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 Prognozy pogody zapowiadają, na 

najbliższe dni, spadki temperatury do 

poziomu bliskiego zero. Większość 

działkowców wysadziła już rośliny wrażliwe na 

przymrozki wiec teraz warto je zabezpieczyć, 

żeby im się nic nie stało. Poniżej propozycja 

zabezpieczenia upraw w zależności od miejsca 

posadzenia: 

 

 

 

 

 

 

1. Ochrona roślin w szklarni / tunelu foliowym – Zgodnie regulaminem ROD §47 „szklarnia 

nie może posiadać stałych urządzeń grzewczych” 

a. Przewody grzewcze wraz z termostatem (regulatorem temperatury) – 

instalacja wymaga podłączenia do prądu, regulator należy zabezpieczyć przed 

wilgocią. Urządzenie można wykorzystywać już wcześniej do produkcji rozsady 

w oknach inspektowych, prawidłowo konserwowane i przechowywane 

(gryzonie potrafią uszkodzić przewód grzewczy) posłuży na wiele lat. Nalży tak 

rozprowadzić przewody grzewcze, żeby nie dotykały do liści.  

b. Wkłady do zniczy – zakupujemy wkłady o długim czasie działania, które 

następnie umieszczamy w metalowym wiaderku, glinianej doniczce  

i odpowiednio wcześnie zapalamy. Pojemniki w dzień będą się nagrzewały od 

słońca oraz od zniczy i będzie większa powierzchnia ogrzewająca. W nocy / nad 

ranem palący się znicz nadal będzie ogrzewał powietrze w szklarni.  

c. Zbiorniki na wodę – umieszczamy w szklarni butelki 5 litrowe, beczki 50 a nawet 

200 litrowe. Woda w pojemnikach będzie się ogrzewała w dzień natomiast 

oddawała ciepło w nocy. 

d. Przykrywanie szklarni biała agrokaniną albo ogrodniczą folią bąbelkową. Od 

wewnętrznej strony szklarni lub tunelu, do konstrukcji przymocowujemy 

agrotkaninę lub folię która będzie pełniła dodatkową funkcję izolacyjną. Wadą 

tej metody jest duża pracochłonność mocowania warstwy izolacyjnej  

a następnie po ustąpieniu ryzyka przymrozków wszystko trzeba rozebrać 

uważając, żeby nie uszkodzić rosnących roślin. 

e. Podlewanie roślin – parująca woda ogranicza wyparowanie ciepła z gleby. 



Nie zalecamy wstawiania farelki elektrycznej ani grzejnika olejowego ze względu na ryzyko 

zwarcia elektrycznego – skraplająca para wodna może zacząć kapać na elementy ogrzewające 

pod napięciem co może spowodować porażenie prądem działkowca lub pożar tunelu 

foliowego 

 
Fot 1. Przewód grzewczy z termoregulatorem 
 

2. Ochrona warzyw w gruncie 

a. Przykrywanie roślin agrotkaniną, filią ogrodniczą lub folią perforowaną – 

Powietrze pod takimi osłonami jest silnie nasycone wodą co powoduje 

gromadzenie się pary wodnej na wewnętrznej stronie foli która podczas 

przymrozków tworzy cienką warstwę lodu. Doświadczenia (Grudzień i Rumpel 

1986) wykazały wyraźne działanie ochronne foli perforowanej o 50 otworach 

na 1m2 średnicy 10mm nawet przy spadku temperatury rzędu -5 do – 7 stopni. 

Ważne jest, żeby rośliny nie dotykały do foli.  

b. Zraszanie roślin podczas przymrozku – woda zmieniając stan skupienia  

z ciekłego w stały oddaje ciepło do otoczenia oraz lód tworzy delikatną warstwę 

izolacyjną na roślinie.  

c. Odpowiednio wczesne podlanie roślin 

3. Ochrona roślin sadowniczych – w ROD obowiązuje zakaz palenia ognisk wiec nie można 

stosować metody popularnej w sadach, czyli zasłony dymnej. 

a. Zraszanie roślin podczas przymrozku – analogicznie jak przy roślinach 

warzywniczych 

b. Uprawa odmian, gatunków późno kwitnących 

c. Przykrywanie drzewek folią, agrotkaniną czy nawet workami po nawozach – 

możliwe tylko w przypadku młodych drzewek oraz superkarłowych. 

d. Stosowanie zabiegów chemicznych specjalistycznymi środkami – 

Biostymulatorami. Są to środki usprawniające procesy życiowe zachodzące  



w roślinach oraz pobudzające żywe komórki do szybszej regeneracji.  

W przypadku środka Asahi SL oprysk należy wykonać co najmniej 12 godzin 

przed przymrozkiem a następnie co najmniej 12 godzin po przymrozku.  

 

 
Fot 3. Namiot z agrotkaniny w tunelu foliowy wraz z butelkami z wodą oraz przewodem 
grzewczym – produkcja rozsady pomidora oraz arbuza w 2021 roku.  
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