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PRODUKCJA ROZSADYPRODUKCJA ROZSADY

• TEMPERATURA i WILGOTNOŚĆ i ŚWIATŁO:

  siew  - 22-270C

                 - 80 % p.p.w (pojemniki wysiewne przykryte folią perf., włókniną)

                 - doświetlanie w trzy dni po rozwinięciu liścieni

       po pikowaniu lub po rozwinięciu pierwszych liści właściwych

                 - 22-240C dzień słoneczny i podczas doświetlania

                 - 20-220C dzień pochmurny

                 - 18- 200C noc

                 temperatura podłoża o 3-4 0C niższa od temp. powietrza

                 - 80-85 % wilgotności względnej powietrza

                 - 65-70 % p.p.w.  podłoża

                 - lampy sodowe 400 W lub 600 W  (8-10 m2 -6 tys, luksów)

                 doświetlanie tylko rozsady do obiektów ogrzewanych



już można pikować 

najwyższy czas pikować 

Tempo wschodów  

 zależy od: 

- odmiany 

- wysuszenia nasion 

- wieku nasion 



Przesuszone podłoże odstaje od pojemnika 



Wysalanie składników mineralnych 



     zasolenie  
suche > 4 g NaCl/dm3 

wilgotne > 5 g NaCl/dm3 

Zregenerowane korzenie siewki 



Problemy z utrzymaniem 

odpowiedniej wilgotności  

podłoża 



Prawidłowa rozstawa  

rozsady 

Rozsada nadająca się do sadzenia 



Korzenie roślin  

z wielodoniczek  

ustawionych  

na litym podłożu 

gromadzą się  

u podstawy pojemników 

 i szybko starzeją 

Korzenie roślin  

z wielodoniczek  

ustawionych  

na ażurowym podłożu 

przerastają całą bryłę 

i rośliny lepiej się ukorzeniają 



Wpływ właściwości substratu 

na budowę systemu korzeniowego 

s. „własny” 

Substraty specjalistyczne 

s. uniwersalny 

Substraty specjalistyczne 

s. uniwersalny s. „własny” 

Cechy dobrego podłoża torfowego: 

• wysoka polowa pojemność wodna (80% max.p.w) i dobra retencja (60%  ppw/12h) 

• wysoka porowatość 60-80 % 

• wyrównana, drobna struktura 

• odpowiedni odczyn pH 5.5 - 6.5 

• 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  1000 - 2000 mg Ca/ dm3 

• mikroelementy schelatowane  

• aktywne mikroorganizmy  niepasożytnicze 

• brak patogenów 

 

 

 



 

Wpływ stymulatorów wzrostu i nawozów aktywizujących 

na masę zieloną i system korzeniowy  



Wpływ stymulatorów 

na korzenienie się roślin 

kontrola 

Stymulatory wzrostu: Goemar Goteo 

  Blackjak 



Czynniki agrotechniczne i klimatyczne w uprawie 

papryki i oberżyny wpływające na: 

jakość handlową 

• światło 

• temperatura (18-24 oC, 16-22 oC ) 

• wilgotność   

     75-80 %p.p.w., 

      70-80 % RH, 65-70 % RH 

• sprawność gleby 

• żywienie roślin (N,P,K,Ca) 

• ochrona roślin  

• prowadzenie roślin 

 (ekspozycja owoców) 

 

• schłodzenie po zbiorze 

• warunki przechowywania 

 

wartość odżywczą 

• światło 

• temperatura  (18-32 oC, 18-28 oC ) 

• wilgotność  

 60-70% p.p.w., 80-85% p.p.w.,  

       65-70 % RH 

• sprawność gleby 

• żywienie roślin (P,K,Ca, mikro) 

 

 

 

• stadium dojrzałości   

 

• warunki przechowywania 
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WARUNKI UPRAWOWE 
-temperatura podłoża - 15-23 0C 

problemy w pobieraniu P < 10 - 25 0C > problem w pobieraniu Ca 

 

- wilgotność podłoża   - 80 - 85 % p.p.w w momencie sadzenia 

                 75 - 80 % p.p.w faza IWW, wiązanie   

                       i dorastanie owoców 

                 70 -75 % dojrzewanie owoców 

za mało wody < 50 - 90% > problemy w pobieraniu Mg i mikroelem. 

  

 nawadnianie 700 -1700  lato (1-2 L/rośl.) 

           900 - 1500  wiosna, jesień (0.7-1 L/rośl.) 

              w gruncie - 2-3 cykli (przy sile ssącej >0.02 MPa)  

- temperatura powietrza - 18 - 32 0C 

 cieniowanie zewnętrzne (przed wybarwianiem owoców, VI-VII) 

<15 0C  brak lub złe zapylenie  > 35 0C 

 

- wilgotność powietrza    - 65 - 75 % 

  zamgławianie 1300 -1500 (przy wysokiej transpiracji)  

< 60 %  problemy z transportem Ca   > 80 % 



Reakcja odmian na chłody po sadzeniu 

Sadzenie roślin  

- temperatura  podłoża ~10 oC 

 - temperatura powietrza ~ 15 oC 

 - wilgotność podłoża 80 - 85 % p.p.w. 

 - sadzenie na głębokość pojemnika rozsad. 

 - 3-4 (do 7) dni bez podlewania (ew. zraszanie) 

        



lipiec sierpień czerwiec 

wrzesień-pażdziernik 

lub 

lub lub lub 

Skutki niekontrolowanego klimatu 

przemrożenie 

 roślin 



oparzenia owoców  

przegrzaną parą wodną 

suche spękania (ordzawienia)  

na skutek wahań wilgotności 

sucha zgnilizna wierzchołkowa 

(niedobór wapnia w owocach) 

        przy  wilgotności powietrza: wysokiej >80% RH  niskiej <60 % RH 

Skutki nieodpowiedniego klimatu w uprawie papryki 



PRZYGOTOWANIE GLEBY 

 

wapnowanie (drastyczna zmiana odczynu) - min. 3 m-ce przed obornikiem 

   kultywator, brona talerzowa  

 

obornik (200-400 kg/100 m2) - co 4 lata  

   pług b. odkładnicy lub brona talerzowa  

lub  

kompost (100-400 kg/100m2)  - corocznie lub w miarę potrzeby  

   brona talerzowa lub kultywator 

 

!!! nawozów wapniowych nie stosuje się bezpośrednio po oborniku 

!!! nawozów fosforowych nie stosuje się z wapniowymi 

!!! pod „gołą konstrukcją” obornik stosuje się do 30. XI i po 1. III 

!!! zalecane jest pozostawienie na zimę powierzchni nieosłoniętej pod okrywą 

       roślinną 

 

- roczna dawka nawozów naturalnych (obornik, gnojówka, gnojowica, pomiot) 

       nie może przekraczać 200-370 kg/100 m2 (170 kg N/ha) 

 



nawozy wapniowe 

 - dolomit              - jesienią lub bardzo wczesną wiosną 

 - kreda               - najpóźniej 1-2 tyg. przed sadzeniem 

 - saletra wapniowa         - co najmniej 2-3 dni przed sadzeniem 

nawozy fosforowe (ok.. 0.85 kg P2O5/100 m2) 

               - superfosfat granulowany  - jesienią lub wiosną  

               - fosforan amonowy   - przed sadzeniem, bez obornika 

nawozy potasowe (ok. 2.2 kg K2O /100 m2) 

 - sól potasowa   - jesienią - 30-50 % dawki potasu 

 - siarczan potasu  - 30-100% jesienią, 30% przed sadzeniem 

nawozy azotowe (0.85-0.9 kg N/100 m2)   - przed sadzeniem 

 - mocznik 

 - saletra potasowa 

  - saletra amonowa 

  - siarczan amonu 

nawozy magnezowe (wg. potrzeb) 

  - siarczan magnezu   - przed sadzeniem 

nawozy wieloskładnikowe i mieszanki  - zależnie od składu, przed sadzeniem 

 

  agregat uprawowy lub kultywator, brony, włóka 

nawożenie przedwegetacyjne (w oparciu o analizę gleby): 



nawożenie pogłówne 

AZOT – amonowy   - po sadzeniu  - DOKORZENIOWO 

 azotanowy - w fazie IWW, w trakcie uprawy - DOKORZENIOWO 

 amidowy    - stymulacja wzrostu w okresie owocowania - DOLISTNIE 

    

FOSFOR  

fosforan amonowy     - po sadzeniu, początek kwitnienia - DOKORZENIOWO 

monofosforan potasowy - po sadzeniu, w czasie kwitnienia i owocowania 

       - DOKORZENIOWO 

fosforowe nawozy dolistne - po sadzeniu 

POTAS 

saletra potasowa - od sadzenia do początku owocowania DOKORZENIOWO 

siarczan potasu  - okres owocowania i dojrzewania – DOKORZENIOWO 

 

potasowe nawozy dolistne - okres dużych, dobowych różnic temperatur i wilgotności  

 



WAPŃ 

saletra wapniowa - cały okres uprawy  DOKORZENIOWO 

        -  początek kwitnienia i zawiązywania owoców  DOLISTNIE 

        -  owocowanie „DOOWOCOWO” 

 

chlorek wapnia     - okres owocowania  DOLISTNIE  

nowoczesne nawozy wapniowe -  co 2-3 tyg. - DOLISTNIE 

MAGNEZ 

saletra wapniowo - magnezowa - tak jak saletra wapniowa  DOLISTNIE lub 

              w substratach DOKORZENIOWO 

      

 nawozy mikroelementowe z magnezem - chlorozy wierzchołkowe -  

        DOLISTNIE 

  

MIKROELEMENTY (nawozy wieloskładnikowe) 

 w substratach  - cały okres uprawy  DOKORZENIOWO 

 w glebie   -  po zbiorze  DOKORZENIOWO 

 

 przy niedoborach - DOLISTNIE 



Nawożenie pogłówne - okresowe 

Posypowe:  
 

- dawki  < 100 g nawozu na roślinę 

   

- nawozy sypane od wewnątrz rzędu (system pasowo-rzędowy), 

 wokół rośliny lub wzdłuż linii kroplującej (system rzędowy) 

 

- nawóz sypany na glebę wilgotną  i wymieszany 

 

- nawóz sypany na glebę suchą wymaga wymieszania i podlania 

               ręcznego 

- dawki mniejsze, kilkukrotne 

 

 

!!! okresowe zasolenie 

!!! wymywanie składników 

!!! nieefektywne pobieranie 



przypalenie korzeni przez amoniak ze słabo rozłożonego obornika 



niedożywienie roślin  

źle wymieszane nawozy 



ZŁE POBIERANIE SKŁADNIKÓW NIEDOBÓR SŁADNIKA  

W PODŁOŻU 

- NPK 

-temp. podłoża 

- N, - P, - Mg 

-Mg - N 

- temp. powietrza 

+ NH4
+ 

„termiczne” 
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Kontrola i sterowanie warunkami powietrzno-wodnymi w glebie 

gleba lekka gleba ciężka 

nawadnianie 

 kroplowe  

reguluje  

wilgotność  

każdego 

typu gleby 

pod warunkiem 

 dostosowania  

dawek roztworu  

• do jej pojemności wodnej, 

• retencji, 

• aktualnej wilgotności 

• i wymagań roślin 

TENSJOMETR 

 

 

 

wskazuje stopień  

wysuszenia gleby 

prawidłowy rozkład wilgotności 

zbyt mała dawka wody lub 

zbyt duża rozstawa emiterów 

w stosunku do rozstawy roślin 



glony 

glony, porosty, mchy 

Glony, porosty i mchy rosną  

na  stale wilgotnych powierzchniach, 

 

nawet na zasobnych w wapń 



Ograniczanie ewaporacji i zachwaszczenia 

folia czarnobiała 

czarna folia lub czarna agrowłóknina 

herbicydy TYLKO przed sadzeniem !!! 

 

 potem; 

  - uszkodzenia roślin 

  - pozostałości  



Wymagania pokarmowe papryki w zależności od fazy rozwojowej 

mg/ dm3 podłoża 

Faza wzrostu AZOT FOSFOR POTAS MAGNEZ 

IINTENSYWNY 
WZROST 
WEGETATYWNY 

160-250 200-350 200-400 120-150 

PEŁNIA 
KWITNIENIA 

130-200 200-350 200-400 120-150 

PEŁNIA 
OWOCOWANIA 

130-200 150-250 350-500 100-120 

CAŁY OKRES 
UPRAWY 

WAPŃ     1800-2500 
SIARKA  9.0 
MIKRO.: Fe-3.0, Mn-0.4, Mo-0.01, Cu-0.2, Zn-0.2, B-0.3 

 

 



podstawowe żywienie roślin - FERTYGACJA STAŁA:  

 

6 tygodni po sadzeniu (0.7-1 l/roślinę) 

9. tydzień do końca IX – (1,5–2 l/roślinę) 

ciepły październik – (0,5–1 l/roślinę) 

 

dokarmianie – SPECJALISTYCZNE NAWOZY DOLISTNE 

- z fosforem (wzrost wegetatywny i pełnia kwitnienia) 

- z potasem (pełnia owocowania) 

- z wapniem (od czerwca do k. VIII) 

aktywizacja – STYMULATORY I NAWOZY AKTYWIZUJĄCE 

 substancje poprawiające funkcjonowanie : 
 

- systemu korzeniowego: zw. humusowe, aktywny tlen, mikroorganizmy 

- masy zielonej     

- rozwój kwiatów i zawiązków        wyciągi roślinne, aktywny tlen 

- wybarwianie owoców 

Zasady żywienia roślin  w nowoczesnej produkcji 



Nadmierny pobór azotu: 

  w optymalnej temperaturze i wysokiej wilgotności 

+NH4 

nadmierny wegetatywny wigor 

słabe dorastanie owoców 

nierówna powierzchnia komór 

w niskiej temperaturze 

fioletowe smugi  na owocach 

+N  



Wpływ dokarmiania roślin wapniem 

na jakość handlową i wartość biologiczną papryki 

objaw niedoboru Ca w owocach 

przy wilgotności: 

niskiej wysokiej 
stadium, w którym owoc  

„odczuwa” niedobór Ca 

- pora na dokarmianie 

preparatami z Ca 
Wpływ dokarmiania Ca  

na plon owoców handl. 

więcej Ca 

więcej suchej masy 

więcej wit. C 



NIEDOBÓR WAPNIA W OWOCACH (sucha  zgnilizna  wierzchołkowa) 

+wilg. 

- wilg. 

+temp. 

oparzenie słoneczne 



nieopadły okwiat  

mechanicznie blokuje 

transport Ca  

do wierzchołka owocu 

- wilg. 

zapylenie przez trzmiele 

+ wilg. 

wilgoć  

sprzyja 

szarej pleśni 

samozapylenie 



srebrzystość 

(chimera  fizjologiczna) 

 
 

niedobór Ca  

we wczesnym 

stadium rozwoju owocu 



wytrącanie kryształów szczawianów wapnia i magnezu  

= blokada przemian barwników 

Ca, +N, - światło 



Wpływ dokarmiania roślin potasem 

na jakość handlową i wartość biologiczną papryki 

mała elastyczność skórki i mikrospękania (ordzawienie) 

przy wysokiej temperaturze i niskiej wilgotności w dzień  

(utrata wody z owoców)  

    +  
niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności w nocy 

 (duży pobór wody z gleby i brak transpiracji  

przy słabej intensywności światła, 

wysokiej temperaturze, 

nadmiarze N 
 

powolna degradacja chlorofilu 

 i synteza barwników 

przy niedoborze K w owocach, oraz 

owoc  z rośliny  

opryskiwanej  dolistnym  

nawozem potasowym 



pH>7.5, +wilg. podłoża, - Mg 

NIEDOBÓR  MIKROELEMENTÓW  i  niekorzystne warunki  podłożowe 

-Fe, (+ wilg. podłoża) 

pH>7.5, (+wilg. podłoża) 

chimera 

 fizjologiczna 

     (- Fe) 

? 



NIEDOBOR  MIKROELEMENTÓW W ROŚLINIE 

-B - Mn 

- Fe - Zn 



chimera fizjologiczna  

deformacje „świetlne” 

 

(za dużo światła niebieskiego w spektrum) 

                efekt cieplarniany 

uszkodzenie preparatem 

ZABURZENIA HORMONALNE 

 (nadmiar auksyn w roślinie) 
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Tradycyjne drewniane tunele : 
             mała kubatura  

             słabe wietrzenie 

             nadmierna wilgotność i temperatura 

Nowoczesne stalowe tunele  

      wielkopowierzchniowe: 
 

 

 

 

 

duża kubatura  

intensywne wietrzenie 

możliwość chłodzenia poprzez zraszanie 

Wpływ warunków mikroklimatu w tunelach różnego typu  

na plonowanie i jakość owoców 



wilgotność  i  niska temp. 

wilgotność > 95% (za duża) 



oparzenia owoców  

przegrzaną parą wodną 



oparzenia owoców parą 

oparzenia cieczą 



oparzenie słoneczne oparzenie cieczą 



opary 

zimne lub gorące 

 

woda lub środkiem chemicznym  

oparzenie słoneczne 



OEDEMA 

zastoiska zimnego, wilgotnego powietrza miedzy liśćmi (w nocy) 

= woda jest wtłaczana w komórki szparkowe, które rozsadza, 



PIELĘGNACJA 

 

- odchwaszczanie !!! 

 

- CIĘCIE i PODWIĄZYWANIE pędów !!! 

 

- usuwanie liści i odrostów z głównego pędu 

 

- systematyczne usuwanie chorych i uszkodzonych owoców,    

  pędów i roślin oraz wycinanie płonych pędów z wnętrza korony !!! 

 

- usuwanie szypułek pozostałych po owocach 

 

- wietrzenie obiektów 

 

- zraszanie roślin 

zastosowanie trzmieli w celu poprawy kształtności i masy owoców 



• Rozstawa:    
•                           20 cm x 90 -100 cm (2 pędy) 

•                    35 - 40 cm x 60 - 70 cm  (3- pędy) 

•                                 50 x 50 cm          (4 pędy) 

 

•          międzyrzędzia ok. 90 cm 

 

• 3,5 – 4 (6) szt/m2   tj. 9-16 pędów / m2 

POZIOME SZNURY 

system prowadzenia 
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bez cięcia: 

•mało owoców 

•bardzo duże owoce 

• późno wybarwiające się 

•zniekształcone mechanicznie 

cięcie na 3-4 pędy: 

• sukcesywne owocowanie 

• dużo owoców 

• masa i kształt „eksportowy” 

• szybkie wybarwianie 

klasa II klasa I 

Wpływ cięcia i prowadzenia roślin  na plonowanie i jakość 

        owoców 



Najczęściej bywa tak: 



A powinno być tak !!!   



KONSEKWENCJE  STOSOWANIA  OGRANICZONEGO  SYSTEMU  CIĘCIA 

block A block C 

Ist class 

IInd class 

owocowanie na dolnych pietrach 

mechaniczne zniekształcenia 

7-10 b. dużych owoców (ca. 400 g) /rośl. 

uszkodzenia owoców i roślin 

w i zbiorze 

różny kształt owoców 



CHIMERA GENETYCZNA 

samorzutna hodowlana 



ZABURZENIA FIZJOLOGICZNE 

na skutek: 
● warunków klimatyczno-podłożowych 

 - złe pobieranie składników 

 - zaburzenia hormonalne 

 - chimery fizjologiczne 

 

● nieprawidłowej zawartości składników pokarmowych w podłożu 

 - niedobór, nadmiar lub zły bilans 

  - złe pobieranie 

 

● zaburzeń hormonalnych 

 - nieodpowiednie warunki klimatyczne 

 - subtancje toksyczne 

 - chimery hormonalne 

 

● zaburzeń genetycznych 

 - uszkodzenie materiału genetycznego 

 - chimery genetyczne 



Niektóre przyczyny zniekształcenia się owoców papryki 
• W obiektach nieogrzewanych nie można uniknąć spadków temperatury, 

można jedynie zapobiegać przegrzewaniu przez cieniowanie tuneli. 

• Optymalna temperatura dla papryki mieści się w zakresie 18–32°C. 
Wystarczy kilka chłodniejszych dni, aby kwiaty gotowe do zapylenia źle 
zareagowały.  

• Najczęściej spotykanymi zniekształceniami fizjologicznymi są: 

 - wielkie i „pomidorowate” owoce  

   gdy przed kwitnieniem temperatura w nocy spadała poniżej 10°C 

 - owoce o zmniejszonej liczbie komór (2 lub 3 zamiast 4)    

  jeśli temperatura podczas kwitnienia była niższa niż 10°C 

 - małe, cienkościenne owoce bez nasion 

  gdy w okresie zawiązywania temperatura w nocy spadała poniżej 15°C 

 - nadmiernie wydłużone z wyraźnie wypukłą i zaokrągloną dolną partią 

  tworzą się przy temperaturze poniżej 18°C 

 - duże (lub małe), wielokomorowe owoce, zewnętrzne boczne komory 
(„narośla”) oraz „bliźniacze” owoce na jednej szypułce 

   powstają przy niskiej temperaturze podczas kwitnienia i zawiązywania 

 

•  Gdy nastąpi poprawa warunków termicznych zapylenie kolejnych kwiatów 
może przebiegać bez problemów.  

• -normalnej wielkości, wielokomorowe owoce wykształcają się przy wysokiej  
temperaturze (>35°C) podczas intensywnego wzrostu wegetat. roślin. 



• Kształtność owoców zależy od liczby i prawidłowego rozmieszczenia nasion 
na łożysku dlatego sposobem na ograniczenie problemów ze 
zniekształceniami jest wprowadzanie trzmieli, które w krótkim okresie 
sprzyjających warunków mogą zapylić dużą liczbę kwiatów.  

 

• Na tworzenie się nasion mają również wpływ wewnętrzne substancje 
wzrostowe (endogenne auksyny), których przepływ regulowany jest przy 
udziale fosforu.  

 

• W złych warunkach termicznych nasila się występowanie wad budowy, 
ponieważ fosfor jest słabo pobierany w niskiej temperaturze.  

 - małe, zredukowane, często niekształtne owoce tworzą się, gdy występują 
 problemy z pobieraniem P lub duży jest jego niedobór w  podłożu 

 - w tym ostatnim przypadku zmiany kształtu mogą następować nawet w  

  temperaturze powyżej 18°C 

 - powstają wówczas owoce normalnej długości, lecz węższe od typowych 
 dla danej odmiany.  

 Dlatego wiosną wskazane jest i bardzo dobre efekty daje opryskiwanie 
roślin, nawet już przed kwitnieniem, dolistnymi nawozami fosforowymi. 

 

 - w uprawach gruntowych, zwłaszcza prowadzonych na oborniku, prawie nie 
 spotykane są zniekształcenia owoców wywołane niedoborem boru 
 (małe, zdeformowane owoce z nasionami).  
 



ZNIEKSZTAŁCENIA OWOCÓW 

„uprawowe” 

„klimatyczne” 

mechaniczne „pokarmowe” 

genetyczne 

hormonalne 



+N 

- temp. 

temperatura 

zniekształcenia 

mechaniczne 

+N 

 - światło 



Normalny 

3-4 komór 

5-7 płatków 

wielokomorowe 

zewnętrzne 

 komory 



„ogonek” <18
0 

8-100C - noce przed kwitnieniem 

Wpływ niskiej temperatury w okresie owocowania (VIII-X) 

Podczas kwitnienia i zawiązywania owoców 

<100 

12-150C podczas  

zawiązywania nasion 

podczas kwitnienia 

<100C noc 



FIZJOLOGICZNE ZNIEKSZTAŁCENIA OWOCÓW 

                w czasie pierwszych zbiorów 

<100C night  

zawiązywania owoców 

  „king fruit’  

18-200C 

normalny 

inicjacji kwiatów 

powstawania nasion 

Niska temperatura 

      12-150C 

 

        podczas 



normalna skrócony, 
zaokrąglony 
owoc 

ZMIANA  KSZTAŁTU  WIERZCHOŁKA 

 

 

niska temp. kwitnienia i zawiązywania 

= niedobór P  

(beznasienne, zdeformowane  owoce) 

OWOCE WIELOKOMOROWE 

>350C w stadium wegetatywnym 

normalne 

przechłodzona 

    (4 komory) 

wydłużony,  

zagięty 
wierzchołek,  

nadmierne zasolenie lub nadmiar K 



DEFORMACJE MECHANICZNE OWOCÓW 

wrastanie między pędy zabliźnione skaleczenie 

uszkodzenie komory  

we wczesnym stadium wzrostu owocu 

CHIMERA HORMONALNA 



ODMIANY 
 

- tolerancyjne na niską temperaturę  

- wydajne 

- o masie owocu 180-200 g (szybko dorastające owoce) 

- szybko wybarwiające się 

- o dużej trwałości owoców  

- o dużej odporności na choroby i szkodniki 

 

A 

B 

C typy owoców „blok” 
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Warunkiem rozpoczęcia „nabierania” koloru jest zakończenie wzrostu komórek  

i rozpoczęcie ich aktywnej działalności – „produkcji pożywienia dla nasion”.  
 

•    lepszy kolor mają owoce o wysokim poziomie K 

•    bardziej intensywna barwa przy wysokiej intensywności światła 

• czerwona barwa pojawia się szybciej w niższych temperaturach 

• żółta barwa nie jest zależna od temperatury 

 

• przyspieszenie wybarwiania przy zwiększeniu ilości etylenu (starzenie) 

   im więcej etylenu tym szybsze przebarwienie, starzenie i  mięknięcie 

 skórka cienka i mało elastyczna (ordzawienia skórki przy wahaniach wilgotności) 

 

opóźnienie wybarwiania: wysoki poziom N i wilgotności (długi okres wzrostu owoców), 

   osłabienie „energetyki” komórek (chłód, słaba fotosynteza) 

 

nierównomierne wybarwienie (zielone plamy i zacieki):  wysoki poziom N i Ca + 

            niedobór światła 

 

  

• tempo i sposób wybarwiania, dojrzewania i starzenia się są cechami odmianowymi.  

Warunki wybarwiania papryki 



Na smak i charakterystyczny zapach świeżych owoców 

papryki wpływają: 
 

• kwasy organiczne (np.. kwas p-kumarynowy - antyoksydant),  

• cukry 

• pyrazyna papryki (alkilomethoxypyrazyny, zwłaszcza w owocach zielonych)  

• olejki lotne (m.in. limonen) 

 

Na barwę –chlorofil,  leukoantocyjany, ksantofile (biksyna)  

          i karotenoidy (kapsantyny , kapsorubina, kapsulina, luteina i 

                     likopen) 

Na chrupliwość, soczystość  i mięsistość  
•  „ stan” pektyn i uwodnienie tkanek 

 

Inne substancje czynne – szkodliwe w wysokich stężeniach (ekstrakty), ale 

    w ilościach występujących w papryce - całkowicie bezpieczne 

• kapsycydyna (saponina sterydowa) 

• kapsosolanina (u osób z dysfunkcją wątroby może    

        powodować dyskomfort po spożyciu surowych owoców) 

   



Papryka dojrzewająca po oprysku etefonem 

efekt starzenia roślin i owoców 



co 2 tygodnie 

8 L/ha 

kontrola 

co 7 dni 

     4 L/ha 

Stymulator dojrzewania  Pioner ColoPlus  zastosowany przed zbiorem: 



niehormonalne stymulatory wybarwiania 

Brix 

Colorado  

InCa  

Balance  Pioner ColoPlus 

kontrola  
saletra  

wapniowa  



● owoce  

   wyłamywane w kolanku  

    – szybkie zasychanie blizny 

       i blokada dla patogenów 

 

 

 

● owoce  

   odcinane sekatorem 

   - pozostałość szypułki wyłamana 

   - oprysk środkami grzybobójczymi 

     po zbiorze 

 

ZBIÓR 



owoce ze śladem przebarwienia, owoce wybarwione 

przed wybarwieniem 

owoce kremowe, 

fioletowe, 

jasnozielone 

owoce zielone  

wyrośnięte 

twarde „chrupiące” 

o gładkiej powierzchni 

 o matowej „woskowej” skórce 



nagrzane owoce intensywnie wyparowują wodę, 

co sprzyja mięknięciu owoców i rozwojowi bakterii i grzybów 



Po zbiorze: 

 

● schłodzenie owoców  o temp. > 25 0C do temp. ok. 13 0C przez 3-4 godz.   

   poprawia trwałość pozbiorczą  

-zimne powietrze < 10 0C (komora chłodnicza) 

-zimna, chlorowana woda  < 15 0C + osuszenie 

                                                        (sprzyja rozwojowi chorób) 

● płukanie chlorowaną wodą o temp. 25 -27 0C ogranicza rozwój chorób  

   i przyspiesza wybarwianie, ale wymaga bardzo dokładnego wysuszenia  

   owoców  

● owoce przechłodzone (po przymrozkach) nie nadają się do przechowania 



PRZECHOWYWANIE 

przed wybarwieniem:    

 7-8 0C                 90-95 % Rh               3-5 tyg.  

    

     
owoce „wygrzane”              80-85 % Rh 

wybarwione : 5,5-7 0C    90-95 % Rh             2-3 tyg 

do wybarwienia: 

    ok. 2 tyg.  

     15-18 0C   

  

przechowanie    < 7- 8 0C i < 80 % Rh 

magazynowanie     >15-20 0C  
= uszkodzenia chłodowe 

KA:   

    8 0C   i   95% Rh 

0% CO2 + 3% O2 lub 

2% CO2 + 3% O2  

      6-8 tygodni 



TRANSPORT 

wybarwione:               4-6 0C                 3 - 5 dni 

   8 0C                 6-10 dni 

         8-8.5 0C                 2 tygodnie 

niedojrzałe:           5-8 0C          3 -   5 dni 

       8 0C          6 - 10 dni 

         8-8.5 0C          2 tygodnie 

wilgotność 

 Rh 90% 

Sposób ułożenia opakowań musi zapewniać cyrkulacje powietrza  

i odprowadzenie ciepła z masy 



niedopuszczalny bałagan  

po zakończeniu  

produkcji rozsady 

PATOGENICZNE    ZAGROŻENIA   PAPRYKI 



CHOROBY GRZYBOWE 

choroby odglebowe 

Phytophtora ssp 
pierścieniowa zgnilizna podstawy pędu 

zgorzele siewek „czarna nóżka” 

Pythium sp. 

- „czysty” substrat i pomieszczenie uprawne 

- po siewie oprysk powierzchni  

- możliwie płytkie pikowanie = pikowanie pod liścienie tylko młodej siewki 

- stała wilgotność podłoża  



Fusarium solani 

F. oxysporum 

         f.sp. radicis-lycpersici 

 

fuzarium zgorzelowe 

Phytophtora capsici 

pierścieniowa 

zgnilizna 

podstawy pędu 

„przypalenie” korzeni 

np..amoniakiem 

- odkażanie chemiczne lub termiczne 

- rozsada o zdrowych i silnych korzeniach 

- płytkie sadzenie, na głębokość pojemnika rozsadowego 

- po zauważeniu więdnięcia podlewanie po łodydze środkami chemicznymi 0.5 l/rośl. 

przy wczesnym stadium  

 - intensywne podlewanie wodą 



Verticilium dahliae  

lub  

Pythium myriotylum  

- podobne objawy obu chorób 

- 4 letni płodozmian 

 

- wapnowanie >3500 mg Ca/dm3 

                    tj. 7 t Ca/ha 

- nawozy zielone np. gorczyca 

- obornik < 4 t/ha 

 

- odkażanie chemiczne gleby 

- parowanie gleby 

 



verticylioza fuzarioza 



choroby „nadziemne” 

Szara pleśń 

Botritis cinerea 

Zgnilizna twardzikowa 

Sclerotinia sclerotiorum 



choroby „nadziemne” 

Szara pleśń Zgnilizna twardzikowa 



Szara pleśń 

zgnilizna twardzikowa 



szara pleśń 

zakażenie wtórne 

bakterioza 

zakażenie pierwotne 

saprofit 



Alternaria – wtórnie poraża owoce z suchą zgnilizną lub oparzeniami 



CHOROBY BAKTERYJNE 

mokra zgnilizna bakteryjna  

Erwinia carotovora ssp.carotovora 

infekcja po uszkodzeniu 

infekcja przez słupek 



czarna bakteryjna plamistość papryki 

Xantomonas campestris pv. versicatoria 

mokra zgnilizna bakteryjna  
Erwinia carotovora ssp.carotovora 



bakteryjna cętkowatość papryki 

Pseudomonas syringae pv. tomato 



wtórne 



CHOROBY WIRUSOWE 

PVY 

TSMV 

CMV 
TMV 



wirus 

TSMV 

brązowa plamistość liści pomidora na papryce 



? 

 wirus PVY 

 

mozaika ziemniaka na papryce 



niedobór boru? problem świetlny? 

szara pleśń ? pordzewiacz ? 

    wirus CMV  

mozaika ogórka na papryce ? 



Wirus – owoc o normalnej twardości lub twardszy 

Bakterioza – 

 wyraźnie rozmiękczony  

miekisz 

Więdnięcie – owoc miękki i pomarszczony 



wirus 

bakterioza 



MSZYCE 
 

  przenoszą choroby wirusowe !!!  

zimowanie -  w stadium jaja na roślinach i w pomieszczeniach 

- uskrzydlone  mszyce przelatują maj-czerwiec  

- rozwój jednego pokolenia trwa średnio 12 dni  

- w zależności od miejsca uprawy i terminu nalotu  

- liczba pokoleń może sięgać do 30  

larwa złotooka 

entomofagi:   drapieżne muchówki: 

pasożyt Aphidius collemani  

drapieżca Aphidoletes aphidimyza 

drapieżcy naturalni  

larwa biedronki 

larwa złotooka 



 

 

  

 

PRZĘDZIORKI  
zimują w resztkach roślinnych, w ziemi, pod korą drzew, w konstrukcjach 

 szklarni lub tunelu. Rozwój pokolenia trwa do 2 miesięcy. 

Preferują suche, „stojące powietrze” 

Tworzą pajęczynę na dolnej stronie liści, 

 a nawet oprzędy na wierzchołkach 



WCIORNASTKI  

są przenosicielami wirusa brązowej plamistości pomidora 

zimowanie - w resztkach pożniwnych wielu gatunków upraw i chwastów 
        w ziemi, magazynach lub przechowalniach.  
cykl rozwojowy od jaja do dorosłego osobnika trwa około 1 miesiąca.  
w warunkach polowych może wydać od 2 do 4 pokoleń, a pod osłonami do 10 

Naturalny drapieżca 

- larwa złotooka 

Wciornastek i uszkodzenia  

spowodowane żerowaniem 



ZIEMIÓRKI i  BRZEGÓWKI 



PIĘTNÓWKI 



gąsienice BŁYSZCZKI JARZYNÓWKI  

(Autographa gamma) 



ogrodnica niszczylistka (Phyllopertha horticola) 



ŚLIMAKI 

MYSZY 

KRETY !!!!! 

Inne szkodniki papryki: 

• miniarki 

• drutowce (larwy chrząszczy z rodz. sprężykowatych) 

• pędraki (larwy chrząszczy z rodz. żukowatych np. chrząszcz majowy) 

• rolnice (larwy motyli z rodz. sówkowatych) 


