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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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Wydawca jest członkiem

Łagodna zima także w tym sezo-
nie może przyczynić się do większej 
presji ze strony szkodników w sadach. 
Dlatego w tym numerze szczególną 
uwagę zwróciliśmy na problemy zwią-
zane z ich zwalczaniem w minionych 
sezonach w perspektywie nadchodzą-
cego. Informujemy też, na które 
szkodniki należy zwrócić w związku 
z tym szczególną uwagę i jakie dzia-
łania mogą być najskuteczniejsze 
w ich ograniczaniu. 

Zachęcamy też do zapoznania się 
z informacjami dotyczącymi „Progra-
mu Ochrony Roślin Sadowniczych 
2020”. Na str. 26 informujemy, które 
substancje zostały wycofane 
z użycia i usunięte z reje-
stru, ale też o tym, jakie 
nowe środki ochrony roślin 
wprowadzono na rynek. 
W przypadku kilku produk-
tów rozszerzono też ich re-
jestrację stosowania oraz 
wprowadzono rejestracje 
tzw. małoobszarowe (w wie-
lu przypadkach ubieganie 
się o dopuszczenie środka 
na powyższych zasadach 
jest jedyną możliwością, aby 
danemu gatunkowi rośliny 
zagwarantować ochronę 
przed agrofagami).

Gorące lata z niewielki-
mi opadami deszczu i bez-
śnieżne zimy coraz mocniej 
utwierdzają producentów, że bez 
nawadniania sadów uzyskanie wyso-
kiej jakości owoców będzie coraz 
trudniejsze. Sadownicy, którzy chcą 
zabezpieczyć swoje uprawy przed 
skutkami suszy, mogą obecnie ubie-
gać się o dotację na inwestycje w na-
wadnianie gospodarstwa rolnego. 
Wnioski o dofinasowanie, które jest 
realizowane w ramach działania „Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych” 
z PROW 2014–2020,  można składać 

od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. 
w oddziałach Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Wsparciem 
tym mogą zostać objęte trzy katego-
rie inwestycji: ● ulepszające już ist-
niejące instalacje nawadniające;  
● powiększające obszar nawadniania; 

● jednocześnie powiększające obszar 
nawadniania oraz ulepszające już ist-
niejące instalacje. Rolnicy mogą sfi-
nansować z tego programu m.in. 
budowę studni i zbiorników; zakup 
maszyn i urządzeń do poboru, maga-
zynowania, uzdatniania, odzyskiwania 
lub rozprowadzania wody, instalacji 
nawadniających i systemów do ste-
rowania nawadnianiem. 

Jednym z podstawowych elementów racjo-
nalnej ochrony jest sprawny opryskiwacz. 
Jego kalibracja jest obowiązkiem każdego 
użytkownika środków ochrony roślin. Jak 
informuje dr G. Doruchowski, u progu se-
zonu, gdy przygotowujemy opryskiwacze 
do pracy, warto zapoznać się z zasadami 
kalibracji, a w toku dalszych prac i w kolej-
nych sezonach skorzystać z dołączonej do 
tego numeru „MPS SAD” instrukcji (na 
osobnej karcie) i materiałów pomocniczych 
(czytaj str. 68), aby przekonać się, że kali-
bracja jest czynnością bardzo prostą, a wy-
nikające z niej korzyści wielokrotnie rekom-
pensują poświęcony jej czas. 
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Europejskie 
zapasy jabłek

Adam Paradowski  Plantpress

Sezon 2018 zapisał się źle w pamięci polskich sadowników za 
sprawą rekordowo wysokich zbiorów i zarazem rekordowo 

niskich cen. Już wiosną 2019 r. widać było, że zbiory będą niższe, 
a z każdym miesiącem wegetacji było to jeszcze wyraźniejsze. 
Mówi się że przyroda sama się reguluje i coś w tym musi być. 
W wielu kwaterach „zmęczonych” obwitym owocowaniem w po-
przednim roku zawiązywanie było bardzo słabe, a całości dopeł-
niła jeszcze pogoda z całym katalogiem gwałtownych zjawisk 
począwszy od wiosennych przymrozków, poprzez bardzo wyso-
kie temperatury, suszę, a na gradzie skończywszy.

Import i eksport
W sierpniu 2019 r. europejscy sadow-
nicy po opublikowaniu danych z kon-
ferencji Prognosfruit mogli odetchnąć 
z ulgą – Polacy zbiorą poniżej 3 mln 
ton jabłek. Taka informacja dawała 
nadzieję na spokojniejszy handel 
i lepsze ceny w sezonie 2019/2020. 
Należy jednak pamiętać, iż także 
w innych krajach sezon nie był łatwy 
– głównie ze względu na niekorzyst-
ny przebieg warunków atmosferycz-
nych. Szczególnie we znaki dały się 

upały i susza, Holendrzy i Belgowie 
notowali rekordowe temperatury, 
a Włosi liczyli milionowe starty spo-
wodowane przez nowego szkodnika 
Hallymorpha halys. Jedynie we Fran-
cji zbiory były na podobnym poziomie 
jak w poprzednim sezonie. Analizując 
statystki przygotowane przez WAPA, 
zbiory jabłek w 2019 r. szacowane na 
10,750 tys. ton były jednymi z najniż-
szych w ostatnim 10-leciu (tab. 1). 
Bardzo też odbiegały od roku 2018, 
gdy wyniosły ponad 13 mln ton. 

Na Zachodzie Europy ponad 80% jabłek jest sprzedawanych jako
deserowe, za to w naszym kraju ponad połowa (ponad 2,5 mln ton) jest 
przetwarzana na koncentrat lub soki NFC. Poza Polską 
i Europą Wschodnią rynek dyskutuje głównie o cenie jabłek deserowych, 
natomiast u nas od sierpnia jednym z głównym tematów pozostaje 
cena jabłek przemysłowych. Co ciekawe, mimo zapewnień 
przetwórców o kryzysie w branży, w Polsce powstają nowe 
przetwórnie choćby ukraińskiej firmy TB Fruit. 
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Z danych przytoczonych w ta-
beli 1. widać wyraźnie, który z eu-
ropejskich producentów jab łek 
jest niejako „skazany” na eks-
port tych owoców. Tutaj dominują 

Polska, Włochy i Francja – liderzy 
w grupie eksporterów netto. Co 
istotne, tylko te trzy kraje pro-
dukują prawie 60% jabłek w Unii 
Europejskiej.

Tabela 1. Eksport i import jabłek w Europie według WAPA
2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. Prognoza 

2019 r.
Średnia 
2015/ 
2016/ 
2018

Zmiana 
do śred-

niej

Austria 188 177 40 87 184 143 134 7%
Francja 1444 1674 1515 1424 1477 1651 1555 6%
Włochy 2456 2280 2272 1704 2264 2085 2272 –8%
Niderlandy 353 336 317 228 267 285 307 –7%
Polska 3750 3979 4035 2870 4810 2950 4275 –31%
Razem kraje 
eksporterzy 
netto

8191 8446 8179 6293 9002 7114 8542 –17%

Belgia 318 285 234 88 231 259 350 4%
Niemcy 1116 973 1033 597 1093 950 1035 –8%
Portugalia 272 329 263 314 267 307 286 7%
Hiszpania 505 482 495 480 476 542 484 12%
UK 206 230 239 207 219 210 229 –8%
Razem kraje 
importerzy 
netto

2417 2299 2264 1686 2286 2268 2283 –1%

RAZEM 1933 1581 1391 1272 1987 1360 1653 –18%
Razem UE 28 12 541 12 326 11 834 9251 13 275 10 742 12 478 –14%
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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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Deserowe czy przemysłowe?
Tegoroczna cena „ przemysłu” już od 
początku dostaw jabłek do zakładów 
przetwórczych radykalnie różniła się 
od tej z poprzedniego sezonu i wyno-
siła 50–60 gr/kg. Po przerwie świą-
tecznej zakłady wznowiły skup tych 
owoców, oferując około 50 gr/kg  
za „suchy przemysł”. Obecnie do 
zakładów trafia „odsort” lub owoce, 
które po otwarciu chłodni nie nadają 
się do sprzedaży jako deserowe.

Dla tych sadowników, którzy pro-
dukują jabłko deserowe – nie tylko 
w Polsce, lecz także w Europie  
– dużo ważniejszą informacją jest 
to, ile owoców jest w komorach po 
zakończeniu zbiorów oraz jak wyglą-
da tempo i poziom redukcji zapasów. 
Szacunki zapasów w polskich chłod-
niach na 1 grudnia 2019 r. (przygo-
towane przez TRSK dla WAPA) pre-
zentujemy w tab. 2.

W nowy sezon przechowalniczy we-
szliśmy z zapasami mniejszymi o pra-
wie 500 tys. ton niż w poprzednim 

sezonie. Aby lepiej zobrazować, ile 
mamy jabłek poszczególnych odmian, 
można przeliczyć podane zapasy na 
100-tonowe komory. Wtedy okazuje 
się, że mamy w Polsce 1300 komór 
‘Gali’ czy 1200 komór ‘Golden Deli-
cious’. Gdy przygotowywaliśmy ten 
artykuł, ukazały się dane WAPA na  
1 stycznia 2020 r. Przez cały grudzień 

ubyło z naszych zapasów prawie  
300 tys. ton (w całej Unii 600 tys. 
ton). Jeżeli utrzymałoby się tak wy-
sokie tempo sprzedaży tych owoców 
w styczniu, to już w lutym polskie za-
pasy wynosiłyby poniżej 500 tys. ton.

W poprzednim sezonie jednym 
z głównych odbiorców polskich 

Tabela 2. Szacunki zapasów jabłek w polskich chłodniach na 1 grudnia 2019 r. 

(przygotowane przez TRSK dla WAPA)
Stan zapasów 
w tonach

1 grudnia 
2019 r.

1 grudnia 
2018 r.

1 grudnia 
2017 r.

1 grudnia 
2016 r.

1 grudnia 
2015 r.

1 grudnia 
2014 r.

‘Gala’ 130 000 150 000 120 000 130 000 110 000 110 000

‘Gloster’ 80 000 95 000  100 000 100 000 100 000 100 000

‘Golden Delicious’ 120 000 150 000 150 000 170 000 170 000 170 000

‘Idared’ 210 000 350 000 180 000 330 000 370 000 350 000

‘Jonagold’ 80 000 120 000 55 000 120 000 120 000 110 000

‘Ligol’ 50 000 150 000 95 000 140 000 140 000 135 000

‘Lobo’ 0 2000

‘Pinova’ 15 000 45 000 20 000 20 000 20 000 20 000

‘Red Delicious’ 22 000 15 000 4000 10 000 10 000 6000

‘Red Jonaprince’ 150 000 90 000

‘Szampion’ 150 000 230 000 170 000 210 000 210 000 210 000

‘Spartan’
Inne 120 000 310 000 150 000 230 000 250 000 250 000
RAZEM 1 127 000 1 705 000 1 039 000 1 460 000 1 501 000 1 466 000
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DRZWI CHŁODNICZYCH 
GAZOSZCZELNYCH

Drzwi posiadają atest PZH. Wyroby są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP

 DRZWI GLASBORD
Drzwi chłodnicze i mroźnicze wykonane z laminatu Glasbord 
w połączeniu z ramą ze stali kwasoodpornej są bardzo lekkie 
i wytrzymałe na uderzenia. Poszycie płata z tego materiału 
jest dwukrotnie lżejsze od blachy o grubości 0,5 mm 
co pozytywnie przekłada się na wygodę użytkowania.
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ZATRUDNIMY  
osobę do prowadzenia/nadzorowania sadu (grusze, jabłonie) 

Wymagane wykształcenie sadownicze lub doświadczenie w tej dziedzinie. 

Gospodarstwo na terenie woj. mazowieckiego 
tel.: 602 262 345,  608 065 361, 784 059 164 

e-mail: gospodarstwo.barbara@tlen.pl
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jabłek był Egipt. Wyraźnie zaistnieliśmy też na rynku in-
dyjskim, gdzie w 2019 r. ulokowaliśmy ponad 17 tys. ton 
tych owoców. Niestety, nie udało nam się zdobyć rynku 
chińskiego – w 2019 r. trafiło tam tylko kilkaset ton jabłek. 
Gdyby ktoś zapomniał, to niestety rynek rosyjski w dal-
szym ciągu jest dla polskich jabłek niedostępny.

Sprzedawać czy raczej poczekać  
na jeszcze lepsze ceny?
Tradycyjnie sadowników, którzy zdecydowali się na 
dłuższe przechowywanie jabłek, najbardziej interesuje 
odpowiedź na pytanie: czy warto sprzedawać je już teraz, 
czy też poczekać na jeszcze lepszą cenę? Wydawało-
by się, że styczniowe ceny były dość atrakcyjne, np. za 
‘Galę’ oferowano ponad 2 zł/kg, a za pozostałe odmia-
ny 1,5–1,8 zł/kg. I wygląda na to, że ceny te szybko nie 
spadną, podobnie dzieje się choćby na Ukrainie. Nie jest 
to jednak pełny obraz sytuacji – takie ceny uzyskujemy 
za jabłka w pierwszym wyborze, o odpowiednich para-
metrach. Niestety udział owoców odrzucanych w trakcie 
sortowania jest duży, sięga niekiedy nawet 30% i wtedy 
średnia cena wygląda już inaczej. Jest to w dużej mierze 
skutek przebiegu warunków atmosferycznych w trakcie 
całego sezonu wegetacji. Jabłka przechowują się sła-
biej niż w poprzednich „normalnych pogodowo” latach, 
szczególnie jest to widoczne, gdy kontrolujemy jędrność. 
Jest to również niebezpieczne dla sprzedających, gdyż 
parametry owoców gwałtownie się obniżają po sortowaniu 
już w trakcie dystrybucji.

Co w takiej sytuacji? Jeżeli pojawia się oferta kupna, 
warto ją poważnie rozważyć i nie czekać na cudowny skok 
cen. Wydłużenie przechowywania to nie tylko hipotetycz-
na szansa na lepszą cenę, lecz także wzrost kosztów ener-
gii oraz większe ryzyko strat po otwarciu komory. Dlatego 
koniecznie monitorujmy parametry owoców w komorach, 
regularnie pobierajmy próbki – oczywiście zachowując 
zasady bezpieczeństwa. Pozwoli to nam na bardziej racjo-
nalne podejmowanie decyzji o ich sprzedaży. Co równie 
istotne, zadbajmy o bezpieczeństwo transakcji – spraw-
dzanie wiarygodności kupującego i udokumentowanie 
(nawet prostą umową) sprzedaży. Tu warto kierować się 
zasadą ograniczonego zaufania – powierzamy bowiem 
owoce naszej ciężkiej pracy z całego sezonu.
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PRZYMROZKOM
SADOX

tel. 510 922 922
tel. 510 930 960
 e-mail: info@sadox.pl www.swiecesadownicze.pl

ŚWIECE SADOWNICZE

r e k l a m a

‘Gala’ i ‘Golden Delicious’ z różnych perspektyw
W tym roku podczas panelu dyskusyjnego, zorganizowanego w ramach  
29. Spotkania Sadowniczego Sandomierz (29–30 stycznia), mówiono o per-
spektywach uprawy i sprzedaży odmian ‘Gala’ – obecnie najbardziej popu-
larnej odmiany w nowych nasadzeniach, oraz ‘Golden Delicious’ – plennej, 
coraz częściej sadzonej na wschodzie, a ograniczanej w nasadzeniach w za-
chodniej Europie. Panel poprowadził Adam Paradowski (Plantpress), a udział 
w dyskusji wzięli: Kamila Jankowska (szkółka Jankowski & Syn), Krzysz-
tof Gasparski (szkółkarz, doradca sadowniczy PROCAM), Karol Pajewski  
(sadownik) i Dominik Poszywała (doradca sadowniczy, handlowiec).

Jak informowała K. Jankowska, wzrost 

zainteresowania ‘Galą’ odnotowano z chwi-

lą zamknięcia dla nas rynku rosyjskiego. 

W efekcie wprowadzonego embarga pol-

scy sadownicy i handlowcy zaczęli szukać 

nowych odbiorców jabłek. Szybko okazało 

się, że na niemal każdym z potencjalnych 

dla nas rynków zbytu wśród pięciu naj-

bardziej pożądanych odmian znajduje się 

właśnie ‘Gala’ i można za nią uzyskać do-

brą cenę. Wielu sadowników zdecydowa-

ło się na jej posadzenie, jak się okazało 

wkrótce z różnym skutkiem. ‘Gala’ nie jest 

bowiem prosta w uprawie tak jak ‘Idared’ 

(a w wielu gospodarstwach to właśnie ona 

zajęła jego miejsce). ‘Gala’ nie jest odmianą 

łatwą w produkcji, ale z drugiej strony na-

leży pamiętać, że tego, co jest trudne, nie 

zrobi i to dobrze każdy. A trud procentuje 

– tylko za wysokiej jakości produkt można 

oczekiwać wysokiej ceny i łatwości zbytu na 

niemal każdym rynku na świecie. Na pewno 

należy wybierać sporty jak najlepiej dosto-

sowane do naszych warunków i stabilne, 

jeśli chodzi o wybarwienie. Według mnie 

sadownik nie powinien pytać szkółkarza, 

co posadzić, tylko osoby, której zamierza 

sprzedawać swoje owoce, czyli handlowca 

z sieci czy grupy producenckiej – mówiła 

K. Jankowska.

Według D. Poszywały ‘Gala’ obecnie 

stała się odmianą globalną, rozpoznawalną 

na większości rynków świata. Wprawdzie 

kontrahenci z Indii, czy Dubaju wypowia-

dają się o polskim ‘Idaredzie’ pozytywnie, 

ale jak mają zdecydować się na zakup ja-

błek – to stawiają na ‘Galę’. Na rynkach 

azjatyckich preferowane są jabłka słodkie, 

czerwone, jędrne – a takie cechy ma właś-

nie ‘Gala’. Jeśli udaje się nawet sprzedać 

tam jabłka dwukolorowe, to ich cena jest 

niższa od tej oferowanej za ‘Galę’. Wady 

‘Gali’ z punktu widzenia handlu są znacz-

nie mniejsze niż te, z jakimi przychodzi się 

zmierzyć w produkcji. Jeśli owoce są wy-

sokiej jakości, właściwie wyprodukowane, 

zebrane w odpowiednim terminie i dobrze 

przechowane, to w handlu, w jej transporcie 

nie notuje się większych problemów – in-

formował D. Poszywała.

Zdaniem K. Pajewskiego, jeśli chodzi 

o rynek hurtowy w Broniszach, to obser-

wując na nim popyt na poszczególne od-

miany, można dojść do wniosku, że polski 

konsument nie zna tak dobrze ‘Gali’ jak 

konsument z Europy Zachodniej. Nadal 

częściej handlowcy zaopatrujący się na 

rynku hurtowym decydują się na zakup 
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‘Szampiona’ i ‘Ligola’. Wybieraj odmiany dobrze już znane naszym 

konsumentom. Ale preferencje konsumentów mogą się z czasem 

zmienić. Musimy słuchać rynku – jeśli chcemy sprzedawać jabłka 

na rynek, który preferuje ‘Galę’, to powinniśmy tę ‘Galę’ produkować. 

Decyzja ta powinna być jednak dobrze przemyślana. Nie na każdym 

stanowisku odmiana ta się udaje. Nie powinno być też tak, że na 

raz wszyscy będziemy uprawiać tylko ‘Galę’ – mówił K. Pajewski.

Jak informował K. Gasparski, ‘Gala’ to odmian trudna, wyma-

gająca. Jej produkcja to wyzwanie dla profesjonalistów. Jest to 

odmiana o znacznie niższej plenności niż np. ‘Golden Delicious’, 

jednak niższy plon przy wysokiej jakości owoców rekompensuje 

łatwością sprzedaży i dobrą ceną. Odmiana ta nie powinna być 

sadzona w gospodarstwach ukierunkowanych na uzyskiwanie 

wysokich plonów i na przypadkowość handlu. Największymi prob-

lemami w jej uprawie są wrażliwość na choroby kory i drewna, 

ogromna liczba mutacji, a więc problem z przygotowaniem du-

żych, jednolitych partii towaru, skłonność do mutacji. Jest to 

odmiana drobnoowocowa, o niższym plonowaniu w porównaniu 

z wieloma popularnymi u nas odmianami. Jej zaletą jest łatwość 

sprzedaży wysokiej jakości owoców. Jest to doskonała odmiana 

dla dzieci – owoc jest nieduży, słodki, chrupki.

Uczestniczący w dyskusji wymienili się także spostrzeżeniami 

co do przyszłości odmiany ‘Golden Delicious’, który obok ‘Gali’ 

jest obecnie jedną z najczęściej sadzonych w Polsce odmian. 

Jak informowali, jest on zdecydowanie plenniejszy od ‘Gali’, ale 

jednocześnie jest to odmiana mniej pewna i też nie najłatwiejsza 

w uprawie (owoce są wrażliwe na obicia, odgniecenia podczas 

zbioru, sortowania, transportu). W Polsce, jeśli chodzi o zainte-

resowanie materiałem nasadzeniowym tej odmiany, widać dużą 

zmienność w poszczególnych latach. Często polscy sadownicy 

podejmują decyzję o jej posadzeniu pod wpływem impulsu czy 

specyficznej sytuacji w danym roku na rynku. Odmian ta cieszy 

się też dużym zainteresowaniem na Wschodzie, tam produk-

cja tych owoców się zwiększa. Natomiast na Zachodzie uprawa 

‘Golden Deliciousa’ jest ograniczana, ale tamtejsi sadownicy – na 

co zwróciła uwagę K. Jankowska – mają alternatywę, a są nią 

odmiany klubowe.

Niemniej, jak wskazywali uczestnicy panelu, jeszcze przez jakiś 

czas w segmencie jabłek żółtych/zielonych ‘Golden Delicious’ 

będzie rozpoznawalny i chętnie kupowany przez konsumentów. 

Decydując się na jego uprawę, należy, podobnie jak w przypadku 

‘Gali’, dostosować produkcję do zbytu. Jedni odbiorcy preferują 

bowiem „Goldena” zielonego, inni żółtego, a jeszcze inni z lekkim 

łososiowym rumieńcem. 

Relacja z debaty dostępna jest na na-

szym portalu: www.sad24.pl
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When one cold night can ruin an 
entire year’s hard work… 

It’s better to play it safe! 
Reliability 
Durability 

Performance 
That is why people choose Orchard- Rite wind machines. 

Innovative Design, Smart Engineering, Superior Craftsmanship 
Orchard- Rite = + 40.000 installations world wide.
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Gdy jedna zimna noc  Gdy jedna zimna noc  
może zrujnować  może zrujnować  

cały rok ciężkiej pracycały rok ciężkiej pracy

Lepiej się zabezpieczyć!Lepiej się zabezpieczyć!

Niezawodność • Wytrzymałość • WydajnośćNiezawodność • Wytrzymałość • Wydajność

Z tego powodu sadownicy wybierają wiatraki Orchard-RiteZ tego powodu sadownicy wybierają wiatraki Orchard-Rite
Innowacyjny projekt Innowacyjny projekt 

Inteligentna inżynieriaInteligentna inżynieria
Wyjątkowa jakość wykonania Wyjątkowa jakość wykonania 

Orchard-Rite = + 40 000 instalacji na całym świecieOrchard-Rite = + 40 000 instalacji na całym świecie
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Na madach wiślanych
Zenon Stawikowski (fot. 1) w miejscowości Czaplinek (powiat 

piaseczyński) od 1996 roku prowadzi gospodarstwo szkół-
karskie o powierzchni 50 ha. Większość kwater zakłada jednak 
na terenach dzierżawionych. Dzięki korzystnej lokalizacji szkół-
ki (w pobliżu sadowniczego zagłębia grójecko-wareckiego) 
oferowany w niej materiał jest zazwyczaj w większości rezer-
wowany z wyprzedzeniem przez lokalnych sadowników, ale 
także tych z dalszych regionów naszego kraju.

Korzystne warunki
Do założenia szkółki Z. Stawi-
kowskiego namówił teść Ignacy 
Łuczak, jeden z prekursorów pol-
skiego szkółkarstwa sadownicze-
go. Początkiem działalności było 
zakupienie w 1995 r. działki rolnej 
w Czaplinku, na której w 1996 r. 
powstała pierwsza kwatera szkół-
ki. W tamtym czasie produkowane 
były praktycznie wszystkie gatun-
ki drzew owocowych, które wtedy 
miały znaczenie w polskim sadow-
nictwie, chociaż od początku naj-
większy udział stanowiły jabłonie. 
W kolejnych latach w gospodarstwie 
zostały założone własne mateczniki 
z elitarnego materiału wyjściowego 
z OEMS w Prusach. Obecnie zajmują 
one 2,5 ha.

Szkółka zlokalizowana jest na 
żyznych glebach – madach wiśla-
nych (I-III klasy bonitacyjnej), które 
sprzyjają intensywnemu wzrostowi 
i utrzymaniu wysokiej zdrowotności 
drzew. Obecnie w gospodarstwie pro-
dukowany jest materiał tylko dwóch 
gatunków – jabłoni (na podkładkach 
‘M.9’, ‘P 14’ i ‘M.26’) oraz gruszy (na 
podkładce ‘Pigwa S1’).

Rocznie szkółkę opuszcza około 
400 tys. drzewek, z czego znaczną 
większość stanowią jabłonie. Produ-
kuje się przede wszystkim te, które 
cieszą się zainteresowaniem sadow-
ników. Obecnie są to (odmiany i ich 
sporty): ‘Gala’ (fot. 2), ‘Szampion’, 
‘Ligol’, ‘Golden Delicious’, ‘Red Deli-
cious’, ‘Jonagold’ oraz ‘Idared’. Licz-
ba drzewek poszczególnych odmian 
zmienia się co roku na podstawie ob-
serwacji trendów w sadownictwie. 
Na przykład w tegorocznym sezonie 
w asortymencie jabłoni po 30% sta-
nowiły drzewka sportów ‘Gali’ oraz 
‘Jonagolda’, a na pozostałe łącznie 

przypadło 40%. Obecnie sadowni-
cy stawiają na takie sporty, które 
dobrze się wybarwiają, co wynika 
z oczekiwań konsumentów, któ-
rzy takie owoce preferują – mówił  
Z. Stawikowski. 

Pod szkółkami znajduje się około  
25 ha. Połowa drzewek jest produko-
wana w cyklu dwuletnim (w pierwszym  

roku szczepienie, w kolejnym wypro-
wadzenie korony – fot. 3), a druga 
połowa jest sprzedawana jako jed-
noroczne okulanty (produkuje się je 
na około 10 ha). Materiał dwuletni 
cieszy się zdecydowanie większym 
zainteresowaniem profesjonalnych 
sadowników, mimo że jest droższy. 
Wciąż jednak są i tacy, którzy nadal 
preferują jednoroczne okulanty z wy-
prowadzoną koronką – informuje go-
spodarz. Zazwyczaj mniej więcej po 
50% drzewek szczepi się i okulizuje, 
co zmniejsza ryzyko strat w wyniku 
przemarzania (bardziej narażony jest 
na nie materiał szczepiony).

Fot. 1. Zenon Stawikowski z synem Michałem fot. M. Korzeniowska
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Stowarzyszenie Polskich 

Szkółkarzy powstało  
w 1992 r.

• Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy jest organizacją skupiającą  
56 szkółek, w 2020 r. mija 28 lat od jego powstania.

• W bogatej ofercie szkółek stowarzyszenia znajdują się drzewka od-
mian wszystkich gatunków sadowniczych, podkładki wegetatywne 
i generatywne oraz krzewy jagodowe. Materiał szkółkarski produ-
kowany jest w kategorii kwalifikowany i CAC. Przeważającą część 
produkcji stanowią drzewka jabłoni. W produkcji naszych szkółka-
rzy znajdą Państwo drzewka dwuletnie z jednoroczną koronką typu 
knip-boom, jednoroczne okulanty oraz materiał siedmiomiesięczny. 

STOWARZYSZENIE POSIADA LICENCJE NA WYŁĄCZNOŚĆ ROZMNAŻANIA W POLSCE 
l jabłoni: ‘Gala Must’, ‘Golden Delicious Reinders’, ’Jonagold Decosta’

l śliw: ‘Tophit’ l czereśni: Anita’, ‘Vera’ l podkładki karłowej dla czereśni: ‘GiSeIA 5’, ‘GiSeIA 6’

STOWARZYSZENIE POLSKICH SZKÓŁKARZY
 ul. Rybickiego 8, 96-100 Skierniewice, GSM 601 345 368, tel./fax 46 832 14 84, stowarzyszenie@sps.agro.pl

Nasi szkółkarze posiadają również indywidualne licencje.
Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy jest oficjalnym partnerem Grupy KIKU w Polsce.

Członkowie SPS mają prawo do rozmnażania i dystrybucji drzewek odmian  
King(s)Roat Red Delicious®, Golden Parsi da Rosa® i innych należących do Grupy KIKU.

Kupuj drzewka tylko z licencją!
   Zapraszamy do naszych szkółek na terenie Polski

   Gwarantując wysokiej jakości materiał szkółkarski oraz fachowe doradztwo
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Z grusz oferowana jest tylko ‘Kon-
ferencja’ (obecnie około 10 000 szt. 
rocznie). Podkładki są natomiast 
produkowane głównie na własne 
potrzeby, a sprzedaje się jedynie 
ich nadwyżki. Od kilku lat paliki 
bambusowe, do których przywią-
zywane są rośliny zostały zamie-
nione na paliki z włókna szklanego 
(fot. 4). Dzięki temu, że są na nich 
zaznaczone wysokości, znacznie 
ułatwiają pracę – pracownicy 
wiedzą na jakiej wysokości mają 
przywiązać drzewka oraz na jakiej 
głębokości umieścić palik w ziemi.

Agrotechnika
Każdorazowo przed założeniem 
szkółki wykonywana jest analiza Fot. 2. ‘Gala’ – jednoroczne drzewko 

Fot. 3. Koronka dwuletniego drzewka 

odmiany ‘Ligol’

r e k l a m a
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Turka 245  
20-258 Lublin
tel. 81 751 07 85 kom. 504 267 774

SADZARKI DO SZKÓŁEK

PIELNIKO-OPRYSKIWACZE  
MIĘDZYRZĘDZI

KOMBAJNY  
DO ZBIORU DRZEWEK

SADZARKI DO WARZYW

PIELNIKI Z DOZOWNIKAMI  
NAWOZÓW

GWIAZDY PIELĄCE

maszyny@solan.lublin.pl www.solan.lublin.pl

PRODUCENT  
MASZYN  
ROLNICZYCH
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chemiczna gleby, na podstawie 
której gospodarz dowiaduje się ja-
kich składników mineralnych należy 
dostarczyć roślinom wraz z nawoże-
niem. Wcześniej, zazwyczaj przez dwa 
lata, gleba jest przygotowywana przez 
uprawę przedplonów oraz wprowa-
dzanie masy zielonej do gleby w celu 
jej użyźnienia. Na przedplony w gos-
podarstwie najczęściej wybierane są 
żyto i pszenżyto oraz gryka, które 
mają dobre właściwości fitosanitar-
ne. W kwestii nawożenia gospodarz 
korzysta z doradztwa firm FruitAka-
demia oraz Agrosimex. W przypadku 
nawozów doglebowych stosowane 
są wieloskładnikowe firmy Rosier. Je-
żeli chodzi o nawozy dolistne, w za-
leżności od fazy wegetacyjnej roślin 

stosuję produkty o różnych zawar-
tościach składników pokarmowych. 
Na początku sezonu podawane są na-
wozy azotowe i fosforowe, natomiast 
w drugiej jego połowie – ważnymi 
pierwiastkami stają się potas i siarka 
– informował Z. Stawikowski. W celu 
użyźnienia gleby stosowany jest także 
nawóz organiczno-mineralny Rosa-
humus, który zawiera 85% kwasów 
humusowych, tlenek potasu oraz że-
lazo rozpuszczalne w wodzie. Według 
gospodarza, wpływa on dobrze na 
lepsze ukorzenienie i rozwój systemu 
korzeniowego roślin. Sadownicy ce-
nią sobie takie drzewka ze względu 
na większy stopień przyjęć w sadzie 
i lepszy wzrost po posadzeniu – dodał 
gospodarz.

Ochrona fungicydowa w szkółce 
jest podobna do tej w sadzie, chociaż 
w przypadku szkodników (głównie 
mszyc) często należy wykonać więcej 
zabiegów, by zapobiec uszkodzeniu 
materiału szkółkarskiego. Chwasty 
zwalcza się chemiczne środkami do-
glebowymi o działaniu przedwscho-
dowym bądź parzącym. Zdaniem  
Z. Stawikowskiego, ich mechaniczne 
zwalczanie (np. za pomocą glebogry-
zarki) stymuluje do wzrostu kolejne 
nasiona, co tylko pogłębia problem 
zachwaszczenia.

Z pola do chłodni
Jesienią drzewka są wykopywa-
ne kombajnem szkółkarskim firmy 
Solan (fot. 5), co znacznie ułatwia 

r e k l a m a
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i przyspiesza pracę. Maszyna wyko-
puje drzewka i otrząsa ziemię z ich 
korzeni. Następnie drzewka są ukła-
dane na palety szkółkarskie i zwo-
żone do gospodarstwa. Dopiero tam 
są sortowane na hali, co zapobiega 
przesuszaniu korzeni przy dłuższym 
pozostawaniu materiału na polu.

Posortowane drzewka są prze-
chowywane z odkrytymi korzeniami 
w specjalistycznej komorze chłodni-
czej w temperaturze 1–2°C, przy wil-
gotności prawie 100%. Jest to możli-
we dzięki zamontowanym zwilżaczom 
produkującym parę wodną. Przed 
umieszczeniem materiału w komorze 
chłodniczej przygotowywane rośliny 
były traktowane preparatem Topsin M  
500 WG.

Coraz więcej trudności
Kiedy rozpoczynałem działalność 
szkółkarską było znacznie łatwiej. 
Można było sprzedać nawet drzew-
ka słabszej jakości po satysfakcjo-
nujących cenach. Teraz znacznie 

Fot. 4. W szkółce 

korzysta się 

z palików 

z włókna 

szklanego 

www.depa-fruit.be
info@depa-fruit.be
GSM +32 (0) 478 98 98 45

SZKÓŁKA DRZEW PESTKOWYCH

DEPA FR
U

IT

ODMIANY CZEREŚNI: 

KORDIA  
REGINA 
KARINA  
TAMARA

IRENA  
CARMEN 

na podkładce GiSelA 5/6

Tegelrijstraat 74-3850 
Nieuwerkerken – Belgia

...

usługi • jakość • doradztwo
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zwiększyły się wymagania, co wią-
że się z większymi nakładami pracy. 
Drzewka muszą być odpowiednio 
ukształtowane, aby sadownik był 
z nich zadowolony i chciał je kupić. 
Zwiększenie liczby godzin pracy 
w szkółce wiąże się ze wzrostem 
kosztów. Myślę, że obecnie 1 ha szkół-
ki generuje tyle samo roboczogodzin 
co 1 ha sadu. Z roku na rok stawka 
godzinowa pracowników wzrasta, co 
jest dla nas dużym obciążeniem. Pod-
sumowując, przy większej produkcji 
drzewek niż na początku działalno-
ści zyski są obecnie znacznie niższe 
– tłumaczył gospodarz. W szkółce 
od kilku lat występuje problem z za-
trudnieniem odpowiedniej liczby pra-
cowników, szczególnie tych wykwa-
lifikowanych. Przede wszystkim są 
zatrudniani ci z Ukrainy, ze względu 
na brak chętnych pracowników kra-
jowych (może to wynikać z bliskości 
aglomeracji warszawskiej). Już teraz 
Z. Stawikowski nie wyklucza zatrud-
niania w przyszłości także pracowni-
ków z Dalekiego Wschodu, jeżeli tylko 
będzie to możliwe.

Materiał szkółkarski z gospodar-
stwa Z. Stawikowskiego jest obecnie 
sprzedawany głównie sadownikom 
krajowym, przede wszystkim z za-
głębia grójecko-wareckiego, a także 
z Pomorza, Lubelszczyzny oraz San-
domierszczyzny. Bywały takie lata, że 
był on także eksportowany. Najczęś-
ciej o naszej szkółce sadownicy do-
wiadują się od znajomych i sąsiadów 
tzw. drogą pantoflową. W taki sposób 
zdobywamy najwięcej klientów, któ-
rzy później z reguły co roku do nas 
wracają, zamawiając drzewka jabłoni 
i gruszy – mówił gospodarz.

Monika Korzeniowska

Fot. 5. Kombajn szkółkarski podczas pracy fot. 2–5 materiały prasowe szkółki

Bądków 63, 05-610 Goszczyn, tel. 606-629-535, e-mail: ecco@onet.pl

www.konstrukcje-sadownicze.pl

Tyczki bambusowe 
gładko kolankowe, kolankowe

Słupki betonowe 3,0–3,7 m

Pale drewniane 
impregnowane ciśnieniowo

Drut, wężyk sadowniczy
szybkozłączki, stebofixy
kotwy mocujce
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Poprawa plonowania 
i jakości owoców – grusze

Jef Vercammen  pcfruit vzw, Sint-Truiden, Belgia

W 2018 r. w Montevideo (Urugwaj) odbyło się 13. Między-
narodowe sympozjum gruszowe. Jest ono platformą do 

wymiany wyników badań oraz pomysłów między naukowcami. 
W wielu prezentacjach podkreślano istotność takich elementów 
uprawy, jak systemy sadzenia drzew, sposoby ich prowadzenia 
oraz jakość owoców. Następne Sympozjum Gruszowe Między-
narodowego Stowarzyszenia Nauk Ogrodniczych (ISHS) odbę-
dzie się w styczniu 2023 r. w Stellenbosch (Republika Połu-
dniowej Afryki).

Wymagania nowego sadu  
gruszowego
Luis Asin z hiszpańskiego instytutu 
badawczego IRTA swoją prezentację 
rozpoczął od sprecyzowania wy-
magań (nowego) sadu gruszowego, 
a mianowicie m.in.: ograniczenia 
kosztów inwestycji, pełnej produkcji 
od czwartego roku po posadzeniu 
drzew, wysokich plonów (> 60 ton/ha),  
dobrej jakości owoców, łatwej upra-
wy, długiego „życia” sadu (> 25 lat). 
W przytoczonym doświadczeniu 

z odmianą ‘Konferencja’  porówna-
no sadzenie jednorocznych drzewek 
w rozstawie 3,75 x 1,25 m z dwulet-
nimi drzewkami posadzonymi w roz-
stawie 3,75 x 1,00 m. W przypadku 
jednorocznych drzewek, plonowanie 
opóźniło się o jeden rok w porówna-
niu z drzewkami posadzonymi jako 
materiał dwuletni, a ponadto jego 
maksymalna wydajność była niższa 
(43,0 t/ha w porównaniu z 55,7 t/ha). 
Średnio od piątego do dziesiątego ro-
ku po posadzeniu drzew w danych 

kombinacjach zbierano odpowiednio 
średnio 38,3 t/ha i 48,6 t/ha. To róż-
nica 27%. Ten bardziej intensywny sy-
stem uprawy wymagał jednak więcej 
pracy podczas cięcia (+ 47%) i pod-
czas zbioru owoców (+ 30%). Koszty 
założenia sadu w gęstszej rozstawie 
też były wyższe (19 149 €/ha w po-
równaniu z 15 040 €/ha – drzewka 
jednoroczne). W przypadku zarówno 
niskich, umiarkowanych, jak i wyso-
kich cen zwrot finansowy bardziej in-
tensywnego systemu był najwyższy. 
Im wyższa cena, tym większe różnica.

Porównanie typów drzew  
‘Konferencji’
W drugim doświadczeniu z odmianą 
‘Konferencja’, roczne drzewka bez 
rozgałęzień (posadzone pionowo) by-
ły porównane z dwuletnimi drzewka-
mi bez rozgałęzień posadzonymi pod 
kątem w stosunku do podłoża oraz 
z drzewkami z dwoma przewodnika-
mi. Po dziewięciu latach najwyższe 
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plony uzyskano w nasadzeniach 
drzew z dwoma przewodnikami. Gru-
sze posadzone pod kątem również 
wydały nieco większy plon niż drze-
wa posadzone pionowo (tab. 1). Owo-
ce z drzew z dwoma przewodnikami 
były tylko trochę mniejsze, ale takie 
nasadzenie wymagało większych na-
kładów: więcej godzin na cięcie drzew 
i na zbiór owoców (tab. 2). Drzewa 
posadzone pod kątem natomiast 
wymagały najmniejszych nakładów 
robocizny na cięcie. 

Zarówno w przypadku niskich, 
umiarkowanych, jak i wysokich cen, 
finansowy zwrot był najwyższy dla 
drzew z dwoma przewodnikami. Na-
tomiast drzewa posadzone pod 

Zalecenia  
dla producentów 
gruszek  
w stanie  
Nowy Jork
Zgodnie z zaleceniami 
Terence’a Robinsona 
(fot.) z Uniwersytetu 
Cornella należy: 

 z sadzić grusze 
w rozstawie  
3,60 x 0,90 m (oko-
ło 3000 drzew/ha),

 z jako podkładki używać OHxF87 lub Pyro 2-33,
 z pozostawiać w koronie 6–10 bocznych pędów,
 z po sadzeniu przyginać roczne przyrosty pod kątem 

135°, także w 2. i 3. roku po posadzeniu drzew,
 z nie przycinać górnych partii korony i odmładzać 

boczne pędy,
 z stosować Ethrel w roku sadzenia celem stymulowa-

nia zakładania pąków kwiatowych,
 z po kwitnieniu stosować Retain® (chlorowodorek amino- 

etoksywinyloglicyny) dla lepszego zawiązywania 
owoców.

Zwiększenie zagęszczenia drzew na jednostce powierzch-
ni sprawia, że nie jest konieczne ich silne cięcie. Wpraw-
dzie w takim systemie wydajność z hektara rośnie, ale 
wielkość owoców maleje, nawet w sadach z nawadnia-
niem. Stosowanie regulatorów wzrostu roślin w uprawie 
gruszy staje się więc niezbędne.

Terence Robinson  
z Uniwersytetu Cornella

fo
t. 
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kątem plasowały się na drugim 
miejscu. Im wyższa cena, tym różnica 
była większa.

Efekty gęstości sadzenia, 
kształtu korony i doboru 
podkładki w przypadku odmiany 
‘Bera Bosca’

W stanie Nowy Jork (Stany Zjednoczo-
ne) w większości sadów gruszowych 
drzewa są posadzone w małym za-
gęszczeniu (500 drzew/ha) i na siew-
kach gruszy (Pyrus). Największymi 
problemami w uprawie gruszy są tam 
głównie: zaraza ogniowa, miodówka 
gruszowa plamista, zmienna liczba 
pąków kwiatowych i słabe zawiązanie 
owoców. Według Terence’a Robinsona 
(Uniwersytet Cornella, Stany Zjedno-
czone) rozwiązaniem byłyby uprawa 
odmian odpornych na zarazę ognio-
wą, zakładanie nasadzeń w większym 
zagęszczeniu drzew/ha i na podkład-
kach, które przyspieszą wchodzenie 
grusz w okres owocowania.

W przypadku odmiany ‘Bera Bo-
sca’ porównano trzy systemy sa-
dzenia: wysokie wrzeciono, system 
V i Bi-axe (podwójne przewodniki  
– fot. 1). Jednocześnie porównywano 
trzy rozstawy sadzenia: 3,60 x 0,90 m  
(2997 drzew/ha), 3,60 x 1,35 m  

(1998 drzew/ha) i 3,60 x 1,80 m 
(1499 drzew/ha) oraz trzy podkład-
ki: OHxF69, OHxF87 i Pyro 2-33. 
Drzewa zostały posadzone w 2003 r.  
Wszystkie użyte w doświadczeniu 
podkładki odznaczały się większą si-
łą wzrostu niż ‘Pigwa A’, dlatego nie 
są one przydatne do zastosowania 
w Europie Zachodniej.

W przypadku wysokiego wrzeciona 
górna część korony nie jest przyci-
nana po posadzeniu i w pierwszych 
latach życia sadu. Natomiast w roku 
sadzenia i drugim roku po posadzeniu 

boczne gałęzie są mocno przygina-
ne poniżej poziomu (pod kątem 135°). 
Nie wyprowadza się stałych głównych 
odgałęzień. Gałęzie o średnicy 2 cm 
mogą być wycinane. Co roku jedna 
lub dwie z nich są usuwane. Jest to 
sposób na odmładzanie korony. Mak-
symalna wysokość drzew to 3,60 m.

W przypadku systemu V drzewa są 
naprzemiennie (po lewej i po prawej 
stronie rzędu) podwiązane pod ką-
tem 15°. W czasie sadzenia i w ciągu 
kolejnych kilku lat górna część nie 
jest przycinana. Boczne gałęzie są 

Tabela 2. Porównanie nakładów pracy (cięcie i zbiór) na uprawę różnych typów 

drzew odmiany ‘Konferencja’
Typ drzewa Drzewko 

jednoroczne 
posadzone 

standardowo

Drzewko 
jednoroczne 

posadzone pod 
kątem 

Drzewko z dwoma 
przewodnikami 

w % w % w %
Cięcie (h/ha) 2007–2009 53 100 50 94 56 106
Cięcie (h/ha) 2013–2017 77 100 74 96 97 126
Cięcie (h/ha) 2014–2017 177 100 184 104 206 116

Tabela 1. Porównanie kosztów założenia sadu i plonowania różnych typów drzew 

odmiany ‘Konferencja’
Typ drzewa Drzewko 

jednoroczne 
posadzone 

standardowo

Drzewko 
jednoroczne 

posadzone pod 
kątem 

Drzewko z dwoma 
przewodnikami 

w % w % w %
Koszt (euro/ha) 18 948 100 19 059 101 25 200 133
Plon (t/ha) 2009–2011 6,9 100 10,9 158 16,4 238
Plon (t/ha) 2014–2017 36,8 100 37,9 103 40,8 111
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zbierak do owoców

Agro-Centr s.c.
Agnieszka Fiutowska
Hubert Staszewski 
ul. Kościuszki 16
96-230 Biała Rawska
tel:  601 155 617 
 509 156 741 
 46 815 92 70
 www.agro-centr.pl
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natomiast poziomo przywiązane do 
drutów rusztowania. Zbyt grube są 
wycinane na czop. 

W przypadku systemu Bi-axe (po-
dwójny przewodnik) górna część ko-
rony także nie jest przycinana. Pod 
koniec drugiego roku boczne gałęzie 
są wyginane poniżej poziomu (135°). 
Nie ma w tym systemie tendencji 
do utrzymywania stałych głównych 
odgałęzień. Gałęzie o średnicy 2 cm 
można wycinać. Co roku dwie lub trzy 
z nich są usuwane. Przycinanie odby-
wa się na czop.

Wyniki po sześciu latach
Po sześciu latach drzewa Bi-axe od-
znaczały się niższym plonowaniem 
niż drzewa prowadzone w formie 
wysokiego wrzeciona i w systemie V. 
Średnie pole przekroju pnia było rów-
nież nieco większe. Owoce zbierane 
z drzew w trzech systemach miały 
prawie taką samą masę. 

Drzewa na podkładce OHxF69 
miały silniejszy wigor niż te uszla-
chetniane na dwóch pozostałych 
podkładkach: OHxF87 i Pyro 2-33. 
Masa owoców była najwyższa w przy-
padku drzew na podkładce Pyro 2-33,  
niższa na OHxF69 i najniższa na 

OHxF87. Drzewa na tej ostatniej plo-
nowały najlepiej, ale ponieważ na Py-
ro 2-33 odznaczały się najsłabszym 
wzrostem, wydajność była najwyższa 
dla drzew na Pyro 2-33. Plonowanie 
grusz uszlachetnianych na OHxF69 
było najniższe.

System V, który łączy drzewa
W 2017 r. w Japonii gruszę japońską 
uprawiano na 11 700 ha. Jednak za-
równo powierzchnia nasadzeń, jak 
i liczba sadowników w tym kraju ma-
leje. Produkcja spadła z 30 t/ha do  
20 t/ha, również ze względu na 
zmniejszanie się wigoru drzew. Aby 
temu przeciwdziałać, Tatsuya Seki 
(Japonia) wprowadził nowy system 
prowadzenia drzew, w którym po-
szczególne rośliny są ze sobą „powią-
zane”. W tym celu drzewa są sadzone 
standardowo (pionowo), a następnie 
ich wierzchołki są wyginane tak, że 
wierzchołek pierwszego jest prze-
szczepiony na następne drzewo. 
W ten sposób powstaje długi rząd 
drzew są ze sobą powiązanych. Piono-
we pędy można również odginać pod 
kątem, co daje w wyniku system V.  
Obecnie w tym systemie grusze są 
prowadzone na około 100 ha.

Drzewa z dwoma przewodnikami (Bibaum® lub Bi-axe) zyskują popularność  

na całym świecie

fot. EFM
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Wpływ cięcia i doświetlenia 
drzew na jakość owoców
Według Stefano Musacchi (Uniwer-
sytet Stanowy Waszyngton, Stany 
Zjednoczone), na jakość owoców 
mają wpływ czynniki środowiskowe, 
a także czynniki genetyczne i agro-
nomiczne. Czynniki środowiskowe 
to m.in. światło, temperatura, wil-
gotność względna powietrza, wiatr 
i gleba. Czynnikami genetycznymi 
są odmiana i podkładka. Czynniki 
agronomiczne, które wpływają na 
jakość owoców to: zawiązanie/prze-
rzedzanie zawiązków, nawadnia-
nie, zapylanie, regulatory wzrostu, 
składniki odżywcze, systemy pro-
wadzenia i cięcie drzew. Im większy 
kąt nachylenia gałęzi, tym silniejszy 
jest wzrost wegetatywny. Dla gru-
szy idealny kąt to 45°. Przycinanie 
na klik pomaga utrzymać zawiązanie 
owoców i owocowanie blisko prze-
wodnika. Rocznie 20% pędów bocz-
nych musi być odmłodzone. Dlatego 
pędy o średnicy większej niż 30% 
przewodnika lub rosnące silnie ku 
górze muszą być wycięte. Z pędów 
jednorocznych pozostawiane są tylko 
te z pąkiem kwiatowym. Gdy drze-
wa osiągną maksymalną wysokość, 

cięcie ogranicza się albo do rocznych 
pędów, albo odbywa się na klik.

Przechwytywanie światła
Przechwytywanie światła przez drze-
wa w sadzie zależy od liczby drzew  
na ha, ilości liści (Leaf Area Index, LAI), 
odległości między rzędami, wysokości 
drzew i orientacji rzędów (północ-
-południe). Ważne jest nie tylko prze-
chwytywanie światła, lecz także jego 
rozkład w koronie drzewa. Gdy do 
korony dociera mniej niż 20% świat-
ła, wzrost drzewa jest ograniczony, 
a owoce opadają. Gdy ilość światła 
wynosi poniżej 35%, mniej produk-
tów fotosyntezy jest transportowane 
z liści do owoców. Przy ilości światła 
w koronie na poziomie < 50–55% ja-
kość owoców jest niska, a ich wielkość 
ograniczona. Ilość światła postrze-
gana jako optymalna dla gruszy to 
65–75%.

Aby spowolnić wzrost drzew za-
leca się, aby usuwać latem długie 
pędy, a jesienią przyciąć zbyt grube 
gałęzie. W ten sposób mniejsze re-
zerwy składników są transportowane 
do korzeni. Przez pierwsze trzy lata 
produkcja może być niższa, a owoce 
mogą być drobniejsze. Od czwartego 

roku, produkcja jest nieco większa, 
a masa owoców tylko trochę niższa. 
Owoce dorastające w zewnętrznej 
części korony drzewa są dorodniejsze 
(mają większą średnicę – red.) i mają 
większą masę oraz wyższą zawartość 
ekstraktu, a owoce w dolnej części 
korony są gorzej wybarwione.

Zawartość suchej masy jako 
kryterium jakości owoców
W swojej prezentacji Sara Serra 
(Washington State University, Sta-
ny Zjednoczone) argumentowała, że 
zawartość suchej masy została nie-
dawno uznana za nowe kryterium 
w kontekście jakości oraz dojrzałości 
owoców i ostatecznie jako argument 
dla konsumenta przy wyborze owo-
ców. W przypadku awokado, mango 
i kiwi na podstawie zawartości suchej 
masy jest wyznaczana optymalna da-
ta zbioru owoców.

Zawartość suchej masy w owocach 
wzrasta wówczas, gdy korony drzew 
przechwycą więcej światła. Na jej za-
wartość pozytywnie wpływa także 
mniejsza liczba owoców na drzewie. 
Natomiast negatywny wpływ na za-
wartość suchej masy ma zwiększone 
nawadnianie. W przypadku jabłek ba-
danie zawartości suchej masy pod-
czas zbioru owoców może wskazywać 
na właściwości sensoryczne owoców 
po przechowywaniu.

Oznaczenia zawartości suchej 
masy można wykonać w sposób nie-
destrukcyjny za pomocą urządzeń 
wykorzystujących promieniowanie 
bliskiej podczerwieni (NIR). W ame-
rykańskim badaniu wykorzystano 
urządzenie Felix F-750. Jego zaletą 
jest to, że do analizy nie jest wyma-
gane przygotowanie próbek. Pomiary 
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wykonuje się w sadzie. Ponieważ po-
miary odbywają się szybko, równo-
cześnie można prowadzić także inne 
analizy. Wadą tego modelu jest jednak 
konieczność opracowania systemu do 
przetworzenia uzyskanych wyników.

Konsumenci kojarzą wyższą zawar-
tość suchej masy z bardziej soczy-
stym, słodszym miąższem i lepszym 
smakiem gruszki. Z przytoczonej 
podczas spotkania ankiety wynika, 
że konsumenci są również gotowi 
płacić więcej za owoce o wyższej 
zawartości suchej masy. W związku 
z tym, jak wskazano, celowe byłoby 
w przyszłości, na etapie np. sortowa-
nia, oddzielanie gruszek ze względu 
na ten parametr.

Termin cięcia a zawartość  
suchej masy
W przypadku odmiany ‘d’Anjou’ wyż-
szą zawartość suchej masy oznacza-
no wtedy, gdy cięcie drzew przepro-
wadzano zaraz po zbiorze owoców. 
Jeśli drzewa były formowane zimą lub 
latem, zawartość suchej masy była 
wyraźnie niższa. Kombinacja, w której 
pędy przycinane były latem i po zbio-
rze owoców, pokazała, że taka prakty-
ka prowadzi do niewielkiego wzrostu 
zawartości suchej masy w owocach. 
Warto pamiętać, że owoce o niższej 
zawartości suchej masy są mniejsze 
(mają mniejszą średnicę – red.) i za-
wierają mniej ekstraktu oraz mają 
wyższy wskaźnik IAD (= mniej dojrzały; 
mierzony za pomocą DA-meter).
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Dotacja na nawadnianie
Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r.  
rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed 
skutkami suszy, mogą ubiegać się o dotację na inwe-
stycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

O pomoc, która jest realizo-

wana w ramach działania 

„Modernizacja gospodarstw 

rolnych” z PROW 2014–2020, 

może wystąpić rolnik posia-

dający gospodarstwo o po-

wierzchni co najmniej 1 ha i nie 

większe niż 300 ha. Wniosko-

dawca powinien zarabiać na 

produkcji zwierzęcej lub ro-

ślinnej, o czym ma świadczyć 

wykazany przychód w wy-

sokości co najmniej 5 tys. zł, 

odnotowany w okresie 12 mie-

sięcy poprzedzających miesiąc 

złożenia wniosku. Konieczna 

jest także obecność w krajo-

wym systemie ewidencji produ-

centów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wnio-

sków o przyznanie płatności. 

Co istotne, przyznanie pomocy 

w tym obszarze wsparcia nie 

jest uzależnione od wielkości 

ekonomicznej gospodarstwa 

i nie trzeba wykazywać wzro-

stu wartości dodanej brutto 

(GVA). 

Wsparciem z ARiMR mogą 

zostać objęte trzy kategorie 

inwestycji: l ulepszające już 

istniejące instalacje nawadnia-

jące; l powiększające obszar 

nawadniania; l jednocześnie 

powiększające obszar nawad-

niania oraz ulepszające już ist-

niejące instalacje. 

Ubiegając się o dotację na 

nawadnianie, należy: w przy-

padku ulepszenia istniejących 

instalacji – doprowadzić do 

oszczędności wody na pozio-

mie co najmniej 10%; w przy-

padku powiększenia obszaru 

nawadniania – wykazać brak 

znaczącego negatywnego od-

działywania inwestycji na śro-

dowisko; w przypadku inwesty-

cji wpływających na jednolite 

części wód powierzchniowych 

lub podziemnych, których stan 

ze względu na ilość wody zo-

stał w planie gospodarowania 

wodami w dorzeczu określony 

jako mniej niż dobry – wyka-

zać ponadto  faktyczną (efek-

tywną) oszczędność wody. 

Stąd też każda z inwestycji 

w nawadnianie musi mieć za-

instalowane urządzenie do 

pomiaru zużycia wody. 

Pomoc finansowa na jedne-

go beneficjenta i jedno gospo-

darstwo wynosi maksymalnie 

100 tys. zł, przy czym refunda-

cji podlega 50% kosztów ponie-

sionych na realizację inwesty-

cji (60% w przypadku młodego 

rolnika). Minimalne koszty in-

westycji muszą być wyższe niż 

15 tys. zł. Planowane operacje 

mogą być realizowane tylko 

jednoetapowo. Zakończenie 

realizacji operacji i złożenie 

wniosku o płatność powin-

no nastąpić przed upływem  

24 miesięcy od dnia zawar-

cia umowy o przyznaniu po-

mocy, lecz nie później niż do  

30 czerwca 2023 r. 

Rolnicy mogą sfinansować 

z tego programu m.in. budo-

wę studni i zbiorników; zakup 

maszyn i urządzeń do poboru, 

magazynowania, uzdatniania, 

odzyskiwania lub rozprowa-

dzania wody, instalacji na-

wadniających i systemów do 

sterowania nawadnianiem. 

Wnioski przyjmują oddzia-

ły regionalne ARiMR, można 

je także składać za pośredni-

ctwem biur powiatowych. 
Źródło: ARiMR
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ul. Leśna 7 
96-127 Lipce Reymontowskie 
tomasz.kroc@aquatom.com.pl 
www.aquatom.com.pl

+48 600 834 392
+48 539 616 614
+48 692 410 408

NAWADNIAJĄCE
SPRZEDAŻ 

MONTAŻ 
SERWIS 

•  indywidualne doradztwo  
przy wyborze rodzaju nawodnienia, 

•  projekt instalacji, 

•  dobór materiałów, 

•  wykopy i przyłącza elektryczne, 

•  dobór i wpuszczanie pomp głębinowych, 

•  montaż instalacji wraz z uruchomieniem, 

•  zgrzewanie folii w kopanych  
zbiornikach wodnych

fot. M. Strużyk
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25Ochrona przed szarą pleśnią 
w okresie kwitnienia jabłoni

Grzyb Botrytis cinerea, sprawca szarej pleśni, występuje w przyrodzie powszechnie. Jest typowym polifagiem 
porażającym wiele gatunków roślin uprawnych i dziko rosnących. Jego występowanie o charakterze pato-
genicznym stwierdzono na blisko 250 gatunkach roślin należących do różnych rodzin botanicznych. Ponadto 
może rozwijać się saprotroficznie na martwych szczątkach roślin, co zwiększa możliwości jego przeżycia, roz-
przestrzeniania oraz zakażania. I w tych faktach należy upatrywać niebezpieczeństwa wynikającego z jego 
wystąpienia w środowisku roślin uprawnych, w tym prawie wszystkich sadowniczych.

„Preferencje”
Grzyb B. cinerea występuje prawie we wszystkich upra-
wach sadowniczych (truskawka, malina, jeżyna, poziom-
ka, borówka wysoka, winorośl, jabłoń, grusza), wywołując 
różne objawy chorobowe podczas wegetacji roślin. Jego 
charakterystyczną właściwością jest rozkład tkanek/ko-
mórek. Początkowo zaobserwować można wodniste pla-
my w miejscu porażenia orga-
nu rośliny grzybem, z czasem 
dochodzi do maceracji i gnicia 
o charakterze suchym bądź 
mokrym. Takie zmiany cho-
robowe dotyczyć mogą za-
równo powierzchni pędów, jak 
i liści oraz owoców. Do infekcji 
dochodzi najczęściej w wa-
runkach wysokiej wilgotności 
środowiska, przy czym proces 
chorobowy przebiega w każ-
dym zakresie temperatury, tak-
że przy bardzo niskiej tempe-
raturze, nieco powyżej 0°C.

Aktywność w okresie kwitnienia jabłoni
Aktywności grzyba szczególnie sprzyja deszczowa po-
goda w czasie pełni kwitnienia i podczas opadania 
płatków. W takich warunkach wszędobylski grzyb za-
siedla słupki i pręciki, a także pozostaje w formie ukrytej 
w kielichu rozwijającego się zawiązka. Nie ma danych 
wskazujących na różnice w podatności kwiatów jabłoni 
różnych odmian na zakażenie przez B. cinerea. Są one 
bardzo delikatnym organem, niezależnie od odmiany. 
O ich zakażeniu decydują głównie obecność źródła in-
fekcji i sprzyjające warunki pogodowe.
Na skutek zakażenia kwiatów jabłoni przez zarodniki B. ci-
nerea rozwija się mała plamka gnilna na zawiązkach owo-
ców, u podstawy działek kielicha. Jednak proces jej roz-
rastania zostaje szybko zahamowany, porażona tkanka 

zapada się i zasycha. Wokół kielicha pozostają ciemno-
brązowe, suche, nekrotyczne plamy o średnicy 0,5–3 cm. 
Jeżeli pogoda stymuluje sprawcę choroby, może rozwi-
nąć się miękka zgnilizna obejmująca miąższ pod skórką. 
Silnie porażone zawiązki – opadają, mniej – wzrastają, 
ale w gnieździe nasiennym powiększającego się owocu 
grzyb rozwija się nieprzerwanie, aby w okresie przecho-

wywania plonu ujawnić się ze 
szczególną siłą.
Letnia forma szarej pleśni to 
tzw. sucha lub mokra zgnilizna 
przykielichowa, widoczna na 
zawiązkach owoców i młodych 
owocach.

Ochrona
Do zapobiegania wystąpie-
nia tej choroby lub jej zwal-
czania (we wczesnym stadium 
rozwoju procesu) rekomen-
dujemy fungicyd Fontelis™ 
200 SC (200 g pentiopira-
du w l). Fontelis™ należy za- 

stosować zwłaszcza podczas deszczowej pogody, od 
pełni kwitnienia (50% kwiatów otwartych) do zasychania 
kwiatów, większość płatków odpada (BBCH 65-67). Warto 
sięgnąć po ten środek (w dawce 0,5–0,75 l/ha), szczegól-
nie, że jest on również zarejestrowany przeciwko parchowi 
i mączniakowi jabłoni. Jednym trafionym w terminie za-
biegiem możemy wyeliminować jednocześnie sprawców 
wszystkich trzech chorób. Ze względu na przynależność 
substancji czynnej do grupy SDHI, w ramach strategii an-
tyodpornościowej należy przestrzegać liczby zabiegów 
środkami z tej grupy, która nie powinna przekraczać, łącz-
nie przeciwko wszystkim patogenom – 3 w sezonie.

Marek Chorzępa
Key Account Manager, Corteva Agriscience™

dział rolniczy firmy DowDuPont

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.
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

FUNGICYD

Fontelis artykul ochrona przed szara plesnia 205x285 Corteva KW 2020.indd   1Fontelis artykul ochrona przed szara plesnia 205x285 Corteva KW 2020.indd   1 10.02.2020   10:49:0210.02.2020   10:49:02

a
rt

y
k

u
ł 

 s
p

o
n

s
o

ro
w

a
n

y



3/2020 HALA: B  STOISKO: 3513-15.03.2020
AGROTECH KIELCE Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na tegorocznych targach Agrotech Kielce! 

Ochrona 
drzew owocowych 
w 2020 r.

Katarzyna Kupczak  Plantpress

Po pojawiających się sukcesywnie decyzjach o wycofywaniu 
kolejnych substancji czynnych (składników środków ochro-

ny roślin) z użycia w Unii Europejskiej zadajemy sobie pytanie 
– jaki jest w tym sens i o co tak naprawdę chodzi? Nie o pienią-
dze, bo tych uszczupli się sadownikom we wszystkich krajach 
unijnych, gdyż nie wprowadza się równie skutecznych, ale bez-
piecznych dla środowiska, użytkowników i konsumentów alter-
natywnych związków w zamian wycofywanych. O środowi- 
sko (?) – no nie, bo gdy wyeliminuje się jedyne antidotum, rol-
nicy będą np. zamiast jednego zabiegu doglebowego wykony-
wali kilka napowietrznych, aby uzyskać zamierzony efekt. 
O zmniejszenie produkcji roślinnej?…

Wycofywane w UE substancje
Mimo iż część związków, które wy-
mienię (w kolejności eliminowania 
w tym roku), nie była zarejestrowana 
do ochrony sadów i jagodników, ich 

wycofanie już w tym roku odczują 
także sadownicy. Propikonazol mo-
że być stosowany tylko do 19 marca, 
metiokarb – do 3 kwietnia, chloro-
piryfos i chloropiryfos-M – do 16 

kwietnia, chlorotalonil – do 20 maja, 
dimetoat – do 30 czerwca, desmedi-
fam – do 1 lipca. Już teraz wiadomo, 
że data graniczna na stosowanie tia-
chloprydu (tiakloprydu, decyzja z 13 
stycznia br.) przypada na 3 lutego 
2021 r. Po usunięciu poszczególnych 
substancji zmieniane są także normy 
NDP. Trzeba mieć to na uwadze, aby 
nie „eksperymentować” ze środka-
mi po wyżej wymienionych datach. 
Zagrożonych wycofaniem jest wiele 
innych związków od lat stosowanych 
w ochronie roślin. O każdej decyzji, 
jaka w tym zakresie zapadnie, będzie-
my niezwłocznie informowali naszych 
Czytelników. Na razie, tj. do 21 lutego, 
dokumenty unijne nie donoszą o takich  
przypadkach.

Trzeba mieć świadomość, że 
niezależne kraje unijne ustalają 
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autonomiczne prawa i tak też m.in. postąpiła Francja, za-
braniając swoim rolnikom stosowania neonikotynoidów, 
czyli związków zaklasyfikowanych wg IRAC do grupy 4, bez 
względu na podgrupy. Jeśli któryś z polskich sadowników 
produkował owoce na rynek francuski, musi się do tych 
wymogów dostosować.

Usunięte z rejestru
Nie można już stosować w sadach następujących fungicy-
dów: Antracol 70 WG (propineb używany do ochrony jabło-
ni przed parchem); grupa produktów, której składnikiem był 
tiuram – Aplosar 80 WG (stosowany do walki z parchem w sa-
dach jabłoniowych i gruszowych), Pomarsol Forte 80 WG  
(do ochrony m.in. jabłoni przed parchem, brzoskwini przed 
kędzierzawością liści), Sadoplon 75 WP (do ochrony m.in. 
jabłoni i gruszy przed parchem, wiśni – przed gorzką zgni-
lizną, leszczyny przed moniliozą), Thiram Granuflo 80 WG 
(do ochrony m.in. jabłoni przed parchem, brzoskwini przed 
kędzierzawością liści); Bumper 250 EC (propikonazol do 
ochrony jabłoni przed mączniakiem i parchem).

Z listy regulatorów wzrostu wykreślono (wygasła re-
jestracja) SmartFresh 03 VP (wykorzystywanego do wy-
dłużenia przydatności przechowalniczej jabłek, gruszek, 
śliwek). Wśród dopuszczonych do stosowania jest jednak 
wiele innych produktów zawierających 1-metylocyklopro-
pen, dlatego sadownicy nie powinni odczuć tej straty.

Rejestracja wygasła także używanemu do odkażania 
podłoża środkowi Basamid 97 GR, ale na jego miejsce 
został zarejestrowany Basamid, z o wiele większym za-
kresem możliwości stosowania w sadownictwie, więc ta 
zmiana wyszła na dobre.

W tym sezonie upływa termin rejestracji
Wymienionym poniżej środkom upływa termin rejestra-
cji, przy czym, być może, w przypadku niektórych trwa 
w MRiRW proces przedłużenia rejestracji, dlatego te da-
ty mogą ulec zmianie. Jeśli wprowadzający produkt na 
rynek nie wystąpił o przedłużenie rejestracji, wówczas 
podana data jest graniczna, do której dany środek może 
być stosowany.

Fungicydy: Cobresal 50 WP (tlenochlorek miedzi, do  
31 lipca), Cobresal Extra 350 SC (tlenochlorek miedzi, do 31 lip- 
ca), Cuproxat 345 SC (trójzasadowy siarczan miedziowy, 
z zezwoleniem nr R-1/2009 do 6 lipca, w zamian patrz 
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tabela 1), Curzate C Extra 31 WG 
(cymoksanil i wodorotlenek miedzi, 
do 31 lipca), Dalion 50 WP (tlenochlo-
rek miedzi, do 31 lipca), Xedathane-
-HN (pirymetanil, do 31 października).

Zoocydy: Grom 200 SL, Jowisz 200 SL,  
Piorun 200 SL, Wulkan 200 SL, Zeus 
200 SL (wszystkie pięć zawierają 
acetamipryd, do 30 października).

Nowe środki ochrony roślin
Od przygotowania do druku po-
przedniego „Programu…” (początek 
stycznia 2019 r.) wiele środków zo-
stało zarejestrowanych i już w 2019 r.  
można ich było używać. Wiele jednak 
dopuszczono do obrotu pod koniec 
poprzedniego roku lub na przeło-
mie 2019/2020, przy czym uzyska-
ły one rejestrację standardową lub 
tzw. małoobszarową (patrz podtytuł 

dotyczący rejestracji małoobszaro-
wych, poniżej), albo na obu zasadach. 
Dlatego od dwóch lat przesuwamy 
datę oddania do druku i opublikowa-
nia naszego „Programu…”, aby jesz-
cze przed sezonem poinformować 
sadowników o maksymalnie komplet-
nym zestawie środków ochrony roślin 
oraz wszystkich obostrzeniach, która 
to wiedza pozwoli z pełną świado-
mością przystąpić do nowego okresu 
produkcji owoców. W tabelach 1–4 
publikujemy informacje o wszystkich 
środkach, które pojawiły się w dobo-
rze, a próżno ich szukać w programie 
z roku 2019.

Rozszerzenie rejestracji
Dość często się zdarza, że rejestra-
cja nowego środka to nie koniec prac 
nad produktem. Nieprzerwanie trwają 

z nim doświadczenia i obserwacje sku-
teczności, a wszystko dlatego, aby 
wykorzystać pełnię możliwości nowej 
cząsteczki czy nowoczesnego skonfigu-
rowania znanego związku, ale w połą-
czeniu z autorskimi nośnikami poprzez 
sfinalizowanie tego procesu rozszerze-
niem rejestracji o nowe zastosowania. 

Spośród fungicydów rozszerzenie 
rejestracji w sadach dotyczy środków:
– Arvemus 80 WG, Kollin 80 WG, Leka-

ro 80 WG (zawierają kaptan; można 
je dodatkowo stosować w ochronie 
gruszy, gruszy azjatyckiej, pigwy);

– Kicker 250 EC (difenokonazol; 
dodatkowo w ochronie gruszy 
i czereśni);

– Merpan 80 WDG, Mertop 80 WDG 
(zawierają kaptan; dodatkowo 
w ochronie gruszy, pigwy, czereśni);

– Plantivax (laminaryna; dodatkowo 

Tabela 1. Fungicydy – nowości do stosowania w sadach, zamieszczone w „Programie Ochrony Roślin Sadowniczych na 2020 r.”
Nazwa handlowa ś.o.r. Nazwa substancji czynnej Chroniony gatunek rośliny Zwalczany agrofag
ActiSeal PYR pirymetanil jabłka, gruszki gorzka zgnilizna, sina pleśń
Dafne 250 EC
Ila 250 EC
Porter 250 EC

difenokonazol jabłoń parch jabłoni, mączniak jabłoni

Bluna 250 EC
Hajmon 250 EC

jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy
wiśnia, czereśnia drobna plamistość liści

Astron 350 SE,  
Galioma 350 SE, Marlok 350 SE

ditianon jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy

Avtar NT PRO mankozeb jabłoń parch jabłoni
Champion 50 WG wodorotlenek miedziowy jabłoń parch jabłoni 
Mag 50 WG
Carpene 544 SC dodyna jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy

czereśnia, wiśnia drobna plamistość liści
brzoskwinia kędzierzawość liści

Dodifun SC jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy
czereśnia, wiśnia drobna plamistość liści

Cuproxat 345 SC  
(zezwolenie nr R-17/2019)

trójzasadowy siarczan 
miedziowy

jabłoń parch jabłoni
brzoskwinia, morela, nektaryna kędzierzawość liści

Kenja 400 SC izofetamid wiśnia brunatna zgnilizna

Laminone laminaryna jabłoń, grusza zaraza ogniowa
jabłoń parch jabłoni, parch przechowalniczy, gorzka 

zgnilizna jabłek
Luna Care 71,6 WG fluopyram + fosetyl glinu jabłoń parch jabłoni

grusza parch gruszy, mączniak jabłoni na gruszy, 
brązowa plamistość (Stemphylium), zaraza 
ogniowa, rak drzew owocowych, rak bakteryjny

Merplus 800 SC kaptan + fosfonian potasu jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy
Soriale fosfoniany potasu jabłoń, grusza parch jabłoni i gruszy
Talius Sad proquinazyd jabłoń, grusza mączniak
Tobias-Pro 250 EW tebukonazol wiśnia, śliwa brunatna zgnilizna
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w ochronie jabłoni przed kolejnymi 
chorobami);

– Polyversum (Pythium oligandrum; 
dodatkowo wpływa pozytyw-
nie na jabłka przeznaczone do 
przechowywania);

– Tores 250 EC, Valor 250 EC, Wezen 
250 EC (difenokonazol; dodatkowo 
w ochronie gruszy i czereśni).
Spośród zoocydów do stosowania 

w sadach rozszerzenie rejestracji do-
tyczy środków:
– Isomate CTT [zawiera (E,E)-8,10- 

dodekadieno-1-ol + dodekano-1-ol  
+ tetradekano-1-ol; można go do-
datkowo stosować w ochronie 
gruszy;

– Lamcex Extra 2,5 WG (lambda-cy-
halotryna; dodatkowo w ochronie 
pigwy);

– Movento 100 SC (spirotetramat; do-
datkowo w ochronie brzoskwini, 
moreli, śliwy);

– Treol 770 EC (olej parafinowy; 
dodatkowo w ochronie gruszy, 
brzoskwini, moreli, śliwy, czereśni, 
wiśni).
Spośród regulatorów wzrostu roz-

szerzenie rejestracji dotyczy środków:
– FruitSmart 3,3 VP (zawiera1-mety-

locyklopropen; można nim dodat-
kowo traktować gruszki, gruszki 
azjatyckie, pigwy, śliwki, morele, 
brzoskwinie, nektarynki).

Rejestracje tzw. małoobszarowe
Od kilku lat wzrasta liczba rejestracji 
obejmujących możliwość „stosowa-
nia środka ochrony roślin w upra-
wach i zastosowaniach małoobsza-
rowych”. Tak dokładnie brzmi zapis 
reguły znajdującej się w etykietach. 
Jej dalsza część, zanim nastąpi wy-
mienianie gatunków małoobszaro-
wych, w których uprawach można 
użyć danego środka, jest następująca: 

„Odpowiedzialność za skuteczność 
działania i fitotoksyczność środka 
ochrony roślin stosowanego w upra-
wach małoobszarowych ponosi wy-
łącznie jego użytkownik”. W naszym 
„Programie…” wszystkie takie reje-
stracje są uwzględniane, przy czym 
informujemy o tym w formach opisu 
(w alfabetycznych spisach: fungicy-
dów, zoocydów, regulatorów wzrostu, 
herbicydów) oraz cyfry w górnym in-
deksie – „1” – widniejącej po nazwie 
handlowej środka, w szczegółowych 
zaleceniach ochrony poszczególnych 
gatunków roślin.

Spotkałam się z reakcjami, że po 
przeczytaniu powyższej informacji 
wielu potencjalnych użytkowników 
rezygnowało z wykorzystania środ-
ka w takim zakresie. Jednak jak pod-
kreślają firmy wprowadzające środek 
z rejestracją tzw. małoobszarową na 
rynek, nie ma się czego obawiać. 
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Tabela 2. Zoocydy – nowości do stosowania w sadach, zamieszczone w „Programie Ochrony Roślin Sadowniczych na 2020 r.”
Nazwa handlowa 
ś.o.r.

Nazwa substancji czynnej Chroniony gatunek rośliny Zwalczany agrofag

BioBit Bacillus thuringiensis var. 
kurstaki szczep ABTS 351

grusza piędzik przedzimek, owocówka jabłkóweczka, zwójki, 
gąsienice brudnicowatych i namiotnikowatych

śliwa, wiśnia, czereśnia, 
brzoskwinia, morela 

gąsienice uszkadzające liście

Delegate spinetoram jabłoń, grusza owocówka jabłkóweczka, owocówka południóweczka, 
zwójki liściowe, szrotówek białaczek

grusza miodówki

Delta-Glob 25 EC deltametryna jabłoń kwieciak jabłkowiec

Evure 240 EW,  
Kaliber 240 EW, 
Mavrik Vita 240 EW

tau-fluwalinat jabłoń kwieciak jabłkowiec, owocówka jabłkóweczka, mszyca 
jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa

grusza mszyca jabłoniowo-babkowa

grusza, grusza azjatycka kwieciak, mszyca jabłoniowa

grusza, grusza azjatycka, 
pigwa pospolita

owocówka jabłkóweczka

Florbac, Xtreem Bacillus thuringiensis var. 
aizawai szczep ABTS-1857

jabłoń piędzik przedzimek, owocówka jabłkóweczka, zwójka 
siatkóweczka

śliwa, wiśnia, czereśnia, 
brzoskwinia, morela, 
leszczyna, orzech włoski, 
grusza, pigwa

gąsienice uszkadzające liście

Hinode flonikamid jabłoń mszyce

grusza mszyce: jabłoniowa-zielona; gruszowa

śliwa mszyce: śliwowo-trzcinowa; śliwowo-kocankowa; śliwowo-
-chmielowa

Matrix 2,5 EC deltametryna śliwa mszyce, muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii)

grusza mszyce, miodówki

czereśnia, wiśnia mszyce, muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii), 
nasionnica trześniówka

Nealta cyflumetofen jabłoń przędziorek owocowiec

grusza, pigwa przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec i inne 
gatunki przędziorków

Rak 3 (E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol 
+ octan n-tetradecylu

jabłoń, grusza owocówka jabłkóweczka

Rak 3 + 4 (E,E)-8,10-dodekadien 
o-1-ol + octan Z-11-
tetradecenylu + octan 
n-tetradecylu 

czereśnia, wiśnia zwójka siatkóweczka

jabłoń, grusza owocówka jabłkóweczka, zwójka siatkóweczka

Xapiro 05 SC fenpiroksymat jabłoń przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Tabela 3. Regulatory wzrostu – nowości do stosowania w sadach, zamieszczone w „Programie Ochrony Roślin Sadowniczych 

na 2020 r.”
Nazwa handlowa ś.o.r. Nazwa substancji 

czynnej
Traktowany gatunek rośliny Cel

Dirabel kwas 1-naftylooctowy jabłoń przerzedzanie zawiązków owoców
jabłka, gruszki zapobieganie przedwczesnemu opadaniu

Monex jabłoń przerzedzanie zawiązków owoców, zapobiega-
nie przedwczesnemu opadaniu

Diramid 1-naftyloacetamid jabłoń przerzedzanie zawiązków owoców
Improvit 1-metylocyklopropen jabłka, gruszki przedłużenie przydatności do przechowywania

Tabela 4. Herbicydy – nowości do stosowania w sadach, zamieszczone w „Programie Ochrony Roślin Sadowniczych na 2020 r.”
Nazwa handlowa ś.o.r. Nazwa substancji czynnej Chroniona uprawa Zwalczane chwasty
Akapit 125 EC fluazyfop-P-butylowy grusza, pigwa, wiśnia, czereśnia, śliwa, brzoskwinia, 

morela, orzech włoski
chwasty jednoliścienne

Privium 125 EC
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W wielu przypadkach ubieganie się o dopuszczenie 
środka na powyższych zasadach jest jedyną możliwością, 
aby danemu gatunkowi rośliny zagwarantować ochronę 
przed agrofagami, często znacznie utrudniającymi jego 
uprawę na opłacalnym poziomie. Ponadto, do tych reje-
stracji dochodzi na podstawie badań uprzednio prowa-
dzonych przez koncern chemiczny będący właścicielem 
środka. Wykonywano z nim doświadczenia pod kątem 
dawkowania, liczby zabiegów w sezonie, częstotliwo-
ści użycia oraz oczywiście karencji. Ponadto, aby taką 
rejestrację uzyskać, konieczne było także badanie za-
chowania substancji czynnej/czynnych (polegające na 
obserwacji przemian, tempa rozkładu i zanikania w po-
traktowanej roślinie w danych warunkach wzrostu czy 
przechowywania), aby określić, czy spełnia/spełniają 
ona/one dopuszczalny poziom pozostałości (tzw. MRL 
= NDP). Czyli wszelkie zasady bezpieczeństwa środowi-
skowego, użytkowego i żywnościowego musiały zostać 
wzięte pod uwagę, aby w danym zakresie środek został 
zarejestrowany. Wszystko działo się więc podobnie jak 
z tradycyjną rejestracją. 

Dlatego może nie warto, nie doceniać danego środka 
z rejestracją małoobszarową, ponieważ prawdopodo-
bieństwo, że nic złego się nie stanie jest bardzo duże 
(tzn. nie dojdzie do uszkodzenia roślin, spowolnienia 
i ograniczenia ich plonowania czy skażenia pozostałoś-
ciami). Warunkiem jest jednak przestrzeganie wszystkich 
wskazówek podanych w etykiecie, odnośnie do: maksy-
malnej dawki środka przy jednorazowym zastosowaniu, 
liczby i częstotliwości prowadzenia nim zabiegów w se-
zonie, uwzględnienia, czy tej samej substancji czynnej 
nie stosowaliśmy już uprzednio (aby nie mieć problemu 
z uodpornieniem agrofaga, czyli brakiem skuteczności 
i nagromadzeniem substancji w środowisku), zalecanej 
fazy wzrostu/rozwoju rośliny chronionej, także stadium 
rozwoju danego agrofaga (jaja, larwy, osobniki dorosłe) 
oraz oczywiście prewencji dla ludzi i zwierząt, a także 
karencji. Wytyczne te nie są niczym nadmiernym i wyjąt-
kowym – w dobrej praktyce ochrony roślin są to rutyno-
we zasady, których przestrzegać musi każdy użytkownik 
środków ochrony roślin, bez względu, czy dany produkt 
został dopuszczony do użycia wg tradycyjnej rejestracji 
czy „małoobszarowej”.
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 Na rzecz innowacyjnego 
 zrównoważonego rolnictwa

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez firmę Bayer  
14 stycznia br. w Warszawie, zaprezentowano nowości w portfolio 
firmy na sezon 2020. Wśród nich znalazły się: Ascra Xpro – fungicyd 
do ochrony zbóż, Sekator Plus – herbicyd do ochrony zbóż oraz Luna 
Care 71,6 WG – fungicyd do ochrony upraw sadowniczych. Poinfor-
mowano również o nowych odmianach kukurydzy. Ponadto Bayer 
Crop Science Monsanto Polska pod marką Seminis wprowadza nowe 
odmiany warzyw: kalafior ‘Gieflor’ odmianę dla przemysłu (dobrze 
okrytą liśćmi); marchew ‘Caribou’ odmianę niezwykle wyrównaną, 
gładką, do przechowywania; pomidor tunelowy ‘Pink ID’ o umiarko-
wanie dużych owocach, cechujący się doskonałym smakiem, kolorem 
i jakością. Stawiając na innowacje, firma rozwija także rolniczą plat-
formę cyfrową Climate FieldView.

Nowy fungicyd do ochrony upraw sa-
downiczych. Jak informował Radosław 

Suchorzewski, Luna Care 71,6 WG to 

nowy fungicyd z rodziny Luna, przezna-

czony do ochrony upraw sadowniczych: 

jabłoni i gruszy. W skład preparatu 

wchodzą: fluopyram 50 g/kg oraz fosetyl 

glinu 666 g/kg. Dzięki synergii działania 

tych substancji produkt wykazuje sze-

roki zakres zwalczania patogenów na 

wielu poziomach: kontaktowych, transla-

minarnych, systemicznych, systemicz-

nych dwukierunkowych oraz indukuje 

naturalną odporność rośliny.

Luna Care jest przeznaczona do 

zwalczania takich chorób grzybowych, 

jak parch i mączniak prawdziwy, Stemp-

hylium, rak drzew owocowych. Jedno-

cześnie ogranicza szkodliwość innych 

chorób, m.in. bakteryjnych (zarazy og-

niowej, raka bakteryjnego drzew owo-

cowych). Dzięki systemicznemu i dłu-

gotrwałemu działaniu, a także wysokiej 

odporności na zmywanie, 

można wydłużyć okresy 

między zabiegami (8–10 dni).  

Właściwości te pozwalają ponadto na 

ochronę młodych liści, które wyrosły 

po wykonanym zabiegu. 

W uprawie jabłoni zalecana dawka 

stosowania to 2 kg/ha (0,67 kg/metr wy-

sokości korony drzewa), w gruszy 3 kg/ha  

(1 kg/metr wysokości korony drzewa). 

Rolnicza platforma cyfrowa. Cli-

mate FieldView, jak informował Adam 

Kopyść z Bayer, to rolnicza platforma 

cyfrowa, która umożliwia rejestrowanie, 

gromadzenie i analizę bieżących oraz hi-

storycznych danych na temat stanu pól. 

Zdjęcia obrazujące zdrowotność upraw, 

mapy zużycia wody przez rośliny czy 

funkcję rozpoznania strefowego mają 

wspierać plantatorów w podejmowa-

niu decyzji agronomicznych opartych 

na obiektywnej analizie danych. Aplika-

cja Climate FieldView oraz precyzyjny 

sprzęt rolniczy, współpracujący z syg-

nałem geolokalizacyjnym GPS, pozwa-

lają z dużą dokładnością wykonywać 

zabiegi agrotechniczne. Siew nasion, 

wysiew nawozów, oprysk chemiczny 

czy nawadnianie upraw odbywa się na 

podstawie zdiagnozowanych i indywidu-

alnych zaleceń (map aplikacyjnych) dla 

każdego pola lub jego fragmentu, co jest 

korzystne zarówno dla rolnika, jak i śro-

dowiska naturalnego. Aplikacja jest do-

stępna w dwóch wersjach: podstawowej 

FieldView Prime (służącej głównie do 

monitoringu upraw w trakcie wegetacji) 

i rozbudowanej FieldView Plus – współ-

pracującej z urządzeniem, rejestrującym 

w czasie rzeczywistym podstawowe da-

ne związane z wykonywanymi zabiegami 

agrotechnicznymi na danym polu.

Monika Strużyk

O możliwościach zastosowania do ochrony jabłoni 

i gruszy nowego fungicydu z rodziny Luna  

– Luna Care 71,6 WG, informował Radosław 

Suchorzewski

fot. M. Strużyk
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Co zawiniło  
– preparat  
czy klimat?

Dr Alicja Maciesiak  Skierniewice

Obecnie zwalczanie szkodników w sadach jest bardzo trudne 
– z roku na rok sadownicy wykonują coraz więcej zabiegów 

je zwalczających. Rosną zatem koszty ochrony, natomiast efek-
tywność przeprowadzanych zabiegów jest niezadowalająca, a nie-
które gatunki szkodników stanowią coraz większe zagrożenie 
gospodarcze. Na tak liczne występowanie agrofagów i problemy 
z ich zwalczaniem ogromny wpływ ma m.in. ocieplenie klimatu. 
W Polsce coraz częściej notowane są łagodne zimy, wczesne 
wiosny oraz wysoka temperatura latem i jesienią.

Wzrost temperatury a presja  
ze strony szkodników
Ciepłe i łagodne zimy umożliwiają 
dobre przetrwanie wszystkich form 
zimujących szkodników. Dlatego tuż 
po rozpoczęciu wegetacji ich presja 
jest bardzo duża. 

Wysoka temperatura w sezonie we-
getacji sprzyja zwiększeniu liczebno-
ści szkodników, zwiększa się ich re-
produkcja. Takie warunki wpływają 
na przyspieszenie przemian metabo-
licznych owadów, muszą one więcej 
jeść, a zatem wyrządzają większe 
szkody. Skraca się również ich cykl 
rozwojowy, a tym samym w sezonie 
rozwija się więcej pokoleń. Nato-
miast ciepła jesień sprzyja długiemu 
żerowaniu szkodników i ich dobremu 
przygotowaniu się do zimowania. 

W tej sytuacji notuje się wiele niepo-
wodzeń w ich zwalczaniu. Sadownicy 
są najczęściej niezadowoleni z efek-
tywności wykonanych opryskiwań 
zwalczających określoną grupę 
szkodników. Najczęściej za niską 
skuteczność zabiegu obwiniają za-
stosowany środek. W sezonie 2019 
od producentów owoców napływało 
wyjątkowo dużo informacji o słabym 
działaniu insektycydów. 

Czy rzeczywiście zawiniły 
preparaty?
Musimy pamiętać, że zastosowa-
nie konkretnego środka nie zawsze 
gwarantuje jego wysoką efektywność 
w zwalczaniu określonego agrofaga. 
Istnieje bowiem wiele uwarunkowań 
decydujących o tym, czy zabieg bę-
dzie skuteczny, czy też nie. Istotna 
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jest też znajomość biologii szkod-
ników i ich cykli rozwojowych, co 
pozwala na ocenę zagrożenia i wy-
znaczenie optymalnych terminów 
zwalczania. 

Bardzo ważna jest również liczebność 
zwalczanego szkodnika. Wyższą sku-
teczność zabiegu uzyskuje się bowiem 
zwalczając niższe liczebnie populacje 
szkodników, natomiast im większa li-
czebność agrofaga, tym trudniej go 
unicestwić. Z tego względu koniecz-
ne jest systematyczne wykonywanie 
lustracji na obecność i liczebność 
szkodników. Natomiast po osiągnięciu 
przez nie progu zagrożenia, konieczne 
jest przeprowadzenie zabiegu zwal-
czającego. Ogromne znaczenie ma też 
właściwy dobór preparatu, uwzględ-
niający obecność poszczególnych sta-
diów rozwojowych danego szkodnika 
dominujących w czasie zabiegu. Na 
przykład niektóre akarycydy nisz-
czą jaja letnie i młode larwy przę-
dziorków, inne z kolei formy dorosłe. 
Dlatego zastosowanie tylko jednego 
akarycydu w okresie występowania 
wszystkich stadiów rozwojowych nie 
wyniszczy dobrze tych roztoczy. 

Ważne jest również dokładne nanie-
sienie cieczy roboczej na chronio-
ne rośliny, zwłaszcza w przypadku 
zwalczania szkodników żerujących 
w miejscach trudno dostępnych, 
np. w zwiniętych liściach (mszyca 
jabłoniowo-babkowa), pod włoskami 
kutneru (szpeciele), w spękaniach i in-
nych zakamarkach kory (bawełnica 
korówka). Najlepsze wyniki uzyskuje 
się, stosując co najmniej 750 l cieczy 
roboczej na hektar. W przypadku 
szkodliwych gatunków motyli, np. 
owocówki jabłkóweczki, zwójkówek 
liściowych, ogromny wpływ na efek-
tywność ich zwalczania ma otoczenie 
sadu. Sąsiedztwo tzw. nieużytków sa-
downiczych zawsze obniża skutecz-
ność wykonywanych zabiegów. 

Kluczowe znaczenie dla dobrego 
działania każdej substancji aktywnej 
mają warunki atmosferyczne panują-
ce w czasie zabiegu i krótko po nim. 
Rośliny należy opryskiwać przy op-
tymalnej temperaturze, aby zapew-
niać wysoką skuteczność użytego 
preparatu. Minimalna temperatura 
stosowania większości insektycydów 
wynosi 15°C, natomiast pyretroidy 

działają lepiej w temperaturze do 
20°C, a pozostałe grupy do 25°C. 

Zbyt wysoka temperatura podczas 
zabiegu powoduje ogromne straty 
już pomiędzy dyszą opryskiwacza 
a chronionymi roślinami. Przy wy-
sokiej temperaturze ciecz robocza 
zbyt szybko odparowuje z liści, co 
utrudnia dobre działanie użytego 
środka. Czasami to odparowanie 
jest tak gwałtowne, że „do celu” tra-
fia zaledwie kilka procent substancji 
aktywnej znajdującej się w zbiorniku 
opryskiwacza. Ponadto aby preparat 
wykazał dobre działanie systemiczne, 
musi zostać wchłonięty do roślin. Naj-
częściej drogami przenikania środ-
ków ochrony są aparaty szparkowe 
i kutikula. Natomiast podczas upałów 
rośliny, aby ograniczyć parowanie 
wody z liści, zamykają aparaty szpar-
kowe, a dzięki woskom i włoskom 
pokrywającym liście są całkowicie 
„szczelne”, dlatego substancje aktyw-
ne nie mogą przedostać się do ich 
wnętrza. Ponadto intensywne nasło-
necznienie przyspiesza rozkład sub-
stancji aktywnych. Nic więc dziwnego, 
że preparaty zastosowane w takich 

Rys. 1. Temperatura (°C), Polska Centralna, 2019 r.
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warunkach nie niszczą w zadowa-
lającym stopniu określonego agro-
faga. Należy pamiętać, że na wynik 
przeprowadzonych zabiegów wpływa 
jeszcze wiele innych czynników, jak 
np.: siła wiatru, wilgotność powietrza, 
temperatura chronionych roślin czy 
temperatura cieczy roboczej.

Jaki pod względem temperatury 
był sezon 2019?
Kwiecień i maj 2019 były chłodne. 
Ponadto w maju wystąpiły przy-
mrozki, a po nich kilkudniowe opa-
dy deszczu uniemożliwiające wy-
konanie zabiegów zwalczających 
szkodniki. Następnie od czerwca aż 
do końca sierpnia notowano bardzo 
wysoką temperaturę (rys. 1). Przez 
cały ten okres w ciągu dnia do póź-
nych godzin wieczornych znacznie 
przekraczała ona zakres optymalny 
(15–25°C) zapewniający dobre działa-
nie preparatów. Z kolei w godzinach 
nocnych spadała dość szybko poni-
żej 15°C, a więc minimalnej warto-
ści dla dobrej efektywności zasto-
sowanych środków. Trudno było 

Obecnie i w najbliższych latach, ze względu 
na ocieplenie klimatu, zwalczanie szkodników 

w sadach nie będzie łatwe. Dlatego, aby w sezonie 
2020 nie przegrać z nimi walki, trzeba od 

wczesnej wiosny przeprowadzać systematyczne 
lustracje na ich obecność i kontrolować 

liczebność. Dopiero, gdy osiągnięty zostanie 
próg zagrożenia, należy zaplanować wykonanie 

zabiegu zwalczającego. Trzeba dołożyć wszelkich 
starań, aby takie szkodniki, jak mszyce, miodówki 

i przędziorki wyniszczyć już przed kwitnieniem 
lub wkrótce po jego zakończeniu. Należy również 
pamiętać, że wysoką skuteczność zastosowanych 

preparatów uzyska się stosując je w warunkach 
zapewniających dobre ich działanie.
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więc wykonać zabiegi w dobrych 
warunkach dla działania użytego 
środka, dlatego insektycydy były 
mało skuteczne. 

W sezonie 2019 najbardziej uciąż-
liwymi szkodnikami w sadach były 
mszyce, owocówka jabłkóweczka 
oraz miodówka gruszowa. Jakie 
więc były przyczyny słabego dzia-
łania preparatów w zwalczaniu tych 
gatunków szkodników?

Mszyce
Najczęściej popełnianym błędem 
było zbyt późne rozpoczęcie walki 
z mszycami, czyli gdy ich liczebność 
była już bardzo duża (fot. 1). Kolonie 
mszycy jabłoniowo-babkowej żeru-
jące w silnie skręconych liściach 
(fot. 2) były już chronione przed 

działaniem preparatów i z powodu 
uszkodzenia wiązek przewodzących 
w liściach i młodych pędach również 
przed działaniem preparatów syste-
micznych. Natomiast środki zasto-
sowane podczas upału były słabo 
pobierane przez rośliny, działały 
więc znacznie wolniej i słabiej (fot. 3).  
Dużą liczebność larw tej mszycy 
obserwuje się już wiosną i czas na 
jej zwalczenie przed kwitnieniem 
jest bardzo krótki. Na jabłoni roz-
wija się 8–10 pokoleń. W przeszło-
ści obecność tej mszycy w sadach 
obserwowano do końca czerwca. 
Obecnie występuje ona w sadach 

aż do września. Wynika to praw-
dopodobnie z małej dostępności 
żywicieli wtórnych, jakimi są różne 
gatunki babki. Z tego względu na jej 
zwalczanie trzeba zwrócić uwagę 
już wiosną, wtedy problemy z jej wy-
niszczeniem w dalszej części sezonu 
będą mniejsze.

Rys. 2. Owocówka jabłkóweczka – odłowy motyli w 2019 r., Kompina

Fot. 1. Najczęściej popełnianym błędem jest 

zbyt późne rozpoczęcie walki z mszycami, czyli 

gdy ich liczebność jest już bardzo duża Fot. 2. Kolonie mszycy jabłoniowo-

babkowej żerujące w silnie skręconych 

liściach trudno już zwalczyć

Fot. 3. Owoce zdeformowane  

na skutek żerowania mszycy 

jabłoniowo-babkowej
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HELM Polska Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa tel. 22 654 35 00, fax 22 654 83 10, www.helmpolska.com
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.

HELM poleca! 

Bawełnica korówka
Surowe zimy prawie całkowicie 
wyniszczają bawełnicę. Obecnie ze 
względu na znacznie wyższe tem-
peratury w tym okresie, kolonie tej 
mszycy obserwuje się w sadach już 
przed kwitnieniem lub wkrótce po je-
go zakończeniu. Dlatego konieczne 

jest systematyczne wykonywanie lu-
stracji na jej obecność i liczebność, 
a po stwierdzeniu jej obecności w sa-
dzie wykonanie zabiegu zwalczające-
go. Ze względu na dużą jej szkodli-
wość aż do późnej jesieni, najczęściej 
konieczne jest też jej zwalczanie po 
zbiorze owoców (fot. 4).

Owocówka jabłkóweczka
W ostatnich latach stanowi coraz 
większe zagrożenie. Liczba pokoleń 

tego gatunku zależy od warunków 
klimatycznych na obszarze jej wy-
stępowania. W Polsce najczęściej 
występują dwa pokolenia. Wysoka 
temperatura sprzyja masowym lo-
tom motyli, kopulacji, składaniu jaj 
i wylęganiu się larw. Intensywne 
składanie jaj odbywa się wtedy, gdy 
temperatura wieczorem jest wyższa 
niż 15°C. Rozwój jaja trwa od 6 dni 
w temperaturze 24°C i do 25 dni przy 
12,5°C. W korzystnych warunkach 

r e k l a m a

Fot. 4. Ze względu na dużą szkodliwość bawełnicy korówki aż do późnej jesieni, 

najczęściej konieczne jest też jej zwalczanie po zbiorze owoców – kolonia 

szkodnika (a) i pęd uszkodzony w efekcie jego żerowania (b)

a

b
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termicznych okres wylotu jest 
jednocześnie okresem składania jaj 
i rozwoju larw.

W sezonie 2019 w sadach, mimo 
coraz doskonalszego monitoringu 
i sygnalizacji, wykonano więcej za-
biegów zwalczających owocówkę 

jabłkóweczkę w stosunku do lat po-
przednich i w wielu z nich, zwłasz-
cza słabo owocujących, mimo to ob-
serwowano straty w plonie (fot. 5).  
Większe szkody notowano jednak 
w sadach sąsiadujących z nieużyt-
kami sadowniczymi. Wykonywanie 

zabiegu przy zbyt wysokiej tempe-
raturze sprawiało, że ciecz robocza 
szybko odparowywała, wysychała, 
co w efekcie przekładało się na niską 
efektywność zwalczania szkodnika. 

Miodówka gruszowa plamista
W przypadku tego szkodnika łagodna 
zima oznacza wczesne opuszczanie 
kryjówek zimowych przez osobniki 
dorosłe. Ważne jest więc wczesne 
rozpoczęcie ochrony. Błędy po-
pełniane w wiosennym zwalczaniu 
tego szkodnika skutkują gwałtow-
nym rozwojem populacji w okresie 
późniejszym (fot. 6). W sezonie 2019 
szkodnika tego zaczęto zwalczać do-
piero podczas rozwoju pierwszego 
letniego pokolenia, przy bardzo du-
żej liczebności. Wysoka temperatura 
utrudniała natomiast dobre działanie 
środków zastosowanych do zwalcza-
nia miodówki i stąd niepowodzenie 
w redukcji jej populacji. 

Fot. 6. Larwy miodówki gruszowej

Fot. 5. W ostatnich latach owocówka jabłkóweczka stanowi coraz większe 

zagrożenie

poleca

www.plantpress.pl

Program Ochrony Roślin

SADOWNICZYCH

Zasady  
i tabele mieszania

Interaktywny 
program 
ochrony

2020

JUŻ  
W SPRZEDAŻY

O
C

H
R

O
N

A
 

 s
zk

od
n

ik
i

38

r e k l a m a



3/2020

W nadchodzący sezon 
z wiedzą i nowościami

O tym, co nas czeka z początkiem sezonu 2020 mówiono pod-
czas konferencji, którą 28 stycznia br. w Sandomierzu zor-

ganizowała firma Corteva (fot. 1) dla doradców sadowniczych. 
Podczas spotkania informowano przede wszystkim o tym, z ja-
kimi zagrożeniami ze strony głównych chorób i szkodników 
sadowniczych trzeba będzie się zmierzyć oraz jakie rozwiązania 
mogą w tym przypadku pomóc.

Zagrożenia chorobowe
Parch jabłoni. W dwóch ostatnich 
latach polscy sadownicy całkiem do-
brze radzili sobie z ochroną sadów 
przed parchem – wciąż najgroźniej-
szą w Polsce chorobą jabłoni i gru-
szy. Sytuacja taka wynika z całą 
pewnością z umiejętności i wiedzy 
na ten temat naszych producentów 
owoców, ale w znacznym stopniu 
pomogła także pogoda, która nie 
sprzyjała rozwojowi sprawcy cho-
roby – grzyba Venturia inaequalis 
i infekcjom. Sadownicy nie mieli 
problemów z doborem środków 
ochrony roślin, ani ich skutecznoś-
cią, o czym świadczyć może fakt, że 
w minionym roku nie wpłynął ani je-
den wniosek z praktyki o zasadność 
wykonania badań pod kątem uod-
pornienia się V. inaequalis na fungi-
cydy. Jeszcze kilka lat wstecz takie 
badania prowadzono nagminnie na 
wnioski sadowników – informowała  
dr Agata Broniarek-Niemiec (fot. 2),  

Fot. 1. Gospodarze konferencji (od lewej): Marek Chorzępa, Małgorzata Gago, 

Tomasz Motyka, Justyna Bernat  fot. M. Strużyk
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fitopatolog z Instytutu Ogrod-
nictwa w Skierniewicach. O pro-
gnozach na temat występowania 
parcha w kolejnym sezonie prele-
gentka nie chciała jeszcze mówić. 
Jak zaznaczyła, przebieg warunków 
atmosferycznych bywa bowiem tak 
dynamiczny, że na wskazywanie za-
grożenia jest jeszcze czas. W każ-
dym razie wszystko wskazuje na to, 
że patogen w środowisku ma bardzo 
dobre warunki do przetrwania i do 
rozwoju. 

Z wiedzy o biologii sprawcy parcha 
wynika, że jego pseudotecja formują 
się przy temperaturze 4–10°C i wyso-
kiej wilgotności otoczenia. Warunki 
termiczne i wilgotnościowe panujące 
obecnie sprawiają, że ten proces na 
razie trwa sprawnie i niezakłócenie. 
Źródło choroby może być więc znacz-
ne, szczególnie w sadach sąsiednich, 
zaniedbanych (należy więc mieć 
wzgląd na taką okoliczność). Kolej-
ne tygodnie z pewnością dostarczą 
więcej danych. Jeśli sprawdzą się 
prognozy o ciepłym przedwiośniu, 
zarodniki workowe mogą być dość 
szybko gotowe do wysiewów (z ob-
serwacji prowadzonych w IO latami 
wynika, że najwcześniejsze wysiewy 
notowano już 21 marca, w 2017 r.). 
Do wysiewów dochodzi najczęściej 
w trakcie opadów, wystąpienie in-
fekcji zależy od temperatury i okresu 
zwilżenia liści.

Prelegentka podkreślała jednak jesz-
cze jeden fakt związany z tą chorobą 
– możliwość przełamania odporności 
na V. inaequalis m.in. u odmian: ‘Free 
Redstar’, ‘Enterprise’, ‘Topaz’, ‘Rajka’, 
‘Gold Milenium’, ‘Rubinola’, ‘Melfree’ 

i ‘Rewena’. Ich kwatery wymagają 
szczególnej uwagi i kontroli pod ką-
tem wystąpienia objawów tej choroby. 
Zabiegi ochronne, zwłaszcza profilak-
tyczne, są w nich wskazane, a jeśli 
to konieczne – także interwencyjne.

Choroby kory i drewna. Z cechą od-
porności drzew na parcha jabłoni 
wiąże się jednak ich znaczna, a u pew-
nych odmian duża, podatność na cho-
roby kory i drewna. Wynika to z cechy 
dziedziczonej po rodzicach użytych 
do uzyskania odmiany odpornej na 
parcha. 

Dr A. Broniarek-Niemiec zwraca-
ła szczególną uwagę na konieczność 
ochrony drzew przed sprawcami 
chorób kory i drewna, zwłaszcza że 
wiele z nich wywołuje także obja-
wy na owocach (brunatna zgnilizna, 
gorzka zgnilizna). Strategicznym ter-
minem opryskiwań, poza oczywiście 
nagłym kataklizmem powodującym 
uszkodzenia mechaniczne pędów 
w czasie wegetacji, który obecnie 
powinien stać się rutynowym, to czas 

po zbiorze owoców i w trakcie opada-
nia liści. Blizny po owocach i liściach 
stają się bowiem łatwą drogą infekcji 
dla sprawców tych chorób, które są 
obecne w sadzie przez cały rok. Przy 
panujących obecnie warunkach po-
godowych zarówno ich rozwój trwa 
nieprzerwanie, jak również aktyw-
ność infekcyjna. Dlatego też nale-
ży rozważać możliwość (jeśli tylko 
przebieg warunków atmosferycznych 
pozwoli) opryskiwania sadu po cię-
ciu na przedwiośniu. Zastanowić się 
nad tym powinni sadownicy, którzy 
jesienią nie wykonali takich zabiegów 
zapobiegawczych.

Choroby kory i drewna są bardzo 
niebezpieczne, zwłaszcza w szkół-
kach i młodych sadach. Wystąpienie 
ich objawów na pędzie głównym 
najczęściej jest jednoznaczne ze 
stratą takiego drzewka. Nie ma bo-
wiem szans na całkowite wycięcie 
tkanek chorobowo zmienionych i ich 
oczyszczenie – aby jeszcze zachować 
formowaną koronę. „Oszczędne” po-
dejście polegające na tylko częścio-
wym oczyszczeniu rany i pozostawie-
niu drzewka doprowadzi do tego, że 
będzie ono źródłem infekcji dla całej 
szkółki/sadu.

Mączniak jabłoni. Kolejną chorobą, 
o której podczas swojego wystąpie-
nia informowała dr A. Broniarek-Nie-
miec był mączniak jabłoni (Podosp-
haera leucotricha), od kilku sezonów 
stwarzający bardzo duże zagrożenie 
dla jabłoni i gruszy. Wpływ na taką 
sytuację ma bowiem przebieg wa-
runków atmosferycznych w trakcie 
spoczynku drzew i wegetacji. Aby zli-
kwidowane zostało źródło choroby, 
musiałby wystąpić mróz co najmniej 

Fot. 2. Dr Agata Broniarek-Niemiec

        fot. K. Kupczak
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poniżej –20°C, utrzymujący się przez 
kilkanaście kolejnych dni. Wówczas 
przemrożeniu/wymrożeniu ulegają 
tkanki pąków, co hamuje epidemię 
choroby (mączniak jabłoni należy 
bowiem do mączniaków prawdzi-
wych – patogenów obligatoryjnych, 
tj. zdolnych do życia i rozwoju wy-
łącznie na żywych organizmach). 
Takich mrozów nie było w Polsce 
jednak od kilku sezonów, w związ-
ku z czym źródło choroby zwiększa 
się po każdej zimie. Sucha i ciepła 
pogoda w trakcie wegetacji sprzyja 
rozwojowi grzyba, licznym zarodni-
kowaniom i infekcjom. 

Zimowe cięcie drzew jest dobrym 
okresem próby wyeliminowania 
źródła tej choroby w sadzie. Zwracać 
należy uwagę na srebrzące się pę-
dy (srebrzysto-biaława barwa kory, 
czasami z widocznymi na powierzch-
ni czarnymi punktami) – należy je 
wycinać i usunąć poza obszar sadu. 
Kolejny termin lustracji powinien 
przypadać w okresie ukazywania 
się liści i rozwoju rozet kwiatowo-
-liściowych. Wycinanie porażonych 
rozet (z białym mączystym nalo-
tem) pozwala na dalsze ogranicze-
nie nasilenia choroby. W przypadku 
jednak licznych objawów konieczne 
są opryskiwania, nawet już od fazy 
rozwoju pierwszych liści (BBCH 10). 
Jeśli zintegrowana walka (wycina-
nie fragmentów pędów, opryskiwa-
nie drzew fungicydami) z P. leuco-
tricha nie przyniesie efektów i pod 
koniec czerwca stwierdzać będziemy 
30–40% porażonych pędów, ochrona 
wymaga kontynuacji. Choroba może 
bowiem wywołać silne ordzawienie 
owoców.

Według dr A. Broniarek-Niemiec nie-
które odmiany tolerują nawet 30–40% 
porażenie przez P. leucotricha. Nie-
konieczne jest więc wyeliminowanie 
na tych kwaterach choroby „do zera”. 
Niewątpliwie jest to jednak kolejna 
choroba wymagająca 100% ochrony 
w szkółkach i młodych sadach – po-
rażenie pąków i pędów prowadzić 
może do zamierania części pędów, 
co w późniejszym czasie przełoży się 
na plonowanie drzewa.

NOWE ROZWIĄZANIA
Do ochrony przed mączniakiem. 
Podczas spotkania nie tylko mówio-
no o największych zagrożeniach ze 
strony chorób, lecz także informo-
wano o rozwiązaniach, które pozwo-
lą je ograniczyć. Jednym z nich jest 
preparat Talius Sad, fungicyd prze-
ciwko mączniakowi występującemu 
na jabłoni i gruszy, który zawiera 
nową w ochronie roślin sadowni-
czych w Polsce substancję czynną  
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NOWOŚĆ! TALIUS™ SAD, 

sprawdzony fungicyd, teraz dostępny także dla sadowników!

  Zabezpieczysz swój sad przed wszystkimi szczepami 
mączniaka

  Chronisz uprawy długo, aż do 6 tygodni, także nowe 
przyrosty roślin

  Kupisz go w dobrej cenie

  Zabezpieczysz plon oraz sprzedasz zdrowe,  
dorodne jabłka i gruszki

Talius
SAD
FUNGICYD

Rozwiąż problem mączniaka 
jednym prostym ruchem
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– proquinazid. Jak informował 
Marek Chorzępa z firmy Corteva, 
w strategii antyodpornościowej jest 
ona szczególnie wskazana, zwłasz-
cza w sytuacjach stwierdzenia od-
porności sprawcy mączniaka na 
środki strobilurynowe. Dodatkowo 
ma stymulować odporność rośliny 
na patogeny. 

Funkcją proquinazydu jest: hamo-
wanie kiełkowania zarodników, 
a jeśli skiełkowały przed zabiegiem 
– wstrzymanie tworzenia przycist-
ków na strzępkach kiełkowych wy-
twarzanych przez zarodnik. Brak 
appresorium uniemożliwia wniknię-
cie patogenu do komórek rośliny. Po 
wyczerpaniu składników zawartych 
w zarodniku strzępka zamiera. 

TaliusTM Sad (pod taką nazwą handlo-
wą została zarejestrowana ta sub-
stancja) stosować można w dawce 
0,2–0,3 l/ha lub w przeliczeniu na 
powierzchnię ściany listowia/owo-
conośnej – 167 ml na 10 000 m2 LWA, 
do 3-krotnego użycia w sezonie, od 
ukazania się zielonych szczytów liści 
(BBCH 10) do fazy, gdy owoc osiąga 
połowę typowej wielkości (BBCH 75). 
Przy czym M. Chorzępa zalecał po-
zycjonować go tuż przed ukazaniem 
się różowego pąka lub na różowy 
pąk. Wówczas powierzchnia liści 
jest dość pokaźna, środek pokrywa 
jej znaczną część, poza tym redystry-
buowany jest na pojawiające się przy-
rosty. Przez zastosowanie go w tym 
okresie – jak informował prelegent 
– można uzyskać szczególnie długie 
działanie fungicydu – nawet znacznie 
ponad 4-tygodniowe. W późniejszym 
okresie bardzo dobrze radzi sobie 

z infekcjami wtórnymi. Talius Sad jest 
odporny na zmywanie przez deszcz  
– opad po dwóch godzinach od zabie-
gu nie zmniejsza skuteczności środka.

Ponadto M. Chorzępa przedstawił 
informacje dotyczące szacunkowe-
go spadku pozostałości (NDP) pro-
quinazydu w jabłkach: Na podstawie 
doświadczeń i modelowania kompu-
terowego szacuje się, że pozostało-
ści spadną poniżej 0,1 mg/kg masy 
produktu:
– 42 dni po 1 zabiegu  

(dawką 0,2 kg/ha);
– 49 dni po 1 zabiegu  

(dawką 0,3 kg/ha);
– 56 dni po 3 zabiegach co 10 dni 

(każdorazowo dawką  
po 0,2 kg/ha);

– 63 dni po 3 zabiegach co 10 dni (każ-
dorazowo dawką po 0,3 kg/ha).
W sadach gruszowych, przy wyko-

naniu zabiegów w identycznych ter-
minach, częstotliwościach i dawkach, 
liczba dni to odpowiednio: 49; 56; 63; 
70. Europejskie NDP dla proquina-
zydu wynosi 0,08 mg/kg dla jabłek 
i gruszek. Karencja: jabłonie, grusze 
– 50 dni. Prelegent uważa, że jest to 
uniwersalny komponent do mieszanin 
zbiornikowych z triazolami, siarką, 
a jeśli ma być stosowany ze zwilża-
czem – to raczej olejowym.

Nowy zoocyd. Spośród wielu nowości 
dostępnych od sezonu 2020, przygo-
towanych przez firmę Corteva dla 
rolników, jest też jeden środek dla 
producentów jabłek i gruszek – in-
sektycyd Delegate. Jego substancja 
czynna wykazuje najwyższe powi-
nowactwo z naturą, spinetoram jest 
bowiem analogiem produktu fermen-
tacji bakteryjnej, bakterii z rodzaju  

Saccharopolyspora. Na roślinie dzia-
ła powierzchniowo i translaminarnie, 
wobec szkodników – kontaktowo i żo-
łądkowo. Efekty działania widoczne 
są kilkanaście minut po zabiegu 
(środek powoduje stopniowy paraliż 
i zahamowanie żerowania), szkodniki 
giną po upływie kilku godzin. W przy-
padku jabłoni uzyskał rejestrację 
przeciwko owocówce jabłkóweczce, 
owocówce południóweczce, zwójkom 
liściowym, szrotówkowi białaczkowi; 
w przypadku gruszy – jak u jabłoni, 
dodatkowo przeciwko miodówkom. 
Zalecana dawka do jednorazowego 
zastosowania wynosi 0,3 kg/ha. Śro-
dek można stosować raz w sezonie, 
po zakończeniu kwitnienia (BBCH 70-
87), przy czym karencja (dla jabłoni 
i grusz) wynosi 7 dni. 

Najefektywniej działa kontaktowo na 
jaja, larwy i osobniki dorosłe, żołąd-
kowo – na larwy (nawet do L5, przy 
czym młodociane są najbardziej po-
datne). Działanie na jaja jest związa-
ne z pokryciem insektycydem osłonki 
jajowej. Wygryzająca się z jaja larwa 
pobiera środek, który zaczyna dzia-
łać żołądkowo.

Podczas spotkania Małgorzata Ga-
go zaprezentowała wyniki badań 
porównawczych Delegate z innymi 
standardami wszechstronnymi, ale 
także wyłącznie tzw. miodówkobój-
czymi. W każdym przypadku Delega-
te plasował się w górnych normach 
lub znacznie przewyższał standardy 
w skuteczności i długości działania. 
Europejskie NDP dla spinetoramu wy-
nosi dla jabłek i gruszek – 0,2 mg/kg.

Katarzyna Kupczak
Plantpress
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DOSTOSOWANY

do potrzeb

sieci handlowych**

Kompletna  
ochrona bez mieszania
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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.
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Miodówka gruszowa plamista 
uporczywy problem sadów gruszowych
Prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak  Skierniewice

Od połowy lat 90. ubiegłego wieku jednym z najpoważniej-
szych zagrożeń sadów gruszowych stało się masowe, 

a w niektórych rejonach wręcz klęskowe, występowanie mio-
dówki. Często się zdarzały i nadal zdarzają sytuacje, że drzewa 
i owoce tego gatunku są czarne od grzybów sadzakowych roz-
wijających się na spadzi obficie wydalanej przez larwy miodów-
ki. Sytuacje takie są najczęściej wynikiem błędów popełnianych 
przez sadowników w zwalczaniu tego szkodnika. Można zapy-
tać – co się stało, dlaczego wcześniej tego problemu nie było? 
Otóż wielka gradacja miodówki jest przykładem problemów, 
jakie człowiek może stworzyć sam sobie przez nieracjonalne 
działanie. Nieprzemyślane i zbyt częste stosowanie preparatów 
z tych samych grup chemicznych (fosforoorganicznych i syn-
tetycznych pyretroidów), a do tego działających nieselektywnie 
(wyniszczały najważniejszych wrogów naturalnych miodówki) 
doprowadziły do sytuacji, w której ciągle trudno poradzić sobie 
z tym szkodnikiem.

Wyspecjalizowany roślinożerca
Miodówka gruszowa plamista (fot. 1, 2)  
jest niewątpliwie w uprawie grusz ga-
tunkiem najważniejszym pod wzglę-
dem szkodliwości ekonomicznej. Wy-
stępuje powszechnie w całej Polsce, 
osobniki dorosłe to niewielkie owady 
długości 3–5 mm o zmiennym ubar-
wieniu i charakterystycznie dachów-
kowato ułożonych skrzydłach. Jest to 
wyspecjalizowany roślinożerca (rośli-
na żywicielska to tylko grusza), który 
występuje w dwóch formach morfo-
logicznych – zimowej i letniej, z 4 lub  
5 pokoleniami w ciągu roku (w minio-
nym sezonie na pewno 5). Miodówka 
gruszowa plamista jest jednocześnie 
przykładem gatunku o dużej „plastycz-
ności” biologicznej, u którego szybko 
zachodzi selekcja ras odpornych. 
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Z dużym prawdopodobieństwem 
można powiedzieć, że w większości 
sadów gruszowych gatunek ten jest 
uodporniony przynajmniej na dwie 
grupy preparatów – fosforoorganicz-
ne i syntetyczne pyretroidy. Z tego 
względu nie powinny być one stoso-
wane w zwalczaniu tego szkodnika, 
tym bardziej że są to preparaty nie-
selektywne. 

Szkodnik ten żeruje przede wszyst-
kim na liściach i pędach, a także na 
szypułkach kwiatowych i młodych 
zawiązkach. Szkodliwe są głównie 
larwy (fot. 3) i to we wszystkich  

stadiach rozwojowych. Powodują 
one nie tylko szkody bezpośrednie, 
ale i pośrednie, przez niezwykle ob-
fite wydalanie słodkich odchodów 
(tzw. spadzi). Przy dużej liczebno-
ści szkodnika spadź pokrywa silnie 
powierzchnie liści, pędów i owo-
ców, co z kolei sprzyja masowemu 
rozwojowi grzybów sadzakowych 
o intensywnym czarnym kolorze. 
Pokryte nimi liście nie mają moż-
liwości normalnej fotosyntezy 
i oddychania, a owoce tracą wartość 
handlową. Przy masowym występo-
waniu szkodnika drzewa, szczególnie 
w okresie bezlistnym, wyglądają jak-
by były pomalowane czarną farbą. 

Z kolei wydzielane w trakcie żero-
wania szkodnika toksyny powodują 
zjawisko tzw. szoku miodówkowego, 

objawiającego się żółknięciem, 
brązowieniem lub czernieniem  
liści. 

Ponadto miodówka gruszowa plami-
sta jest wektorem fitoplazmy powo-
dującej zamieranie grusz (ang. pear 
decline), której obecność w drzewie 
szczególnie gwałtownie objawia się 
podczas długich okresów upalnej 
i suchej pogody. W takich warunkach 
na porażonych drzewach dochodzi do 
szybkiego więdnięcia i żółknięcia 

Fot. 1. Miodówka gruszowa plamista – owad dorosły, forma zimowa      fot. 1–4a R. Sas

Fot. 2. Miodówka gruszowa plamista – forma letnia

Fot. 3. Larwy miodówki gruszowej plamistej

Żerowanie dużych populacji miodówki gruszowej plamistej powoduje 
istotne zakłócenie rozwoju drzew oraz obniżenie wielkości i jakości 

plonu. Czarne plamy sadzakowe na owocach bardzo trudno zmyć nawet 
płynem do naczyń. Szkodliwość miodówki zależy również w pewnym 
stopniu od odmiany gruszy. Do najbardziej wrażliwych na zasiedlenie 

przez tego szkodnika należą takie odmiany, jak: ‘General Leclerc’, 
‘Highland’, ‘Bonkreta Williamsa’. Natomiast, jak podaje literatura,  

do stosunkowo tolerancyjnych należy serbska odmiana ‘Karamanka’.
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liści, co skutkuje ich szybkim za-
mieraniem. Czasami są to tylko poje-
dyncze drzewa, ale bywa i tak, że jest 
to wiele drzew w jednym nasadzeniu. 
Drzewa takie należy jak najszybciej 
usunąć i spalić.

Lustracje
Zagrożenie ze strony miodówki gru-
szowej plamistej należy oceniać już 
w okresie bezlistnym, strząsając 
owady dorosłe na płachtę entomo-
logiczną, a następnie, w przypadku 
kilkudniowego ocieplenia, przegląda-
jąc gałęzie oraz pędy na obecność jaj 
szkodnika (fot.4). W okresie później-
szym co 7–10 dni należy przeglądać 
rozety liściowo-kwiatowe oraz pędy 
na obecność jaj i larw tej miodówki. 
Jeżeli w trakcie lustracji stwierdzi-
my, że przekroczone zostały progi 
zagrożenia (patrz Program Ochrony 
Roślin Sadowniczych), jest to sygnał 
do wykonania zabiegu zwalczającego. 

W minionym sezonie problemy 
z miodówką gruszową plamistą wy-
stąpiły w bardzo wielu sadach na 

terenie całego kraju. Szczególnie 
liczne wystąpienie tego szkodnika 
notowano pod koniec maja i na po-
czątku czerwca, ale tam gdzie nie po-
radzono sobie z nim w tym okresie, 
trudności wystąpiły także w drugiej 
połowie sezonu. 

Problemy ze skutecznym zwal-
czeniem miodówki (a także innych 
szkodników) były w minionym 
okresie sygnalizowane szczególnie 
często. Wielu sadowników, przypi-
sywało to słabej skuteczności stoso-
wanych preparatów. Było to jednak 
w większości przypadków podejrze-
nie nieuzasadnione. Winą za takie 
słabe efekty działania należy prze-
de wszystkim obarczać anormalne, 
a właściwie ekstremalne warunki 
temperaturowe i niedostosowanie 
do nich techniki zabiegów. W warun-
kach, jakie panowały pod koniec maja 
i przez cały czerwiec 2019 r., trudno 
było znaleźć dni z temperaturą opty-
malną dla stosowanych preparatów 
owadobójczych. Przy normalnych 

(drobnokroplistych) zabiegach ciecz 
robocza wyparowała często już na 
drodze od opryskiwacza do trakto-
wanych nią drzew. Biorąc jeszcze 
pod uwagę temperaturę liści, która 
była zawsze wyższa niż powietrza, 
ilość substancji aktywnej osadzają-
cej się na roślinach była zbyt mała, 
aby skutecznie redukować liczeb-
ność szkodników. Ponadto wysoka 
temperatura sprzyjała istotnemu 
przyśpieszeniu rozwoju kolejnych 
pokoleń miodówki. 

Skuteczna redukcja populacji 
szkodnika
W sadach, w których istniało duże 
zagrożenie ze strony miodówki gru-
szowej plamistej, szczególną uwa-
gę w sezonie 2020 należy zwrócić 
na zabiegi wczesnowiosenne, które 
w większości przypadków decydu-
ją o powodzeniu w zwalczaniu tego 
szkodnika w okresie późniejszym. 
Racjonalny program zwalczania 
w sadach o dużym zagrożeniu przez 
miodówkę powinien obejmować nie 
więcej niż 4, a w skrajnych przypad-
kach 5 zabiegów. Zwykle są to 1, 2 
zabiegi przed kwitnieniem i 2, 3 za-
biegi po kwitnieniu. 

Opryskiwanie przed kwitnieniem 
należy wykonać wtedy, kiedy sa-
mice zaczynają przemieszczać się 

Fot. 4. Samica miodówki gruszowej 

plamistej – forma zimowa (a) i złożone 

przez nią jaja (b)

W zwalczaniu miodówki gruszowej plamistej uzyskanie dobrych 
i w miarę trwałych efektów uzależnione jest nie tylko od prawidłowości 
zastosowania i skuteczności użytych preparatów, lecz także w znaczącej 
mierze od ich selektywności. Redukcja liczebności tego tak uporczywego 
i trudnego szkodnika jest możliwa pod warunkiem racjonalnie 
przeprowadzonego programu ograniczania jego populacji.
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w koronach drzew i przystępują do 
składania jaja. Aby nie przegapić 
tego momentu, konieczne są częste 
lustracje już na przedwiośniu, szcze-
gólnie w okresach kilkudniowych 
ociepleń, kiedy temperatura w ciągu 
dnia przekracza 10°C i owady doro-
słe zaczynają być bardzo aktywne. 

Jeżeli okaże się, że liczebność zimują-
cych samic jest znaczna (co najlepiej 
oceniać, stosując metodę strząsania), 
to w sprzyjających warunkach pogo-
dowych należy wykonać zabieg jed-
nym z preparatów opartych na del-
tametrynie (patrz „Program Ochrony 
Roślin Sadowniczych 2020”), który 

zredukuje ich populację i zapobiegnie 
licznemu wystąpieniu larw pierwsze-
go pokolenia. Jest to jedyny termin, 
w którym uzasadnione jest zastoso-
wanie pyretroidów. Kolejne zabiegi, 
jeżeli lustracje potwierdzą taką ko-
nieczność, powinny być wykonane tuż 
przed albo tuż po opadnięciu płatków 
kwiatowych oraz w trzeciej dekadzie 
czerwca jednym z preparatów za-
rejestrowanych do zwalczania tego 
szkodnika. Jest ich znacząca liczba, 

szczególnie warto zwrócić uwagę 
m.in. na takie preparaty, jak Sivanto 
Prime i Siltac EC, biorąc pod uwagę 
zapisy zawarte w etykietach. 

Zabieg w trzeciej dekadzie czerwca, 
przy prawidłowym wykonaniu po-
przednich, powinien być ostatnim 
w sezonie. Przeprowadzanie jakich-
kolwiek zabiegów insektycydami 
w okresie późniejszym jest nieracjo-
nalne, a wręcz szkodliwe, gdyż powo-
duje znaczące straty w populacjach 
owadów pożytecznych, które w lipcu, 
sierpniu i wrześniu są najliczniejsze 
(jeżeli ich nie wyniszczyliśmy) i naj-
bardziej aktywne.

Naturalne wsparcie
W regulacji liczebności miodów-
ki gruszowej plamistej rolę nie do 
przecenienia odgrywają owady dra-
pieżne (dziubałek gajowy, dziubałek 
leśny, dziubałeczek mały, skorki, 
złotooki, biedronki) oraz parazyto-
idy (Sectiliclava cleone) dorosłych 
owadów miodówki. Dziennie jeden 
osobnik każdego z tych drapież-
ców może zniszczyć (w zależności 
od gatunku) od kilku do kilkuset jaj 

i larw szkodnika. W ciągu całego 
życia daje to kilka lub nawet kilka-
naście tysięcy osobników. Należy 
mieć także świadomość, że w każ-
dym z sadów występuje co najmniej 
kilka, a czasami nawet kilkanaście 
gatunków tych pożytecznych orga-
nizmów. Wśród nich na szczególną 
uwagę zasługuje dziubałek gajowy 
oraz dziubałek leśny, które są wy-
jątkowo liczne w drugiej połowie 
sezonu wegetacyjnego. Ważnymi 
drapieżcami miodówek, ze względu 
na duże zapotrzebowanie pokarmo-
we, są także skorki (fot. 5). Miodówki 
zjadane są również przez pająki. Li-
czebność tych organizmów trudno 
ocenić bez specjalnych obserwacji. 
Przyjmuje się jednak, że na obszarze 
1 ha występują ich tysiące, a czasami 
dziesiątki, a nawet setki tysięcy. 

Badania prowadzone zarówno 
w Polsce, jak i innych europejskich 
placówkach naukowych wykazały, 
że w drugiej połowie sezonu we-
getacyjnego zespół wrogów natu-
ralnych może ograniczyć popula-
cję miodówki nawet w ponad 95%. 
Dlatego stosowanie insektycydów 
w sadach gruszowych powinno być 
zakończone do końca czerwca. Póź-
niejsze zabiegi, szczególnie prepa-
ratami o małej selektywności nisz-
czą w znacznym stopniu wymienione 
wyżej organizmy pożyteczne. 

Niektóre ze wspomnianych wyżej 
grup drapieżców (np. dziubałki, bie-
dronki czy złotooki) można zakupić 
w firmach specjalizujących się dys-
trybucją organizmów do zwalcza-
nia biologicznego i introdukować do 
swojego sadu.

Fot. 5. Ważnymi drapieżcami miodówek, ze względu na duże zapotrzebowanie 

pokarmowe, są m.in. skorki fot. 4b, 5 R. Olszak
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Preparaty olejowe 
w zwalczaniu szkodników 
w sadach

Dr Alicja Maciesiak  Skierniewice

Powodzenie w zwalczaniu szkodników w sadach zależy w du-
żej mierze od zabiegów przeprowadzonych wczesną wiosną. 

Już w okresie bezlistnym do eliminacji niektórych agrofagów 
wykorzystać można preparaty olejowe. Są one obecne w handlu 
już od wielu lat, jednak ich wdrażanie do praktyki sadowniczej 
odbywało się bardzo powoli. Obecnie znaczna grupa praktyków 
stosuje w swoich sadach oleje corocznie i jest zadowolona z ich 
skuteczności. Jest też grupa sadowników, którzy wciąż są nie-
zdecydowani, czy włączyć je do programu zwalczania szkodników.

Bezpieczne i skuteczne
Przy wzrastających z roku na rok 
problemach z eliminacją szkod-
ników w sadach warto stosować 
środki olejowe. Przede wszystkim 
dlatego, że są one selektywne dla 
pasożytów i drapieżców odgrywają-
cych ważną rolę w redukcji populacji 

przędziorków. Nie przyczyniają się 
też do selekcji ras odpornych szkod-
ników ze względu na to, że działają 
w sposób mechaniczny. Jednak czas 
na ich zastosowanie jest zazwyczaj 
bardzo krótki. Środki olejowe po-
lecane do zwalczania szkodników 
w sadach zawierają olej parafinowy 

(Akarol 770 EC, Catane 800 EC, Pro-
manal 60 EC, Treol 770 EC), natomiast 
Emulpar 940 EC zawiera olej z lnianki. 
Polecane dawki i wykaz zwalczanych 
szkodników podano w tabeli.

Środki olejowe – jakie niszczą 
szkodniki?
Środki olejowe zwalczają przede 
wszystkim jaja zimowe przędziorka 
owocowca. Przeciwko temu gatun-
kowi agrofaga w sezonie wegetacji 
wykonuje się kilka zabiegów zwal-
czających. W tej sytuacji trudno prze-
strzegać zasad prawidłowej rotacji 
akarycydów, aby zapobiegać selekcji 
ras odpornych. Wielu sadowników 
przekonało się już, jak trudno jest 
wyniszczyć przędziorki w drugiej 
połowie sezonu wegetacyjnego. 
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Występują wówczas wszystkie ich 
stadia rozwojowe i dlatego koniecz-
ne jest wykonanie dwóch lub nawet 
trzech zabiegów zwalczających. Mi-
mo to nie zawsze uzyskuje się zado-
walające wyniki. Aby więc ograniczyć 
problemy z tymi roztoczami, należy 
je jak najskuteczniej wyniszczyć już 
wiosną. Do tego celu powinny być 
wykorzystane właśnie preparaty 
olejowe. 

Należy jednak pamiętać, że środ-
ki oparte na oleju parafinowym nie 
zwalczają przędziorka chmielowca, 
który w ostatnich latach występuje 

coraz liczniej w sadach jabłoniowych. 
U tego gatunku zimują samice, które 
wiosną zaczynają opuszczać swoje 
kryjówki zimowe i dopiero składają 
jaja. Dlatego w sadach, w których 
w poprzednim sezonie licznie wy-
stępował ten gatunek przędziorka, 
należy wykonywać lustracje na jego 
obecność, a gdy zostanie przekro-
czony próg szkodliwości, zwalczać 
go tradycyjnymi akarycydami. Środ-
ki zawierające olej parafinowy nie są 
też skuteczne w zwalczaniu szpecie-
li. Wylęgające się larwy przędziorka 
chmielowca oraz szpecieli zwalcza 

Fot. 1. Larwy misecznika śliwowca na borówce wysokiej
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Wykaz środków olejowych polecanych do zwalczania szkodników w sadach
Preparat Dawka Zwalczane szkodniki
Akarol 770 EC
770 g oleju 
parafinowego w 1 l

1,5%
(1,5 l środka  

w 100 l wody)

przędziorek owocowiec na jabłoni

1,75%
(1,75 l środka  
w 100 l wody)

misecznik śliwowiec na śliwie

Catane 880 EC
800 g oleju 
parafinowego w 1 l

2%
(2 l środka  

w 100 l wody)

przędziorek owocowiec na drzewach 
ziarnkowych, misecznik śliwowiec na śliwie

Promanal 60 EC
60% oleju 
parafinowego

2%
(2 l środka  

w 100 l wody)

misecznik śliwowiec na śliwie

Treol 770 EC
770 g oleju 
parafinowego w 1 l

1,5%
(1,5 l środka  

w 100 l wody)

przędziorek owocowiec na jabłoni
przędziorek owocowiec i mszyce na gruszy, 
śliwie, brzoskwini, moreli, wiśni i czereśni 

1,75%
(1,75 l środka  
w 100 l wody)

misecznik śliwowiec na śliwie, agreście, 
aronii, borówce wysokiej, porzeczkach (białej, 
czerwonej i czarnej)

Emulpar 940 EC
olej z lnianki

0,9–1,2%
6,75–9 l na 750 l 

wody /ha

zwalcza jaja i larwy przędziorków, szpecieli 
i mszyc na jabłoni, misecznika śliwowca na 
drzewach i krzewach. 
Nie stosować na odmianie ‘Golden Delicious’,  
po kwitnieniu może być fitotoksyczny
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natomiast Emulpar 940 EC zawie-
rający olej z lnianki. 

Środki olejowe polecane są także 
do zwalczania zimujących larw misecz-
nika śliwowca (fot. 1), który występuje 
na śliwie i jabłoni, a w ostatnich latach 
jest coraz groźniejszym szkodnikiem 
na agreście, aronii, borówce wyso-
kiej, porzeczkach, winorośli i leszczy-
nie. Zabieg preparatami olejowymi 
ogranicza również populację mszyc 
(fot. 2) i miodówki jabłoniowej (fot. 3). 
W sadach gruszowych środki olejowe 
skutecznie niszczą jaja miodówki gru-
szowej plamistej (fot. 4). Są one bardzo 
przydatne do zwalczania szkodników 
w sadach. Trzeba jednak pamiętać, że 
wysoką ich efektywność zapewnia 
odpowiedni termin zastosowania i do-
kładność wykonania zabiegu.

Kiedy i jak stosować środki 
olejowe? 
Środki olejowe na roślinie działają 
powierzchniowo, a na szkodniki kon-
taktowo. Niszczą jaja, ale skutecz-
nie zwalczają też młode larwy. Nie 
zwalczają natomiast osobników doro-
słych. Aby uzyskać jak najlepsze wy-
niki w zwalczaniu przędziorków, oleje 
powinny być naniesione na drzewa 
na krótko przed rozpoczęciem wy-
lęgania się larw przędziorków z jaj 
zimowych (fot. 5). W tym okresie 

szybko rozwija się embrion, a zatem 
oddychanie jest bardzo intensywne, 
odbywa się częsta wymiana powie-
trza. Zastosowane w tym czasie pre-
paraty olejowe zatykają przetchlinki, 
nie przepuszczając powietrza, w na-
stępstwie czego rozwijające się larwy 
giną. W odniesieniu do faz fenologicz-
nych termin ten zbiega się z począt-
kiem fazy zielonego pąka kwiatowego 
na odmianach jabłoni, które wcześ-
nie rozpoczynają wegetację (‘Idared’, 
‘Ligol’), oraz z fazą mysiego ucha na 
odmianach później rozpoczynających 
wegetację (‘Gloster’). 

Wysoką skuteczność środków 
olejowych zapewnia bardzo staran-
ne naniesienie cieczy roboczej na 

drzewa, aby dotarła ona we wszyst-
kie zakamarki, w których znajdują 
się jaja zimowe. Aby zapewnić jak 
najlepsze pokrycie olejem jaj przę-
dziorków, mszyc, miodówek czy larw 
misecznika śliwowca, należy stoso-
wać dużą objętość cieczy roboczej. 
W zależności od wieku sadu, gęstości 
korony drzew oraz sprawności opry-
skiwacza należy zużywać 900–1000 l 
cieczy roboczej na 1 ha. Dokładniej-
sze naniesienie cieczy opryskowej 
do miejsc przebywania szkodników 
uzyskuje się, wykonując dwa prze-
jazdy opryskiwaczem w przeciwnych 
kierunkach. Przygotowując ciecz ro-
boczą, należy wlać do zbiornika opry-
skiwacza 100–150 l wody, włączyć 

Fot. 3. Jaja miodówki jabłoniowej

Fot. 4. Jaja miodówki gruszowej

Fot. 2. Jaja mszyc

Środki olejowe są selektywne dla pasożytów i drapieżców, nie przyczyniają 
się do selekcji ras odpornych szkodników ze względu na to, że działają 
w sposób mechaniczny. Niestety czas na ich zastosowanie jest bardzo 
krótki. Warto jednak znaleźć odpowiedni moment na ich użycie.
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mieszadło i wlewać środek olejowy, 
można dodać adiuwant, a następnie 
pozostałą objętość wody. Ciecz po-
winna być cały czas mieszana i zu-
żyta zaraz po sporządzeniu. 

Czasami środki olejowe wykazują 
niewielkie objawy fitotoksyczności 
na liściach. Najczęściej są to drob-
ne, niewielkie plamki, które nie mają 
wpływu na dalszy rozwój liści. Fito-
toksyczności można uniknąć, stosując 
te preparaty w odpowiednich warun-
kach. Najważniejsze jest, aby przed 
i po opryskiwaniu roślin temperatu-
ra powietrza nie spadła poniżej zera 
przez co najmniej jedną lub dwie doby. 
Wśród sadowników krąży wiele mitów 
o tym, że fungicydy można stosować 
dopiero po 7–10 dniach po olejach. 
Dlatego niechętnie podejmowana jest 
decyzja o ich stosowaniu. Rzeczywi-
stość natomiast jest taka, że sadowni-
cy wykonując opryskiwanie środkiem 
olejowym, mieszają go z miedziowym. 
Po użyciu tej mieszaniny nie stwier-
dza się żadnych negatywnych skut-
ków. Natomiast kilka dni przed i po 
olejach nie stosują praktycy kaptanu 
i środków siarkowych. Pozostałe fun-
gicydy są stosowane w zależności od 
potrzeby dobę lub dwie przed lub po 
środkach olejowych. 

Zabieg powinien być wykonany 
w ciepły, słoneczny i bezwietrzny 
dzień w temperaturze co najmniej 
8–10°C lub wyższej. Niestety, w po-
przednim sezonie wegetacyjnym nie 
było sprzyjających warunków do 
przeprowadzenia zabiegu środkami 
olejowymi. Ciągle wiejące wiatry, 
a potem nocne spadki temperatury 
poniżej 0°C uniemożliwiały ich uży-
cie. W obecnym sezonie – jeśli tylko 
przebieg warunków atmosferycz-
nych będzie sprzyjający – warto je 
zastosować. 

Środki olejowe prawidłowo użyte 
są bardzo skuteczne w zwalczaniu 
przędziorka owocowca. Często do 
8–10 tygodni po zabiegu nie stwier-
dza się w sadzie obecności tych 
roztoczy. W wielu gospodarstwach, 
w których są one systematycznie 
stosowane przez kilka lat zazwy-
czaj nie ma potrzeby zwalczania 
przędziorków przez cały sezon we-
getacji. W niektórych natomiast ist-
nieje potrzeba opryskiwania drzew 
typowym akarycydem, zazwyczaj na 
początku czerwca. Ponadto w sa-
dach opryskiwanych olejami nie ma 
większych problemów z mszycami, 
które w ostatnich latach są bardzo 
uciążliwymi szkodnikami.

Fot. 5. Jaja zimowe przędziorka owocowca fot. 1–5 A. Maciesiak
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Przed nadchodzącym 
sezonem (cz. I)

Podobnie jak w ubiegłych latach, również w tym roku, w stycz-
niu odbył się cykl spotkań sadowniczych zorganizowanych 

przez firmę Agrosimex dla producentów jabłek i gruszek. Podczas 
jednego z nich (8 stycznia w Małej Wsi), szczególną uwagę zwró-
cono na zagadnienia związane z regulowaniem owocowania, 
nawożeniem, ochroną oraz nawadnianiem upraw sadowniczych.

Regulowanie owocowania 
a optymalne plony
W tym roku zima jest wyjątkowo cie-
pła. Jak informował Robert Binkie-
wicz (fot. 1) z firmy Agrosimex, z roku 
na rok widać tendencję ocieplania się 
klimatu. Ze względu na brak typo-
wych, zimowych warunków wzrasta 
jednocześnie obawa wystąpienia „in-
cydentów zimowych” wiosną. Jednak 
jak na razie plonowanie jabłoni w tym 
sezonie zapowiada się bardzo wyso-
kie. Sytuacja może być podobna do tej, 
z jaką mieliśmy do czynienia w 2018 r.,  
czyli bardzo obfite kwitnienie, które 
spowodowało wysokie plonowanie, 
a w efekcie wysoką podaż jabłek 
(deserowych i do przetwórstwa), co 
przełożyło się na niskie ceny oraz 
brak w wielu gospodarstwach odpo-
wiedniej ilości opakowań na owoce 
podczas zbioru.

Jeżeli chodzi o ten rok, to już te-
raz powinniśmy myśleć o regulowa-
niu owocowania drzew w naszych 
sadach. Należy się przygotować na 
optymistyczny scenariusz, czyli że 
przymrozków nie będzie albo będą 
niewielkie. Przy takiej ilości pąków, 
jaką obserwujemy obecnie, nawet 

gdy wystąpią niewielkie spadki tem-
peratury poniżej zera, będzie można 
spodziewać się normalnych plonów 
– mówił R. Binkiewicz. 

Najlepszym rozwiązaniem jest uzy-
skiwanie jednorodnego plonu każde-
go roku, czyli około 50 t/ha dobrej 
jakości jabłek deserowych, z bardzo 
małym udziałem owoców przemysło-
wych. Sadownicy, którzy produkują 
jabłka deserowe, powinni skupić się 
tylko na tym. Lepiej byłoby nie ze-
brać jabłek przemysłowych, jeżeli 
te stanowiłyby tylko kilka procent 
całej produkcji w gospodarstwie. 
Przemawia za tym również problem 
z zatrudnieniem odpowiedniej liczby 
pracowników, a także wysokie stawki 
godzinowe. Dodatkowo poświęcając 
czas na zbiór jabłek przemysłowych, 
często opóźniany jest termin zbioru 
jabłek deserowych, co wpływa na 
obniżenie ich jakości i przydatności 
do długiego przechowywania – in-
formował prelegent. 

Obecnie na rynku najbardziej pożą-
dane są jabłka spełniające następu-
jące wymagania: średnica 70–85 mm; 

wybarwienie > 70%; jędrność > 60 N. 
Bardzo mały jest natomiast popyt na 
owoce II klasy jakości. Takie kraje jak 
Białoruś czy Egipt oczekują obecnie 
owoców dużo wyższej jakości niż 
dotychczas. Ponadto ze względu na 
chociażby wzrost cen energii nieeko-
nomiczne jest przechowywanie jabłek 
niższej jakości.

Na regularne owocowanie drzew 
możemy wpłynąć m.in. przez ich od-
powiednie cięcie zimowe, program 
etefonowy, przerzedzanie chemiczne, 
a także nawadnianie i nawożenie. Jak 
informował R. Binkiewicz, w przypad-
ku takich odmian, jak ‘Gala’, ‘Golden De-
licious’, ‘Pinova’ czy ‘Szampion’ warto 
wykonać dwuetapowe przerzedzanie 
chemiczne – najpierw w drugiej fazie 
kwitnienia zastosować ATS w dawce 
15 kg/ha, a następnie na zawiązki 
średnicy 10–12 mm Globaryll w dawce 
1,2–1,5 l/ha. Natomiast w przypadku 

Fot. 1. Robert Binkiewicz z firmy 

Agrosimex                   fot. 1–5 M. Korzeniowska
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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.

Sprawdź wyjątkową skuteczność dzięki połączeniu dwóch substancji 
czynnych
Zbuduj odporność rośliny na parcha i spokojnie czekaj na dobrą pogodę
Zobacz, jak najbardziej rozdrobniony i jednorodny ditianon chroni roślinę 
przed infekcjami

Doceń łatwość stosowania dzięki płynnej formulacji

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

Podwójne uderzenie w parcha

Delan Pro 205x140 BASF JW 2020.indd   1 04.02.2020   14:37

odmian ‘Ligol’ oraz sportów ‘Jonagol-
da’ ważne jest wykonanie programu 
etefonowego. Pierwszy zabieg wy-
konany tuż po kwitnieniu w dawce  
250 ml/ha stymuluje rośliny do zakła-
dania pąków kwiatowych. Drugi należy 
wykonać po 10 dniach w dawce 200 ml 
na ha, a trzeci po kolejnych 10 dniach 
w dawce 150 ml/ha. 

Cięcie zimowe w tym sezonie powinno 
być mocniejsze niż zazwyczaj, jednak 
rozsądne. Na drzewie powinny znaj-
dować się pędy od jednorocznych do 
pięcioletnich. W ostatnich latach dużo 
mówi się o przerzedzaniu chemicz-
nym, jednak tylko niewielu sadowni-
ków je wykonuje, nawet kiedy zapo-
wiada się bardzo wysokie plonowanie. 

Sadownicy mają bardzo dobrze opa-
nowaną ochronę i nawożenie, niestety 
nadal nie są przekonani do zabiegu 
przerzedzania. Jeżeli w tym sezonie 
wystąpią przymrozki, to przy tak du-
żej ilości pąków należy wykonać ten 
zabieg, szczególnie na wierzchołkach 
drzew odmian drobnoowocowych 
(m.in. ‘Gala’, ‘Golden Delicious’, ‘Pi-
nova’, ‘Szampion’). Bardzo ważne jest 
także racjonalne nawadnianie i nawo-
żenie NPK sadów już od pierwszych 
tygodni po kwitnieniu. 

Podczas spotkania R. Binkiewicz po-
informował o nowych środkach znaj-
dujących się w ofercie firmy Agro-
simex. Merplus 800 SC to środek 
zawierający dwie substancje aktywne 

– kaptan i fosfonian potasu. Kaptan 
działa kontaktowo, ogranicza rozwój 
grzyba, natomiast fosfonian potasu 
oddziałuje zarówno bezpośrednio, jak 
i pośrednio na strzępkę grzybni. Pre-
parat ten jest zarejestrowany w upra-
wie jabłoni i gruszy do ochrony przed 
parchem jabłoni i parchem gruszy. 
Zalecana dawka to 1,33 l/10 000 m2  
ściany owoconośnej, maksymalnie 
w sezonie można wykonać 6 zabiegów, 
od fazy pękania pąków do początku 
dojrzewania owoców.

Preparat Luna Care 71,6 WG 
zawiera fluopyram i fosetyl glinu. 
W uprawie jabłoni jest zarejestrowany 
do zwalczania sprawcy parcha jabło-
ni. Poleca się stosować go w dawce  
2 kg/ha, maksymalnie 3 razy 
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w sezonie wegetacyjnym w odstę-
pie 8 dni pomiędzy zabiegami. Nato-
miast w uprawie gruszy do ochrony 
przed parchem gruszy, mączniakiem 
jabłoni na gruszy oraz brązową pla-
mistością gruszy należy stosować ten 
środek w dawce 3 kg/ha, maksymal-
nie 3 razy w sezonie, w odstępie 8 
dni między zabiegami. Do wchłonięcia 
produktu potrzeba około 2 godzin, po 
tym czasie opad deszczu wielkości  
20–30 mm nie powinien wpłynąć ne-
gatywnie na działanie środka. Pre-
parat wykazuje również działanie 
ograniczające wystąpienie: zarazy 
ogniowej, raka drzew owocowych, 
raka bakteryjnego drzew owoco-
wych. Środka nie należy stosować: 
na odmianie jabłoni ‘Golden Delicio-
us’ i jej mutantach oraz na odmianie 
jabłoni ‘Honey Crunch’. Ponadto nie 
można stosować go w mieszaninie 
z produktami zawierającymi związki 
miedzi. Zastosowanie środka w fazie 
kwitnienia może przyczynić się do 
ordzawienia owoców.

Natomiast Delegate 250 WG to 
środek zawierający jako substancję 
aktywną spinetoram (związek z grupy 
spinozyn). W uprawie jabłoni przezna-
czony jest do zwalczania owocówki 
jabłkóweczki, owocówki południó-
weczki, zwójkówek liściowych oraz 
szrotówka białaczka. Zabieg nim na-
leży wykonać w okresie intensywnego 
lotu motyli i składania jaj, najpóźniej 
w fazie „czarnej główki”. W uprawie 
gruszy jest zarejestrowany do zwal-
czania miodówek. Zabieg nim nale-
ży wykonać w trakcie wylęgania się 
larw, najpóźniej w fazie L-3. Zaleca się 
stosować go w dawce 0,3 kg/ha, raz 
w sezonie wegetacyjnym po zakoń-
czeniu kwitnienia.

Azatin jest to naturalny insektycyd, 
którego substancja aktywna (azady-
rachtyna A) pochodzi z nasion Miodli 
indyjskiej. Działa ona na zasadzie re-
gulatora wzrostu, zakłócając rozwój 
owadów w stadium przedimaginal-
nym. Środek ma działanie odstrasza-
jące szkodniki (repelentne) i hamują-
ce żerowanie. W uprawie truskawek 
szklarniowych w dawce 1–1,5 l/ha 
zwalcza mszyce, mączliki, wciornast-
ki i gąsienice motyli (okres karencji 
wynosi 7 dni).

Sadownicy powinni pamiętać, że mniej 
znaczy więcej. Należy zatem odpowied-
nio wykorzystać potencjał plonotwór-
czy tego sezonu. Dostępne na rynku 
technologie mogą pomóc w regulacji 
plonowania. Ważne jest jednak, aby 
sami sadownicy decydowali o wiel-
kości i jakości produkcji – lepiej jest 
wyprodukować mniej jabłek, ale do-
brej jakości. Udowodnijmy światu, że 
polskie jabłka nie słyną tylko z niskiej 
ceny. Szanujmy siebie i swoją pracę 
– podsumował swoje wystąpienie  
R. Binkiewicz.

Nawożenie w sadach 
jabłoniowych
Plamistość liści jabłoni zazwyczaj wy-
stępuje w efekcie oddziaływania wielu 
złożonych czynników. Jak informował 
Krzysztof Zachaj (fot. 2) z firmy Agro-
simex, każdy sadownik chciałby, aby 
w jego sadzie od początku do końca 
sezonu na drzewach znajdowały się 
dobrze odżywione, zielone liście. Nie-
stety nie zawsze tak jest. Obecnie nie 
tylko na drzewach odmiany ‘Golden 
Delicious’, lecz także na innych od-
mianach podczas upałów na liściach 
pojawiają się brązowe plamy. Zdarza 

się, że doprowadza to do przedwczes-
nej defoliacji, co następnie ma nega-
tywny wpływ na zakładanie pąków na 
przyszły sezon oraz przezimowanie 
roślin. Na powstanie plam oraz ne-
kroz na liściach mają wpływ także 
niedobory składników pokarmowych 
oraz susza.

W celu właściwego odżywienia 
roślin sadowniczych, K. Zachaj pole-
cał z oferty firmy Agrosimex zwrócić 
uwagę m.in. na Qurop Complex Top K  
– bezchlorkowy nawóz NPK, charak-
teryzujący się dużą zawartością po-
tasu. Jego głównym składnikiem jest 
saletra potasowa. Można go stoso-
wać w uprawie wszystkich gatunków 
roślin ogrodniczych. Skład nawozu 
jest dostosowany do potrzeb roślin 
w fazie kwitnienia, zawiązywania i doj-
rzewania owoców. Natomiast Qurop 
mix to nawóz potasowo-wapniowy, 
który zawiera składniki pokarmowe 
w formach saletrzanych. Jego zale-
tami są: szybkość działania, wpływ 
na wielkość (dzięki zawartości N i K) 
i jakość plonu (Ca i K). W uprawach 
sadowniczych zaleca się stosować 
go w okresie kwitnienia i wzrostu 
owoców. 

W wielu sadach zawartość próch-
nicy w glebie jest zbyt niska, dlatego 
należy systematycznie dostarczać do 
niej substancji organicznych, w tym 
kwasów humusowych, fulowych 
i huminowych. 

Fot. 2. Krzysztof Zachaj z firmy 

Agrosimex
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Próchnica pełni wiele ważnych funk-
cji: wpływa na właściwości fizyczne, 
chemiczne i biologiczne gleby, a także 
decyduje o jej strukturze i właściwoś-
ciach sorpcyjno-buforowych; działa 
jako lepiszcze strukturotwórcze, od-
powiada za tworzenie struktury gru-
zełkowatej gleby; zatrzymuje niemal 
pięć razy więcej wody niż sama wa-
ży, jest jej „magazynem” na okreso-
we susze; poprawia zasobność gleby 
w składniki mineralne; stabilizuje 
odczyn; niweluje toksyczne działanie 
jonów glinu, żelaza i manganu; wpły-
wa na zwiększenie aktywności mikro-
biologicznej gleby; a także zapobiega 
stratom azotu i innych składników 
pokarmowych. 

Produktem wzbogacającym glebę 
w substancje organiczne jest Rosa-
humus, nawóz organiczno-mineralny 
zawierający kwasy humusowe pozy-
skiwane z leonardytów (85%), po-
tas (12%) i żelazo (0,6%). Poleca się 
stosować go szczególnie na gleby 
lekkie, ubogie oraz tam, gdzie moż-
liwości korzystania z nawozów orga-
nicznych są ograniczone. Natomiast 
Delsol to biologiczny regenerator 

Najszybciej przez rośliny z gleby pobierany jest 
azot, potem kolejno potas, fosfor, siarka, magnez, 

mangan, żelazo, cynk, miedź, molibden, bor, 
a najwolniej wapń. Jak informował K. Zachaj, 

transport składników pokarmowych zależy od 
przebiegu warunków atmosferycznych – podczas dni 

słonecznych transpiracja jest bardziej intensywna, 
co wpływa również na efektywność dostarczenia 
składników pokarmowych. Jednak aby składniki 

pokarmowe mogły zostać pobrane, muszą być 
rozpuszczone w wodzie. Optymalna temperatura 

gleby, sprzyjająca rozwojowi systemu korzeniowego 
to 15–20°C. Niestety, w niektórych miejscach 

w Polsce w 2019 r. już w maju temperatura gleby 
przekroczyła 20°C i taka utrzymywała się do końca 
sierpnia (było kilka dni, kiedy temperatura spadała, 

ale były to nieznaczne wahania).
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gleby. Zawiera azot organiczny 
oraz „Co-formulator” – zestaw sub-
stancji stymulujących rozwój bakterii 
Pseudomonas putidia i Pseudomonas 
fluorescens. Zawartość tych substan-
cji w bezpośrednim sąsiedztwie strefy 
włośnikowej systemu korzeniowego 
ma korzystny wpływ na wzrost i zdro-
wotność drzew. Produkt wpływa 
również korzystnie na żyzność gle-
by, przeciwdziałając jej wyjaławianiu.

Walka z owocówką 
jabłkóweczką i zwójkami 
liściowymi

Od kilku lat w wielu sadach notowane 
jest nasilenie występowania owoców-
ki jabłkóweczki. W minionym sezonie 
mieliśmy do czynienia przynajmniej 
z dwoma pokoleniami tego szkodni-
ka. Ostatnie łagodne zimy nie ograni-
czają go w takim stopniu, jak kiedyś. 
 W 2018 r. wyjątkowo gorące lato i dłu-
ga ciepła zima sprzyjały rozwojowi 
owocówki jabłkóweczki. W efekcie 
w 2019 r. obserwowano zwiększenie 
jej populacji. Jak informował Tomasz 
Domański (fot. 3) z firmy Agrosimex, 
rozwój, nasilenie i dynamika lotów 
owocówki jabłkóweczki są zmien-
ne w zależności od sezonu, a także 
w poszczególnych rejonach, sadach, 
a nawet w różnych kwaterach w ob-
rębie jednego gospodarstwa. Wynika 
to ze zróżnicowanego mikroklimatu 
w różnych lokalizacjach, różnej presji 
szkodnika w danym sadzie, programu 
ochrony realizowanego w poprzednich 
latach, a także od sąsiedztwa sadu. 

Podstawą w walce z owocówką jab-
łkóweczki jest jej monitoring, wiedza 
o terminach i wielkości lotów. Dlatego 
też pułapki feromonowe do odłowu 

tego szkodnika powinny znajdować 
się na każdej kwaterze. Jednak sam 
zakup i ich powieszenie nie gwaran-
tuje sukcesu, konieczne są regularny 
monitoring i wymiana zabrudzonych 
podłóg oraz feromonów. Dobór pre-
paratów do zwalczania owocówki po-
winien być dopasowany do stadium 
rozwojowego szkodnika i przebiegu 
warunków atmosferycznych. Należy 
też pamiętać o przemienności stoso-
wanych substancji aktywnych. 

Polecanym preparatem jest Imidan 
40 WG, który w swoim składzie za-
wiera fosmet – substancję o dwutoro-
wym mechanizmie działania, z grupy 
insektycydów fosforoorganicznych. 
Środek stosować od początku fazy 
rozwoju owoców do fazy początku 
dojrzewania (BBCH 71-81) zgodnie 
z sygnalizacją, to jest w fazie rozwo-
jowej jaja szkodnika zwanej „czarną 
główką”. Zabieg powtórzyć po mini-
mum 20 dniach.

Zwójki liściowe to grupa szkodni-
ków, która co roku w mniejszym lub 
większym nasileniu atakuje sady. Po-
lecanym preparatem do ich ogranicza-
nia jest biologiczny środek Delfin WG  
do zwalczania gąsienic z rzędu motyli 
Lepidoptera, m.in. zwójek liściowych 
występujących w uprawie gruszy i ja-
błoni. Preparat ten zawiera zarodni-
ki i kryształy Bacillus thuringiensis 
spp. kurstakis. Po kilku godzinach od 

spożycia środka gąsienice przerywają 
żerowanie, a po kilku dniach obumie-
rają, przy czym młodsze osobniki są 
bardziej wrażliwe na działanie tego 
preparatu. W uprawach jabłoni i gru-
szy w zwalczeniu zwójek liściowych 
zaleca się stosować ten preparat 
zgodnie z sygnalizacją lub po zaob-
serwowaniu pierwszych gąsienic lub 
pierwszych objawów ich żerowania, 
w dawce 0,75 kg/ha. 

W ochronie przed owocówką jab-
łkóweczką warto również wykorzystać 
dyspensery Isomate CTT. Zawieszki te 
powoli uwalniają substancję imitują-
cą feromon płciowy, co uniemożliwia 
samcom znalezienie drogi do samicy, 
blokując akt kopulacji i nie dopusz-
czając do zapłodnienia. Prowadzi to 
do braku możliwości składania jaj, a fi-
nalnie do braku uszkodzeń powodo-
wanych przez te szkodniki. Natomiast 
Isomate CLS to dyspenser feromono-
wy przeznaczony do wabienia i dez-
orientacji samców najważniejszych 
gatunków zwójek w uprawie jabłoni 
– bukóweczki, różóweczki, rdzaweczki, 
siatkóweczki, wydłubki oczateczki oraz 
owocówki jabłkóweczki.

Mniej zabiegów = więcej czasu 
i pieniędzy
Dzięki prowadzaniu racjonalnej 
ochrony jabłoni można zaoszczędzić 
czas i pieniądze. Jak informował Ar-
tur Srokosz (fot. 4) z firmy BASF, 

Fot. 3. Tomasz Domański z firmy 

Agrosimex

Fot. 4. Artur Srokosz z firmy BASF
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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.

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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 Chloropiryfos i tiachlopryd – wycofane z użycia

Do praktyki docierało wiele syg-
nałów, że chloropiryfos i chloro-
piryfos metylu są zagrożonymi 
substancjami, które mogą być 
kolejnymi wycofanymi z użycia 
w ochronie roślin. Z początkiem 
stycznia zapadły wiążące decyzje, 
które zostały ogłoszone w Rozpo-
rządzeniu wykonawczym Komisji 
(UE) 2020/17 z 10 stycznia 2020 r.  
w sprawie nieodnowienia zatwier-
dzenia substancji czynnej chlo-
ropiryfosu metylu oraz w Rozpo-
rządzeniu wykonawczym Komisji 
(UE) 2020/18 z 10 stycznia 2020 r.  
w sprawie nieodnowienia za-
twierdzenia substancji czynnej 
chloropiryfosu.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 

Żywności argumentuje te decyzje na-

stępująco: Biorąc pod uwagę obawy 

wyrażone w odniesieniu do chloropi-

ryfosu i ogólnie dostępną literaturę 

naukową dotyczącą chloropiryfosu 

metylu w ramach podejścia opartego 

na wadze dowodów, nie można wyklu-

czyć genotoksycznego potencjału chlo-

ropiryfosu metylu. Podczas wzajemnej 

oceny eksperci za uzasadnione uznali 

przekrojowe podejście do tych dwóch 

substancji, ponieważ są one podobne 

pod względem struktury i wykazują 

podobne zachowanie toksykokinetycz-

ne. W związku z tym nie jest możliwe 

ustalenie w odniesieniu do chloropiry-

fosu metylu wartości referencyjnych 

bezpiecznych dla zdrowia ani przepro-

wadzenie odpowiednich ocen ryzyka 

dla konsumentów i ryzyka związa-

nego z pozażywnościowymi źródła-

mi narażenia. Ponadto stwierdzono 

w tym celu niezbędna jest reduk-
cja liczby wykonywanych zabiegów, 
a także wydłużenie okresów między 
nimi. Jednym z preparatów, które są 
polecane w okresie okołokwitnienio-
wym do zwalczania sprawcy parcha 
jabłoni (grzyba Venturia ineaqualis) 
jest Faban® 500 SC. Środek ten jest 
zoptymalizowaną kombinacją dwóch 
uzupełniających się substancji czyn-
nych – ditianonu i pirymetanilu. Zale-
tami tego produktu jest formuła oparta 
na kokryształach, skuteczność działa-
nia w szerokim zakresie temperatury, 
doskonała ochrona przed porażeniem 
V. ineaqualis liści i owoców oraz utwo-
rzenie na roślinie warstwy ochronnej 
skutecznie zapobiegającej infekcji. Pre-
parat po naniesieniu na roślinę jest od-
porny na zmycie (już po 3 godzinach 
od wykonania zabiegu opady nawet 
30–40 l/m2 nie mają wpływu na jego 
skuteczność). Dodatkowo ogranicza 
także szczepy V. ineaqualis odporne 
na fungicydy z grupy anilinopirymidyn. 
Zalecany jest do stosowania w sy-
stemie tzw. klamry fabanowej, czyli 
pierwszy zabieg nim należy wykonać 
na przełomie fazy zielonego i różo-
wego pąka w dawce 1,2 l/ha, a drugi 
w czasie opadania płatków kwiatowych 
w dawce 1,2 l/ha. Zalecanymi zabiega-
mi wewnątrz „klamry fabanowej” są: 
w fazie różowego pąka – Sercadis® 
(0,25 l/ha) + Delan® Pro (2,5 l/ha);  
na początku kwitnienia – Mythos®  
(1,5 l/ha) + Delan 700 WG (0,5 l/ha); 
podczas pełni kwitnienia – Sercadis® 
(0,25 l/ha) + Delan 700 WG (0,5 kg/ha). 

Sercadis® jest preparatem z grupy 
SDHI, jego substancją czynną jest Xe-
mium® (fluksapyroksad), która pozwa-
la na efektywne zwalczanie sprawców 
parcha jabłoni i gruszy oraz mączniaka 

jabłoni. Zalecana dawka zależy od 
zwalczanego sprawcy choroby i wy-
nosi od 0,25 do 0,3 l/ha, przy maksy-
malnie 3 zabiegach w sezonie. Produk-
tami, które doskonale sprawdzają się 
w ochronie sadów na początku sezonu 
są Delan 700 WG (w dawce 0,5 kg/ha)  
oraz Delan Pro (w dawce 2,5 l/ha).

Walka z zarazą ogniową
Produkt Blossom Protect to prepa-
rat biotechnologiczny do stosowania 
zapobiegawczo przed chorobami po-
wodowanymi przez bakterie i grzyby. 
Jak informowała Agnieszka Ptaszek 
(fot. 5) z firmy Nufarm, środek ten 
zwiera komórki grzyba Aureobasi-
dium pullulans. W uprawie jabłoni 
jest zarejestrowany do ochrony przed 
sprawcą zarazy ogniowej w dawce 
0,75 kg/ha/m wysokości korony drze-
wa (maksymalnie 2,25 kg/ha), do 5 
razy w sezonie przy jednodniowym 
odstępie między zabiegami (u odmian 
wrażliwych na ordzawianie zaleca się  
2 zabiegi w sezonie). Należy go stoso-
wać w okresie kwitnienia (od początku 
kwitnienia do fazy opadania płatków 
kwiatowych). Preparat ten można mie-
szać ze środkami siarkowymi, a także 
zawierającymi fluopyram i anilinopiry-
midynę. Inne fungicydy należy stoso-
wać osobno dzień przed lub dwa dni po 
zabiegu. Do zabiegu Blossom Protect 
zaleca się dodanie Buffer Protect.

Monika Korzeniowska

Fot. 5. Agnieszka Ptaszek z firmy Nufarm
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 Chloropiryfos i tiachlopryd – wycofane z użycia

obawy dotyczące neurotoksyczności 

rozwojowej, względem której istnieją 

dowody epidemiologiczne wskazujące 

na związek między narażeniem na chlo-

ropiryfos/chloropiryfos metylu podczas 

rozwoju a szkodliwymi skutkami neuro-

rozwojowymi u dzieci. Co więcej, eks-

perci ds. wzajemnej oceny za stosowne 

uznali sklasyfikowanie chloropiryfosu 

metylu jako substancji działającej szkod-

liwie na rozrodczość kategorii 1B.

Co następuje:
 l Państwa członkowskie cofają ze-

zwolenia na środki ochrony roślin 

zawierające chloropiryfos jako 

substancję czynną najpóźniej do 

16 lutego 2020 r.
 l Dodatkowy okres na zużycie za-

pasów przyznany przez państwa 

członkowskie zgodnie z art. 46 

rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 

upływa najpóźniej 16 kwietnia 
2020 r.

Co to oznacza dla praktyki? Na ob-
szarze wszystkich krajów UE środki 
zawierające chloropiryfos i chloro-
piryfos metylu można sprzedawać  
do 16 lutego, a stosować wyłącznie do 
16 kwietnia br. 

Środki (profesjonalne i amatorskie) 

zawierające chloropiryfos/chloropiryfos 

metylu jako samodzielny składnik bądź 

komponent mieszaniny handlowej, figu-

rujące jeszcze w polskim rejestrze to: 

Actipir 480 EC, Arlopyr 480 EC, Atena 

480 EC, Chlorop-Pro 480 EC, Crasher, 

Cronus 480 EC, Cyperpirifos 550 EC, 

Cyren 480 EC, Daskor 440 EC, Decore 

480 EC, Dursban 480 EC, Dursban Delta 

200 CS, Helios 480 EC, Insodex 480 EC, 

Jetban 480 EC, Klon 480 EC, Klon Max 

550 EC, Kloń 48 EC, Melia EC, Neorel EC,  

Neptun 480 EC, Nurelle D 550 EC, Owa-

dofos Extra 480 EC, Pyrifos 480 EC, Py-

rinex 250 CS, Pyrinex 480 EC, Pyrinex  

M22 EC, Pyrinex Supreme 262 ZW, Pyrisi-

mex 480 EC, Reldan 225 EC, Rook 480 EC,  

Troll 550 EC. 

Tiachlopryd

Zapadła też kolejna decyzja, również do-

tycząca znanej ogrodnikom substancji 

czynnej, o której traktuje Rozporządze-

nie wykonawcze Komisji (UE) 2020/23 

z 13 stycznia 2020 r. w sprawie nieodno-

wienia zatwierdzenia substancji czynnej 

tiaklopryd. Spolszczona nazwa tej sub-

stancji czynnej brzmi tiachlopryd i pod 

taką może większość naszych prakty-

ków ją znać.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 

Żywności wskazuje na problem budzą-

cy szczególne obawy, związany z zanie-

czyszczeniem wód podziemnych przez 

metabolity tiakloprydu. Część jego me-

tabolitów uznaje się z góry za budzące 

obawy, ponieważ nie można wykluczyć, 

że mają one takie same właściwości 

rakotwórcze jak wyjściowa substan-

cja czynna tiaklopryd, która – zgodnie 

z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

Parlamentu Europejskiego i Rady (7)  

– jest substancją rakotwórczą kategorii 

2. Ponadto tiaklopryd jest sklasyfiko-

wany zgodnie z rozporządzeniem (WE) 

nr 1272/2008 również jako substancja 

działająca szkodliwie na rozrodczość 

kategorii 1B.

Co następuje:
 l Państwa członkowskie cofają ze-

zwolenia na środki ochrony roślin 

zawierające tiachlopryd jako sub-

stancję czynną najpóźniej do  

3 sierpnia 2020 r.
 l Dodatkowy okres na zużycie zapasów 

przyznany przez państwa członkow-

skie zgodnie z art. 46 rozporządzenia 

(WE) nr 1107/2009 upływa najpóźniej 

3 lutego 2021 r.

Co to oznacza dla praktyki? Na ob-
szarze wszystkich krajów UE środki 
zawierające tiachlopryd zostają skre-
ślone z rejestru do 3 sierpnia 2020, 
a stosowane mogą być wyłącznie do 3 
lutego 2021 r.

Środki (profesjonalne i amatorskie) 

zawierające tiachlopryd jako samodziel-

ny składnik bądź komponent mieszaniny 

handlowej, figurujące jeszcze w rejestrze 

to: Berta 240 OD, Bimago 240 OD, Biscaya 

240 OD, Bocaro 240 OD, Calypso 0,015 AL,  

Calypso 480 SC, Cloprin 240 OD,  

Montego 240 OD, Nimfa 240 OD, Portos 

110 OD, Proteus 110 OD, Ptolemeusz  

110 OD, Thia 240 OD, Vima-Tiachloprid.

Trzeba mieć świadomość, że za każ-

dą decyzją odnośnie do wycofywania 

danej substancji czynnej z użycia jako 

środek ochrony roślin, nie tylko docho-

dzi do ograniczenia doboru środków 

wykorzystywanych przez praktykę, 

lecz także dość znacznego ograni-

czenia poziomu dopuszczalnych pozo-

stałości substancji czynnej w plonie. 

Mimo więc użycia danego preparatu 

zgodnie z etykietą rejestracyjną może 

dochodzić do wykryć i przekroczeń 

dopuszczalnych NDP chloropiryfosu 

i chloropiryfosu-M w produktach po-

chodzenia roślinnego.

Katarzyna Kupczak
Plantpress
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Zaawansowane 
zarządzanie jakością

Firma UPL po przejęciu Arysta LifeScience jest obecnie 
jedną z 5 największych firm z branży rozwiązań rolni-

czych na świecie. Nowe zintegrowane portfolio, to wzajem-
nie uzupełniający się asortyment chemicznych środków 
ochrony roślin: herbicydów, fungicydów i insektycydów, 
zapraw nasiennych oraz produktów biologicznych  do 
ochrony, poprawy jakości i plonowania roślin. O tym, jak 
najlepiej pozycjonować niektóre z tych produktów w upra-
wie jabłoni i gruszy, aby uzyskać wysokiej jakości plon oraz 
zapewnić opłacalność produkcji, informowali dr Michael 
Schröder (EMEA Development Project Supervisor; fot. 1), 
Paweł Prokop (Sumitomo Chemical Business Manager 
Central Europe North) oraz Arkadiusz Sławiński (Crop 
Manager Fruits&Veg, UPL Polska; fot. 2) podczas konferencji, 
która odbyła się 28 stycznia br. w Sandomierzu.

Nowoczesne podejście  
do ochrony
Firma UPL Polska wychodząc naprze-
ciw wymaganiom konsumentów i pro-
ducentów produktów ogrodniczych, 
od kilku lat rozwija projekt ProNutiva 
– rozwiązanie pozwalające na pro-
dukowanie wysokiej jakości owoców 
z ograniczoną ilością pozostałości. 
Jest to możliwe dzięki zintegrowane-
mu programowi ochrony chemicznej 
i biologicznej roślin. Oprócz kon-
wencjonalnych produktów, jak m.in. 
Syllit 544 SC, Captan 80 WDG, czy 
Pyrus 400 SC, w strategii ProNuti-
va wykorzystuje się również takie 
rozwiązania, jak Plantivax, Carpovi-
rusine Super SC, a także regulatory 
wzrostu – Regulex 10 SG, Promalin  
i MaxCel.

Plantivax zawiera laminarynę 
(związek z grupy polisacharydów) 
– 5% (45 g/l), która uruchamia na-
turalne mechanizmy obronne roślin, 
dzięki czemu wzmacnia ich odporność 
na porażenie przez patogeny. Po je-
go zastosowaniu rośliny wytwarzają 
białka odporności, fitoaleksyny oraz 
następuje lignifikacja ścian komór-
kowych. Środek stosowany nalistnie 
wykazuje działanie systemiczne, jest 
przeznaczony do stosowania zapobie-
gawczego w ochronie jabłoni i gruszy 
przed zarazą ogniową, a także prze-
ciw infekcjom wtórnym parcha jabłoni 
i chorobom przechowalniczym jabłek. 
Główne zalety jego użycia to: brak po-
zostałości, brak odporności patoge-
nów, bezpieczeństwo dla roślin, tzn. 
nie uszkadza kwiatów, nie powoduje 

ordzawień liści ani zawiązków oraz 
możliwość łącznego stosowania z in-
nymi środkami ochrony roślin.

Natomiast Carpovirusine Super 
SC to biologiczny środek owadobój-
czy przeznaczony do zwalczania owo-
cówki jabłkóweczki w uprawie jabłoni. 
Zawiera naturalnie występujący pa-
togen owocówki jabłkóweczki (Cydia 
pomonella Granulosis Virus (CpGV)  
– entomopatogeniczny wirus z rodziny 
Baculoviridae – 1 x 10–13 jednostek 

Fot. 1. Dr Michael Schröder (EMEA Development 

Project Supervisor) i Paweł Prokop (Sumitomo 

Chemical Business Manager Central Europe North)

Fot. 2. Arkadiusz Sławiński (Crop 

Manager Fruits&Veg, UPL Polska)
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Naturalnie, 
łączymy!

  Strategia 
odpowiedzialnego 
gospodarowania 

  Naturalne połączenie 
środków chemicznych, 
biologicznych oraz 
biostymulatorów

  Wysoka jakość, 
ograniczenie pozostałości, 
troska o środowisko
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w 1 l środka) i jest skuteczny jedy-
nie po spożyciu przez larwy. Część 
larw pobiera cząstki wirusa, przegry-
zając osłonkę jaja w trakcie wylęgu 
i zamiera zanim rozpocznie żerowa-
nie. Pozostałe larwy pobierają wirusa 
w momencie rozpoczęcia żerowania 
i giną w ciągu kilku dni. Carpovirusine  
Super SC jest środkiem selektywnym, 
nie stwarza zagrożenia dla organi-
zmów pożytecznych.

Regulatory wzrostu  
i rozwoju roślin
Przerzedzanie jest jednym z najważ-
niejszych zabiegów w produkcji owo-
ców, szczególnie jabłek. W ofercie UPL 
Polska, znajdują się produkty dosko-
nale wpisujące się w to działanie, są 
to regulatory firmy Sumitomo Che-
mical Agro Europe S.A.S. – MaxCel®,  
Promalin i Regulex 10 SG.

MaxCel® zawiera 6-benzyloadeninę 
i może być stosowany w uprawie jabło-
ni i gruszy. Polecany jest do stosowa-
nia w celu przerzedzania zawiązków. 
Przyczynia się do zwiększenia wiel-
kości owoców oraz ogranicza wystę-
powanie przemiennego owocowania 
drzew. W celu uzyskania optymalnego 
efektu działania środka temperatura 
powietrza przez kilka dni po zabiegu 
powinna wynosić co najmniej 15°C. Na-
tomiast nie należy go stosować przy 
temperaturze powyżej 30°C.

W sadach jabłoniowych i gruszo-
wych preparat poleca się stosować, 
gdy zawiązki osiągną wielkość 7–15 mm  
(optymalna: 10–12 mm). Przy odmia-
nach trudnych do przerzedzania na-
leży stosować wyższe dawki z zale-
canych (szczególnie ważne podczas 
chłodnej pogody), przy łatwych – niż-
sze. Wysoka wilgotność względna 

wpływa korzystnie na działanie środ-
ka – zwiększa jego wchłanianie. Sku-
teczność przerzedzania zależy m.in. 
od terminu stosowania środka, daw-
ki, mieszaniny zbiornikowej, odmiany, 
podkładki, wieku i wigoru drzew, licz-
by owoców, kalibracji opryskiwacza 
i czynników środowiska. 

Preparat ten wpływa również ko-
rzystnie na kwitnienie drzew w kolej-
nym sezonie i zmniejsza prawdopodo-
bieństwo wystąpienia przemiennego 
owocowania. Nie stymuluje natomiast 
nadmiernego przerzedzenia w przy-
padku słabego owocowania. Stymu-
luje podział komórek, co w efekcie 
powoduje zwiększenie wielkości 
owoców, nawet w przypadku jabłek 
i gruszek odmian drobnoowocowych. 
Ponieważ MaxCel® zawiera surfaktant, 
nie wymaga stosowania substancji 
pomocniczych. 

Promalin zawiera gibereliny GA4 
i GA7 oraz 6-benzyloadeninę. Środek 
wpływa na znaczne zmniejszenie or-
dzawienia się jabłek oraz na poprawę 
ich wielkości, na ich wygląd i jakość. 
Zapobiega ordzawieniu się owoców 
przez zwiększenie elastyczności ich 
skórki, co zapobiega jej deformacji 
podczas niekorzystnych warunków. 
Natomiast zastosowany na gruszy 
w czasie niekorzystnych warunków 
pogodowych podczas kwitnienia lub 
na rośliny uszkodzone przez przy-
mrozki, wpływa na zwiększenie za-
wiązywania poprzez promowanie 
partenokarpicznego rozwoju owoców.

W sadach jabłoniowych poleca 
się stosować go do 4 razy w sezonie, 
pierwszy raz pomiędzy pełnią kwit-
nienia a końcem opadania płatków 
kwiatowych, następnie co 7–12 dni 
do początku „opadu czerwcowego”. 

Natomiast w sadach gruszowych 
poleca się wykonać nim dwa zabie-
gi – pierwszy na początku kwitnienia, 
drugi – od pełni kwitnienia do opada-
nia płatków, z zachowaniem minimum 
2 dni odstępu pomiędzy zabiegami. 
W przypadku uszkodzeń po przymroz-
ku, który wystąpił w czasie kwitnienia, 
środek zastosować w ciągu 24 godzin 
po przymrozku i powtórzyć zabieg 
po wystąpieniu następnych spadków 
temperatury poniżej zera.

Regulex 10 SG zawiera gibereliny 
GA4 i GA7. Przeznaczony jest do redukcji 
ordzawienia się skórki owoców i utrzy-
mania jakości jabłek oraz poprawy za-
wiązywania owoców gruszy. W sadach 
jabłoniowych poleca się stosować go 
do czterech razy w sezonie. Pierwszy 
raz między pełnią (gdy przynajmniej 
50% kwiatów jest otwarte) a końcem 
kwitnienia, w zależności od przebiegu 
warunków atmosferycznych. Przy ni-
skiej temperaturze i opadach zabieg 
wykonać w pełni kwitnienia, a podczas 
dobrej pogody zabiegi rozpoczynać 
w okresie opadania płatków kwiato-
wych. W przypadku dużego ryzyka or-
dzawienia (dłuższe okresy deszczowe, 
niekorzystna lokalizacja, podatna od-
miana, np. ‘Golden Delicious’) zaleca się 
skrócenie odstępów pomiędzy zabiega-
mi. Natomiast w sadach gruszowych 
należy stosować go raz w sezonie, od 
fazy białego pąka, gdy płatki kwiatów 
się wydłużają, a działki kielicha są lekko 
otwarte, do zasychania kwiatów, gdy 
większość płatków opada. Najkorzyst-
niej jest wykonać zabieg, gdy 20–30% 
pąków kwiatowych jest otwartych. 
W przypadku późnego przymrozku 
ważne jest, aby zabieg wykonać nie 
później niż 1–2 dni po przymrozku.

Monika Strużyk
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Uszkodzenia
owoców jabłoni  
– zmieniki?

Dr hab. Barbara H. Łabanowska  Skierniewice

Mgr inż. Wojciech Piotrowski  Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

W sezonie 2019 pojawiły się liczne pytania o przyczynę nasi-
lających się objawów specyficznego uszkodzenia jabłek, 

głównie odmian ‘Gala’ i ‘Red Jonaprince’. Na owocach tych pod-
czas wzrostu i w okresie ich dojrzewania obserwowano jakby 
zagłębione nakłucia i deformacje wokół tego punktu. Podczas 
analizy uszkodzeń oraz poszukiwań w literaturze wykazano, że 
najbardziej prawdopodobną przyczyną wspomnianych deforma-
cji owoców mogły być zmieniki (fot. 1). Jednym z nich jest po-
wszechnie występujący w kraju zmienik lucernowiec (Lygus 
rugulipennis) z rodziny tasznikowatych (Miridae), rzędu plus-
kwiaki (Hemiptera). W innych krajach, np. w USA, pokrewnym 
gatunkiem jest pluskwiak Lygus lineolaris znany powszechnie 
pod nazwą angielską Tarnished plant bug, a powodowane przez 
niego uszkodzenia na roślinach są takie, jakie powoduje L. rugu-
lipennis w Polsce. Zmienik lucernowiec jest spotykany w naszych 
sadach, na plantacjach roślin jagodowych i w ich otoczeniu. W na-
stępnym sezonie postaramy się przeprowadzić lustracje w sa-
dach, gdzie notowano uszkodzenia, aby potwierdzić jego obec-
ność. Warto też, aby sami sadownicy (szczególnie w sadach, 
gdzie zaobserwowano takie uszkodzenia owoców) zwrócili uwa-
gę na tego rodzaju pluskwiaki przed i podczas kwitnienia.

Biologia i możliwość rozpoznania 
szkodnika
W literaturze można znaleźć in-
formacje o licznym występowaniu 
zmienika lucernowca na co najmniej 

50 gatunkach roślin należących do 
różnych rodzin botanicznych, obejmu-
jących rośliny ozdobne, warzywne, 
sadownicze oraz rośliny dziko ros-
nące, a także chwasty, takie jak np. 

starzec zwyczajny (Senecio vulgaris), 
szczaw (Rumex spp.) i pokrzywa  
(Urtica spp.). Spośród roślin sadowni-
czych najbardziej znany jest z wystę-
powania na truskawce, a praktycznie 
z deformacji jej owoców, które tracą 
wartość handlową i konsumpcyjną. 
Zmieniki uszkadzają także owoce ma-
liny, owoce drzew pestkowych oraz 
ziarnkowych. Ze względu na dużą 
szkodliwość zmieników na truskaw-
ce, bardziej niż na jabłoni poznano 
okresy ich pojawiania się, opraco-
wano sposoby monitoringu oraz za-
proponowano terminy i możliwości 
zwalczania.

Na zimę dorosłe pluskwiaki kryją 
się w resztkach roślinnych pod drze-
wami i krzewami oraz na terenach 
zachwaszczonych, w miejscach rude-
ralnych, a także na nieużytkach. Mają 
tam doskonałe warunki, gdyż gleba 
nie jest uprawiana i owady te nie są 
niszczone. Wiosną, po ociepleniu 
i rozpoczęciu wegetacji, pluskwiaki 
stopniowo opuszczają miejsca zimo-
wania (już pod koniec marca lub na 
początku kwietnia, zależnie od pogo-
dy i temperatury) i zaczynają żero-
wać na pojawiających się młodych, 
zielonych częściach roślin. Można 
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je wówczas spotkać na chwastach, 
trawach, a także na pojawiających 
się pąkach i młodych liściach drzew 
owocowych, także jabłoni. Owady 
te można zauważyć bezpośrednio 
na roślinach lub strząsając je na 
płachtę entomologiczną lub nawet 
na podstawioną płytkę, lub kartkę 
papieru pod pędy bądź kwiatostany. 
Można je również odławiać z niskich 
roślin za pomocą prostego, zamon-
towanego na kiju „czerpaka” z siatki. 
W ostatnim okresie pojawiły się też 
specjalne pułapki z feromonem 

Fot. 1. 

Uszkodzone 

jabłka – efekt 

żerowania 

zmieników
fot. W. Piotrowski
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do odławiania samców zmienika 
lucernowca. 

Dorosłego pluskwiaka można sto-
sunkowo łatwo rozpoznać (fot. 2, 3).  
Jego ciało ma kształt owalny, dłu-
gość od 4,7 do 5,7 mm, charaktery-
styczna jest duża zmienność jego 
barwy, od zielonej, żółtawo-brązowej 
poprzez czerwonawo-brązową aż do 
czarnej. Głowa jest mała, a na niej 
umieszczone są 4-członowe czułki. 
Ciało samicy jest jaśniejsze niż sam-
ca, jej odwłok na końcu jest zaokrą-
glony, na stronie brzusznej zaś na 
końcu odwłoka w specjalnej szcze-
linie znajduje się pokładełko, służące 
do składania jaj. Natomiast odwłok 
samca na końcu jest zaostrzony. 

Skrzydła przednie od podstawy do 
2/3 długości są skórzaste, na koń-
cu zaś błoniaste. U nasady skrzydeł 
wyraźnie widoczna jest biała trój-
kątna tarczka (scutellum) w kształ-
cie litery V. Na skrzydłach i nogach 
owada dorosłego obecne są włoski 
zwane też szczecinkami.

Dorosłe pluskwiaki (a później tak-
że larwy) nakłuwają miękkie jeszcze 
tkanki roślin, wysysają sok z ich ko-
mórek i jednocześnie wprowadza-
ją toksyczną ślinę, która powoduje 
zmiany w uszkodzonych częściach 
rośliny. W wyniku nakłuwania ko-
mórek na młodych liściach tworzą 
się brązowe, nekrotyczne plamki, 
z których z czasem wykrusza się 

tkanka i pozostają niewielkie dziury. 
W późniejszym czasie miejsca żero-
wania na młodych przyrostach są 
trudniejsze do zauważenia, gdyż ro-
ślina intensywnie rośnie i następuje 
duże zagęszczenie liści. Zapłodnione 
samice składają kremowe jaja, wy-
dłużone i lekko zakrzywione, o wy-
miarach 1,0 x 0,25 mm, wciskając je 
w tkankę rośliny, np. w ogonki liś-
ciowe czy liście w taki sposób, że 
na powierzchni widoczne jest tylko 
owalne, białawe denko jaja długości 
około 1 mm. Z tego względu jaja na 
roślinie trudno zauważyć. Po kilku 
dniach z jaj wylegają się larwy, zie-
lone, wydłużone, które teoretycznie 
można pomylić z mszycą. Jednak 
przy dokładniejszych oględzinach 
można zauważyć, że larwy zmieni-
ka mają zdecydowanie dłuższe nogi 
i poruszają się szybciej niż mszyce. 
Pierwsze cztery stadia rozwojowe 
larw są bezskrzydłe, barwy jasno-
zielonej do brązowawej, z pięcioma 
ciemniejszymi, czarnymi, okrągłymi 
plamkami na stronie grzbietowej, po 
dwie na tułowiu i na tarczce oraz 
jedną na odwłoku. W piątym stadium 
rozwojowym larwa ma coraz wy-
raźniej widoczne zaczątki skrzydeł 
– początkowo są one zielone, póź-
niej ciemniejsze. Larwy intensywnie 

Diagram rozwoju zmienika lucernowca (na przykładzie truskawki)
Miesiące I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Dorosłe zimujące oraz II pokolenie

Jaja i larwy

Termin zwalczania na truskawce

Termin zwalczania na jabłoni

Fot. 2. Zmienik osobnik dorosły  fot. G. Łabanowski
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żerują na najmłodszych organach 
rośliny, także na dnie kwiatowym 
i młodych zawiązkach owoców, 
nakłuwając je i wysysając sok z ko-
mórek. Okres żerowania larw trwa 
praktycznie od pierwszej dekady 
maja nawet do końca czerwca. Po-
czątkowy okres ich żerowania zbie-
ga się z okresem kwitnienia drzew 
owocowych (np. jabłoni), a dalszy 
z rozwojem i wzrostem zawiąz-
ków owocowych. Dlatego też mogą 
uszkadzać powstające zawiązki owo-
ców, a objawy widoczne są dopiero 
później, w trakcie rozwoju i wzrostu 
owoców. W lipcu i sierpniu pojawia 
się drugie pokolenie owadów doro-
słych i larw, ale w uprawie drzew 
owocowych mają one już mniejsze 
znaczenie. W lecie pluskwiaki bardzo 
chętnie zasiedlają kwitnące w tym 
czasie truskawki czy też maliny, 
a także liczne rośliny warzywne, 
ozdobne i dziko rosnące. Drugie 
pokolenie pluskwiaka jest bardziej 
liczne, stąd populacja schodząca na 
zimowanie może być dość liczna.

Jak można monitorować 
szkodnika?
Na drzewach owocowych, szczegól-
nie na jabłoni, lustrację należy prowa-
dzić systematycznie minimum 2 lub 3 
razy w tygodniu, głównie w okresie 
różowego pąka, podczas kwitnienia 
i tuż po kwitnieniu jabłoni. Zaleca się 
obserwacje lub przeglądanie liści, 
pąków i kwiatów na drzewach w po-
danym okresie, w celu wykrycia obec-
nych na nich dorosłych pluskwiaków 
zmienika oraz jego larw.

W miarę możności zaleca się tak-
że strząsanie larw lub dorosłych 
osobników (te jednak mogą szybko 

odlatywać podczas strząsania) z lo-
sowo wybranych kwiatostanów na 
podstawioną siatkę lub jasną płytkę, 
bądź podstawkę o średnicy 15–20 cm 
(np. sprawdzić 4 próby po 50 rozet 
kwiatowych). W handlu są także spe-
cjalne pułapki z feromonem do od-
ławiania dorosłych zmieników, które 
należy zawieszać na drzewach przed 
fazą różowego pąka i systematycz-
nie, 2, 3 razy w tygodniu sprawdzać 
obecność i liczebność odłowionych 
osobników. Prowadząc obserwacje 
na plantacjach truskawki metodą 
otrząsania i pułapek z feromonem 
wykazano, że wcześniej można by-
ło wykryć szkodnika w pułapkach 
niż otrząsając kwiatostany. Wynika 
to z faktu, że dorosłe pluskwiaki są 
aktywne, mogą przelatywać z roś-
liny na roślinę i trudno je zobaczyć 
podczas otrząsania kwiatostanów, 
ale są wabione do pułapek.

Profilaktyka, możliwości 
ograniczania i zwalczania 
szkodnika

Nowe sady, jeśli jest to możliwe, 
zaleca się zakładać z dala od łąk, 

nieużytków i zadrzewień, gdzie 
zmieniki mają zwykle bogate źródło 
pokarmu, mogą namnażać się bez 
ograniczeń, a następnie przelatują 
na sąsiednie tereny, w tym także na 
kwitnące drzewa owocowe. W sa-
dach racjonalnie chronionych przed 
kwitnieniem i tuż po kwitnieniu środ-
kami o szerszym spektrum działa-
nia (np. Mospilan 20 SP, prawdopo-
dobnie także Sivanto Prime 200 SL  
stosowane w tym czasie do zwal-
czania mszyc) dorosłe zmieniki, a po 
kwitnieniu także ich larwy są ogra-
niczane i zwykle nie są potrzebne 
dodatkowe zabiegi insektycydami. 
W zagrożonych sadach możliwe jest 
stosowanie tylko dozwolonych pre-
paratów, najlepiej selektywnych dla 
fauny pożytecznej, bezpiecznych dla 
pszczół i fauny zapylającej, o krótkiej 
prewencji i karencji. Zaleca się sto-
sować 750–900 l cieczy użytkowej 
na ha.

Na marginesie może warto do-
dać, że w krajach zachodniej Europy 
jabłka uszkadzane są przez innego 
pluskwiaka Halyomorpha halsy, ale 
uszkodzenia są nieco inne.

Fot. 3. Nimfa zmienika lucernowca fot. G. Łabanowski
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KALIBRACJA 
OPRYSKIWACZA 
– KORZYŚCI ZE SPEŁNIENIA OBOWIĄZKU
Dr hab. Grzegorz Doruchowski  Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Kalibracja opryskiwacza jest obowiązkiem każdego użytkowni-
ka środków ochrony roślin. Ze spełnienia tego obowiązku pły-

nie wiele korzyści dla sadowników, którzy w celu ochrony upraw 
użytkują swój opryskiwacz nawet kilkadziesiąt razy w roku. U pro-
gu sezonu, gdy przygotowujemy opryskiwacze do pracy warto 
zapoznać się z zasadami kalibracji, a w toku dalszych prac i w ko-
lejnych sezonach skorzystać z dołączonej do tego numeru  
„MPS SAD” instrukcji i materiałów pomocniczych, aby przekonać 
się, że kalibracja jest czynnością bardzo prostą, a wynikające z niej 
korzyści wielokrotnie rekompensują poświęcony jej czas.

ZGODNIE Z PRZEPISAMI
Skuteczność chemicznej ochro-
ny upraw, w tym szczególnie 

wymagających staranności upraw 
sadowniczych, w ogromnej mierze 
zależy od sprawności opryskiwacza 

i dostosowania sposobu jego pra-
cy do istniejących okoliczności. Za-
pewnienie sprawności i regulacja 
opryskiwacza jest istotą kalibracji, 
która polega na dopasowaniu pa-
rametrów roboczych sprzętu do 
rodzaju i stadium rozwoju roślin 
oraz warunków środowiskowych. 
Szczególne znaczenie kalibracji 
opryskiwacza podkreśla fakt, że 
znalazła się ona na liście wymagań 
stawianych profesjonalnym użyt-
kownikom opryskiwaczy w aktach 
prawnych, zarówno na szczeblu eu-
ropejskim, jak i krajowym. Europej-
ska dyrektywa o zrównoważonym 
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stosowaniu pestycydów mówi, że: 
„Użytkownicy profesjonalni prze-
prowadzają regularną kalibrację 
i przeglądy techniczne sprzętu do 
aplikacji pestycydów…”, a w ustawie 
o środkach ochrony roślin czyta-
my: „Do zabiegu środkiem ochrony 
roślin używa się sprzętu (…), który 
jest sprawny technicznie i skalibro-
wany, tak aby zapewnić prawidłowe 
stosowanie środka ochrony roślin”.

Obowiązek kalibracji wynika tak-
że z faktu, że od zawsze stanowiła 
jedno z podstawowych wymagań 
integrowanej ochrony roślin, która 
od sześciu lat jest obowiązującym 
w krajach UE standardem w produk-
cji roślinnej. 

Kalibracja jest jednym z zagadnień 
obowiązkowych szkoleń z zakresu 
ochrony roślin (tzw. szkoleń che-
mizacyjnych), badania sprawności 
technicznej opryskiwaczy (dla diag-
nostów przeprowadzających obo-
wiązkowe inspekcje sprzętu ochrony 
roślin) oraz produkcji integrowanej. 
Jej znaczenie podkreśla fakt, że jest 
przedmiotem działań upowszech-
nieniowych, prowadzonych przez 
producentów środków ochrony 
roślin oraz projektów realizowanych 
przez polskie (PSOR) i europejskie 
(ECPA) stowarzyszenia ochrony 
roślin, zrzeszające tych producen-
tów. Jest także omawiana podczas 
konferencji naukowych i opisywana 
w literaturze naukowej, ponieważ 

istnieje coraz więcej dowodów, pop-
artych wynikami badań, że odpo-
wiednio dobrane parametry pracy 
opryskiwacza decydują o jakości, 
bezpieczeństwie i kosztach zabie-
gów. Wyniki te w pełni uzasadniają 
twierdzenie, że kalibracja przynosi 
wymierne korzyści użytkownikowi 
opryskiwacza. Wynikają one przede 
wszystkim z możliwości dokładne-
go określenia koniecznej do zabiegu 
objętości cieczy, większej precyzji 
i równomierności nanoszenia środ-
ków ochrony roślin oraz mniejszych 
start preparatów. W praktyce prze-
kłada się to na:
l efektywność ochrony – możliwość 

oszczędności środków ochrony 
roślin;
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l ograniczenie pozostałości cieczy 
w zbiorniku po zakończeniu za-
biegu oraz mniejsze zanieczysz-
czenie zewnętrzne opryskiwacza 
– mniejsze ryzyko zanieczyszczeń 
miejscowych;

l mniejsze znoszenie cieczy – ogra-
niczenie strat i zanieczyszczeń 
obszarowych;

l lepsze naniesienie i rozkład cieczy 
na roślinach – lepsza skuteczność 
zabiegu;

l mniejsze ryzyko awarii – wyższa 
wydajność pracy.
Wymierne korzyści finansowe 

polegają zatem nie tylko na obniże-
niu kosztów środków ochrony roś-
lin, paliw i robocizny, lecz także, i to 
w największym stopniu, na poprawie 
jakości produktów i zysku płynącego 
z lepszej ceny za jakość.

Z prawnego obowiązku kalibro-
wania opryskiwacza wynika jeszcze 
jeden istotny dla użytkownika opry-
skiwacza fakt, także niosący skutki 
finansowe. Warunkiem ubiegania się 
o płatności bezpośrednie w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europej-
skiej jest przestrzeganie przepisów 
prawa w zakresie ochrony roślin. Do-
tyczy to także kalibracji, i to w takim 
samym stopniu co stosowania pesty-
cydów zgodnie z przeznaczeniem, od-
powiednich kwalifikacji wykonawców 
zabiegów, badania sprawności tech-
nicznej opryskiwaczy, zasad i warun-
ków przechowywania pestycydów, 
przestrzegania stref ochronnych 
i warunków pogodowych podczas 
zabiegów, odpowiedniego sposobu 
zagospodarowania opakowań czy 
prowadzenia ewidencji zabiegów. 
Nieprzestrzeganie przepisów doty-
czących powyższych zagadnień może 

skutkować dotkliwym obniżeniem 
kwoty płatności, a w skrajnych przy-
padkach całkowitym jej cofnięciem.

Według współczesnych wymagań 
kalibracja opryskiwacza sadownicze-
go poza określeniem prędkości robo-
czej, rozmiaru rozpylaczy i ciśnienia 
cieczy, powinna uwzględniać także 
dobór odpowiedniego typu rozpyla-
cza, określenie liczby pracujących 
rozpylaczy i nade wszystko staranną 
regulację zakresu, kierunku i siły stru-
mienia powietrza. Efektem kalibracji 
powinno być nie tylko zwiększenie 
efektywności ochrony roślin, lecz 
także zwiększenie bezpieczeństwa 
dla ludzi i środowiska, poprzez ogra-
niczenie ryzyka powstawania zanie-
czyszczeń miejscowych, związanych 
z zagospodarowaniem pozostałości 
i myciem sprzętu, oraz zanieczyszczeń 
obszarowych, będących wynikiem 
znoszenia cieczy użytkowej.

KALIBRACJA 
OPRYSKIWACZA 
SADOWNICZEGO
Mając na uwadze zachowanie pro-
stoty procedury kalibracji, nie da 
się uniknąć trzech bardzo łatwych 

obliczeń, możliwych do przeprowa-
dzenia najprostszym kalkulatorem 
lub przy użyciu telefonu komórko-
wego. Poza parametrami ustalany-
mi na podstawie obliczeń, pozostałe 
określa się za pomocą wizualnej oce-
ny efektów pracy opryskiwacza. Ka-
librację może zatem przeprowadzić 
każdy uważny obserwator, umiejący 
posługiwać się zegarkiem i kalkula-
torem oraz posiadający podstawową 
wiedzę o obsłudze opryskiwacza. 

Procedurę kalibracji opryskiwacza 
sadowniczego przedstawiono poniżej 
w ośmiu krokach. W skrótowej for-
mie zawarto je także w dołączonej 
instrukcji, opatrzonej przykładem 
i uzupełnionej o tabele nominalnych 
wydatków rozpylaczy oraz tabelę 
zapisu wyników kolejnych opera-
cji. Tabele wydatków nominalnych 
obejmują najpowszechniej stosowa-
ne rozpylacze sadownicze, wirowe 
i płaskostrumieniowe, w wersji stan-
dardowej i eżektorowej. Największą 
grupę stanowią rozpylacze, których 
parametry pracy są znormalizowa-
ne według standardu ISO 10625. 
Ponadto zamieszczono także tabele 
dla rozpylaczy wirowych ALBUZ ATR 

Tabela do zapisu wyników kalibracji opryskiwacza sadowniczego
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99-300 Kutno, Woźniaków 4b, e-mail: office@bury.com.pl 

tel./fax 24 253 36 32, tel. 24 254 20 48, 501 945 943
www.bury.com.pl

WULKAN  
MULTISYSTEM
wiele zastosowań  
w sadach

WULKAN TWIN SYSTEM
dwurzędowy, zapewnia  
idealne pokrycie WULKAN  

ECOCLEAN
precyzja i komfort 

WULKAN  
skuteczność  

i oszczędność

Blisko  
30 lat tradycji, 

pasji i zaufania

Finansowanie  
fabryczne 0%

i TEEJET TXR, których wydatki nie są 
zgodne z tym standardem.

Instrukcja na osobnej, trwałej kar-
cie (dołączonej do numeru) została 
opracowana tak, aby być podręczną 
pomocą dla wykonawców kalibracji. 
Można ją zalaminować lub wsunąć do 
foliowej koszulki i w ten sposób prze-
dłużyć jej trwałość na następne lata.

1
Określenie dawki cieczy
Dawka cieczy powinna być 
dopasowana do wielkości 

opryskiwanych drzew. Zbyt niska 
nie pozwoli na ich równomierne po-
krycie cieczą, a zbyt wysoka będzie 
prowadzić do ociekania cieczy z liści 

i w efekcie obniżenia ilości substancji 
czynnej preparatu na roślinach. Daw-
ka określona na podstawie objętości 
koron drzew, obliczonej z uwzględ-
nieniem ich wysokości i szerokości 
oraz rozstawy rzędów drzew – meto-
da TRV (fot. 1) – zapewnia zadowala-
jący rozkład cieczy w drzewach przy 
minimalnym ryzyku jej ociekania. 
W ten sposób uzyskujemy oszczęd-
ną i skuteczną dawkę dopasowaną 
do konkretnego sadu.

Dawka cieczy 
(l/ha)

 Wysokość   Szerokość
x 330=  koron (m)  

x
  koron (m)

Rozstawa rzędów (m)

W tabeli wyników zapisujemy da-
ne dotyczące sadu (wymiary koron 
drzew i rozstaw rzędów) oraz dawkę 
cieczy jako wynik obliczenia.

2
Określenie liczby pracujących 
rozpylaczy
Po sprawdzeniu poprawności 

działania wszystkich podzespołów 
opryskiwacza należy napełnić zbior-
nik czysta wodą do połowy jego ob-
jętości i wyruszyć do sadu. Podczas 
opryskiwania drzew wodą należy 
zaobserwować, czy górne rozpyla-
cze nie kierują rozpylonej cieczy nad 
drzewami, a dolne nie nanoszą jej na 
glebę. Jeśli tak się dzieje, to należy te 

rozpylacze wyłączyć z pracy, ogra-
niczając zakres ich działania ściśle 
do rozmiarów koron drzew (fot. 1). 
W przypadku zwalczania szkodników 
lub patogenów znajdujących się także 
na pniach drzew należy pozostawić 
w pracy dolne rozpylacze w takim 
zakresie, w jakim to konieczne. 

Ustalając w ten sposób liczbę rozpyla-
czy potrzebnych do opryskania drzew 
o określonej wysokości, unikamy nie-
potrzebnych strat środków ochrony 
roślin i chronimy środowisko przed 
nadmiernym zanieczyszczeniem 
w wyniku znoszenia cieczy użytkowej. 

Jeśli opryskiwacz jest wyposażony 
w wielokrotne korpusy rozpylaczy, 
to dobrą praktyką jest zainstalowanie 
na nich co najmniej dwóch zestawów 
rozpylaczy o tym samym rozmiarze, 
np. wirowych, produkujących drobne 
krople, oraz eżektorowych generują-
cych krople grube. W sprzyjających 
warunkach pogodowych stosowane 
są rozpylacze drobnokropliste gwa-
rantujące bardzo dobre pokrycie po-
wierzchni roślin. Drobne krople stają 
się mniej użyteczne podczas wiatru, 
który znosi je i w rezultacie znacznie 
pogarsza pokrycie. W warunkach 

r e k l a m a

Fot. 1. Rozpylacze, które kierują ciecz po-

nad drzewa, należy zamknąć, aby ograni-

czyć straty środków ochrony roślin
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wietrznych należy zatem użyć roz-
pylaczy grubokroplistych, których 
krople są mniej podatne na znosze-
nie. Jeśli istnieje możliwość założe-
nia trzeciego zestawu rozpylaczy, to 
dobrym rozwiązaniem są rozpylacze 
eżektorowe o większym rozmiarze. 
Pozwolą one na wykonywanie za-
biegów w „trybie awaryjnym”, tzn. 
w trudnych warunkach pogodowych, 
gdy zwiększone ryzyko strat cieczy 
można skompensować większą daw-
ką i grubszymi kroplami. 

Parametry pracy i ustalenie dawki cie-
czy należy przeprowadzić osobno dla 
każdego rozmiaru rozpylaczy. W tabeli 
wyników notujemy liczbę pracujących 
rozpylaczy oraz ich typ i rozmiar.

3
Regulacja strumienia 
powietrza
Kontynuując opryskiwanie 

drzew wodą przy ustalonej liczbie 
pracujących rozpylaczy, należy ob-
serwować zachowanie się chmury 
rozpylonej cieczy. Intensywne prze-
wiewanie cieczy przez rząd drzew 
jest oznaką zbyt silnego strumienia 
powietrza i niepotrzebnych strat (fot. 
2). W takim przypadku wydatek stru-
mienia powietrza należy ograniczyć 
do momentu aż w sąsiednim między-
rzędziu chmura rozpylonej cieczy bę-
dzie się pojawiać sporadycznie, a jej 
zasięg w możliwie największym stop-
niu będzie ograniczony do objętości 
koron drzew. Osiągnięcie tego efektu 
będzie oznaczać całkowitą wymianę 

powietrza w koronach drzew, inny-
mi słowy całkowitą ich penetrację, 
przy minimalnych stratach. Jak po-
kazują wyniki badań uzyskuje się 
wtedy najwyższe naniesienie cieczy 
w drzewie i bardzo dobry jej rozkład 
w całej objętości korony. Regulację 
wydatku strumienia powietrza prze-
prowadza się za pomocą biegu prze-
kładni wentylatora (fot. 2), obrotami 
silnika w ciągniku (o ile nie spowoduje 
to pogorszenia efektu pracy pompy), 
a jeśli opryskiwacz dysponuje taki-
mi możliwościami, także za pomocą 
zmiany kąta ustawienia łopat wirnika 
wentylatora. 

Jeśli regulacja wydatku wenty-
latora nie pozwala na uzyskanie 

Fot. 2. Zbyt silny strumień powietrza, powodujący przewiewanie cieczy przez drzewa, można ograniczyć przez zmianę 

obrotów wentylatora

Innowacyjna technika, wysoka jakość, szeroka paleta produktów

Wyższy plon, lepsza jakość  rozpylacze sadownicze

EKOTRONIC: tel./fax: 32 266 91 49, 601 70 42 15; marjanus@pro.onet.pl, www.ekotronic.pl

Rozpylacze eżektorowe IDK 90:
• zasysające powietrze płaskostrumie-

niowe rozpylacze eżektorowe 
• odporna na znoszenie  

średniokroplista ciecz
• ceramiczna dysza wylotowa 
 i kryza dozująca 
•  wysoki stopień pokrycia roślin
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pożądanego efektu, ostateczną re-
gulację należy wykonać przez zmia-
nę prędkość jazdy opryskiwacza. 
Zwiększenie prędkości zmniejszy 
efekt przewiewania cieczy.

W niektórych opryskiwaczach istnie-
je możliwość ograniczania zakresu 
działania strumienia powietrza oraz 
odchylania jego kierunku ku tyłowi. 
Dotyczy to np. opryskiwaczy z wen-
tylatorem promieniowym i ukierun-
kowanym strumieniem powietrza 
za pomocą ustawnych wylotów 
oraz opryskiwaczy deflektorowych 
z kierownicami powietrza i uchylną 
szczeliną wylotową. Tak jak w przy-
padku wydatku strumienia powie-
trza, regulacja zakresu i kierunku 

podporządkowana jest całkowicie 
ocenie wizualnej. Pożądanym efektem 
jest eliminacja przewiewania cieczy 
nad drzewami oraz przez drzewa. 
Pomiary wskazują, że odchylenie 
strumienia powietrza do 45° do tyłu 
prowadzi do zmniejszenia strat cieczy 
na skutek przewiewania. Oznacza to, 
że więcej preparatu pozostaje w ko-
ronach drzew.

Uzyskawszy pożądany efekt działa-
nia strumienia powietrza, notujemy 
w tabeli wyników odpowiadające im 
parametry pracy maszyn: obroty 
silnika i bieg układu napędowego 
ciągnika oraz bieg przekładni napę-
dowej wentylatora. W przypadku re-
gulacji kierunku i zakresu działania 

strumienia powietrza uzupełniamy 
zapis także o informacje o ustawie-
niach kierownic, wylotów powietrza 
lub szczeliny wylotowej deflektora.

4 Pomiar prędkości roboczej
W sadzie należy wyznaczyć 
odcinek pomiarowy od dłu-

gości co najmniej 50 m. W ciągni-
ku ustawiamy bieg i obroty silnika, 
jakie zostały wyznaczone podczas 
regulacji strumienia powietrza, 
a następnie przejeżdżamy wyzna-
czony odcinek, mierząc czas prze-
jazdu. Prędkość jazdy obliczamy 
według zależności:

Prędkość (km/h) =
Długość odcinka (m)

 x 3,6
Czas przejazdu (s)

Górny wentylator 
umieszczony jest 

wysoko nad ziemią

Współpracuje 
z ciągnikami o mocy  

od 35KM

Wykonany 
z najlepszych 
materiałów

Zaprojektowany 
i wykonany całkowicie 

w Polsce

www.dominiak.com.pl
Zimnice (k. Mszczonowa), ul. Ogrodowa 2, 96-323 Osuchów, woj. mazowieckie

Paweł Dominiak  781 978 139  dominiak@dominiak.com.pl

NOWOŚCI 2020!

Kolumna z żywicy 
epoksydowej

Opryskiwacz z kosiarką  
i rozwadniaczem

r e k l a m a
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W tabeli wyników notujemy dłu-
gość odcinka pomiarowego, czas 
przejazdu oraz prędkość roboczą 
jako wynik obliczenia.

5
Obliczenie wymaganego  
wydatku rozpylacza
Korzystając z wyznaczonych 

wcześniej i zapisanych w tabeli wyni-
ków parametrów, obliczamy wydatek 
rozpylacza spełniający zakładaną 
dawkę cieczy. Będzie on realizowany 
poprzez skojarzenie rozmiaru roz-
pylacza z odpowiednim ciśnieniem 
cieczy. Wynik obliczenia posłuży 
zatem do identyfikacji ciśnienia na 
podstawie tabeli nominalnych wy-
datków rozpylaczy.

Wydatek 
(l/min) =

 Dawka  Rozstawa  Prędkość
 cieczy x  rzędów  x  robocza
 (l/ha)  (m)  (km/h)

600 x Liczba rozpylaczy (szt.)

W tabeli wyników zapisujemy wyda-
tek rozpylacza jako wynik obliczenia.

6 Określenie ciśnienia cieczy
Na tym etapie należy sko-
rzystać z tabel nominalnych 

wydatków rozpylaczy, znajdujących 
się na odwrocie dołączonej instrukcji 

kalibracji lub zamieszczonych w od-
powiednich katalogach rozpylaczy. 
Dla typu i rozmiaru rozpylaczy za-
montowanych na opryskiwaczu na-
leży odnaleźć w odpowiedniej tabeli 
wartość najbliższą obliczonej warto-
ści wydatku wymaganego i odczytać 
odpowiadające mu ciśnienie cieczy. 

Jeśli na opryskiwaczu zamontowa-
ne są zestawy rozpylaczy o różnych 
rozmiarach, to dla każdego z nich 
uzyskanie wymaganego wydatku, 
i tym samym realizacja założonej 
dawki cieczy, będzie wymagać inne-
go ciśnienia, które można odczytać 
w tabelach wydatków. 

Wyznaczone w ten sposób ciśnienie 
cieczy należy traktować jako wyjścio-
we do ustalenia rzeczywistej jego 
wartości, jaką wskazuje manometr 
na opryskiwaczu. Ze względu na spa-
dek ciśnienia w instalacji opryskiwa-
cza oraz możliwy błąd jego pomiaru 
wskazanie manometru przy ciśnie-
niu odpowiadającym wymaganemu 
wydatkowi może się istotnie różnić 
od ciśnienia nominalnego odczyta-
nego z tabeli. Dlatego konieczna jest 
ostateczna weryfikacja tego ciśnienia 
przez pomiar wydatku rozpylaczy.

7
Pomiar wydatku i korekta 
ciśnienia
Przed pomiarem wydatku 

cieczy warto założyć na rozpylacze 
gumowe węże (np. z pociętej dętki 
rowerowej), aby uchronić się przed 
opryskaniem (fot. 3). Po uruchomie-
niu opryskiwacza i włączeniu rozpy-
laczy należy wyregulować ciśnienie 
tak, aby manometr wskazywał war-
tość odczytaną z tabeli wydatków 

nominalnych, czyli wartość wyjścio-
wą do pomiaru rzeczywistego wy-
datku rozpylaczy. Następnie przy 
użyciu wyskalowanego naczynia 
należy zmierzyć rzeczywisty wyda-
tek rozpylacza, zbierając wodę przez  
1 minutę. Jeśli zmierzony wydatek od-
biega od wymaganego (obliczonego), 
to należy wykonać korektę ciśnienia 
i pomiar przeprowadzić ponownie. 
Pomiary należy przeprowadzić dla 
kilku rozpylaczy na obu sekcjach 
opryskiwacza.

W tabeli notujemy ciśnienie, przy 
którym wydatek rzeczywisty (zmie-
rzony) jest równy wymaganemu (ob-
liczonemu).

8 Zapis wyników w tabeli
Wszystkie założenia i wyniki 

uzyskane podczas kalibracji warto 
dokumentować w formie zapisów 
w tabeli zamieszczonej na odwrocie 
dołączonej instrukcji. 

Zapis ten posłuży do odtworzenia 
lub modyfikacji parametrów robo-
czych opryskiwacza w przyszłości 
oraz będzie świadectwem speł-
nienia prawnego wymogu podczas 
kontroli służb nadzorujących sto-
sowanie środków ochrony roślin. 

Utrzymanie zapisanych parametrów 
roboczych podczas zabiegów zapew-
ni precyzyjną realizację zakładanej 
dawki cieczy przy ograniczonych 
stratach i minimalnych pozostałoś-
ciach cieczy w opryskiwaczu po za-
kończonym zabiegu. Gwarantuje to 
efektywność i bezpieczeństwo ochro-
ny rośli oraz wszelkie płynące z tego 
korzyści.

Fot. 3. Ostateczną weryfikacją ciśnienia 

cieczy jest pomiar rzeczywistego 

wydatku rozpylaczy fot. 1–3 G. Doruchowski
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KONTROLOWANE 
DOGLEBOWE 
NAWOŻENIE SADÓW
Dr Jacek Filipczak  Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Sadowniczych

Nawożenie doglebowe jest podstawową formą dostarczania 
niezbędnych dla wzrostu i rozwoju roślin składników po-

karmowych. Niedobór lub nadmiar któregokolwiek z nich ogra-
nicza plonowanie drzew, a także pogarsza jakość plonu. Z tego 
względu strategia nawożenia roślin ogrodniczych powinna 
opierać się na znajomości potrzeb pokarmowych poszczegól-
nych gatunków uprawnych, a także na podstawowych kryteriach 
diagnostycznych. Zaliczamy do nich analizę gleby i tkanek roś-
linnych, a także wizualną ocenę drzew i owoców prowadzoną 
w trakcie sezonu wegetacyjnego. Racjonalne (kontrolowane) 
stosowanie nawozów oparte na podstawie powyższych kryte-
riów diagnostycznych nie tylko skutecznie zwiększa produk-
tywność roślin, lecz także ogranicza ujemny wpływ na środo-
wisko naturalne. 

AZOT
Jest składnikiem pokarmowym, który 
w silnym stopniu wpływa na wzrost 
i rozwój roślin. Wielkość dawek na-
wozów azotowych uzależniona jest 
od zawartości materii organicznej 
w glebie oraz od uprawianego ga-
tunku. W młodych sadach do dru-
giego roku po posadzeniu dawki 
azotu wynoszą 5–20 g N/m2 (tab. 1). 
Dawki te dotyczą sadów, w których 
utrzymywany jest ugór mechaniczny 
na całej powierzchni lub w pasach 

wzdłuż rzędów drzew. W przypad-
ku, gdy na całej powierzchni sadu 
utrzymywana jest murawa lub przy 
silnym zachwaszczeniu wokół drzew, 
dawki N powinny być zwiększone 
o około 50%. Konieczność ta wyni-
ka z dużej konkurencji o azot między 
drzewami a roślinami tworzącymi 
murawę. Jeśli w sadach stosowa-
ne są ściółki organiczne o wysokim 
stosunku węgla do azotu (np. słoma, 
kora, zrębki gałęzi), to dawki N na-
leży także zwiększyć (o 30–50%). 

W sadach owocujących, w których 
utrzymywany jest ugór herbicydowy 
wzdłuż rzędów, a w międzyrzędziach 
murawa, dawki nawozów azotowych 
wynoszą od 20 do 80 kg N/ha po-
wierzchni nawożonej i też uzależnio-
ne są od zawartości materii organicz-
nej w glebie (tab. 1). Większe dawki 
z tego zakresu stosuje się na gleby 
słabo próchniczne.

W pierwszym roku prowadzenia 
sadu roczną dawkę nawozów azoto-
wych należy podzielić na dwie części. 
Pierwszą, około 30% potrzeb nawo-
zowych, stosujemy w fazie nabrzmie-
wania pąków, a drugą (70%) wysiewa-
my do końca czerwca. Takie działanie 
jest uzasadnione, ponieważ korzenie 
są jeszcze słabo rozwinięte i azot wy-
siany jednorazowo wiosną nie był-
by pobrany przez młode drzewka. 
W drugim roku prowadzenia sadu 
także zachodzi konieczność dziele-
nia dawki nawozów azotowych, lecz 
nieco w innych proporcjach. Pierw-
szą część dawki azotu, stanowiącą 
50–70% potrzeb nawozowych, stosuje 
się wczesną wiosną, lecz po rozmar-
znięciu wierzchniej warstwy gleby, 
a pozostałą część, 30–50%, do końca 
czerwca. W sadach owocujących 
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nie ma potrzeby dzielenia dawki 
nawozów azotowych i stosuje się je 
jednorazowo wczesną wiosną w fa-
zie nabrzmiewania pąków. Jedynym 
wyjątkiem są sady znajdujące się na 
obszarach, na których często wy-
stępują wiosenne przymrozki. W ta-
kich sytuacjach celowe jest dzielenie 
rocznej dawki azotu na dwie równe 
części. Pierwszą część dawki wysie-
wa się wczesną wiosną, a pozostałą 
część bezpośrednio po zakończeniu 
kwitnienia drzew, pod warunkiem, że 
przymrozki wiosenne nie wyrządziły 
dużych strat. Jeśli natomiast kwiaty 
zostały mocno uszkodzone, nie sto-
sujemy drugiej dawki nawozów azo-
towych, ponieważ spowoduje to zbyt 
silny wzrost pędów.

Nawozy mineralne nie należą do 
tanich środków produkcji, w związku 
z tym w sadach stosowane są z re-
guły na powierzchnię pasów herbi-
cydowych. Taki sposób stosowania 
nawozów praktykowany latami może 
wpływać na ograniczenie plonowania 
drzew i wystąpienia objawów niedo-
boru N na liściach. Aby tego unik-
nąć, pasowe nawożenie azotem nie 
powinno być stosowane dłużej niż 3 
lata. Po tym okresie wskazane jest 
stosowanie nawozów azotowych na 
całą powierzchnię sadu. Zdecydowa-
nie lepszą praktyką jest stosowanie 
nawozów azotowych naprzemiennie, 
tj. w jednym sezonie wegetacyjnym 
stosujemy je w pasy ugoru herbicy-
dowego, a w kolejnym na całą po-
wierzchnię sadu.

Wśród nawozów azotowych po-
wszechnie stosowanych w sadach 
znajduje się kilka, których właści-
wości wpływają na efektywność ich 
działania wczesną wiosną. Ważnymi 

cechami jest zawartość azotu oraz 
forma, w jakiej otrzymują go roś-
liny. Korzenie drzew pobierają azot 
w dwóch podstawowych formach  
– azotanowej (saletrzanej N-NO3

–) oraz 
amonowej (N-NH4

+). Właśnie te formy 
zawiera większość nawozów azoto-
wych, które są bezpośrednio dostęp-
ne dla roślin. W niektórych przypad-
kach azot występuje jednak w formie, 
która dopiero w glebie – po przejściu 
przemian chemicznych – może być 
pobrana przez korzenie. Przykładem 
takiego nawozu jest mocznik, którego 

azot w formie amidowej (N-NH2) prze-
kształcany jest w roztworze glebo-
wym do formy amonowej (N-NH4

+). 
Efektywność nawożenia azotem jest 
różna w zależności od formy tego 
składnika w nawozie. Odpowiedni wy-
bór nawozu decyduje o zaopatrzeniu 
drzew w ten składnik.

FOSFOR
Zapotrzebowanie gatunków sadow-
niczych na fosfor jest stosunkowo 
niewielkie, natomiast zaopatrzenie 
drzew w ten składnik pokarmowy 

Tabela 1. Orientacyjne dawki azotu (N) w sadach w zależności od zawartości 
materii organicznej w glebie

Sad/plantacja 
Zawartość materii organicznej (%) 

0,5–1,5 1,6–2,5 2,6–3,5 
Roczna dawka azotu 

Pierwsze 2 lata prowadzenia sadu 15–20* 10–15* 5–10* 
Sady starsze niż 2 lata 60–80** 40–60** 20–40** 

dawki N w g/m2 powierzchni nawożonej ** dawki N w kg/ha powierzchni nawożonej

Tabela 2. Wartości graniczne zawartości fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg) 

w glebie oraz wysokość dawki do stosowania przed założeniem sadu/plantacji lub 

w trakcie prowadzenia upraw (Sadowski i in. 1990)

Wyszczególnienie 
Klasa zasobności

niska średnia wysoka
Dla wszystkim gleb: 
   warstwa orna  
   warstwa podorna 

Zawartość fosforu (mg P/kg) 
< 20 
< 15 

20–40
15–30

> 40 
> 30 

Nawożenie:
   przed założeniem sadu 
   przed założeniem plantacji 

Dawka fosforu (kg P2O5/ha) 
300 100–200 – 
100 100 – 

Warstwa orna:
   < 20% części spławialnych 
   20–35% części spławialnych  
   > 35% części spławialnych  
Warstwa podorna: 
   < 20% części spławialnych  
   20–35% części spławialnych  
   > 35% części spławialnych  

Zawartość potasu (mg K x kg–1) 
< 50 
< 80 
< 130 

 
< 30 
< 50 
< 80 

50–80 
80–130 
130–210 

 
30–50 
50–80 
80–130 

> 80 
> 130 
> 210 

 
> 50 
> 80 
> 130 

Nawożenie: 
– przed założeniem sadu lub plantacji porzeczek 
i agrestu 
– przed założeniem plantacji malin i truskawek 
– w owocującym sadzie lub plantacji  

Dawka potasu (kg K2O/ha) 
150–300 

 
100–180 
80–120 

100–200 
 

60–120 
50–80 

–
 
– 
–

Dla obu warstw gleby: 
   < 20% części spławialnych
   ≥ 20% części spławialnych  

Zawartość magnezu (mg Mg/kg) 
< 25 
< 40 

25–40 
40–60 

> 40 
> 60 

Nawożenie: 
– przed założeniem sadu/plantacji
– w owocującym sadzie/plantacji  

Dawka magnezu (g MgO/m2) 
wynika z potrzeb wapnowania – 

12 6 - 

Dla wszystkich gleb niezależnie od warstwy 
gleby 

Stosunek K : Mg  
bardzo wysoki wysoki poprawny 

> 6,0 3,6–6,0 3,5 
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na optymalnym poziomie jest wa-
runkiem koniecznym do uzyskania 
owoców o pożądanej wielkości i jędr-
ności oraz dobrze wybarwionych. 
Skuteczne zaopatrzenie drzew w fo-
sfor w trakcie użytkowania sadu mo-
że nieraz sprawiać trudności. Pier-
wiastek ten w  niewielkim stopniu 
przemieszcza się w głąb profilu gle-
bowego, co ogranicza jego dotarcie 
w strefę korzeniową. Podstawowym 
czynnikiem poważnie ograniczają-
cym dostępność fosforu dla drzew 
jest zakwaszenie gleby. Najczęściej 
na glebach o pH poniżej 5,5 ilość 
fosforu w formach dostępnych dla 
korzeni drzew (rozpuszczalnych 
w wodzie) gwałtownie spada i mogą 
pojawić się objawy niedoboru tego 
składnika na liściach drzew. Regu-
lacja odczynu gleby może przynieść 
w tym przypadku lepsze efekty niż 
dodatkowe nawożenie nawozami fo-
sforowymi. Należy o tym pamiętać, 
gdy analiza gleby wskazuje na silne 
jej zakwaszenie. Na glebach bardzo 
kwaśnych (pH < 5,0) można stosować 
nawozy fosforowe zawierające fosfor 
w formie polifosforanów, które po-
zwalają na pobieranie tego składnika 
przez rośliny nawet w warunkach 
dużego zakwaszenia. Tę formę fo-
sforu można zdecydowanie polecać 
do stosowania w sadach wiosną. 
Skuteczność innych nawozów fosfo-
rowych stosowanych wiosną – sła-
biej rozpuszczalnych w wodzie oraz 
wolniej działających (np. superfosfa-
tów) – może być mniejsza, zwłaszcza 
w sadach starszych.

Nawozy fosforowe stosuje się 
najczęściej wczesną wiosną po roz-
marznięciu wierzchniej warstwy gle-
by lub późną jesienią, lecz przed jej 

zamarznięciem. Wiosną, gdy tempe-
ratura jest zbyt niska, możemy obser-
wować niedobór fosforu na roślinach. 
W takich przypadkach wskazane jest 
dokarmianie drzew tym składnikiem 
drogą pozakorzeniową.

POTAS
Jest składnikiem pokarmowym po-
bieranym przez drzewa większości 
gatunków sadowniczych w naj-
większej ilości. Jest on niezbędny 
do prawidłowego wzrostu owoców, 
a zwłaszcza ich wybarwienia i uzy-
skania odpowiedniej jędrności. 

Jeśli przed posadzeniem drzew 
gleba była odpowiednio przygoto-
wana, to nawozy potasowe najczęś-
ciej stosuje się od trzeciego roku 
prowadzenia sadu. O konieczności 
nawożenia K oraz jego dawce de-
cyduje zawartość potasu w glebie 
i liściach. W zależności od klasy za-
sobności gleby w potas jego dawki 
wynoszą od 50 do 120 kg K2O/ha  
powierzchni nawożonej (tab. 2). 
Na glebach ciężkich i jednocześnie 
ubogich w potas uzasadniona jest 
dawka 180–200 kg K2O/ha. Dawki 
te odnoszą się do sadów, w których 
utrzymywany jest ugór herbicydowy 
wzdłuż rzędów drzew. W przypad-
ku utrzymywania murawy na całej 
powierzchni sadu dawkę K należy 
zwiększyć o około 30%. 

Nawozy potasowe stosuje się naj-
częściej wiosną lub jesienią. Wiosen-
ne nawożenie K poleca się szczegól-
nie na glebach lekkich, a jesienne na 
glebach średnich i ciężkich. Jesienne 
nawożenie K uzasadnione jest tym 
bardziej przy stosowaniu soli pota-
sowej, aby większość jonów chlorko-
wych została wymyta poza główną 

masę korzeni w okresie jesienno-
-wiosennym. Nawozy potasowe mogą 
być rozsiewane na całej powierzchni 
sadu lub tylko w pasach ugoru her-
bicydowego. Aby uniknąć problemów 
związanych z nieprawidłowym odży-
wianiem drzew potasem program na-
wożenia powinien uwzględniać prze-
mienne stosowanie potasu w sadach, 
tzn. w jednym roku nawozy potasowe 
rozsiewa się na pasy ugoru herbicy-
dowego, a w kolejnym sezonie na całą 
powierzchnię sadu. 

MAGNEZ
Jest ważnym składnikiem pokarmo-
wym w doglebowym nawożeniu roślin 
sadowniczych. Wchodzi w skład chlo-
rofilu i bierze udział w fotosyntezie. 
Drzewa pobierają magnez z gleby 
w postaci jonu Mg2

+. Jego niedobór 
najczęściej występuje w młodych 
sadach posadzonych szczególnie na 
glebach lekkich, gdzie jest on łatwo 
wymywany w głąb profilu glebowego. 
W starszych sadach drzewa mają już 
głębszy system korzeniowy i zazwy-
czaj pobierają dostateczne ilości tego 
składnika. Objawy niedoboru magnezu 
można najczęściej zauważyć na dol-
nych liściach długopędów, najczęściej 
w postaci chlorozy pomiędzy nerwa-
mi. Zbyt silne objawy niedoboru tego 
pierwiastka mogą powodować przed-
wczesne opadanie liści. W młodych 
nasadzeniach silny wzrost pędów 
na drzewach może także sprzyjać 
występowaniu objawów niedoboru 
magnezu. W takich okolicznościach 
pobieranie tego składnika przez młode 
drzewka jest mniejsze niż ich zapo-
trzebowanie na niego.

Brak kontrolowanego nawo-
żenia często jest powodem 
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występowania niedoboru mag-
nezu na roślinach. Niedobór mag-
nezu może występować w sadach 
nadmierne nawożonych potasem, 
jak również rosnących na glebach 
silne zakwaszonych przez stosowa-
nie np. wysokich dawek nawozów 
azotowych.

Jeżeli zawartość Mg w glebie jest 
deficytowa, odczyn gleby kwaśny 
i stosunek potasu do magnezu zbyt 
wysoki (tab. 2), to należy zastosować 
wapno magnezowe w dawce wynika-
jącej z potrzeb wapnowania tej gleby. 
Nawozy wapniowo-magnezowe moż-
na stosować na całą powierzchnię 
sadu lub tylko na pasy ugoru herbi-
cydowego. Wapnowanie gleby prze-
prowadza się późną jesienią (przed 
zamarznięciem wierzchniej warstwy 
gleby) lub wczesną wiosną (przed 
pojawieniem się pierwszych liści na 
drzewach). 

Gdy zawartość magnezu w glebie 
jest niska, a odczyn gleby optymal-
ny dla uprawy danego gatunku lub 
stosunek potasu do magnezu wyso-
ki, konieczne jest zastosowanie na-
wozów magnezowych, np. siarczan 
magnezu. W zależności od klasy 
zasobności Mg w glebie jego dawki 
wynoszą od 6 do 12 g/m2 MgO. Ze 
względu na to, iż siarczan magnezu 
jest nawozem zdecydowanie droż-
szym niż wapno magnezowe, należy 
go stosować tylko w pasach ugoru 
herbicydowego. W sadach siarczan 
magnezu może być stosowany od 
wczesnej wiosny aż do późnej jesieni. 

WAPŃ
W roślinach odgrywa szczególną 
rolę w wielu procesach fizjologicz-
nych, natomiast w glebie decyduje 

w dużym stopniu o jej właściwoś-
ciach. Stosowany w zabiegu wapno-
wania odkwasza glebę, wpływa po-
zytywnie na tworzenie się struktury 
gruzełkowatej, a także poprawia jej 
aktywność mikrobiologiczną. Najo-
gólniej można stwierdzić, iż wapno-
wanie wpływa pozytywnie na zwięk-
szenie dostępności wielu składników 
pokarmowych w glebie.

W Polsce około 60% gleb upraw-
nych ma odczyn kwaśny lub bardzo 
kwaśny. Taki stan jest wynikiem 
stosowania zbyt małych dawek na-
wozów wapniowych lub rzadkiego 
ich stosowania (raz na 4 lata). Za-
kwaszanie się gleb jest procesem 
nieuniknionym i tylko w niewielkim 
stopniu zależnym od człowieka. 
Z tego względu bardzo ważne jest 
kontrolowanie pH gleby po to, aby jej 
odczyn był jak najbardziej zbliżony 
do optymalnego dla uprawy danego 
gatunku. 

Dla większości gatunków roś-
lin sadowniczych pH gleby wynosi 
5,6–7,2. O konieczności wapnowania 
gleby decydują preferencje poszcze-
gólnych gatunków sadowniczych 
w stosunku do jej odczynu. Spadek 
odczynu gleby wpływa bezpośrednio 
na ograniczenie plonowania drzew. 
Szczególnie ważne jest to dla tych 
gatunków, dla których optymalnym 
pH jest odczyn obojętny zbliżony do 
zasadowego.

Najczęściej wapnowanie gleby 
wykonuje się raz na 3–4 lata. Wiel-
kość dawki nawozów wapniowych 
zależy od aktualnego pH gleby oraz 
jej kategorii agronomicznej. Na 
glebach lekkich nawozy wapniowe 
stosujemy częściej i w mniejszych 
dawkach niż na glebach ciężkich. 

Istotna jest także forma nawozu 
wapniowego. Na glebach lekkich za-
leca się stosować nawozy wapniowe 
w formie węglanowej, natomiast na 
glebach średnich i ciężkich w formie 
tlenkowej lub wodorotlenkowej.

O stosowaniu nawozów mine-
ralnych każdy sadownik pamię-
ta, natomiast wapnowanie gleb 
w sadach jest traktowane trochę 
po macoszemu, o czym świadczą 
wyniki badań pH. Bardzo dobrą 
praktyką obserwowaną w niektó-
rych gospodarstwach jest coroczne 
stosowanie nawozów wapniowych 
w dawce około 300 kg CaO/ha. Co-
roczne wapnowanie gleby wpływa 
korzystnie na wzrost systemu ko-
rzeniowego roślin. W istniejących 
nasadzeniach zbyt duże „skoki” 
w zakresie pH gleby źle wpływa-
ją na wzrost drzew, a także na ich 
plonowanie. Coroczne stosowanie 
nawozów wapniowych jest uzasad-
nione i skuteczne tylko wtedy, gdy 
wcześniej odczyn gleby doprowa-
dzimy do poziomu optymalnego dla 
uprawy danego gatunku.

W obliczu coraz większych wy-
magań środowiskowych, rosnących 
kosztów produkcji owoców i wyma-
gań konsumenckich zasadne jest 
wdrożenie do praktyki sadowniczej 
na szeroką skalę racjonalnego (kon-
trolowanego) nawożenia sadów. W In-
stytucie Ogrodnictwa w latach 2015–
2020 realizowane są doświadczenia 
w ramach Programu Wieloletniego, 
zadanie 3,2: Rozwój zrównoważonego 
nawożenia roślin ogrodniczych i za-
pobieganie degradacji gleby i skaże-
nia wód gruntowych oraz zadanie 3,3: 
Regulowanie wzrostu i owocowania 
roślin ogrodniczych.
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Potrzeby pokarmowe, 
nawożenie doglebowe 
i dokarmianie drzew 
przed kwitnieniem

Marcin Oleszczak  AGRISE Sp. z o.o. – Grupa Kapitałowa INTERMAG

Poprzednie sezony obfitowały w wiele „atrakcji”, zarówno 
tych związanych z ekonomią, jak i tych agrotechnicznych 

oraz atmosferycznych. „Atrakcji” niestety wzajemnie na siebie 
oddziałujących i nakładających się z roku na rok. Na przykład 
wysokie plonowanie niezbilansowane odpowiednim nawożeniem 
po zbiorach owoców oraz wiosną w kolejnym roku może prze-
łożyć się na gorsze plonowanie drzew i słabszą jakość owoców. 
Miniony sezon (2019) zapewnił nam niestety całą serię takich 
zdarzeń – od przymrozków wiosennych, przez upały i suszę. 
Mijająca zima nie uzupełniła natomiast deficytu opadów po-
wstałego w ostatnich latach. Jeśli warunki atmosferyczne w tym 
sezonie będą sprzyjały kwitnieniu drzew i zawiązywaniu owo-
ców, prawdopodobnie wyprodukujemy rekordowo dużo owoców 
i (co jest bardzo prawdopodobne) będziemy mieli problemy 
z ich sprzedażą. Natomiast jeśli coś stanie na przeszkodzie,  
np. wystąpią przymrozki, susza, gradobicia, będziemy mieli 
także duży problem związany z mniejszą ilością owoców i ich 
jakością. Oba scenariusze nie są optymistyczne.
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Zapewnić optymalne warunki 
wzrostu i plonowania
Obecnie sytuacja ekonomiczna 
w baraży sadowniczej nie jest łatwa, 
w związku z tym planując nawożenie, 
warto zastanowić się nad wariantem 
minimum, na który nie wydamy prze-
sadnie dużo, a jednocześnie zapew-
nimy drzewom w miarę optymalne 
warunki wzrostu i plonowania, na-
wet w przypadku nadmiernego za-
wiązania owoców. Podstawą takiego 
podejścia powinna być analiza pono-
szonych nakładów. 

Jeżeli mówimy o efektywności na-
kładów na nawożenie, należy mieć na 
uwadze potrzeby pokarmowe upra-
wianego gatunku/odmiany, zawartość 
składników pokarmowych w glebie, 
fazy krytycznego zapotrzebowania 
drzew na poszczególne składniki po-
karmowe oraz czynniki ograniczające 
ich pobieranie z gleby. Zestawienie 
tych elementów ze sobą pozwoli nam 
na efektywne stosowanie nawozów 
doglebowych oraz adekwatne do po-
trzeb ich dokarmianie dolistne. 

Planując nawożenie doglebowe i do-
karmianie dolistne drzew w sezonie 
2020, sadownicy powinni brać pod 
uwagę stan nasadzenia jesienią 
2019 r. – powszechnie występujące 
niedobory: boru, potasu i magne-
zu, a także inne negatywne skutki 
przebiegu warunków atmosferycz-
nych w tym sezonie. Pamiętajmy, że 
od fazy nabrzmiewania pąków do 
kwitnienia upływa tylko 25–40 dni. 
Nasze działania w tym czasie powin-
ny polegać przede wszystkim na za-
spokojeniu istotnych potrzeb pokar-
mowych drzew przez zastosowanie 

nawożenia doglebowego (głównie 
potasem, magnezem i azotem) oraz 
uzupełnieniu ewentualnych niedo-
borów mikroelementów i niektórych 
makroelementów przez dokarmianie 
dolistne.

Nim drzewa zakwitną
Pąki kwiatowe jabłoni inicjują się 
w drugiej dekadzie lipca roku po-
przedniego, gruszy – w pierwszej 
dekadzie lipca, a czereśni i wiśni już 
w drugiej dekadzie czerwca. W tym 
czasie tworzenie się pąków kwiato-
wych podlega wpływom zarówno 
czynników zewnętrznych – warun-
ków atmosferycznych, jak i czynni-
ków wewnętrznych – stanu odży-
wienia drzew, szczególnie w drugiej 
połowie wegetacji. 

Istotna dla zawiązywania pąków 
kwiatowych jest temperatura panu-
jąca latem. Średnia lata poniżej 13,5°C 
(w nocy poniżej 8°C) w dużym stopniu 
ogranicza ich zakładanie. Natomiast 
słoneczny sierpień i pierwsza połowa 
września, o przeciętnej temperaturze 
powietrza około 25°C (noce o średniej 
temperaturze 15°C) sprzyjają obfite-
mu zawiązaniu pąków kwiatowych. 
Wyższe temperatury, szczególnie pa-
nujące nocą, wpływają ujemnie na ich 
zakładanie, zwłaszcza w warunkach 
wysokiej wilgotności gleby. 

W okresie kwitnienia rozwój pąków 
jest dość szybki. Pojedynczy kwiat 
kwitnie tylko przez 3–6 dni, pękanie 
pylników i uwalnianie pyłku trwa za-
ledwie 2–3 dni, a okres receptywno-
ści znamienia słupka to 5–7 dni, gdy 
jest dostatecznie ciepło i słonecznie. 
Żywotność komórki jajowej wynosi 
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www.adob.com.pl

Chelaty ADOB® IDHA
nowoczesne nawozy 
jednoskładnikowe w formie 
mikrogranulatów
100% mikroelementów 
dostępnych dla roślin
szybko i efektywnie likwidują 
objawy i skutki niedoboru 
mikroelementów
chelatowane nowoczesnym 
czynnikiem IDHA – światowy 
patent ADOB®
bardzo dobrze rozpuszczalne, 
brak wytrącania się osadów
biodegradowalne i przyjazne 
dla środowiska
zalecane do stosowania 
prewencyjnego 
i interwencyjnego

ADOB   Cu IDHA
10% miedzi

ADOB   Fe IDHA
9% żelaza

ADOB   Mn IDHA
9% manganu

ADOB   Ca IDHA
7,2% wapnia

ADOB         Zn IDHA
10% cynku

ADOB®
Siła nauki
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około 2 tygodni, a wzrost łagiewki 
pyłkowej przez szyjkę słupka trwa 
kilka dni (tempo to zależy od tempera-
tury, w niesprzyjających warunkach 
trwa nawet 2 tygodnie). Efektywne 
zapylenie skutkujące zapłodnieniem 
komórki jajowej ogranicza się, co 
można policzyć, tylko do 2–3, mak-
symalnie 5 dni. Na tempo i efektyw-
ność tego procesu duży wpływ ma 
odżywienie drzew azotem i mikroele-
mentami – głównie cynkiem i borem.

Nawożenie doglebowe  
– można taniej i efektywnie
Zagadnienia związane z nawożeniem 
azotem omówiłem w poprzednim nr 
„MPS SAD”, w tym natomiast więcej 
informacji chciałbym poświęcić na-
wożeniu potasem oraz magnezem. 
Planując nawożenie, pamiętajmy, że 
potas jest składnikiem pokarmowym 
pobieranym przez drzewa większości 
gatunków sadowniczych w najwięk-
szej ilości ze wszystkich makroe-
lementów. Teoretycznie owocujące 
sady w naszym kraju nawozi się po-
tasem, gdy jego zawartość w glebie 
jest niewystarczająca, jego poziom 
w liściach jest niski lub gdy pojawiają 
się objawy deficytu potasu na liściach 
w trakcie wegetacji. 
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NAUKOWCY  
O AMINO ULTRA
dr inż. Piotr Chohura, Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wrocławiu

„Dla firmy Intermag testowaliśmy 
nowe nawozy AMINO ULTRA, które 
pomogą rolnikom i ogrodnikom 
sprostać nowym wyzwaniom. 
Mogę potwierdzić, że AMINO ULTRA 
zapewniały dobry stan odżywienia 
roślin i miały pozytywny wpływ na 
wielkość i jakość plonu.”

ROLNICY  
O AMINO ULTRA
Jan Kępa, gospodarstwo rolne 
w Ligocie Wielkiej, woj. dolnośląskie

„Mamy coraz gorsze warunki do 
aplikacji nawozów, a wymagania 
nowych odmian pod względem 
mikroelementów są coraz wyższe. 
Intermag, ze swoimi nawozami 
AMINO ULTRA, idealnie wpisuje się 
w potrzeby nowoczesnego rolnictwa 
pomagąjac nam, rolnikom, sprostać 
nowym wyzwaniom.”

Więcej na www.aminoultra.pl oraz www.intermag.pl
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Tradycyjnie nawożenie potasem 
jest prowadzone w naszych sadach 
jesienią, w ostatnich sezonach jed-
nak ten zabieg agrotechniczny raczej 
należał do rzadkości. Planując stoso-
wanie potasu wiosną, powinniśmy też 
uwzględnić zjawisko realnego spadku 
jego zawartości na skutek występo-
wania dużej ilości opadów – w tym 
sezonie jednak raczej nie notowali-
śmy ulew w tym czasie. 

Nawożenie potasem jest to typowy 
przykład nawożenia „wyprzedzające-
go potrzeby pokarmowe”. Największe 
zapotrzebowanie drzew owocowych 
na ten składnik występuje w okresie 
zawiązywania owoców oraz ich in-
tensywnego wzrostu. Później potas 

jest składnikiem, który hamuje we-
getatywny wzrost pędów i warunkuje 
stopniowe wchodzenie drzew w stan 
spoczynku zimowego. 

W zależności od wielkości niedobo-
ru potasu w glebie należy zastoso-
wać do 120 kg K2O/ha (maksymalne 
polecane dawki K2O przy niskiej za-
wartości w glebie, według liczb gra-
nicznych obowiązujących w naszym 
kraju wynoszą do 200 kg/ha). Pla-
nując dawki potasu, warto uwzględ-
nić także pożądany stosunek potasu 
do magnezu. W sadach, w których 
utrzymywany jest się ugór herbicy-
dowy w rzędach drzew oraz mura-
wa w międzyrzędziach, możliwe jest 
stosowanie nawozów potasowych 

tylko w pasach herbicydowych. Taki 
sposób nawożenia potasem może być 
praktykowany przez wiele lat (bez 
negatywnego wpływu na plonowanie 
i jakość owoców), przy czym szero-
kość ugoru herbicydowego powinna 
wynosić 1–1,5 m. Nawozy potasowe 
stosujemy od wczesnej wiosny – za-
raz po zejściu śniegu, w momencie 
gdy możemy wjechać do sadu, do 
późnej jesieni. 

W przypadku nawożenia grusz dawka 
potasu powinna wynosić około 200 kg 
K2O/ha, a nawet więcej. Szczególnie 
potasolubna jest ‘Konferencja’. Do 
nawożenia drzew ziarnkowych wios-
ną lepiej stosować nawozy na bazie 
siarczanów niż chlorków, natomiast 

3/2020

Lepsze kwitnienie i zawiązywanie owoców!
Wyższa jędrność.
Owoce bardziej wyrównane, większych rozmiarów, lepiej wybarwione.

Stres pod kontrolą z 
rozwiązaniem Tradecorp!

www.tradecorp.com.pl
     Tradecorp Polska
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pestkowe niezależnie od terminu na-
wożenia lepiej nawozić siarczanem 
potasu. 

Szczególną uwagę w tym sezonie 
powinniśmy zwrócić na dostarcze-
nie drzewom magnezu. Pod koniec 
wegetacji 2019 r. w wielu sadach 
obserwowano bowiem niedobór 
tego pierwiastka (drzewa owoco-
we w zależności 
od odmiany po-
bierają 10–20 kg  
MgO/ha/rok). Naj-
lepiej stosować na-
wozy magnezowe 
co roku wiosną, 
wybierając pro-
dukty na bazie 
siarczanu magne-
zu. Z praktycznego 
punktu widzenia, 
wynikającego z ob-
serwacji prowa-
dzonych w wielu 
sadach, moim zda-
niem powinniśmy 
stosować w na-
szych warunkach 
k l imat yc znych 
co roku około  
20 kg MgO/ha.  

Okres od ruszenia wegetacji 
do momentu kwitnienia jest 

bardzo istotnym w życiu 
drzew. W tym czasie następuje 

budowa zielonej masy 
pierwszych liści – rozwój 

rozet liściowo-kwiatowych, 
ostateczne formowanie się 

pąków kwiatowych i kwiatów. 
Następuje także wzrost 

systemu korzeniowego oraz 
uruchamianie transportu 

rezerw składników 
pokarmowych i mineralnych 

zgromadzonych jesienią. 
Wszystkie te procesy zachodzą 
przeważnie w niesprzyjających 

warunkach atmosferycznych, 
utrudniających pobieranie 

i transport składników 
pokarmowych w roślinach.

3/2020

83

ul. Batorowska 15, 
62-081 Wysogotowo
pl.timacagro.com  |  timac.tv

Fertileader

LEOS
Kompleks SEACTIV®

(Glicyna-Betaina, IzoPentyl Adeniny, Aminokwasy)
B 1,7%  |  Zn 2,6%

Fertileader LEOS
Nawóz płynny zawierający  

kompleks SEACTIV oraz Bor i Cynk

3 korzyści stosowania   
Fertileader LEOS

1

2

3

Zwiększa odporność roślin  
na przymrozki i poprawia 
zawiązywanie owoców,

Minimalizuje efekty stresów  
oraz zwiększa wydajność fotosyntezy,

Dostarcza boru i cynku,  
które wpływają na wzrost organów 
generatywnych oraz jakość  
pąków kwiatowych.
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Po sezonach bardzo mokrych, 
z dużą ilością opadów dawkę można 
zwiększyć do 25–30 kg MgO/ha. Jak 
wszyscy wiemy, magnez jest bardzo 
ważnym składnikiem pokarmowym 
dla czereśni i niektórych odmian ja-
błoni (np. ‘Golden Delicious’, ‘Idared’).

Wiosenne nawożenie doglebowe 
(w sadach systematycznie i racjonal-
nie nawożonych) można oprzeć na 
prostych i stosunkowo niedrogich 
nawozach jednoskładnikowych – sa-
letrze amonowej, siarczanie potasu 
oraz granulowanym siarczanie mag-
nezu. Takie podejście wydaje się efek-
tywne, daje nam możliwość zastoso-
wania optymalnej ilości składników, 
z uwzględnieniem potrzeb drzew i ich 
zawartości w glebie. Do tego nawo-
zy pojedyncze są zwykle tańsze niż 
wieloskładnikowe.

Nabrzmiewanie pąków  
– czas pomyśleć o „dolistnym” 
zastosowaniu potasu

Aby wspomóc regenerację i transport 
wody oraz pobieranie składników 
pokarmowych przez rośliny, w wie-
lu sadach w okresie nabrzmiewania 
pąków stosuje się duże dawki potasu 
w postaci saletry potasowej, a póź-
niej w postaci firmowych nawozów 

potasowych stosowanych „dolistnie”. 
W tym czasie – w stanie bezlistnym, 
do pierwszego zabiegu można za-
stosować nawet 15–20 kg saletry 
potasowej na hektar, po 7 dniach 
około 10 kg/ha i w momencie uka-
zywania się pierwszych liści 5 kg/ha  
firmowych nawozów potasowych. Za-
bieg potasem w tak wczesnej fazie 
rozwojowej drzew (brak liści) daje, 
jak wynika z moich obserwacji, po-
zytywne efekty. 

Pozytywny wpływ opryskiwania po-
tasem w tej fazie można łączyć z rolą 
tego składnika, jaką pełni w roślinie. 
Potas jest m.in. odpowiedzialny za 
transport składników we floemie 
i ksylemie. A właśnie w tym czasie 
uruchamiany jest transport wody 
i składników mineralnych z systemu 
korzeniowego oraz zgromadzonych 
substancji zapasowych do pąków.

Pękanie pąków/mysie ucho  
– czas na stosowanie cynku
W przypadku drzew owocowych 
cynk należy do pierwiastków trudno 
przemieszczających się z organów 
starszych do młodszych. Stąd ko-
nieczność dostarczenia tego mikro-
elementu roślinom zarówno w tym 

terminie, jak i późną wiosną oraz la-
tem, gdy pojawiają się nowe organy 
drzew. Z uwagi na rolę tego mikro-
elementu (cynk jest zaangażowany 
w syntezę auksyn) i procesy zacho-
dzące, na początku rozwoju drzew, 
powinniśmy wykonać co najmniej 
dwa zabiegi dokarmiania dolistnego 
cynkiem, w dawce 250–300 g Zn/ha 
(latem 20–50 g/ha z uwagi na moż-
liwość fitotoksyczności nawozów 
cynkowych). Najbardziej wrażliwe na 
niedobór cynku są czereśnie i jabło-
nie, mniejsze zapotrzebowanie na ten 
składnik wykazują natomiast brzos-
kwinie i grusze.

Zielony pąk (budowa rozety 
liściowej) – czas zastosować 
azot, bor, magnez i żelazo

Głównymi składnikami pokarmo-
wymi potrzebnymi do budowy ma-
sy zielonej są azot, żelazo i magnez. 
Prawidłowo wykształcone liście 
o dużej zawartości chlorofilu są 
podstawą prawidłowego kwitnienia 
oraz zawiązywania i wzrostu owo-
ców w późniejszym okresie. Są także 
podstawą prawidłowo zachodzące-
go procesu transpiracji „napędza-
jącego” pobieranie wody i składni-
ków pokarmowych przez system 
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korzeniowy. W tym czasie wska-
zane jest wykonanie dokarmiania 
dolistnego wieloskładnikowym na-
wozem o zrównoważonym składzie. 
Poprawiamy w ten sposób zaopa-
trzenie drzew w azot, fosfor i potas, 
co wpływa na kondycję pierwszych 
liści. W warunkach złego zaopatrze-
nia drzew w magnez może okazać 
się konieczny niewielki dodatek 
nawozu magnezowego. W przypad-
ku takich odmian, jak: ‘Szampion’, 
‘Golden Delicious’, ‘Idared’ i ‘Pinova’ 
(odmiany o jasnozielonych liściach 
rozetowych), konieczna może być 
likwidacja niedoboru żelaza. Za-
bieg nawozem zawierającym żelazo 
wpływa na zwiększenie zawarto-
ści chlorofilu i zwiększenie tempa 
fotosyntezy. 

Zielony pąk to także czas na wy-
konanie pierwszego zabiegu borem. 
Pierwiastek ten uczestniczy w pro-
cesach kwitnienia i zapłodnienia – 
decyduje o żywotności ziaren pyłku, 
wzroście łagiewki pyłkowej, zawią-
zywaniu owoców. Przemieszczanie 
się boru w roślinie zachodzi zgodnie 
z kierunkiem transportu wody, czyli 
najlepiej zaopatrzone w bor są czę-
ści rośliny intensywnie transpirujące  
– starsze w pełni rozwinięte liście. 
Stąd też dużo słabsze zaopatrzenie 
tkanek merystematycznych nadziem-
nej części roślin. 

Rośliny wrażliwe na niedobór boru 
wykazują zwiększone zapotrzebo-
wanie na ten pierwiastek w okresach 
pojawiania się pąków kwiatowych, 
kwiatów, nasion i owoców. W fazie 
zielonego pąka oraz w fazie różowego 
pąka powinniśmy zastosować po 150–
225 g B/ha jednorazowo. Prawidłowo 

funkcjonująca rozeta liściowa jest 
bowiem źródłem potrzebnych w tym 
czasie asymilatów oraz źródłem siły 
ssącej odpowiedzialnej za pobiera-
nie wody i składników pokarmowych 
przez system korzeniowy.

Różowy pąk – czas  
na stosowanie fosforu  
i drugi zabieg borem

Przed kwitnieniem drzewa potrzebu-
ją ogromnych ilości energii. Dlatego 
w tym czasie powinniśmy zadbać 
o prawidłowe zaopatrzenie drzew 
w fosfor. Planując dokarmianie 
dolistne drzew tym pierwiastkiem, 
musimy brać pod uwagę czynniki, któ-
re ograniczają pobieranie go z gleby. 
Najważniejszymi z nich są tempera-
tura powietrza oraz odczyn gleby. 
Udział fosforu w tworzeniu plonu 
wynika z procesów, w które jest za-
angażowany. Ponadto fosfor zwiększa 
wytrzymałość roślin na stresy abio-
tyczne i biotyczne. To oddziaływanie 
pośrednie fosforu na plonowanie jest 
niemniej ważne od bezpośredniego 
wpływu na wielkości i jakość plonu. 

Objawy niedoboru fosforu w sadach 
drzew pestkowych i ziarnkowych po-
wszechnie pojawiają się w sezonach 
z chłodną i deszczową lub z chłodną 
i suchą wiosną. Niebagatelne znacze-
nie ma w tym przypadku temperatu-
ra, jaka panuje na początku wegetacji 
– sprzyjająca bądź ograniczająca po-
bieranie fosforu. Stałym elementem 
praktyki jest wykonywanie zabiegów 
dolistnego dokarmiania drzew fosfo-
rem w fazie różowego pąka, czyli 

w fazie zwiększonego zapotrzebowa-
nia na ten pierwiastek. Szczególną 
uwagę należy poświęcić dolistnemu 
dokarmianiu drzew fosforem w lata 
chłodne, suche lub mokre. 

Poszczególne odmiany jabłoni różnią 
się zapotrzebowaniem na ten pier-
wiastek. Duże potrzeby w stosunku 
do fosforu wykazują m.in.: ‘Jona-
gold’, ‘Ligol’, ‘Szampion’ i ‘Idared’. 
W planowaniu dokarmiania fosfo-
rem drzew owocowych należy także 
uwzględnić możliwości pobierania 
tego pierwiastka przez poszczególne 
podkładki. 

W tej fazie – jak już wspomniano po-
wyżej – wskazane jest także zastoso-
wanie dokarmiania dolistnego borem, 
podobnie jak w fazie zielonego pąka. 
Planując ten zabieg (najlepiej w mie-
szance z nawozami fosforowymi), war-
to pamiętać, iż kilka czynników może 
sprzyjać (lub je ograniczać) pobieraniu 
boru przez rośliny. Więcej boru za-
wierają gleby gliniaste niż piaszczy-
ste. Ponadto więcej zawierają go także 
gleby bogate w materię organiczną niż 
gleby ubogie w próchnicę. Pobieraniu 
boru sprzyja pH gleby 5,5–6,5. W gle-
bach kwaśnych następuje zjawisko 
wymywania boru, natomiast przy pH 
powyżej 6,5 pobieranie tego mikroele-
mentu przez rośliny jest ograniczone. 
Z mechanizmu pobierania boru przez 
rośliny wynika, że sprzyja mu opty-
malna, zbliżona do polowej pojemności 
wodnej wilgotność gleby, a także du-
ża zawartość przyswajalnego fosfo-
ru w glebie i optymalne zaopatrzenie 
roślin w wapń.

3/2020
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Kwitnienie drzew to moment, który wpływa na przyszłe plony. 
Drzewa w tym czasie wymagają troski, a wszelakie zaniedbania  
czy niecelowe oszczędności w konsekwencji mogą spowodować 
niższe plonowanie i niską jakość owoców.
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Przed 
posadzeniem 
drzew

Marcin Piesiewicz  AgroFresh Polska Sp. z o.o.

Najwięcej możliwości poprawy jakości gleby mamy tylko 
przed posadzeniem drzew. W późniejszych latach, po zało-

żeniu sadu, naprawianie „problemów glebowych” jest trudne 
i kosztowne. A jak dobrze wiemy, żyzność i zasobność gleby 
ma wpływ na wzrost i owocowanie uprawianych w niej roślin.

Gleba – podstawa produkcji
Założenie intensywnego sadu z dużą 
liczbą drzew na hektarze jest kosz-
towne. Ważne jest więc, by zrobić 
to we właściwy sposób. Aby wydać 

wysokie plony owoców dobrej jakości, 
drzewa muszą być dobrze odżywio-
ne, potrzebują więc dużej ilości ko-
rzeni włośnikowych w ornej warstwie 
gleby (fot. 1). Muszą pobierać z niej 
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odpowiednio dużo wody i składni-
ków odżywczych. Gleba w warstwie 
0–30 cm musi być odpowiednio na-
powietrzona, stabilna, mieć dobrze 
zbudowany kompleks glebowy, być 
przepuszczalna i zawierać odpowied-
nio dużo próchnicy. Jej pH powinno 
wynosić od 5,8 do 6,5. Wymienione 
powyżej właściwości gleby może-
my poprawić skutecznie tylko przed 
założeniem sadu. Dlatego też przy-
gotowując stanowisko pod nowe 
nasadzenie, powinniśmy pamiętać 
o odpowiedniej uprawie gleby. 

Dobrze jest, gdy zastosujemy głę-
boszowanie, w celu jej rozluźnienia 
i napowietrzenia. Pozytywne działa-
nie tego zabiegu rozkłada się na kil-
ka lat w zależności od rodzaju gleby 
i stosowanej agrotechniki. Poprawia 
możliwość przejęcia wody z opadów, 
magazynowania jej w przestworach 
glebowych, dzięki czemu rośliny le-
piej tolerują stres związany z okre-
sową suszą. Szybkie wchłanianie 
przez glebę wody jest ważne zarów-
no na terenach płaskich (zmniejsza 
zjawisko podtapiania, które sprzyja 

m.in. rozwojowi chorób korzeni), jak 
i na zboczach (niweluje niekorzyst-
ne zjawisko zmywania wierzchniej 
warstwy gleby). Niestety głęboszo-
wanie przed założeniem sadu nadal 
jest wykonywane sporadycznie.

Najważniejsza jest…  
analiza gleby
Niezależnie od tego, czy jest to nowe 
stanowisko, czy po usuniętym właś-
nie starym sadzie, należy wykonać 
analizę gleby, aby sprawdzić, których 
składników pokarmowych należy do-
starczyć. Moim zdaniem powinniśmy 
wykonywać analizę ogrodniczą prze-
de wszystkim z warstwy 0–30 cm,  
ponieważ większość sadów jabło-
niowych zakładana jest z drzew na 
podkładce ‘M.9’ i najwięcej korzeni 
znajduje się właśnie na tej głębokości. 
Taka analiza powinna być wykonana 
zarówno pod kątem zawartości ma-
kro-, jak i mikroelementów, pH gleby 
oraz jej zasolenia. Dzięki wynikowi ta-
kiego badania możemy dostarczyć do 

gleby brakujących składników oraz 
doprowadzić jej pH do odpowiedniego 
poziomu. Na przykład wapnowanie 
będzie potrzebne, jeśli pH gleby wy-
nosi 5,7 lub mniej. Natomiast ostatnio 
coraz częściej używany siarczan gip-
su warto zastosować, jeśli gleba ma 
optymalne pH, ale zawartość wapnia 
jest w niej niska.

Dlaczego niektóre gleby 
powinniśmy wapnować?
Korzenie jabłoni potrzebują stabilnej, 
dobrze przepuszczalnej gleby o pH od 
5,8 do 6,5. W glebach o pH poniżej 5,8 
notowany jest nadmiar glinu, a często 
także manganu (fot. 2), które są bez-
pośrednio toksyczne dla korzeni. 
W takich warunkach ich wzrost jest 
zahamowany – nie są one w stanie 
pobrać wystarczającej ilości wody 
i składników odżywczych. Często 
w młodych sadach na powierzchni 
kory pojawiają się specyficzne zmia-
ny. Występują one właśnie wtedy, gdy 
stężenie glinu i manganu w glebie 
jest wysokie. Wśród odmian, które 
są wrażliwe na obecność w glebie 
tych pierwiastków, jest grupa ‘Red 
Delicious’.

Wapń i fosfor nie są łatwo rozpusz-
czalne i wolno przemieszczają się 
w profilu glebowym, dlatego dobrze 
jest uzupełnić te składniki przed 
założeniem sadu. Fosfor jest ważny 

Fot. 1. Aby wydać wysokie plony 

owoców dobrej jakości, drzewa muszą 

być dobrze odżywione, potrzebują 

więc dużej ilości korzeni włośnikowych 

w ornej warstwie gleby

Fot. 2. Fitotoksyczność manganu  

(‘Red Delicious’)

Korzyści z głęboszowania  
– wpływ na glebę:

 l zwiększenie infiltracji,
 l poprawa podsiąkania,
 l poprawa retencyjności gleby,
 l zapewnienie lepszego rozwoju 

korzeni.
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FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH I SADOWNICZYCH

dla wzrostu korzeni – wpływa na 
prawidłowy rozwój systemu korze-
niowego, kwitnienie i owocowanie 
roślin. Młode drzewa wykorzystają 
go tylko wtedy, gdy znajduje się bez-
pośrednio w ich sąsiedztwie.

Ponadto wapń i magnez mogą być 
obecne w kwaśnej glebie, ale w ta-
kich warunkach są niedostępne dla 
korzeni. Również fosfor i siarka mogą 
występować w kwaśnej glebie, ale 
łączą się z glinem, tworząc fosfo-
ran glinu i związki siarczanu glinu, 
których korzenie nie mogą pobrać. 
W przypadku siarczanu wapnia (gip-
su) rozpuszczalny wapń zamienia się 

z niektórymi wymiennymi kationami, 
takimi jak sód i magnez. Gips jest więc 
efektywniejszy niż wapno, ponieważ 

jest łatwiej rozpuszczalny. Ponadto 
nie wpływa na pH gleby. 

Choroba replantacji
Jeżeli na tym samym stanowisku 
zakładamy sad po sadzie, możemy 
mieć duży problem z replantacją gle-
by, czy wystąpieniem tzw. choroby 
replantacyjnej. Osłabia ona wzrost 
drzew, a czasem powoduje nawet 
całkowite jego zahamowanie. Chcąc 
tego uniknąć możemy zastosować 
nawożenie organiczne, które pozy-
tywnie wpływa na ograniczenie 

Fot. 4. Rozłożenie podłoża popieczarkowego na całą powierzchnię i wymieszanie 

z glebą jest bardziej efektywne  fot. 1–4 M. Piesiewicz

Fot. 3. Podłoże popieczarkowe rozłożone po posadzeniu drzewek w tzw. pas herbicydowy
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tej choroby. W tym celu można 
zastosować np. obornik zwierzęcy 
czy też popularne w ostatnich la-
tach podłoże popieczarkowe. Moim 
zdaniem podłoże to jest dobrym 
surowcem do ograniczania skutków 
replantacji, zawiera dużo próchnicy 
(tabela) i jest łatwo dostępne. We-
dług moich obserwacji na stanowisku 
po usuniętym sadzie warto zastoso-
wać minimum 350 m3 tego nawozu 
na hektar. Wówczas dobrze widoczny 
jest pozytywny jego wpływ na znie-
sienie problemu replantacji.

Niektórzy sadownicy stosują też pod-
łoże popieczarkowe po posadzeniu 
drzewek w tzw. pas herbicydowy, 
jednak zastosowanie go na całą po-
wierzchnię (fot. 3, 4) i wymieszanie 
z glebą jest bardziej efektywne. Je-
żeli mamy problem z pozyskaniem 
nawozów organicznych, chorobę 
replantacji także ogranicza zasto-
sowanie fosforanu amonu w dawce 
350–400 kg/ha. 

Tak przygotowana gleba zapew-
ni odpowiedni wzrost drzew oraz 
późniejsze ich dobre plonowanie. 
W ostatnich latach jednymi z bardziej 
dochodowych są sporty ‘Gali”. Przy 
tej odmianie dobre przygotowanie 
gleby odwdzięcza się potem jakoś-
cią owoców.

Podłoże popieczarkowe – główne 

składniki
Składnik Zawartość
Substancje organiczne około 65%
Azot 0,5–4%
Fosfor 0,4–3%
Potas 0,2–4%
Wapń 2,5–10%
Magnez 0,2–0,8%
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Wczesnowiosenne zabiegi 

odchwaszcza
nia rzepaku

Wiosenne odchwaszczanie rzepaku, rozpatrując termin zabiegu, 

rzeczywiście należałoby określać jako wczesnowiosenne. 

W rzepaku, w odróżnieniu od pozostałych ozimin, właściwie tylko 

takie można wykonać.

inż. Adam Paradowski 

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy  

Instytut Badawczy w Poznaniu

O
dchwaszczając  

zboża ozime, wcze-

sne zabiegi uza-

sadnia się naj-

częściej szybkim 

zniszczeniem chwastów zi-

mujących, które nie były 

zwalczane lub które nie ule-

gły całkowitemu wyelimino-

waniu. W rzepaku pod tym 

względem jest podobnie. Jed-

nak dodatkowym aspektem 

jest bezpieczeństwo samej 

rośliny. Odchwaszczając 

zboża, jeżeli zachodzi po-

trzeba zabieg można wyko-

nać nawet w fazie w pełni 

rozwiniętego liścia flagowe-

go (BBCH 39). W rzepaku 

praktycznie wszystkie za-

biegi muszą być zakończo-

ne przed fazą wybijania rze-

paku w pęd kwiatostanowy 

(BBCH 31), co również w za-

leceniach określa się jako fazę 

widocznego pierwszego mię-

dzywęźla. Zabiegi wykona-

ne później grożą poważny-

mi uszkodzeniami rzepaku.

 QNajwcześniej

To już jedyne takie zalece-

nie, które pozostało w ochro-

nie. Zabieg wczesnowiosen-

ny można w rzepaku ozimym 

poprzedzić opryskiwaniem 

wykonanym w okresie spo-

czynku zimowego pod wa-

runkiem, że na polu nie ma 

okrywy śnieżnej. Do tego 

typu rozwiązania zaleca-

ny jest propyzamid i to nie 

w tej najbardziej popular-

nej formie, jaką stanowi od 

dawna znany Kerb 50 WP 

czy jego nowsza forma użyt-

kowa Kerb 400 SC. Do tego 

typu ochrony zalecane są 

wyłącznie preparaty Barc-

lay Propyz SC, PPZ-400 SC, 

Prince 400  SC, Propyza- 

flash SC i Turbopropyz SC. 

Skutecznie niszczy się nimi: 

bodziszki, gwiazdnicę po-

spolitą, jasnotę purpurową, 

przetacznik bluszczykowy 

i wiele jednorocznych ga-

tunków jednoliściennych 

Czytaj
 str. 4

Jaki makro- a jak
i mikroelement  

na pozimowy start 
w zbożach

Zanim przystąpimy do opracowania zabiegów agrotechnicznych 

wczesną wiosną w zbożach ozimych, zacząć powinniśmy od 

oceny plantacji. Lustracja wykonana przed ruszeniem wegetacji 

pozwoli ocenić przezimowanie roślin i ich fazę wzrostu. Na 

podstawie tych danych możemy prawidłowo ustalić startowe 

nawożenia makro- i mikroelementami.

dr hab. Alicja Sułek 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 

– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 Q Nawożenie startowe azotem

W
zbożach ozi-

mych bar-

dzo ważna 

jest pierw-

sza dawka 

azotu (N), która powin-

na być zastosowana w mo-

mencie ruszenia wegetacji. 

Zboża ozime zasiane w ter-

minie optymalnym osiągnę-

ły fazę krzewienia, podczas 

której definiuje się potencjał 

plonotwórczy zbóż: ustala 

się obsada źdźbeł kłosono-

śnych na metrze kwadrato-

wym oraz liczba ziarniaków 

w zawiązku kłosa. Celem 

pierwszej dawki jest pokry-

cie potrzeb łanu w okresie 

intensywnego wzrostu czyli 

do fazy strzelania w źdźbło, 

stadium 1. lub 2. kolanka 

(BBCH 31 lub 32). Wielkość 

pierwszej dawki w trzydaw-

kowym systemie nawoże-

nia pszenicy ozimej powin-

na wynieść 50% całkowitego 

zapotrzebowania roślin na 

azot w produkcji ziarna kon-

sumpcyjnego. W dwudaw-

kowym systemie, pierwsza 

dawka powinna stanowić 

około 2/3 (60–70%) całko-

witej dawki azotu. Analo-

gicznie należy postępować 

w przypadku zbóż paszo-

wych (jęczmień, pszenżyto, 

Czytaj
 str. 10
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Ustabilizowaliśmy i uregulowaliśmy rynki rolne

O podsumowanie, na półmetku kadencji, dotychczasowych 

dokonań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

o zaprezentowanie planów do zrealizowania w kolejnych latach 

poprosiliśmy ministra rolnictwa – Krzysztofa Jurgiela (fot.). 

P
anie ministrze, za 

nami rok 2017 a za-

razem połowa ka-

dencji. Jak Pan pod-

sumuje ten czas?

Krzysztof Jurgiel: Reali-

zacja zobowiązań. Konse- 

kwentnie wypełnialiśmy 

nasze wyborcze zobowią-

zania, które zaraz po obję-

ciu urzędu zostały, po bar-

dzo szerokich konsultacjach, 

ujęte w Programie działań 

MRiRW na lata 2015–2019. 

Udało nam się wypracować 

dobrą formułę środowisko-

wych konsultacji. Powoła-

łem Radę Dialogu Społecz-

nego w Rolnictwie, do której 

przystąpiły prawie wszystkie 

organizacje rolnicze. Spoty-

kamy się przynajmniej raz na 

kwartał. Wspólnie wypraco-

wujemy wnioski, razem two-

rzymy prawo.

Podsumujmy, co dotych-

czas zostało zrealizowane? 

K.J.: Przede wszystkim 

ustabilizowaliśmy i uregu-

lowaliśmy rynki rolne. Mamy 

Program rozwoju głównych 

rynków w  Polsce na lata 

2016–2020. Uporządkowa-

liśmy też kwestie związa-

ne z obrotem ziemią rolną. 

Skończył się problem tzw. 

słupów, a ceny ziemi zosta-

ły ustabilizowane. Rolnicy 

długo na to czekali. Opraco-

waliśmy szereg programów 

i ustaw. Wprowadziliśmy pa-

kiet ustaw wzmacniających 

pozycję rolnika w łańcuchu 

żywnościowym. Na mój 

wniosek rząd, m.in. wpro-

wadził minimalne emerytu-

ry i renty dla ponad 350 tys. 

rolników. Opłacamy składki 

ubezpieczeniowe dla dzieci 

Czytaj
 str. 2

ISSN 1730–7007 Indeks 386677

Cena 10 zl (5% VAT)

BUDUJEMY PLON od podstaw

1/2018

Zdjęcie: 
A. Andrz

ejewska

Rynek ....................................
II

Mankozeb efektywny 

od 55 lat.................................
III

Bardzo wczesne i wczesne 

odmiany ziemniaka ............... VI

100 odmian ziemniaków....... IX

Ziemniaki jadalne

www.plantpress.pl

Wydawnictwo  

Plantpress  

poleca prenumeratę  

czasopism

fot. A. Sułek

Przez  

morza  

i oceany  
8

Jak przechowywać  

jabłka z przeznaczeniem  

na dalekie rynki?
12

VII Letnie  

Pokazy  

Czereśniowe
13

Alternatywne metody 

ochrony roślin  wciąż 

mało efektywne
Gerard Poldervaart, redakcja „European Fruitgrowers Magazine”

R
edukcja 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

6

2

4

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

PRENUMERATA
Cennik prenumeraty

od stycznia 2020 r.

cały rok półrocze kwartał
PAKIET: Cena podstawowa 110,00 55,00 –

Klub 100,00 — —

Oferta dla uczniów 80,00 — —

Cena podstawowa 75,00 35,00 —

Klub 70,00 — —

Oferta dla uczniów 55,00 — —

Cena podstawowa 156,00 78,00 39,00

Klub 140,00 — —

Oferta dla uczniów 110,00 — —

c: 0   m:100    y:100    k:0

tinta: 50%

Cena podstawowa 100,00 50,00 –

Klub 90,00 — —

Oferta dla uczniów 62,00 — —

Cena podstawowa 156,00 78,00 39,00

Klub 140,00 — —

Oferta dla uczniów 110,00 — —
PAKIET PREMIUM:

c: 0   m:100    y:100    k:0

tinta: 50%

Cena podstawowa 200,00 100,00 50,00

Klub 180,00 — —

Oferta dla uczniów 140,00 — —
PAKIET PREMIUM:

c: 0   m:100    y:100    k:0

tinta: 50%

Cena podstawowa 220,00 110,00 55,00

Klub 200,00 — —

Oferta dla uczniów 154,00 — —
PAKIET PREMIUM:

c: 0   m:100    y:100    k:0

tinta: 50%

Cena podstawowa 240,00 120,00 60,00

Klub 215,00

Oferta dla uczniów 168,00 — —

powiększone o tematykę  
kwiaciarską

Cena podstawowa 150,00 75,00 —

Klub 135,00 — —

Oferta dla uczniów 105,00 — —

egzemplarz  
bezpłatny

25,00
cena obejmuje tylko  

koszty wysyłki (6 nr w roku)

 

egzemplarz  
bezpłatny

49,00
cena obejmuje tylko  

koszty wysyłki
Wersja NE 571,00 12 numerów

Wersja DE 571,00 12 numerów

Wersja EN 659,00 12 numerów
Podane w naszej ofercie ceny dotyczą zamówień opłaconych do końca 2020 r.

JAK ZAMAWIAĆ NASZE CZASOPISMA I WYDAWNICTWA

PRZEKAZEM BANKOWYM/POCZTOWYM  
nr konta: 65 1240 4722 1111 0010 2729 5729

PRZEZ INTERNET – złoż zamówienie na formularzu  
zamieszczonym na naszej stronie www.plantpress.pl 

TELEFONICZNIE, FAKSEM  
12 636 18 51, 12 638 28 64(65), 12 622 57 62 

MEJLOWO  
dystrybucja@plantpress.pl  
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Wpływ biostymulacji na rośliny

Podczas VI edycji VIProomu sadowniczego zorganizowanego przez firmę Timac 
Agro Polska (czytaj więcej nr 2/2020 „MPS SAD”) w grudniu ub.r. w Mleczkowie 
(woj. mazowieckie) Marie Le Neouanic z Roullier Group informowała 
o nowych rozwiązaniach związanych z biostymulacją. Obecnie Grupa Roullier 
w swoim Centrum Innowacji we Francji prowadzi badania nad rozwiązaniami 
dla producentów rolnych. Dzięki współpracy z ponad setką różnych placówek na 
całym świecie, m.in. Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, przeprowadzane 
są badania i doświadczenia potwierdzające skuteczność różnych produktów, 
w tym biostymulatorów.

Niektórzy sądzą, że produkty biostymu-
lujące mają magiczne działanie i po ich 
zastosowaniu od razu są widoczne efek-
ty. Niestety to nie jest do końca prawdą. 
Według europejskiej definicji roślinne bio-
stymulatory zawierają substancje oraz/
lub mikroorganizmy, które po naniesieniu 
na roślinę lub wprowadzeniu do ryzo-
sfery stymulują jej naturalne procesy, 
np. pobieranie składników pokarmowych 
oraz ich efektywne wykorzystanie, wy-
trzymałość na stres abiotyczny, a także 
wpływają na poprawę jakości plonu. 
O biostymulacji płynnej zaczęto myśleć 
w 90. latach ub. wieku. Pomysł ten został 
zainspirowany naturalnymi rozwiązania-
mi, w celu zwiększenia intensywności 
niektórych naturalnych procesów w ro-
ślinie. Dlatego też podjęto badania nad 
wykorzystaniem alg morskich, które żyją 
w stresie zasolenia i wilgoci od milionów 
lat. W procesie produkcyjnym starano 
się wyekstrahować z nich substancje 
użyteczne dla rolnictwa. W laborato-
rium Roullier Group przeprowadzono 
w tym kierunku wiele badań. Przez kil-
ka lat prowadzono projekt, który powoli 
dobiega końca. W efekcie w przyszłym 
roku firma Timac Agro Polska do swojej 
oferty planuje wprowadzić nową gamę 
produktów, które opracowano właśnie 
we francuskim Centrum Innowacji.

Przed wprowadzeniem danego pro-
duktu sprawdza się jego przydatność 
w wielu uprawach. Producenci różnych 
gatunków mają odmienne wymagania, 
np. przy produkcji pszenicy liczy się 

głównie wielkość plonu, natomiast dla 
producentów jabłek najważniejsza jest 
jakość owoców. Dlatego proponowane 
rozwiązania muszą być pozycjonowane 
dla konkretnego gatunku. Mówiąc o ja-
kości, można wymienić jej wiele wyróżni-
ków. Jednak w przypadku jabłek najważ-
niejsze są cechy wizualne owocu, czyli 
wybarwienie, brak uszkodzeń, a także 
jędrność i smak. Równie ważnymi kryte-
riami są też zdolność przechowalnicza, 
kwasowość i aromatyczność. Część tych 
cech zależy od kilku czynników, takich 
jak: odmiana, przebieg warunków atmo-
sferycznych w sezonie, program ochrony 
i nawożenia, termin zbioru czy warunki 
przechowywania owoców. Jednak duży 
wpływ na większość tych parametrów 
ma również fotosynteza, podczas której 
są produkowane substancje (m.in. cu-
kry, aminokwasy) wpływające na jakość 
owoców. Aktywność fotosyntezy jest klu-
czowym parametrem, który należy kon-
trolować, aby mieć wpływ na większość 
innych procesów zachodzących w rośli-
nie – informowała Marie Le Neouanic.

Podczas sześcioletnich badań stwier-
dzono, że nowy biostymulator wpłynął 
pozytywnie na liczbę chloroplastów (ich 
wzrost jest zauważalny po trzech dniach 
od zastosowania), czyli także na jakość 
przebiegu fotosyntezy. Doświadczenie 
przeprowadzono w południowo-wschod-
niej części Francji na odmianie ‘Golden 
Delicious’, przy czym nawożenie mine-
ralne było takie samo w obydwu kom-
binacjach – kontrolnej i doświadczalnej. 

Doświadczenie miało na celu ocenę 
wpływu zastosowania nowego biosty-
mulatora na wielkość owoców. Uzyska-
ne wyniki zostały następnie opracowane 
przez francuską stację doświadczalną. 
Jak podano, liczba pąków na drzewach 
w kombinacji kontrolnej oraz w kombina-
cji, w której został zastosowany biosty-
mulator, była taka sama. Wiosną 2018 r.  
w regionie, w którym prowadzono do-
świadczenie, na skutek niesprzyjającego 
przebiegu warunków atmosferycznych 
zanotowano jednak znaczny opad zawiąz-
ków. W kombinacji kontrolnej opadło ich 
aż 65%, natomiast w kombinacji z uży-
ciem biostymulatora opad był mniejszy. 
Mimo to, jabłka po zastosowaniu biosty-
mulatora były większe niż te z kontroli. 
Stąd wywnioskowano, że zastosowanie 
nowego biostymulatora ma pozytywny 
wpływ na wielkość owoców.

Jak poinformowano podczas spotka-
nia, nowe produkty, które planuje wpro-
wadzić do swojego portfolio w przyszłym 
roku firma Timac Agro, mają być jeszcze 
bardziej ukierunkowane na jakość (m.in. 
wybarwienie, jędrność i wielkość owo-
ców) i wydajność jabłoni, a także innych 
gatunków. W niedalekiej przyszłości mają 
zostać przedstawione kolejne wyniki do-
świadczeń przeprowadzonych z użyciem 
nowych biostymulatorów, które już nie-
długo znajdą się na polskim rynku.

Monika Korzeniowska

Marie Le Neouanic z Roullier Group
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„Tractor of the Year 2020” 
– znamy zwycięzców

Podczas pierwszego dnia światowej wystawy maszyn i urzą-
dzeń rolniczych Agritechnica w Hanowerze (Niemcy) wrę-

czono nagrody zwycięzcom konkursu Tractor of the Year 2020 
(TOTY 2020). Konkurs ten organizowany jest co roku. Nagro-
dę dla najlepszego ciągnika na rynku europejskim przyznaje 
grupa niezależnych dziennikarzy specjalizujących się w me-
chanizacji rolnictwa. Tym razem dodatkowo przyznano nagro-
dę dla najbardziej „zrównoważonego” ciągnika. Nie jest to 
wyróżnienie dla najbardziej ekologicznego ciągnika, ale dla 
innowacyjnego rozwiązania z punktu widzenia zrównoważo-
nego rozwoju.

Miano „najlepszego traktora” 
otrzymał…
…Fendt 942 Vario. Charakteryzuje 
się on mocą ponad 400 KM. Opty-
malizacja silnika MAN 9lt zapewniła 
wysoką moc przy niskich obrotach. 
Zagwarantowano płynność pracy sil-
nika przy określonym maksymalnym 
momencie obrotowym z jednoczes-
nym minimalnym zużyciem paliwa. 
Model ten zachwycił także rozwiąza-
niem umożliwiającym pełne zdalne 
sterowanie wieloma funkcjami.

W kategorii „najlepsza 
użyteczność”…
…czyli wśród ciągników wielofunk-
cyjnych i użytkowych (powyżej 
70 KM, maksymalnie 4 cylindry, 
maksymalna masa robocza 8900 
kg) finalistą został Fendt 314 Profi 
+. Ciągnik ten reprezentuje wpro-
wadzenie na rynek nowej jakości 
dotyczącej ergonomicznej obsłu-
gi terminala platformy FendtOne.  

Rozwiązanie to umożliwia zsyn-
chronizowanie ciągnika (i całej floty) 
z terminalem w biurze lub na wska-
zanym urządzeniu mobilnym, co za-
pewnia lepsze udostępnianie danych 
i planowania zadań. Ciągnik zyskał 
jeszcze większą wydajność dzięki in-
nowacyjnej koncepcji zwiększonych 
osiągów DynamicPerformance (DP).

W kategorii „najlepsza 
specjalizacja”…
…czyli wśród ciągników sadowni-
czych, do pracy m.in. w winnicach 
i na terenach górskich zwycięzcą zo-
stał ciągnik New Holland T 4.110 N. 
W ciągniku tym zastosowano amor-
tyzowaną oś przednią „TerraGlide” 
(dostępną z hamulcami lub bez), 
która  pozwala na  sprawną i wy-
godną jazdę po nierówności, czy też 
z większą prędkością w warunkach 
pełnego bezpieczeństwa zarówno 
w polu, jak i na drodze. Operator 
może łatwo dostosować wysokość 

i sztywność zawieszenia do warun-
ków glebowych. Dostępna w stan-
dardzie funkcja Anti-Dive zmniejsza 
efekt tzw. nurkowania podczas ha-
mowania lub przyspieszania z docze-
pionymi ciężkimi narzędziami.

W kategorii „ciągnik 
zrównoważony”…
…czyli wśród maszyn nienaruszają-
cych równowagi ekologicznej, medal 
otrzymał New Holland Methane Po-
wer. CNH Industrial opracował sil-
nik metanowy, który zapewnia taką 
samą moc i moment obrotowy jak 
jego odpowiednik z silnikiem wyso-
koprężnym. Zintegrowana technolo-
gia rolnictwa precyzyjnego obejmuje 
niektóre elementy autonomicznych 
operacji, takie jak zdolność do wy-
krywania przeszkód. Zastosowano 
innowacyjne rozwiązanie w zakresie 
łączności – można użyć smartfona 
do odblokowania ciągnika, a nawet 
do sterowania tylnym podnośnikiem.

Bogate i długoletnie tradycje…
…włoskich gospodarstw ogrodni-
czo-warzywniczych i sadowniczych 
sprawiły, że włoscy inżynierowie 
stali się mistrzami w projektowaniu 
i konstruowaniu profesjonalnych, 
wysoce specjalistycznych ciągni-
ków rolniczych. Firma New Holland 
wprowadziła ulepszenia do nowej, 
złożonej z czterech modeli serii 
T4 F/N/V, zapewniając maszynom 
większą moc (modele o mocy zna-
mionowej 75, 86, 99 lub 107 KM) 
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i lepsze osiągi, zaawansowaną filtra-
cję powietrza w kabinie, mocniejszy 
układ hydrauliczny oraz nowy pakiet 
przedniego układu zawieszenia na-
rzędzi i WOM-u. Pojemny zbiornik 
pozwala na zatankowanie 99 litrów 
paliwa.

Ciągniki sadownicze serii T4 
F/N/V, dostępne ze standardową 
osią przednią lub superskrętną osią 
SuperSteer™ z automatycznym na-
pędem na cztery koła, zostały skon-
struowane pod kątem bezpieczeń-
stwa i pracy w trudnym terenie, przy 
czym mogą być skonfigurowane do 
wykonywania zadań w międzyrzę-
dziach o szerokości zaledwie 1061 
mm. Testy wykazały, że w przypad-
ku pracy dwóch ciągników: jeden 
ze standardową osią, a drugi z Su-
per SteerTM, na tym samym areale 
i z taką samą 3-metrową maszyną 
towarzyszącą, na każdą przepraco-
waną godzinę o 13% efektywniejszy 
(szybszy) był ciągnik wyposażony 
w oś Super SteerTM. Te 13% oznacza 
realne korzyści: krótszy czas pracy, 
mniejsze zmęczenie, oszczędności 
w amortyzacji sprzętu oraz mniejsze 
wydatki na paliwo i serwisowanie.

Natomiast nowa kabina Blue-
Cab4TM ma nowoczesny wygląd, er-
gonomicznie zaprojektowane wnę-
trze i dobrą widoczność, ale przede 
wszystkim chroni operatora przed 
szkodliwym działaniem oprysków 
i nawozów. Poprawiona jakość spa-
sowania elementów i uszczelnień 
wpłynęła na obniżenie poziomu ha-
łasu w środku do 77 dB, co pozwala 
na dłuższą pracę w bardziej przy-
jaznym środowisku i ograniczenie 
zmęczenia operatora. Kabina została 
wyposażona w dwa rodzaje filtrów 

powietrza: pyłowy kat. 2 – ograni-
czający wnikanie zanieczyszczeń 
fizycznych oraz węglowy kat. 4 – za-
pobiegający przenikaniu szkodliwych 
dla zdrowia substancji chemicznych 
do wnętrza kabiny.

Pod koniec 2017 r. w ofercie han-
dlowej New Holland pojawiła się 
zmodernizowana seria ciągników 
Boomer: linia lekkich, zwrotnych 
ciągników kompaktowych składająca 
się z modeli o mocy od 20 do 47 KM.  
Tym, co zasługuje na szczególną 
uwagę, jest promień zawracania 
nieprzekraczający 3,1 m. Ciągniki 
New Holland Boomer 40 i Boomer 50  
zostały wyposażone w oryginalną, 
montowaną fabrycznie, funkcjonal-
ną kabinę, niewystającą poza obrys 
ciągnika, spełniającą surowe normy 
UE, zarówno  jeżeli chodzi o poziom 
hałasu w środku jak i normy bezpie-
czeństwa (TMR). Klimatyzacja jest 

standardowym wyposażeniem. Fo-
tel i kierownicę można wyregulować 
w zależności od potrzeb operatora, 
a obszerna platforma robocza za-
pewnia wiele wolnej przestrzeni na 
nogi. Elementy sterujące są wyróż-
nione kolorami i jasno oznakowane, 
co gwarantuje łatwą identyfikację 
oraz intuicyjną obsługę.

New Holland jest marką najczęś-
ciej nagradzaną w branży ze wzglę-
du na swoje pionierskie rozwiązania 
i innowacyjne technologie. Dowodem 
na to jest np. ostatnio zaprezento-
wany napędzany wodorem ciągnik 
NH2, którego energię rolnicy mogą 
uzupełniać ze źródeł odnawialnych.

Wszystkim zwycięzcom serdecz-
nie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Źródło: https://tractoroftheyear.org/winners/ oraz 
mat. prasowe New Holland

Katarzyna Owczarek

New Holland T 4.110 N  fot. mat. prasowe New Holland
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Zgodnie z danymi Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej średnia cena jabłek 
deserowych w I klasie jakości w połowie lutego wyniosła 1,55 zł/kg i była o 100% wyższa w po-
równaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Stawki oferowane sadownikom były 
zróżnicowane w zależności od odbiorcy. Niejednokrotnie cena za jabłka deserowe tej samej 
odmiany, zbliżonej jakości, różniła się o 20–30%.

Odmiany i ceny
Tradycyjnie najwyższą cenę można 
było uzyskać za jabłka odmiany ‘Gala 
Royal’. W lutym wyceniano je po prze-
sortowaniu na 1,80–2,20 zł/kg. Niższe 
stawki oferowano za owoce mniejsze 
lub niższej jakości. Natomiast jabłka 
odmiany ‘Red Jonaprince’ można było 
sprzedać najczęściej za 1,50–1,70 zł/kg,  
czyli w cenie zbliżonej do ceny jabłek 
odmiany ‘Gala Must’. Ten najbardziej 
do niedawna popularny w Polsce 
sport ‘Gali’ przez wielu eksporterów 
nie jest już uznawany za odmianę 
z wyższej półki, ale za standardową. 
Możliwości sprzedaży ‘Gali Must’ są 
bowiem ograniczone. 

Dość duże obroty notowano nato-
miast w przypadku jabłek odmiany 
‘Golden Delicious’, których podaż 
w Polsce rośnie z roku na rok. W za-
leżności od jakości tych owoców ofe-
rowano za nie w lutym od 1,50 do 1,80 
zł/kg, za jabłka w I klasie jakości. Na-
tomiast za owoce tej odmiany z prze-
znaczeniem na eksport do przetwór-
stwa płacono 0,80–1,00 zł/kg. 

Różniły się także ceny owoców stan-
dardowych odmian z produkcji krajo-
wej. Najdroższe były jabłka odmiany 
‘Ligol’, których podaż była niższa niż 

zwykle. W lutym oferowano za nie, 
w zależności od regionu, od 1,30 do 
1,80 zł/kg, podczas gdy odmiany ‘Jo-
nagored’ i ‘Szampion’ wyceniono na 
1,30–1,60 zł/kg. Za odmiany „z naj-
niższej półki” na rynku deserowym, 
czyli ‘Idared’ i ‘Gloster’, płacono od 
1,10 zł/kg do maksymalnie 1,50 zł/kg. 
Najwyższe stawki z tego przedziału 
zdarzały się jednak bardzo rzadko.

W lutym za jabłka do przetwórstwa, 
w zależności od jakości i przeznacze-
nia, oferowano od 0,35 do 0,85 zł/kg. Za 
„mokry przemysł” płacono od 0,35 zł 
za kg w punktach skupu do 0,40 zł/kg  
w zakładach przetwórczych (loco 
zakład). Za jabłka sokowe płacono 
w przetwórniach (loco zakład) naj-
częściej 0,55–0,60 zł/kg. Niższe o kil-
ka groszy stawki za „suchy przemysł” 
oferowali pośrednicy. Ceny za jabłka 
do obierania wynosiły najczęściej od 
0,70 do 0,85 zł/kg, w zależności od 
odmiany i jakości. 

Wolny rynek, a więc…
Sadownicy otrzymują różne ceny, bo 
przecież mamy wolny rynek. Każdy 
sprzedaje lub kupuje, co chce i jeśli 
chce. To tyle, jeśli chodzi o teorię, bo 
w praktyce często funkcjonuje słowo 

„musi”. Sadownik „musi” sprzedać, bo 
jakość owoców ogranicza ich dalsze 
przechowywanie, bądź potrzebuje 
pieniędzy na spłatę zobowiązań. Rów-
nież czasami pośrednicy, czyli organi-
zacje producentów i firmy handlowe, 
„muszą” sprzedać, jeśli mają kontrak-
ty z sieciami. Natomiast nie „muszą” 
nic importerzy – oni mogą kupić jab-
łka we Włoszech, na Ukrainie czy 
gdziekolwiek na świecie. Wolny rynek 
w teorii różni się od tego w praktyce, 
zwłaszcza w zglobalizowanym świe-
cie. Wszystko ma swoje złe i dobre 
strony. To jest zła. Natomiast dobra 
jest taka, że Ci, którzy zarobią, kupią 
sprzęt lub samochód wyprodukowany 
za granicą lub pojadą na wakacje do 
innego kraju. 

Zdaniem większości uczestników 
rynku, najlepsze rezultaty finansowe 
można osiągnąć, sprzedając towar do 
sieci handlowych działających w Pol-
sce. Niestety obecnie produkujemy 
wielokrotnie więcej jabłek niż kon-
sumujemy w kraju.

Eksport
W Polsce produkuje się około dwa 
razy tyle żywności niż wynosi na 
nią zapotrzebowanie wewnętrzne. 

Rynek jabłek się zmienia,  
a sadownicy?

Dr Paweł Kraciński
Zakład Ekonomiki  

Gospodarstw Rolnych i Ogrodniczych 
Instytut Ekonomiki  

Rolnictwa i Gospodarki  
Żywnościowej – PIB
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Eksport pełni więc ważną rolę w za-
gospodarowaniu krajowej produkcji. 
W przypadku jabłek deserowych wy-
eksportować trzeba ich 3–4-krotnie 
więcej niż są w stanie spożyć Polacy. 
Jeśli chodzi o zagęszczony sok jab-
łkowy, to za granicę trafia 80–90% 
jego krajowej produkcji. Te cyfry 
dobrze uwidaczniają, jak ważny dla 
producentów jabłek jest handel za-
graniczny. Jeśli byśmy nie chcieli lub 
nie mogli eksportować jabłek, to ich 
produkcja w naszym kraju powinna 
być niższa od obecnej o 5, może 7, 
a nawet 8 razy. Eksportowane pro-
dukty żywnościowe z Polski trafiają 
w większości (70–80%) do krajów 
Unii Europejskiej. Nie ma się więc, 
co zbytnio obrażać ani na handel 
zagraniczny, ani tym bardziej na 
Wspólnotę, choć wszystko ma swoje 
wady i zalety.

W lutym eksport jabłek na Wschód 
zwiększył się, gdyż jedną z niewielu 
przewag, jakie jeszcze posiadamy 
w relacji do producentów z krajów 

Wspólnoty Niepodległych Państw 
(WNP), są nowoczesne chłodnie. 
Na Wschodzie nie ma jeszcze odpo-
wiednio dużej bazy przechowalniczej. 
Oczywiście to kwestia czasu, gdyż 
nowoczesne instalacje montowane 
są już we wschodniej Europie, tak 
przez zachodnie, jak i polskie firmy. 
Podobnie jak siatki przeciwgrado-
we czy inne elementy nieodzowne 
w intensywnej produkcji sadowni-
czej. O drzewkach najwyższej jakości 
z włoskich, holenderskich czy pol-
skich szkółek nawet nie wspominam, 
bo trafiają tam od lat. 

W każdym razie w lutym część eks-
porterów informowała, że realizuje 
wysyłki jabłek na Białoruś. Już nie 
tyko ‘Idared’, ale takie odmiany, jak 
‘Empire’, ‘Alwa’ czy oczywiście ‘Gala’ 
i ‘Golden Delicious’ „wyjeżdżały” zimą 
w kierunku wschodnim. Natomiast 
zgodnie z informacjami pozyskanymi 
od eksporterów, mniej jabłek wysy-
łano do Egiptu czy Jordanii. Relatyw-
nie ich wysokie ceny, w porównaniu 

z ubiegłym rokiem, zmniejszyły sku-
tecznie egipski apetyt.

Zmiany, zmiany, zmiany…
Rynek jabłek się zmienia, bo zmienia-
ją się też jego uczestnicy. Jeśli chodzi 
o konsumentów, to ich preferencje 
zmieniają się już od lat, ale proces 
unowocześniania sadownictwa jak-
by za tym nie podążał, przynajmniej 
mentalnie. Budowano obiekty chłod-
nicze i sortownie. Pojawiały się nowe 
komory chłodnicze, traktory, opryski-
wacze, platformy do zbioru i wreszcie 
sady, ale nie zmieniało się podejście. 
Zadaniem sadownika, który nie chce 
być powiązany ściśle z organizacją 
producentów, czy firmą handlową, 
jest nie tylko wyprodukować, lecz 
także sprzedać. A sprzedać najłatwiej 
jest to, czego oczekuje rynek, a to już 
nie zawsze jest tożsame z produk-
cją prowadzoną w gospodarstwach. 
Cześć sadowników o tym zapomina, 
ale nie wszyscy. Od wprowadzenia 
embarga, coraz więcej osób zaczy-
na patrzeć na produkcję jabłek 

27-600 Sandomierz, Chwałki 192 
• tel./fax (15) 832 76 23 tel. kom. 0602 75 60 34 
• e-mail: rewera@rewera.pl • www.rewera.pl

Kosiarka z opcją do opryskiwaczaPlatforma do zbioru owoców Rozdrabniacz gałęzi
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Ceny owoców na polskich rynkach hurtowych; w zł/kg
Kalisz Lublin Łódź Poznań Warszawa Zielona Góra

Średnia
średnia min max min max min max min max min max

Jabłka
‘Alwa’ – – – – – – – 1,90 3,00 3,00 3,00 2,73
‘Boskoop’ – – – – – 3,33 4,67 – – – – 4,00
‘Cortland’ 2,50 – – 2,67 4,00 2,67 3,67 2,85 3,66 – – 3,14
‘Empire’ – – – 1,67 3,33 – – 2,85 3,66 – – 2,88
‘Delicates’ – – – – – – – – – 2,50 2,50 2,50
‘Gala’ 2,33 – – 1,33 2,33 2,33 3,00 1,90 2,50 2,50 2,50 2,30
‘Golden Delicious’ 2,33 – – – – 2,67 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,43
‘Gloster’ 2,17 – – – – – – – – 2,00 2,00 2,06
‘Idared’ – 2,00 2,00 – – – – – – 2,00 2,00 2,00
‘Jonagored’ 2,00 2,40 2,40 1,33 2,33 2,33 3,00 1,90 2,20 2,50 2,50 2,26
‘Ligol’ 2,33 2,40 2,60 1,33 2,33 2,33 3,00 2,00 3,00 2,50 2,50 2,39
‘Lobo’ 3,00 3,00 3,00 1,67 3,33 2,67 3,67 3,00 3,66 2,50 2,50 2,91
‘Mutsu’ – – – 1,67 2,67 – – – – – – 2,17
‘Rubin’ 2,50 – – – – – – 1,90 2,50 2,00 2,00 2,18
‘Szampion’ 2,00 2,00 2,50 1,33 2,33 2,33 3,00 1,90 2,55 2,50 2,50 2,27
‘Szara Reneta’ 4,00 – – 3,33 4,67 – – 3,00 4,00 – – 3,80
import – – – – – – – 6,00 6,80 – – 6,40

Gruszki
gruszki krajowe 3,00 4,25 4,50 1,75 3,50 3,00 4,50 3,00 4,00 4,17 4,17 3,62
‘Lukasówka’ – 4,00 4,50 1,50 2,50 – – 2,50 3,50 4,00 4,00 3,31
‘Konferencja’ 3,00 4,50 4,50 2,00 4,50 – – 3,50 4,50 4,50 4,50 3,94
pozostałe odmiany – – – – – – – – – 4,00 4,00 4,00
import 4,00 – – 5,42 6,50 4,50 6,00 5,50 6,60 – – 5,50

Orzechy
laskowe 10,00 10,00 10,00 8,00 9,00 10,00 11,00 7,00 10,00 – – 9,44
laskowe łuskane – 30,00 40,00 – – 45,00 50,00 – – – – 41,25
włoskie 4,00 4,00 4,00 8,00 10,00 8,00 10,00 5,00 12,00 – – 7,22
włoskie łuskane – 20,00 25,00 – – 26,00 32,00 – – – – 25,75

Notowania z wybranego dnia drugiego tygodnia lutego Źródło: rynki hurtowe

inaczej, przyjmując do wiadomości, 
że tendencje w światowej produkcji 
tych owoców nie omijają Polski i trze-
ba się dostosować albo się poddać 
i zmienić profil produkcji (niekoniecz-
nie chodzi o zmianę sadu na plantacje 
borówki czy truskawek). Zmiany nie 
są komfortowe, wymagają wysiłku, 
kosztów. Oczywiście część sadow-
ników nie pogodzi się nigdy z tym, 
ale prawdopodobnie wielu zrezygnu-
je w najbliższych latach z produkcji 
owoców. 

Osobiście jestem zdania, że sadow-
nik powinien tyko produkować owoce 

i dbać o ich jakość, a nie martwić się 
jeszcze o sprzedaż, aby jednak było to 
możliwe, musi być członkiem spraw-
nej organizacji producentów bądź 
mieć zagwarantowanego odbiorcę, 
np. prywatną firmę handlową. Tym-
czasem w Polsce nadal znakomita 
większość producentów nie jest zin-
tegrowana i sprzedaje jabłka samo-
dzielnie. Jest to bardzo ryzykowne 
działanie, gdyż pojedynczy sadownik 
jest zbyt słaby. Dziś działamy global-
nie. Chcąc funkcjonować na rynku 
w pojedynkę, to tak jak by chcieć 
pływać po ocenie wpław. Oczywiście 

można, ale ryzyko utonięcia jest bar-
dzo duże. Po oceanie pływa się w gru-
pie i to dużymi statkami. 

Chcąc znaczyć coś na rynku glo-
balnym, trzeba dążyć do integracji 
w organizacjach producentów bądź 
wokół firm handlowych, które odno-
szą sukcesy w sprzedaży. W Polsce 
jest coraz większa tego świadomość, 
ale występują też duże bariery za-
ufania, w efekcie na świecie nadal 
nie jesteśmy postrzegani jako zna-
czący producent jabłek. Tak. Pol-
ska dla wielu nie jest znaczącym 
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producentem jabłek. Dla nich Polska 
to kraj, gdzie kilkadziesiąt tysięcy 
sadowników produkuje jabłka. Gdzie 
funkcjonuje kilkaset małych i słabych 
organizacji producentów oraz firm 
handlowych, które konkurują ze so-
bą nawzajem. Nikt nie jest w stanie 
zapanować na rynkiem, bo nikt nie 
chce oddać choćby części władzy nad 
swoim podmiotami (gospodarstwa-
mi), a także zaufać i podporządkować 
się wytycznym. Ponadto część z nas 
liczy, że Państwo naprawi sytuację 
przez rozwiązania ustawowe. 

To tak, jakby zakładać, że szczęście 
rodzinne zapewni Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
wprowadzając ustawę, iż wszystkie 
rodziny będą szczęśliwe od dnia 
1.03.2020 r. Oczywiście można liczyć 
na to, ale można też patrzeć realnie 
i starać się liczyć na siebie. Wtedy 
może częściej będziemy liczyć pie-
niądze, a nie straty. 

W szkółkach też zmiany
Obecnie w ofercie szkółkarskiej 
skierowanej do sadowników, którzy 
myślą o rynku deserowym, królują 
atrakcyjnie wybarwiające się spor-
ty ‘Gali’, a także ‘Golden Delicious’ 
i ‘Red Delicious’. Nadal popularny 
jest też ‘Idared’ – dobrze plonuje, 
jest łatwy w uprawie, a jak niektó-
rzy mówią „jeśli będzie sprzyjają-
cy rok, to i przemysł zapłaci”. Tak 
przynajmniej myśli część sadowni-
ków. Wprawdzie wielu narzeka, że 
nasadzeń jabłoni jest zbyt dużo, ale 
i tak sprzedaż drzewek, nawet w se-
zonach z tragicznie niskimi cenami 
skupu owoców, jest nienajgorsza. 
W ostatnich latach nawet materiał 

Rys. 1–5. Ceny otrzymywane przez sadowników za jabłka przeznaczone  
na eksport (średnica 70+); w zł/kg
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niższej jakości, ale w dobrej (tzn. 
niskiej) cenie był chętnie kupowany. 

W polskim sadownictwie niemal 
w każdym aspekcie widać więc 
sprzeczności. Mamy nowoczesnych 
sadowników, którzy produkują owoce 

na najwyższym poziomie i rzesze 
nieświadomych producentów, któ-
rzy działają jakby po omacku. Sadzą 
niechodliwe odmiany i słabej jakości 
materiał nasadzeniowy. Produkują 
jabłka niby-deserowe, ale sprzedają 
większość z nich na przemysł.

Owoce przemysłowe  
czy deserowe?
Zmiany zachodzące w sadownictwie 
dotyczyć powinny także kierunku 
produkcji. Trzeba się zdecydować, 
czy produkujemy jabłka deserowe, 
czy przemysłowe. Ta druga opcja jest 
w Polsce marginalna. Jeśli zapytać, 
to niemal nikt nie produkuje przemy-
słu, a w praktyce do przetwórstwa 
trafia 45–60% krajowych zbiorów. To 
jest ewenement na skalę światową. 

W przypadku jabłek deserowych 
trzeba dążyć do uzyskania jak naj-
wyższej jakości, nawet kosztem 
wielkości plonu, a w odniesieniu do 
produkcji dla przemysłu, ograniczać 
koszty i dążyć do maksymalizacji 
wielkości produkcji. 

Produkcja owoców przemysłowych 
też może być opłacalna. Potrzeba 
jednak współpracy pomiędzy zakła-
dami a sadownikami. W najbliższych 
latach część największych podmio-
tów przetwórczych podejmie praw-
dopodobnie kolejne próby stworzenia 
swojej bazy surowcowej, z zalecany-
mi odmianami sokowymi. Współpra-
ca z sadownikami będzie oparta na 
wieloletnich umowach, które gwa-
rantować będą odbiór owoców oraz 
akceptowalne dla sadowników ceny, 
oparte na realnych kosztach produk-
cji. Już teraz niektórzy producenci 
owoców powinni rozważać taką op-
cję rozwoju swoich gospodarstw. Dla 
części sadowników, którzy nie chcą 
uczestniczyć w trudnym i kosztow-
nym wyścigu po jakość, mierzyć się 
z wysokimi i rosnącymi wymagania-
mi rynku deserowego, może to być 
dobre rozwiązanie.

Rys. 7. Wielkość miesięczna eksportu jabłek z Polski w ostatnich sezonach;  

w tys. ton

Rys. 8. Wielkość miesięczna eksportu zagęszczonego soku jabłkowego z Polski 

w ostatnich sezonach; w tys. ton

Źródło: na podstawie danych Ministerstwa Finansów RP * dane wstępne
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O problemach branży sadowniczej
Podczas tegorocznego VI Sadowniczego Forum Ekonomicznego (zorganizowanego 
w ramach TSW) odbyła się godzinna debata. Wzięli w niej udział prelegenci, którzy 
mieli wystąpienia podczas tego panelu. Poniżej kilka z poruszonych problemów 
oraz prezentowane przez nich stanowiska.

Czy polski sadownik ma szansę wpro-
wadzić i wypromować na rynku markę 
jabłek, która byłaby rozpoznawalna na 
całym świecie? Na to pytanie odpowiedź 
była jednoznaczna – nie, ale tylko w przy-
padku pojedynczego, indywidualnego 
sadownika. W dzisiejszych realiach mię-
dzynarodowego handlu nie jest on bo-
wiem w stanie konkurować z budżetami 
włoskich konsorcjów czy z zachodnimi 
markami. Natomiast jest to oczywiście 
możliwe, jeśli chodzi o grupy producen-
ckie. Największe gospodarstwa, firmy 
i grupy na zachodzie doskonale sobie 
z tym radzą i – jak podkreślano – nie 
jest do tego potrzebna pomoc państwa.

Zwrócono także uwagę, że wkład 
polskich podmiotów w marketing wyno-
si 2–3%, podczas gdy na zachodzie jest 
on 10-krotkie większy. W związku z tym 
pierwszym krokiem, powinno być zwięk-
szanie budżetu na promocje i aktywne 
działanie na rynku. Do problemu tego 
odniósł się m.in. prezes Związku Sadow-
ników RP Mirosław Maliszewski na przy-
kładzie odmiany ‘Ligol’. Odmiana ta została 
wyhodowana w Instytucie Ogrodnictwa 
w Skierniewicach. Jest wspólna, czyli ni-
czyja. Ale gdyby spojrzeć na nią z innej 
strony, można byłoby wypromować ją jako 
polską markę. Kontrolować ilość produko-
wanych i sadzanych drzewek, zainwesto-
wać w promocję, w efekcie moglibyśmy 
mieć naszą specjalność, znaną na całym 
świecie – powiedział M. Maliszewski.
Jakie były i są popełniane błędy w dzia-
łaniu grup producenckich, patrząc na 
stopień zrzeszenia polskich sadowni-
ków? Jak poinformowała prowadząca 
debatę, w Polsce odsetek zorganizowa-
nych w grupach sadowników wynosi 28%. 
Zdaniem zarówno Witolda Boguty, preze-
sa Krajowego Związku Grup Producentów 

Owoców i Warzyw, jak i Mirosława Mali-
szewskiego jest to liczba nieprawdziwa 
– zawyżona. Według nich odsetek ten 
wynosi około 20%, o ile nie mniej i naj-
prawdopodobniej nadal będzie… malał.

Następnie zwrócono uwagę na prob-
lem z wdrażaniem funduszy operacyj-
nych, a co za tym idzie brak długofalo-
wej strategii wielu grup producenckich. 
Tu znowu jednogłośnie stwierdzono, że 
główną przeszkodą są wymogi, biurokra-
cja i nadmierne kontrole ze strony ARiMR. 
Zarządy wielu grup nie chcą mieć do 
czynienia z Agencją. 
W związku z tematem 
niezwykle szczegóło-
wych kontroli, które 
są przeprowadzane 
w grupach, padło na-
wet określenie „gnę-
bienia”. Jednocześnie 
prelegenci przyznali, 
że często w grupach 
nie ma też komunikacji 
na linii grupa – sadow-
nik lub jest ona zbyt słaba. Nie planuje się 
wspólnie działań zwianych z produkcją, 
nasadzeniami czy wprowadzaniem kon-
kretnych odmian, na które grupa ma lub 
mogłaby mieć zbyt.
W 2012 r. w rejonie grójecko-wareckim 
przeprowadzono ankietę (z udziałem 
250 respondentów), w której 60% sa-
downików opowiedziało się za tym, że 
nie chce produkować owoców w ramach 
organizacji producentów. Jaka jest tego 
przyczyna? Według Witolda Boguty wy-
nik ten obrazuje efekt bezsensownego 
i nasilającego się hejtu w Internecie co 
do funkcjonowania grup w Polsce. Jego 
zdaniem może być to nawet zorganizowa-
na i opłacana akcja. Ale wina leży także 
w źle działających grupach, o których 

zła opinia idzie w świat i szkodzi resz-
cie. Jednocześnie o dobrze działających 
grupach mówi się zdecydowanie za mało. 
Natomiast prezes Związku Sadowników 
RP dodał, że jego zdaniem, gdyby takie 
badanie przeprowadzono teraz, odsetek 
niechętnych do organizowania się wyno-
siłby nawet 90%.
W odniesieniu do rynków hurtowych, 
padło pytanie dotyczące wycofania 
z obrotu drewnianych skrzynek. Co je 
zastąpi: plastik czy karton? Jak poinfor-
mował Janusz Byliński, prezes WRSRH 
w Broniszach, sam od jakiegoś czasu 
jest w potrzasku, jeśli chodzi o tę kwe-
stię. Zgadza się, że niechlujne, wyłożo-
ne brudnymi gazetami skrzynki trzeba 
czymś zastąpić. Zarówno on, jak i zarząd  

skłaniają się w stronę standardu wie-
lorazowego użytku, czyli plastikowej 
skrzynki. Wprawdzie karton jest wygod-
ny i praktyczny, ale niestety jego koszt 
poniesie producent owoców, nie mając re-
kompensaty w cenie. Ponadto obrót nimi, 
może być kłopotliwy w deszczowe dni. Na 
końcu pozostaje kwestia ogromnych ilości 
produkowanych odpadów. Z tego powo-
du, zdaniem prezesa, najrozsądniejszym 
rozwiązaniem wydaje się nowy standard 
plastikowej skrzynki wielorazowego użyt-
ku. Specjalny, plastyczny kompozyt w po-
łączeniu z myciem i długą żywotnością 
da nowy standard w handlu na rynkach 
hurtowych.

Karol Pajewski
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Nie ma przetwórstwa bez rolnictwa, ale też nie ma rolnictwa bez przetwórstwa. I choćbyśmy 
stawali na głowie, to tego nie zmienimy. Od początku istnienia branży występuje jednak w tych 
relacjach konflikt interesów. Największy problem w tym, że rolnik chce sprzedać jak najdrożej, 
a przetwórca chce kupić jak najtaniej. Od dawna widoczny jest także brak komunikacji na linii 
sadownik – przetwórca. Tylko, że nie wiadomo, czy wynika on z konfliktu interesów, czy konflikt 
interesów wynika z braku komunikacji. Jedno jest pewne, na braku komunikacji cierpią i jedni 
i drudzy. Pierwsi nie produkują tego, czego oczekuje końcowy klient przetworzonego surowca, 
a drudzy kupują surowiec, którego również nie oczekuje końcowy klient. 

Truskawki
Uprawa ta jest coraz bardziej popular-
na w Polsce i przynosi zadowalające 
zyski – oczywiście jeśli chodzi o owo-
ce deserowe wysokiej jakości. O ile 
w produkcji truskawek deserowych 
coraz lepiej sobie radzimy, to z pro-
dukcją przemysłową jest już gorzej. 
A wszystko przez brak komunikacji. 
To, czego przetwórcy nie mówią. to 
to, czego potrzebują. Jakich odmian, 
owoców. Mroźnie mrożą to, co jest, 
czyli owoce duże, deserowych odmian, 
które z założenia miały być przezn-
czone na rynek świeży, a nie do mro-
żenia. Czyli mrożą to, czego nie chce 
odbiorca końcowy. Z uprawy niemalże 
znikła odmiana ‘Senga Sengana’. Mimo 
to branża przetwórcza nie promuje 
produkcji odmian przemysłowych. 
Wreszcie nie oferuje wyższych cen 
za pożądane do przetwórstwa owo-
ce. Efektem tego jest błędne koło 
i straszenie od kilkunastu lat egipski-
mi mrożonkami. Jeśli nie zaczniemy 
rozdzielać produkcji na tę deserową 
i do mrożenia, to niestety powoli prze-
staniemy być znaczącymi graczami 
w eksporcie mrożonych truskawek.

Wiśnie
Polska jest europejskim liderem 
w produkcji wiśni. Jesteśmy rów-
nież największym dostawcą mrożo-
nek z nich na rynek europejski. Je-
śli chodzi o produkcję wiśni, to lwią 
jej część w Polsce stanowią owoce 
odmiany ‘Łutówka’. Co do walorów 
smakowych tej odmiany zdania są 
podzielone. Największym proble-
mem jest to, że odmiany o owocach 
słodszych i znacznie jędrniejszych 
nie są w żaden sposób premiowane 
przez przetwórców w kategorii ce-
ny. Gdyby mrozić „debreczynkę’ czy 
„groniastą”, to produkt końcowy był-
by znacznie wyższej jakości i można 
by uzyskiwać za niego lepszą cenę. 
Jednak mrozi się przemysłową ‘Łu-
tówkę’ i jest, jak jest.

Wprawdzie od wielu lat występuje 
podział cenowy na wiśnie na mro-
żenie oraz wiśnie na tłoczenie, ale 
moim zdaniem jest on nieco błędny. 
Ponieważ wynika z jakości owoców, 
a nie z odmiany. W tym przypadku 
znowu mamy do czynienia z błęd-
nym kołem. Tu również produk-
cja powinna być podzielona na tą 

przemysłową, zbieraną mechanicz-
nie, i deserową – przeznaczoną do 
bezpośredniej sprzedaży i na mro-
żenie. W efekcie mielibyśmy dwa 
mniejsze, ale niezależne od siebie 
cenowo rynki. W przypadku produk-
cji przemysłowej sprawdziłaby się 
może wtedy wreszcie kontraktacja 
owoców.

Jabłka
Jeśli chodzi o jabłka, niestety nie jest 
dużo lepiej. Z tą jednak różnicą, że 
w ostatnich latach coraz częściej na 
konferencjach i w mediach widać, 
że branża przetwórcza aktywnie 
promuje ideę, która – w mojej opinii 
– ma szanse na sukces, czyli zakła-
danie sadów przemysłowych. Oferu-
je pewność zbytu i gwarantowaną, 
minimalną cenę za te owoce – to już 
coś. W efekcie zakładane są już sady 
z odmian typowo przemysłowych, 
np. z serii „Re”. Jest już także grono 
sadowników, które podpisało wie-
loletnie kontrakty z przetwórniami. 
Krótko mówiąc – coś się wreszcie 
dzieje! Ale to niestety jeszcze kropla 
w morzu potrzeb.

Brak komunikacji Karol Pajewski
Sadownik z okolic  

Mogielnicy.  
Z wykształcenia informatyk.  

Autor bloga  
„Między Rzędami”
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Jesteśmy drugim na świecie producentem kon-
centratu jabłkowego i dobrze by było, gdybyśmy 
mieli coś do powiedzenia w globalnym handlu tym 
surowcem. Niestety, aby tego dokonać, musimy 
mieć dobry produkt, czyli koncentrat o kwasowo-
ści powyżej 3%. Niestety, do tego potrzeba owoców 
odpowiednich odmian, a obecnie w zdecydowanej 
większości do produkcji koncentratu kierowane są 
jabłka odmian deserowych. W rezultacie kwaso-
wość koncentratu jest coraz niższa, a co za tym 
idzie, jest on mniej konkurencyjny. 

Jeśli zwiększymy udział sadów przemysłowych 
w nasadzeniach, prawdopodobnie powstaną dwa 
odrębne rynki. Wówczas cena jabłek deserowych 
nie wynikałaby z ceny jabłek przemysłowych. Sa-
downicy produkujący owoce najwyższej jakości 
uzyskiwaliby lesze ceny, a sadownicy tzw. dwu-
zawodowcy produkowaliby owoce „na soki”. Być 
może brzmi to nieco idyllicznie, ale jest to możliwe 
do zrealizowania i z pewnością byłoby to korzystne 
z punktu widzenia ogółu sadowników. Na to jednak 
potrzeba wielu lat.

W całej te sytuacji, niedomówień na linii produ-
cent owoców – przetwórca, sadownicy też nie są 
bez winy. Wydaje się, że wielu ma za nic propozycje 
zakładania sadów przemysłowych, produkują owo-
ce deserowe, które potem trafiają do… przetwór-
stwa. Inna kwestia, że w producentach jest duża 
nieufność do przetwórców i stąd do zakładania 
sadów przemysłowych. W efekcie produkujemy 
koncentrat z jabłek deserowych wyprodukowa-
nych za drogo, jak na takie przeznaczenie, i chyba 
tu tkwi problem.
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W jaki sposób brexit wpłynie 
na polskich sadowników?

31 stycznia br., po prawie czterech latach od referendum w sprawie brexitu, Wielka Brytania ofi-
cjalnie opuściła Unię Europejską. 29 stycznia, Parlament UE ratyfikował umowę, która pozwoliła 
uniknąć scenariusza z natychmiastowym „twardym brexitem” i zagwarantowała okres przejściowy, 
który potrwa do grudnia 2020 r. Obie strony przed 1 lipca 2020 r. mogą jeszcze podjąć decyzję o prze-
dłużeniu tego okresu na kolejne 2 lata. Temu jednak otwarcie sprzeciwia się premier Wielkiej 
Brytanii Boris Johnson. Oznacza to, że pozostaje niewiele czasu na rozmowy między UE a Wielką 
Brytanią na temat ich nowych stosunków gospodarczych. Negocjacje umów o wolnym handlu za-
zwyczaj trwają od dwóch do trzech lat, a ratyfikacja i wejście w życie utrzymuje się przez co najmniej 
rok. UE i Wielka Brytania, dwa z największych bloków handlowych na świecie, będą miały zaledwie 
11 miesięcy na ostateczne zdefiniowanie swojego partnerstwa handlowego po rozłączeniu.

Oznacza to, że „twardy brexit” może 
nadal wydarzyć się 1 stycznia 2021 r. 
i znacząco wpłynąć na polskich pro-
ducentów owoców. Ten scenariusz 
ustalałby, że handel pomiędzy UE 
i Wielką Brytanią prowadzony byłby 
na zasadach wyznaczanych przez 
Światową Organizację Handlu (WTO), 
a konwergencja regulacyjna przesta-
łaby być regułą, co prowadziłoby do 
wzrostu kosztów ekonomicznych 
i logistycznych wynikających z ceł, 
kontroli SPS i certyfikacji. 

Wielka Brytania jest trzecim naj-
ważniejszym rynkiem eksportowym 
dla Polski (130 tys. ton eksportu dane 
z 2018 r.). Pod względem wielkości 
eksportu wyprzedzają Polskę jedy-
nie Białoruś i Niemcy (odpowiednio 
291 tys. i 250 tys. ton). I choć nie jest 
to główny rynek zbytu dla polskich 
owoców, to w 2018 r. Polska wy-
eksportowała do Wielkiej Brytanii 
ponad 11 600 ton jabłek o wartości 
blisko 30 mln zł. Od 2014 r. nasz kraj 
obserwuje silną tendencję wzrosto-
wą w porównaniu z innymi krajami 
dostarczającymi jabłka do Anglii. 
Jest to wzrost o 33%. Do Wielkiej 

Brytanii eksportujemy też polskie grzyby  
(54 tys. ton) i cebulę (38 tys. ton). 
W 2018 r. były one najczęściej ekspor-
towanymi polskimi towarami do Anglii. 
Polska eksportuje również inne owoce 
na Wyspy, np. maliny, truskawki i czar-
ne porzeczki. W tym roku eksport 
świeżych borówek, żurawiny i pozo-
stałych owoców z rodzaju Vaccinium 
wyniósł 13,9 tys. ton, co stanowiło oko-
ło 31% całego polskiego eksportu tych 
owoców. Wielka Brytania jest także 
jednym z największych odbiorców pol-
skiego koncentratu soku jabłkowego. 
Ogólnie należy przypomnieć, że ponad 
dwie trzecie owoców i warzyw spoży-
wanych w Wielkiej Brytanii pochodzi 
z Unii Europejskiej (około 3,2 mln ton) 
lub z innych krajów trzecich (2,7 mln 
ton) – głównie produkty tropikalne 
i produkty pozasezonowe. Produk-
cja w Wielkiej Brytanii wynosi około  
2,5 mln ton – informuje Paulina Ko-
peć, sekretarz generalna Stowarzy-
szenia Unia Owocowa.

Zdaniem ekspertów Unii Owoco-
wej „twardy brexit” będzie oznaczał 
cofnięcie rozwoju handlu eksporto-
wego z Wielką Brytanią o wiele lat. 

Nie ma gwarancji, że UE, a zatem 
Polska, zawrze umowę o wolnym 
handlu z Wielką Brytanią do końca 
2020 r. Może to oznaczać, że polskie 
owoce eksportowane do Anglii będą 
podlegały nowym brytyjskim cłom 
– zgodnie z klauzulą największego 
uprzywilejowania (KNU). To z kolei 
pogorszyłoby naszą konkurencyj-
ność na rynku brytyjskim i zrównało-
by naszą pozycję handlową z innymi 
dostawcami spoza Unii Europejskiej. 
Sytuacja może być jeszcze gorsza, 
w przypadku gdy Wielka Brytania 
uzgodni umowę o wolnym handlu z in-
nymi dostawcami wcześniej niż z UE. 
Obecnie Zjednoczone Królestwo dąży 
do utrzymania korzyści wynikających 
z umowy o wolnym handlu z UE po-
przez „kopiowanie i wklejanie” tych 
zapisów, do umów dwustronnych z in-
nymi krajami – podkreśla Arkadiusz 
Gaik, prezes Stowarzyszenia Unia 
Owocowa.

Zdaniem ekspertów, w najgorszym 
przypadku cła i opłaty nakładane na 
produkty rolno-spożywcze mogą 
wzrosnąć nawet o około 28%. Po 
brexicie, część polskiego eksportu 
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roślin będzie ponownie podlegać kon-
troli fitosanitarnej. W tym momencie 
nie jest jednak pewne, jak sprawne 
będą kontrole na granicy i czy do-
stępne będą wystarczające środki 
finansowe przeznaczone na zaso-
by ludzkie i infrastrukturę. Obecnie 
Wielka Brytania deklaruje również, 
że będzie przyjmować żywność eko-
logiczną z UE bez certyfikatu kontroli 
(COI) tylko do 1 stycznia 2021 r.

Ponieważ owoce i warzywa trafia-
jące do Wielkiej Brytanii będą „eks-
portowane” do krajów trzecich, może 
to oznaczać, że polscy operatorzy, 
którzy sprzedają przede wszystkim 
w kraju lub na jednolitym rynku UE, 
zmuszeni zostaną zdobyć nowe umie-
jętności administracyjne i handlowe 
do przeprowadzenia niezbędnych 
operacji celnych.

Departament Środowiska, Żywno-
ści i Spraw Wsi w Wielkiej Brytanii 
(DEFRA) odpowiadający za przygo-
towania do wyjścia Wielkiej Bryta-
nii z UE „bez porozumienia”, m.in. 
w kwestii umów SPS i jakości żyw-
ności ustalił przepisy, które miałyby 
obowiązywać już dzień po „twardym 
brexicie”. Zgodnie z tymi „tymczaso-
wymi” środkami określonymi przez 
DEFRA, które mogłyby jednak zostać 
zmodyfikowane w nadchodzących 
miesiącach, import większości owo-
ców do Wielkiej Brytanii z UE będzie 
obarczony niskim ryzykiem. W przy-
padku scenariusza „twardego bre-
xitu” obowiązujące w UE paszporty 
roślin musiałyby zostać zastąpione 
przy handlu z Wielką Brytanią świa-
dectwami fitosanitarnymi wydanymi 

przez krajową organizację ochrony 
roślin w państwie członkowskim UE 
odpowiedzialną za wywóz. W Polsce 
takie certyfikaty są wydawane przez 
Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa na wniosek za-
interesowanego eksportera. Obecna 
interpretacja jest taka, że nie powinny 
być wymagane w przypadku takich 
produktów roślinnych, jak owoce 
i warzywa, które zostały przetwo-
rzone i zapakowane. Produkty złożo-
ne zawierające przetworzone owoce 
lub warzywa również zasadniczo nie 
podlegają kontroli importowej zdro-
wia roślin, ani nie wymagają świade-
ctwa fitosanitarnego.

Problemem może być również ety-
kietowanie żywności. W przypadku 
wszystkich paczkowanych produk-
tów żywnościowych lub opakowań 
kartonowych sprzedawanych w Wiel-
kiej Brytanii należy podać adres 
podmiotu prowadzącego przedsię-
biorstwo spożywcze w Anglii lub im-
portera sprowadzającego żywność 
do tego kraju. Okres przejściowy dla 
prawidłowego etykietowania produk-
tów wynosi 21 miesięcy. W Wielkiej 
Brytanii zostanie również wprowa-
dzony nowy system logotypów dla 
oznaczania jakości produktów, po-
nieważ nie będzie można stosować 
znaków jakości UE.

Wszystko to będzie oznaczać 
znaczny wzrost biurokracji i koniecz-
ność delegowania większych zasobów 
do obsługi dokumentacji eksportowej. 
Eksporterzy zmuszeni zostaną rów-
nież do dostarczenia kopii świadectw 
fitosanitarnych i innych dokumentów 

do importera w Wielkiej Brytanii z od-
powiednim wyprzedzeniem, ponieważ 
będzie on musiał wcześniej powia-
domić właściwy organ zajmujący się 
kontrolą fitosanitarną (DEFRA), zanim 
towary dotrą do kraju. Każda jednost-
ka eksportująca do Zjednoczonego 
Królestwa będzie musiała posiadać 
numer EORI (Wspólnotowy System 
Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów 
Gospodarczych). Obowiązkiem będzie 
też wypełnianie zgłoszeń celnych 
za pomocą specjalnego systemu 
elektronicznego. W przypadku nie-
dopełnienia tego obowiązku trzeba 
będzie aneksować wszystkie umowy 
w ramach łańcucha dostaw, by ten 
numer uzupełnić. Nie należy jednak 
zapominać, że Wielka Brytania jest 
otwarta na handel z innymi krajami 
europejskimi oraz na nowe rozwiąza-
nia. Najważniejsze, by wynegocjować 
nową umowę handlową, aby wymiana 
towarów i usług mogła odbywać się 
bez barier.

Obecnie operatorzy rynku powinni 
zachować czujność i uważnie śledzić 
postęp negocjacji UE – Wielka Bry-
tania w sprawie nowego partner-
stwa/umowy o wolnym handlu. Co 
ważniejsze, negocjacje te określą 
przyszłość handlu między dwoma 
blokami, przyszły poziom obciążeń 
administracyjnych oraz kontroli eks-
porterów, a także stopień rozbieżno-
ści w przepisach i standardach po 
obu stronach kanału La Manche.

Źródło: na podstawie inf. prasowej  

Stowarzyszenia Polskich Dystrybutorów 

Owoców i Warzyw „Unia Owocowa” 
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Ekonomia wzrostu czy ekonomia rozwoju?

Taniej czy drożej?
Maciej Majewski  FreshMazovia

Taniej czy drożej? Poniesione nakłady zwrócą się, czy się nie 
zwrócą? To zapewne dwa najważniejsze dylematy, przed 

którymi stoi każdy przedsiębiorca. Sadownik to też przedsię-
biorca, ale czy każdy decydując się na inwestycję, zadał sobie 
obydwa pytania, czy tylko jedno? Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa już jakiś czas temu ogłosiła harmonogram 
naboru wniosków w ramach PROW 2014–2020 na ten rok. Ci, 
którzy nie wyobrażają sobie innego zawodu niż sadownik, po-
winni zdecydowanie z tego korzystać, aby dostosować swoją 
produkcję do oczekiwań rynku z 50% dofinansowaniem. Należy 
jednocześnie podkreślić, że faworyzowane są inwestycje po-
dejmowane przez młodych rolników lub wspólnie przez kilku 
rolników (minimum dwie osoby) – wówczas można liczyć na 
60% zwrotu. Oczywiście procent dofinansowania odnosi się do 
kwoty netto, a maksymalna kwota zwrotu to 200 tys. zł.

(Nie)drogie
Jak wybrać inwestycje, które chcie-
libyśmy zrealizować w swoim gos-
podarstwie? Najlepiej po dokonaniu 
chłodnej kalkulacji i po wcześniej-
szym przeanalizowaniu sytuacji na 
runku, co pokrótce opisałem w po-
przednich artykułach (czytaj nr 1 
i 2/2020 „MPS SAD”). Jeżeli ktoś nie 
czytał, zachęcam w pierwszej kolej-
ności do ich lektury.

Ostatnie 3 lata pokazały najwięk-
szą słabość polskiej produkcji jabłek 
– brak powtarzalności i zbyt mały 
odsetek wysokiej jakości produktu. 
W tym czasie wiele kwater zostało 
też wyrwanych, z pewnością pojawią 
się w ich miejscu nowe uprawy, na 

części z nich będą jednak ponownie 
sadzone jabłonie. Czy i ile warto za-
inwestować w nowe nasadzenia? Czy 
najtańsze rozwiązanie będzie najlep-
sze? Wydaje mi się, że nie możemy 
oszczędzać na tych inwestycjach, 
gdyż „droższe” rozwiązania będą 
w przyszłości generowały oszczęd-
ności znacznie większe niż różnica 
pomiędzy nasadzeniem „tańszym 
a droższym”.

Studium przypadku
Rozważania dotyczące wyboru miej-
sca i odmiany pozwolę sobie pominąć, 
zacznę od drzewek. Chyba żadnemu 
światłemu sadownikowi nie trzeba 
już udowadniać, że drzewka lepszej 

jakości, odwirusowane, na podkład-
kach karłowych szybciej wchodzą 
w owocowanie, a więc szybciej 
zwracają się też nakłady poniesio-
ne na ich zakup. Kolejny element to 
konstrukcja – nie wiem, czy koniecz-
ne będzie założenie od razu siatki 
przeciwgradowej, ale zdecydowanie 
warto przewidzieć taką możliwość. 
Użycie w konstrukcji podporowej 
słupów używanych do konstrukcji 
przeciwgradowych zamiast krótkich 
słupów stanowi niewielką różnicę 
w stosunków do kosztów montażu 
konstrukcji przeciwgradowej w zało-
żonym sadzie. Ponadto należy pamię-
tać, że ochrona przeciwgradowa jest 
zdecydowanie tańsza na jednostkę 
powierzchni przy nasadzeniach zbli-
żonych do kwadratu – mniejszy udział 
ścian bocznych oraz kotew w sto-
sunku do chronionej powierzchni. 
Ponadto realizując wspólnie z sąsia-
dami taką inwestycję, można liczyć 
na 60-procentowe dofinansowanie, 
a nie 50-procentowe, jak przy indywi-
dualnej inwestycji. Zaryzykuję nawet 
tezę, że jeżeli zrezygnujemy z podpór 
przy każdym drzewie na korzyść dru-
tów, to nawet taka konstrukcja  może 
być tańsza. Natomiast siatkę będzie 
można rozłożyć na konstrukcji w każ-
dej chwili (warto wspomnieć przy tej 
okazji, że część firm, które usługowo 
ustawiają taką konstrukcje wystawia-
ją FV za całość z 8% VAT dla rolników 
ryczałtowych).
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Następny krok to ochrona prze-
ciwprzymrozkowa, jeśli tylko mamy 
dostęp do wody, to najmniej zawodna 
jest ochrona przez deszczowanie. 
Jeżeli mówimy o klasycznej ochro-
nie, potrzebujemy 40 tys. litrów wo-
dy/hektar/godzinę i zapewnienie jej 
na około 10 godzin ciągłej ochrony. 
Ale jest też inne rozwiązanie – są to 
zraszacze typu flipper, które chronią 
tylko rośliny w rzędzie – wówczas 
wystarczy 15 tys. litrów wody/ha/go- 
dzinę. Różnica w wydatku obu sy-
stemów widoczna jest gołym okiem, 
ale jest też kilka elementów, na które 
należy zwrócić uwagę. Po pierwsze 
przewody są dość cienkie, więc je-
śli zaśpimy i temperatura spadnie 
poniżej zera, to możemy już nie uru-
chomić instalacji. Po drugie musi-
my mieć dostęp do dobrej jakości 
wody do nawadniania, aby uniknąć 
zapchania się zraszaczy. Po trzecie 
korony drzew muszą być wąskie, 
aby strumień wody obejmował ich 
całość – ale to jest to, czego dokład-
nie nam potrzeba! Wąska korona to 
zdecydowanie lepsza jakość jabłek, 
są lepiej doświetlone, a więc i lepiej 
wybarwione. Wąska korona to też 
łatwiejsza ochrona przed chorobami 
i szkodnikami, gdyż drzewo szybciej 
obsycha. Najprościej jest utrzymać 
wąską koronę, stosując cięcie me-
chaniczne, które z kolei obniży nam 
w przyszłości koszty tego zabiegu. 
I tu jedna uwaga: taką maszynę po-
winno kupować się wspólnie, aby: po 
pierwsze jak najlepiej wykorzystać 
jej możliwości (można nią w sezo-
nie obciąć drzewa na powierzchni 
znacznie większej niż średni polski 
sad), a po drugie wspólna inwestycja 
to 60% zwrotu a nie 50%.

Wracając jednak do ochrony sadu 
– wąska korona i zraszanie z wyko-
rzystaniem zraszaczy typu flipper da-
ją też nowe możliwości, np. ochronę 
przed parchem metodą kontrolowa-
nego uwalniania zarodników (kiedy 
wiosną mamy piękną pogodę, dojrza-
łe zarodniki i prognozę, że za kilka 
dni wystąpią dłuższe opady, wystar-
czy takie nawodnienie włączyć rano 
na około godzinę. Wtedy zarodniki 
„wystrzelą”, a że deszczu jeszcze 
nie będzie, nie będzie też infekcji, 
a infekcja, której się spodzie-
wamy przy kilkudniowym 
opadzie będzie znacznie 

słabsza). Przy tym rozwiązaniu mogę 
podać jeszcze inne dodatkowe korzy-
ści – mając dobrej jakości wodę, mo-
żemy używać górnego nawadniania 
w okresie upałów, aby „schłodzić” 
rośliny, zmniejszając ryzyko wy-
stąpienia oparzeń słonecznych na 
owocach, a jednocześnie wpłynąć 
korzystnie na ich wybarwienie. Nie 
do przecenienia jest również fakt, 
że mając nawadnianie górne, a ma-
gistrale będą podwieszone, to bez 
problemu będziemy mogli prowadzić 
mechaniczne zwalczanie chwastów, 
szczególnie że dobór herbicydów jest 
coraz mniejszy (ale o tym będę pisał 
w kolejnym numerze). 

Ostatni element tej układanki, 
to kwestia zbioru. Zbiór owoców 
z drzew o wąskich, właściwie ufor-
mowanych koronach jest zdecydo-
wanie bardziej wydajny nawet przy 
użyciu obecnie dostępnych rozwią-
zań. A w momencie dopracowania 
robotów, które są już testowane, 

takie prowadzenie koron drzew 
będzie wręcz konieczne, aby moż-
na było zebrać owoce za pomocą 
maszyn. 

Reasumując, w przypadku inwe-
stycji czynionych w naszej branży, 
każdą złotówkę warto obejrzeć kilka 
razy. Przy tym „oglądaniu” nie można 
jednak ograniczyć się tylko do pyta-
nia „taniej czy drożej?”, bo jak wynika 
z powyższego przykładu drożej osta-
tecznie znaczy taniej. Dlatego warto 
robić przemyślane inwestycje – lepiej 
wykonać je wzorowo na mniejszej 
powierzchni sadu niż – jeśli kogoś 
na nie nie stać – byle jak, na dużej 
powierzchni. 

105

fo
t. 

Ad
ob

e 
St

oc
k



R
E

K
L

A
M

A
 

3/2020

AKCESORIA: 

Bronisławów 22, 05-620 Błędów
tel. 790 804 239, e-mail: sprzedaz4@vp.pl
www.agroplanta.pl

• drut naciągowy • kotwy 
• zapinki STEBOFIX • wężyki PCV

DRZEWKA OWOCOWE

Anna i Ryszard
Nowakowscy

www.arno.agro.plSZKÓŁKARSTWO SADOWNICZE

I SADZONKI BORÓWKI WYSOKIEJ

e-mail: biuro@grzywaszkolka.pl
http://grzywaszkolka.pl 

ul. Polna 17, 24-310 KARCZMISKA DRUGIE 
tel. 606 304 423, 606 913 121, 81 827 35 67

tel. 607 160 356

SKRZYNIOPALETY NA WARZYWA I OWOCE

356160 333561 660 66

��czterostronnie obrabiane i na życzenie klienta klejone
� realizujemy zamówienia dla grup producenckich

� producent posiada wymagane certyfikaty
�  w ofercie kora

www.dan-bor.pl
609 79 92 92, 721 024 578

e-mail: biuro@dan-bor.pl

TWORZYMY DOBRY KLIMAT

• chłodnie 
• chłodnie z KA 
• mroźnie 
• hale magazynowe

08-443 Sobienie Jeziory, Sobienie Kiełczewskie II/16 
tel. kom. 601 327 415, tel. 25 623-00-85, fax 25 623-20-11 

e-mail: info@zelazo.com

www.zelazo.com www.zelazo.pl

Nasze wyroby są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP
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DRZEWKA OWOCOWE 
I PODKŁADKI ODWIRUSOWANE

ul. Sielska 29, 05-500 Siedliska, tel. 691 756 689, 22 750 42 34 
e-mail:biuro@kamex.org.pl

OFERUJEMY  
PRODUKTY FIRMY

ANTYPRZYMROZEK
LINIE KROPLUJĄCE

RURY DN 16-110 mm
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zaraza ogniowa
parch jabłoni –

infekcje wtórne,
choroby

przechowalnicze

po połączeniu UPL i Arysta LifeScience

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.

UPL Polska Sp. z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, www.upl-ltd.pl 

Ochrona bez pozostałości

OCHRONA
BIOLOGICZNAPlantivax SL

  Brak pozostałości.
  Brak odporności patogenów.
  Nie uszkadza kwiatów, nie powoduje 

ordzawień liści ani zawiązków.
  Możliwość łącznego stosowania 

z innymi środkami ochrony roślin.

PRODUKT W TECHNOLOGII

Crop Solutions
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