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Ciepły kolor i  
ekskluzywny wygląd

Trzy różowe nabytki 
w serii Big American

Inspirujący wywiad z braćmi 
Van Leeuwen z de Lier w 
Holandii

140 kwiatów ciętych z m2   
   Jak to osiągnęliście?
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Ciepły, 
miedziano-
czerwony 
storczyk dla 
entuzjastów
Na początku 2015 roku w naszej szklarni 
pokazowej pojawiła się nowa odmiana: anthura 
Narbonne. Odmiana została nazwana na 
część miasta położonego u wybrzeży morza 
Śródziemnego.

Kolor odmiany najtrafniej można opisać jako ciepły miedziano-

czerwony. Jest to wyjątkowy kolor, jego ekskluzywny wygląd jest 

szczególnie poszukiwany przez stylistów. 

Wyniki Narbonne są doskonałe. Ta odmiana łatwo rośnie i 

cechuje się dużą jednolitością. W standardowym czasie uprawy 

26 tygodni daje wysoki procent roślin z kilkoma pędami. 

Ciemnobrązowe pędy ładnie kontrastują z kolorem kwiatów. 

Narbonne rośnie do wysokości 60 cm i ma kwiaty wielkości 8 

cm. 

Siłą Phalaenopsis jest nieskończona różnorodność kolorów 

i kształtów. Nowa odmiana Narbonne i jej wyjątkowy kolor 

niewątpliwie jeszcze zwiększają tę różnorodność!

Dla pasjonatów
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nowej śródziemnomorskiej 

odmiany w naszej szklarni pokazowej. W niewielkich ilościach 

dostępne są także rośliny na testy. Zapytaj o nie menedżerów 

sprzedaży.

Robert Kuijf
Menedżer produktu Storczyki

 Kolor        REDRX

 Wielkość kwiatu 8 cm 

  Wysokość  60 cm

 Rozmiar doniczki  12 cm

Anthura Narbonne (PHALIFQUDI) 

W świetle reflektorów
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Carisma, nowy, czerwony ulubieniec
Popularność czerwieni jest ogromna i by dostać się do grona najlepszych nowe odmiany muszą 
spełniać wysokie wymagania.

W świetle reflektorów
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Dzisiaj ludzie coraz częściej tęsknią za czystością i pewnością. 

Carisma® to kwiat, który daje więcej niż tylko uroczy wygląd. 

Dumę kwiatu odzwierciedla także jego znaczny rozmiar i 

wyraźny, czerwony kolor.  To pełne charakteru Anthurium cięte 

cechuje wysoka produkcja i dobra trwałość po ścięciu. 

Na początku 2015 roku w Anthura Flower utworzono nowy 

zagon testowy dla tej odmiany. W poprzednie lato rośliny 

szybko urosły i wyprodukowały dużo kwiatów wielkości 10-12 

cm.

Dobre wyniki testów
Testy przeprowadzane w Anthura Flower wykazały dobre wyniki 

produkcji i jakości w uprawie tradycyjnej i w metodzie usuwania 

młodych liści (YLB). Poprzedni zagon testowy (zlikwidowany w 

2014) dostarczał przez lata ponad 100 kwiatów/m2 (YLB). Przy 

pozostawieniu odrostów bocznych produkcja zwiększyła się, 

a kwiaty miały wielkość od 10 do 20 cm. Warto zauważyć, 

że kwiaty łatwo osiągają swoją wielkość, także w miesiącach 

letnich.

Nowy ulubieniec
Carisma zdobywa mocną pozycję tuż obok ulubionego 

Tropicala. Razem ze swoim menedżerem regionu sprawdźcie 

czy także dla Was Carisma jest idealnym produktem na waszym 

rynku. 

Na koniec wskazówka dla producentów z Europy: jeśli 

posadzicie większe rośliny na początku roku możecie cieszyć 

się dobrymi cenami pod koniec października na Wszystkich 

Świętych.

Hans Prins
Menedżer sprzedaży i produktu Anthurium

Carisma® (ANTHARES)

     Kolor czerwony

      Wielkość kwiatu 13-15 cm

      Produkcja brutto na m2/rok   100 kwiatów 

  Trwałość po ścięciu 26 dni



Trzej bracia, trzy sekcje i trzy odmiany. Jaka jest Wasza 
historia?

Przed Anthurium uprawialiśmy róże. Mieliśmy już dwie firmy, 

jednak nie chcieliśmy zwiększać skali produkcji, co było 

konieczne przy uprawie róż. Doświetlanie, siedmiodniowy 

tydzień pracy i ciągłe zwalczanie szkodników były głównymi 

czynnikami, które przeważyły w podjęciu tej decyzji. 

Nasz ówczesny sąsiad uprawiał Anthurium. Przejęliśmy od 

niego odmianę na kwiat cięty Anthurium Lunette, od której 

rozpoczęliśmy uprawę. Nieco później okazało się, że teren na 

którym mieliśmy nasze gospodarstwo czeka inna przyszłość. 

Przenieśliśmy się do De Lier, gdzie kupiliśmy dwie mniejsze firmy. 

Na nowym terenie zbudowaliśmy kompletnie nową szklarnię o 

powierzchni 15 000 m² i podzieliliśmy ją na trzy sekcje, żeby 

sprawniej zarządzać firmą. W 2009 roku zaczęliśmy uprawę 

odmiany Tropical® w pierwszej sekcji szklarni, a w 2013 i 2014 

roku w drugiej sekcji zaczęliśmy uprawę Midori®.  W ostatniej 

sekcji, w której rośnie stara uprawa Tropicala wymienimy rośliny 

w 2017 roku. Nasz wybór padł na dwie podstawowe odmiany: 

Tropicala i Midori. Dodatkowo zdecydowaliśmy się także na 

nową dla nas odmianę Calisto®. Nasza wydajność zwiększyła 

się, kiedy krótko po wybudowaniu nowej szklarni zaczęliśmy 

korzystać z opakowań flowpack. Wybór odmian w tamtym 

czasie był także powiązany z decyzją o rozpoczęciu pakowania 

w flowpack.

Jak dzielicie między sobą obowiązki? 

Każdy z nas ma inny zakres obowiązków, a jednocześnie 

wspólną dla nas wszystkich odpowiedzialnością i ambicją jest 

by w naszej działalności biznesowej starać się zorganizować 

wszystko aż do najdrobniejszego detalu. Wpływa to na 

optymalizację produkcji oraz dobrą organizację pracy we 

wszystkich dziedzinach, dzięki czemu dla każdego wszystko jest 

Wywiad

Peter, Aad i Ben van Leeuwen

ANTHURINFO | MARzec 2016 4

140 Midori z m2: 
jak to osiągnęliście?

- wywiad z braćmi Van Leeuwen -

Firma Petera, Bena i aada van Leeuwen znajduje się w środkowej części regionu Westland. W 1991 
roku jej profil zmienił się z produkcji róż na produkcję anthurium. W 2003 roku ze względu na 
budowę domów w okolicy musieli przenieść się do De Lier, gdzie zbudowali nowoczesną szklarnię. 
W ich przypadku struktura gospodarstwa i wybór odmian odbiega od przeciętnych „holenderskich 
standardów”. Kolejną interesującą kwestią i równocześnie powodem przeprowadzenia tego 
wywiadu jest osiągnięta rekordowa produkcja ponad 140 kwiatów ciętych anthurium u odmiany 
midori®.



jasne i możemy bez przeszkód i spokojnie pracować. Ciężko 

pracujemy przez cały dzień roboczy, do ostatniej godziny, 

dlatego nie mamy zaległości i utrudnień w pracy.

Jeśli chodzi o podział naszych obowiązków, to Peter odpowiada 

za klimat, giełdę i sprzedaż oraz pracę w magazynie, Aad 

zajmuje się księgowością, podlewaniem i odpowiada za 

personel, a Ben zajmuje się wszystkim, co dzieje się w szklarni, 

np. zbiór kwiatów, ochrona roślin itd.

Jakie główne zmiany nastąpiły w minionych 20 latach i jak 
je wspominacie?

Ostatnie 20 lat to okres kilku dużych zmian w uprawie 

Anthurium. Znacząco wzrosła produkcja z m2. Dodatkowo 

ważną innowacją stało się usuwanie młodych liści. Praktyczną 

zaletą jest zmniejszenie ilości odpadów z liści, a przy tym jest to 

bardzo prosty zabieg. Usuwanie młodych liści wymaga jedynie 

dobrego wyjaśnienia, a potem liczy się już tylko doświadczenie. 

Najważniejsze jest jednak to, że usuwanie młodych liści 

zwiększa produkcję. 

Trzecia ważna zmiana dotyczy struktury kosztów. Koszty wzrosły, 

lecz z drugiej strony, zaczęliśmy pracować bardziej efektywnie. 

Poprzez zainstalowanie innego zestawu cieniówek (korzystamy 

z folii i cieniówek energooszczędnych) oszczędzamy dużo 

energii. W przeszłości średnie zużycie gazu na m2 wynosiło 40 

m³, obecnie jest to tylko 20 m³ na m².

Żałujemy tylko, że nie pojawiły się żadne zmiany w opakowaniach 

flowpack. Obecnie pakujemy nasze kwiaty Anthurium w sposób 

tradycyjny, bo kilka lat temu przestaliśmy korzystać z opakowań 

flowpack.

Uprawa wyłącznie dwóch odmian jest czymś rzadko 
spotykanym. Dlaczego zdecydowaliście się na taką 
specjalizację i co wyróżnia Was na rynku?

Naszą działalność rozpoczynaliśmy od opakowań flowpack 

i podstawowych kolorów. Pakowanie w flowpack kwiatów 

białych i różowych jest trudniejsze ze względu na większe ryzyko 

uszkodzeń. Dlatego te kolory skreśliliśmy. Wielu producentów 

próbuje wyróżnić się asortymentem, w minionych trzech, 

czterech latach ze względu na kryzys stało się to jeszcze bardziej 

zauważalne. Nas wyróżnia dobra jakość oraz dostępność w 

dużej ilości. Nasze kartony są zawsze takie same. Na naszym 

rynku szybko zapracowaliśmy sobie na dobrą opinię. Już od lat 

dostarczamy Anthurium do licznych stałych, wiernych klientów. 

Dodatkowo na rynku jesteśmy dobrze rozpoznawani przez nasz 

znak firmowy: lwa!

W 2015 roku udało Wam się osiągnąć produkcję przeszło 
140 kwiatów Midori/m². co trzeba zrobić, aby osiągnąć 
taki wynik?

Tajemnica tkwi w podstawowych zasadach, które rządzą naszą 

uprawą. Przede wszystkim dążymy do uzyskania kwiatów o 

rozmiarze 16 i 12, tzn. w wielkości odpowiedniej do pakowania 

po 16 lub 12 do standardowego kartonu FC690. Oczywiście 

Midori® w szklarni braci van Leeuwen – grudzień 2015 
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Wywiad



podstawą jest dobry materiał nasadzeniowy, jaki niewątpliwie 

dostarczacie. W naszej uprawie pracujemy w systemie 

doniczkowym, gdzie każda doniczka otrzymuje taką samą ilość 

wody. Choć wymaga to dużego nakładu pracy, to nie wycinamy 

wszystkich kwiatów, a tylko takie, które spełniają nasze 

założenia. Produkcję rozpoczęliśmy od posadzenia 16 roślin na 

m², a pod koniec pierwszego roku mieliśmy prawie 30 roślin 

na m². Liczba roślin oraz kontrola każdej sekcji to najważniejsze 

warunki, które pozwoliły nam osiągnąć taką produkcję. Poza 

tym w naszej szklarni mamy także zainstalowaną cieniówkę 

dyfuzyjną. Po zainstalowaniu cieniówki dyfuzyjnej w pierwszym 

roku w szklarni wpuściliśmy trochę za dużo światła. Dlatego 

w następnym roku dołożyliśmy kredowanie szyb. Także nasz 

doradca ds. uprawy odwiedzał nas częściej. Produkcja 140 

kwiatów z m2  to naprawdę coś i jesteśmy bardzo dumni z 

takiego wyniku.

Na czym opieracie swój wybór odmian i jakiego wyboru 
dokonaliście w przypadku odmiany Tropical?

„Stary” Tropical wymaga wymiany. Istotną cechą odmiany jest 

dobra produkcja, tj. co najmniej 100 kwiatów z m2. Trwałość 

po ścięciu to także istotna kwestia, gdyż chcemy dostarczać 

dobry produkt. Poza tym szukamy kwiatu o wyraźnym, jasnym 

kolorze i pięknym wyglądzie. Ostatecznie chodzi o to, aby 

dostarczyć naszym klientom to, czego oczekują, czyli karton 

pięknych kwiatów. Oczywiście liczą się także inne cechy. 

Roślina o zwartym wzroście jest praktyczna, a kwiaty muszą być 

łatwe do pakowania. Produkcja jest powiązana ze średnią ceną. 

Niższa produkcja jest możliwa, lecz wtedy średnia cena musi 

być wyższa. W konsekwencji kończysz produkując ekskluzywne 

odmiany. Nie jest to nasza strategia, ekskluzywne odmiany do 

niej nie pasują.

Oczekuje się, że w nadchodzących 5 latach sprzedaż 
znacząco się zmieni. Sprzedawcy inwestują dużo w rozwój 
sprzedaży internetowej (Business to Business). Jakie 
największe wyzwania stoją przed Waszą firmą i w jaki 
sposób planujecie się z nimi zmierzyć?

Dla naszej firmy bardzo ważna jest sprzedaż bezpośrednio na 

giełdzie. Dużym wyzwaniem jest stworzenie jak najbardziej 

wydajnego łańcucha sprzedaży. Nasz zakład mieści się dość 

blisko giełdy i równocześnie staramy się dostosowywać do 

potrzeb klientów. Nasi klienci mogą np. zamawiać kwiaty 

jeszcze przed dostarczeniem ich na giełdę po wcześniej 

ustalonej cenie. Utrzymywanie bliskich kontaktów z klientami 

jest dla nas bardzo ważne.

Hans Prins 
Menedżer sprzedaży i produktu Anthurium
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www.anthura.com
Dostępna teraz w 

5 językach!

Wywiad
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Targi

Impresje z targów
W minionych miesiącach anthura wzięła udział w kilku międzynarodowych targach w europie 
i poza jej granicami. Umieszczamy Wasze odmiany w świetle reflektorów na całym świecie. 
Nieograniczenie w odmianach oferuje niezliczoną ilość możliwości.

Impresja z targów FloraHolland Trade Fair w Holandii – 

listopad 2015

Flowers Istanbul w Turcji – listopad 2015

Winterfair w Holandii – styczeń 2016 TPIE na Florydzie, USA – styczeń 2016

IPM w Niemczech – styczeń 2016 Salon du Végétal we Francji – luty 2016



Colorado, Maine i California: panie z 
serii Big American
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 Kolor różowy 

     ielkość kwiatu bardzo duży

 Rozmiar doniczki 14, 17, 21 cm

Maine® (ANTHEPDAK)

 Kolor różowy 

     ielkość kwiatu bardzo duży

 Rozmiar doniczki 14, 17, 21 cm

California® (ANTHEWUCH)

Richard Smit
Menedżer sprzedaży i produktu Anthurium doniczkowe

Warunki uprawy są różne na świecie i wyniki odmian mogą być 

z tym powiązane. Dotyczy to także nowych odmian. Większość 

różowych kwiatów Anthurium lekko blednie gdy temperatury 

dobowe są za wysokie lub gdy światło jest nadmiernie 

intensywne. Blednięcie jest zazwyczaj niepożądane, może mieć 

jednak także swoje dobre strony, np. kiedy nowo ujawniony 

kolor zwiększa różnorodność i lepiej pasuje do rynku i potrzeb. 

Colorado®, Maine® i California® są różowe, lecz różnią się 

odcieniami różu.

Wybór odmiany

Kolory tych trzech odmian zaczynają się od jasno-różowej 

Colorado, przez nieco ciemniejszą Maine, po ciemno-różową 

odmianę California. Aby dokonać odpowiedniego wyboru 

warto wziąć pod uwagę warunki klimatyczne panujące w 

szklarni: 

- California:  nadaje się do uprawy w warunkach wysokich 

temperatur dobowych i dużej intensywności światła;

- Maine: nadaje się do uprawy w warunkach standardowych 

temperatur dobowych i średniej intensywności światła;

- Colorado:  nadaje się do uprawy w warunkach niższych niż 

przeciętne temperatur dobowych i niskiej intensywności 

światła.

Każda z tych odmian nadaje się do uprawy w doniczkach 14 

cm, ale także w doniczkach 17 i 21 cm. W porównaniu z dwoma 

pozostałymi odmianami Maine trochę trudniej tworzy odrosty 

boczne, a w rezultacie wymaga nieco więcej uwagi producenta.

Testy
Oczywiście wszystkie trzy odmiany można testować w 

warunkach swojej szklarni i zaobserwować minimalne 

różnice pomiędzy nimi. Sadzonki w limitowanej ilości na testy 

będą dostępne wkrótce. Zapytaj swojego menedżera regionu 

o szczegóły. Niezależnie od tego, którą odmianę wybierzesz, 

każda to dobra, różowa odmiana i jedna  z nich z pewnością 

spełni Twoje wymagania.

 Kolor różowy 

     ielkość kwiatu bardzo duży

 Rozmiar doniczki 14, 17, 21 cm

Colorado® (ANTHEUBP)

Seria Big american wzbogaciła się o dwie duże 
gwiazdy. Te nowe, wielkokwiatowe, różowe 
odmiany pasują do siebie i teraz przedstawimy 
wszystkie trzy.

W świetle reflektorów



Każdego roku Anthura bierze udział w targach roślin tropikalnych 

w USA. Targi TPIE w Fort Lauderdale to wydarzenie o podobnym 

charakterze co targi FloraHolland Trade Fair. Są to targi, na 

których producenci roślin zielonych i roślin kwitnących pokazują 

sprzedawcom swoje produkty. Dodatkowo swoje stanowiska 

ma także niewielka ilość dostawców artykułów ceramicznych, 

doniczek uprawowych, a także sadzonek.

Na tych targach pojawiamy się, podobnie jak nasi klienci, 

by promować produkty finalne. Kupujący mogą otrzymać 

informacje o tym, u kogo mogą znaleźć konkretne produkty. Za 

każdym razem jest to interesujące wydarzenie, z którego wraca 

się do domu z dużą ilością cennych informacji. 

Anthura jest obecna na rynku, jednak do tej pory sprzedaż 

sadzonek na Florydzie była niewielka. Mimo to Floryda jest 

postrzegana jako stan, w którym produkuje się bardzo wiele 

roślin zielonych i kwitnących w USA. 

W tym roku nasze odmiany zdobyły na Florydzie stabilną pozycję 

i przez cały rok te piękne rośliny są sprzedawane na rynku. 

Podczas targów TPIE dało się zauważyć, że klienci doceniają 

połączenie naszych odmian z umiejętnościami producentów z 

Florydy. Jeden producent już nawet w całości wyprzedał swój 

W drodze

Podróżując przez USA
Udane targi TPIe w Fort Lauderdale na Florydzie i interesujące zmiany zaobserwowane u 
amerykańskich producentów anthurium doniczkowych i Phalaenopsis.

asortyment na najbliższy okres i poważnie myśli o powiększeniu 

uprawy Anthurium doniczkowego. 

Phalaenopsis jest powszechnie uprawiane na Florydzie, a 

procent wyprodukowanych roślin o dwóch pędach staje się 

coraz znaczniejszy. W chłodniejszych regionach jest łatwiej. Firmy 

produkujące Phalaenopsis na Florydzie kończą sprzedaż lub są 

przejmowane, ponieważ produkcja dobrej jakości produktów 

jest tu często trudniejsza niż w innych stanach. Z drugiej strony 

produkcja Phalaenopsis systematycznie rośnie na zachodnim 

wybrzeżu oraz na północnym wschodzie USA. 

Podsumowując, jest to pełna wyzwań i interesująca podróż, która 

już oferuje nowe możliwości na przyszłość! Tym razem trzeci 

tydzień stycznia nie był zbyt słoneczny, pogoda była deszczowa i 

burzowa. Niestety nie można mieć wszystkiego.

Joost Hendriks
Menedżer klienta Storczyki
ameryka Północna i Środkowa, Kanada i Brazylia
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TPIE na Florydzie, USA – styczeń 2016
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Znaczenie przestrzegania  
higieny w uprawie Anthurium 
i Phalaenopsis
Uprawie Phalaenopsis i Anthurium zagrażają różne choroby, którym 
można zapobiec przede wszystkim poprzez przestrzeganie higieny.  
W tym artykule opisano różne źródła infekcji i pomocne zasady higieny.

11
Nowy pracownik Bureau 
IMAC Bleiswijk B.V.

Wyspecjalizowane doradztwo 
uprawowe Anthurium i 
Phalaenopsis: rośliny cięte i 
doniczkowe

14
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TeCHNIKI UPRAWy



Uprawie Phalaenopsis i anthurium 
zagrażają różne choroby, którym można 
zapobiec przede wszystkim poprzez 
przestrzeganie higieny. W przypadku 
Phalaenopsis największym zagrożeniem 
są choroby bakteryjne acidovorax 
(Pseudomonas), erwinia oraz choroba 
grzybowa Fusarium. Te trzy choroby 
odpowiadają za ponad 90% wszystkich 
strat w przypadku Phalaenopsis. W 
uprawie anthurium największym 
zagrożeniem jest choroba bakteryjna 
Xanthomonas, która jest równocześnie 
najistotniejszym powodem dbania o 
utrzymanie wysokiego poziomu higieny. 
W ostatnim roku do listy dołączyła choroba 
bakteryjna Ralstonia solanacearum. 

Znaczenie przestrzegania higieny 
w uprawie Anthurium i Phalaenop-
sis
Co jakiś czas docierają do nas niepokojące informacje o nowej chorobie, która zagraża naszym 

roślinom. Aby zapobiec przedostawaniu się z zewnątrz chorób i szkodników, a także rozwijaniu 

nowych chorób, konieczne jest ścisłe przestrzeganie zasad higieny. W tym artykule opisano różne 

źródła infekcji.

Ludzie
Największymi roznosicielami grzybów i 
bakterii są ludzie przebywający w szklarni. 
Wnoszą do szklarni na ubraniu, butach i 
dłoniach wiele patogenów, które potem 
rozprzestrzeniają się w niezauważalny 
sposób. minimalizowanie tego nie jest 
zbytecznym luksusem. można to osiągnąć 
zakładając czyste obuwie, obuwie 
ochronne i ubranie ochronne wchodząc 
do szklarni. Należy także zdezynfekować 
ręce przy wejściu do szklarni. Umycie dłoni 
wodą i mydłem także jest dość efektywne.

Insekty
Choroby przenoszone są także przez 
niektóre insekty. Wiadomo na przykład, 
że niektóre wciornastki przenoszą wirusy. 

Techniki uprawy Anthurium i Phalaenopsis

W uprawie Phalaenopsis mechowce 
roznoszą acidovorax (Pseudomonas). 
Uszkadzając liście przenoszą sok z 
zakażonej roślin na inną roślinę. Nie dość, 
że te insekty uszkadzają liście wysysając 
ich tkanki to dodatkowo przyczyniają 
się do rozprzestrzeniania chorób, co jest 
kolejnym ważnym powodem by trzymać 
je z daleka od szklarni i zwalczać je, gdy 
jest to potrzebne.

Materiał roślinny
Choroby (i szkodniki) mogą dostać się do 
szklarni na sadzonkach. Odpowiednia 
kontrola przy wejściu jest nieodzowna. 
Warto upewnić się, że sadzonki i inny 
materiał roślinny jest wolny od chorób 
kiedy przyjeżdża do szklarni.
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Woda
Rozpryskiwana woda jest także ważnym 
źródłem rozprzestrzenia się bakterii i 
grzybów. Ich śladowe ilości obecne w 
powietrzu w czasie podlewania opadają 
na uprawę. Ponadto wystarczy kropla 
wody by przenieść infekcję z rośliny na 
roślinę. można temu zapobiegać dodając 
do wody środek bakteriobójczy. Zazwyczaj 
stosuje się dwutlenek chloru (ClO2), 
nadtlenek wodoru (H2O2) lub jony miedzi 
(Cu2+). Bakterie obecne w wodzie lub 
na roślinach są niszczone, dzięki czemu 
ich rozprzestrzenianie się wraz z wodą 
jest znacznie ograniczone. Jednakże 
ten sposób dezynfekcji nie możne być 
uważany za zwalczanie.

Protokół higieny
aby podnieść poziom higieny w 
gospodarstwie na wyższy poziom 
konieczne jest przemyślenie kilku 
kwestii. Warto wziąć pod uwagę przede 
wszystkim:
•  Kto wchodzi do szklarni?
• Jak wytyczono przejścia w szklarni?
• Gdzie w szklarni znajdują się rośliny 

zainfekowane lub podejrzewane o 
infekcję?

• Gdzie znajdują się najstarsze rośliny?
• Co wchodzi do szklarni jako „obcy” 

materiał roślinny?
Następnie na podstawie odpowiedzi na 
powyższe pytania, można sporządzić 
plan, który pozwoli na jak największe 
zminimalizowanie ryzyka wystąpienia 
infekcji w szklarni.

Zalecenia podstawowe
Są pewne zalecenia podstawowe, 
które trzeba regularnie przestrzegać. 
Warto zacząć od ograniczenia ruchu 
ludzi w okolicy roślin (chodzi głównie o 
pracowników).
• Należy ograniczyć przemieszczanie 

się ludzi do wyłącznie koniecznego 
przy zwalczaniu chorób i infekcji oraz 
podlewania.

• Osoby przychodzące do szklarni z 
zewnątrz muszą zawsze przebierać się 
w ubrania i obuwie udostępniane przez 
gospodarstwo. W praktyce oznacza to 
zakładanie kombinezonu ochronnego 
na odzież własną i osłon na obuwie.

• W chwili wchodzenia do szklarni należy 
zawsze dezynfekować lub myć dłonie 
oraz unikać dotykania roślin.

Dezynfekcja dłoni i obuwia
Podczas dezynfekcji na przykład dłoni 
należy pamiętać, że środki dezynfekujące 
nie zadziałają odpowiednio, kiedy 
odkażany materiał jest zbyt brudny. 
Środek nie przeniknie odpowiednio ze 
względu na brud. Warto przed dezynfekcją 
umyć ręce i oczyścić buty, jeżeli jest to 
konieczne. Pracownicy muszą nosić 
zakładowe ubrania i obuwie. Także 
osoby odwiedzające powinni zakładać 
odzież i obuwie ochronne. Jeśli najpierw 
oczyści się buty środek dezynfekujący w 
matach lub śluzie jest dłużej aktywny. 
W przypadku maszyn i noży ważne jest, 
aby w pierwszej kolejności oczyścić je z 
materiału organicznego.

Śodki dezynfekujące
Podczas wyboru odpowiedniego środka 

dezynfekującego ważne jest, aby 
określić na jakie choroby ma działać. 
Następnie należy także upewnić się czy 
jest bezpieczny dla pracowników i czy 
jest odpowiednio dużo czasu by środek 
zadziałał.

Odporność roślin a ryzyko infekcji
Zdrowa roślina choruje rzadziej niż 
roślina słaba. Ponadto wyższe ryzyko 
wystąpienia infekcji podnosi także 
ryzyko zakażenia. Czynniki stresogenne 
w uprawie, takie jak bardzo wysoka lub 
zbyt niska temperatura w szklarni także 
zmniejszają odporność roślin, czyniąc je 
bardziej podatnymi na infekcje. W takiej 
sytuacji można spróbować zredukować 
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Pomocny wózek ze środkami dezynfekującymi

Instrukcje przy wejściu do szklarni pokazowej 

w firmie Anthura

Śluza do dezynfekcji stóp w krajach 

tropikalnych
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ryzyko wystąpienia infekcji w ramach 
metody zapobiegawczej. Jest to możliwe 
przy zastosowaniu środka chemicznego, 
jednak jest także dostępny coraz większy 
wybór środków biologicznych i środków 
wzmacniających rośliny.

Metoda barierowa
Zasady higieny można podzielić na dwie 
kategorie:
1. Zasady higieny dotyczące przejścia z 

zewnątrz szklarni do środka
2. Zasady higieny dotyczące pracy w 

szklarni
Takie rozróżnienie jest przydatne podczas 
stosowania metody barierowej, w której 
szklarnia lub część szklarni dzielona jest 
na mniejsze obszary. Granicę pomiędzy 
tymi obszarami nazywamy barierą. Bariery 
w znaczący sposób zmniejszają ryzyko 
infekcji w gospodarstwie. Pierwsza bariera 
ma na celu przede wszystkim zapobieganie 
przedostaniu się grzybów i bakterii do 
szklarni. Kolejne bariery wykorzystywane 
są do ograniczania rozprzestrzeniania 
się grzybów w szklarni. Bariery można 
umiejscowić w różnych sekcjach szklarni, 
lub nawet przy poszczególnych zagonach 
czy stołach uprawowych.

Na czym polega tworzenie barier?
Bariery tworzone są od strony 
wewnętrznej do zewnętrznej lub od strony 
czystej do brudnej. Obowiązuje zasada, 
że zawsze pracuje się od strony czystej 
do brudnej. Wcześniej określa się, czy np. 
materiał roślinny mógł wejść do szklarni 
lub konkretnej sekcji. może to obejmować 
także stworzenie stałego sposobu pracy w 
określony sposób. Gdy pracując przechodzi 
się od roślin młodszych po najstarsze 
lub od roślin zdrowych po zainfekowane 
trzeba zawsze starać się nie dopuścić 
do zainfekowania zdrowego materiału 
roślinnego przez rośliny zarażone. Innym 
sposobem jest zaplanowanie pracy w 
sekcjach z zainfekowanymi roślinami na 
koniec tygodnia. Wtedy można rozpocząć 
pracę w nowym tygodniu w czystych 
ubraniach, przy czystych maszynach, 
co także ogranicza rozprzestrzenianie 
się chorób. W uprawie anthurium 
na kwiat cięty można na przykład 
ustawić barierę przeznaczając na każdy 
zagon jeden nóż. Zaletą tych ostatnich 
rozwiązań jest przeznaczanie więcej 
czasu na dezynfekcję noży i maszyn, a to 
zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo. 
Czasem stosuje się system, w którym w 

każdym wyznaczonym obszarze pracują te 
same osoby. 

Jeżeli dochodzi do kontaktu z sokiem 
rośliny podczas pobierania próbki czy 
zwalczania infekcji, i przechodzi się 
przez kilka wyznaczonych obszarów 
wtedy warto pracować w lateksowych 
rękawiczkach i zmieniać je przechodząc do 
kolejnego obszaru. 

Warto oznaczyć bariery w sposób 
najbardziej widoczny np. poprzez 
wyznaczenie plakatami miejsc gdzie 
zaczyna się lub kończy obszar wydzielony 
i jakie czynności są wymagane. Dla 
każdego, kto znajduje się pomiędzy 
barierami musi być jasne jakie czynności 
w zakresie higieny są obowiązkowe. 
Zwalczanie potencjalnego transferu jest 
bardzo ważne. Barierę można wyznaczyć 
płachtą foliową, cieniówkami czy ścianą 
działową. można ustalić zasadę, że każdy, 
kto pracował w sekcji chłodzenia czy 
sekcji końcowej przed wejściem do sekcji 
wzrostu musi zdezynfekować dłonie.

Pierwsza bariera
Najważniejsza jest pierwsza bariera: 

Szkic zastosowania barier ochronnych
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ma na celu zapobiegać przeniknięciu 
grzybów i bakterii do szklarni. Najlepszym 
miejscem na umieszczenie takiej 
bariery jest wejście do szklarni. W czasie 
przerwy w pracy można wejść w kontakt 
z grzybami czy bakteriami, a w strefie 
pakowania mogą być obecne patogeny. 
Pierwsza bariera umieszczona przy 
wejściu do gospodarstwa oczywiście 
może nie wyrządzić szkody. Zmniejsza 
ryzyko przeniesienia infekcji do hali, biura i 
do obszaru za kolejną barierą.

Druga bariera
Szklarnia zazwyczaj składa się z kilku 
sekcji. Sekcje można łatwo chronić. Każde 
drzwi do kolejnej szklarni wyznaczają 
kolejną barierę, tzw. drugą barierę. Drugą 
barierę (i miejsce dezynfekcji) wyznacza 
się najczęściej by oddzielić młody i 
stary materiał roślinny, poszczególne 
etapy uprawy, takie jak fazę wzrostu, 
chłodzenia i fazę finalną, a także zdrowe 
i zainfekowane rośliny. Wydzielenie 
fizycznych granic pomiędzy sekcjami 
lepiej wyznacza obszary, na których należy 
przestrzegać określonych zasad higieny.

Trzecia bariera
Za drugą barierą można także wyznaczyć 
trzecią barierę. Często ma oddzielać 
rośliny, które mogły zostać zainfekowane 
lub obszar, na którym doszło do strat 
w roślinach. może dotyczyć danego 
zagonu, stołu uprawowego lub miejsca, 
gdzie kiedyś wystąpiła infekcja i została 
wyeliminowana. Dane miejsce można 
oznaczyć lub oddzielić folią. W miarę 
możliwości trzeba pracować z dala od 
takiego miejsca i pozostawić je na sam 
koniec pracy. Trzeba dezynfekować dłonie, 
a jeżeli jest to konieczne to także buty i 
ubranie. W przypadku anthurium może 
to oznaczać przeznaczenie tylko jednego 
noża na każdy zagon.

Szukanie oznak choroby
Szukanie oznak choroby i usuwanie 
zainfekowanych roślin niesie za 
sobą znaczne ryzyko dalszego 
rozprzestrzeniania się infekcji, ponieważ 
rośliny trzeba przenieść przez szklarnię:
• Szukanie oznak choroby należy ZAWSZE 

rozpoczynać od „młodych” i „czystych/
zdrowych” i kończyć na „starych” i 
„brudnych/zainfekowanych”. 

 IMAC

Także przy usuwaniu zainfekowanych 
roślin trzeba stosować metodę barierową:
• Rośliny zainfekowane należy od 

razu włożyć do worka foliowego i 
natychmiast go zamknąć. Nie wolno 
zostawiać zainfekowanych roślin na 
chodniku.

• Nie wolno przenosić roślin nad stołami, 
lecz zawsze pod stołami i należy jak 
najszybciej umieścić zainfekowane 
rośliny w kontenerze poza szklarnią.

• Należy spryskać środkiem 
dezynfekującym bezpośrednie 
otoczenie zainfekowanych roślin zaraz 
po ich usunięciu, np. nadtlenkiem 
wodoru lub JeT-5 w odpowiednim 
stężeniu.

Stosując się do powyższych zaleceń 
można w znaczący sposób ograniczyć 
ryzyko wystąpienia infekcji. W przypadku 
jakichkolwiek pytań lub potrzeby 
uzyskania dodatkowych informacji, 
prosimy o kontakt z Bureau ImaC Bleiswijk 
B.V.

Menno Gobielje
Bureau IMAC Bleiswijk B.V..

Nowy pracownik 
Bureau IMAC
Poznaj naszego nowego współpracownika:
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„Nazywam się marco evers, mam 38 lat i mieszkam w Zevenhuizen. Jestem żonaty z 
Dorette i jestem dumnym ojcem czwórki dzieci. Od września 2015 roku pracuję w 
Bureau ImaC jako doradca ds. uprawy. Specjalizuję się w anthurium doniczkowym. 

moja pasja do uprawy anthurium doniczkowego narodziła się bardzo wcześnie. Jako 
dziecko dorastałem wśród tych kwiatów w firmie moich rodziców.  To bardzo ciekawe 
móc korzystać ze swojej wiedzy jako doradca ds. uprawy i w ten nieco inny sposób 
przyczyniać się do rozwoju tej pięknej uprawy jednocześnie na poziomie krajowym i 
międzynarodowym.”
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1. Spring Trials
Oxnard, Kalifornia, USA

09/04/2016 – 14/04/2016 

4. Hortitec
Holambra, Brazylia

22/06/2016 – 24/06/2016

3. Flower Trials
Bleiswijk, Holandia

14/06/2016 – 17/06/2016

2. Hortiflor expo Asia
Pekin, Chiny

11/05/2016 – 13/05/2016 

5. Cultivate’16
Columbus, Ohio, USA

09/07/2016 – 12/07/2016
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