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I. Wst p

Dlaczego chcemy si  zaj  w tej publikacji warzywami rzadziej uprawianymi?
Dlaczego nie np. bia  kapust , której uprawiamy w Polsce i na naszym Pomorzu Zachodnim
najwi cej? Po pierwsze o kapu cie pisze si  du o, pisali my i my w licznych artyku ach, po
drugie jej spo ycie powoli, ale systematycznie maleje. Po trzecie i najwa niejsze chcia bym w
tej broszurce przedstawi  te warzywa, które mog  uzupe ni  nasz ubogi asortyment warzyw,
ubogi szczególnie w porównaniu z krajami tzw. „starej Unii”. B c we Francji czy Holandii
podziwiamy stragany pe ne ciekawych warzyw, czy owoców, których u nas niema lub s
ma o dost pne.

Nasza polska dieta jest bowiem tylko teoretycznie bogata w warzywa - teoretycznie bo
po odj ciu spo ycia kapusty, oczywi cie tej bia ej, tj. a  2/3 ca ci (!), b dzie to ju  bardzo
niewielkie bogactwo. Kapusty bia ej - tej na go bki, kapu niak czy bigos, uprawiamy i
produkujemy tyle co ca a „stara” Unia (tj. 15 krajów!) razem wzi ta i jeszcze troch . Czy aby

usznie? – owszem tak, kapusta to niezwykle warto ciowe warzywo, ale nie rezygnuj c z
kapusty, czy nie mo na by by o zwi kszy  asortymentu warzyw uprawianych i zjadanych
przez Polaków?

W Polsce sta e miejsce w diecie obok ww. kapusty ma, w zale no ci od regionu, od 9
do 13 gatunków warzyw, w Europie Zachodniej rednio 20... a we Francji doliczono si 56 (!)
takich gatunków... Jakie gatunki warzyw spo ywamy my, a jakie zjada si  „na zachodzie”?
W Polsce obok ww. kapusty bia ej, poczesne miejsce zajmuje marchew, je si  jeszcze kapust

osk  i czerwon  (niestety t  ostatni  coraz rzadziej), pomidory, ogórki, kalafiory bia e,
cebul , pory, selery korzeniowe, pietruszk  korzeniow , sa at  mas ow , buraczki wik owe,
fasol  szparagow , groch na zielono i konserwowy, koper, rzodkiewk ; du o rzadziej
papryk , rzodkiew, kalarep , bób, kapust  peki sk , szpinak, brukselk ; najwy ej kilka razy
do roku: szczaw, rabarbar, czosnek, chrzan; naprawd  bardzo (zbyt) rzadko jemy: broku y,
sa at  kruch  (= lodow ), kukurydz  cukrow , selery naciowe, szparagi, fenku y – warzywa z
grupy podstawowych w diecie w krajach „starej” Unii. Ponadto, co wa niejsze, liczba typów
uprawowych w danym gatunku jest u nas bardzo ograniczona - kto z nas cho  kilka razy w
roku jada  np. sa at  ale nie t  popularn  mas ow , ale w typie: lollo-biondy, czy lollo-rosy,
batawii, sa at  d bolistn , eskariol , sa at  rzymsk , czy ich jeszcze atrakcyjniejsze
krzy ówki...



Dlaczego we Francji, Niemczech czy Holandii zjada si  zdecydowanie wi cej gatunków
warzyw ni  u nas?

Wi e si  to ze sposobem przygotowania warzyw do spo ycia w tych krajach, w
du ym stopniu odmiennym ni  u nas. W naszej kuchni zjadamy warzywa w wi kszo ci
ugotowane, nawet je li s  one w formie dodatków do da  mi snych. Co prawda wbrew temu
co dawniej mówiono, gotowanie nie niszczy wi kszo ci witamin (np. nawet d ugotrwa e
pozostawia w warzywach co najmniej 60% witaminy C i praktycznie 100% karotenu –
prowitaminy A) to jednak skutecznie rozk ada niektóre barwniki, szczególnie antocyjanowe
(szerokim frontem do naszej diety powinna wróci  „modra” kapusta!), pe ni ce rol
antyutleniaczy (antyoksydantów), poprawiaj cych szczególnie odporno  na infekcje,
opó niaj cych starzenie – blokuj cych dost p do komórek wielu zwi zków toksycznych.
Dlatego te  w krajach jeszcze EWG, ju  w latach 70-tych, wi kszo  warzyw jedzono w
formie surówek - poddawano je co najwy ej krótkotrwa emu dzia aniu wysokiej temperatury
tj. np. sparzeniu, b  blanszowaniu. W chwili obecnej uwa a si , e warzyw w formie
surowej, jako dodatki do ró nego rodzaju posi ków, wagowo, powinno si  spo ywa  nawet 4
– 5 razy wi cej ni  w sumie: ziemniaków, pieczywa i mi sa. Tak  diet  (tzw.

ródziemnomorsk ”) b dzie si  na pewno propagowa  w najbli szych latach (ju  si  to
zreszt  robi) i w naszym kraju.

Zjadanie warzyw w formie surówek pozwala optymalnie wykorzysta  warto ci
ywieniowe warzyw. Np. w porównaniu z równie zdrowymi sokami warzywnymi, surówki

zawieraj  zdecydowanie wi cej b onnika i to tego tzw. „p ynnego” - b cego najlepszym
naturalnym antidotum na choroby serca i naczy  krwiono nych; jak i „twardego” -
poprawiaj cego perystaltyk  jelit, zapobiegaj cego wyst pieniu w nich zmian
nowotworowych.

Jednak surówki warzywne, by by y ch tnie zjadane, musz  by  po pierwsze: smaczne,
a po drugie kolorowe... Ka  przecie  potraw  zjadamy najpierw oczami (!) a dopiero
pó niej z bami...

Takimi te  warzywami – kolorowymi, oryginalnymi - atrakcyjnymi w kszta cie cz ci
przeznaczonych do spo ycia, chcia bym si  tu zaj . Jednocze nie s  one mo liwe do
wyprodukowania w naszym klimacie i przy tym dosy atwe w uprawie, a sprzedane na
pewno przynios  dochód i to nawet przy ma ej skali produkcji – bo przecie  jedynie taka,
przynajmniej na pocz tku, b dzie op acalna.

Mog  one by , po opanowaniu tajników ich uprawy, dobrym dodatkowym ród em
dochodu dla gospodarstw nie tylko ogrodniczych. Z ma ej powierzchni uprawy tych warzyw
cz sto na pewno osi gniemy tak  „mas ” zysku jak z „hektarów” wspomnianej na wst pie
kapusty. Niech wi c kapust  zajm  si  Ci co posiadaj  dobry profesjonalny sprz t do uprawy,
sadzenia, piel gnacji i jej zbioru, przechowalnie czy ch odnie do jej przechowywania.
Wszystkim innym pozostaje alternatywa: “robimy” redni  kapust  lub inne podstawowe
gatunki warzyw, które zreszt  nie wiadomo czy sprzedamy na naszym rozregulowanym,
jeszcze w adnym wypadku nie spe niaj cym standardów unijnych rynku (tj.
niezbilansowanym, nie obj tym mechanizmami interwencji), lub ryzykujemy ... i si gamy po
nowe bardziej „kolorowe” gatunki i odmiany warzyw.

Postawmy sobie jednak pytanie: czy droga do zwi kszenia  sprzeda y wiedzie tylko
przez dostosowanie produkcji do potrzeb rynku (czytaj: schlebianie gustom konsumentów)?
A mo e, by tak zamiast „schlebia  gustom konsumentów”, zacz  je kszta towa ?
Staramy si  to robi  my – doradcy, w o rodkach doradztwa w ca ym kraju. Najwi ksza rola w
zmienianiu przyzwyczaje ywieniowych przypa  powinna jednak nie nam a Pa stwu tj.
ogrodnikom – producentom warzyw. Musicie zaryzykowa , wprowadza  nowe warzywa na
rynek – nawet je eli pocz tkowo sprzeda si  ich niewiele a wi kszo  wyl duje w
przys owiowym „przydro nym rowie”... Dlaczego warto zaryzykowa ?



Ju  dawno w „starych” krajach Unii i nie tylko, udowodniono, e wprowadzenie
nowego gatunku warzyw do obrotu owszem mo e zmniejszy  sprzeda  innych gatunków
warzyw (i zwykle tak si  dzieje), ale: w sumie zawsze zwi ksza ogóln  warto  takiej
sprzeda y, tzn. bez takiego zwi kszenia asortymentu gatunkowego, odmianowego, zysk
ko cowy by by mniejszy... Np. wprowadzenie do szerokiej uprawy, powszechnego spo ycia,
kapusty peki skiej, zmniejszy o spo ycie i produkcj  innych kapust (szczególnie
najpospolitszej bia ej), ale w stopniu nieporównywalnie mniejszym ni  zwi kszy o ogólne
spo ycie warzyw. Ponadto kapusta peki ska by a i dalej jest wyra nie dro sza od tej bia ej –
jej uprawa i sprzeda  wyra nie zwi kszy y dochody ogrodników, wr cz uratowa y od
bankructwa liczne francuskie, holenderskie czy niemieckie gospodarstwa ogrodnicze.
Reasumuj c mo na wi c powiedzie , e ka de nowe warzywo w uprawie a wi c i w diecie, to
upraszczaj c spraw , wi cej w kieszeni ogrodnika i ... bardziej zadowolony (bo zdrowiej si
od ywiaj cy) konsument.

Jest wi c o co walczy ! Tym bardziej, e przecie  nie wszyscy zajmiemy si  na wsi i
tzw. „obszarach wiejskich” agroturystyk  i podobnymi „dodatkowymi ród ami dochodu”.
Tworz c ci gle nowoczesne polskie ogrodnictwo niestety musimy pami ta , e nie mamy
jeszcze wystarczaj co licznych silnych gospodarstw o tzw. du ej ywotno ci. Na szcz cie
mamy jeszcze ogromne rezerwy (przede wszystkim technologiczne i strukturalne – w tym jak
najbardziej w strukturze popytu i poda y), w pracoch onnym a wi c zwalczaj cym najlepiej
(te  przecie  „strukturalne”) wiejskie bezrobocie; ogrodnictwie.

Silne gospodarstwa produkuj ce warzywa uda nam si  stworzy  tym szybciej, im
bardziej zwi kszymy im mo liwo ci zbytu – nie mo emy zaniedba  tu adnych sposobno ci,
w tym i tych tkwi cych w zwi kszaniu asortymentu spo ywanych warzyw - a czasu z
wiadomych wzgl dów jest ju  bardzo ma o!

Omawiaj c poni ej nowe gatunki i odmiany warzyw skupi em si  na tych, które maj
szans  rzeczywi cie znale  si  w produkcji towarowej. St d pomin em takie gatunki jak np.

wian, który si  nie sprawdzi  (soczewica ma lepsz  warto  pokarmow ), soj ,
soczewic , fasole: czerwon  i czarn  na suche nasiona, bak any, melony, kawony-arbuzy
(te warzywa s  produkowane w skali wielkotowarowej w krajach o lepszym dla nich od
naszego klimacie i przy ni szych kosztach), fasolnik chi ski, sa at odygowa, pepino itp.
gatunki warzyw rzadkich, nie wzbudzaj cych specjalnego zainteresowania tak e i w innych
krajach.

II. Kapusty chi skie
Te kapusty z Dalekiego Wschodu doskonale mog  rosn  tak e na naszym (jak

najbardziej przecie  zachodnim) Pomorzu.
Najwa niejszy z kapust chi skich, obok oczywi cie pekinki, gatunek z japo ska

najcz ciej bywa nazwany Pak Choy’em (czyt. pakczojem), lub te  w nawi zaniu do
podstawowego sposobu przyrz dzania – kapust  szparagow . Ta kapusta jest to blisk  krewn
naszej zwyk ej kapusty. Podstawowymi cz ciami jadalnymi tej kapusty chi skiej s  jednak
nie li cie a ... same ogonki li ciowe. Oczywi cie wygl daj  one inaczej ni  w kapu cie

owiastej, czy nawet peki skiej – s  silnie zgrubia e, ponadto pozbawione w ókien, delikatne
w smaku. Takie eczkowato zgrubia e ogonki, w liczbie 10 – 20, najcz ciej tworz  u
podstawy co  w rodzaju g ówki. Obok nich w tej kapu cie zjadane mog  by  tak e m ode
li cie (nie najm odsze, bo te maj  cz sto zbyt ostry smak). Po ugotowaniu zast pi  one mog
szpinak.

Pak – Choy w Azji znany jest ju  od setek, w USA i Europie Zachodniej od
kilkudziesi ciu lat. W tym czasie wyhodowano dziesi tki odmian tego warzywa.
Reprezentuj  one 3 podstawowe typy:



- o li ciach w kszta cie ma ej ki – formy: Pak Choy Green (zielone ogonki li ciowe) i
Pak Choy White (bia e ogonki lisciowe),

- o li ciach w kszta cie du ej ki – Taisai,
- tworz cy cz  jadaln  w formie rozety – Tatsai i Misome.

Cech  charakterystyczn  kapusty chi skiej jest najkrótszy okres wegetacji w ród kapust –
3,5-6 tygodni od wysadzenia rozsady. Jest wi c ona ro lin  równie szybko daj  plon jak
sa ata – zawsze wyra nie wcze niejsz  od kapusty peki skiej. Osi ga przy tym spor  wag :
0,5 – 1,5 kg i wysoko : 20 – 40 cm .

Ze wzgl du na krótki okres wegetacji ro lina ta nie ma szczególnych wymaga  co do
gleby i stanowiska, mo na j  z powodzeniem uprawia  w szklarniach i namiotach jako
nowalijk . Z tego tytu u nie gromadzi te  metali ci kich (po prostu ro nie zbyt krótko).
Najlepiej ro nie w warunkach dnia krótkiego – na wiosn  i jesieni . W warunkach dnia

ugiego starsze odmiany (Japro, Hapro F1) do  cz sto wybija y w p dy nasienne, najnowsze
(np. T-696 F1) s  ju  bardzo odporne na przedwczesne wykwitanie. Te nowsze japo skie
odmiany miesza cowe np. Green Fortuna F1 i wcze niej wspomniana T-696 F1 (fot.1.); z
firmy TAKII, maj  te  wybitnie wy sze walory smakowe od dawniej uprawianych odmian

zw aszcza ustalonych.

Fot.1. Pak-Choy odmiany T-696 F1



Fot. 2. Green Fortune F1 to najpopularniejsza odmiana zielonego pak –choy’a

Uprawa. Nak ady pracy na upraw  Pak-Choy’a, zabiegi piel gnacyjne i ochron , zbiór
oraz przygotowanie do sprzeda y s  niewielkie (s  one podobne jak przy uprawie „pekinki”).
Rozsad  Pak–Choy’a produkujemy podobnie jak w przypadku kapusty peki skiej. Tak jak
ona, Pak-Choy w pocz tkowej fazie wzrostu nie znosi przesadzania i spadków temperatury
poni ej 16oC. Pó niej po posadzeniu na miejsce sta e wytrzymuje przymrozki do –7oC, a wi c
w szklarni i namiotach foliowych mo e by  uprawiana bez ogrzewania od ko ca lutego nawet
do po owy grudnia. Wymaga standardowego nawo enia, podobnego do nawo enia kapusty
peki skiej. Kapusta chi ska jest jednak od niej nieco mniej wymagaj ca np. co do yzno ci
gleby, wykazuje du ywotno  nawet w niezbyt sprzyjaj cych warunkach uprawowych.
Jest ponadto bardziej odporna na susz  od kapusty peki skiej – z kolei nadmierne podlewanie
mo e prowadzi  do gnicia ro lin.

Pak-Choy’a na miejsce sta e sadzimy w rozstawie 25-35 x 25-40 cm . Przy najszerszej
rozstawie, w uprawie letniej, uda o si  nam uzyska  nawet 2 kg ro liny odmiany T-696 F1.
Najlepiej zbiera  w pe ni wyro ni te ro liny (wtedy na pewno nie zawieraj  nadmiaru
azotanów!), s  one wówczas naprawd  smaczne i mo na je kilkana cie dni przechowa  -
najlepiej w woreczkach foliowych i w temperaturze 1-3oC.

Jak smacznie zje  Pak-Choy’a ?
Surowe Pak-Chy’e to bogate ród o witamin: witaminy A ( -karotenu), B1 i B2, PP oraz

C. Zawieraj  te  bardzo dobrze przyswajalne makro- i mikroelementy, które maj  dzia anie
zasadotwórcze, odkwaszaj ce organizm.

Z kilkunastu przepisów proponowanych przez IW Skierniewice wybra em kilka
najprostszych :

1. Surówka „kolorowa”.
Sk adniki: 1 Pak-Choy, 1 pomidor, kilka plasterków kie basy, 2 ki zielonego groszku, pól
ma ej cebuli, 3 ki majonezu, sól, pieprz, przyprawy wg uznania.
Wykonanie: pokrojone w kostk  ogonki skropi  sokiem z cytryny (podstawowa czynno
przy przyrz dzaniu surówek z kapusty chi skiej), doda  posiekane pomidory, cebul  i
kie bas  a tak e zielony groszek, nast pnie wymiesza  z majonezem, przyprawi  sol  i
przyprawami do smaku.

2. Twaro ek z Pak-Choy’a.
Sk adniki: 4 ogonki du ego Pak-Choy’a, 1 serek homogenizowany, pó  ma ej cebuli, natka
pietruszki, kilka rzodkiewek ewentualnie ka keczupu.
Wykonanie: drobno posiekane ogonki (skropione sokiem z cytryny!) wymiesza  z posiekan
cebulk , natk  z pietruszki i rzodkiewk , posoli , przyprawi  do smaku, ewentualnie zaprawi
keczupem.

3. Pak-Choy a’la sa ata i a’la kalafior.
Wykonanie: blaszki li ciowe przyrz dzamy tak jak sa at  - ze mietan  lub oliw ; natomiast
same ogonki li ciowe podajemy tak jak kalafior tj. po krótkim gotowaniu (najwy ej 10 minut)
polewamy je bu  przyrumienion  na ma le.

4. Pak-Choy’e sma one.
Sk adniki : 1 Pak-Choy, 10 dag boczku, 10 dag szynki, 1 cebula, t uszcz do sma enia, sól,
przyprawy np.: cz ber, kolendra, ga ka muszkatowa, pieprz.
Wykonanie : Pak-Choy’a pokroi  i zblanszowa  (sparzy ) w lekko osolonej wodzie. Sp uka
nast pnie zimn  wod . Tak przygotowanego wy  na wysmarowan  t uszczem patelni .
Doda  pokrojone w kostk  boczek i szynk , cebul  oraz przyprawi . Sma  pod
przykryciem. Najlepiej podawa  z ry em i sa atk  z kapusty peki skiej.

Mam nadziej , e tak smakowite sposoby, na które mo na przyrz dzi  Pak-Choy’a,
zach  Pa stwa do jego konsumpcji i uprawy, tym bardziej e „w kolejce” czekaj  ju



nast pne, kompletnie nieznane u nas formy kapust chi skich popularnych tak e w Japonii, np.
do z udzenia przypominaj ce delikatnymi li mi sa at  (patrz fot.3.).

Foto. 3. Kapusta chi ska Gejša (wg katalogu firmy „Semo”).

III. Kapusty sto kowe

Ten typ kapust nie mo e si  niestety „przebi ” na naszym rynku, a szkoda. Wi kszo
konsumentów uwa a, e skoro kapusta jest wyd ona to na pewno dlatego, e w rodku ma
ju  wykszta cony p d kwiatostanowy, jednym s owem jest ju  stara. Nic bardziej b dnego.
Kapusty sto kowe zosta y specjalnie (!) wyhodowane w tym kszta cie, poniewa  ich
przeznaczeniem jest smaczna surówka czy sa atka. Wyd one, „szpiczaste” kapusty po
prostu atwiej si  „obrabia”, to jest tnie na drobne „wiórki”, st d odmianom sa atkowym
kapusty (s odkim, bez goryczki i kruchym, o mi kkich li ciach) nadano w nie taki a nie
inny, mo liwie sto kowy kszta t. O wybornym smaku tych odmian ju  kilka lat temu
przekonali si  np. pracownicy naszego o rodka doradztwa, st d teraz zawsze w pierwszej
kolejno ci zaopatruj  si , ze zbiorów z barzkowickiej kolekcji, w ten typ kapusty. Do ich

ask” wracaj  te „normalne” okr e kapusty dopiero, gdy nawet najlichsze „sto ki”
nieodwo alnie si  sko cz .

Oprócz super smacznych sa atek, surówek, z tego typu kapusty mo na tak e zrobi
bardzo delikatny kapu niak ze s odkiej kapusty. Mog  go zje  nawet osoby nie toleruj ce
ci kostrawnych potraw z kapusty zwyk ej czy kiszonej.

Jak ju  jednak napisa em wy ej, g ównym jednak przeznaczeniem kapust sto kowych
jest udzia  w sa atkach i surówkach, tym bardziej, e w uprawie znajduj  si  nie tylko kapusty
o g ówkach zielonych, ale tak e i czerwonych.

Uprawa kapust sto kowych niczym nie ró ni si  od uprawy kapust tradycyjnych.
Musimy jednak bardziej uwa  na szkodniki - one tak e zawsze (maj c wybór) atakuj

odsze, smaczniejsze kapusty sto kowe, nawet gdy obok rosn  kalafiory...
Wi kszo  kapust sto kowych nale y do grupy odmian wczesnych, co najwy ej

rednio-wczesnych. St d wyst puje problem z ich przechowaniem. Niestety do przechowania
musimy je mo liwie pó no sadzi  (w czerwcu, lipcu – mo liwa i polecana jest tutaj uprawa
poplonowa) i d ej przechowywa  tylko i wy cznie w ch odniach – to te  jest jedn  z
przyczyn, e ten typ kapust jeszcze si  u nas nie upowszechni .

W naszej kolekcji uprawiali my do tej pory 3 odmiany kapusty sto kowej. By y to
Pyramid F1, Duchy F1 – odmiany z grupy wczesnych i rednio-wczesn  Summergreen F1. W



ofertach firm nasiennych znajduj  si  jeszcze np. takie odmiany jak: bardzo wczesna Spirit F1,
wczesne Capricorn F1, Bell Flame F1, rednio-wczesna Bejo 2575 F1 i czerwona Kalibos. Ta
ostatnia odmiana zosta a bardzo wysoko oceniona przez SDOO w Szczecinie D biu, ze
wzgl du na wy mienity smak i bardzo dobre zabarwienie li ci we wn trzu g ówek... a

ciwie sto ków. Jest to odmiana rednio-pó na, nadaje si  wi c do krótkotrwa ego
przechowania nawet w gorszych warunkach w zwyk ych przechowalniach.

Fot. 4. Kapusta sto kowa wczesna Pyramid F1.

Fot. 5. Kapusta sto kowa rednio-wczesna Summergreen F1.

IV. Kolorowe kalafiory

Pierwszym typem „nietypowego” kalafiora, który pojawi  si  w Polsce by
„romanesco”. Odmiany tego rodzaju (np. Navona F1, Amfora F1,) maja tawozielone, jasne



ró e zbudowane piramidalnie z sto kowych ró yczek. Przypominaj  do z udzenia dachy
chi skich pagód. Kolejnym kalafiorem, którym na krótko niestety zachwycili si  Polacy by
kalafior zielony (np. Trevi F1, Celio F1 fot. ok adka). Jednak zarówno te kalafiory jak i
kolejne, które mam zamiar tutaj opisa  nie przyj y si  na naszym rynku, gdy  by y i s
nieprawid owo u ytkowane. Koniecznie chciano je zjada  po ugotowaniu z mas em i tart
bu . Tymczasem w trakcie gotowania kalafiory kolorowe trac  swój podstawowy atut tj.
wie y, ywy kolor. Kalafiory kolorowe powinny by  u ytkowane tylko i wy cznie jako

sk adniki sa atek w stanie wie ym ewentualnie po sparzeniu gor  wod  lub
zblanszowaniu – krótkim gotowaniu w wodzie z dodatkiem najlepiej kwasku cytrynowego
lub cukru czy soli. Po sparzeniu trac  nadmiar zwi zków siarkowych, staj  si  s odkie,
nabieraj  posmaku orzechów w oskich. Takie kalafiory, po zmieleniu i przyprawieniu, mog
stanowi  samodzielne dania: np. sa atk , lub mo na je te  na  na kromk  chleba, czy inne
pieczywo. Po zabiegu ró yczkowania mo na ich u  jako przek sk  - do „dresing’u” (tj.
macza si  je w tym e sosie i zjada) i do sporz dzania sa atek wielo-warzywnych. Kolejn
grup  kalafiorów, które do tego celu si  nadaj  s  kalafiory fioletowe i pomara czowe.
Uprawiali my w Barzkowicach 3 takie odmiany. Fioletow  ró  wykszta ca a w osko-du ska
odmiana Graffiti F1 (Fot. 5 i ok adka), a pomara czow  dwie odmiany: ameryka ska Chedar
F1 i francuska CLX 3226 F1 (Fot. 6 i ok adka).

Fot. 6. Graffiti F1 rosn c w pe nym s cu jest koloru ciemnofioletowego.



Fot. 7. Ró a kalafiora CLX 3226 firmy hodowli Clause Tezier ma pastelowo pomara czowy
kolor.

Wszystkie ww. odmiany kalafiorów s rednio-wczesne, uprawia si  je podobnie jak
zwyk e kalafiory o bia ej ró y. Z upraw  ich jest te  mniejszy k opot, a to z tego tytu u, e
tutaj nie trzeba martwi  si  o to, czy ró e zosta y dobrze okryte. S ce bowiem poprawia
wybarwienie ró  kolorowych kalafiorów, a wi c im lepiej odkryta ró a, tym jest bardziej
handlowa. G ówna przeszkod  w upowszechnieniu si  kolorowych kalafiorów w uprawie,
obok braku znajomo ci w ród konsumentów sposobu ich wykorzystywania, jest cena nasion –
jak to si  cz sto dzieje z nowo ciami, jest ona bardzo wysoka.

V. Marchew – nowe mo liwo ci

A jak zwi kszy  asortyment tak przecie  „pospolitego”, znanego warzywa jakim jest
marchew? Przecie : „marchew jaka jest ka dy widzi”. Dobrze, je li tak, to prosz  mi
odpowiedzie : kto z Pa stwa zajada  si  marchewk  parysk , „delektowa ” paluszkami z
marchwi, chrupa  jak rzodkiewk  „baby carrot”, jad  jak szparagi, tj. z mas em i tart  bu ,
bia  lub  „szparagow ” marchew, s odzi  swoj  surówk  „hipers odk ” br zow
marchewk , albo „koloryzowa ” j  ciemnoczerwonym „Shin Kurod’em” ?

Poza marchwi  nantejsk , Berlikum, czy typu Flakkee nieomal wcale nie uprawiamy i
nie spo ywamy w Polsce a wi c i na Pomorzu, innych typów marchwi! A przecie  np. w
USA króluje (ww. marchwie s  wyra nie w tyle) praktycznie kompletnie u nas nie znany -
doskona y na paluszki i plastry – Imperator, czyli po polsku Cesarz.

Poni ej zamieszczam rysunki podstawowych typów marchwi, które mo na uprawia
w naszej strefie klimatycznej (na rysunku barak jest tylko „okr glutkiej” marchwi paryskiej).

Foto. 8. Niektóre typy marchwi uprawianych w naszej strefie klimatycznej (wg katalogu
firmy Daehnfeldt).

Zacznijmy od przypomnienia jakie nieznane nam marchwie zajmuj  poczesne miejsce
w diecie u naszych s siadów na zachodzie Europy i „troch ” dalej za oceanem - na stole
ameryka skim.

Np. Francuzi uprawiaj  du o marchwi typu: Douvin (czyt. Duwi ), obecnie cz ciej
nazywanej „mini” lub z angielska „baby carrot”; czy te  paryskiej (doskona a jest tutaj
odmiana Parmex F1 z firmy Bejo). Dlaczego?



Po pierwsze s  to odmiany wczesne : nadaj  si  do zbioru na p czki po 50 ( typ
paryski), 70 (typ „mini”) dniach od wysiewu (!) - podczas gdy najwcze niejsze odmiany
marchwi typu nantejskiego lub amsterdamskie zbieramy dopiero po 85 dniach od siewu i to
przy wyj tkowo sprzyjaj cej pogodzie. Marchew pochodzenia paryskiego ma ponadto kulisty
kszta t (niemal idealnie kulisty u najnowszych odmian) oraz du  g adko . Jest przy tym
krucha i bardzo delikatna w smaku - bez tzw. „marchwianego” posmaku. Wsz dzie gdzie
mamy do czynienia z tradycj  jej uprawy jest ona oczywi cie przysmakiem dla dzieci. Jest to
typ marchwi trudny w uprawie – wymaga bowiem idealnie doprawionej ziemi. Koniecznie
uprawa dokonana by  musi glebogryzark  i a wysiew odbywa  si  na zagonach a nie na
redlinach. Trzeba tak e te marchwie, by nie zazielenia y im g ówki, sia  bardzo g sto – ponad
10 razy g ciej (15-25 milionów nasion/ha czyli 12-15kg/ha!) ni  typowe najcz stsze u nas w
uprawie marchwie nantejskie; i bardzo wcze nie lub jako poplon. Ze wzgl du na sk onno
do zielenienia g ówek korzeni, te marchwie raczej nie nadaj  si  do uprawy w lecie.

Marchew typu „mini” (typu duwicka, rzadziej amsterdamska) ma jeszcze wi cej
zastosowa  ni  paryska. Jest to przy tym z regu y równie  marchew bardzo wczesna (ok. 10
dni pó niejsza od paryskiej) i tak e nadaj ca si  na poplon. Jej g ówn  zalet  jest to, e
bardzo szybko - ju  po osi gni ciu 5-10 cm, wybarwia si  na ciemno pomara czowy kolor i
osi ga wysok  zawarto  cukru – jest ju  bardzo s odka a jeszcze ci gle delikatna - „krucha”.
Nadaje si  tak e do u ytkowania jako marchew konserwowa, oraz je li chodzi o sposób
uprawy do produkcji szklarniowej. Wówczas jest u ywana na wie o, jako dodatek do mi s –
wtedy staje si  jedn  z bardziej luksusowych (czyt. drogich) surówek. Zu ycie nasion i
uprawa s  tutaj podobne jak przy produkcji marchwi paryskiej. W polu obie marchwie warto
uprawia  pod w óknin  – jest tutaj bowiem utrudniona, ze wzgl du na krótki okres wegetacji,
ochrona przed szkodnikami i chorobami.

Trzeba zaznaczy , e do produkcji marchwi typu „baby carrot” nadaj  si  te  niektóre
szybko wybarwiaj ce si  marchwie nantejskie (np. typu „nantes –6”). Z uprawianych w
Polsce poleci  mo na np. du sk  odmian Fancy selekcji firmy Daehnfeldt.

Pora chyba ju  przej  do „cesarskich” i „królewskich” marchwi bo s  i takie, cho
jeszcze nie w Polsce. Czas bowiem ju  chyba najwy szy, by zacz y one „w ada ” tak e na
naszych polach - no i ma si  rozumie  na naszych sto ach!

Imperator (cesarz) to typ marchwi najd szej (do 35 cm i wi cej), najlepiej
wybarwionej z wszystkich marchwi, o najw szym, najmniejszym rdzeniu i jednej z
najwi kszych zawarto ci karotenu. S y ona przede wszystkim do wyrobu marchewkowych
„paluszków” („cut & pill”)- mro onych, ch odzonych, które w torebkach sprzedawane s  jak
chipsy, bij cych rekordy popularno ci w upale lata (konkuruj c niejednokrotnie skutecznie z
lodami); plasterków, kostek, rzadziej soków (ale za to najwy szej jako ci) itp. W ród
„imperatorów” s  te  odmiany bardzo wczesne (np. 70-dniowa Ambrosia) oraz pó ne –
daj ce b. wysoki plon (np. Caropak F1 – Fot. 9, Interceptor F1). Uprawiane na „paluszki”
marchwie cesarskie wymagaj  zag szczonego siewu (2-2,5 miliona nasion/ha) oraz, co
szczególnie wa ne: g bokiej uprawy gleby (najlepsza jest orka na g boko  35cm +

bosz). Pod ich upraw  nie nadaj  si  gleby z p ytko le  podeszw  p .



Fot. 9. Jego wysoko  (a raczej „d ugo ”) Caropak F1, prawdziwy Imperator w ród marchwi

Gdy chodzi o wybarwienie wn trza korzeni, imperatorowi niewiele ust puj :
„królewski” Royal Chantenay, i krótszy od niego, ale grubszy, bardziej soczysty Chantenay
(czyt. szantenej). Marchwie obu tych typów daj  doskona y surowiec dla przemys u,
zw aszcza produkuj cego soki, od ywki dla dzieci – nie gromadz  azotanów, maj  niezwykle
wysok  zawarto  karotenu ponadto s  bardzo smaczne i lekko strawne. Jak wspomnia em s
tak e pi knie wybarwione wewn trz korzenia – trudno u nich odró ni  rdze  od warstwy
korowej. Ich na  jest przy tym bardzo zdrowa, praktycznie nie pora ana przez choroby,
dlatego te , gdy s  jeszcze m ode i korze  maj  nie zgrubia y - podobny do marchwi
nantejskich; w wielu krajach przeznaczane s  tak e do zbioru p czkowego. Marchwie
„szantenejskie” daj  tak e nie tylko wysokiej jako ci, ale i du y - cho  z regu y nieco ni szy
ni  te typu Berlicum, czy Flakkee - plon. Z tego te  powodu tj. w celu poprawy parametrów
jako ciowych marchwi Berlicum i Flakkee, marchwie „szantenejskie” s  ostatnio nagminnie

ywane do krzy ówek w nie z tymi wspomnianymi wy ej, do tej pory jedynymi
marchwiami tzw. przemys owymi. Chantenay uprawiamy jest te  cz sto jako „pó ne”, ale
doskonale wybarwione „baby carrot”. W celach przemys owych sieje si  go zwykle na
zagony w ilo ci 800 tys. nasion na ha. Natomiast królewski „szantenej”, gdy zosta  ma
wysiany w tej samej ilo ci, w tym samym celu, lepiej uprawia  na redlinach.



Fot.10. Royall Season Croos F1 to marchew typu Royal Chantenay

Fot. 11. Nektarina znakomicie nadaje si  na soki

Na koniec proponuj  nieco „marchwianej” egzotyki (ale na pewno z przysz ci ).
Orientalna, azjatycka marchew typu Shin Kurod’a wyró nia si  du ywotno ci  i
odporno ci  na susz , i bardzo wysokie temperatury oraz znakomitym kolorem. Mo na j
dodawa  do surówek, sa atek, zup, sosów, soków..., je eli kto  nie lubi smaku marchwi a lubi
jej kolor – b dzie usatysfakcjonowany. Tak e w dobie pogoni za coraz bardziej
ekologicznymi rozwi zaniami, marchwie typu Shin Kurod a w ciwie uzyskany z nich
zg szczony barwnik, jest dodawany do produktów spo ywczych a nawet do  kosmetyków i
farb ...

Fot. 12. PX 713087 F1 to ameryka ska wersja japo skiego Shin Kurod’a hodowli firmy
Petoseed

I mo e na pocz tek tyle informacji o tych, ju  rozpowszechnionych w innych
cz ciach wiata marchwiach, powinno wystarczy , bo „pukaj  do drzwi” super nowo ci:
tropikalne „olbrzymki” typu Brasilia, marchewki w ró nych kolorach „szparagowe” zwane
te  „t czowymi” i marchwie o podwójnej (...) zawarto ci cukru, dodajmy cukru bardzo
dietetycznego – zdrowszego ni  ten z buraków. Ca kowicie br zowa z zewn trz marchew



Purple Haze F1 (rdze  ma pomara czowy) pochodzi w nie od takich s odkich marchwi i
obok ró nokolorowych z odmiany Rainbow F1 (czyli T cza) tej Mello Yello F1, czy bia ej
White Satin F1 (wszystkie hodowli Bejo), stanowi  b dzie na pewno naprawd  atrakcyjny
dodatek do wszelkich sa atek, czy surówek.

VI. Z ocisty burak

Dwa ostatnie lata w naszej barzkowickiej kolekcji uprawiali my buraka wik owego,
który nas zaskoczy ... (i zgodnie ze swoj  nazw  mia  zaskoczy !). Z nasion odmiany Golden
Surprise F1 (czyli „Z ota Niespodzianka”) hodowli ameryka skiej firmy Petoseed
uzyskali my buraczki, które by y z zewn trz koloru jasno-pomara czowo, z otego, a
wewn trz intensywnie tego... Korzenie te by y przy tym kszta tne, g adkie, nie
przerastaj ce i nie starzej ce si  – nie drewniej ce. Na  z kolei te  mia adn , b yszcz ,
zielon  o ma ej powierzchni podstawy i bardzo zdrow  bez objawów chorób. Uprawia go si  i
piel gnuje identycznie jak wszystkie inne buraki wik owe.
No dobrze, ale do czego takiego buraczka u ... Pyta a si  nie jedna z osób zwiedzaj cych
nasz  kolekcj . Warzyw w tym kolorze nie mamy przecie  jednak za wiele i to powinno nam
podpowiedzie  jak spo ytkowa  t  cech  tej jarzyny. Wystarczy takiego buraczka lekko
obgotowa  (surowy jest bardzo s odki), pokroi  w kostk  lub zetrze  na tarce warzywnej o
grubych oczkach i... doda  szczypt  fantazji, tak by móc u  tego pó produktu do
fantazyjnego (i przy tym smacznego) koloryzowania wszelkich sa atek i oczywi cie surówek.

Fot. 13. Z ota „buraczana” niespodzianka (Golden Surprise F1)

VII. Kolorowe rzodkiewki
„To warzywa dla amatorów, ju  próbowali my uprawia  kilka odmian, wiemy e

doskonale nadawa y by si  do surówek, i co z tego - nie sprzedawa y si ; ludzie wol  typowe
czerwone rzodkiewki, nawet dawniej preferowane, te czerwono-bia e, wypad y przecie  z
produkcji” – powiedzie  by móg  nie jeden do wiadczony producent rzodkiewki. Cz ciowo
na pewno mia by racj , gdyby nie to e... dawniej próbowane odmiany mia y sporo wad: bia e
by y zbyt du e, raczej przypomina y rzodkwie, albo by y niekszta tne, z ote z kolei nie mia y
po ysku lub te  by y niezbyt kszta tne, fioletowe mia y ma e zgrubienia, du  na , gruby
korzonek ko cz cy korze  spichrzowy.

Moj  uwag  zwróci y jednak dwie odmiany wygl daj ce bardzo profesjonalnie a przy
tym niezwykle oryginalnie i... pi knie. Pierwsza to rzodkiewka „paluszkowa”, czyli
cylindrycznie wyd ona, polskiej hodowli (z Go biewa) w kolorze bia ym, odmiana Leda.
Na razie znalaz a sobie ona ju  miejsce w uprawie towarowej, nie w Polsce jednak, ale... w



Niemczech. Jest to rzodkiewka wczesna jeszcze mo e niezbyt wyrównana (zdarzaj  si
korzenie przebarwione na czerwono przy podstawie naci), ale bardzo kszta tna i co równie
wa ne, o odpowiedniej d ugo ci zgrubienia. Tak e na  tworzy mocn , dobr  do p czkowania
bo nie za d ug .

Fot. 14. Leda jest bia a jak ab dzia szyja...

Kolejna rzodkiewka ma kszta t typowy dla rzodkiewek - jest nawet bardzo okr a.
Bardzo d ugo te  nie parcieje – nie starzeje si , ma atrakcyjny po ysk i optymalnej wielko ci
sztywn  na . Z kolei wyrównania u tej odmiany mog yby pozazdro ci  nawet najnowsze
odmiany miesza cowe. Nietypowy jest tutaj tylko kolor. Scarletta (HS 1272) jest bowiem
ciemnoró owa... Mam jednak nadziej , e ta niezwykle smaczna rzodkiewka odniesie jednak
sukces, bo b dzie wygl da  atrakcyjnie w ka dej potrawie nie tylko surówce, czy sa atce.

Fot. 15. B yszcz ca Scarletta – dajmy jej szans ...

VIII. Rzepki i rzodkwie

To w nie te warzywa zaskoczy y mnie swoj  nagminn  i liczn  obecno ci  na
miejskich straganach w dos ownie ca ej Francji. Tam pospolite tak e w supermarketach, u nas



ich „nie u wiadczysz” jeszcze nigdzie. A szkoda bo s  zdrowe i do atwe w uprawie,
wygl daj  bardzo atrakcyjnie i maj  ca  palet  kolorów i... smaków.

Co decyduje o powodzeniu, w uprawie ?
Pami tajmy by w rz dzie rzepki i rzodkwie nie ros y g ciej ni  co 15 cm. Dobre efekty daje
uprawa rzepek i rzodkwi z rozsady. Nie uprawiajmy ich jednak na glebach piaszczystych,
gdy  wówczas s  z regu y zbyt ostra w smaku i s abiej si  przechowuj . Sia  i zbiera  te
warzywa mo emy tak e w ch odniejszych miesi cach – znosz  one przymrozki do –2°C a
nawet - 3°C. Najwi kszy problem w ich uprawie sprawiaj  ró ne mietki oraz niedoceniane
chowacze i pche ki. Larwy wszystkich tych szkodników powoduj  robaczywienie korzeni.
Najlepsz  ochron  przed nimi stwarza przykrycie uprawy w óknin , która jest
przeszkod  nie do pokonania dla doros ych szkodników. Zaprawianie, opryski s
niebezpieczne dla zdrowia i ma o skuteczne. Je li ju  zaprawiamy nasiona to Nomoltem, a
gdy opryskujemy j  to Trebonem. Trzeba natomiast zawsze zaprawi  nasiona przeciw
grzybom ( np. zestawem Funaben T + Apron) tak by nie wyst pi a gro na choroba -
czernienie korzeni rzodkwi. W temperaturze (0 do + 2°C) i wysokiej wilgotno ci powietrza
przechowamy rzepki co najmniej miesi c czasu a rzodkiew Nero tak jak Murzynk  – do 5-6
m-cy.

W uprawie s  dwa rodzaje rzepek „warzywnych”: czysto bia e, jednobarwne i
dwubarwne: fioletowo-bia e. Z bia ych rzepek uprawiali my dwie japo skie odmiany hodowli
firmy Takii. Pierwsza z nich Tokyo Cross F1, tworzy a nieco wi ksze zgrubienia, ponadto
by a nieco wcze niejsza od drugiej z odmian, rzepki Oasis F1. Korzenie Tokyo Cross F1 by y
z regu y nieco mniej sp aszczone, bardziej okr e i nieco wi ksze. By y one tak e bardziej
bia e. Na  – li cie s  u obu odmian silne, zdrowe - podobne, tak jak i znakomity smak korzeni
– bardzo delikatny, niektórym przypominaj cy wr cz smak jab ka....

Fot. 16. nie nobia e japo skie rzepki odmiany Oasis F1 o smaku jab ka...

Na francuskich straganach królowa y jednak rzepki dwukolorowe. By y to Aramis i
Armand, w ciwie nie odmiany a rasy hodowlane. Oprócz nich testowali my tak e ród pod
numerem W 20-38. Szczególnie Aramis by  niezawodny. Wykszta ca  najbardziej okr e i
najwi ksze korzenie stosunkowo agodne w smaku – bardzo atrakcyjne, doskona e jako
surówka z dodatkiem mietany i jab ka, albo barwny dodatek do sa atek.



Fot. 17. Dwukolorowe rzepki z Francji

No ale najwi ksze wra enie przy ogl daniu francuskich straganów, na mnie zrobi a
rzodkiew czarna, ale nie taka okr a jak nasza poczciwa „Murzynka”, a wyd ona jak
typowa bia a rzodkiew japo ska czyli tzw. „Daikon”... Nero, bo tak w nie nazywa si  ta
rzodkiew, po za oryginalnym kszta tem, ma podobnie jak „Murzynka” ostry smak, du o
zwi zków siarkowych – zaostrza smak ka dej sa atki warzywnej i dobrze wp ywa na porost

osów. Ponadto swym niezwykle „nowatorskim” wygl dem przyci ga klientów do ka dego
straganu b  stoiska na którym le y!

Fot. 18. Czarny Nero to d uga wersja Murzynki...



IX. Cebulowe wariacje

Mamy ju  cebule zwyczajne, czerwone, bia e zwane czasami czosnkowymi i
czerwone na dymk  i szczypiorowe, czy mo e by  co  jeszcze? Co najmniej drugie tyle –
rodzaj cebula jest bardzo bogaty w gatunki. W czasach triumfu diety ródziemnomorskiej,
czytaj surówek i sa atek, zarówno cz  zielona cebuli, czyli szczypior, jak i ta poni ej, jest
cennym sk adnikiem wi kszo ci z nich. St d na naszym rynku powoli w sprzeda y (szkoda e
jeszcze nie w towarowej uprawie), zw aszcza w supermarketach, zaczynaj  pojawia  si
cebule br zowe i ró owe (czasami „wrzucane” do jednej grupy cebul czerwonych, do
których s  podobne, ale maj  jednak wyra nie ja niejsz usk  i mi sz), mini cebulki
srebrzyste, szalotki oraz rozliczne nietypowe cebule szczypiorowe. Z ró owych cebul,
pochodz cych z regu y z W och, najcz ciej uprawia si  ró ne rody Ramata Rossa
pochodz ce z ró nych miejscowo ci, dodaj c do nazwy np. di Milano, di Inverno, di Florence
(najintensywniej wybarwiona i bardzo wyd ona) czy di Savona. S  one bardziej od
czerwonych agodne w smaku, s odkie.

Fot. 19. W oska, mediola skiego pochodzenia, ró owa cebula z... Barzkowic

Br zowe a w ciwie br zowo-czerwone cebule, tak e pochodz  z W och i te  s
bardzo agodne w smaku, doskona e do ka dej sa atki. Na naszym rynku dost pne s  nasiona
odmiany Bronze di Amposta, która ma bardzo pi knie b yszcz usk .

Kolejna grupa cebul, to cebulki „srebrzyste”. Zbiera si  je, gdy maj  1,5 – 2,5 cm
rednicy, czyli tak jak dymk , z t  jednak ró nic , e odmiany dobiera si  tutaj takie, by w tej

fazie tworzy y cebulki idealnie okr e i pokryte mo liwie cienk , bia  – przezroczyst
usk . Do sa atek dodaje si  je po uprzednim zakonserwowaniu najcz ciej w occie. Cz sto

wykorzystuje si  tu bia  odmian  cebuli ozimej z Francji – Vaugirard.
Ma e cebule dawniej tworzy a te  szalotka, która nie jest w Polsce nieznana, ale

zapomniana. Czas najwy szy by j  „odkurzy ”, tak jak to si  sta o w „starej” zjednoczonej
Europie. A do tego przyczyni a si , oprócz ponownego odkrycia delikatnego u jednych i
bardzo ostrego u innych  smaku, zmiana sposobu uprawy. Zamiast ma o wydajnego z cebulek
tworz cych cebule (podobnie jak w przypadku czosnku) zastosowano upraw  z nasion, czyli z
siewu. Do uprawy wprowadzono te  nowe, plenniejsze, bo miesza cowe odmiany. U nas
mo na kupi  nasiona bardzo agodnej w smaku odmiany Bonilla F1, oraz s cych jako
przyprawy bardzo ostrych w smaku (znacznie ostrzejszym ni  najbardziej ostry u zwyk ych



cebul) takich jak: Ambition F1 i Matador F1 (z grupy czerwono-br zowych) czy Olympus
F1 (o bia ej usce). Odmiany te (za wyj tkiem bia ej) nie le si  te  przechowuj . Po
przechowaniu cz sto s  te  p dzone, bo wytwarzaj  bardzo szybko adny i zdrowy szczypior.

Typowe cebule na szczypior, czyli szczypiorowe pochodz  z krzy ówek cebuli
siedmiolatki (Allim fistulosum) z ró nymi typami zwyk ych cebul. S  one ju  od kilkunastu
lat uprawiane w Polsce. Takie odmiany jak Parade, Sprint i Savel s  bardzo popularne w
uprawie i w naszym regionie. Nie tworz  one zgrubienia cebulowego, ale bardzo
wyprostowany, zdrowy i d ugi szczypior. Jednak w wiecie równie cz sto uprawiane s  te
odmiany o nieco bardziej skierowanym na boki ale cie szym i ciemniej zielonym szczypiorze
(np. Green Banner hodowli firmy Petoseed - bardzo podoba  si  zwiedzaj cym w tym roku
nasz  kolekcj ).

Fot. 20. Green Banner to bardzo wczesna cebula szczypiorowa nowego typu

Tak e wyhodowano cebule szczypiorowe, które tworz  wyra ne zgrubienia cebulowe
nie trac c wyprostowanego pokroju szczypioru. Pochodz  one od odmiany White Lisbone
Erect (= White Lisbon) a popularne s  zw aszcza w Japoni (np. odmiana Yoshima). Tam te
wyhodowano odmiany o bardzo krótkim szczypiorze (np. Shimonita). W USA urozmaicono
gam  kolorystyczn  cebul szczypiorowych o odmiany maj ce cz  doln  w czerwonym
kolorze skórki (np. Red Beard, Santa Clause). Na wczesny zbiór stosuje si  te  tam siew
ozimy bardzo mrozoodpornych odmian np.: Evergreen White Bunching i Winter Over.

Z cebul szczypiorowych wyhodowano te  nowy typ u ytkowy, gdzie zjada si  przede
wszystkim nie cebulk  lub szczypior a... szyjk  cebulow . Oczywi cie tutaj tak e u ytkuje si
obie te cz ci wcze niej wymienione a nie tylko szyjk  cebulow , ale szyjka cebulowa jest
bardziej wyd ona i bielsza ni  u innych odmian. Bardziej ro liny przypominaj  tutaj m ode
pory, ni  cebule. By osi gn  jeszcze lepszy efekt wyd enia i wybielenia szyjki, te cebule
uprawia si  cz sto z rozsady sadzonej, podobnie jak ma to miejsce u pora, do g bokich
do ków (do 15 cm g boko ci). Wi kszo  odmian pochodzi tutaj od starej odmiany Long
White. W naszej kolekcji, w tym typie, najlepiej ros a i prezentowa a si  nowa odmiana
hodowli japo skiej firmy Takii – Feast F1.



Fot. 21. Z odmiany Feast F1 mo na wyhodowa  „cebulowego” pora.

X. Fioletowa fasola szparagowa

To adna rewelacja, pomy la  pewnie ka dy po przeczytaniu tytu u, bo je li mia  lub
ma dzia , wiejski ogród, to uprawia  ju  fasol  o fioletowych, najcz ciej szerokich
str kach. Oczywi cie b dzie mia  racj , ale cz ciowo – bo nawet je li posia  fasol  tego typu
to tyczn  a ja chc  zaproponowa  fasol  kar ow , któr  bez podpór mo na uprawia  na
du ych powierzchniach, tj. na takich na jakich ogrodnicy ju  od kilku lat siej  odmiany
szeroko-str kowe o tej i zielonej barwie str ków.

Fasola fioletowa jako dodatek do sa atek i surówek jest znakomita i uprawiana szerzej
w Stanach Zjednoczonych w Zachdniej Europie a w naszym regionie z bardzo dobrym
skutkiem (tak e handlowym!) np. w Dobrzanach... Nale y jednak pami ta , e ten typ fasoli
nie nadaje si  do d ugotrwa ego gotowania (przypominam - barwniki antocyjanowe w
wy szych temperaturach bardzo atwo si  rozk adaj ). Wystarczy wi c zanurzy  fioletowe
str ki na 1 minut  we wrz cej, lekko osolonej wodzie, by ladowe alkaloidy i inne zwi zki
gorzkie znajduj ce si  w nich, roz y si  – nie trzeba ich d ej gotowa . Takie str ki
poci te, b  cennym dodatkiem do wszelkich zbyt blado wygl daj cych sa atek, dodatkowo
wzbogac  je w ro linne bia ko. Przy uprawie, na razie jedynej dost pnej w tym typie odmiany
ameryka skiej Metisy hodowli firmy Hortag, nale y pami ta  by nie sia  jej zbyt g sto.
Tworzy ona bowiem ro lin wysokie, wy sze od wi kszo ci typowych fasoli szparagowych,
oraz szerokie. Siana za g sto, w warunkach wilgotnej pogody, silnie choruje na zgnilizn
twardzikow , chorob  niszcz  ca e ro liny. Jednak kilka oprysków np. Topsinem,
Sumilexem; w pe ni chroni plantacj  przed t  chorob . Pami tajmy te e Metisa jest odmian
niezwykle plenn  – powinni my j  wi c sia  w kilku terminach, tak by na bie co móc j
zbiera .



Fot. 22. Metisa, fasola szparagowa o fioletowych, szerokich str kach

XI. Kolorowe cukinie

Na wiecie, na szcz ci tak e co raz cz ciej tak e u nas, wi  triumfy cukinie. S
one coraz szerzej wykorzystywane jako dodatki do ró nego rodzaju da , stanowi c tak e
podstaw  samodzielnych da . Do surówek dodaje si  je w stanie wie ym, lub jako
marynowane. Najcz ciej do tego celu u ywane s  bardzo m ode owoce, wr cz zawi zki. We
Francji za najsmaczniejsze uwa a si  nawet te zerwane razem z rozkwit ym kwiatem lub co
najwy ej w chwil  po jego przekwitni ciu. Oczywi cie i tutaj zacz to szuka  odmian
tworz cych owoce w nietypowych kolorach (typowe to zielone pokryte g sto ja niejszymi
plamkami). Pierwszymi by y pomara czowe i bardzo jasne, zwane bia ymi, cukinie. W naszej
kolekcji uprawiali my trzy odmiany pomara czowe. By y to holenderska: Gold Rush F1
hodowli firmy Royal Sluis, polskiej hodowli: Atena – Polka F1, oraz najnowsza: Orelia F1
uzyskana we francuskiej firmie Clause Tezier. Ta ostatnia cechowa a si  rekordow
plenno ci  – na jednej ro linie stwierdzali my do kilkudziesi ciu owoców w ró nej fazie
wzrostu. Z kolei z odmian o jasnej skórce, tzw. „bia ych”, najlepsz , bo plenn  i niezwykle
delikatn  w smaku, by a odmiana Lorea F1 – tak e hodowli Clause Tezier.

Fot. 23. Lorea F1 przypomina wygl dem kabaczka, ale ma delikatniejsz  skórk



Paskowane cukinie to kolejne ciekawe urozmaicenie oferty. Mamy ju  polsk  odmian
Lajkonik, bardzo pi knie wygl daj , ale jeszcze niezbyt plenn  i szybko tworz  tward
zdrewnia  skór .

Fot. 24. Cukini  Lajkonik, jak sama nazwa wskazuje, wyhodowano w krakowskiej firmie
POLAN.

Na rynku jednak obecnie najbardziej poszukiwane s  tzw. „czarne” cukinie tj. bardzo
ciemnozielone, z praktycznie ca kowicie niewidocznymi jasnymi plamkami. Doskonale
wygl daj  one w marynacie - poci te w kawa ki lub grube plastry. Barwa ich skórki bardzo
dobrze kontrastuje z jasnym wn trzem owoców. Z tych odmian cukini w naszej kolekcji w
tym roku uprawiali my znakomit  odmian Sandr  F1 oczywi cie hodowli przoduj cej w
tym wzgl dzie na wiecie francuskiej firmy Clause Tezier.

Fot. 25. Sandra F1 jest cukini  w obecnie „najmodniejszym” kolorze



Uprawiaj c cukini  pami tajmy, e tym ró ni si  ona od wi kszo ci warzyw
dyniowatych, i  nie tworzy tak jak one p cych si  p dów owocuj cych. Cukinia ro nie
bowiem w formie zwartej - krzaczastej, gdy posiejemy j  wi c za rzadko, to nie poradzimy
sobie z chwastami, których zwalczanie chemiczne jest co prawda tutaj mo liwe, ale ma o
skuteczne. Z chorób pewne niewielkie znaczenie w uprawie cukini, ma jedynie m czniak
prawdziwy (na szcz cie nie wyst puje na niej ten rzekomy) i zgnilizna twardzikowa, a ze
szkodników mietka kie kówka niszcz ca skutecznie wschody cukini, gdy nie zaprawimy jej
nasion. Cz sto te  cukinia cierpi na brak wapnia (zasychaj  wówczas lub gnij  ko ce jej
owoców), st d najlepiej uprawia  je na glebach o odczynie zasadowym lub nawozi  dolistnie
saletr  wapniow .

XII. Ogórki „na pikle”...

...mo e nie znajd  uznania w Polsce, ale za nasz  zachodni  granic  na pewno tak...
I w nie w tej sprawie w ostatnich latach mia em najwi cej pyta  i pró b bym znalaz
odmian  odpowiedni  dla tego typu upraw. A wi c ma to by  ogórek d ugi, najlepiej
mieszcz cy si  w zakresie d ugo ci miedzy 25 a 35 cm. Ponadto raczej gruby i bardzo gruby
wagi ponad 1 kg, zielony do ciemnozielonego, jasne smugi mog  by  na skórce, ale nie
musz , natomiast koniecznie musz  wyst powa  na skórce grube, rzadkie brodawki. Tak
chc  Niemcy g owni odbiorcy tych e ogórków a... klient „nasz Pan”. Z wielu odmian u nas
testowanych najlepiej sprawdzi y si : ciemnozielony, nie paskowany czeski ogórek Lili F1
hodowli firmy Semo i francuski, nieco „smugowany”, rednio-zielony CN 115 F1 hodowli
Clause Tezier.

Fot. 26. Lili F1 mo na uprawia  zarówno jako ogórek gruntowy jak i szklarniowy



Fot. 27. CN 115 F1 osi ga  wag  swoich owoców ponad 1,5 kg i by  niesamowicie plenny

Te ww. ogórki nie s  jednak tak na prawd  tymi w ciwymi ogórkami „na pikle”.
Prawdziwe ogórki „piklaki” zbiera si  bowiem dopiero gdy w pe ni dojrzej  i zmieni  barw

adkiej, bezbrodawkowej skórki na . Takie owoce wytwarzaj  np. takie odmiany jak:
gruntowy Travito F1 hodowli Royal Sluis i szklarniowy Sunsweet F1 uzyskany przez firm
Daehnfeldt. Ponadto takie ogórki musz  jeszcze mie  ma  komor  nasienn . S  one bowiem
popularne w krajach anglosaskich, gdzie konkuruj  z np. wcze niej wymienionymi cukiniami
z natury maj cymi ma  komor  nasienn . Obierane s  ze skórki i ci te na paski, natomiast te
sprzedawane do Niemiec, tam s  z regu y wydr ane i nadziewane.

Fot. 28. Prawdziwy „piklak” Traviato F1 na razie nie znajduje uznania u naszych
konsumentów (fot. z katalogu firmy S.V.S.).

XIII. Najciekawsze „sa atkowe” sa aty

Ostatni rozdzia  koniecznie trzeba po wi ci  sa atom, cho  na ich temat spokojnie
mo na by napisa  osobn  i to ca kiem „opas ” ksi eczk . Pomin  tutaj wi c te typy i



odmiany sa at, które do niedawna by y w grupie warzyw bardzo „rzadkich” a ju  w ostatnich
latach, do  zreszt  niespodziewanie, zdoby y jako tak  popularno . Nie opisz  wi c sa at
lodowych czyli kruchych oraz typu „lolo”, czyli strz piastych ale...

...po pierwsze warto by upowszechni y si  u nas mo liwie ró ne sa aty i by y
sk adnikiem najzdrowszego z mo liwych i najprostszego do przyrz dzenia warzywnych da ,
dodam dania zdobywaj cego niezwykle du  popularno  w tak zwanym „Wielkim

wiecie”. Otó  przepis na te danie z sa at jest bardzo prosty (w tym przecie  tkwi tajemnica
jego sukcesu) i nast puj cy: idziemy do niekoniecznie supermarketu, kupujemy w torebce
foliowej mieszank  z kolorowych, najcz ciej ci tych li ci sa at (mog  tam by  jeszcze
dodane li cie endywii, rze uchy, rukwi, cykorii li ciowej, czy m ode ro liny roszponki) a w
drugiej torebce foliowej (lub s oiku) sos vinegrette (Vinegrette Dressing)  i... reszty si  ju
mo na domy la .

Ze wzgl du na po ysk li ci, ich grubo  i krucho , do tego typu u ytkowania
szczególnie nadaj  si  te  niektóre sa aty rzymskie. Do tej pory nawet, je li uprawiano w
Polsce sa aty rzymskie, to by y to odmiany raczej jasnozielone, o matowych li ciach,
tworz ce dobrze zamkni te, du e g ówki. Ich smak by  charakterystyczny z lekk  goryczk  -
raczej by a to wi c sa ata tylko dla smakoszy lubi cych w nie taki oryginalny smak. Nowe
odmiany s  natomiast delikatne w smaku, „mas owe” i bardzo atrakcyjnie wygl daj . Ponadto
maj  z regu y du  odporno  na ró ne rasy m czniaka rzekomego. Do nowszych odmian
starego typu, a wiec tworz cych zamkni te g ówki nale a, w ród odmian uprawianych w
Barzkowicach, np. bardzo smaczna i odporna na choroby oraz przedwczesne kwitnienie,
holenderska sa ata Alisia (hodowca Royal Sluis). B yszcz ce li cie i „normalne” rozmiary
mia a z kolei np. Tiara (z Hortag Seeds) a wyra nie mniejsze by y s odkie w oskie odmiany:
Cadillac i ISI 44232 w typie „midi”.

Fot. 29. Alisia tworzy adne g ówki



Fot. 30. Tiara to typowa sa ata rzymska o lekko b yszcz cych li ciach

Fot. 31. ISI 44232 tworzy ro liny redniej wielko ci czyli w typie typie „midi”

W krajach Europy Po udniowej uprawia si  jeszcze czerwono-listne odmiany sa aty
rzymskiej np.: ISI 44272 i ISI 44038.  to sa aty typu „baby leaf” (dos ownie znaczy to:
„dziecinne li cie” – czyli s  to niejako mniejsze wersje podstawowych typów sa at). Tylko i
wy cznie smaczne, b yszcz ce li cie, bez zamarkowania nawet g ówki, tworz  jeszcze inne
sa aty rzymskie - odmiany typu „little gem”, wykorzystywane najcz ciej do produkcji ww.
mieszanek li ciowych.

W naszej kolekcji najwi ksze zainteresowanie wzbudza y jednak, szczególnie pi knie
wygl daj ce, sa aty typu: „batavia” (inaczej typu holenderskiego). Wyró nia y si  one przy
tym delikatnym smakiem. Ten nieznany jeszcze u nas typ sa aty powsta  ze skrzy owania
sa aty kruchej z (g ównie, cho  nie tylko) sa at  typu „lollo bionda”, czyli zielon  strz piast .



Fot. 32. Funly to sa ata typu „batavia” nie tworz ca g ówek.

Bardzo atrakcyjnie wygl da a np. odmiana Funly. Tworzy a ona w naszych
warunkach du e lekko tylko zwini te bardziej rozety li ci ni  g ówki - do 0,5kg wagi. Funly

ugo nie gorzknia a. Jej brzegi li ci nie zasycha y w okresie upa ów. Bardzo d ugo równie
nie wybija a w p dy nasienne. By a ponadto odporna na wi kszo  popularnych ras

czniaka rzekomego i do  ma o podatna na przymrozki.
Mariola to tak e bardzo atrakcyjna, odmiana typu „batavia”, cho  ta sa ata równie

mog aby si  nie le sprzedawa  jako sa ata krucha – tworzy bowiem adn  g ówk . Przy tym
jest bardzo smaczna i d ugo nie wybija w p dy kwiatostanowe. G ówki w naszych warunkach
tworzy a naprawd  du e – wagi do 0,8 kg.

Fot. 33. Mariola tworzy niezwykle atrakcyjne, ci kie g ówki.



Najciekawsze, najmniej typowe sa aty pochodzi y jednak z Czech i Francji. By y to
odmiany Dubagold (zielono ta) i Dubared (czerwona, tak jak poprzednia hodowli firmy
Semo) oraz Extase (ciemno-bordowa hodowli firmy Vilmorin) – powsta e z krzy ówki sa aty
typu „lolo” z sa at  d bolistn . Bardzo si  wszystkim ogl daj cym je w naszej kolekcji,
zarówno producentom jak i konsumentom, obie podoba y. Li cie mia y atrakcyjne,
postrz pione, ale o du ych i zaokr glonych wypustkach na brzegach. Tworzy y przy tym
ro liny du e do bardzo du ych.

Fot. 34. Dubagold – czyli z ociste li cie d bu

Fot. 35. Extase – to jedna z najciemniejszych sa at o ozdobnych li ciach

Z ciekawych odmian sa at s cych g ównie do ozdabiania innych da , warto jeszcze
wymieni  ameryka sk , cytrynowo-zielon Limon (hodowca: Hrtag Seeds) i pierwsz
kruch  sa at  o strz piastych „przewiwewnych” li ciach, nie tylko atrakcyjnych dzi ki temu,
ale i nie ulegaj cych pra eniu przez choroby, odmian Frillice. Ta ostatnia odmiana jest



szczególnie niezawodna w uprawie letniej, poniewa  jest bardzo odporna na zasychanie li ci.
Uprawiaj c j  nale y pami ta , e tworzy mniejsze ro liny od typowych sa at kruchych, w
zwi zku z czym mo na j  zag ci  do 16 ro lin/m2. Frillice uzyska a holenderska firma Royal
Sluis.

Fot. 36. Limona to sa ata li ciowa typowo ozdobna

Fot. 37. Frillice ma mocne, sztywne, strz piaste li cie - jest bardzo trwa a w transporcie
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