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Przemysłowe centrum
Czy uprawa warzyw w centrum miasta jest możliwa? Okazuje się, że tak. Podobnie jak 

w miejskim gospodarstwie państwa Koselów z polskiej komedii „Zróbmy sobie wnuka”. 

Chorzów, górnicze miasto leżą-
ce w  województwie śląskim 
w Górnośląskim Okręgu Prze-
mysłowym. W centrum starego 

Chorzowa gospodarstwo prowadzi Jan 
Marzetz. Stojąc na polu obsadzonym 
porem, w  głębi widzimy blokowisko. 
W sąsiedztwie znajduje się także elek-
trociepłownia. Po dawnych zakładach 
azotowych pozostał już tylko ogrodzo-
ny teren. Zabudowania fabryczne zbu-
rzono, a produkcję przeniesiono w inną 
część Polski. Zdaniem właściciela go-
spodarstwa działania włodarzy mia-
sta mające na celu poprawę warunków  
środowiska przynoszą wymierne efek-
ty. Dawniej był problem z dużym za-
pyleniem w  tej okolicy, dzisiaj powie-
trze jest znaczniej czystsze i łatwiej się 
oddycha. 

Mniejsze zanieczyszczenie powietrza 
wpływa na poszerzanie oferty tutej-
szych gospodarstw. Produkcja warzyw 
zyskuje na popularności. Jan Marzetz 
gospodaruje łącznie na 50 ha. Z  tego 
około 25 ha zajmuje uprawa warzyw.

Problemy
Największy problem – zdaniem go-

spodarza – stanowi brak możliwości 
rozwoju (zakup, dzierżawa ziemi). Pro-

parę razy zdarzyło się panu Janowi tra-
fić na ziemie, które mimo zapewnień 
właściciela były mocno wyjałowione 
i  wymagały zwiększonego nawożenia 
w celu zapewnienia odpowiedniego od-
żywienia warzyw. Problem jest także 
z nawadnianiem upraw, ponieważ pola 
są bardzo rozdrobnione oraz nie ma do-
stępu do wód powierzchniowych. Go-
spodarka kopalniana w  tym regionie 
ogranicza wykorzystanie wód głębino-
wych.

Długie przechowywanie
W strukturze upraw króluje marchew 

(7 ha), burak ćwikłowy i pietruszka (po 
6 ha), seler (1,5 ha), kapusty (3 ha). Na 
pozostałej powierzchni uprawiane są: 
por, fasola szparagowa, cukinia. Płodo-
zmianem dla warzyw jest zboże.

Właściciel gospodarstwa prowadzi 
sprzedaż głównie na rynku warzyw 
świeżych. Produkty dowozi do Kato-
wic, na giełdę owocowo–warzywną. 
Dlatego w  jego uprawach królują od-
miany przeznaczone do długiego prze-
chowywania.

Posiada w  gospodarstwie przecho-
walnię na 150 ton i  chłodnię miesz-
czącą 70 ton warzyw. Pan Jan zwraca 
również uwagę na odmiany, które mogą 

Jan Marzetz uprawia warzywa w centrum miasta, w tle pola widać osiedle mieszkaniowe. 
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dukcja warzyw wymaga gleb zasobnych 
w  składniki pokarmowe. Utrzymywa-
nie gleby w dobrej kondycji i stosowa-
nie płodozmianów, pozwalających jej 
odpocząć, zmuszają rolników do za-
mieniania się gruntami. Przy panują-
cym „głodzie ziemi” jest to dobre roz-
wiązanie, ale niesie za sobą również 
pewne zagrożenia. Nigdy do końca nie 
mamy pewności, w jakiej ilości i jakich 
nawozów używał poprzednik, nie mó-
wiąc już o środkach ochrony roślin. Już 
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być pozostawione w gruncie i wybierane sukcesywnie, po-
nieważ możliwości przechowalnicze nie są wystarczające 
w stosunku do możliwości produkcyjnych.

Każdy sezon jest inny, dlatego gospodarz w różnym okre-
sie kończy sprzedaż. Ostatni towar najczęściej opuszcza 
chłodnię z końcem lutego.

Wybrane odmiany
Pan Jan wybiera odmiany wczesne oraz do długiego prze-

chowywania, odporne na choroby. Uprawia ich około 30, 
a wybrane najbardziej docenia za: 
Aneta F1 – odmiana marchwi, która nie ma tendencji do 
zazieleniania główki i przebarwień antocyjanowych. 
Siroco F1 – odmiana marchwi średnio wczesna, tolerancyj-
na na alternarię, mączniaka prawdziwego i Pythium.
Niland F1 – późna odmiana marchwi, po uzyskaniu dojrza-
łości może długo pozostawać w polu, bez obawy, że pęk-
nie.
Boro F1 – plenny mieszaniec buraka ćwikłowego, posiada 
bujne liście z dobrą odpornością na chwościka i alternarię.
Długi Alto F1 – plenny mieszaniec buraka ćwikłowe-
go o wydłużonych korzeniach.  Odporny na łykowacenie 
i pierścieniowe przebarwienia.
Subeto F1 – odmiana o ciemnokrwistym kolorze, bez we-
wnętrznych przebarwień. Nadaje się do długiego przecho-
wania, przeznaczona na zbiory jesienne.
Arat F1 – późna odmiana pietruszki, z małą skłonnością do 
ordzawień bez skłonności do żółknięcia.
Ołomuńcka – odmiana pietruszki dobrze zachowuje się na 
glebach lekkich, jest odporna na suszę. 
Markiz F1 – odmiana selera korzeniowego rekomendowana 
do długiego przechowywania, przystosowana do sadzenia 
w dużym zagęszczeniu.
Travero F1 – odmiana kapusty czerwonej, wykazuje odpor-
ność na szarą pleśń podczas przechowywania.
Huzaro F1 – odmiana kapusty czerwonej do długiego prze-
chowywania.  Twarda skórka na liściach chroni przed 
wciornastkami.
Gazelle F1 – odmiana biała kapusty mieszańcowej, można 
sadzić wcześnie, bez obawy o jarowizację.
Alfredo F1 – odmiana kapusty białej, która w produkcji na 
zbiory letnie może długo pozostawać w polu, bez obawy, 
że popęka i zacznie podgniwać.
Expect F1 – odmiana kapusty późna, do najdłuższego prze-
chowania.
Wirossa F1 – odmiana kapusty włoskiej z możliwośią upra-
wy na zbiory zimowe z nasadzeń około 15 lipca. 
Ovasa F1 – odmiana kapusty włoskiej długi okres przydat-
ności do zbioru bez obawy o pękanie.
Winterbor F1 – odmiana jarmużu mieszańcowa o wegeta-
cji około 110 dni, możliwość wielokrotnego zbioru.
Scuba F1 – Bardzo plenna odmiana, o strąkach ciemnozie-
lonych, łatwa w uprawie i zbiorze.
Unidor F1 – żółtostrąkowa odmiana fasoli szparagowej od-
porna na wirusa zwykłej mozaiki, antraknozę i bakteriozę 
obwódkową fasoli.
Cora F1 – odmiana cukinii, której nawet przerośnięte owo-
ce dłużej niż w przypadku innych odmian zachowują do-
brą strukturę wewnętrzną. 
Pluston F1 – odmiana pora wykazująca wysoką tolerancję 
na wciornastka.

Maciej Kania
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