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Alternatywne metody 
ochrony roślin  wciąż 
mało efektywne

Gerard Poldervaart, redakcja „European Fruitgrowers Magazine”

Redukcja pozostałości sub-
stancji aktywnych środków 
ochrony roślin (ś.o.r.) w owo-
cach jest jednym z najważ-

niejszych wyzwań dla całej branży 
sadowniczej. Jest to istotny temat 
badań prowadzonych w ramach eu-
ropejskiego projektu EUFRUIT. To 
także platforma wymiany doświad-
czeń między naukowcami. Podczas 
ostatniej edycji targów Interpoma we 
Włoszech Franziska Zavagli, badacz-
ka z francuskiego CTIFL, przedstawi-
ła dotychczasowe wyniki badań nad 
obniżaniem pozostałości fungicydów 
i insektycydów w owocach. 

Kontrolowanie infekcji 
pierwotnych

Każdy sadownik zdaje sobie sprawę, 
jak kluczowe jest zwalczenie Ventu-
ria inaequalis – sprawcy parcha ja-

błoni – we właściwym momencie, 
aby nie doszło do infekcji. Inaczej 
nie tylko w tym, lecz także w na-

stępnym sezonie trzeba będzie pro-
wadzić ochronę przed tą chorobą 
z jeszcze większą intensywnością.  

Owocówka jabłkóweczka  
znów problemem w wielu sadach

Prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Już kilkanaście lat temu na jednej z konferencji poświęconych ochro-
nie roślin w Skierniewicach, w ówczesnym Instytucie Sadownictwa 
i Kwiaciarstwa, omawiając prognozowane zmiany klimatu, zwraca-
łem uwagę na przewidywany w związku z tym wzrost zagrożeń ze 

strony różnych szkodników. Wśród wielu wymienianych przeze mnie ga-
tunków wskazywałem również na owocówkę jabłkóweczkę, która należy 
do bardziej stałych elementów zespołu zwójkówek sadów jabłoniowych 
i w mniejszym stopniu gruszowych. 

Zmiany w sadach, zmiany 
w liczebności szkodnika

Owocówka jabłkóweczka to szkod-
nik, z którym mieliśmy i mamy do 
czynienia co roku. W przeszłości był 
to jeden z najgroźniejszych szkod-
ników sadów jabłoniowych, szcze-
gólnie starych, z wysokopiennymi 
drzewami o spękanej i łuszczącej 
się korze pni, w której zakamar-
kach larwy owocówki znajdowały 
doskonałe miejsce do przezimowa-
nia. Jednak po zimie 1978/1979, 
kiedy to wymarzła większość jabło-
ni, nastąpiła przebudowa struktury 
polskich sadów. W miejsce starych 

wysokopiennych drzew posadzo-
no nowe odmiany na podkładkach 
skarlających, które miały znacznie 
gładszy pień. Miało to niewątpliwy 
wpływ na znaczne zmniejszenie się 
populacji owocówki jabłkóweczki. 
W niektórych nowo zakładanych 
sadach liczebność tego szkodnika 
spadła do tak niskiego poziomu, że 
nie było potrzeby wykonywania za-
biegów zwalczających nawet przez 
dwa lub trzy sezony. W rekordowych 
przypadkach zabiegów takich nie 
wykonywano nawet przez pięć ko-
lejnych sezonów. Niestety, przyroda 
nie lubi próżni i w miarę upływu cza-
su sytuacja zaczęła się zmieniać. 
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W Sadzie 
Doświadczalnym 
w Wilanowie (cz. I)

Monika Korzeniowska, redakcja „MPS SAD”

W pierwszą niedzielę września ub.r. odbył się XXIII Dzień Otwarty 
Sadu Doświadczalnego w Wilanowie. Podczas spotkania sa-
downicy mogli zapoznać się z wynikami prowadzonych tam 
doświadczeń, a także ofertą wielu firm związanych z sadowni-

ctwem. Poniżej kilka z prezentowanych rozwiązań i obserwacji.

Odmiana z potencjałem

W sadzie doświadczalnym SGGW 
znajduje się m.in. 7-letnia kwatera 
gruszy odmiany ‘Sobieski’ na pod-
kładce ‘Pigwa S1’. Odmiana ta zo-
stała wyhodowana przez dr. hab. 
Emiliana Piterę (fot. 1 na str. 6). 
Prawdopodobnie w tym roku będzie 
już zarejestrowana przez COBORU 
oraz wpisana do księgi ochrony wy-
łącznego prawa. Jej właścicielem 
będzie SGGW. Odmiana ‘Sobieski’ 
to siewka ‘Konferencji’. Owocuje co-
rocznie i obficie. Wcześnie wcho-
dzi w okres plonowania. Owoce są 

duże i bardzo duże, mają błyszczą-
cą skórkę z lekkim ordzawieniem 
(fot. 2). Ich dojrzałość zbiorcza 
przypada kilka dni przed ‘Konfe-
rencją’. W ub.r. na prezentowanej 
kwaterze zawiązki nie zostały prze-
rzedzone ze względu na wiosenne 
przymrozki. Po ich wystąpieniu wy-
dawało się, że wiele z nich opad-
nie, ponieważ słupki kwiatów były 
uszkodzone. Jednak większość się 
zregenerowała (stosowano prepara-
ty zawierające gibereliny), w związ-
ku z czym na niektórych drzewach 
znajdowało się nawet zbyt dużo  
owoców.

Teraz czytaj też online
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FOT. 1. Efekt kontroli owoców na obecność gąsienic owocówki  
– w niektórych sadach na przełomie sierpnia i września notowano 
po około 40%, a w niektórych kwaterach po 70% uszkodzonych 
owoców

FOT. 1. Ograniczenie ilości askospor sprawcy parcha jabłoni 
zmniejsza siłę infekcji, a w konsekwencji liczbę zabiegów 
fungicydami
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Właściwe kontrolowanie infek-
cji pierwotnych powala znacząco 
ograniczyć zabiegi przeciwko temu 
patogenowi latem, a w konsekwen-
cji zmniejszyć liczbę stosowanych 
fungicydów. Również zabiegi je-
sienne, które mają na celu znisz-
czenie askospor w liściach, poma-
gają ograniczyć wielkość infekcji 
sprawcą parcha w następnym se-
zonie (fot. 1 na str. 1).

Wymuszanie uwalniania 
się askospor V. inaequalis

Inną strategią jest wymuszenie 
uwalniania się askospor V. inae-
qualis podczas suchego okresu, 
gdy ryzyko infekcji jest małe. Moż-
na to zrobić np. poprzez opryski-
wanie liści wodą, np. za pomocą 
opryskiwacza lub instalacji nad-
koronowej. Według F. Zavagli, aby 
uwolnić zarodniki parcha, potrze-
ba dwóch zwilżeń po 1,4 mm wody. 

Jeden taki zabieg może spowodo-
wać uwolnienie od 25 do 40% za-
rodników parcha. Metoda ta, poza 
tym że wymaga bardzo dużej ilości 
wody, sprawia, że część zarodników 
i tak pozostaje, stanowiąc źródło 
infekcji. W konsekwencji, jak pod-
kreśla F. Zavagli, metoda ta została 
odrzucona jako nie tylko kosztow-
na, lecz także mało efektywna.

Osłony przeciwdeszczowe 
przeciwko sprawcom 
chorób grzybowych 

W wielu rejonach Europy prowadzo-
ne są doświadczenia, których celem 
jest ocena efektywności stosowania 
osłony przeciwdeszczowej w zapo-
bieganiu infekcjom ze strony spraw-
ców chorób grzybowych, takich jak 
choćby parch jabłoni. Badamy także 
skuteczność tego typu osłon w ogra-
niczaniu grzyba Neofabraea spp.  
– powiedziała F. Zavagli. Jak poin-

formowała, dotychczasowe wyniki 
doświadczeń wskazują, że efek-
tywność u poszczególnych odmian 
jabłoni jest różna. Na przykład od-
miana ‘Rosy Glow’ pod osłonami ma 
silniejsze objawy parcha niż ‘Gala’ 
i ‘Braeburn’. Według F. Zavagli w nie-
których przypadkach liście drzew 
pod takimi osłonami są bardziej 
wilgotne niż znajdujących się poza 
osłonami. Czasami również niektóre 
szkodniki (np. bawełnica korówka) 
oraz choroby (np. mączniak rzeko-
my) występują w większym nasile-
niu. Innym negatywnym efektem 
jest redukcja światła docierającego 
do roślin, co powoduje słabsze wy-
barwienie owoców oraz wpływa na 
wigor roślin. Ponadto montaż takich 
osłon stanowi znaczny wydatek, co 
do którego nie ma pewności, że się 
zwróci. Bywa, że w niektórych przy-
padkach są one zniszczone już po 
trzech sezonach (fot. 2).

Metody biologiczne 
a choroby przechowalnicze

Szkodliwe bakterie czy grzyby 
mogą być „kontrolowane” albo ra-
czej ograniczane przez różne orga-
nizmy pożyteczne (BCAs). Organi-
zmy te nie zajmą jednak miejsca 
fungicydów, należy je raczej trak-
tować jak ich uzupełnienie – mó-
wiła F. Zavagli. Z wyników testów 
laboratoryjnych wynika, że drożdże 
Metschnikowia pulcherrima są sil-

nym antagonistą wielu grzybów 
patogenicznych. Ta wiedza została 
przeniesiona do praktyki – w odpo-
wiedniej formulacji M. pulcherrima 
razem z fungicydami będą używane 
do zabiegów w sadach. 
Bada się również efektywność za-
stosowania organizmów pożytecz-
nych w celu ograniczenia ryzyka 
wystąpienia chorób przechowalni-
czych (zgnilizn) poprzez zamgławia-
nie owoców w komorach przecho-
walniczych. Z przedstawionych ob-
serwacji wynika, że ruch powietrza 
w komorze, umiejscowienie aplika-
tora (zamgławiacza) oraz rozstawie-
nie skrzyń z owocami wpływają zna-
cząco na efekty tego typu zabiegów. 
Według prelegentki efektywność 
tego typu zabiegu jest różna i wy-
nosi maksymalnie 50–60% (fot. 3).

Siatki przeciwko owadom

Prowadzone obecnie projekty ba-
dawcze ukierunkowane są na utrzy-
mywanie szkodników poza sadem 
czy rzędami drzew przy wykorzysta-
niu osłon podobnych do sieci prze-
ciwgradowych, ale szczelnie okry-
wających uprawę. Pozytywne wyniki 
udało się już zaobserwować w przy-
padku ograniczania owocówki jab-
łkóweczki (Grapholita pomonella), 
owocówki południóweczki (Gra- 
pholita molesta), zwójek liściowych, 
owocanki południówki (Ceratitis 
capitata), a także osobników do-
rosłych pluskwiaków (Halyomorp-
ha halys). Uzupełnienie stosowania 
osłon o insektycydy również bardzo 
pozytywnie wpływa na końcowy wy-
nik ochrony. Są jednak także ne-
gatywne efekty takiego rozwiąza-
nia, np. wzrost populacji bawełnicy 
korówki. Ponadto utrzymanie za-
mkniętych osłon w październiku i li-
stopadzie zapobiega migracji mszy-
cy jabłoniowo babkowej (fot. 4).

DOSTOSOWANY

do potrzeb

sieci handlowych**

Kompletna  
ochrona bez mieszania

Pierwszy preparat z grupy SDHI do zwalczania 
jednocześnie parcha, mączniaka oraz szarej pleśni 
bez potrzeby mieszania z innymi fungicydami. Już 
od dawki 0,5 litra/ha.

Możliwość skutecznego zabezpieczania jabłoni 
przed szarą pleśnią w całym okresie wegetacji, 
włączając w to krytyczny z punktu widzenia ochrony 
okres kwitnienia.*

Skutecznie zapobiega rozwojowi parcha.*

W ramach dobrej praktyki temperatura nie 
ogranicza terminu stosowania preparatu, a już  
po godzinie od wyschnięcia nawet silny deszcz do  
60 mm nie obniży skuteczności działania środka.

* Produkt należy stosować zapobiegawczo lub we wczesnych stadiach 
rozwoju choroby (maksymalnie 48 godzin po infekcji).   

** Na podstawie własnych badań pozostałości i obliczeń szacujemy,  
że pozostałości Fontelis 200 SC, po zastosowaniu dawki 0,75 l/ha, 
mogą spaść poniżej 0,01 mg/kg po 55 dniach po aplikacji.

Więcej na corteva.pl
™ ® SM znaki towarowe lub znaki usługowe należące do Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer i ich podmiotów stowarzyszonych lub odpowiednich właścicieli. 

©2020 Corteva Agriscience.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.  

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.  

Fontelis
200 SC

FOT. 2. W wielu rejonach Europy prowadzane są doświadczenia nad efektywnością stosowania osłon 
przeciwdeszczowych w celu ograniczenia porażenia roślin sprawcami chorób grzybowych

FOT. 3. Zwalczanie sprawców grzybowych chorób przechowalniczych 
ma przełożenie na ilość pozostałości s.a. w owocach 

FOT. 4. Stosowanie siatek daje pozytywny efekt w ograniczaniu 
wielu gatunków szkodników – może jednak przyczynić się do 
wzrostu populacji bawełnicy korówki

1



3

Poprawa bioróżnorodności

W ostatnich latach oceniano także 
efektywność wysiewania miesza-
nek kwiatów w międzyrzędziach 
drzew, w celu przyciągnięcia do 
sadu owadów pożytecznych i natu-
ralnych wrogów szkodników. Obser-
wacje prowadzone w ramach pro-
jektu EcoOrchard w Danii potwier-
dziły znacząco większą obecność 
owadów pożytecznych w pasach 
trawy z wysianą mieszanką kwia-
tów w porównaniu do kontroli. Po-
nadto zaobserwowano, że w takich 
sadach uszkodzenia spowodowane 
przez bawełnicę korówkę są dużo 
mniejsze, a dodatkowo ilość larw, 
kokonów i pupariów owocówki jab-
łkóweczki ulega zmniejszeniu. Efekt 
pasów kwietnych może być dodat-
kowo wspierany przez utrzymywa-
nie w sadzie miejsc schronienia dla 
pająków oraz skorków i innych owa-
dów pożytecznych (fot. 5).

Czy można usunąć 
pozostałości?

Badacze poszukują także możli-
wości usunięcia pozostałości ś.o.r. 
z jabłek i innych owoców. Obecnie 
możliwości wykorzystania m.in. 
mydła, gorącej wody, krzemianu 
sodu, fal ultradźwiękowych, ozo-
nu, peroksymonosiarczanu pota-
su i elektrolizowanej wody testowa-
ne są na całym świecie. Jak poin-
formowała F. Zavagli, obecny stan 
badań nad tym zagadnieniem jest 
następujący:
u Możliwa jest redukcja koncen-

tracji pozostałości o 30–50%. 
Kombinacja różnych technologii 
powoduje, że ten poziom jeszcze 
wzrasta. Jednak liczba pozosta-
łości (substancji aktywnych) po-
zostaje taka sama.

u Zredukowanie pozostałości pro-
duktów systemicznych (pobra-
nych przez owoce) jest trudne.

u Stosowanie mydła powoduje 
tworzenie się ogromnych ilości 
piany.

u Stabilność koncentracji produk-
tów stosowanych podczas mo-
czenia owoców jest ograniczona.

u Cały proces jest bardzo skompli-
kowany.

u Pozostaje jeszcze kwestia prze-
tworzenia produktów powsta-
łych w takim procesie (np. wody 
po płukaniu).

Ciągle daleko do 
powszechnego 
stosowania w praktyce

Badania nad ograniczeniem stoso-
wania pestycydów, a także reduko-
wania ich pozostałości idą pełną 

parą, ale obecnie tylko w niewiel-
kim stopniu znalazły powszechne 
zastosowanie. Na przykład skorki 
odgrywają ważną rolę w ogranicza-
niu populacji miodówki gruszowej 
i bawełnicy korówki. Niewielka liczba 
zabiegów insektycydami selektywny-
mi nie powinna mieć negatywnego 
wpływu na populacje tych owadów 
pożytecznych. Trzeba jednak ograni-
czyć tego typu zabiegi wiosną, gdyż 
wtedy skorki są bardzo wrażliwe na 
stosowane substancje. 
Ciekawym pomysłem jest „zanęca-
nie” owadów pożytecznych. Pierw-
szym krokiem w tym kierunku jest 

produkt o nazwie MagiPal. Zawieszki 
te umieszczone w sadzie mają przy-
wabiać m.in. biedronki i złotooki. 
Podsumowując swoją prezentację, 
F. Zavagli potwierdziła, że obecnie 
brak jest w pełni skutecznych me-
tod, które zastąpiłby produkty che-
miczne. Co więcej, nowe szkodni-
ki i choroby mogą pojawić się jako 
efekt ograniczenia liczby dostęp-
nych pestycydów. Należy też zwró-
cić uwagę, jak koszty rezygnacji 
z pestycydów i ograniczania ich po-
zostałości wpłyną na ceny owoców. 

fot. 1–5 EFMFOT. 5. Pasy kwietne w murawie przyciągają wiele owadów pożytecznych

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje 
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Zastosuj Faban – krystalicznie czysty fungicyd i:

Zapewnij swoim owocom długotrwałą ochronę!

Zwiększaj skuteczność ochrony i obniżaj jej koszty!

Uniezależnij się od pogody!

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Zastosuj Faban – krystalicznie czysty fungicyd i:

Ochrona czysta jak kryształ
i trwała jak diament!

EKONOMIA 
KORZYŚCI
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Po pierwsze te nowo założo-
ne sady zaczęły się starzeć i nawet 
na tych niskopiennych drzewach 
szkodnik znajdował coraz więcej 
kryjówek, w których mógł przezimo-
wać, a po drugie wyraźnie zaczęły 
zmieniać się warunki klimatyczne, 
stając się coraz bardziej sprzyjające 
jego rozwojowi. Ze względu na ła-
godne zimy w niektórych sezonach 
pierwsze motyle owocówki jabłkó-
weczki odławiano już na początku 
maja (np. w 2018 r. już 4 maja). 
Ostatnie kilka lat to także okres 
znacznego wzrostu w wielu sadach 
populacji tego szkodnika. Przy czym 
w przeszłości w polskich sadach ja-
błoniowych rejestrowano pierwsze 
pełne pokolenie owocówki jabłkó-
weczki, natomiast drugie stanowi-
ło tylko jakiś procent pierwszego, 
gdyż wiele gąsienic po opuszczeniu 
owocu i wejściu w szczelinę kory 
lub inne miejsce ukrycia nie prze-
poczwarczało się i pozostawało tam 
na zimowanie aż do następnego se-
zonu wegetacyjnego. Jednak wraz 
ze zmianami klimatycznymi, szcze-
gólnie wzrostem średniej tempe-
ratury, sytuacja zaczęła się zmie-
niać i coraz mniej gąsienic wcho-
dziło w okres diapauzy. W związku 
z tym drugie pokolenie owocówki 
jabłkóweczki stawało się coraz licz-
niejsze. W 2010 r. w niektórych sa-
dach zanotowano nawet większą 
liczebność pokolenia drugiego niż 
pierwszego. Podobne sytuacje od-
notowywano w kolejnych sezonach. 
Konieczne więc stało się wykonanie 
zabiegów zwalczających na przeło-
mie lipca i sierpnia.

Wzrost zagrożenia 

Wielkość populacji owocówki jab-
łkóweczki w poszczególnych sadach 
i rejonach jest bardzo zróżnicowana. 
Zależy bowiem od wielu czynników, 
takich jak siedlisko, wiek sadu, jego 
otoczenie, liczebność fauny poży-
tecznej (w tym ptaków owadożer-
nych) oraz programów zwalczania 
stosowanych w poprzednich sezo-
nach. Nie jest też wykluczone, że 
do Polski zostały także zawleczone 
(lub przywędrowały drogą natural-
nej migracji) osobniki owocówki ze 
znacznie cieplejszych rejonów Eu-
ropy, mniej wrażliwe na niektóre 
grupy insektycydów, a jednocześ-
nie biologicznie przystosowane do 
szybszego rozwoju. Należy się więc 
liczyć ze wzrastającym problemem 
zwalczania tego szkodnika. Miniony 
sezon może być tego przykładem 
– rejestrowaliśmy sady, w których 
na pułapki feromonowe w okresie 
intensywnego lotu drugiego poko-
lenia odławiało się po kilkadziesiąt 
motyli w ciągu nocy. A jak wiado-
mo, jeżeli w ciągu trzech kolejnych 
nocy odłowi się średnio na jedną 
pułapkę więcej niż 15 motyli, to 
konieczne jest wykonanie zabiegu 
zwalczającego. Oczywiście zabiegi 
takie przeprowadzano. Niestety, nie 
zawsze z oczekiwaną skutecznoś-
cią, mimo iż były to preparaty typo-
wo owocówkobójcze. W niektórych 
sadach wykonywano po trzy, cztery 
zabiegi z niedostatecznym skutkiem 
– uszkodzeń powodowanych przez 
gąsienice owocówki wciąż przyby-
wało. Były sady, w których na prze-
łomie sierpnia i września rejestro-
wano po około 40%, a w niektórych 

kwaterach po 70% uszkodzonych 
owoców (fot. 1 na str. 1). Czytelnicy 
zapewne powiedzą: to niemożliwe, 
no chyba że to jakieś zaniedbane 
nieużytki sadownicze! Nie, były to 
prowadzone przez doświadczo-
nych sadowników kilkudziesięcio-
hektarowe sady (fot. 2), w których 
monitorowano obecność owoców-
ki jabłkóweczki przy użyciu puła-
pek feromonowych. W sadach tych 
prowadzono intensywne programy 
zwalczania, wykonując 5–8 zabie-
gów przeciwko temu szkodnikowi, 
a mimo to w niektórych kwaterach, 
przechodząc między rzędami drzew 
z pięknymi, wyrośniętymi owocami, 
trudno było dostrzec takie, które 
były nieuszkodzone (fot. 3). Przy 
czym były to często całkiem świeże 

wgryzy, z gąsienicami w różnych sta-
diach rozwojowych wewnątrz owocu  
(fot. 4). Takich widoków nie spot-
kałem wcześniej nigdy, nawet 
w sadach zupełnie niechronionych. 
Świadczyło to o rozciągniętym locie 
motyli i składaniu jaj przez samice 
w różnych terminach. Potwierdza-
ła to także rejestracja odłowionych 
motyli na pułapki feromonowe. 
Trudno jednak jednoznacznie wy-
tłumaczyć taką sytuację, szczegól-
nie przy takiej liczbie wykonanych 
zabiegów. Najprawdopodobniej zło-
żyło się na to kilka czynników.

Warunki termiczne

Miniony sezon był wyjątkowy pod 
względem warunków termicznych 
sprzyjających rozwojowi niektó-

rych grup szkodników, w tym rów-
nież owocówek. Przy czym przez 
dość długi okres wysokie tempe-
ratury notowano nie tylko w ciągu 
dnia, lecz także w nocy, co sprzy-
jało lotom motyli i szybkiemu roz-
wojowi zarodków w jajach, jak 
i dużej aktywności larw szkodni-
ka. Takie warunki nie sprzyjały jed-
nak przeprowadzeniu zabiegów 
ochrony, szczególnie jeśli sadow-
nicy nie uwzględniali tego w tech-
nice opryskiwania. Zabiegi w ta-
kich warunkach termicznych i przy 
bardzo niskiej wilgotności powie-
trza, z zastosowaniem rozpylaczy 
drobnokroplistych nie zawsze były 
wystarczająco skuteczne. Nastę-
powało bowiem silne wyparowywa-
nie cieczy roboczej już na drodze od 
końcówki rozpylacza do celu, czyli 
korony drzew. Stąd też ilość środ-
ka naniesionego na liście i zawiąz-
ki mogła być bardzo ograniczona 
i niewystarczająca do skutecznego 
zadziałania. 
W przypadku owocówki jabłkówecz-
ki wiele preparatów przeznaczo-
nych jest do stosowania w okresie 
masowego lotu motyli szkodnika 
i składania jaj. Wyznaczenie tego 

terminu nie jest trudne – pod wa-
runkiem, że w sadzie są rozwieszo-
ne pułapki feromonowe obrazują-
ce przebieg lotu motyli. W sezonie 
2019 odłowy pierwszych motyli 
rejestrowano, w zależności od lo-
kalizacji sadu, pomiędzy 14 a 20 
maja. W przypadku populacji tego 
szkodnika przekraczającej próg 
zagrożenia istotne było skutecz-
ne zwalczenie pierwszej jego ge-
neracji, co gwarantowało znacznie 
mniejsze problemy z pokoleniem 

FOT. 2. Jeden z kilkudziesięciohektarowych sadów, w których 
mimo licznych zabiegów uszkodzenia przez owocówkę wynosiły od 
kilkunastu do kilkudziesięciu procent

FOT. 3. Na tym drzewie na 11 owoców 3 są zasiedlone przez 
owocówkę jabłkóweczkę

FOT. 4. Gąsienica owocówki 
jabłkóweczki po wyjęciu z owocu

FOT. 5. Otoczenie sadu produkcyjnego (nieużytek sadowniczy), prawdopodobne źródło nalotów owocówki jabłkóweczki
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Technologia Delegowana do ochrony  
Twojego sadu przed owocówkami,  
zwójkami i miodówkami

NOWOŚĆ:
 Skutecznie i szybko działa na szkodniki

 Efekt działania po kilkudziesięciu minutach

 Zwalcza zwójki od fazy jaj do fazy L5

 Karencja 7 dni *

 Uzyskasz plon wysokiej klasy, łatwiej sprzedasz towar  
i osiągniesz zysk

* Na podstawie własnych badań pozostałości i obliczeń szacujemy, że pozostałości Delegate, po zastosowaniu dawki 0,3 kg/ha mogą spaść poniżej 0,01 mg/kg po 21 dniach od zastosowania.

Więcej na corteva.pl
™ ® SM znaki towarowe lub znaki usługowe należące do Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer i ich podmiotów stowarzyszonych lub odpowiednich właścicieli. 

©2020 Corteva Agriscience.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje 

dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.  
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drugim, a może i trzecim (co jest 
całkiem prawdopodobne). Twier-
dzenie, że w Polsce występuje jed-
no pełne i częściowe drugie poko-
lenie, należy już do przeszłości, bo 
przy takich wartościach tempera-
tury jak w ostatnich latach, szcze-
gólnie w roku minionym, rozwój jaj 
jest znacznie przyspieszony (trwa 
6–7 dni). W związku z tym skróco-
ny jest także cykl rozwojowy całego 
pokolenia i następuje przyspieszo-
ne pojawianie się pokoleń następ-
nych. Jest to jeszcze jeden powód, 
dla którego w racjonalnie prowa-
dzonych sadach należy stosować 
pułapki feromonowe i to nie jedną 
na kilkuhektarową kwaterę, a co 
najmniej 4–6 na każde pięć hekta-
rów, szczególnie jeżeli sad jest po-
łożony na zróżnicowanym terenie. 
W związku z zachodzącymi zmia-
nami klimatycznymi pułapki nale-
ży wywieszać w pierwszych dniach 
maja. Przy czym część z nich powin-
na być zawieszona blisko obrzeży 
sadu, a część we wnętrzu kwatery. 
Po rozpoczęciu lotu motyli pułapki 
należy sprawdzać nie rzadziej niż co 
trzy dni, usuwając odłowione mo-
tyle i notując ich liczbę. Z reguły li-
czebność szkodnika jest mniejsza 
w sadach młodych, choć zależy to 
także od tego, jakie jest ich otocze-
nie – czy sąsiadują one z kwatera-
mi starszymi lub sadami zaniedba-
nymi (fot. 5).

W ubiegłym sezonie

Problemy ze zwalczaniem owocówki 
w ub.r. mogły wynikać nie tylko ze 
stosowania preparatów w niezwy-
kle wysokich temperaturach, lecz 
także z wyjątkowo silnej insolacji 
(działania promieni słonecznych) 
przy bezchmurnym niebie przez 
kilkanaście godzin na dobę, która 
przełamywała fotostabilność pre-
paratów i powodowała ich szybką 
degradację.
W sytuacji wielokrotnego stosowa-
nia preparatów bez adekwatnych 
rezultatów można także podejrze-
wać, że same preparaty, mimo 
właściwej nazwy handlowej, nie 
miały z jakichś względów takiej sku-
teczności, jaką powinny mieć. Nie 
jest bowiem tajemnicą, że mimo 
wielokrotnych ostrzeżeń i udoku-
mentowanych fałszerstw ściganych 
prawem, czarny rynek pestycydo-
wy wciąż kwitnie i ma się dobrze. 
Według niektórych danych jest on 
bardziej opłacalny niż handel nar-
kotykami.

Zwalczanie owocówki 
jabłkóweczki

W sytuacji wzrastającego zagroże-
nia ze strony owocówki jabłkówecz-
ki i nie zawsze skutecznego zwal-
czania tego szkodnika chemiczny-
mi środkami ochrony roślin (ś.o.r.) 
nadszedł już chyba czas na bardziej 
zintegrowane działania, z zastoso-
waniem metody dezorientacji sam-
ców (ang. mating disruption) oraz 
z wykorzystaniem środków mikro-
biologicznych, takich jak prepara-
ty wirusowe i bakteryjne. Zarówno 
metoda dezorientacji, jak i stoso-
wanie preparatów mikrobiologicz-
nych powinny mieć coraz szersze 
zastosowanie, szczególnie w tych 
sadach, w których podjęto się pro-
dukcji jabłek z jak najmniejszą lub 

zerową zawartością pozostałości 
substancji aktywnych ś.o.r. 
Metoda dezorientacji samców daje 
dobre wyniki w sadach z niezbyt 
dużą populacją owocówki, gdzie 
kształt powierzchni nasadzeń zbli-
żony jest do kwadratu. Dobrze jest 
też, jeżeli sad, w którym stosuje się 
tę metodę, nie graniczy z sadami 
starymi i zaniedbanymi. Dokładne 
zalecenia opisane są zresztą w ety-
kietach-instrukcjach stosowania 
tych feromonowych dyspenserów. 
Warto zaznaczyć, że metoda ta jest 
stosowana z powodzeniem w wielu 
sadach południowej i zachodniej 

Europy. Doświadczenia przeprowa-
dzone w Polsce również potwierdzi-
ły jej przydatność. 
W dbałości o zmniejszanie pozosta-
łości chemicznych ś.o.r. w jabłkach 
powinny być także w znacznie więk-
szym stopniu wykorzystywane pre-
paraty wirusowe i bakteryjne. Przy 
czym należy pamiętać, że są to środ-
ki, które stosuje się w momencie, 
kiedy rozwój larw w jajach osiągnie 
stadium „czarnej główki”, czyli na 
1–2 dni przed ich wylęgiem. Przy 
licznych odłowach i rozciągniętym 
locie motyli zabieg należy powtórzyć 
po 7–8 dniach, a w przypadku szcze-

gólnie licznej populacji powtórzyć po 
raz trzeci. Stosując preparat bak-
teryjny, można przyjąć jeszcze inną 
taktykę. Pierwszy zabieg takim środ-
kiem należy wykonać w pełnej wyż-
szej dawce, a następnie do każde-
go zabiegu fungicydami dodawać po 
1/4 górnej dawki preparatu bakte-
ryjnego. Pozwoli to na prawie ciągłą 
obecność bakterii owadobójczych 
w środowisku sadu i w przypadku 
rozciągniętego składania jaj i wylęgu 
larw zakażanie kolejnych pojawiają-
cych się osobników.
Aby osiągnąć zadawalające rezul-
taty w redukcji populacji owoców-

ki jabłkóweczki, szczególny nacisk 
należy położyć na ocenę zagrożenia 
z jej strony wczesną wiosną. Wcześ-
niej niż w przeszłości trzeba wywie-
szać pułapki feromonowe i regu-
larnie je sprawdzać (co 2–3 dni),  
a w przypadku licznych odłowów 
pierwszy zabieg zwalczający wyko-
nać, nie czekając na wystąpienie 
piku (maksimum) odłowów.

Artykuł pochodzi z dodatku  
„Wiadomości z Instytutu 

Ogrodnictwa” w „MPS SAD”.

fot. 1–5 R. Olszak
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Uszkodzenia przymrozkowe

Jak informował mgr Romuald Dziu-
ban, w ub.r. w niektórych kwaterach 
Sadu Doświadczalnego widać było 
znaczne uszkodzenia na skutek wy-
stąpienia wiosennych przymrozków. 
W Wilanowie w newralgicznym okre-
sie temperatura spadła do –2,8°C 
i taka utrzymywała się przez kilka 
godzin. Tylko w jednej kwaterze, 
w której znajdują się cztery sporty 
‘Gali’ (Gala Vill®, Gala Must®, Gala 
Proselect® oraz Zuzi Gala®) jest 
założona instalacja przeciwprzy-
mrozkowa. Dzięki niej plony ‘Gali’ 
były wysokie. Natomiast w innych 
kwaterach można było zaobserwo-
wać, że u większości odmian jabłka 
znajdowały się dopiero na wysokości 
powyżej 1,5 m. W związku z czym 
w górnych partiach drzew było ich 
zbyt dużo, co powodowało ich wza-
jemne „wypychanie”, natomiast na 
najniższych piętrach korony było ich 
bardzo mało lub wcale.

Nie tylko konstrukcje 
i osłony

Firma Dwa Jabłka zajmuje się bu-
dową konstrukcji przeciwgradowych 
(fot. 3). Oferowane przez nią rozwią-
zanie oparte jest na słupach ze stru-
nobetonu podtrzymujących siatki 
oraz drutach (zazwyczaj czterech), 
do których bezpośrednio przymo-
cowywane są drzewka, dzięki cze-
mu nie ma potrzeby stosowania pa-
lików. Siatki mogą być montowane 
w trzech systemach: suwakowym, 
na gumach bungee (sprawdza się 

przede wszystkich w kwaterach, na 
których chcemy również ochronić 
owoce przed ptakami) oraz na pla-
kietach.
Nowością w ofercie firmy jest dron 
DJI Marvic 2. Za jego pomocą moż-
na monitorować postępy pracy oraz 
to, co w danym momencie dzieje 
się w sadzie. Dodatkowo w pakie-
cie z dronem firma zapewnia szkole-
nie, dobór i konfigurację pod kątem 
indywidualnych potrzeb klienta oraz 
serwis.
Firma oferuje także drzewka odmia-
ny Smeralda® (jest ich wyłącznym 
dystrybutorem w Polsce). Owoce 
tej odmiany (fot. 4) charakteryzu-
ją się zieloną skórką oraz żółtym, 
kruchym, słodkim i soczystym miąż-
szem. Dzięki wysokiej zawartości 
ekstraktu (13,5°Brix) i odpowied-
niej kwasowości (8,2 g/l) jabłka te 
mają wyśmienity aromat. Odmiana 
należy do grupy odpornych na par-
cha. Według szkółkarzy jej owoce 
można zbierać przez miesiąc – od 
około 20 września, wówczas ich 
skórka będzie miała zieloną barwę 
i będzie przypominała jabłka odmia-
ny ‘Granny Smith’, natomiast owo-
ce zebrane w późniejszym terminie 
będą bardziej żółte i przypominały 
będą jabłka odmiany ‘Golden Deli-
cious’. W tym roku w okolicach War-
ki założono pokazową kwaterę tej 
odmiany. Ponadto w ofercie firmy 
znajdują się drzewka odmiany Gala 
Vill®, na którą także ma wyłączność 
sprzedaży na terenie Polski. W Sa-
dzie Doświadczalnym w Wilanowie 
kwatera tej odmiany została założo-

na w 2015 r. Owoce Gala Vill® mają 
ciemny, rozmyty czerwony rumie-
niec pokrywający praktycznie całą 
powierzchnię skórki.

Ochrona przeciwgradowa

Firma MegaFruit System oferuje roz-
wiązania pozwalające ochronić owo-
ce przed niekorzystnymi zjawiskami 
atmosferycznymi oraz akcesoria do 
konstrukcji sadowniczych. Jaki infor-
mował Mateusz Tomala (fot. 5), kon-
strukcje przeciwgradowe montowa-
ne przez jego firmę standardowo op-
arte są na słupach drewnianych (na 
zewnątrz kwatery) i strunobetono-
wych (wewnątrz kwatery). Istotnym 
aspektem przed założeniem sadu, 
na który zwrócił uwagę M. Tomala, 
jest dokładne wymierzenie działki 
i wyznaczenie miejsc posadowie-
nia słupów. Jeżeli najpierw zostaną 
posadzone drzewka, a dopiero po-
tem ustawiane będą słupy, należy 
zadbać, aby odległości między rzę-
dami były identyczne, w przeciwnym 
przypadku mogą pojawić się trudno-
ści z montażem całej konstrukcji i jej 
właściwym użytkowaniem. 
W ofercie firmy znajdują się też siatki 
o różnej przepuszczalności promie-
ni słonecznych – czarna, krystalicz-
na, zebra oraz szara. Ich dobór do 
danego sadu powinien być dobrze 
przemyślany i uzależniony od upra-
wianych odmian.

Różne typy mocowania sieci

Firma Apnova zajmuje się projek-
towaniem nasadzeń, budową kon-
strukcji szpalerowych i przeciwgra-

dowych oraz ochroną upraw przed 
wiatrem, deszczem, ptactwem 
i owadami. Projekty opracowywa-
ne są przy wykorzystaniu najno-
wocześniejszych technologii kom-
puterowych w oparciu o satelitarny 
system GPS. Jak informował Piotr 
Jendrzejczak (fot. 6), firma oferuje 
obecnie różne rodzaje siatek – sieć 
czarną, krystaliczną i zebrę. Ta osta-
nia jest połączeniem sieci krystalicz-
nej i czarnej – wszystkie złączki znaj-
dują się na pasach poprzecznych 
wykonanych z czarnej nitki utwar-
dzanej węglowo. W zależności od 
potrzeby sieci mogą być mocowane 
w różny sposób. Szczególną uwagę 
warto zwrócić na system oparty na 
karabińczykach, dzięki czemu sieć 
nie przeciera się w miejscach mo-
cowania i łączenia.

Automatyczny pielnik

Podczas pokazów w sadzie firma 
Green Sort – wychodząc naprzeciw 
konieczności ograniczania użycia 
herbicydów w sadach – zaprezen-
towała pielnik automatyczny (fot. 7). 
Ma on czujnik hydrauliczny z regu-
lacją siły nacisku, który pozwala na 
automatyczne a zarazem delikatne 
i precyzyjne odsuwanie zespołu ro-
boczego od małych i dużych drzew 
oraz krzewów. Maszyna może być 
zamontowana zarówno z przodu, 
jak i z tyłu ciągnika. Wymiary: po-

wierzchnia robocza – 400 mm, dłu-
gość zęba – 170 mm, szerokość 
pielnika – 1900 mm, wysokość  
– 900 mm.

Do ochrony

W kwaterach wilanowskiego sadu 
firma Activ zaprezentowała kilka ma-
szyn. Pierwsza z nich to opryskiwacz 
Mitterer z przystawką kolumnową 
(fot. 8). Wyposażony jest on w wen-
tylator o średnicy 910 mm, zbiornik 
1500 l, konstrukcję wykonaną ze 
stali ocynkowanej ogniowo, napęd 
mechaniczny i 18 dysz. Wydajność 
powietrza to 96 500 m3/h, wyso-
kość opryskiwania ≤5,0 m, szero-
kość ≤4,0 m, zapotrzebowanie na 
moc 38,0 KM. W sadzie zaprezen-
towano również działanie maszyny 
do podkoronowego usuwania chwa-
stów STOCKER GT-F (fot. 9). Może 
być ona zamontowana z przodu 
lub z tyłu ciągnika. Wysokość oraz 
szerokość pracy maszyny jest regu-
lowana w zależności od rozstawy 
rzędów w sadzie. Natomiast osoby 
zainteresowane ułatwieniem zbioru 
jabłek przemysłowych mogły zoba-
czyć, w jaki sposób można to zrobić 
przy użyciu maszyny firmy Feucht-
-Obsttechnik (fot. 10).

Nowe rozwiązania

Firma Zupan zaprezentowała opryski-
wacz DTmaxi (fot. 11) przeznaczony  

FOT. 1. Dr hab. Emilian Pitera, 
hodowca odmiany ‘Sobieski’

FOT. 5. Mateusz Tomala z firmy 
MegaFruit System

FOT. 6. Piotr Jendrzejczak z firmy 
Apnova

FOT. 2. Owoce odmiany ‘Sobieski’ FOT. 4. Owoce odmiany Smeralda®

FOT. 3. Firma Dwa Jabłka proponuje konstrukcje podtrzymujące drzewka oparte wyłącznie na drutach

FOT. 7. Opryskiwacz Mitterer z przystawką kolumnową

FOT. 8. Pielnik automatyczny firmy Green Sort 

FOT. 9. Maszyna do podkoronowego usuwania chwastów STOCKER GT-F

1
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do użytkowania w sadach jabłonio-
wych. Możliwość ustawienia sze-
rokości otwarcia jego deflektorów 
pozwala niwelować problem wiatru 
bocznego, a poza tym istnieje moż-
liwość zamknięcia jednej strony, np. 
gdy mija się zbiornik wodny. Model 
ten może być wyposażony w bez-
kontaktową elektrostatykę. Ma 
dwa wentylatory o średnicy 700 mm. 
W wersji podstawowej wyposażony 
jest w pompę Comet APS 121 o wy-
dajności 142 l/min przy ciśnieniu  
50 barów, dwa elektrozawory z ma-
nualną regulacją ciśnienia, deflek-
tor do formowania wirującego stru-
mienia powietrza, podwójne dysze 
z regulacją poziomu i kąta z zawo-
rem „stop kapanie”, dwa mieszad-
ła hydrauliczne i rozwadniacz, dwu-
etapową skrzynię biegów, szerokie 
ogumienie, regulację rozstawu kół, 
oś z regulacją wysokości oraz dyszel 
skrętny. Wyposażenie seryjne może 
też być uzupełnione m.in. o czuj-
nik ultradźwiękowy do wykrywania 
drzew podczas jazdy.

Nawożenie i biologiczna 
ochrona

Barbara Błaszczyńska (fot. 12) 
z firmy Agrosimex szczególną uwa-
gę zwróciła na zalety stosowania 
dwóch produktów spośród boga-
tej oferty firmy. Pierwszy z nich to 
ASX Krzem plus. Nawóz ten prze-
znaczony jest do likwidacji niedo-
borów mikroskładników pokarmo-
wych i krzemu poprzez nawożenie 
dolistne oraz fertygację. Zawiera 
bor, cynk, krzem, mangan i miedź. 
Krzem, podobnie jak wapń, wpływa 
na jędrność owoców, a także wspo-
maga rośliny w pobieraniu makro- 
i mikroelementów. Drugi z prezen-
towanych produktów to Delfin WG 
– biologiczny środek przeznaczony 
do zwalczania gąsienic różnego ro-
dzaju szkodników z rzędu motyli (Le-
pidoptera), m.in. zwójek liściowych 
żerujących na jabłoniach i gruszach. 
Jest to preparat mikrobiologiczny 
na bazie przetrwalnikowej formy  

bakterii Bacillus thuringiensis spp. 
kurstakis. Kilka godzin po spożyciu 
środka gąsienice przerywają żero-
wanie, a następnie po paru dniach 
obumierają. Ponieważ młode gąsie-
nice są znacznie bardziej wrażliwe 
niż starsze na działanie środka, za-
leca się stosowanie go już po zaob-
serwowaniu pierwszych osobników 
lub objawów ich żerowania.
Na stoisku firmy Agrosimex prezen-
towano także PlukoBox – pojemnik 
przeznaczony do zbioru owoców 
i warzyw. Zawieszony jest on na er-
gonomicznych szelkach w związku 
z tym znacznie redukuje obciążenie 
podczas zbioru, a ponadto szelki są 
uniwersalnie dopasowane do Plu-

koBox, dzięki temu jest możliwość 
zmiany pojemnika w zależności od 
potrzeb. Obsługa jest prosta i intui-
cyjna – po napełnieniu pojemnika 
owocami wystarczy odczepić bocz-
ne sznurki od haczyków i delikatnie 
wysypać zawartość opakowania do 
skrzyniopalety.

Sposób na owocówkę 
jabłkóweczkę

Zbigniew Dąbrowski (fot. 13) z fir-
my Sumi Agro Poland informował 
o naturalnym sposobie ogranicza-
nia owocówki jabłkóweczki i zwójek 
w sadach. Isomate CTT to środek 
ochrony roślin w formie dyspense-
rów. Z zawieszek tych powoli uwal-
niana jest substancja imitująca 
feromon płciowy, co uniemożliwia 
samcom znalezienie drogi do sami-
cy. W efekcie nie dochodzi do ko-
pulacji, samice nie składają zapłod-
nionych jaj, a brak gąsienic finalnie 
przekłada się na brak uszkodzeń po-
wodowanych przez szkodniki. Firma 
zaleca wywieszenie około 500 sztuk 
dyspenserów na 1 ha sadu. Nato-
miast Isomate CLS to dyspenser 
feromonowy ograniczający najważ-
niejsze gatunki zwójek w uprawie 
jabłoni – bukóweczkę, różóweczkę, 
rdzaweczkę, siatkóweczkę, wydłub-
kę oczateczkę oraz owocówkę jab-
łkóweczkę. Produkt ten działa na 
tej samej zasadzie co Isomate CTT. 
Zaletą stosowania ww. produktów  
– jak informował Z. Dąbrowski – jest 
ograniczenie stosowania środków 
chemicznych przeciwko owocówce 

i zwójce, co prowadzi do odbudowy 
fauny pożytecznej w sadzie.

Mniej pozostałości 
ś.o.r. w owocach

Od kilku lat w części sadu w Wilano-
wie jest realizowany program Fruit 
Quality Contract. Jego głównym ce-
lem – jak informował Kamil Jeziorek 
(fot. 14) z firmy Syngenta – jest ogra-
niczenie liczby wykrywanych s.a. 
i ilości ich pozostałości w jabłkach. 
Do programu może dołączyć każdy 
sadownik. Rozwiązanie to zapewnia 
pełną ochronę uprawy przed choro-
bami i szkodnikami oraz możliwość 
wyprodukowania jabłek o wysokiej 
jakości i niskim poziomie pozosta-
łości ś.o.r., za czym idzie możliwość 
spełnienia nawet bardzo restrykcyj-
nych wymagań sieci handlowych. 
W Sadzie Doświadczalnym SGGW, 
dzięki postępowaniu zgodnie z zasa-
dami tego programu, co roku udaje 
się wyprodukować jabłka z maksy-
malnie dwiema pozostałościami.

Wyższa jakość, mniej 
pozostałości

Pronutiva to technologia opracowa-
na przez firmę Arysta LifeScience 
(obecnie UPL) w celu zwiększenia 
jakości oraz bezpieczeństwa (mniej 
pozostałości) plonu. Efekty można 
było zobaczyć w jednym z doświad-
czeń. Jak informował Tomasz Siko-
ra (fot. 15) z firmy UPL, w wilanow-
skim sadzie w kwaterze odmiany 
Gala Proselect® wykonano nastę-
pujące zabiegi: 26.04, 29.04 i 7.05 

– Goemar BM START (2 l/ha) + Pro-
malin (0,3 l/ha); 3.06, 25.07 i 12.08  
– Carpovirusine Super SC (1 l/ha)  
+ XenTari WG (1kg/ha) + Silwet 
Gold oraz 1.08, 8.08, 17.08 i 26.08  
– Plantivax (1 l/ha). Preparat Proma-
lin zastosowano po przymrozkach 
w celu regeneracji zawiązków oraz 
ograniczenia ich ordzawień. Nato-
miast środka Goemar BM 86 użyto 
w celu poprawy zawiązywania za-
wiązków i ograniczania ich opadania 
ze względu na niską temperaturę. 
Owocówka jabłkóweczka oraz zwójki 
były zwalczane przy użyciu środków 
biologicznych, po których nie ma 
ryzyka stwierdzenia pozostałości. 
Preparat Xentari WG zastosowano 
przeciwko owocówce jabłkóweczce 
i zwójce siatkóweczce, a Carpoviru-
sine Super SC przeciwko owocówce 
jabłkóweczce. Ponadto w doświad-
czeniu czterokrotnie zastosowano 
środek ochrony roślin Plantivax za-
wierający laminarynę, do stosowa-
nia zapobiegawczego w ochronie ja-
błoni i gruszy przed zarazą ogniową.

fot. 1–3, 5–15 M. Korzeniowska
fot. 4 M. Strużyk

FOT. 12. Barbara Błaszczyńska 
z firmy Agrosimex

FOT. 13. Zbigniew Dąbrowski 
z firmy Sumi Agro

FOT. 14. Kamil Jeziorek z firmy 
Syngenta

FOT. 15. Tomasz Sikora z Firmy UPL

FOT. 11. Opryskiwacz DTmaxi firmy Zupan 

FOT. 10. W sadach przemysłowych przydatnym rozwiązaniem podczas 
zbioru owoców może być maszyna firmy Feucht-Obsttechnik
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Przez morza i oceany
Monika Strużyk, redakcja „MPS SAD”

W e wrześniu ub.r. w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne skierowane do eksporterów pol-
skich jabłek. Zorganizowała je firma ADECON – operator logistyczny specjalizujący się m.in. w ob-
słudze ładunków transportowanych w kontrolowanej temperaturze. Jak można było się przekonać, 
zarówno armator morski, spedytor, jak i broker ubezpieczeniowy czy kontroler – mają znaczący 

wkład w powodzenie wysyłki polskich jabłek na dalekie rynki. W tym sezonie wprawdzie zebraliśmy mniej tych 
owoców niż w ubiegłym (głównie na skutek niekorzystnego przebiegu warunków atmosferycznych), ale poten-
cjał polskich sadów jest coraz większy, a owoców, które muszą zostać wyeksportowane, aby zagospodarować 
ich produkcję, przybywa.

Przewozy kontenerowe

Aspekty związane z przewozem 
jabłek omówił podczas spotkania 
Maciej Brzozowski (fot. 1), dyrektor 
w firmie Hafen Hamburg Marketing. 
Wprawdzie organizacją takich wysy-
łek zajmują się firmy handlowe, jed-
nak warto, aby osoby przygotowują-
ce towar również wiedziały, z jakimi 
wyzwaniami i problemami należy się 
zmierzyć w takim transporcie. Stąd 
też nasze spotkanie. Taka logisty-
ka wymaga co prawda dużo uwagi 
i wysiłku organizacyjnego, ale przy 
dobrej organizacji nie należy się jej 
obawiać. Obecnie transport mor-
ski ma największy udział w obsłu-
dze handlu międzynarodowego. Tą 
drogą przewozi się 70–90% towa-
rów. Jeśli chodzi o przewóz jabłek, 
najbardziej istotne są dwa szlaki  
– Azja–Europa oraz Europa–Amery-
ka Północna – informował M. Brzo-
zowski. Jednocześnie zaznaczył, że 
armatorzy morscy funkcjonują na 
rynku globalnym, który niestety jest 
nieprzewidywalny. Wiąże się to z wie-
loma problemami i wymaganiami, 
którym należy sprostać, w tym re-
organizacji transportu morskiego, 
m.in. pod kątem wielkości pływają-
cych jednostek, czasu transportu, 
obostrzeń ekologicznych – stosowa-
nia paliwa bardziej bezpiecznego dla 
środowiska, kontroli stanu przesyłek 
podczas całego transportu czy rea-
lizacji przewozu.

Jak pogodzić interesy 
stron uczestniczących 
w zamorskich wysyłkach 
świeżych jabłek?

Firma ADECON specjalizuje się 
w kompleksowych rozwiązaniach 
multimodalnych (optymalizuje 

transport towarowy łącząc dwa lub 
więcej środki transportu). Początko-
wo oferowała drogowy przewóz kon-
tenerów morskich – do i ze wszyst-
kich europejskich terminali konte-
nerowych. Obecnie zapewniamy 
także szeroki wachlarz rozwiązań 
dla globalnego handlu, komplekso-
we zarządzanie całym łańcuchem 
dostaw w połączeniu z indywidu-
alnym podejściem do klienta przy 
maksymalnej jakości usług oraz 
optymalizacji kosztów. Świadczymy 
pełen zakres usług transportu mor-
skiego. Dzięki szerokiej sieci pro-
fesjonalnych partnerów oferujemy 
usługi frachtu morskiego w niemal 
wszystkich krajach świata. Organi-
zujemy także frachty lotnicze z lot-
nisk w Polsce i Niemczech. Koncen-
trujemy się na zapewnieniu cało-
ściowych rozwiązań logistycznych 
dla przewozów kontenerowych, ze 
szczególnym naciskiem na towary 
przewożone w kontrolowanej atmo-
sferze lub niebezpieczne – informo-
wał Cezary Ewertowski (fot. 2), wi-
ceprezes i współwłaściciel tej firmy.
Kiedy kilka lat temu rozpoczęliśmy 
współpracę z eksporterami pol-
skich jabłek, były one eksportowa-
ne w jednym, konkretnym kierunku. 
Była to Rosja. Zmiany, które zaszły 
na rynku w 2014 roku – m.in. wpro-
wadzenie embarga – były zaskocze-
niem i dla producentów tych owo-
ców, i dla handlowców. Wówczas 
wielu eksporterów stanęło przed 
koniecznością przeorganizowania 
swoich działań – zapewnienia towa-
ru takiej jakości, aby mógł być on 
transportowany na nowe rynki, czyli 
spełniał wymagania nowych odbior-
ców, a przede wszystkim, aby był 
przydatny do stosunkowo długiego 
czasu transportu. Naszym celem 

jest zwiększenie świadomości w te-
macie eksportu jabłek drogą mor-
ską, co pozwoli na lepsze zarządza-
nie tym procesem, a ostatecznie 
przełoży się na sukces, jaki dany to-
war może odnieść na świecie. Zro-
zumienie chociażby podstawowych 
praw i obowiązków stron uczest-
niczących w procesie jest podsta-
wą dobrej i efektywnej współpracy. 
Istotne jest też zaufanie do spedy-
tora – założenie, że wszystko, co on 
robi, jest w Państwa interesie. Nam 
nie zależy na jednorazowym trans-
porcie. Chcemy, aby taka współpra-
ca trwała wiele lat. Dlatego każda 
nasza propozycja rozwiązania kwe-
stii transportowych wynika z dbania 
o dobro eksportera. Dlatego z tym 
wiąże się gotowość do słuchania 
i współpracy z osobami zaangażo-
wanymi w ten proces – kontynu-
ował.
W sprzedaży i transporcie danych 
produktów pośredniczy wiele firm 
i nie ma co ukrywać – nikt nie robi 
tego charytatywnie. Takie są prawa 
rynku. Jak zaznaczył C. Ewertowski, 
wszystkie ogniwa tego łańcucha na-
stawione są na zysk – eksporter 
chce sprzedać jak najwięcej i jak 
najdrożej; armator – mieć statki wy-
pełnione ładunkiem i odpowiednią 
stawkę za fracht; ubezpieczalnia 
– sprzedać polisę, ale nie musieć 
wypłacać odszkodowań; spedytor 
– zarobić jak najwięcej na każdej 
przesyłce przy braku jakichkolwiek 
zmian. Niestety, oczekiwania te nie 
zawsze sprawdzają się w praktyce. 
Wprawdzie odsetek wysyłek, z któ-
rymi wiążą się duże problemy, jest 
znikomy, ale zdarza się właśnie tak, 
że pierwszy i najważniejszy konte-
ner z towarem dociera z proble-
mami do nowego kontrahenta. To 

wszystko wpisane jest w ryzyko 
handlu.
Proces wysyłki morskiej świeżych 
jabłek w dużym uproszczeniu wyglą-
da następująco: booking u armatora 
(m.in. potwierdzenie ustawień, miej-
sca pobrania pustego kontenera), 
zaplanowanie załadunku (odpo-
wiednie auto, doprecyzowanie daty 
odbioru), załadunek i odprawa cel-
na eksportowa, zgłoszenie konte-
nera do ubezpieczenia, dostarcze-
nie kontenera do właściwego portu 
morskiego, dokumentacja (instruk-
cje konosamentowe dla armatora), 
wypłynięcie z portu nadania, dopły-
nięcie do portu przeznaczenia. To 
wszystko to teoria. W praktyce na 
każdym z tych etapów mogą wystą-
pić problemy. Począwszy od opóź-
nienia z podstawieniem czy załadun-
kiem kontenera, jego uszkodzeniem, 
po sam odbiór towaru w miejscu do-
celowym przez kontrahenta.

Ryzyka w transporcie 
a przyczyny reklamacji

Zajmujemy się głównie problemami 
– powiedział na wstępie swojego wy-
stąpienia Adam Opatowicz (fot. 3),  
rzeczoznawca z firmy Opatowicz  
& Waker. Firma ta jest niezależnym 
biurem ekspertyz specjalizującym 
się w kontrolach ilości i jakości, ba-
daniach laboratoryjnych prowadzo-
nych w akredytowanych jednost-
kach oraz w specjalistycznych eks-
pertyzach produktów spożywczych 
i konsumpcyjnych. Współpracuje 
z firmami ubezpieczeniowymi, bro-
kerami i instytucjami finansowymi, 
wspierając je specjalistyczną wiedzą 
z zakresu wyceny i likwidacji szkód, 
oceny ryzyka, prewencji, specjali-
stycznych ekspertyz, przygotowania 
i konsultacji w sprawach arbitrażo-
wych z zakresu owoców i warzyw, 
produktów spożywczych i konsump-
cyjnych. Zadaniem logistyki jest do-
wieźć produkt w dobrym stanie do 
odbiorcy. Zadaniem logistyki nie 
jest natomiast naprawianie czego-
kolwiek, co jest związane z jakością 
tego produktu. Naczepa chłodnicza 
i kontener to nie są komory szokowe, 
to są środki transportu, które służą 
do przewiezienia ładunku w możli-
wie niezmienionym stanie z punktu 
A do punktu B, czasem bardzo od-
ległego. I to jest właśnie wyzwanie 
dla logistyki, aby jabłko dojechało 
w takim stanie, w jakim „wyszło” 
z komory czy magazynu – mówił A. 
Opatowicz. W przypadku produktu 
takiego jak jabłko lista czynników ry-
zyka (czyli tego, co może zaważyć na 

stanie przesyłki) jest dość długa. Są 
to m.in.: temperatura, wilgotność, 
wentylacja, aktywność biologiczna, 
gazy (w przypadku jabłek głównie 
etylen), samoistne ogrzewanie, obce 
zapachy (mogą utrzymywać się po 
poprzednim ładunku, jeśli kontener 
jest źle przygotowany), różnego ro-
dzaju zanieczyszczenia, wpływ czyn-
ników mechanicznych (np. podczas 
załadunku czy rozładunku kontene-
ra), ususzka i ubytki oraz szkodniki 
i choroby. Ponadto oprócz wymie-
nionych zagrożeń, których potencjal-
nie możemy się spodziewać i które 
bierzemy pod uwagę, mogą zdarzyć 
się też inne. Są to m.in.: kradzież, 
podmiana, ingerencja osób trzecich 
(imigranci), nieprawidłowe rozmiesz-
czenie ładunku, błędy ludzkie (np. 
powstałe z winy kierowcy lub spe-
dytora), niewłaściwe przygotowanie 
towaru, tzw. awaria wspólna. Pod-
stawowym czynnikiem jest jednak 
zachowanie łańcucha chłodniczego 
w transporcie. Jest to nic innego jak 
utrzymanie odpowiednich warunków 
w trakcie przewozu towaru. Kluczo-
we znaczenie w tym przypadku ma 
dobór odpowiedniego środka trans-
portu, szczególnie możliwości utrzy-
mania w nim stałej, zadanej tempe-
ratury oraz wilgotności. Parametry te 
powinny być w nim niezmienne bez 
względu na to, jakie warunki panują 
na zewnątrz – czy będzie to bardzo 
niska, czy bardzo wysoka tempera-
tura. Ciepło, które produkują jabłka 
– jeśli nie są właściwie schłodzone 
– także może przyczynić się do strat. 
Na przykład owoce odmiany ‘Golden 
Delicious’ przy temperaturze około 
20°C produkują nawet 5 razy więcej 
ciepła niż w temperaturze 0°C, na-
tomiast produkcja etylenu w takich 
warunkach może być nawet 15-krot-
nie wyższa.
Przygotowując towar do wysyłki, 
szczególną uwagę należy również 
zwrócić na to, w jakich warunkach 

ADOB® ProFit + mikro Owoce i Warzywa z tytułem 
„Innowacyjny Produkt Ogrodniczy 2019”

Nawóz ADOB® ProFit + mikro Owoce i Warzywa został 
wyróżniony przez internautów tytułem Innowacyjny 
Produkt Ogrodniczy w 4. edycji konkursu, którego 
organizatorem były portale należące do grupy PTWP. 
ADOB® ProFit + mikro Owoce i Warzywa to seria wielo-
składnikowych, krystalicznych nawozów NPK z zawar-
tością mikroelementów dedykowana do nawożenia 
upraw ogrodniczych: ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro, 
ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro oraz ADOB® ProFit 
4-12-38 + mikro. Nawozy w swoim składzie zawierają 
niezbędne makroelementy: azot (N), fosfor (P), potas 
(K), siarkę (S),magnez (Mg) w rożnych proporcjach 
dopasowanych do fazy wzrostu roślin. Ponadto w na-
wozach występują mikroelementy: bor (B), cynk (Zn), 
miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo) i żelazo (Fe). 
Mikroelementy występują w postaci chelatów IDHA 
i DTPA co gwarantuje wysoką przyswajalność tych 

składników przez rośliny. 
Miedź (Cu), mangan (Mn) 
i cynk (Zn) są schelatowa-
ne nowoczesnym, biode-
gradowalnym czynnikiem 
chelatującym IDHA. Nato-
miast żelazo (Fe) zostało 
schelatowane przez czyn-
nik DTPA co zapewnia wysoki poziom jego dostępności 
oraz stabilność w roztworze nawozowym do pH 7,5. 
Bor i molibden, ze względu na właściwości chemicz-
ne, są w formie nieschelatowanej. Nawozy ADOB® 
ProFit + mikro Owoce i Warzywa zaopatrują rośliny 
w niezbędne składniki pokarmowe, gwarantując ich 
prawidłowy wzrost i rozwój. Skutecznie przeciwdziałają 
niedoborom składników pokarmowych oraz poprawia-
ją ogólną kondycję i zdrowotność roślin. 

POLSKA

FOT. 1. Maciej Brzozowski, 
dyrektor w firmie Hafen Hamburg 
Marketing

FOT. 2. Cezary Ewertowski, 
wiceprezes i współwłaściciel 
firmy ADECON

FOT. 3. Ryzyka w transporcie 
i przyczyny reklamacji omówił 
Adam Opatowicz, rzeczoznawca 
z firmy Opatowicz & Waker
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Tylko oryginał jest

naprawdę czerwony.

pozostają jabłka przed załadun-
kiem. Jeśli do kontenera wstawimy 
jabłka, które przetrzymywano w sor-
towni w temperaturze np. 10°C, to 
nie oczekujemy, że będą one zacho-
wywały się w nim tak, jak w komorze 
chłodniczej. Aktywność biologiczna 
produktu sprawi, że owoce zaczną 
szybciej dojrzewać niż zakładano. 
Ponadto wzrośnie ryzyko rozwoju 
chorób grzybowych. Jeżeli nie za-
pewnimy ciągłości łańcucha chłod-
niczego, nie należy się dziwić, że jab-
łka po miesiącu transportu, w kraju 
odbiorcy, nie wyglądają już tak ład-
nie jak podczas załadunku. Należy 
też pamiętać, że niska temperatura 
ogranicza tylko rozwój chorób grzy-
bowych, ale ich nie likwiduje, jeśli 
owoce zostały porażone przez pa-
togeny. Dlatego nawet jeśli podczas 
transportu nie wystąpią objawy gni-
cia, to istnieje duże ryzyko, że poja-
wią się na owocach podczas obrotu, 
u klienta. Niestety, i z takimi rekla-
macjami także mamy do czynienia 
– informował A. Opatowicz. 
Podstawą jest więc przygotowanie 
dobrej jakości owoców w dobrej ja-
kości opakowaniu i odpowiednie ich 
zapakowanie w sprawdzony wcześ-
niej kontener (jeśli kartony czy pa-
lety będą źle ustawione, może dojść 
do uszkodzenia zapakowanych w nie 
jabłek). Pierwszą zasadą – nieste-
ty często nieprzestrzeganą – jest 
właściwe wychłodzenie kontenera 
czy naczepy do załadunku (co nie 
oznacza, że jeśli kontener będzie wy-
chłodzony, to można w nim umieścić 
nieschłodzone jabłka!). Samochód 
musi być więc wyposażony w genset 
(agregat chłodniczy). Warto pamię-
tać też o tym, że kontener morski 
nie ma silnika i musi być podłączo-
ny do zewnętrznego źródła prądu. 
Dlatego jeśli czeka na załadowanie 
lub na przeładunek, także powinien 
mieć zapewnione chłodzenie pozwa-
lające na utrzymanie zadanych wa-
runków. Temperatura w takim kon-
tenerze może bowiem dość szybko 
wzrosnąć i przyczynić się do strat 
w przewożonym towarze. Z takimi 
sytuacjami możemy mieć do czynie-
nia np. po wyładunku kontenera, gdy 
czeka w porcie na odbiór i nie jest 
podłączony do prądu, bo np. nie ma 
tam takiej infrastruktury. Wszystko 
to należy wziąć pod uwagę, gdyż od-
biorca może zakwestionować potem 
jakość towaru i nie chcieć go ode-
brać. Dobrym rozwiązaniem przy 
wysyłkach wrażliwych towarów na 
duże odległości jest więc montaż 
czujników oraz rejestratorów tem-
peratury i wilgotności. Ich wskazania 
pozwalają często wyjaśnić sporne 
kwestie, które mogą pojawiać się, 
gdy jakość towaru jest kwestiono-
wana przez odbiorcę, a przyczyną 

problemów są zmiany parametrów 
podczas transportu.

Odpowiedzialność spedytora 
i przewoźnika za szkody 
w przesyłce a ubezpieczenie

W tym zakresie mamy do czynie-
nia z różnym standardem usługi 
ubezpieczeniowej. Dlatego należy 
korzystać ze sprawdzonych firm, 
o ugruntowanej reputacji. Aby umo-
wa ubezpieczeniowa spełniła swo-
ja funkcję, musi być adekwatna do 
ponoszonego ryzyka i nie może za-
wierać błędów – informował Woj-
ciech Walasik (fot. 4), wiceprezes 

FBS Brokerzy Ubezpieczeniowi. Od-
powiedzialność spedytora jest ogra-
niczona do normalnej wartości prze-
syłki, co jest regulowane przepisami 
Kodeksu Cywilnego. Bardzo często 
jednak właściciel ładunku, który 
zlecił wykonanie usługi spedytoro-
wi, nie dochodzi, kto jest winien po-
wstałej szkodzie, tylko kieruje swo-
je roszczenie do spedytora. Ważne 
jest jednak ustalenie, czy spedytor 
(który nie jest przewoźnikiem) za 
powstałą szkodę rzeczywiście jest 
odpowiedzialny. Ma on obowiązek 
m.in. przeprowadzić badanie rynku 
profesjonalnych przewoźników pod 

kątem najlepszej oferty dla klienta, 
a także sprawdzić, czy dany przewoź-
nik ma odpowiednie ku temu środki. 
Powinien też sprawdzić jego referen-
cje oraz czy jest on ubezpieczony 
i czy jego polisa zabezpiecza możli-
wość dochodzenia roszczeń. Spedy-
tor powinien też na zlecenie klienta 
zadbać o ubezpieczenie przesyłki, 
a także zabezpieczenie dokumen-
tacji pozwalającej na dochodzenie 
przez klienta lub ubezpieczyciela re-
gresu wobec przewoźnika. Odpowie-
dzialność cywilna przewoźnika jest 
natomiast regulowana przepisami 
Kodeksu Cywilnego, zapisami Pra-

wa Przewozowego, Konwencji CMR, 
Kodeksu Morskiego oraz Konwen-
cji SMGS. W transporcie morskim 
podstawą jest konosament. Odpo-
wiedzialność cywilna przewoźnika 
w transporcie krajowym różni się od 
odpowiedzialności cywilnej przewoź-
nika morskiego. Warto wiedzieć, że 
istnieje tam m.in. wiele wyłączeń, na 
które warto zwrócić uwagę, a prze-
de wszystkim wiedzieć o takich za-
pisach i konsekwencjach, z jakimi 
biorący udział w transporcie muszą 
się liczyć. 

fot. 1–4 M. Strużyk

FOT. 4. Wojciech Walasik, 
wiceprezes FBS Brokerzy 
Ubezpieczeniowi
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Zdaniem doradcy
► Przygotowanie do okresu spoczynku 
i przebieg pogody. Owocowanie drzew 
w ub.r. było różne, odmienne jest też ich 
odżywienie. Przebieg warunków atmosfe-
rycznych nie wszędzie sprzyjał dobremu 
wejściu drzew w okres spoczynku. Pogo-
da była łagodna dla szkodników, obecnie 
sprzyja dobremu przezimowaniu patoge-
nów – szczególnie powodujących choro-
by kory i drewna. 
Sucha jesień nie sprzyjała pobieraniu 
składników pokarmowych z gleby, dla-
tego istotne było dolistne wspomaganie 
odżywienia, przygotowujące rośliny do 
okresu spoczynku. W styczniu kończy 
się spoczynek bezwzględny, a tempe-
ratura powyżej 0°C może spowodować 
wznowienie wegetacji. Szczególnie duże 
różnice temperatur między dniem a nocą 
i silne nasłonecznienie mogą prowadzić 
do uszkodzenia pąków kwiatowych, pę-
dów, pni i konarów drzew (tzw. pękanie 
pni i odparzenia mrozowe, szczególnie na 
odmianach wrażliwych na mróz, w pierw-
szych latach po posadzeniu drzewek). 
Drzewa, krzewy i byliny także w okresie 
spoczynku, szczególnie podczas chwi-
lowych ociepleń i przy dużej wilgotno-
ści powietrza, są bardzo wrażliwe na 
choroby kory i drewna. Niebezpieczne  
są zarówno bardzo niskie temperatury 
(poniżej –25–30°C), jak i duże ich waha-
nia dobowe. Korzenie przemarzają jeśli 
temperatura obniży się w ich otoczeniu 
poniżej –10°C. Przed przemarzaniem 
chroni je ziemia, pozostające na zimę 
chwasty, wyłożony materiał organiczny 
(trociny, torf, obornik itp.) oraz pokrywa 
śnieżna.

► Systematyczne kontrole i monito-
ring w okresie spoczynku obejmują:
– zabezpieczenie przed gryzoniami 
i zwierzyną płową. W przypadku obec-

ności należy niezwłocznie je odstraszyć, 
wytruć (gryzonie), zgłosić związkowi ło-
wieckiemu do odstrzału. Trzeba zabez-
pieczyć ogrodzenia i bramy. W przypad-
ku dzików często jedynym sposobem na 
pozbycie się szkód jest zamontowanie 
pastucha elektrycznego. Z sarnami i ło-
siami można sobie radzić przez wykłada-
nie lub zawieszanie szmat nasączonych 
repelentami, szarego mydła, włosów 
ludzkich, opryskiwanie fermentującymi 
aminokwasami, smarowanie pni zjełcza-
łym sadłem. Przed zającami pnie moż-
na smarować zarówno repelentami, jak 
i preparatami (np. Pellacol 10 PA). Plagą 
w tym sezonie są gryzonie (myszy, nor-
nice, karczownik ziemnowodny, bobry). 
Polecam systematyczną zmianę roden-
tycydów, kontrolując wcześniej preferen-
cje gryzoni. Środki te można wykładać 
do czynnych norek lub do pojemników 
przymocowanych trwale do ziemi (mniej-
sze niebezpieczeństwo zatrucia ptaków, 
psów i kotów). Mniej gryzoni jest tam, 
gdzie w czasie sezonu wegetacyjnego 
nie doprowadzono do nadmiernego za-
chwaszczenia (trawa w międzyrzędziach 
wykoszona przed zimą, a chwasty w rzę-
dach zniszczone jesienią, przed maso-
wym opadaniem liści). Należy też dbać 
o faunę pożyteczną poprzez stwarzanie 
dobrych warunków do bytowania kun, 
łasic, jeży, borsuków oraz ptaków dra-
pieżnych;
– ocenę stanu zdrowotnego i stanu 
przezimowania. Pozwala na zaplano-
wanie ochrony już od wiosny, na właści-
we decyzje co do poprawy zdrowotności. 
Zimą można sprawdzić nasilenie form 
zimujących szkodników, stopień pora-
żenia przez choroby powodujące raki, 
zgorzele, zarazę ogniową, mączniaka ja-
błoni. Obserwujemy też nasilenie wystę-
powania przędziorków i mszyc. Zauwa-

żam w ostatnim roku mniejsze nasile-
nie jaj przędziorka owocowca, natomiast 
wzrastające ze strony bawełnicy korówki 
i mszycy jabłoniowo-babkowej; 
– kontrolę stanu przechowywanego 
materiału nasadzeniowego (odpowied-
nia wilgotność podłoża oraz części nad-
ziemnej, temperatura, zabezpieczenie 
przed silnym mrozem i wiatrami, przed 
gryzoniami, osłona przed silnym nasło-
necznieniem).

► Pierwsze zabiegi ochronne w sa-
dach – ochrona w okresie bezlistnym. 
Łagodna zima sprzyja rozwojowi szkod-
ników, porażeniu drzew przez raki i zgo-
rzele. W okresie ociepleń, występują-
cych już w lutym, wzorem sadowników 
z Europy Zachodniej, może wystąpić ko-
nieczność opryskiwań chroniących drze-
wa. Można zastosować preparaty mie-
dziowe, siarkowe, zawierające efektyw-
ne mikroorganizmy czy związki srebra. 
Sady brzoskwiniowe należy opryskiwać 
przeciw kędzierzawości liści brzoskwiń. 
Pod koniec lutego często konieczne są 
pierwsze zabiegi przeciwko miodówkom 
na gruszach. 

► Inne prace w sadach. 
Łagodne zimy sprzyjają karczowaniu 
drzew, przygotowaniu terenu i gleby pod 
nowe nasadzenia, rekultywacji gruntu. 
Wskazane jest karczowanie pojedyn-
czych chorych lub zasychającym drzew. 
W okresie zimowych ociepleń sadownicy 
wykonują prace melioracyjne i nawod-
nieniowe, związane z poprawą jakości 
dróg, miejsc załadunkowych, zakłada-
niem, modernizacją i naprawą ruszto-
wań, zakładaniem instalacji antyprzy-
mrozkowych i antygradowych. Prace 
melioracyjne to także likwidacja miejsc 
podtopionych i zalanych w wyniku awarii 

instalacji czy silnych opadów. Zastoiska 
wodne mogą powodować zagniwanie ko-
rzeni, a w trakcie wegetacji zamieranie 
drzew. 

► Analiza zasobności gleby oraz nawo-
żenie sadów. Analizy takie zwykle pole-
ca się wykonywać przynajmniej na rok 
przed sadzeniem. Jeśli koniecznie chce-
my sadzić drzewka po wyrwaniu starego 
sadu, należy stworzyć im optymalne wa-
runki do wzrostu i rozwoju, m.in. poprzez 
zastosowanie nawozów naturalnych 
i organicznych, kwasów humusowych, 
efektywnych mikroorganizmów. Można 
wymienić grunt w miejscach przyszłych 
nasadzeń. Sady z drzew pestkowych le-
piej rosną, jeśli zakładamy je tam, gdzie 
wcześniej rosły drzewa ziarnkowe i od-
wrotnie. Coraz większym problemem 
ograniczającym wzrost i plonowanie jest 
zmęczenie gleb i występowanie choroby 
replantacyjnej. 

► Cięcie i formowanie drzew i krze-
wów owocowych jeszcze niedawno 
rozpoczynano w końcu lutego, w marcu. 
Obecnie, głównie ze względu na niedo-
bór siły roboczej, prace te trwają już od 
stycznia, a nawet grudnia. Coraz częś-
ciej najpierw stosuje się cięcie mecha-
niczne, a następnie korekcyjne – kory-
gujące. Sadownicy zaczynają od drzew 
najstarszych i najbardziej odpornych na 
przemarzanie. Firmy usługowe mają już 
pakiet zamówień (dotyczy cięcia me-
chanicznego) do późnej wiosny. Właś-
ciciele gospodarstw powinni pamiętać, 
że prace związane z cięciem są niebez-
pieczne, dlatego powinni ubezpieczać 
i szkolić pracowników z zakresu bhp. 
Warto uczestniczyć w szkoleniach i po-
kazach cięcia, zapraszając na nie także  
pracowników. 

Piotr Gościło, niezależny doradca sadowniczy

www.spotkaniesadownicze.pl

Hala Widowiskowo-Sportowa 
w Sandomierzu, ul. Patkowskiego 2A

Wstęp bezpłatny  ■  Zapraszamy

29-30 stycznia 2020 r.

  ■  konferencja  ■  targi sadownicze  ■  wystawa maszyn

POBIERZ  
I SPRAWDŹ

ULEPSZONĄ  
WERSJĘ 

APLIKACJI

Komunikaty  
Sadownicze
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► Kontrole pracy urządzeń chłodni-
czych, płuczek urządzeń kontrolno-po-
miarowych, stanu przechowywanych 
owoców. Powinny być systematyczne 
i obejmować sprawdzanie temperatury, 
zawartości tlenu, dwutlenku węgla i ety-
lenu oraz ilości wody traconej z poszcze-
gólnych komór na skutek pracy agrega-
tów chłodniczych. Oferowane do sprzeda-
ży owoce powinny spełniać oczekiwania 
konsumenta. Kontrola ich stanu dotyczy 
głównie sprawdzenia jędrności miąższu, 
refrakcji i wykonania testu skrobiowego. 
Obejmuje też sprawdzenie smaku, kolo-
ru zasadniczego skórki i rumieńca oraz 
„wytłuszczenia” skórki.
Celem jest m.in. ocena dojrzałości owo-
ców i ich zdrowotności, a następnie 
podjęcie decyzji o ich zagospodarowa-
niu. Najprostszy sposób przydatności do 
dłuższego przechowywania to ocena jęd-
rności po tygodniu przetrzymania owoców 
w warunkach pokojowych. Jeśli po tym 
okresie skórka nie marszczy się pod na-
ciskiem palców ręki, mogą być przecho-
wywane dłużej. Owoce powinny być wolne 
od chorób przechowalniczych, nieuszko-
dzone przez szkodniki. Jeśli stwierdzimy 
wzrastające nasilenie chorób grzybowych, 
czy pochodzenia fizjologicznego – owoce 
powinny być jak najszybciej sprzedane. 
W tym roku jabłka przechowują się dużo 
gorzej niż w roku ubiegłym – kontrolujemy 
ich stan co 2–3 tygodnie. 

Przy wszelkich pracach związanych 
z wejściem do komór ze zmienionymi 
parametrami składu atmosfery powin-
niśmy bezwzględnie zachowywać obo-
wiązujące przepisy bhp.

► Przygotowanie i sprzedaż owoców. 
Odpowiedni termin zbioru, to podsta-
wowy warunek zachowania przez długi 
czas dobrej jakości owoców w okresie 
przechowywania. Kolejny to stworzenie 
optymalnych warunków. Okazuje się, że 
1-MCP (metylocyklopropen) w niewielkim 
stopniu obniża smak owoców, natomiast 
istotnie przedłuża ich wartość przecho-
walniczą, obniża także koszty przechowy-
wania. Kolejne warunki to podanie owo-
ców w fazie dojrzałości konsumpcyjnej 
i właściwe przygotowanie ich do sprzeda-
ży. Towar powinien być jednorodny i od-
powiednio zapakowany. Owoce zabez-
pieczone folią dłużej zachowują trwałość 
(tzw. shelf life). Z uwagi na niesolidność 
firm kupujących i handlujących owoca-
mi, bezpieczniej mieć kilka źródeł zbytu. 
Owoce od niedawna można sprzedawać 
przez Internet – online, np. przez platfor-
mę handlową Service2Fruit. 
► Prace konserwacyjne i porządkowe, 
naprawy i modernizacja maszyn i urzą-
dzeń, mieszkań i urządzeń sanitarnych, 
łazienek, toalet, pomieszczeń na odzież 
roboczą – to czynności, które często wy-
konują nie tylko specjaliści, ale pracow-

nicy o różnych zawodach. Można wyko-
rzystać ich zdolności manualne, ale naj-
pierw należy ich przeszkolić z zakresu 
bhp. 

► Remonty, konserwacja i kalibracja 
opryskiwaczy, budowa stanowiska BIO-
BED, remonty i modernizacja pomiesz-
czeń do przechowywania ś.o.r., uzupeł-
nienie apteczek. 
Prace związane z zapewnieniem bezpie-
czeństwa to także wywieszanie czytel-
nych tablic ostrzegawczych i informa-
cyjnych, zamykanie i zabezpieczanie 
miejsc niebezpiecznych. Zapewnienie 
i dopilnowanie zasad bhp odpowiedzial-
ny jest właściciel gospodarstwa. Mycie 
i czyszczenie maszyn i urządzeń prowa-
dzimy na bieżąco, prace modernizacyjne 
wtedy, gdy jest więcej czasu. Kalibracja 
jest wskazana przed kolejnym sezonem 
wegetacyjnym. Atestacje opryskiwaczy 
(powinny być ponawiane co 5 lat) prze-
prowadzają jednostki do tego powoła-
ne. Opryskiwacze do atestacji i kalibracji 
powinny być wymyte, czyste, sprawne 
technicznie, do połowy napełnione wodą. 
Kalibrację możemy wykonać osobiście, 
z zachowaniem zapisów.
► Pogłębianie wiedzy przez udział 
w szkoleniach, pokazach, konferencjach, 
kursach, wycieczkach. Takie spotkania 
mogą mieć charakter ogólnokrajowy lub 
lokalny, bywają organizowane przez sie-

ci dystrybutorów środków do produkcji 
ogrodniczej, uczelnie, firmy chemiczne, 
społeczności lokalne, ośrodki doradztwa 
rolniczego. Można tam zakupić najnow-
szą prasę ogrodniczą, publikacje książ-
kowe czy Programy Ochrony Roślin Sa-
downiczych, z których zalecenia powin-
ny być poznane i przestrzegane przez 
wszystkich producentów. 

► Analiza ubiegłego sezonu wegeta-
cyjnego. Obejmuje zdarzenia gospodar-
cze i analizy ekonomiczne. Sprzyjają one 
podejmowanie racjonalnych decyzji go-
spodarczych. Takiej analizy łatwo doko-
nać, jeśli prowadzimy szczegółowe zapi-
sy (np. zastosowanych ś.o.r., nawozów, 
przebiegu pogody). Ewidencja zabiegów 
ochrony roślin jest obowiązkowa. 

► Remanenty, pierwsze zamówienia 
i zaopatrzenie się w środki produk-
cji. Zimą warto zakupić nawozy, ś.o.r., 
szczególnie te potrzebne na początku 
sezonu. Kupując ś.o.r. należy spraw-
dzać datę produkcji, dokładnie czytać 
etykiety – skrócone instrukcje stosowa-
nia. Zalecam zakup pestycydów u spraw-
dzonych dystrybutorów oraz zachowa-
nie dokumentu zakupu. Warto już teraz 
zamówić pułapki lepowe i feromonowe, 
opaski z dobroczynkiem gruszowym czy 
sprzęt i urządzenia do obserwacji i odło-
wu szkodników.

www.agrosimex.pl
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Jak przechowywać jabłka 
z przeznaczeniem na dalekie rynki?

Monika Korzeniowska, redakcja „MPS SAD”

W sezonie przechowalniczym 2018/2019 trwałość jabłek była zdecydowanie niższa. Jak informował prorektor ds. dydaktyki 
w SGGW w Warszawie prof. dr hab. Kazimierz Tomala (fot.) podczas ubiegłorocznych Międzynarodowych Targów Agrotechniki 
Sadowniczej w trakcie konferencji FruitPRO, jabłka większości odmian – na skutek sprzyjającego przebiegu warunków atmo-
sferycznych – były nadmiernie wyrośnięte, a takie znacznie słabiej się przechowywały, gorzej znosiły transport i łatwiej ulega-

ły chorobom związanym z przejrzewaniem. Wydaje się, że w tym sezonie mamy podobną sytuację – upalne lato niekoniecznie korzystnie 
wpłynęło na jakość jabłek, do tego dochodzi jeszcze niższe plonowanie i uszkodzenia przymrozkowe.

Wybarwienie

Jabłka powinny być nie tylko odpowiednio 
wyrośnięte i jędrne, lecz także atrakcyjnie wy-
barwione. Często jest to istotny warunek, jaki 
muszą spełnić, jeśli chcemy je eksportować, 
a i krajowy konsument wybierze z pewnością 
przede wszystkim owoce o ładnym rumień-
cu. Jak informował prof. K. Tomala, w sadzie 
prywatnym w miejscowości Stare Podole na 
odmianie ‘Ligol’ przeprowadzono doświad-
czenie, w którym oceniano działanie takich 
preparatów jak Flordimex 480 SL (0,4 l/ha,  
zastosowany 4 tygodnie przed planowanym 
zbiorem owoców) oraz Seniphos (5 l/ha,  
użyty 4 i 2 tygodnie przed planowanym zbio-
rem) w porównaniu z kontrolą. Stwierdzo-
no, że w kombinacji, w której zastosowano 
Flordimex, owoce szybciej uzyskały dojrza-
łość zbiorczą, co później odzwierciedliło się 
w ograniczeniu możliwości ich dłuższego 
przechowywania. Może to oznaczać – jak 
informował Profesor – że dla oczekiwane-
go efektu należałoby zastosować o połowę 
mniejszą dawkę tego produktu. Natomiast 
spektakularne efekty uzyskano pod wzglę-
dem wybarwienia owoców. W kombinacji 
z preparatem Flordimex owoce nadawały 
się do jednokrotnego zbioru – ponad 50% 
z nich było wybarwione w 76–100%, u ponad 
30% rumieniec zajmował 51–75% powierzch-
ni skórki, natomiast u pozostałych 26–50%. 
Owoce z kombinacji z produktem Seniphos 
również odznaczały się znacznie lepszym 
wybarwieniem w porównaniu do kontroli. 
W przypadku odmian, których owoce słabo 
się wybarwiają, na podstawie uzyskanych 
wyników zastosowałbym pośrednią dawkę 
preparatu Flordimex, czyli 0,3 l/ha, i kontro-
lowałbym ich dojrzałość, aby nie zebrać ich 
zbyt późno – mówił prof. K. Tomala. 

Przedłużenie zbioru 
a jakość owoców

Ważnym zagadnieniem jest stymulowanie 
opadania dojrzewających owoców, które 

może przyczynić się do strat w plonie. Sub-
stancją wpisującą się w przyspieszanie tego 
procesu jest etefon. Jeżeli jednak produk-
cja etylenu ograniczona jest do minimum, 
wówczas później powstaje warstwa odcina-
jąca, dzięki której łatwiej zdejmuje się owo-
ce z drzewa. Już niedługo na polskim rynku 
będzie dostępny produkt HarvistaTM bazujący 
na 1-MCP. Jego zastosowanie ma pozwolić 
na wydłużenie zbioru owoców, nie wpływa-
jąc na pogorszenie ich parametrów jakości. 
Jak informował prof. K. Tomala, zabieg ten 
może okazać się szczególnie istotny w sy-
tuacji braku odpowiedniej liczby pracowni-
ków do zbioru owoców lub przy mało sprzy-
jającym w tym czasie przebiegu warunków 
atmosferycznych. Preparat ten testowano 
w 2017 r. w SD w Wilanowie na odmianie 
‘Szampion’. W doświadczeniu zabieg nim 
(w dawce 150 g s.a./ha przy 400 l/ha cieczy 
roboczej) wykonano w godzinach porannych 
7 dni przed planowanym zbiorem owoców. 
Następnie w trzech terminach określano 
zawartość etylenu w komorach nasiennych 
jabłek potraktowanych tym produktem i po-
równywano z kombinacją kontrolną. W przy-
padku owoców pochodzących z kontroli już 
11 października zawartość etylenu była wy-
soka, co dyskwalifikowało je do dłuższego 
przechowywania, natomiast w jabłkach po-
traktowanych preparatem HarvistaTM etylen 
utrzymywał się na niskim poziomie. Także 
jędrność owoców z kombinacji ze środkiem 
HarvistaTM 18 października oscylowała oko-
ło 68 N, a jabłek z kombinacji kontrolnej 
około 54 N. W dniu 28 października ponad 
80% owoców z kombinacji kontrolnej opadło, 
natomiast z kombinacji z preparatem Harvi-
staTM było to niespełna 13%. 
Doświadczenie z użyciem środka Harvi-
staTM przeprowadzono także na odmianie 
‘Red Jonaprince’. Stwierdzono, że w porów-
naniu z kontrolą w kombinacji traktowanej 
tym preparatem zebrano średnio 1,5 t/ha 
więcej – dzięki przyrostowi masy, który na-
stąpił po możliwym dłuższym przetrzyma-

niu owoców na drzewie. W przypadku ja-
błek odmiany ‘Red Jonaprince’ sprawdzono 
także intensywność wydzielania etylenu po 
przechowywaniu owoców bez dodatkowego 
traktowania ich 1-MCP. Zarówno owoce ze-
brane 2 października, jak i 24 października 
wydzielały stosunkowo mało etylenu po prze-
chowywaniu przez 7 miesięcy w warunkach 
KA, co oznacza, że jabłka nadawały się do 
sprzedaży. Wówczas ich jędrność nie spadła 
poniżej 63 N.

Niskie stężenie tlenu 
rozwiązaniem wielu problemów

Wielu sadowników nadal nie korzysta w peł-
ni z możliwości, jakie dają warunki przecho-
walnicze. Kiedyś przechowywaliśmy jabłka 
w warunkach KA przy zawartości 3% O2. Na-
stępnie zaczęliśmy korzystać z technologii 
ULO – 1,5–1,8% O2. Obecnie jednak może-
my obniżyć zawartość O2 nawet poniżej 1% 
i również bezpiecznie przechowywać owoce 
z zachowaniem wysokiej ich jakości. Jeżeli 
nie będziemy korzystali ze stężenia <1%, to 
zawsze będą się pojawiać różnego rodzaju 
mankamenty, np. związane z oparzelizną 
powierzchniową. Szczególnie w latach cie-
płych, jak w 2018 roku, przy braku możli-
wości zakumulowania dostatecznie dużej 
liczby godzin z niską temperaturą, owoce 
są bardziej podatne na wystąpienie niektó-
rych chorób fizjologicznych – mówił prof.  
K. Tomala. Oparzelizna powierzchniowa jest 
chorobą, która na jabłkach jednych odmian 
występuje częściej niż na innych, ponadto 
w większym nasileniu notuje się ją w sezo-
nach z upalnym latem. Natomiast biorąc pod 
uwagę niskotlenowe warunki przechowywa-
nia (0,6:0,6 oraz 1,0:1,0), przy dodatkowym 
zastosowaniu 1-MCP i po 8-miesięcznym 
przechowywaniu można zredukować lub cał-
kowicie zlikwidować problem występowa-
nia tej choroby. Dodatkową zaletą przecho-
wywania owoców w takich warunkach jest 

spełnienie oczekiwań nawet wymagającego 
odbiorcy czy też konsumenta pod wzglę-
dem jędrności miąższu, ponieważ poprzez 
odpowiednie warunki przechowywania oraz 
zastosowanie 1-MCP ograniczamy ich mięk-
nięcie. Wysoka temperatura często idzie 
w parze z niskimi opadami, co też wpływa 
na nasilenie występowania oparzelizny po-
wierzchniowej. Również przedwczesny zbiór 
oraz niedostateczne dokarmianie owoców 
wapniem i zbyt wysokie nawożenie azotem 
i potasem zwiększają ryzyko wystąpienia tej 
choroby. Jak można zapobiec oparzeliźnie 
powierzchniowej? Przede wszystkim zbierać 
owoce w odpowiednim terminie. W Polsce 
nadal w wielu sadach nie sprawdza się sta-
nu fizjologicznego owoców, nie kontroluje 
ich jędrności – wielu sadowników nawet 
nie dysponuje jędrnościomierzem. 1-MCP 
zmniejsza ryzyko wystąpienia tej choro-
by, ale substancja ta nie jest panaceum 
na wszystkie problemy. Stosowanie jej jako 
jedynego zabiegu przeciwko oparzeliźnie 
powierzchniowej opóźnia pojawienie się tej 
choroby o 2–3 miesiące, ale nie zapobiega 
jej wystąpieniu – informował prelegent.

1-MCP w trakcie sezonu 
przechowalniczego?

W jednym z doświadczeń przeprowadzonych 
w SGGW owoce odmiany ‘Empire’ potrakto-
wano 1-MCP dopiero w trakcie ich przechowy-
wania, a nie, jak to zwykle bywa, na począt-
ku. Po zbiorze owoce miały jędrność 76,2 N,  
zawartość ekstraktu 12,4°Brix, stężenie ety-
lenu 0,15 µl/l, a wartość testu skrobiowego 
wynosiła 6,3. Po 7 miesiącach owoce prze-
chowywane w kombinacjach 0,6:0,6 oraz 
1,5:1,5 zachowały jędrność powyżej 70 N. 
Dopiero wówczas we wszystkich kombina-
cjach zastosowano 1-MCP. Owoce z kombi-
nacji przechowywania w warunkach 0,6:0,6 
oraz 1,5:1,5 nadal po upływie 10 miesięcy 
cechowały się jędrnością około 70 N. Wynika 
z tego, że jabłka odmian o zwartej strukturze 
miąższu można traktować 1-MCP podczas 
przechowania w celu dalszego utrzymania 
ich wysokiej jędrności.

Najważniejsza jakość

Jeśli nie będziemy jako sadownicy-praktycy 
kontrolować jakości i cały czas czuwać nad 
tym podstawowym wyróżnikiem jakości owo-
ców, to niestety przy dużej produkcji krajowej 
będziemy ciągle mówili o tym, że znaczną 
część owoców przeznaczamy do produkcji 
soków za niewielkie pieniądze. To od produ-
centów zależy, czy nasze sadownictwo będzie 
stanowić siłę polskiej gospodarki i będzie 
chlubą dla producentów owoców. Jeżeli kon-
sumenci jabłek mówią nam, że zależy im na 
owocach twardych i soczystych, to my jako 
sadownicy powinniśmy wiedzieć, co zrobić, 
aby te dwa wyróżniki utrzymać na wysokim 
poziomie. Jeżeli wiemy, że niskie stężenie tle-
nu daje taką możliwość, to zróbmy wszystko, 
aby znacznie więcej jabłek zebranych w od-
powiednim terminie trafiało do chłodni z ta-
kimi warunkami. Jeśli nie wiemy, przy jakiej 
jędrności zbieramy owoce i jaką jędrnością 
dysponujemy po przechowywaniu, to tak, jak-
byśmy na własne życzenie mówili „niech się 
dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać 
trzeba” – podsumował swoje wystąpienie 
prof. K. Tomala.

fot. M. Korzeniowska

O TYM, jak zachować wysoką jakość 
owoców podczas przechowania, 
informował prof. dr hab. Kazimierz 
Tomala
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VII Letnie Pokazy Czereśniowe (cz. I)
Anita Łukawska, redakcja „Czereśnia”

W  lipcu ub.r. miała miejsce siódma edycja Letnich Pokazów 
Czereśniowych. Odbywają się one w różnych rejonach kraju, 
tym razem zorganizowano je na Sandomierszczyźnie – wykłady 
w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu, 

a pokazy praktyczne w sadzie Anny i Arkadiusza Drabów w Polanowie. 
W ub.r. konwencja pokazów została nieco zmieniona, ponieważ najpierw 
sadownicy poznali zalecenia w zakresie uprawy czereśni od strony prak-
tycznej, a ich uzasadnienie podczas wykładu Leona Jahae, specjalisty 
z Wielkiej Brytanii.

Po zbiorze owoców

Sezon czereśniowy 2020 już się 
rozpoczął, ponieważ nowy sezon 
rozpoczyna się zawsze po zbiorze 
owoców w danym roku. Od połowy 
sierpnia do naturalnego opadania 
liści z drzew warto wykonać zabiegi, 
które będą oddziaływały na plono-
wanie czereśni w tym roku. Dotyczy 
to zarówno cięcia drzew, jak i ich 
nawożenia i ochrony – powiedział 
L. Jahae (fot. 1) z Top Fruit Consul-
tancy. Cięcie czereśni latem polega 
na usunięciu pędów w górnej części 
korony celem doświetlenia dolnych 
jej partii (fot. 2), aby umożliwić za-
wiązanie pąków kwiatowych w tym 
obszarze. Cięcie zasadnicze drzew 
należy przełożyć na okres wiosen-
ny. Kolejnym działaniem, któremu 
doradca poświęcił uwagę, jest na-
wożenie. 
Z uwagi na większe ryzyko wystą-
pienia w Polsce niż na zachodzie 
Europy uszkodzeń mrozowych zimą 
i przymrozkowych wiosną, nale-
ży w pierwszej kolejności zadbać 
o pąki kwiatowe poprzez ich właś-
ciwe odżywienie. Wówczas wiosną 
drzewa będą swobodnie korzystały 
z rezerw zgromadzonych jesienią 
poprzedniego roku i nie trzeba za-
silać ich dolistnie.
L. Jahae sugerował, aby po zbiorze 
owoców (w sierpniu lub na począt-
ku września) posypowo stosować 
saletrę potasową. Jesień to właś-
ciwy termin również na wykonanie 
analizy gleby oraz przeprowadze-
nie wapnowania. Optymalny odczyn 
gleby dla czereśni wynosi 6–6,8. 
Składnikiem, który warto podać 
jesienią, jest też fosfor, ponieważ 
wolno przemieszcza się w glebie.
Dokarmianie dolistne obejmuje trzy 
zabiegi. W pierwszym L. Jahae po-
lecał opryskanie drzew mieszaniną 
10 kg mocznika i 1 l nawozu Man-
trac lub innego zawierającego man-

gan, w drugim użycie 10 kg mocz-
nika i 0,5–1 l nawozu Zincoflow lub 
innego zawierającego cynk, nato-
miast w trzecim 15 kg mocznika. 
Zabiegi te mają poprawić kondycję 
liści, aby jak najdłużej pozostały 
one na drzewach. Cel ten można 
osiągnąć, gdy oprócz nawożenia 
prowadzona jest właściwa ochro-
na chemiczna. 
W okresie opadania liści nie moż-
na zapomnieć o zabiegach prepa-
ratami miedziowymi. Na początku 
opadania liści L. Jahae sugerował 
użycie 2 kg/ha preparatu miedzio-
wego zarejestrowanego dla cze-
reśni, gdy opadnie 30–50% liści  
– 3 kg/ha, a gdy spadnie 80–90% 
liści – 5 kg/ha.

Nowy sad i system  
Drapeau

Przed założeniem sadu czereś-
niowego należy poznać zasob-
ność gleby i dostosować jej za-
wartość w składniki pokarmowe 
do wymagań czereśni. Konieczne 
jest zatem wykonanie analizy che-
micznej. Kolejnym działaniem jest 
ocena drenażu gleby, aby ograni-
czyć ryzyko nadmiernego groma-
dzenia się wody podczas deszczu 
lub zimą podczas roztopów (doty-
czy to też sadów już istniejących).  
L. Jahae odradzał sadzenie czereśni  

jesienią, ponieważ wiosną drzew-
ka mogą zbyt wcześnie rozpocząć 
wegetację i przemarznąć lub być 

porażone przez sprawcę raka bak-
teryjnego. Drzewka należy sadzić 
wiosną, gdy gleba jest już wygrza-

na. Po posadzeniu drzewek czereś-
ni sadownicy zbyt długo czekają na 
wymianę najniżej położonych 

FOT. 1. Leon Jahae z Top Fruit 
Consultancy informował, 
jakie zabiegi należy wykonać 
w sadzie po zbiorze owoców

FOT. 2. Podczas cięcia czereśni po zbiorze owoców uwagę należy skupić głównie na usunięciu pędów 
w górnej części korony (a), czasem nawet wszystkich, gdy nadmiernie zagęszczają dolną część drzewa (b)

aa

bb

phylgreen® mira
ekstrakt algowy wzbogacony w bor, molibden i magnez

Wiecej kwiatów = więcej 
owoców = LEPSZY PLON!

Proszę zeskanować poniższy kod, aby dowiedzieć 
się więcej o Phylgreen  

Więcej informacji?
Andrzej Zbroja - Region Polska Południowa
Tel: 609 476 339; azbroja@tradecorp.sapec.pt
 Antoni Nowosad - Region Polska południowo –zachodnia 
Tel: 533 306 553; anowosad@tradecorp.sapec.pt

www.tradecorp.com.pl 
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pędów (fot. 3). Wówczas w górnej części drze-
wa pędy stają się zbyt silne i zacieniają dol-
ną część korony, co sprawia, że pojawia się 
„efekt grzyba”. W ogołoconej dolnej części 
korony drzewa przestają owocować – infor-
mował doradca. 
Podczas spotkania L. Jahae zaprezentował 
system Drapeau, który coraz powszechniej 
jest wykorzystywany w sadach czereśnio-
wych, nie tylko w Europie. Drzewka w tym sy-
stemie sadzone są po kątem 45° w stosunku 
do podłoża (rys.). Odległości sadzenia drzew 
wynikają z twierdzenia Pitagorasa (a2+b2=c2). 
Gdy długość przewodnika pochylonego po ka-
tem 45° wynosi 5 m (c), to jego zakończenie 
wypada na wysokości 3 m od gruntu, mierząc 

prostopadle do podłoża (b). Wówczas punkt 
pomiaru znajduje się w odległości 4 m od 
posadzonego drzewka i wyznacza miejsce 
posadzenia następnego. Drzewka sadzone 
są więc w rzędzie co 4 m (a). System ten 
pozwala odsunąć w czasie przycinanie prze-
wodnika, co jest korzystne dla formowania 
korony drzewa i jego wejścia w owocowanie. 
Rzędy w tym systemie mogą być oddalone 
od siebie 3–3,25 m. L. Jahae sugerował, aby 
w Polsce (z uwagi na wiosenne przymrozki) 
najwyższy w konstrukcji wspierającej drut 
znajdował się na wysokości 2,3 m.
Z tak prowadzonego przewodnika pędy bocz-
ne wyrastają pod kątem 90° i są przypinane 
do drutów w konstrukcji. Ogranicza to domi-

nację wierzchołkową przewodnika i uspokaja 
wzrost drzewa. System ten umożliwia łatwą 
wymianę pędów, co sprawia, że w koronie 
znajdują się tylko te produktywne. Takie pro-
wadzenie drzew zapewnia właściwą dystrybu-
cję światła w całej koronie. W ocenie L. Jahae 
system ten umożliwia produkcję wysokiej ja-
kości owoców i uzyskanie wysokich plonów. 
Jego zdaniem niedługo będzie on domino-
wał w sadach czereśniowych. W systemie  
Drapeau sadzi się 1500 drzew/ha.

Królowa ‘Kordia’

Zbiór czereśni odmian ‘Kordia’ i ‘Regina’ 
w Polsce i w północnej Europie odbywa się 
w podobnym terminie. Co roku w trakcie doj-
rzewania owoców tych odmian notowane są 

ekstremalne warunki atmosferyczne. Wyso-
ka temperatura powietrza w ub.r. sprawiła, 
że owoce były mniejsze i miały niższą jęd-
rność. Nierzadko w tym czasie występują 
opady gradu, wichury, czy nawalny deszcz, 
podczas którego, mimo osłon, owoce czereś-
ni i tak pękają – powiedział L. Jahae.
W ostatnim sezonie plonowanie czereśni 
w Belgii, Holandii i Niemczech było wyso-
kie, ale wynikało głównie ze znacznej wiel-
kości owoców. W Wielkiej Brytanii w trzeciej 
dekadzie lipca trwał zbiór owoców odmiany 
‘Kordia’ z drzew uprawianych pod osłona-
mi i każdego dnia groziła nadwyżka podaży 
oraz spadek cen. Aby do tego nie dopuścić, 
sadownicy decydowali się na przechowanie 
owoców (fot. 4) w specjalnie do tego przy-

FOT. 3. Młode drzewka czereśni (a) wymagają cięcia dolnych pędów (b), a nawet wycięcia wszystkich, aby dolne partie korony nie były nadmiernie zacieniane (c)

FOT. 4. Czereśnie przechowywane w chłodni w workach Xtend®

aa bb cc

POLSAD Autoryzowany Importer w Polsce
ul. Holenderska 14 | 99-300 Kutno | tel. +48 24 721 40 98

www.unicarrierspolska.pl

Najniższe zużycie Energii
Najlepsza Ergonomia

Najwyższa Efektywność

DRZEWKA POSADZONE w systemie Drapeau (z prezentacji L. Jahae)
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Ukraińcy budują 
sadownictwo inaczej  
niż my

Adam Paradowski, Plantpress

Ukraińskiemu sadownictwu ton nadają wielkoobszarowe gospodarstwa, chociaż małe sady też w nim funk-
cjonują – w dużym skupieniu powstały np. na Bukowinie (południowo-zachodnia Ukraina, między Prutem 
a Dniestrem). Ale i tam „małe” to dzisiaj już raczej 50–150 ha niż 10–30 ha… U nas najczęstszym powodem 
zajęcia się sadownictwem jest odziedziczona po rodzicach ziemia i tradycja. Tego nasi ukraińscy sąsiedzi 

prawie nie mają, za to występuje u nich coś, czego prawie nie ma u nas – przekonanie, że rolnictwo to niezły biznes. 
Uważa się tam, że przy wszystkich klimatycznych, ekonomicznych i politycznych ryzykach produkcja sadownicza to 
spokojny, w porównaniu z innymi branżami, kawałek chleba. Więc inwestuje się tam w produkcję sadowniczą pienią-
dze, o jakich polski rolnik nawet nie śmie pomarzyć.

Właścicielami ziemi na Ukrainie są 
duzi inwestorzy, którzy o rolnictwie 
niekoniecznie muszą mieć pojęcie, 
od tego jest zatrudniana przez nich 
kadra agronomów. Znalezienie fa-
chowca dobrze obznajomionego 
z nowoczesną technologią produk-
cji sadowniczej było na Ukrainie 
na początku skrajnie trudne, teraz 
młodych fachowców w tej dziedzi-
nie jest już więcej. Szybko przybywa 
tam też chłodni z KA i wydajnych 
sortowni (fot.). Każdy krok naprzód 
drogo ukraińskich sadowników (tak 
właścicieli ziemi, jak i kadrę menad-
żerską) kosztuje. Sytuację mocno 
ratuje jednak fakt, że Ukraina na-
dal jest rynkiem producenta, kon-
sument częściej się cieszy, że ku-
pił jabłko, niż wybrzydza na jego 
odmianę czy jakość. To się jednak 
zmienia, a o wzroście wymagań ze 
strony konsumentów świadczy ros-
nący import owoców przy dostatku 
własnych.
W ostatnich latach ukraińska 
produkcja jabłek oscyluje wokół  
1 mln ton, a gospodarstwa szyb-
ko uczą się, jak właściwie przygo-
towywać owoce do obrotu, także 
eksportu. Jak byśmy się nie krzy-
wili na aktualną jakość ukraińskiej 
produkcji, to z czystej statystyki wy-
chodzi, że w firmie zbierającej kilka-
naście tysięcy ton jabłek i przecho-
wującej 5–7 tys. ton tych owoców 
w KA/ULO da się wysortować coś 
ekstra nawet dla odbiorcy ze Szwe-
cji, Arabii Saudyjskiej czy Wielkiej 
Brytanii, a także z Indii, Singapuru, 
Filipin i Wietnamu. Nie są to wpraw-

dzie jeszcze ilości, którymi „zasypie 
się polski eksport”, ale na zdobycie 
i utrzymanie przyczółków w krajach 
importujących owoce już wystarcza. 
Patrząc z polskiego podwórka, można 
dojść do wniosku, że Ukraińcy mają 
nad nami już teraz przewagę pod 
względem koncentracji produkcji i or-
ganizacji branży. Wprawdzie oni sami 
narzekają, że nie potrafią współpraco-
wać ze sobą, ale należy pamiętać, że 
podstawy prawne umożliwiające tam 
wspólne działanie podmiotów gospo-
darczych dopiero co zostały uchwa-
lone. Tym niemniej już sam fakt, że 
jedna firma – wcale nie największa  
– może sobie pozwolić na samodziel-
ne organizowanie eksportu, jest wart 
zauważenia. My potrzebujemy do tego 
potencjału co najmniej dużej grupy 
producentów, a jeszcze lepiej ich kon-
sorcjum. Oni nie muszą tracić czasu na 
dobieranie się, docieranie i dopiesz-

czanie szczegółów. Owszem, robią to, 
ale na szczeblu o jeden lub dwa rzędy 
wielkości wyżej, kiedy chodzi już nie 
o tysiące, ale o kilkanaście czy dwa-
dzieścia kilka tysięcy ton. Niedawno 
powstała Ukrajinśka Płodoowoczewa 
Asociacija (UPOA) jest już w stanie 
współpracować z międzynarodowymi 
agendami (FAO ONZ, EBOR, program 
EU4Business) przy organizacji misji 
handlowych. W kwietniu ub.r. kilkuna-
stu członków UPOA odwiedziło targi, 
wystawy i rynki hurtowe krajów Azji 
Południowo-Wschodniej. Rezultaty? 
Na ukraińskich portalach ukazały się 
newsy typu „Ukraina wypchnęła Pol-
skę z rynku jabłek w Malezji”. Wpraw-
dzie chodziło tylko o kilkaset ton, ale 
jak ładnie to brzmi… no, miód na ser-
ce, oczywiście ukraińskie. A szpilka 
w nasz… czuły punkt.
Środowiska i ludzie związani z UPOA 
formułują wiele optymistycznych 

W OSTATNICH latach ukraińska produkcja jabłek oscyluje wokół  
1 mln ton, a gospodarstwa szybko uczą się, jak właściwie przechować 
i przygotowywać owoce do obrotu, także eksportu

stosowanych chłodniach. Takie 
działanie ogranicza spadek cen 
i wydłuża okres podaży tej od-
miany na rynku.
W Europie Zachodniej obrót 
czereśniami odbywa się głów-
nie przez sieci handlowe. Ku-
pują one znaczne ilości tych 
owoców, ale mają też wysokie 
wymagania co do ich jakości. 
Parametrem istotnym w obro-
cie czereśniami poprzez sieci 
handlowe jest ich jędrność wy-
rażana w jednostkach Durofel. 
Owoce odmian wczesnych po-
winny mieć jędrność wynoszą-
cą około 60 Durofel, a późnych  
70 Durofel. Owoce muszą być 
też dobrze wybarwione, mieć 
prawie czarną skórkę, a ich 
shelf life nie może być krót-
szy niż 10 dni. Ponadto szypuł-
ka musi być zielona przez cały 
czas obrotu, co jest dość prob-
lematyczne u czereśni odmia-
ny ‘Kordia’. Wymagane jest też, 
aby zawartość ekstraktu wyno-
siła minimum 16°Brix, a śred-
nica owocu nie była mniejsza 
niż 28 mm.
Według L. Jahae ‘Kordia’ to kró-
lowa wśród odmian czereśni. 
Jest odmianą trudną i wyma-
gającą, ale jej owoce spełniają 
wszystkie wymagania odbior-
ców i konsumentów. Wszystkie 
odmiany są z nią porównywa-
ne. Wyznacza ona także kieru-

nek hodowli nowych odmian. 
Drzewa ‘Kordii’ w okresie spo-
czynku zimowego potrzebują  
1500 godzin z temperaturą po-
niżej 7,2°C. Po przejściu tego 
okresu każde ocieplenie może 
wybudzić drzewa ze spoczynku 
bezwzględnego. W Polsce już 
w styczniu lub na początku lute-
go warunek ten dla ‘Kordii’ jest 
zazwyczaj spełniony i po tym 
czasie każde ocieplenie i na-
stępujące po nim ochłodzenie 
jest dla drzew niebezpieczne. 
Nawet gdy nie widać na pąkach 
żadnych uszkodzeń, nie ozna-
cza, że ich nie ma. Ich skut-
kiem może być słabe zawiąza-
nie owoców i niskie plonowanie 
drzew. Ostatnie łagodne zimy 
oraz znaczne skoki temperatu-
ry w okresie spoczynku drzew 
negatywnie oddziaływały na 
plonowanie ‘Kordii’ w Polsce. 
Po takich warunkach drzewa 
zrzucają zawiązki krótko po ich 
zawiązaniu. Natomiast w przy-
padku drzew odmiany ‘Regina’ 
owoce mogą osypywać się na-
wet tydzień przed zbiorem. Po-
nadto owoce odmiany ‘Kordia’ 
lepiej przechowują się w chłodni 
niż owoce odmiany ‘Regina’. Do-
tyczy to samej ich jakości oraz 
zachowania zielonej barwy szy-
pułek (fot. 5).

fot. 1–5 A. Łukawska

FOT. 5. Zaschnięte szypułki u owoców odmiany ‘Regina’
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przekazów dotyczących przy-
szłości ukraińskiego sadownictwa. 
Informuje się w nich, że Ukraina ma 
korzystniejsze od polskich natural-
ne warunki przyrodnicze do produk-
cji jabłek i w związku z tym uzasad-
nione jest przekonanie, że może 
wyjść przed Polskę w eksporcie 
tych owoców segmentu premium. 
Podobne opinie dotyczą również 
czereśni – Ukraińcy są przekona-
ni, że mogliby prześcignąć pod tym 
względem Turcję. I to tylko dzięki 
potencjałowi jednego ze swoich ob-
wodów – czerkaskiego. Arytmetyka 
i optymizm mogą być zwodnicze, 

np. stepowy klimat z sumą opa-
dów 300 mm i temperaturą wrześ-
niowych nocy powyżej +20°C nie 
jest optymalny dla jabłek, a przy-
najmniej dla czerwonych sportów 
‘Gali’, których sporo posadzono na 
południu Ukrainy. O ile z wodą jesz-
cze można sobie jakoś radzić (kwe-
stia kosztów), z dobrym wybarwia-
niem dojrzewających owoców już 
trudniej. Można wprawdzie przejść 
na produkcję odmiany o owocach 
o jasnej skórce, np. ‘Golden Deli-
ciousa’, co zresztą jest przez UPOA 
proponowane.
Jeszcze słówko o kosztach – na 

Ukrainie zdecydowana większość 
maszyn, wyposażenia sadu i chłod-
ni pochodzi z importu, więc są 
znacznie droższe niż choćby w Pol-
sce. Czy rekompensuje to tania 
siła robocza? Trudno powiedzieć, 
bo rzetelnych, pełnych kosztów pro-
dukcji owoców nijak się doszukać. 
Takie pytania retoryczne można 
mnożyć i zapewne podziałałoby to 
uspokajająco na naszych sadowni-
ków. Jednak widać wyraźnie, że sa-
downiczy sektor Ukrainy stale roś-
nie, uczy się, organizuje. Nabiera 
znaczenia, staje się rozpoznawalny 
na globalnym rynku.

Od ponad dwóch dekad Ukraina 
organizuje międzynarodowe kon-
ferencje branżowe dotyczące ryn-
ku owoców i warzyw (w Kijowie), 
od kilku – poświęcone świeżym 
i mrożonym owocom jagodowym 
(odbywają się one w różnych loka-
lizacjach) oraz dotyczące wyłącznie 
produkcji jabłek (także ze zmienną 
lokalizacją). Zwłaszcza ta ostatnia 
– Jabłkowy Biznes – powinna za-
interesować naszych sadowników 
i handlowców, a interesuje raczej 
specjalistów od marketingu z Indii, 
Malezji czy Bliskiego Wschodu niż 
z Lubelszczyzny czy Mazowsza.

Za poczynione wysiłki organizacyj-
ne należy się Ukraińcom, moim zda-
niem, uznanie. Przyznaję, że z pew-
ną zazdrością czytam formułowane 
przez naszych sąsiadów postulaty 
o konieczności – jak oni to nazywają 
– „asocjowania” się branży. Chcie-
libyśmy u siebie stanu, kiedy w jed-
nych rękach jest decyzja dotycząca 
setek hektarów upraw – potencjału 
większego niż mają polskie grupy 
producentów. Świadomość koniecz-
ności łączenia się tych z naszego 
podwórka postrzeganych jako gi-
gantów pojedynczych gospodarstw 
w gospodarcze zrzeszenia świadczy 
o tym, że na Ukrainie rzeczywiście 
stawia się na rozwój branży sadow-
niczej. Takich sensownych przemy-
śleń nasi sąsiedzi mają na swoim 
koncie więcej – informujemy o tym 
systematycznie na naszych porta-
lach. Ukraina ma np. fundusz wspar-
cia sadownictwa i uprawy winorośli 
tworzony z odpisów z podatku akcy-
zowego od alkoholu. Jak on działa 
i czy w ogóle działa, to już problem 
obecnych władz i lobby sadownicze-
go. Są dowody, że jednak system bu-
dżetowych subwencji funkcjonuje, 
o czym informowaliśmy, podkreśla-
jąc, że beneficjentów wyłania się 
w nim w drodze kwalifikacji, nie zaś 
dając każdemu po równo. Ukraińscy 
sadownicy zakładają też prywatne 
firmy doradcze i certyfikujące – opła-
cają ich działanie, oczekując za za-
inwestowane pieniądze konkretnych 
rozwiązań. W ostatnich latach odby-
wa się tam coraz więcej konferencji 
i seminariów sadowniczych organi-
zowanych dla wąskich specjalności 
– są one odpłatne, choć wspierane 
także przez sponsorów branżowych. 
Wydaje się, że ukraińscy sadowni-
cy są bardziej od nas świadomi, że 
państwo niczego im nie da i nic za 
nich nie załatwi, że muszą to zrobić 
sami, najlepiej z współpracując z in-
nymi sadownikami, a także produ-
centami warzyw oraz – co najdziw-
niejsze dla polskich producentów 
owoców i warzyw – również wspólnie 
z przetwórcami. Normalnie: schizma 
wschodnia.

fot. M. Strużyk
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie 
i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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