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Wo kół sma ków i barw

Ma my peł nię la ta. Stra ga ny ku szą róż no rod no ścią owo ców i wa rzyw.
Za koń czył się zbiór tru ska wek i cze re śni, trwa ją zbio ry in nych ja go do -
wych, śli wek, wcze snych od mian ja błek. Jak zwy kle nie bra ku je pro -
ble mów. Zgła sza li je już pro du cen ci tru ska wek, któ rzy na więk szych
plan ta cjach za trud nia ją pra cow ni ków zza wschod niej gra ni cy. Tym -
cza sem ci nie zdą ży li do je chać na czas zbio ru. Przy czy ną są pro ble -
my z otrzy ma niem wiz na Ukra inie. Pra cow ni cy se zo no wi sto ją
w ogrom nych ko lej kach po do ku men ty. Oba wia ją się, że nie zdą żą
na zbio ry ja błek, któ re w tym ro ku rów nież bę dą wy so kie. Co na to
pol skie Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych? W tej kwe stii wy da ło ofi -
cjal ny ko mu ni kat, któ ry brzmi na stę pu ją co: „W spra wie wiz dla oby -
wa te li Ukra iny, któ rzy są za in te re so wa ni przy jaz dem do Pol ski do pra -
cy se zo no wej, nie zo sta ły wpro wa dzo ne pu le czy kon tyn gen ty. Pol skie
Kon su la ty na Ukra inie ro bią wszyst ko, by wy da wać wi zy dla wszyst kich
za in te re so wa nych”.

Pro ble my ma ją tak że pro du cen ci czar nej po rzecz ki. W se zo nie
sku pu po raz ko lej ny nie mo gli dojść do po ro zu mie nia z prze twór ca -
mi, któ rzy są głów ny mi od bior ca mi tych owo ców. Przy sło wio wą 
ko ścią nie zgo dy są, oczy wi ście, ce ny sku pu. Zda niem plan ta to rów,
po win ny one wy no sić oko ło 2,00 zł/kg, tym cza sem za kła dy pro po nu -
ją znacz nie mniej. Po nad to w trze ciej de ka dzie lip ca, w okre sie roz -
po czę cia prze ro bu wi śni od mia ny Łu tów ka, wie le za kła dów wstrzy -
ma ło skup po rzecz ki.

Ra port nu me ru po świę ca my ro śli nom ozdob nym – jed no rocz nym
i by li nom. Kie dy pro duk cja ro ślin „na kwiat cię ty” prze sta ła się opła -
cać, wie lu pol skich ogrod ni ków prze sta wi ło się na upra wę ro ślin 
ra ba to wo -bal ko no wych. Na sze oto cze nie jest dzię ki te mu co raz pięk -
niej sze. W par kach, ogro dach, ogród kach i na bal ko nach kwia ty
przy cią ga ją wzrok róż no rod no ścią barw i kształ tów. Już nie tyl ko po -
pu lar ne pe lar go nie, pe tu nie, be go nie czy ak sa mit ki, ale wie le in nych
ro dza jów i ga tun ków. Ro śli ny są pro du ko wa ne głów nie z ma te ria łów
roz mno że nio wych, któ re do star cza ją na szym ogrod ni kom spe cja li -
stycz ne fir my. Oka zją do za po zna nia się z ich ofer tą są dni otwar te.
W ra por cie za miesz cza my re la cje z po ka zów, któ re wio sną i wcze s -
nym la tem od by ły się w róż nych miej scach w kra ju i za gra ni cą.

Te mat „ra ba tów ki” jest kon ty nu owa ny w dzia le „Ro śli ny ozdob ne”.
Czy do de ko ra cji mia sta war to wy ko rzy sty wać ro śli ny jed no rocz ne,
jak współ pra co wać z pro du cen ta mi tych kwia tów – o tym w wy wia -
dzie „Po wrót kwia tów se zo no wych do mia sta” (str. 88–89). Czy tel ni -
kom za in te re so wa nym za gad nie nia mi upra wo wy mi po le ca my lek tu rę
re por ta żu z go spo dar stwa pro du ku ją ce go w cią gu ro ku bli sko mi lion
ro ślin „ra ba to wych”, głów nie na po trze by zie le ni miej skiej (str. 90–93),
a na dal szych stro nach – ar ty kuł o na wo że niu „ra ba tów ki”. 
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Na wła snym już po lu (1,4 ha) przez kil ka lat sta wia li ko -
lej ne tu ne le fo lio we, z prze zna cze niem do pro duk cji
ro ślin, głów nie dla po trzeb zie le ni miej skiej. Część

z tych obiek tów to ni skie wol no sto ją ce tu ne le wła snej kon -
struk cji, część zaś to no wo cze sne blo ki fo lio we o po wierzch -
ni 2500 m2.

– Kie dy pod ję li śmy de cy zję o bu do wie od pod staw na sze -
go go spo dar stwa, w miej scu, gdzie te raz sto ją tu ne le fo lio -
we, by ło „szcze re po le”. – Część środ ków fi nan so wych
na in we sty cje po cho dzi ła z unij nych dotacji PROW, w ra -
mach dzia ła nia: „Mo der ni za cja go spo darstw rol nych”. Czy
trud no by ło je uzy skać? Pro ce du ry trwa ły trzy la ta, war to by -
ło jed nak przez nie do koń ca prze brnąć. Li czy my, że uda
nam się uzyskać ko lej ne  do fi nan so wa nie, z tran szy na la -
ta 2014–2017. Je śli jed nak nie bę dzie my mo gli skorzystać 
z tego wspar cia, i tak nie stanie się to dla nas „czer wo nym
świa tłem” dla dal sze go roz wo ju go spo dar stwa – opo wia da -
ją mło dzi producenci.

W pla nach pań stwa Kwiet niów jest za kup ko lej nych tu ne -
li (do ce lo wo po wierzch nia upra wy w blo kach fo lio wych wy -

Danuta Pyza-Grzybowska

„Ra ba to we”
pro duk cja na swo im

� Anna i Dariusz Kwietniowie: – Nie ma dla nas „czerwonego światła”
dla dalszego rozwoju gospodarstwa

� Pelargonie bluszczolistne i surfinie w metalowych konstrukcjach,
przygotowane dla przedsiębiorstwa zieleni miejskiej

� Begonię mieszańcową Dragon Wing posadzono w specjalnych
pojemnikach o kaskadowym układzie
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nie sie 6800 m2), wy po sa że nie go spo dar stwa m.in. w ru cho -
me sto ły za le wo we i kom pu ter kli ma tycz ny, a tak że bu do wa
ko tłow ni.

KU NO WO CZE SNO ŚCI

Sze ścio na wo wy zblo ko wa ny tu nel (o sze ro ko ści na wy 9 m
i dłu go ści 32–36 m), za ku pio ny w fir mie Far mer, po kry ty jest
po dwój ną fo lią pom po wa ną za po mo cą dwóch ste row ni ków:
cza so we go i ci śnie nio we go. Każ da na wa ma nie za leż ne ste -
ro wa nie. Przy sil nym wie trze ste row nik ci śnie nio wy, w ra zie
po trze by, wy łą cza pom po wa nie fo lii. Je śli zaś wiatr jest sła by,
a tym sa mym ci śnie nie mię dzy fo lia mi mniej sze, na stę pu je
do pom po wa nie po wie trza. – Po dusz ka po wietrz na przy no si
oszczęd ność w ogrze wa niu 20–30%. Do dat ko wą oszczęd -
ność ener gii za pew nia sys tem kur tyn peł nią cych za rów no
funk cję ter mo izo la cyj ną w okre sie grzew czym (ogrze wa -
na jest mniej sza ku ba tu ra tu ne lu – do wy so ko ści 3,5 m, czy li
do ryn ny), jak i cie niu ją cą la tem (od bi ja nie świa tła) – mó wi
pan Da riusz. Kur ty ny są za my ka ne i otwie ra ne au to ma tycz -
nie. Gór ne wietrz ni ki, roz miesz czo ne wzdłuż ca łe go tu ne lu,
mo gą się wy chy lać mak sy mal nie do oko ło 1 m. Ich otwie ra -
nie i za my ka nie od by wa się za po mo cą sil ni ków 3-fa zo wych.
Szczy ty tu ne li wy ko na ne są z 1-ko mo ro we go po li wę gla nu,
gru bo ści 8 mm. Dzię ki te mu kon struk cja jest bar dzo sta bil na,
a go spo da rze – jak pod kre śla ją – nie oba wia ją się sil nych
wia trów. Obiek ty wy trzy mu ją ob cią że nie śnie giem do
95 kg/m2.

Swo bod ny spływ wo dy w ryn nach za pew nia róż ni ca wy so -
ko ści naw w szczy cie – od 5,9 do 6,2 m. Spe cjal na po wło ka
na fo lii („an ty skra placz”) za po bie ga ska py wa niu skro plo nej
pa ry wod nej na ro śli ny; wo da z we wnętrz nej po ła ci da chu jest
od pro wa dza na ryn ną. – Takie rozwiązanie było sku tecz ne
w na szym go spo dar stwie przez czte ry la ta. Po tym cza sie
prze stało peł nić swo ją funk cję, zwłasz cza w za głę bie niach fo -
lii. Fo lia, wg za pew nień do staw cy, ma mieć ży wot ność 8 lat.
Fir ma Far mer wy po sa ży ła tu nel w dwa ra mio na zra sza ją ce
o wy daj no ści po 3600 l/godz. Urzą dze nia te spraw dzi ły się tyl -
ko w pro duk cji roz sa dy. Ro śli ny po prze sa dze niu w do nicz ki
do ce lo we pod le wa ne są ręcz nie, co za pew nia do kład ne pod -
la nie każ dej z nich – in for mu je go spo darz. Tu ne le ogrze wa ne
są za po mo cą kil ku pie cy na dmu cho wych na olej grzew czy:
dwa ma ją moc po 100 KW, ko lej ne dwa – po 37 KW i je den 25
KW. Pie ce włą cza ją się au to ma tycz nie, za leż nie od za da nej
tem pe ra tu ry i wska zań elek trycz nych czuj ni ków tem pe ra tu ry.
Przy za da nej tem pe ra tu rze, np. 12°C piec włą cza się
przy 11,5°C. Spa li ny od pro wa dza ne są od dziel ny mi ko mi na mi.

Do nicz ki upra wo we usta wia się na czar nej ma cie szkół kar -
skiej (któ rą wy ło żo ny jest ca ły obiekt), a część za wie sza
na sta bil nych ru rach śred ni cy ¾ ca la. Ru ry, jak rów nież śru by
i po łą cze nia są ocyn ko wa ne. Na jed nej ru rze (jest ich 16), dłu -
go ści 31 m, miesz czą się 74 am ple, do któ rych do pro wa dzo -
ny jest sys tem kro plu ją cy. Nie ma oba wy, że do nicz ki te ogra -
ni czą do stęp świa tła do ro ślin sto ją cych na ma cie, bo obiek ty
upra wo we ma ją do sta tecz nie du żą ku ba tu rę. Do dat ko we wy -
ko rzy sta nie po wierzch ni pro duk cyj nej w tu ne lu za pew nia ją

� Maksymalne wykorzystanie miejsca; uprawa w doniczkach
ustawionych na macie oraz w podwieszonych amplach

� Niska dalia ogrodowa, chętnie sadzona na rabatach

� Santolina cyprysikowata znajduje zastosowanie na obwódkach rabat � Dużym zainteresowaniem odbiorców zagospodarowujących miejskie
rabaty cieszy się heliotrop peruwiański
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spe cjal ne kon struk cje w kształ cie pi ra mi dy (wy ko na ne we
wła snym za kre sie w go spo dar stwie), na któ rych roz miesz czo -
ne są ka ska do wo nie za cie nia ją ce się pół ki. Naj le piej spraw -
dza ją się w upra wie ro ślin o po kro ju zwi sa ją cym.

Jed na z now szych in we sty cji w go spo dar stwie to do nicz -
kar ka May er TM 1610 (za ku pio na w fir mie Ven ta), o wy daj no -
ści na peł nia nia 2600 do ni czek na go dzi nę. Go spo darz zde cy -
do wał się na do dat ko we wy po sa że nie tej ma szy ny. Jest to
pneu ma tycz ne urzą dze nie, któ re po zwa la pre cy zyj nie prze -
mie ścić do nicz ki na stół (ma to zna cze nie zwłasz cza w sy tu -
acji, gdy są one na elek try zo wa ne przy zmia nie po go dy),
a tak że po daj nik – ra mię, gdzie moż na do dat ko wo po sta -
wić 2,5–3 tys. do ni czek. Go spo dar stwo wy po sa żo ne jest w 40
wy mien nych, ser wi so wa nych wóz ków CC, a tak że w dwa wła -
sne sa mo cho dy do staw cze. Co dzien nie w se zo nie przy go to -
wy wa ne są do wy sył ki 2–3 par tie ro ślin, dla te go ko niecz ne
jest po sił ko wa nie się do dat ko wym, wy na ję tym trans por tem.

NA RA BA TY I DO KON STRUK CJI

Ro śli ny z go spo dar stwa pań stwa Kwiet niów de ko ru ją za rów -
no du że mia sta, jak i ma łe miej sco wo ści w ca łej Pol sce. Naj -
czę ściej ob sa dza ne są ni mi ra ba ty, ale też spe cjal ne kon struk -
cje przestrzenne i po jem ni ki wy ko na ne w go spo dar stwie bądź
do star czo ne przez kon tra hen ta, np. fir mę Ter ra spe cja li zu ją cą
się w po szu ki wa niu miej skich od bior ców go to wych ro ślin nych
ka ska do wych de ko ra cji. – W na szym go spo dar stwie te kon -
struk cje ob sa dza się ro śli na mi zgod nie ze szcze gó ło wym za -

mó wie niem do ty czą cym nie tyl ko ga tun ków, ale cza sa mi i od -
mian, po tem są przez nas do wo żo ne i mon to wa ne, zaś ich
pie lę gna cją zaj mu je się przed się bior stwo zie le ni miej skiej.
W spe cjal nych dwu ele men to wych po jem ni kach – do ni cach
Ji flor, ob sa dza my ro śli na mi ru cho mą wkład kę. Sta ły zaś ele -
ment ta kiej do ni cy jest za mon to wa ny np. na lam pie oświe tle -
nio wej w mie ście. My do star cza my od bior cy go to wy pro -
dukt – in for mu je pan Da riusz.

Dzię ki „in ter ne to wej” ak tyw no ści go spo da rzy, w tym ro ku
kre acje z ich go spo dar stwa de ko ru ją np. Sta re Mia sto we
Wro cła wiu. Wio dą ce w tym ob sa dze niu są: ak sa mit ka (25 tys.
szt.) i sta rzec (16,5 tys. szt.), a po nad to: be go nia sta le kwit ną -
ca, ire zy na, kan na, że ni szek, ko leus, sur fi nia oraz pe lar go -
nie – ra ba to wa i blusz czo list na (łącz nie 80 tys. szt.). Do am pli
po sa dzo no ba ko pę i bi dens. – Więk szość wy mie nio nych 
ro ślin to główny nasz asor ty ment, któ ry sta no wi oko ło 60%
ca ło ści pro duk cji; upra wia my 80–100 tys. szt. każ de go z tych
pod sta wo wych ga tun ków. Pro duk tów „ni szo wych” (ta kich jak
np. aste ri skus, fir let ka, he lio trop, szał wia omszo na, ga za nia,
plek tran tus, zie list ka, san to li na) pro du ku je my po 1–5 tys. szt.
Sa dzon ki za ma wia my głów nie w fir mach Syn gen ta, Volmary
i Plant pol. Do bie ra my od mia ny na da ją ce się do trud nych
miej skich wa run ków – mó wi pa ni An na.

Wśród pe lar go nii ra ba to wej do mi nu je se ria Cal lio pe, głów -
nie od mia na ‘Dark Red’, a z pe lar go nii blusz czo list nych do ob -
sa dza nia „pię tro wych” do nic – se ria Vil le de Pa ris, z od mia na mi:
‘Red’, ‘Li la’, ‘Dark Red’. Be go nia sta le kwit ną ca re pre zen to wa -
na jest przede wszyst kim przez se rię Ascot i Am bas sa dor, zaś

� Begonia stale kwitnąca to jedna z wiodących roślin w miejskich
nasadzeniach

� Pelargonia bluszczolistna, chętnie stosowana ozdoba w miastach

� Nowoczesne, zblokowane tunele foliowe firmy Farmer � Ramię zraszające ma zastosowanie głównie do podlewania rozsady
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be go nia mie szań co wa – przez se rię Dra gon Wing i Big (głów nie
od mia ny czer wo ne). Wio dą ca se ria ak sa mit ki roz pierz chłej to
Aton (od mia ny: ‘Oran ge’, ‘Yel low’), a da lii mie szań co wej – Gal -
le ry i Goldalia. Do mi nu ją cą od mia ną szał wii błysz czą cej jest
‘Fla mex 2000’, zaś star ca zwy czaj ne go – ‘Si lver Dust’.

W STA ŁEJ OFER CIE, DLA KAŻ DE GO 

Ro śli ny (w 90% są to uko rze nio ne sa dzon ki w mul ti pla tach)
sa dzi się od 3–5. ty go dnia ro ku, głów nie do do ni czek śred ni -
cy 8,5 cm (35% na sa dzeń) lub 9 cm (w mniej szej ilo -
ści – do 10, 11, 12 i 14-cm), a także am pli śred ni cy 19, 21
i 23 cm. Pod ło żem jest wy so ko ga tun ko wy torf z glin ką LT 019,
fir my Kla smann. Do nicz ki, bar dzo do brej ja ko ści, go spo da rze
ku pu ją po kon ku ren cyj nej ce nie w oko licz nym za kła dzie, ale
w przy szło ści pla nu ją uzu peł niać ich asor ty ment o do nicz ki
Te ku nabywane w fir mie Ven ta.

Du żą wa gę przy wią zu je się do na wo że nia ro ślin. Daw niej
na wo zy by ły mie sza ne w 1000-li tro wych zbior ni kach. Obec nie
Do sa tron sa mo czyn nie mie sza stę żo ną po żyw kę z wo dą,
zgod nie z za da nym stę że niem. Od bie żą ce go se zo nu go spo -
da rze sto su ją na wóz Uni ver sol i Pe ters Pro fes sio nal fir my Ever -
ris. – Ma ją mniej an ty zbry la czy niż in ne na wo zy do tych czas
sto so wa ne w go spo dar stwie, po trze ba więc mniej cza su
na przy go to wa nie z nich po żyw ki – pod kre śla pan Da riusz. Pe -
ters (10 : 52 : 10) sto su je się ja ko star ter, po tem uży wa ny jest
Uni ver sol Żół ty (źró dło fosforu), na stęp nie Uni ver sol Zie lo ny
lub Nie bie ski (źró dło azotu), przed kwit nie niem Blo om Bo oster

(źró dło fos fo ru), zaś w ce lu pod trzy ma nia kwit nie nia – Uni ver -
sol Po ma rań czo wy. Pod sta wą pra wi dło we go na wo że nia jest
po nad to co dzien na ob ser wa cja ro ślin i re ago wa nie na nie pra -
wi dło wo ści. – Je śli np. li ście w cza sie kwit nie nia są zbyt ja sne,
wte dy sto su je my che lat że la za fir my Yara, bądź Uni ver sol 
Zielony łą czy my z Nie bie skim. Na wo zi my z każ dym pod le wa -
niem (fer ty ga cja) w stę że niu 0,1–0,4%, za leż nie od sta nu ro ś -
li ny. To wy ma ga du że go do świad cze nia. Je śli np. chce my
uzy skać w krót kim cza sie du żą ma sę zie lo ną, pro por cja mię -
dzy Universolem Zie lo nym (lub Nie bie skim) a Po ma rań czo -
wym wy no si 3 : 1, zaś ko niecz ność uzy ska nia w krót kim cza -
sie ro ślin kwit ną cych wy ma ga od wrot nej pro por cji w na wo że -
niu. Kri sta lon Zie lo ny sto su je my przy po go dzie słonecznej,
zaś Nie bie ski – przy pochmurnej – mó wi pro du cent. Wo da
z dwóch stud ni głę bi no wych jest czer pa na z głę bo ko ści po -
nad 30 m. Gospodarstwo wyposażone jest w dwie wy so ko ci -
śnie nio we pom py, każ da o wy daj no ści 8 tys. l/godz., co – jak
in for mu je go spo darz – wy star cza na po trze by go spo dar stwa.

Na sa dze nia ro ślin trwa ją do je sie ni. – W „po cze kal ni” ma -
my za wsze bar dzo du żo sa dzo nek, tak aby moż na by ło spro -
stać każ de mu za mó wie niu. Na szą de wi zą jest, aby to war był
w sta łej ofer cie, dla każ de go od bior cy. Nie je stem na wet w sta -
nie po wie dzieć, ile ra zy wy ko rzy sty wa na jest da na po wierzch -
nia – opo wia da pan Da riusz. Do po cząt ku czerw ca, w cza sie
mo jej wi zy ty w go spo dar stwie, by ły już trzy te go rocz ne na sa -
dze nia. Ja ko pierw sze, w mar cu – kwiet niu, sprze da wa ne są
ro śli ny z ubie gło rocz nych na sa dzeń (bra tek – rów nież w 6-pa -
kach, kie ro wa nych do mar ke tów, sto krot ka, nie za po mi naj ka),
a z 5. ty go dnia na sa dzeń ro śli ny sprze da je się od 15–20 kwiet -
nia. Paź dzier nik – pro duk cją brat ków i chry zan tem – koń czy
se zon ro ślin ra ba to wych w tym go spo dar stwie. Część to wa ru
jest sprze da wa na na gieł dzie w Ty chach i Kra ko wie, gdzie go -
spo da rze ma ją wła sne sto isko, bądź tra fia do cen trów ogrod -
ni czych, a tak że na ryn ki za gra nicz ne, np. na Sło wa cję.

IN TER NET I PRZE TAR GI

Od bior ca mi to wa ru są kon tra hen ci z ca łe go kra ju. – Naj bar -
dziej efek tyw nym spo so bem zdo by cia du że go od bior cy ro ślin
jest dla nas udział w licz nych prze tar gach. Ogła sza ją je fir -
my/in sty tu cje od po wie dzial ne za zie leń za rów no w du żych
mia stach, jak i w mniej szych miej sco wo ściach. Gro no na -
szych klien tów po sze rza my głów nie za po śred nic twem in ter -
ne tu – in for mu je Da riusz Kwie cień. Bar dzo po moc na w kre -
owa niu wi ze run ku fir my jest stro na in ter ne to wa go spo dar -
stwa – „oczko w gło wie” pro du cen ta, któ ry pod kre śla, że
nad jej do sko na le niem pra co wał ca łą zi mę. �

� Dosatron bardzo ułatwia prace przy sporządzaniu pożywki � Jedenz kilku piecy nadmuchowych, na olej grzewczy

� Doniczkarka Mayer TM 1610, z dodatkowym wyposażeniem

Dokument wyłącznie na użytek osoby: Dariusz Kwiecień biuro@diantpol.com. (data wygenerowania: 2013-08-06 16:57)
Kopiowanie lub rozpowszechnianie dokumentu lub jego fragmentów bez zgody wydawcy zabronione.


