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Produkcja upraw wyższej jakości

Cebula
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Cebula jest jednym z najstarszych 
gatunków roślin udomowionych 
przez człowieka pod uprawy.
Cebula (Allium cepa L.) jest uprawiana przez krzyżowanie od co najmniej 7000 lat. Przyjmuje się, że roślina ta pochodzi 
z Azji Środkowej i Zachodniej. Pozostałości upraw cebulowych, które odkryto w osadach z epoki brązu w Chinach, po-
kazują że warzywo to było uprawiane przez ludzi już 5000 lat p.n.e. W dzisiejszych czasach uprawy tej rośliny prowa-
dzone są na całym świecie, a cebula jest powszechnie stosowana jako składnik wielu regionalnych potraw.

Światowa produkcja cebuli wynosi 74 250 809 ton i obejmuje obszar 4 364 000 hektarów. Wydajność upraw cebuli 
z hektara jest najwyższa w Korei Południowej (66,16 t/ha), następnie w Stanach Zjednoczonych (56,26 t/ha), Hiszpanii 
(53,31 t/ha) i Holandii (51,64 t/ha), który to kraj jest również największym eksporterem cebuli (1,33 mln ton).

(Sunil Pareek,*Narashans Alok Sagar, Sunil Sharma i Vinay Kumar)
Fruit and Vegetable Phytochemicals: Chemistry and Human Health [Fitochemikalia z owoców i warzyw. Chemia i zdrowie człowieka], Tom II, wydanie 
drugie. Pod redakcją Elhadi M. Yahia. © 2018 John Wiley & Sons Ltd.
Data publikacji: 2018 r. Wydawnictwo John Wiley & Sons Ltd.

10 największych producentów cebuli na świecie.
Źródło: Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa 
(FAO), 2012 r.

Dobre żniwa!

Cebula

Miejsce 
w rankingu

Kraj Całkowita produkcja
(t)

1 Chiny 20,507,759
2 Indie 13,372,100
3 Stany Zjednoczone 3,320,870
4 Egipt 2,208,080
5 Iran 1,922,970
6 Turcja 1,900,000
7 Pakistan 1,701,100
8 Brazylia 1,556,000
9 Rosja 1,536,300

10 Korea Południowa 1,411,650
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Siew – nie siej na wiatr!
Nasiona z rodziny Allium są stosunkowo małe w porównaniu z innymi nasionami. Nie pozostaje to bez wpływu 
na metody siewu. Małe ziarna nie mogą być wysiewane zbyt głęboko w glebie, gdyż mają zbyt mały zapas składni-
ków pokarmowych, by przetrwać okres kiełkowania.

Nie można też siać ziaren zbyt blisko powierzchni ziemi ze względu na ryzyko wysuszenia. Kiełki cebuli są tak małe 
i delikatne, że niektóre formy nawadniania (np. deszczownia) mogą jej zaszkodzić. Dlatego też wysiew cebuli wyma-
ga stosowania specjalnych zabiegów. Wysiew nasion przebiega na określonej głębokości (0,25 – 0,5 cm) i wymaga 
odpowiedniego przygotowania łoża siewnego, w zależności od odmiany i rodzaju gleby.



Natychmiastowe zaopatrzenie w wodę
W niektórych przypadkach kiełki cebuli muszą być nawadniane ze względu na płytkie usadowienie nasion, nawet 
trzy razy dziennie. Prowadząc uprawę cebuli należy pamiętać o tym, aby w fazie kiełkowania odpowiednio kontrolo-
wać poziom wilgotności gleby w łożu siewnym. Najlepiej to osiągnąć poprzez montaż taśmy/linii kroplującej Rivulis 
w czasie siewu. Zapewni to doskonały czas reakcji i możliwość natychmiastowego nawadniania.
Równoczesny wysiew nasion i montaż ciągów taśm kroplujących to optymalne rozwiązanie nie tylko ze względu 
na doskonałą synchronizację czasową, ale również dogodne rozmieszczenie w bliskiej odległości. W takiej konfigu-
racji umiejscowienie kroplowników względem nasion jest optymalne.

Równoczesny wysiew nasion 
i montaż taśm kroplujących
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Mykoryza i symbioza roślin
Mikrofauna glebowa to jeden z kluczowych 
elementów uprawy roślin, w szczególności 
cebul.
Mikoryza i inne bakterie ułatwiają pobieranie 
składników odżywczych przez roślinę, przy-
czyniając się do jej wzrostu na wielu polach. 
Zapewnienie korzystnych warunków środowi-
skowych na poziomie glebie uprawnej, np. po-
przez poprawę stosunku powietrza do wody, 
sprzyja zjawisku mikoryzy, które ma z kolei 
bardzo pozytywny wpływ na wzrost i plonowa-
nie roślin.

Przeciwdziałanie zaleganiu wody
W sezonie nawadniania obszary, na których występują 
intensywne opady deszczu, narażone są na powodzie 
i zaleganie wody. Nawadnianie ukierunkowane wyłącznie 
na strefę korzeni umożliwia lepszą infiltrację i zdolność 
zatrzymywania wody podczas opadów. 

Zalety nawadniania 
kroplowego cebuli
Cebula ma stosunkowo niewielki i płytko osadzony system 
korzeniowy. Oznacza to, że jej obszar nawadniania i nawożenia 
jest dość ograniczony i położony w bliskim promieniu samej 
rośliny. W związku z tym pozostała (większa) część pola upraw-
nego nie wymaga już zaopatrywania w wodę i składniki odżyw-
cze. To sprawia, że nawadnianie kroplowe idealnie nadaje się 
do upraw cebuli. W przypadku nawadniania kroplowego nawad-
niany jest wyłącznie określony rząd upraw cebuli, co pozwala 
zaoszczędzić wodę i nawóz. Na początku sezonu zużycie wody 
przez rośliny jest bardzo ograniczone, toteż nawadnianie całego 
pola, np. przy użyciu zraszaczy wiszących lub obrotowych, 
nie jest konieczne.
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3 x lokalizacja – lokalizacja ciągów 
i rozstaw kroplowników
Umiejscowienie ciągów taśmy zaledwie kilka centymetrów pod powierzchnią gleby jest niewątpliwie korzystnym 
rozwiązaniem. Dostarczenie wody i składników odżywczych w bezpośrednie sąsiedztwo młodych korzeni pozwoli 
zaoszczędzić ogromne ilości wody i nawozów. Dla porównania – zraszacze wiszące nawadniają całe pole uprawne, 
niezależnie od faktycznego umiejscowienia nasion lub roślin. Dzięki zastosowaniu systemu nawadniania kroplo-
wego z taśmami kroplującymi umieszczonymi płytko pod ziemią i rozstawem kroplowników wynoszącym 20 cm 
plantator może dostarczać wodę i składniki odżywcze bezpośrednio do strefy korzeni kiełkującej cebuli. Umieszcze-
nie taśmy kilka centymetrów pod powierzchnią gleby znacznie ułatwia wykonywanie różnych zabiegów rolniczych, 
takich jak opryskiwanie czy odchwaszczanie, ze względu na brak przeszkód fizycznych na polu uprawnym.
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Nawadnianie kroplowe ULF – woda 
na żądanie

Natężenie przepływu – ilość wody, która przepływa przez kroplownik w danej jednostce czasu. Istnieje 
wiele różnych rodzajów kroplowników o różnych natężeniach przepływu. Dla niektórych kroplowników natężenie 
przepływu wynosi 8 litrów wody na godzinę, a dla innych jedynie 1 litr na godzinę. Dopiero w ostatnich latach firmy 
takie jak Rivulis zaczęły wprowadzać na rynek kroplowniki o bardzo niskim przepływie (ULF - Ultra Low Flow). Te re-
wolucyjne kroplowniki mogą emitować bardzo małe ilości wody, a ich natężenie przepływu wynosi nawet 0,25 litra 
na godzinę. 
Zastosowanie kroplowników ULF pozwala uzyskać korzyści agronomiczne i wydłużyć czas nawadniania przy jedno-
czesnym ograniczeniu wypłukiwania cennej wody i nawozów.

ULF: Mikronawadnianie 
w nowym wydaniu
Badacze Rawlins i Raats (1975 r.) odkryli, że utrzy-
mujący się wysoki poziom wilgoci w strefie korzeni 
zwiększa przewodnictwo hydrauliczne gleby, skut-
kując większą dostępnością wody w roślinie.

Kroplownik, który zapewnia przepływ wody w ta-
kim samym tempie, w jakim korzeń pobiera wodę, 
to niesamowite osiągnięcie. Dzięki takiemu rozwią-
zaniu plantator może zapewnić optymalny poziom 
wilgoci i składników odżywczych w strefie korzeni.

ULF: Zapobieganie niedotlenieniu 
Dostarczanie dużych ilości wody do kroplowników 
o wysokim natężeniu przepływu sprzyja powsta-
waniu lokalnego mikrośrodowiska, które jest 
pozbawione tlenu (niedotlenienie). Tuż pod kro-
plownikiem i wokół niego, w zależności od rodzaju 
gleby i natężenia przepływu, występują przejścio-
we warunki niedotlenienia. Na tym obszarze cała 
aktywność oddechowa rośliny jest utrudniona. 
Zarówno korzenie, jak i bakterie doświadczają 
swoistych trudności oddechowych.

Jedną z wielkich zalet kroplowników ULF jest 
zapobieganie zjawisku niedotlenienia. Szybkość 
wnikania wody do gleby powoduje poprawę sto-
sunku ilości powietrza do wody, co z kolei spowal-
nia biologiczną aktywność oddechową.

Co prawda niektóre patogeny potrafią przetrwać 
w warunkach beztlenowych, np. w silnie nasy-
conych przez wodę środowiskach glebowych, 
które tworzą się zazwyczaj wskutek zastosowania 
kroplowników o większym natężeniu przepływu. 
W takich warunkach zwiększa się ponadto ryzyko 
choroby uprawianych roślin.
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ULF: Pobieranie składników odżywczych
Badania pokazują, że możliwe do ekstrakcji stężenia potasu w glebie bezpośrednio otaczającej źródło punktowe są 
o 20-25% wyższe w glebie nawadnianej w sposób ciągły w porównaniu z tą nawadnianą pulsacyjnie. Po 40 dniach 
obserwacji wzrostowej okazało się, że uprawy kukurydzy prowadzone w warunkach nieprzerwanej fertygacji przy-
niosły o 20% większą biomasę niż rośliny nawadniane w odstępach dwudniowych wodą w takiej samej ilości i o ta-
kiej samej jakości. W przypadku stosowania zabiegu ciągłego zawartość fosforu w liściach kukurydzy była o 25% 
większa w porównaniu z zabiegiem pulsacyjnym.

Ben-Gal, A. & Dudley, L. 2003. Phosphorus availability under continuous point-source irrigation [Dostępność fosforu przy ciągłym nawadnianiu ze źródła 
punktowego]. Soil Sci Soc Am J. 67:1449-1456.

Tabela 1. Wpływ systemów nawadniania kroplowego i powierzchniowego na wzrost, plonowanie oraz jakość cebuli 
odmiany Agrifound Light Red w porze suchej (model upraw Rabi) w latach 2013-2014 i 2014-2015 oraz odmiany Agrifound Dark Red w porze monsunowej w latach 2014 
i 2015 (model upraw Kharif).

Parametry wzrostu i plonu Rabi Kharif

Kroplowe Powierzchniowe CD (P<0,05) Kroplowe Powierzchniowe CD (P<0,05)

Wysokość rośliny (cm) 66.37 65.00 1.16 61.88 51.52 5.92

Liczba liści na roślinę-1 9.23 8.18 0.93 8.00 6.77 0.96

Grubość łodygi (cm) 1.62 1.04 0.39 1.30 0.95 0.05

Pędy kwiatowe (%) 0.56 2.22 0.22 0 0 0

Cebule podwójne (%) 2.28 6.34 0.70 0 0.47 0.077

Średnica obwodu bulwy (cm) 6.15 5.36 0.33 5.15 4.66 0.26

Średnica biegunowa bulwy (cm) 4.64 4.13 0.017 3.35 2.99 N.S.

Plon brutto (t/ha-1) 33.93 29.86 1.71 23.30 20.39 1.22

Plon handlowy (t/ha -1) 31.96 26.07 2.95 20.03 16.93 0.75

Bulwa klasy A (%) 63.07 53.68 1.72 28.96 15.98 3.39

Bulwa klasy B (%) 24.82 22.46 2.40 36.28 34.16 1.21

Bulwa klasy C (%) 12.11 23.86 6.32 34.76 49.86 2.29

Tabela 2. Zestawienie korzyści ze stosowania systemu nawadniania kroplowego i systemu nawadniania powierzch-
niowego w czasie pory suchej Rabi  i monsunowej Kharif  w rejonie miasta Nasik w indyjskim stanie Maharashtra.

Parametry Rabi Kharif

Plon brutto (%) 13.64 14.27

Plon handlowy (%) 22.61 18.30

Bulwa klasy A (%) 17.49 81.24

Bulwa klasy B (%) 10.51 5.94

Bulwa klasy C (-%)* 49.84 30.29

Oszczędność wody (%) 29.36 27.12

Efektywność wykorzystania wody (%) 60.87 56.79

* Procentowy spadek w stosunku do nawadniania powierzchniowego



9

Niższy koszt inwestycji w fazie początkowej 
oraz infrastruktury

Jedną z głównych zalet nawadniania kroplowego o niskim natężeniu przepływu jest ekonomiczna opłacal-
ność. 
Im niższe natężenie przepływu w instalacji, tym mniejsza średnica głównej linii rurociągowej i linii sekcyjnej. Jak wi-
dać, już samo obniżenie natężenia przepływu może znacząco ograniczyć koszty systemu nawadniającego. W takim 
przypadku wszystkie pompy i filtry pracują na mniejszą skalę, przynosząc znaczne oszczędności finansowe. Cała in-
frastruktura nawadniająca jest fizycznie mniejsza, co daje znacznie szybszy zwrot z początkowej inwestycji. Nawad-
nianie kroplowe o niższym natężeniu przepływu oszczędza energię, wodę, czas i pieniądze! Jest po prostu znacznie 
wydajniejsze w użyciu.

SDI – zalety systemu nawadniania 
umiejscowionego tuż pod powierzchnią ziemi

Na dystrybucję wody w glebie można wpływać na wiele różnych sposobów. Montaż systemu podpowierzchnio-
wego nawadniania kroplowego (SDI - Subsurface Drip Irrigation) służy właśnie temu celowi. Większość rozwiązań 
nawadniających firmy Rivulis, dostosowanych do potrzeb upraw cebuli, można z powodzeniem zainstalować pod 
powierzchnią gleby. 
System SDI umieszczany jest tuż pod powierzchnią, a nie głęboko w ziemi. Przy uprawach cebuli takie rozwiązanie 
poprawia horyzontalne przesiąkanie wody i dystrybucję składników odżywczych w strefie korzeni. Poza tym SDI po-
prawia warunki wilgotności w obszarze nadziemnym, pozytywnie wpływając na mikroklimat rośliny. Takie warunki, 
korzystne dla większości upraw, mają szczególne znaczenie dla plantatorów cebuli, gdyż sucha powierzchnia gleby 
nie tylko poprawia stan skórki cebuli oraz jej ogólny wygląd, ale również zmniejsza ryzyko chorób.
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Zawartość wody w glebie a podpowierzch-
niowe nawadnianie kroplowe.

W przypadku podpowierzchniowego nawadniania 
kroplowego ruch wody między poszczególnymi emi-
terami kroplującymi odbywa się w promieniu 360°, 
jak pokazano na powyższej ilustracji.

System nawadniania 
kroplowego 
umieszczony płytko 
w glebie

Instalacja umiejscowiona kilka centymetrów 
pod powierzchnią ziemi poprawia przepływ wody 
i równowagę powietrzno-glebowo-wodną, ponie-
waż woda wychodząca z kroplownika rozprowa-
dzana jest w promieniu 360°, a nie jedynie 180° 
jak w przypadku kroplownika znajdującego się 
na powierzchni.

Na podstawie: Kandelous, Maziar & Simunek, Jiri, Jirka & Van Genuchten, 
Martinus & Malek, Keyvan. (2011). Soil Water Content Distributions between
Two Emitters of a Subsurface Drip Irrigation System [Dystrybucja wody w glebie 
między dwoma emiterami podpowierzchniowego systemu nawadniania 
kroplowego]. Soil Science Society of America Journal. 75. 488-497.

Odstępy kroplowników wynoszące 15-20 cm to zazwyczaj optymalne rozwiązanie przy upra-
wach cebuli. Jednak za każdym razem rozstaw należy dopasować do rodzaju gleby i innych 
czynników. Ogólnie zaleca się stosowanie małych odstępów przy uprawach cebuli, aby zapewnić 
równomierną dystrybucję wody. Im bliżej, tym lepiej.
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NAJSZERSZY WYBÓR TAŚM I LINII KROPLUJĄCYCH
Nie obniżaj swoich wymagań. Żaden dostawca systemów nawadniających nie oferuje tak 
szerokiej gamy rozwiązań kroplujących jak firma Rivulis.

T-TAPE
Bezkonkurencyjna 
wytrzymałość, 
bezkonkurencyjne 
nawadnianie, najbardziej 
optymalne konfiguracje 
i bezkonkurencyjna 
odporność na zatkanie.

RO-DRIP
Doskonale sprawdza się 
w trudnych warunkach. 
Unikalny kanał labiryntu 
pod zwiększonym 
ciśnieniem rozszerza się 
ułatwiając czyszczenie.

D900
Najwyższej jakości 
cienkościenna linia 
kroplująca pozwala 
maksymalnie 
wydłużyć ciągi.

D1000 
Pierwszy na świecie 
cienkościenny emiter 
wtapiany, wykonany 
w technologii ActiveFlex™, 
z wylotem szczelinowym, 
który zapobiega zasysaniu 
cząstek gleby przy odcięciu 
przepływu.

Taśmy i cienkościenne 
linie kroplujące – 
jednosezonowe 
zastosowanie przy 
uprawach cebuli

Uprawa cebuli wymaga stosowania płodozmianu. Zazwy-
czaj roślina ta może rosnąć w jednym miejscu ok. 5 lat. 
Dzięki temu gleba ma wystarczająco dużo czasu, aby po-
wrócić do żyzności. Zapobiega to również rozwojowi 
patogenów atakujących cebule. 
Po zakończeniu sezonu korzystanie ze specjalnie dosto-
sowanego systemu nawadniania nie jest już konieczne. 
W płodozmianie rośliny uprawiane po cebuli to często 
różnego rodzaje zboża, które są zasilane deszczem i nie wy-
magają sztucznego nawadniania.
W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem są jednose-
zonowe taśmy i cienkościenne linie kroplujące.
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Wyniki studium przypadku służą wyłącznie celom informacyjnym i mogą odbiegać od rzeczywistych wyników. Powyższe opraco-
wania będą rozpowszechniane na poziomie globalnym, a zawarte w nich opisy, zdjęcia i informacje przeznaczone są wyłącznie 
do zastosowań ogólnych. Aby zapewnić prawidłowe stosowanie produktów Rivulis, należy skonsultować się ze specjalistą ds. na-
wadniania oraz zapoznać z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi. W przypadku braku dostępności niektórych produktów 
w poszczególnych regionach należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania szczegółowych informacji. Rivulis 
zastrzega sobie prawo do zmiany treści specyfikacji i wyglądu wszystkich produktów bez konieczności wcześniejszego powia-
damiania. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowość informacji o produkcie, w tym arkuszy danych, schematów, 
podręczników i broszur. Informacje te wymagają jednak dodatkowej weryfikacji.

„Taśma Rivulis T-Tape pozwala na największą swo-
bodę w doborze produktów. Stosujemy 15-centy-
metrowe odstępy między emiterami, aby uzyskać 
optymalne nawodnienie i – co za tym idzie – bar-
dziej jednolite uprawy i wyższe plony.”

David Moon, plantator cebuli, 
Australia.

Cebula


