
Odkażanie podłoża po zbiorze warzyw 
 

Produkcja warzyw w monokulturze to częste zjawisko przyczyniające się do nagroma-

dzenia szkodliwych patogenów w glebie. W warunkach intensywnej produkcji warzyw 

na tym samym stanowisku, powinno być ono co kilka lat poddawane zabiegowi odkaża-

nia.  Niestety polityka rejestracji środków ochrony roślin w Unii Europejskiej zmierza do 

nieustannego ograniczania ich zakresu. Jedynym rozwiązaniem ograniczającym problem 

zakażonych podłoży jest rozszerzenie rejestracji środków na inne gatunki warzyw.  

Alternatywą dla ochrony chemicznej może być zabieg parowania podłoża, ale z uwagi  

na zbyt wysokie koszty jego wykonania nie jest powszechnie stosowany przez plantato-

rów warzyw.  

 

Do najgroźniejszych patogenów wywołujących choroby odglebowe zalicza się: grzyby  

z rodzaju Fusarium i Rhizoctonia, organizmy z rodzaju Pythium i Phytophthora, a także 

bakterie z rodzaju Pseudomonas. Wymienione patogeny są sprawcami fuzariozy naczy-

niowej, fuzariozy zgorzelowej i rizoktoniozy. 

 

Grzyby z rodzaju Botrytis i Sclerotinia są polifagami, czyli atakują praktycznie wszystkie 

gatunki roślin warzywnych. Niezwykle groźna na pomidorach jest choroba bakteryjna 

zwana rakiem bakteryjnym pomidora, powodowana przez Clavibacter michiganensis 

var michiganensis oraz bakteria z rodzaju Pseudomonas atakująca np. sałatę. Na papryce 

dosyć poważną chorobą odglebową jest werticilioza powodowana przez Verticillium 

dahliae i V. albo-atrum. 

 

Obecnie w Polsce do kompleksowego odkażania gleby zarejestrowany jest Basamid 97 

GR. Środek ten, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną 

dazomet, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy 

lata. Basamid 97 GR to środek grzybobójczy  w formie granulatu, przeznaczony do kom-

pleksowego odkażania gleby w gruncie, do zwalczania sprawców chorób roślin żyjących 

w glebie oraz nasion chwastów. Pod wpływem wilgoci środek rozkłada się, wydzielając 

produkty gazowe np. metylotiocyjanian.  

 

 



Zasady stosowania środka Basamid 97 GR 

Przed zabiegiem należy dokładnie usunąć resztki rośliny uprawianej wcześniej i chwa-

sty. Równomiernie rozsypać granulat na powierzchni gleby. Dokładnie wymieszać gra-

nulat z glebą, umieszczając go na głębokości 20-25 cm pod powierzchnią. Dostatecznie 

głębokie umieszczenie granulatu w glebie jest warunkiem skutecznego zwalczenia grzy-

bów powodujących najgroźniejsze choroby odglebowe, takie jak Pythium spp., Rhizocto-

nia spp., Verticillium spp. czy Fusarium spp. Należy utrzymywać wysoką wilgotność gleby, 

zarówno w trakcie, jak i po zabiegu (po rozsypaniu i wymieszaniu granulatu zależy obfi-

cie podlać glebę). W tym celu oraz dla ograniczenia strat metylotiocjaninianu poprzez 

uwalnianie go do atmosfery, bezpośrednio po zabiegu traktowaną glebę należy szczelnie 

przykryć folią (minimalny okres przykrycia gleby powinien wynosić od 2 do 3 tygodni, 

w zależności od temperatury gleby). Temperatura gleby w momencie zabiegu i kilka dni 

po nim nie powinna być niższa niż 8°C. Gdy powyższe warunki stosowania preparatu 

zostaną spełnione, możemy być spokojni o jego dobre działanie i skuteczne wyelimino-

wanie patogenów glebowych na kolejne 2-3 lata. 
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Wypalacz płomieniowy do odkażania termicznego gleby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wypalacz płomieniowy do odkażania termicznego gleby 
 

 

 

 

 


