzeń w transporcie endogennych fitohormonów 

Nieodpowiednie spektrum światła 

 

za dużo światła niebieskiego 

w stosunku do czerwonego  



Nieodpowiednie spektrum światła = zaburzenia w budowie systemu 

przewodzenia i blaszki  
 

Niedobór Ca i Mg 

w partiach liścia o  

zniekształconym  

systemie przewodzenia 



Zasobność w składniki pokarmowe 

wysokie zasolenie, nadmiar i niedobór pierwiastków 

wysokie zasolenie 

niedożywienie  



Przy niskiej intensywności światła  często następuje zatrucie roślin N-NH4 i Mg 

Objawy zwykle ustępują  

(wyrastają prawidłowe liście)  

- po intensywnym podlewaniu  

- po poprawie warunków świetlnych 

wysokie zasolenie 

bez N-NH4 

wysokie zasolenie + 

wysoki poziom N-NH4 

niskie natężenie światła 
+ N-NH4 



Wpływ nadmiernego zasolenia na korzenie 

prawidłowy uszkodzony zregenerowany 

Korzeń rozsady uszkodzony przez  amoniak, 
 wydzielający się ze słabo rozłożonego obornika, 
przyoranego  krótko przed sadzeniem rozsady 



rwana 

wielodoniczki 

doniczkowana 

Wpływ sposobu produkcji rozsady na tempo aklimatyzacji po sadzeniu 



Wpływ wielkości doniczki na tempo starzenia się rozsady 
Pierścień  

Ø 10 cm, wys.10 cm = 0.78 dm3 

Doniczka  
 

Ø 10 cm, wys.7 cm = 0.4 dm3 

Nieaktywny 
korzeń 

Korzenie z aktywną  
strefą włośnikową 



Wpływ substancji aktywizujących   

na budowę systemu korzeniowego i części zielonej 



substancje toksyczne !!! = zaburzenia systemu hormnalne 

grzyby saprofityczne 

„zewnętrzne” 

ZAGROŻENIA   

NIEPATOGENICZNE 


