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 Od redakcji

Aby nie doszło do wystąpienia suszy i aby odbudowały się zasoby wodne, 
jakie spowodował ubiegłoroczny deficyt wody – mżawka powinna padać 
nieprzerwanie przez 60 dni! – twierdzą meteorolodzy, o czym czytamy na 
stronie stopsuszy.pl. Suszy łatwiej zapobiegać niż likwidować jej skutki. Choć 
działanie to do łatwych nie należy. Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swo-
je uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na 
inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Nabór wniosków, który ruszył  
21 lutego, potrwa do 20 kwietnia br. O pomoc, realizowaną w ramach dzia-
łania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014–2020, może starać 
się rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni od 1 do 300 ha. Powinien 
on zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć wy-
kazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 
12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także 
obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, gospodarstw rol-
nych oraz wniosków o przyznanie płatności. Wsparciem mogą zostać objęte 
trzy kategorie inwestycji: l ulepszające już istniejące instalacje nawadniające;  
l powiększające obszar nawadniania; l powiększające obszar nawadniania 
oraz ulepszające już istniejące instalacje. Każda z inwestycji w nawadnianie 
musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.
Ubiegając się o dotację, należy: l w wypadku ulepszenia istniejących insta-
lacji – doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10%;  
l w wypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego 
negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; l w wypadku inwestycji 
wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, 
których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania 
wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać faktyczną 
(efektywną) oszczędność wody. Pomoc finansowa na jednego beneficjenta 
i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji 
podlega 50% kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60% w wypadku 
młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 
15 tys. zł. Z programu sfinansować można m.in. budowę studni i zbiorników; 
zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyski-
wania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do 
sterowania nawadnianiem. 
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Na niemieckich rynkach hurtowych

Na polskich rynkach hurtowych

Na niemieckich rynkach hurtowych sprze-
dawano na początku drugiej dekady grud-
nia 2019 r. holenderskie truskawki deserowe 
w cenie 6,00–8,00 euro/kg (25,60–34,13 zł 
za kg) i hiszpańskie – po 6,00–7,60 euro za kg  
(25,60–32,42 zł/kg). Oferowano również 
porzeczki kolorowe (w opakowaniach 
250 g) z holenderskiej produkcji, w cenie 
10,00–17,60 euro/kg (42,66–75,08 zł/kg). 

Hiszpańskie maliny były sprzedawane po 
10,80–20,00 euro/kg (46,07–85,32 zł/kg). 
W niemieckim handlu hurtowym sprzeda-
wano borówki wysokie (w opakowaniach 
250 g) importowane z krajów Ameryki 
Południowej w cenie 10,40–16,00 euro/kg 
(44,37–68,25 zł/kg). Oferowano też szeroką 
gamę winogron importowanych z Brazy-
lii, Włoch, Francji, Peru, Turcji i Ekwadoru. 

Najniższe były ceny hurtowe oferowane za 
winogrona odmiany ‘Red Globe’ pochodzą-
ce z Włoch, które były po 1,40–2,28 euro  
za kg (5,97–9,73 zł/kg), a najwyższe osiągała 
odmiana ‘Crimson Seedless’ sprowadza-
na z Ekwadoru, za której owoce płacono 
3,78–3,95 euro/kg (16,13–16,85 zł/kg).

Mgr Tomasz Smoleński
ZEO-IERiGŻ-PIB Warszawa

Na początku stycznia podaż borówki wyso-
kiej pochodziła wyłącznie z importu i sys-
tematycznie rosła, a w konsekwencji ceny 
się obniżały. Problemy z zapewnieniem cią-
głości dostaw występowały na wszystkich 
rynkach, z wyjątkiem poznańskiego. Do 
importu z Peru dołączyły dostawy z Chile. 
Opakowania to pojemniki plastikowe o ma-
sie 125 g. Owoce sprzedawano w cenie 
48,00–50,00 zł/kg. Podaż malin pochodziła 
wyłącznie z importu z Europy południo-
wo-zachodniej oraz z Afryki – z Hiszpanii, 
Portugalii i Maroka. Owoce sprzedawano 
w pudełkach polietylenowych o masie 
125 g. Średnie ceny spadły w stosunku do 
tych sprzed miesiąca o ok. 26% i wynosiły 
40,00–44,00 zł/kg.
Truskawki oferowane na rynku pochodziły 
wyłącznie z importu z Grecji oraz Hiszpanii 
lub też z Afryki północnej do Belgii i Holan-
dii, skąd owoce były reimportowane do Pol-
ski. Owoce sprzedawano w cenie od 20,00– 

25,00 zł/kg w Warszawie do 30–32 zł/kg  
w Poznaniu. Winogrona pochodziły wy-
łącznie z importu. Zakończyły się zapasy 
owoców z produkcji europejskiej, co wy-
wołało szybki spadek podaży i gwałtowny 
wzrost cen. Ceny kształtowały się od 7,86–
10,71 zł/kg w Łodzi do 10,00–17,00 zł/kg  
we Wrocławiu. Winogrona odmiany 
ciemnoowocowej (różowe) ‘Red Globe’ 

pochodzące z RPA sprzedawano w cenie 
7,86–8,57 zł/kg. Owoce odmiany jasno-
owocowej ‘Italia’, pochodzące z Namibii, 
oferowano po 10,00–10,71 zł/kg, a owo-
ce bezpestkowe (rodzynkowe) odmiany 
‘Prime Seedless’, pochodzące z Namibii, 
sprzedawano w cenie 19,50–20,00 zł/kg.

Dr inż. Wiesław Siutaj
Systemy Jakości CU Polska

Średnie ceny owoców miękkich na wybranych rynkach hurtowych w Polsce 
(9.01.2020 r.)

Wyszczególnienie Łódź Poznań Warszawa Wrocław

ceny (zł/kg)

Borówka wysoka importowana – 48,00–50,00 – –

Malina importowana – 40,00–44,00 – –

Truskawka importowana – 30,00–32,00 20,00–25,00 –

Winogrono importowane 7,86–10,71 8,29–15,71 11,00–16,00 10,00–17,00

Źródło: dane z rynków hurtowych w Łodzi, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu

Ceny hurtowe owoców miękkich (netto za kg w I klasie) w Niemczech z 16.12.2019 r.

Wyszczególnienie
Berlin Frankfurt Hamburg Kolonia

euro/kg zł/kg euro/kg zł/kg euro/kg zł/kg euro/kg zł/kg

Borówka wysokaa) 14,00–16,00 59,72–68,25 10,40–14,40 44,37–61,43 10,40–14,80 44,37–63,14 12,40–16,00 52,90–68,25

Jeżynab) 17,00–18,40 72,52–78,49 17,50–20,00 74,65–85,32 20,80–26,40 88,73–112,62 16,00–21,60 68,25–92,14

Malinac) 13,60–15,20 58,02–64,84 14,20–17,90 60,58–76,36 13,60–14,40 58,02–61,43 10,80–20,00 46,07–85,32

Porzeczka kolorowad) 15,50–17,60 66,12–75,08 13,60–16,00 58,02–68,25 15,20–16,80 64,84–71,67 10,00–14,40 42,66–61,43

Truskawkae) 6,00–7,00 25,60–29,86 7,00–7,50 29,86–31,99 6,80–7,50 29,01–31,99 6,80–7,60 29,01–32,42

Truskawkaf) 7,00–8,00 29,86–34,13 7,00–7,20 29,86–30,71 7,20–8,00 30,71–34,13 6,00–7,00 25,60–29,86

Winogronog) 2,60–3,00 11,09–12,80 2,50–4,00 10,66–17,06 2,40–2,70 10,24–11,52 2,70–3,80 11,52–16,21

Źródło: dane źródłowe wg AMI (Agrarmarkt Informations-Gessellschaft GmbH), przeliczenie z euro na zł, wg średniego kursu walutowego NBP z 16 grudnia 
2019 r., w przeliczeniu 1 euro = 4,2659 zł
a) z krajów Ameryki Południowej; b) holenderska; c) hiszpańska; d) holenderska; e) hiszpańska; f) holenderska; g) włoskie
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Na niemieckich rynkach hurtowych

Na polskich rynkach hurtowych

Na niemieckich rynkach hurtowych, pod 
koniec trzeciej dekady stycznia br., sprze-
dawane były holenderskie truskawki de-
serowe w cenie 6,80–7,90 euro/kg (28,87– 
33,54 zł/kg) oraz hiszpańskie, które ofe-
rowano po 5,69–8,10 euro/kg (24,16– 
34,39 zł/kg). Porzeczki kolorowe sprzeda-
wane były w opakowaniach o masie 250 g,  
pochodziły z holenderskiej produkcji 
i osiągały cenę 12,89–15,24 euro/kg (54,73– 

64,71 zł/kg). Hiszpańskie maliny pakowane 
w pojemniki po 125 g były sprzedawane 
po 10,40–21,70 euro/kg (44,16–92,14 zł/kg). 
W niemieckim handlu hurtowym sprzeda-
wano borówki wysokie (w opakowaniach 
250 g) importowane z krajów Ameryki 
Południowej w cenie 9,80–15,00 euro/kg 
(41,61–63,69 zł/kg). Na niemieckich rynkach 
hurtowych oferowano również szeroką 
gamę odmian winogron importowanych 

z Peru, Hiszpanii, RPA i Namibii. Najtaniej 
oferowano owoce odmiany ‘Red Globe’, 
importowane z Peru – po 2,69–3,25 euro/kg  
(11,42–13,80 zł/kg), a najdrożej – winogrona 
odmiany ‘Superior Seedless’, sprowadzane 
z RPA, w cenie 3,55–4,02 euro/kg v(15,07–
17,07 zł/kg).

Mgr Tomasz Smoleński
ZEO-IERiGŻ-PIB Warszawa

Owoce borówki wysokiej na początku lu-
tego br. pochodziły wyłącznie z importu. 
Występowały problemy z zapewnieniem 
ciągłości dostaw na wszystkich rynkach, 
z wyjątkiem poznańskiego. Kierunkami 
importu były głównie Chile i Peru. Owoce 
oferowano w pojemnikach plastikowych 
o masie 125 g. Ceny w stosunku do tych 
sprzed miesiąca spadły o 14% i wynosiły 
40,00–44,00 zł/kg. Podaż malin pochodziła 
wyłącznie z importu z Hiszpanii i Portu-
galii oraz z Maroka. Owoce sprzedawano 
w pudełkach polietylenowych o masie  
125 g. Średnie ceny wzrosły w stosunku 
do tych sprzed miesiąca i wynosiły 48,00–
52,00 zł/kg. Dostawy truskawek pochodziły 
wyłącznie z importu z Hiszpanii i z Maroka. 
Owoce sprzedawano w pudełkach plasti-
kowych o masie 250 g, w cenie 15,00– 
19,00 zł/kg. Winogrona pochodziły 

wyłącznie z importu z RPA i Chile. Ceny na 
większości rynków, w stosunku do tych 
sprzed miesiąca, wzrosły. Ceny kształtowa-
ły się od 10,00–14,00 zł/kg we Wrocławiu 
do 12,86–17,71 zł/kg w Poznaniu (tabela). 
Winogrona ciemnoowocowej odmiany 
‘Red Globe’ pochodzące z Peru sprze-
dawano po 11,00–13,00 zł/kg. Odmiana 

jasnoowocowa ‘Victoria’ z RPA była ofe-
rowana po 13,50–16,00 zł/kg. Natomiast 
winogrona bezpestkowe (rodzynkowe) 
odmiany ‘Sugarone’, pochodzące z RPA, 
oferowano po 18,00–19,00 zł/kg.

Dr inż. Wiesław Siutaj
Systemy Jakości CU Polska

Średnie ceny owoców miękkich na wybranych rynkach hurtowych w Polsce 
(7.02.2020 r.)

Wyszczególnie-
nie

Łódź Poznań Warszawa Wrocław

ceny (zł/kg)

Borówka wysoka importowana – 40,00–44,00 – –

Malina importowana – 48,00–52,00 – –

Truskawka importowana – – 15,00–19,00 –

Winogrono importowane 11,59–17,78 12,86–17,71 11,00–16,00 10,00–14,00

Źródło: dane z rynków hurtowych w Łodzi, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu

Ceny hurtowe owoców miękkich (netto za kg w I klasie) w Niemczech z 24.01.2020 r.

Wyszczególnienie
Berlin Frankfurt Hamburg Kolonia

euro/kg zł/kg euro/kg zł/kg euro/kg zł/kg euro/kg zł/kg

Borówka wysokaa) 12,00–14,56 50,95–61,82 9,80–13,30 41,61–56,47 9,80–13,20 41,61–56,05 10,40–15,00 44,16–63,69

Malinab) 12,70–14,60 53,93–61,99 13,20–16,80 56,05–71,33 10,40–13,50 44,16–57,32 12,98–21,70 55,11–92,14

Porzeczka kolorowac) 13,56–16,80 57,58–71,33 12,89–15,24 54,73–64,71 13,25–14,89 56,26–63,22 12,89–13,60 54,73–57,75

Truskawkad) 5,69–7,20 24,16–30,57 6,40–7,60 27,18–32,27 6,50–7,40 27,60–31,42 6,00–8,10 25,48–34,39

Truskawkae) 7,50–7,90 31,85–33,54 6,80–7,50 28,87–31,85 6,80–7,85 28,87–33,33 6,90–7,40 29,30–31,42

Winogronof) 3,54–3,87 15,03–16,43 3,55–3,79 15,07–16,09 2,80–3,25 11,89–13,80 3,80–4,56 16,14–19,36

Źródło: dane źródłowe wg AMI (Agrarmarkt Informations-Gessellschaft GmbH), przeliczenie z euro na zł, wg średniego kursu walutowego NBP z 24 stycznia 
2020 r., w przeliczeniu 1 euro = 4,2461 zł
a) z krajów Ameryki Południowej; b) holenderska; c) holenderska; d) hiszpańska; e) holenderska; f) z RPA
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Agronom Berries, gospodarstwo którego właścicielem jest Paweł 
Dąbrowski, zlokalizowane jest na terenie województwa lubelskie-
go, jego powierzchnia wynosi ok. 700 ha. Obecnie w tunelach 
uprawiane są malina i truskawka (na powierzchni 40 ha), nato-
miast w gruncie – malina, truskawka, borówka wysoka, jagoda 
kamczacka, a od 2020 r. również porzeczka czerwona i jeżyna.

Sprzedaż w kraju i za granicą
Truskawki w latach 90. XX w., głównie w łubiankach, były sprzeda-
wane na rynki hurtowe oraz do skupów. Etap sprzedaży owoców 
za naszą wschodnią granicę przypadał na lata 2005–2015. Był to 
bardzo duży rynek zbytu, na który sprzedawano nawet 5 tirów 
truskawek dziennie. Uprawiano wtedy głównie odmianę ‘Elsanta’. 
Jednak tamtejsi odbiorcy preferowali owoce odmiany Marmolada, 
których gospodarstwo nie produkowało ze względu na ich słabą 
jakość w czasie transportu. Od momentu wprowadzenia embarga 
rosyjskiego rozpoczęto sprzedaż na rynek zachodni – wspominał 
P. Dąbrowski. Kierunek ten jest znacznie bardziej wymagający 
pod względem jakości owoców, a transport – bardziej kosz-
towny. Brak możliwości sprzedaży do Rosji zmusił pro-
ducentów owoców jagodowych do poszukiwania 
nowych, nieco odmiennych rynków zbytu. 
Gospodarstwo Agronom Berries wdrożyło 
próby sprzedaży detalicznej, małych 
ilości owoców, na rynku lubelskim. 
Konieczne stało się rozpoczęcie 
współpracy z sieciami detalicz-
nymi w Polsce i za granicą. P. Dą-
browski zadowolony jest z suk-
cesów w sprzedaży owoców na 
rynek austriacki. Ze względu na 
stosunkowo niewielki dystans 
dzielący Polskę od Austrii, owo-
ce w krótkim czasie od zbioru tra-
fiają na tamtejsze półki sklepowe. 

Jak informował właściciel gospodarstwa owoce zebrane np. w po-
niedziałek, znajdują się w sklepach już we wtorek po południu.
Według prelegenta zaletami sprzedaży owoców do sieci han-
dlowych są: l duży wolumen sprzedaży; l pewny rynek zbytu 
(dostawy non stop); l pewny płatnik (wadą są długie terminy 
płatności); l możliwość zwiększenia sprzedaży przez planowanie 
promocji powiązanej z nadprodukcją. Współpraca z supermar-
ketami ma niestety dużo wad, w tym m.in.: l bardzo wysokie 
wymagania jakościowe; l wymagania certyfikatów (minimum 
GlobalG.A.P.); l konieczność posiadania zaplecza logistyczne-
go, księgowego, jakościowego, handlowego; l ciągła kontrola 
pozostałości pestycydów; l deadliny logistyczne; l niewielka 
możliwość negocjacji cenowych; l szybko zmieniające się wyma-
gania odnośnie opakowań jednostkowych i zbiorczych; l zwrot 
owoców nieco gorszej jakości; l konieczność inwestycji w drogie 
technologie uprawy i w przygotowanie owoców (np. shakery, 

Zbyt owoców jagodowych 
– rzeczywistość i perspektywy

Monika Korzeniowska 
współpraca

XVI Konferencja Sadownicza „Jagodowe Trendy” (fot. 1 na str. 8) odbyła się  
21–22 stycznia br. w Lublinie. Uczestnicy wydarzenia wzięli udział w interesujących 
panelach wykładowych. Pierwszego dnia, w trakcie sesji dotyczącej marketingu 
i obrotu owocami jagodowymi, mgr Paweł Kraciński (fot. 2 na str. 10) z Instytutu 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badaw-
czego w Warszawie wskazał kierunki, w jakich zmierza rynek owoców jagodowych, 
natomiast Paweł Dąbrowski, właściciel gospodarstwa Agronom Berries (fot. 3), 
opowiedział o sprzedaży owoców jagodowych na rynku krajowym i zagranicznym.
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wiaderka, biodegradowalne opakowania, etykiety, topseal, 
flowpack); l zmieniające się zamówienia z godziny na godzinę;  
l dostawy realizowane w niedziele i święta (praca 24 h na dobę 
wiąże się z ciągłym stresem).
Od kilku lat zimą sieci handlowe wolą kontynuować zakup owo-
ców jagodowych od polskich firm niż importować je bezpośrednio 
z takich krajów, jak Peru, Chile czy Maroko. Jest to spowodowane 
tym, że owoce, które od razu, bez wtórnego przesortowania, 
trafiały na półkę sklepową nie spełniały wymagań jakościowych. 
Dlatego takie firmy, jak np. Agronom Berries, już od kilku lat pro-
wadzą działalność polegającą na całorocznym zaopatrywaniu 
supermarketów w owoce jagodowe – w lecie pochodzące z Polski, 
a poza sezonem importowane. Wymagania supermarketów sys-
tematycznie wzrastają. Coraz więcej sieci jest zainteresowanych 
kupnem truskawek tylko z upraw spod osłon. Jak spekulował 
prelegent, za kilka lat te wymagania mogą jeszcze wzrosnąć – np. 
konieczne stanie się dostarczanie truskawek z uprawy w ma-
tach kokosowych. Ze względu na zmienne warunki pogodowe 

w ostatnich latach oraz rosnące wymagania ze strony odbiorców 
konieczne są inwestycje w uprawy pod osłonami. Najlepszym roz-
wiązaniem jest uprawa na stołach, również ze względu na wygodę 
zbierania owoców, co jest ważne także w kontekście obecnych 
problemów z brakiem pracowników i coraz większymi wymogami 
co do standardów pracy. Owoce pochodzące z roślin rosnących 
na stołach są czyste, nie obijają się i cechuje je wysoka jakość.
W wypadku malin uprawa z przeznaczeniem owoców na rynek 
„deserowy” możliwa jest tylko w tunelach. Należy sadzić odmiany, 
które są akceptowane przez większość rynków zbytu. Za owoce 
odmian dojrzewających latem można osiągnąć wysokie ceny, ze 
względu na dość ograniczoną ich produkcję w tym czasie w innych 
krajach Europy. Wpływa to również na zwiększenie możliwości 
eksportu tych owoców. Owoce przeznaczone na „świeży” rynek 
deserowy należy zbierać codziennie, kiedy nie są one jeszcze 
do końca wybarwione (jasne zabarwienie skórki). Zjawiskiem 
napawającym smutkiem jest to, że w pełni „malinowego” se-
zonu w Polsce, w sklepach i na bazarach spotkać można owoce 
importowane. Na tej podstawie, można wysnuć wniosek, że na 
rynku krajowym nadal występują braki wysokiej jakości malin. 
W wypadku borówki wysokiej właściwy dobór odmian pod kątem 

terminu ich owocowania pozwala na wydłużenie sezonu 
sprzedaży owoców. Coraz częściej preferowane są 

odmiany o wyrównanych rozmiarach owoców. 
„Górka Bluecropowa”, wynikająca z nadmiernej 

podaży owoców odmiany ‘Bluecrop’ w Polsce, 
wpływa negatywnie na ceny jagód w okresie 

owocowania tej odmiany. Należy zwrócić 
uwagę także na jakość, nie tylko w wy-

padku owoców borówki, lecz także in-
nych jagodowych. Jakość rozumiana 
tu jako wielkość owoców, ich świeżość, 
wygląd, trwałość oraz smak. Na po-
czątku sezonu sprzedaży krajowych 
owoców borówki ich jakość jest niska. 

Produkujemy zbyt małą ilość owoców 
odmiany ‘Duke’, a owoce pochodzące 

z Hiszpanii, przechowywane w KA nie 

Fot. 1. Uczestnicy sesji dotyczącej marketingu i obrotu owocami jagodowymi
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zawsze są atrakcyjne. We wrześniu i październiku produkcja borówek 
w naszym kraju jest za mała – puentował prelegent.
Owoce jagody kamczackiej są bardzo delikatne. Problemy ze 
zbytem mrożonych owoców tego gatunku są obecnie bardzo 
duże. W wypadku sprzedaży owoców deserowych konieczna 
jest natomiast uprawa odmian o smacznych i bardziej trwałych 
owocach, których obecnie jest niewiele. Jagoda kamczacka jest 
nadal mało znana konsumentom. Konieczna jest jej promocja. 
Dla tego gatunku ważny jest wybór odpowiedniej odmiany, a po 
zbiorze szybkie schłodzenie owoców i sprawna logistyka.

Dokąd zmierza rynek owoców jagodowych w Polsce?
Polska jest światowym liderem w produkcji owoców miękkich, bez-
cennych z punktu widzenia zdrowia człowieka. Ich spożywanie 
zapewnia długie życie, co powinno się łączyć z dobrym biznesem 
dla producentów. Nie potrafimy ich niestety dobrze sprzedać. Gdzie 
są winni?! – pewnie po każdej ze stron, ale na początku winy należy 
szukać u siebie – tymi słowy prelekcję rozpoczął P. Kraciński. 
Prelegent podkreślił, że powinniśmy produkować takie gatunki 
i odmiany, na które jest zapotrzebowanie, a nie takie, które odpo-
wiadają rolnikowi. Większość plantatorów martwi się o to, żeby 
wyprodukować owoce, a dopiero potem zastanawia się, co z nimi 
zrobić. Polska jest liderem w produkcji owoców miękkich. Co jednak 
oznacza to słowo? Lider jest osobą lub społecznością wyznaczającą 
trendy, a nasz kraj tego nie robi. Polacy potrafią wyprodukować, ale 
nie potrafią sprzedać. Przykładem dla nas powinni być Holendrzy, 
którzy produkują prawie wyłącznie owoce deserowe i potrafią je 
sprzedać po satysfakcjonujących cenach – mówił P. Kraciński. Obec-
nie trendem jest produkcja ekologiczna, która podobnie jak owoce 
jagodowe kojarzy się ze zdrowiem. Zdrowe owoce produkowane 
w zdrowym systemie to podwójna korzyść. Dlatego produkcja 
ekologiczna powinna być drogą dla plantatorów i możliwością 
do uzyskania lepszych cen. Zapowiada się, że rynek jagodowy 
będzie się ciągle rozwijał. Jednak masa ≠ kasa, natomiast marka 
= kasa. Polscy producenci, biorąc przykład z sadowników z Europy 
Zachodniej, powinni się jednoczyć. Niezwykle ważne jest budowanie 
marek rozpoznawalnych przez konsumentów, tak jak robi to firma 
Agronom Berries – przekazał prelegent.
Aronia jest gatunkiem, której owoce posiadają cenne właści-
wości prozdrowotne. Obecnie nie potrafimy niestety tego faktu 
dobrze wykorzystać. Owoce trafiają głównie do przetwórstwa, do 
produkcji soków zagęszczonych, soków NFC oraz w mniejszym 
zakresie – mrożonek. Na rynku występuje nadwyżka produkcji 
w porównaniu z zapotrzebowaniem na owoce. Ze względu na 
cierpki smak aronia nie jest sprzedawana jako owoc deserowy 
i raczej nigdy nie będzie w ten sposób zbywana. Obecne tenden-
cje rynkowe są spadkowe. „Deską ratunku” może być przejście 
na uprawę ekologiczną; integracja producentów; małe i większe 
przetwórstwo w organizacjach producentów i przedsiębior-
stwach, a także promocja tego gatunku. 
W Polsce powierzchnia upraw borówki wysokiej stale rośnie, nowe 
plantacje są sadzone „na potęgę”. Borówka nie jest już złotym inte-
resem, a ryzykowną inwestycją – spożycie owoców rośnie wolniej 
niż ich produkcja na świecie – mówił ekonomista. W Hiszpanii 
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czy Chorwacji także przybywa plantacji 
borówki. Dużą niewiadomą pozostaje na 
razie wpływ brexitu na eksport borówek 
do Wielkiej Brytanii, który dotychczas 
utrzymywał się na wysokim poziomie. Przy 
obecnych tendencjach rynkowych zapo-
wiada się silny wzrost produkcji i praw-
dopodobnie też problemów związanych 
z cenami i sprzedażą. Szansami dla tego 
gatunku są: l uprawa ekologiczna; l dal-
sza integracja producentów; l promocja 
krajowej produkcji (polskie borówki są 
najlepsze, najsmaczniejsze, najzdrowsze)
W wypadku jagody kamczackiej nasz 
kraj popełnił ogromny błąd, ponieważ 
produkcja wyprzedziła popyt. Najpierw 
należy znaleźć rynek zbytu, a dopiero 
potem zakładać plantacje towarowe. Na 
rynku owoców deserowych, ze względu na 
smak, jagoda kamczacka zawsze przegra 
z borówką. Gatunek ten nie jest wypromo-
wany. Należy tworzyć organizacje zrzesza-
jące producentów, które będą decydowały 
o produkcji i sprzedaży. Plantacje ekolo-
giczne mogą być również jednym z rozwią-
zań obecnej sytuacji. Jagoda kamczacka 
musi być promowana, a społeczeństwo 
uświadomione o działaniu prozdrowot-
nym owoców.
Wielu ekonomistów zastanawia się, co kieru-
je plantatorami porzeczki – wiara, nadzieja 
czy łatwowierność? – pytał prelegent. Bio-
rąc pod uwagę to, co dzieje się na ryn-
ku, plantacje już dawno powinny zostać 
wykarczowane. Owoce porzeczki czarnej 
przeznaczane są głównie na rynek prze-
twórczy (soki, dżemy), z kolei czerwonej 

– do mrożenia. Obecnie w sieciach super-
marketów pojawiły się deserowe, importo-
wane owoce porzeczki – zainteresowanie 
nimi rośnie wśród konsumentów. Mimo 
to w Polsce przewidywany jest spadek 
produkcji owoców zarówno porzeczki 
czarnej, jak i czerwonej. Alternatywą może 
być uprawa porzeczki z przeznaczeniem 
owoców na rynek deserowy oraz uprawa 
ekologiczna.
Maliny w Polsce uprawiane są głównie 
z przeznaczeniem do przetwórstwa, 
przede wszystkim na mrożonki. Dużym 
konkurentem dla naszego kraju są: Serbia, 
Bośnia i Hercegowina, Bułgaria czy Ukra-
ina. Dlatego konieczna jest modyfikacja 
produkcji w kierunku uzyskiwania owoców 
deserowych, które będzie można sprze-
dawać do supermarketów. Potrzebna jest 
integracja producentów, a także częściowe 
przejście na uprawy ekologiczne.
W wypadku uprawy truskawek dese-
rowych konkurencyjnymi dla Polski są: 
Hiszpania, Egipt, Grecja, Maroko czy Chi-
ny. Krajowi konsumenci nadal chcieliby 
kupować truskawki dojrzewające w polu, 
ale coraz istotniejsza dla nich staje się wy-
soka jakość. Jak wiemy, jedno zaprzecza 
drugiemu, dlatego istotne jest zwiększenie 
produkcji pod osłonami. Sprzyja temu re-
latywnie duży rynek owoców deserowych 
truskawki, niestety nadal funkcjonujący 
przede wszystkim w tradycyjnym sezo-
nie truskawkowym. Alternatywą powinna 
być integracja producentów przez grupy 
producenckie lub firmy handlowe oraz 
uprawa ekologiczna.

Fot. 2. Paweł Dąbrowski, właściciel gospo-
darstwa Agronom Berries

Fot. 3. Mgr Paweł Kraciński z IERiGŻ-PIB 
w Warszawie
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 Efektywna ochrona

Ochrona krzewów  
owocowych w 2020 r.

Po pojawiających się etapowo decyzjach o kolejnych substancjach czynnych (składnikach 
środków ochrony roślin) wycofywanych z użycia w Unii Europejskiej zadajemy sobie pytanie 
– jaki jest sens i o co tak naprawdę chodzi? Nie o pieniądze, bo tych uszczupli się sadownikom 
we wszystkich krajach unijnych, gdyż nie wprowadza się równie skutecznych, ale bezpiecz-
nych dla środowiska, użytkowników i konsumentów alternatywnych związków w zamian 
wycofywanych. O środowisko (?) – no nie, bo gdy wyeliminuje się jedyne antidotum, rolnicy 
będą np. zamiast jednego zabiegu doglebowego wykonywali kilka napowietrznych, aby 
uzyskać zamierzony efekt. O zmniejszenie produkcji roślinnej (?)…

Wycofywane w UE substancje
Mimo iż część związków, które wymienię (w kolejności elimino-
wania w tym roku), nie była zarejestrowana do ochrony sadów 
i jagodników, ich wycofanie już w tym roku odczują także sa-
downicy. Propikonazol może być stosowany tylko do 19 marca, 
metiokarb – do 3 kwietnia, chloropiryfos i chloropiryfos-M 
– do 16 kwietnia, chlorotalonil – do 20 maja, dimetoat – do  
30 czerwca, desmedifam – do 1 lipca. Już teraz wiadomo, że data 
graniczna na stosowanie tiachloprydu (tiakloprydu, decyzja 
z 13 stycznia br.) przypada na 3 lutego 2021 r. Po usunięciu po-
szczególnych substancji zmieniane są także normy NDP. Trzeba 
mieć to na uwadze, aby nie „eksperymentować” ze środkami po 
wyżej wymienionych datach. Zagrożonych wycofaniem jest wiele 
innych związków od lat stosowanych w ochronie roślin. O każdej 
decyzji, jaka w tym zakresie zapadnie, będziemy niezwłocznie 
informowali naszych Czytelników. Na razie, tj. do 21 lutego, do-
kumenty unijne nie donoszą o takich przypadkach.
Trzeba mieć świadomość, że niezależne kraje unijne ustalają 
autonomiczne prawa i tak też m.in. postąpiła Francja, zabraniając 
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 na plantacjach krzewów owocowych 
następujących fungicydów: grupy produktów, których 
składnikiem był tiuram – Pomarsol Forte 80 WG (był 
stosowany do ochrony m.in. truskawki przed sza-
rą pleśnią), Sadoplon 75 WP (do ochrony m.in. 
maliny – przed szarą pleśnią i zamieraniem pę-
dów, truskawki – przed szarą pleśnią, leszczyny 
przed moniliozą), Thiram Granuflo 80 WG  
(do ochrony m.in. truskawki przed szarą 

pleśnią); Grisu 500 SC (iprodion do ochrony truskawki przed 
szarą pleśnią).
Wygasła rejestracja środkowi Basamid 97 GR – używanemu do 
odkażania podłoża, ale na jego miejsce został zarejestrowany 
Basamid, z o wiele większym zakresem możliwości stosowania 
w sadownictwie, więc ta zmiana wyszła na dobre.

W tym sezonie upływa termin rejestracji
Wymienionym poniżej środkom upływa termin ważności rejestra-
cji, przy czym być może, w wypadku niektórych trwa w MRiRW 
proces przedłużenia rejestracji, dlatego te daty 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 lipca), Cupro-
xat 345 SC (trójzasadowy siarczan miedziowy, z zezwoleniem nr 
R-1/2009, do 6 lipca, w zamian patrz tabela 1. na str. 12), Curzate 
C Extra 31 WG (cymoksanil i wodorotlenek miedzi, do 31 lipca), 
Dalion 50 WP (tlenochlorek miedzi, do 31 lipca), Xedathane-HN 
(pirymetanil, do 31 paź-
dziernika).

Katarzyna Kupczak
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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 poprzedniego „Programu…” (po-
czątek stycznia 2019 r.) wiele środków zostało zarejestrowanych 
i już w 2019 r. można ich było używać na plantacjach krzewów 
owocowych. Wiele jednak dopuszczono do obrotu pod koniec 
poprzedniego roku lub na przełomie 2019/2020, przy czym uzy-
skały one rejestrację standardową lub tzw. małoobszarową (patrz 
podtytuł dotyczący rejestracji małoobszarowych, poniżej) albo na 
obu zasadach. Dlatego od dwóch lat przesuwamy datę oddania 
do druku i opublikowania naszego „Programu…”, aby jeszcze 
przed sezonem poinformować jego użytkowników o maksymalnie 
kompletnym zestawie środków ochrony roślin oraz wszystkich 
obostrzeniach, która to wiedza pozwoli z pełną świadomością 
przystąpić do nowego okresu produkcji owoców.
W tabelach 1–3 publikujemy informacje o wszystkich środkach, 
które pojawiły się w doborze z przeznaczeniem do stosowania 
na plantacjach krzewów owocowych, a próżno ich szukać w pro-
gramie z roku 2019.

Rozszerzenie rejestracji
Dość często się zdarza, że rejestracja nowego środka to nie koniec 
prac nad produktem. Nieprzerwanie trwają z nim doświadczenia 
i obserwacje skuteczności, a wszystko dlatego, aby wykorzystać 
pełnię możliwości nowej cząsteczki czy nowoczesnego skon-
figurowania znanego związku, ale w połączeniu z autorskimi 
nośnikami przez sfinalizowanie tego procesu rozszerzeniem 
rejestracji o nowe zastosowania. 
Spośród fungicydów dopuszczonych do użycia na plantacjach 
krzewów owocowych rozszerzenie rejestracji dotyczy środków:
– Geoxe 50 WG (fludioksonil; dodatkowo w ochronie truskawki);
– Limocide (olejek pomarańczowy; dodatkowo w ochronie 

truskawki przed kolejnymi chorobami);
– Scorpion 325 SC (azoksystrobina + difenokonazol; dodatkowo 

w ochronie truskawki przed kolejnymi chorobami, poziomki, 
maliny i jeżyny);

– Siarkol Bis 80 WG (siarka; dodatkowo w ochronie truskawki);
– Signum 33 WG (piraklostrobina + boskalid; dodatkowo w ochro-

nie truskawki przed kolejnymi chorobami, poziomki, aronii, 
jeżyny, agrestu, porzeczek – czerwonej i białej).

Spośród zoocydów dopuszczonych do użycia na plantacjach 
krzewów owocowych rozszerzenie rejestracji dotyczy środków:

Tabela 1. Fungicydy – nowości do stosowania na plantacjach krzewów owocowych, zawarte w „Programie Ochrony 
Roślin Sadowniczych na 2020 r.”

Nazwa handlowa 
ś.o.r.

Nazwa substancji 
czynnej

Chroniony gatunek rośliny Zwalczany agrofag

Amylo-X WG Bacillus amyloliquefaciens 
subsp. plantarum 
szczep D747 

truskawka szara pleśń, mączniak prawdziwy

Avtar NT PRO mankozeb agrest, porzeczki – czarna, 
czerwona, biała

opadzina liści, rdza wejmutkowo-porzeczkowa, 
biała plamistość liści, czarna plamistość 

winorośl mączniak rzekomy

Botrefin cyprodynil + fludioksonil truskawka szara pleśń

malina szara pleśń, zamieranie pędów 

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

trójzasadowy siarczan 
miedziowy

winorośl mączniak rzekomy

Kenja 400 SC izofetamid truskawka szara pleśń

Nutivax laminaryna truskawka szara pleśń, mączniak prawdziwy, biała 
plamistość liści, czerwona plamistość liści

Ortiva Top 325 SC azoksystrobina + 
difenokonazol 

truskawka, poziomka antraknoza, biała plamistość liści, powodowane 
przez grzyb Gnomonia comari nekrozy, 
mączniak prawdziwy

malina, jeżyna antraknoza, rdza, biała plamistość liści, 
mączniak prawdziwy

Pesmus cymoksanil + 
wodorotlenek miedzi

winorośl mączniak rzekomy

Romeo cerewisan truskawka szara pleśń

winorośl mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy, szara 
pleśń

Serifel Bacillus amyloliquefaciens 
szczep MBI600

truskawka, porzeczka, agrest, 
malina, malinojeżyna, borówka 

szara pleśń
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– Lepinox Plus (Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, szczep 
EG 2348; dodatkowo w ochronie maliny);

– Movento 100 SC (spirotetramat; dodatkowo w ochro-
nie porzeczek – czarnej, czerwonej, białej, winorośli, 
truskawki);

– Treol 770 EC (olej parafinowy; dodatkowo w ochronie 
porzeczek – czarnej, czerwonej, białej, winorośli, agrestu, 
aronii, borówki wysokiej, leszczyny). 

Spośród regulatorów wzrostu rozszerzenie rejestracji dotyczy 
środka: 
– FruitSmart 3,3 VP (zawiera 1-metylocyklopropen; można nim 

dodatkowo traktować kiwi).

Rejestracje tzw. małoobszarowe
Od kilku lat wzrasta liczba rejestracji obejmujących możliwość „sto-
sowania środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoob-
szarowych”. Tak dokładnie brzmi zapis reguły znajdującej się w ety-
kietach. Jej dalsza część, zanim nastąpi wymienianie gatunków 
małoobszarowych, w których uprawach danego środka można 
użyć, jest następująca: „Odpowiedzialność za skuteczność działania 
i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach ma-
łoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik”. W naszym „Pro-
gramie…” wszystkie takie rejestracje są uwzględniane, przy czym 
informujemy o tym w formach opisu (w alfabetycznych spisach: 
fungicydów, zoocydów, regulatorów wzrostu, herbicydów) oraz 
cyfry w górnym indeksie – „1” – widniejącej po nazwie handlowej  

 
 
 
 
 
środka, w szczegółowych zaleceniach ochrony poszczególnych 
gatunków roślin.
Spotkałam się z reakcjami, że po przeczytaniu powyższej infor-
macji wielu potencjalnych użytkowników rezygnowało z wyko-
rzystania środka w takim zakresie. Jednak, jak podkreślają firmy, 
wprowadzające środek z rejestracją tzw. małoobszarową na rynek, 
nie ma się czego obawiać. W wielu przypadkach ubieganie się 
o dopuszczenie środka na powyższych zasadach jest jedyną moż-
liwością, aby danemu gatunkowi rośliny zagwarantować ochronę 
przed agrofagami, często znacznie utrudniającymi jego uprawę 
na opłacalnym poziomie. Ponadto do tych rejestracji dochodzi 
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na podstawie wyników badań uprzednio prowadzonych przez 
koncern chemiczny będący właścicielem środka. Wykonywano 
z nim doświadczenia pod kątem dawkowania, liczby zabiegu/ów 
w sezonie, częstotliwości 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 potraktowanej roślinie 
w danych warunkach wzrostu czy przechowywania), aby określić, 
czy spełnia/spełniają ona/one dopuszczalny poziom pozostałości 
(tzw. MRL = NDP). Czyli wszelkie zasady bezpieczeństwa środo-
wiskowego, 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 nie warto może bagatelizować danego środka z rejestracją 
małoobszarową, ponieważ prawdopodobieństwo, że nic złego się 
nie stanie (tzn. nie dojdzie do uszkodzenia roślin, spowolnienia 

i ograniczenia ich plonowania, czy skażenia pozostałościami), jest 
bardzo duże. Warunkiem jest jednak przestrzeganie wszystkich 
wskazówek podanych w etykiecie, odnośnie do: maksymalnej 
dawki środka przy jednorazowym zastosowaniu, liczby i częstotli-
wości prowadzenia nim zabiegów w sezonie, uwzględnienia czy 
tej samej substancji czynnej nie stosowaliśmy już uprzednio (aby 
nie mieć problemu z uodpornieniem agrofaga, czyli brakiem sku-
teczności 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. Podkreślam, te 
wytyczne nie są niczym nadmiernym i wyjątkowym – w dobrej 
praktyce ochrony roślin są to rutynowe zasady, których przestrze-
gać musi każdy użytkownik środków ochrony roślin, bez względu, 
czy dany produkt został dopuszczony do użycia wg tradycyjnej 
rejestracji czy „małoobszarowej”.

Tabela 2. Zoocydy – nowości do stosowania na plantacjach krzewów owocowych, zawarte w „Programie Ochrony 
Roślin Sadowniczych na 2020 r.”

Nazwa handlowa 
ś.o.r.

Nazwa substancji 
czynnej

Chroniony gatunek rośliny Zwalczany agrofag

Azatin EC azadyrachtyna truskawka mszyce, mączliki, wciornastki, gąsienice 
motyli

Benevia 100 OD cyjanotraniliprol truskawka kwieciak malinowiec, muszka 
plamoskrzydła, światłówka naziemnica

BioBit Bacillus thuringiensis var. 
kurstaki szczep ABTS 351

malina, jeżyna, borówka 
wysoka, porzeczki – czarna, 
czerwona, biała, agrest, 
porzeczkoagrest, żurawina, 
aktinidia, winorośl, truskawka

gąsienice uszkadzające liście

FiTTER kwasy tłuszczowe C14 
do C20

truskawka mączliki, przędziorki, mszyce

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

aktinidia, malina, jeżyna, 
malinojeżyna, borówka 
wysoka, porzeczki – czarna, 
czerwona, biała, agrest, 
żurawina, winorośl, truskawka

gąsienice uszkadzające liście

Matrix 2,5 EC deltametryna truskawka kwieciak malinowiec, mszyce, zwójki – 
różóweczka, truskaweczka, poziomeczka, 
jabłoneczka jesienna, złocienióweczka, 
muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii)

Nealta cyflumetofen truskawka przędziorek chmielowiec i inne gatunki 
przędziorków, roztocz truskawkowiec

Requiem Prime mieszanina terpenów 
QRD 460

truskawka wciornastek zachodni, ograniczenie 
liczebności mączlików, przędziorka 
chmielowca

Tabela 3. Herbicydy – nowości do stosowania na plantacjach krzewów owocowych, zawarte 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 truskawka, porzeczki – czarna, 
czerwona, biała, agrest, 
borówka wysoka, żurawina, 
leszczyna, winorośl

chwasty jednoliścienne

Privium 125 EC
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Wiosenne zwalczanie 
szkodników  
w jagodnikach

Narasta zagrożenie ze strony szkodników. Dlatego konieczna jest systematyczna 
kontrola roślin na plantacjach i zwalczanie pojawiającej się na nich szkodliwej 
fauny. Okresy bezlistny i wczesnej wiosny są bardzo ważne z punktu widzenia 
ochrony przed szkodliwymi owadami i roztoczami. W celu wykrycia ewentualnych 
szkodników podstawą jest systematyczna obserwacja roślin oraz wykorzystanie 
notatek o zagrożeniach i zabiegach wykonanych w poprzednim sezonie.

Borówka wysoka
Prowadząc lustracje plantacji w okresie 
bezlistnym, należy dokładnie przeglądać 
pędy w poszukiwaniu zimujących larw mi-
seczników, znajdujących się często w oto-
czeniu starych tarczek samic. Należy ich 
szukać na powierzchni kory oraz w jej spę-
kaniach. Liczniej mogą występować w dol-
nej części pędów. Zwykle występują pla-
cowo, ale przy dużym nasileniu, mogą być 
obecne na wielu krzewach. Zimująca larwa 
II stadium rozwojowego jest okryta brązo-
wą, delikatną, owalną tarczką, o długości 
1,5–2,0 mm (fot. 1). Na pędach mogą się 
znajdować ubiegłoroczne zesklerotyzowa-
ne, brązowe tarczki samic, które są większe 
i bardziej wypukłe, o długości 3–6 mm,  
w kształcie półkolistych miseczek. Lar-
wy na pędzie występują pojedynczo lub 
w grupach. Skupiska łatwiej zauważyć. 
W zależności od pogody, w marcu lub 
w kwietniu, larwy wznawiają żerowanie, 
wysysają sok z komórek, przemieszczają 
się na młode liście i żerują do czerwca, kie-
dy to pojawiają się dorosłe samice i samce.
Wczesnowiosenne zwalczanie zaleca się 
wdrożyć na zagrożonych plantacjach. 
Wskazane jest wycinanie i palenie pę-
dów silnie zasiedlonych przez miseczni-
ka. Wiosną zaleca się opryskiwać krzewy 
środkami o działaniu fizycznym, np. na 
bazie oleju naturalnego Emulpar’ 940 EC 
w stężeniu 0,9–1,2% (0,9–1,2 l produktu na 
100 l wody) bądź zawierającym polimery 

silikonowe – Siltac EC w stężeniu 0,15% 
(150 ml środka na 100 l wody). Od 2020 r. 
można stosować także Treol 770 EC w stę-
żeniu 1,75%. Wymienione środki muszą 
być naniesione na całe rośliny i pokryć 
ciało szkodników, uniemożliwiając im od-
dychanie i inne czynności życiowe, dlatego 
też do sporządzenia cieczy roboczej zaleca 
się zastosowanie ok. 750 l wody. Środki 
te, nie zniszczą osobników zimujących 
w ukryciu lub żerujących pod korą, po-
nieważ organizmy te podczas aplikacji nie 
zostaną pokryte cieczą. Emulpar’ 940 EC  
i Siltac EC mogą być stosowane także 
po kwitnieniu, w okresie żerowania larw 
(głównie na liściach). Warto jednak pro-
wadzić kontrole roślin i sprawdzać, czy 
owoce (szczególnie w okresie zbliżającego 
się zbioru) nie mają uszkodzonej warstwy 
woskowej, pokrywającej skórkę. Opryski-
wanie środkami o działaniu mechanicz-
nym należy wykonać w takich warunkach, 
aby okres wysychania liści nie był dłuższy 
niż 1–3 godziny, gdyż zbyt długi czas za-
mknięcia aparatów szparkowych hamuje 
wymianę gazową rośliny, co również jest 
dla niej niekorzystne.
Przed kwitnieniem borówki może zacho-
dzić konieczność zwalczania zwójek li-
ściowych, a lokalnie piędzika przedzim-
ka (Operopthera brumata, fot. 2 na str. 16). 
Na podstawie lustracji krzewów należy 
wyznaczyć optymalny termin – po wykry-
ciu pierwszych gąsienic, w początkowym 

okresie ich żerowania. Gąsienice zwójek 
można skutecznie zniszczyć jeszcze zanim 
zaczną „zwijać” liście. W uprawie borówki 
występuje najczęściej zwójka różówecz-
ka (Archips rosana), której stadium zimu-
jącym są jaja, umiejscowione na pędach. 
Złoże jaj ma kształt płaskich, okrągłych tar-
czek średnicy 6–8 mm, pokrytych szklistą 
wydzieliną samicy. W jednym złożu znaj-
duje się od kilkunastu do ponad 100 pła-
skich, owalnych, szarozielonych jaj, wielko-
ści 0,6 x 0,5 mm. W połowie kwietnia z jaj 
wylęgają się gąsienice. Młode gąsienice 

Mgr Wojciech Piotrowski
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Dr hab. Barbara H. Łabanowska
Skierniewice

Fot. 1. Tarczki misecznika w spękaniu pędu borówki
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są żółtozielone, z czarną błyszczącą 
głową, żerują na liściach i zwijają je. Star-
sze gąsienice są zielone z ciemnobrązową 
głową, żerują ukryte w zwiniętych liściach 
(fot. 3 i 4). Gąsienice można skutecznie 
zwalczać przed zwinięciem przez nie  
liści, stosując takie środki, jak: XenTa-
ri WG/Xtreem/Florbac (1,0–1,2 kg/ha),  
BioBit/DiPel DF (0,5–1,0 kg/ha), SpinTor 
240 SC (0,32–0,4 l/ha) bądź Mospilan  
20 SP (0,2 kg/ha), lub inny środek zawie-
rający acetamipryd.
Można zastosować pyretroid na bazie del-
tametryny, np. Decis Mega 50 EW (0,25 l/ha),  
Patriot 100 EC (0,125 l/ha). Produkty 
te zwalczają także żerujące na liściach 
i pąkach kwiatowych gąsienice piędzika 
przedzimka i inne szkodniki zjadające li-
ście, ale nie niszczą tych znajdujących się 
w zwiniętych liściach. Ograniczają one 
również populację pojawiających się lo-
kalnie chrząszczy łanochy pobrzęcz (Oxy-
thyrea funesta), które nalatują na krzewy 
i niszczą kwiaty borówki.

Porzeczka
Wczesną wiosną na plantacjach porzeczki 
czarnej należy zwalczać wielkopąkow-
ca porzeczkowego (Cecidophyopsis ribis, 
fot. 5). Na porzeczce czerwonej występuje 
wielkopąkowiec porzeczki czerwonej (Ce-
cidophyopsis selachodon), ale niezbyt czę-

sto poważnie zagraża 
plantacjom. 

W uprawie porzeczki czarnej około 2 tygo-
dnie przed kwitnieniem krzewów zaleca się 
zastosować Siarkol Extra 80 WP (4–5 kg/ha)  
w mieszaninie ze środkiem zwilżającym, 
Treol 770 EC (4–5 l/ha) lub Siltac EC (0,15%), 
które ograniczą jednocześnie populację 
misecznika śliwowca. Na początku kwit-
nienia można zastosować Ortus 05 SC 
(1,5 l/ha) jeśli nie ma odporności na tę 
substancję lub Siltac EC (0,1%).  Bezpo-
średnio po kwitnieniu zastosować moż-
na nowo zarejestrowany w uprawie po-
rzeczki środek Movento 100 SC (0,75 l/ha)  
lub Envidor 240 SC (0,4 l/ha).   
Na wielu plantacjach porzeczek, tuż przed 
kwitnieniem, konieczne jest zwalczanie 
zwójki różóweczki (fot. 6). Zabieg zale-
ca się wykonać w okresie tuż po wylęgu 
gąsienic lub w czasie ich wylęgania, za-
nim zwiną liście. Polecane preparaty to: 
Calypso 480 SC (0,2 l/ha), SpinTor 240 SC 
(0,32–0,4 l/ha), Mospilan 20 SP (0,2 kg/ha) 
lub pyretroidy, np. Decis Mega 50 EW  
(0,25 l/ha) lub Patriot 100 EC (0,125 l/ha). 
Środki te ograniczają także populacje że-
rujących na liściach mszyc i innych szko-
dników zjadających liście, np. gąsienic 
piędzika przedzimka.
Lokalnie może być potrzebne zwalczanie 
pryszczarka porzeczkowiaka kwiato-
wego (Dasineura ribis, fot. 7). Opryskiwa-
nie jest konieczne na tych plantacjach, na 
których w poprzednim sezonie w okresie 
kwitnienia notowano uszkodzone przez 
larwy pąki kwiatowe (zamknięte, przebar-
wione, powiększone z larwami w środku). 
Zabieg zoocydem Calypso 480 SC (0,2 l/ha)  
wykonuje się podczas lotu muchówek, 

zanim złożą jaja do zamkniętych jeszcze 
pąków kwiatowych, zwykle na krótko 

przed kwitnieniem. 
Przed kwitnieniem porzeczek na 
roślinach mogą pojawić się mszyce. 

Szczególnie łatwo jest zauważyć na liściach 
uszkodzenia powodowane przez mszycę 
porzeczkowo-czyściecową (Cryptomyzus 

Fot. 3. Gąsienica zwójki na borówce

Fot. 5. Wielkopąkowiec porzeczkowy  
– uszkodzone pąki

Fot. 6. Liście porzeczki uszkodzone przez zwójkę

Fot. 2. Gąsienica piędzika przedzimka na liściu

Fot. 4. Gąsienica zwójki 
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ribis, fot. 8). Liście są przebarwione i lekko 
zdeformowane, po ich dolnej stronie żerują 
mszyce. Do zwalczania zaleca się środki za-
wierające acetamipryd (np. Mospilan 20 SP)  
i deltametrynę (np. Decis Mega 50 EW).
Konieczna jest lustracja krzewów po-
rzeczki czarnej na obecność przędziorka 
chmielowca (Tetranychus urticae, fot. 9).  

W tym czasie, najliczniej na dolnych li-
ściach, pojawiają się karminowej barwy 
zimujące samice przędziorka, a potem 
także jaja tego roztocza. Do zwalczania 
dozwolony jest: Koromite 10 EC lub Mil-
beknock 10 EC (1,25 l/ha), Ortus 05 SC  
(1,5 l/ha, należy zwrócić uwagę na odpor-
ność szkodników na substancję czynną), 
a także produkty o działaniu mechanicz-
nym – Emulpar’ 940 EC (0,9–1,2% czyli 
0,9–1,2 l na 100 l wody), Siltac EC (0,15%, 
czyli 150 ml/100 l wody). Konieczne jest 
dokładne naniesienie cieczy roboczej  

na dolną stronę liści w miejsca żerowania 
przędziorków.

Truskawka
Na plantacjach truskawki przed kwitnie-
niem roślin może być potrzebne zwal-
czanie przędziorka chmielowca. W tym 
czasie dozwolone jest użycie takich 

Fot. 7. Pąk kwiatowy porzeczki uszkodzony  
przez pryszczarka porzeczkowiaka kwiatowego  

(powiększony i przebarwiony)

Fot. 8. Mszyca porzeczkowo-czyściecowa – uszkodzone liście

Fot. 9. Liście porzeczki uszkodzone przez przędziorka
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środków, jak: Koromite 10 EC lub Mil-
beknock 10 EC (1,25 l/ha), Ortus 05 SC  
(2,0 l/ha, możliwa jest odporność szkodni-
ka), Floramite 240 SC (0,4–0,6 l/ha), Envidor 
240 SC (0,4 l/ha), Nissorun Strong 250 SC  
(0,4 l/ha). Można użyć także jednego z pre-
paratów zawierających abamektynę, np. 
Acaramik 018 EC, Safran 18 EC, Abamax 
018 EC, Pirtius 018 EC w dawce 1,2 l/ha 
oraz produkty o działaniu mechanicz-
nym: Emulpar’ 940 EC (0,9–1,2%), Siltac EC  
(0,15%), Afik (0,2–0,3%), a ostatnio dołą-
czył do tej grupy FiTTER (3–16 l/ha, 1–2%) 
dozwolony do stosowania w uprawach 
pod osłonami. Przy zwalczaniu przę-
dziorka konieczne jest dokładne pokry-
cie cieczą roboczą powierzchni liści, na 
której żerują te roztocza. Do grona pro-
duktów możliwych do zastosowania pod 
osłonami od 2020 r. dołączyły także Ne-
alta (1,0 l/ha) i Requiem Prime (5,0 l/ha).  
Po kwitnieniu przypada drugi ważny ter-
min zwalczania przędziorków. Stadium 
dominującym są w tym czasie larwy, ale 
mogą nim być też jaja i/lub żółtozielonej 
barwy osobniki letnie. Do ich zwalczania 

z a l e c a 

się stosować Ortus 05 SC (karencja 7 dni), 
jeśli nie stosowano go wcześniej. Moż-
na użyć także jednego z preparatów za-
wierających abamektynę, np. Acaramik  
018 EC (1,2 l/ha, karencja 3 dni, maksymal-
nie 1 zabieg w sezonie). Nissorun Strong 
250 SC (0,4 l/ha, 3 dni karencji) niszczy jaja 
letnie i larwy, słabiej zaś dorosłe osobni-
ki, ale sterylizuje samice, te żyją jeszcze 
jakiś czas, ale nie składają jaj. Można też 
stosować Floramite 240 SC (1 dzień karen-
cji) bądź produkt biologiczny Naturalis 
(0,75–1,0 l/ha). Od tego roku, w uprawach 
pod osłonami można stosować w tym 
terminie także Nealta i Requiem Prime. 
Zalecane jest także, podobnie jak w upra-
wie porzeczki, stosowanie środków wspo-
magających, o działaniu mechanicznym, 
jak np.: Siltac EC (0,15%), Emulpar’ 940 EC 
(0,9–1,2%), FiTTER (1–2%), Afik (0,2–0,3%), 
przestrzegając zaleceń zamieszczonych na 
opakowaniu. Konieczne jest dokładne na-
niesienie cieczy roboczej na dolną stronę 
liści, w miejsca żerowania przędziorków. 
Takiego efektu nie zapewni opryskiwa-
nie belką polową. Dobre pokrycie można 
uzyskać stosując np. belkę typu ‘Fragaria’, 
opryskiwacz z końcówkami skierowanymi 
na każdy rząd i z dodatkowym strumie-

niem powietrza lub inny sprzęt, który 
zapewni dobre naniesienie cieczy 

na dolną stronę liści.
Na plantacjach, na których 

po zbiorze w ub. sezonie 
zauważono uszkodzenia 

powodowane przez roz-
tocza truskawkowca 
(Phytonemus pallidus), 
wiosną warto pomy-
śleć o jego zwalczaniu. 
Na początku wegeta-

cji bardzo trudno jest 

odszukać samice, które przezimowały 
pod łuskami pąków i zaczynają żerować 
na najmłodszych, zwiniętych jeszcze li-
ściach i w ich fałdy składają jaja. Roztocz 
jest niewielki, ok. 0,2 mm, a populacja 
zimująca może być nieliczna, stąd tak 
ważne są wyniki obserwacji z lata po-
przedniego roku (fot. 10). Do zwalczania 
roztocza przed kwitnieniem zalecane są 
takie akarycydy, jak Ortus 05 SC, Koromite  
10 EC/Milbeknock 10 EC. Po pełni kwitnie-
nia populacja roztocza może być ograni-
czana przez środki zawierające abamek-
tynę (np. Acaramik 018 EC), stosowane do 
zwalczania przędziorka chmielowca. War-
to wiedzieć, że przy zwalczaniu roztocza 
akarycydami konieczne jest wykonanie 
zabiegu odpowiednią techniką (np. opry-
skiwacz z dodatkowym strumieniem po-
wietrza), by ciecz z preparatem nanieść na 
najmłodsze liście, na których żeruje szkod-
nik. Abamektyna szybciej rozkłada się pod 
wpływem promieni słonecznych, dlatego 
zabieg zaleca się wykonać po zachodzie 
słońca. Należy wykonać dwie aplikacje, 
w odstępie ok. 7 dni, gdyż żaden z akarycy-
dów nie niszczy jaj szkodnika. W bieżącym 
roku, około 14 dni przed kwitnieniem tru-
skawki można będzie zastosować środek 
– Movento 100 SC (1,0 l/ha). Produkt godny 
polecenia z racji systemicznego działania, 
zwalcza szkodnika w zwiniętych liściach, 
a z opryskanych liści przemieszcza się 
po całej roślinie. Preparat zwalcza jedno-
cześnie przędziorka chmielowca, mszyce 
i wciornastki. Od 2020 r. w uprawach pod 
osłonami można stosować także preparat 
Nealta. Nowe plantacje powinno się zakła-
dać ze zdrowych sadzonek, wolnych od 
roztocza i innych szkodników. Plantacje 
silnie zasiedlone przez roztocza powinno 
się likwidować. 

Fot. 12. Kwieciak malinowiec – uszkodzone pąki truskawkiFot. 10. Roztocz truskawkowiec – uszkodzone najmłodsze liście

Fot. 11. Pąki kwiatowe truskawki uszkodzone przez kwieciaka malinowca 
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Przed kwitnieniem truskawki, a czasami po 
ukazaniu się pierwszych kwiatów, koniecz-
ne jest zwalczanie kwieciaka malinowca 
(Anthonomus rubi). Obecność chrząszczy 
najłatwiej stwierdzić strząsając je z kwia-
tostanów na podstawioną płytkę. Jako 
próg zagrożenia przyjęto 2 chrząszcze 
strząśnięte z 200 kwiatostanów. Drugim 
kryterium obecności kwieciaka i wyzna-
czania terminu zabiegu, jest wykrycie 
pierwszych uszkodzonych pąków kwia-
towych w rozluźniających się kwiatosta-
nach. Rozpoznanie jest łatwe, gdyż pąki 
mają podciętą szypułkę, ślady nakłucia 
podczas składania jaja przez samicę, zwi-
sają na roślinie bądź opadają (fot. 11, 12). 
Do zwalczania kwieciaka zaleca się jeden 
z preparatów zawierających acetamipryd 
np. Mospilan 20 SP (0,2 kg/ha), a z innych 
grup Verimark 200 SC (0,375 l/ha, zgod-
nie z etykietą), Benevia 100 OD (0,75 l/ha)  
bądź środek zawierający deltametrynę, 
np. Decis Mega 50 EW (0,25 l/ha). Przy 
licznym występowaniu kwieciaka lub 
przedłużającym się wychodzeniu chrzą-
szczy z kryjówek zimowych może być 
potrzebne powtórzenie zabiegu prepa-
ratem z innej grupy niż użyto poprzednio. 
Przy zwalczaniu kwieciaka, ale także 
innych zabiegach wczesnowiosennych, 
konieczne jest przestrzeganie prewen-
cji stosowanych środków chemicznych 

i zasad bezpiecznego ich stosowania. 
Preparaty zwalczające kwieciaka zniszczą 
także mszyce i ograniczą inne szkodniki 
zjadające liście truskawki.
Lokalnie na plantacjach pojawia się mą-
czlik wiciokrzewowy (Aleyrodes lonice-
rae), który żeruje na dolnej stronie liści 
truskawek, głównie uprawianych pod 
osłonami. Do jego zwalczania dozwolo-
ny jest Sivanto Prime 200 SL (0,625 l/ha), 
Naturalis (0,75–1,0 l/ha), FiTTER, Azatin EC 
i Requiem Prime. 
Na plantacjach, na których rośliny są 
uszkodzone przez larwy opuchlaków 
żerujące na korzeniach, możliwe jest biolo-
giczne ich ograniczanie/zwalczanie przez 
zastosowanie entomopatogenicznego ga-
tunku grzyba Metarhizium anisopliae var. 
anisopliae szczep F52 w produktach: Met52 
granular i ‘1020’ lub nicieni entomopato-
genicznych w produktach: Nemasys® L  
lub Larvanem.

Malina
W okresie bezlistnym warto sprawdzić 
pędy, czy nie ma na nich galasowatych 
narośli (głównie w dolnej części) powo-
dowanych przez larwy pryszczarka ma-
linowca (Lasioptera rubi). U nasady pędów 
sprawdzamy, czy nie ma zgrubień z zimu-
jącymi w nich gąsienicami przeziernika 
malinowca (Pennisetia hylaeiformis). Takie 

pędy należy wyciąć i usunąć z plantacji, 
aby uniemożliwić wylot dorosłych owa-
dów. Zasychanie zniszczonych przez te 
szkodniki pędów wpływa bezpośrednio 
na plonowanie krzewów.
Przed kwitnieniem maliny na pojawia-
jących się liściach należy kontrolować 
obecność zimujących samic przędziorka 
chmielowca, mszyc oraz gąsienic zwó-
jek liściowych. Jeśli w poprzednim roku 
w sierpniu na liściach obecne były liczne 
przędziorki, które nie zostały skutecznie 
zniszczone, wczesną wiosną należy podjąć 
zwalczanie samic, które po przezimowaniu 
pojawiają się na liściach. Opryskiwanie 
należy wykonać taką techniką, by pokryć 
także dolną stronę liści w dolnej części 
pędów i na pędach wyrastających bezpo-
średnio z gleby. W tym czasie poleca się 
Envidor 240 SC (0,4 l/ha), Koromite 10 EC 
lub Milbenock 10 EC (1,25 l/ha), Ortus 05 SC  
(1,5 l/ha) lub jeden z dozwolonych środ-
ków zawierających abamektynę, np. Aca-
ramic 018 EC (0,5 l/ha). Abamektyna jest 
wrażliwa na działanie promieni słonecz-
nych – łatwo się rozkłada, zabieg należy 
wykonać wieczorem lub podczas po-
chmurnej pogody. Można też zastosować 
jeden ze środków o mechanicznym dzia-
łaniu: Siltac EC (0,15%), Emulpar’ 940 EC  
(0,9–1,2%), Afik (0,2–0,3%)  zużywając tyle 
cieczy, by dobrze pokryć rośliny. Opryski-
wanie wykonać w takich warunkach, aby 
okres wysychania liści nie był dłuższy niż 
1–3 godziny, by nie ograniczać na zbyt 
długo wymiany gazowej rośliny, co jest 
dla niej niekorzystne. Podczas zwalczania 
przędziorków ogranicza się przebarwia-
cza malinowego (Phyllocoptes gracilis), 
którego samice, po przezimowaniu 

Fot. 13. Larwy pryszczarka namaliniaka łodygowego w spękaniach na pędzie maliny
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w pąkach, wychodzą na liście i żerują 
na nich, wysysając sok z komórek. Szpeciel 
ten jest szczególnie groźny na odmianie 
‘Glen Ample’, z której łatwo przenosi się na 
inne, sąsiadujące z nią odmiany. Szpeciel 
jest wektorem groźnego wirusa powodu-
jącego plamistość liści maliny. Zasiedlone 
rośliny słabo rosną i owocują, a owoce 
mają tendencję do rozsypywania się.
Przed kwitnieniem maliny owocującej na 
pędach dwuletnich warto sprawdzić obec-
ność chrząszczy kwieciaka malinowca 
(Anthonomus rubi) i uszkodzonych przez 
niego pąków kwiatowych, podobnie jak 
na truskawce. Drugim, bardzo ważnym 
szkodnikiem w tym czasie, jest kistnik ma-
linowiec (Byturus tomentosus). Chrząszcze 
uszkadzają liście, co ma niewielkie znacze-
nie, ale mogą też uszkadzać pąki kwiato-
we, nadgryzając je. Największe szkody wy-
rządzają jednak na owocach, gdyż samice 
składają jaja do otwartych kwiatów i na 
młode zawiązki owoców, a wylęgłe larwy 
żerując w owocach, powodują ich roba-
czywienie. Obecność larw w owocach jest 
przyczyną dyskwalifikacji plonu. Program 
zwalczania obu wymienionych szkodni-
ków jest podobny, należy go dostosować 
do terminów występowania kistnika mali-
nowca, który wyrządza znacznie większe 
szkody. Zwalczanie wykonuje się 10–14 dni 
przed kwitnieniem, tuż przed kwitnieniem, 
a w razie konieczności także na początku 
kwitnienia lub przed pełnią kwitnienia 
(uwaga na prewencję środków i bezpie-
czeństwo owadów zapylających). Do 
zwalczania tych szkodników dozwolone 

są tylko neonikotynoidy, Calypso 480 SC  
(0,2 l/ha) oraz pro-

dukty za-

wierające acetamipryd, np. Mospilan  
20 SP (0,2 kg/ha).
Wiosną na wielu plantacjach maliny może 
być potrzebne zwalczanie pryszczarka 
namalinka łodygowego (Resseliella the-
obaldi), którego larwy żerują pod korą pę-
dów i powodują ich osłabienie, a nawet 
zamieranie (fot. 13 na str. 19). Zwalczanie 
konieczne jest na plantacjach uszkodzo-
nych w poprzednim roku. Pierwsze zabie-
gi zaleca się wykonać zwykle w okresie, 
gdy młode pędy wyrastające z gleby mają 
wysokość 20–30 cm i powtórzyć po 7– 
10 dniach. Można zastosować: Calypso  
480 SC (0,2 l/ha), preparaty zawierające 
acetamipryd np. Mospilan 20 SP (0,2 kg/ha),  
a także pyretroidy zawierające deltame-
trynę, np. Decis Mega 50 EW (0,25 l/ha). 
Należy dokładnie opryskiwać dolną część 
pędów, gdzie samice składają jaja w zra-
nienia i spękania skórki. Dokładny termin 
zwalczania można monitorować, wykorzy-
stując pułapki z feromonem do odławiania 
samców. Pułapki należy zawiesić na krze-
wach lub na rusztowaniu, na wysokości 
około 0,5 m nad ziemią i sprawdzać 2 razy 
w tygodniu. Zabieg wykonuje się podczas 
masowego lotu muchówek i odławiania 
się ich w pułapki. Można też monitorować 
dynamikę składania jaj w sztucznie wy-
konane zranienia na pędach, co wymaga 
jednak więcej czasu i umiejętności rozpo-
znawania jaj i larw szkodnika. Wymienione 
w materiale środki, które wykorzystywane 
są do zwalczania pryszczarka namalinka 
łodygowego, stosowane są też do walki 
z kistnikiem malinowcem oraz ograniczają 
populacje mszyc i innych szkodników że-
rujących na liściach.
Uszkodzenia wierzchołków młodych pę-
dów maliny przez gąsienice zwójkówek li-
ściowych (Tortricidae) notuje się lokalnie. 

Liczne występowanie tych szkodników 
może powodować duże straty, szcze-

gólnie na odmianach owocujących 
pod koniec lata. Żerowanie 

gąsienic prowadzi bowiem 
do zahamowania wzrostu 

pędów, pojawiania się 
rozgałęzień (wybijanie 
pędów z pąków bocz-
nych) oraz ograniczenia 
i opóźnienia owoco-
wania. Na plantacjach 

uszkodzonych w poprzednich latach ko-
nieczne jest sprawdzanie pojawiania się gą-
sienic i zwalczanie ich zanim „zwiną” liście 
na wierzchołkach pędów. Do zwalczania 
dozwolone są: SpinTor 240 SC (0,32–0,4 l/ha),  
XenTari WG/Florbac/Xtreem (1,0–1,2 kg/ha)  
lub BioBit/DiPel DF (0,5–1,0 l/ha) oraz środ-
ki polecane do zwalczania np. kistnika 
malinowca.

Agrest
Wczesną wiosną, na plantacjach agre-
stu, lokalnie może zachodzić koniecz-
ność zwalczania misecznika śliwowca. 
Wykorzystać można środki o działaniu 
mechanicznym Treol 770 EC, Emulpar’  
940 EC i Siltac EC. Konieczne jest dokładne 
pokrycie pędów cieczą roboczą.
Lokalnie na plantacjach mogą pojawić 
się przędziorki. Należy zwalczać je po 
wyjściu samic z miejsc zimowania, kiedy 
rozpoczynają żerowanie na dolnej stronie 
liści (fot. 14). Wykorzystać można Koromi-
te 10 EC lub Milbenock 10 EC (1,25 l/ha). 
Ważne jest naniesienie cieczy na dolną 
stronę liści, gdzie żerują roztocze i gdzie 
samice składają jaja.
Lokalnie w uprawach mogą wystąpić też 
gąsienice zwójkówek liściowych, głównie 
zwójki różóweczki, czasami też innych 
szkodników zjadających liście. Na zagrożo-
nych plantacjach zaleca się zwalczać je (po-
dobnie jak na porzeczce), stosując SpinTor 
240 EC (0,32–0,4 l/ha), XenTari WG/Florbac/
Xtreem (1,0–1,2 kg/ha) lub BioBit/DiPel DF  
(0,5–1,0 l/ha), lub środki zawierające ace-
tamipryd (np. Mospilan 20 SP w dawce  
0,2 kg/ha). Przy okazji zwalczane są także 
mszyce, jeśli te pojawią się na liściach.

Podsumowanie
Warto podkreślić, że wczesnowiosenne 
zwalczanie szkodników pozwala zwykle 
na znaczne ograniczenie szkód wyrzą-
dzanych przez te organizmy oraz zmniej-
sza konieczność prowadzenia kolejnych 
zabiegów przed zbiorem owoców. Ma to 
wpływ na zawartość w owocach pozo-
stałości substancji czynnych. Należy pa-
miętać, że konieczne jest przestrzeganie 
zasad prawidłowego stosowania środków 
ochrony roślin, z zachowaniem karencji 
i dbałości o bezpieczeństwo owadów za-
pylających i pożytecznych.Fot. 14. Liście agrestu uszkodzone przez przędziorka
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Co słychać w szkółkach? 
X edycja Targów Sadownictwa i Warzywnictwa odbyła się 15–16 
stycznia br. w Nadarzynie. Podczas wydarzenia plantatorzy 
owoców jagodowych mogli zapoznać się z ofertą szkółek (fot. 1).

Truskawka
W ofercie firmy Agronom Plant (fot. 2 na 
str. 22) znajduje się angielska odmiana tru-
skawki powtarzającej owocowanie Mal-
lingTM Champion. Rośliny wyróżniają się 
wysoką odpornością na choroby (zgniliznę 
korony i wertycyliozę) i bardzo dobrym 
potencjałem plonotwórczym, a owoce 
– wysoką jakością. W Wielkiej Brytanii 
główny zbiór owoców przypada w lipcu 
i jest systematycznie kontynuowany do 
pierwszych mrozów. Owoce są duże (śred-
nia masa 24 g), pomarańczowoczerwone, 
jędrne, w kształcie stożka. MallingTM Allure 
to pochodząca z Wielkiej Brytanii późna 
odmiana truskawki, cechująca się wysoką 
jakością owoców. Ich dojrzewanie rozpo-
czyna się zazwyczaj ok. 10–12 dni później 
niż owoców odmiany ‘Elsanta’. Wyrównane 
truskawki cechują się wysoką jędrnością 
i trwałością. Odmianę wyróżnia duży po-
tencjał plonotwórczy.
Firma Mazzoni (fot. 3) oferuję powta-
rzającą owocowanie odmianę truskawek 
‘Vivara’. Owoce są czerwone, błyszczące, 
średniej wielkości i mają sercowaty kształt. 

Wyróżniają się dobrym smakiem i wysoką 
trwałością pozbiorczą. Rośliny wykazują 
wysoką odporność na mączniaka i plen-
ność. Odmiana jest polecana do upraw 
polowych oraz bezglebowych. Quicky® 
jest odmianą bardzo wczesną, o średnio 
silnym wzroście. Owoce są stożkowate, 
barwy karminowej, dojrzewają ok. 5 dni 
wcześniej niż owoce odmiany ‘Honeoye’. 
Zaletami odmiany są: duża tolerancja na 
choroby liści i systemu korzeniowego oraz 
wysoka plenność.
Odmiana truskawek Tea® znajduje się 
w ofercie firmy Geoplant Vivai (fot. 4). Ro-
śliny cechują się średnim wzrostem i dużą 
plennością (1 kg owoców z rośliny). Owoce 
są czerwone, błyszczące, duże, stożkowa-
te, jędrne oraz wytrzymałe w transporcie. 
Odmiana polecana jest do upraw polowych 
i pod osłonami. Owoce dojrzewają 3 dni 
później niż odmiany ‘Alba’. Odmiana Olym-
pia® posiada natomiast duże, stożkowate, 
jędrne, czerwone i błyszczące owoce. Rośli-
ny o średnim wigorze i wysokiej plenności 
(1,2 kg owoców z rośliny). Polecana jest do 
uprawy w klimacie kontynentalnym. 

Fot. 1. W tym roku odbyła się X edycja TSW
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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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Zbiór owoców przypada dzień wcze-
śniej niż u odmiany ‘Alba’.

Malina
W ofercie Gospodarstwa Ogrodniczego 
Szetyńscy (fot. 5) znajduje się odmiana 

‘Delniwa’. Owocuje na pędach jednorocz-
nych. Okres dojrzewania owoców przy-
pada od końca lipca do końca sierpnia, 
częściowo wypełniając lukę między zbio-
rami odmian letnich i jesiennych. Owoce 
są duże, jasne, w kształcie stożka, smaczne 

(zawartość ekstraktu ponad 11° Brix). Od-
miana jest obiecująca do zbioru kombaj-
nowego – dzięki długiemu utrzymywaniu 
się dojrzałych owoców na pędach oraz 
dobremu ich oddzielaniu pod wpływem 
otrząsania.

Fot. 2. Agronom Plants

Fot. 4. Geoplant Vivai

Fot. 6. Kraege International

Fot. 3. Mazzoni

Fot.5. Gospodarstwo Ogrodnicze Szetyńscy

Fot. 7. Poland Plants
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‘Malling Freya’ jest wczesną, letnią od-
mianą maliny w ofercie firmy Kraege 
International (fot. 6). Owoce są stożko-
watego kształtu, jasnoczerwone. Rośliny 
bezkolcowe, średniej wysokości, pędy 
o krótkich międzywęźlach. Odmiana jest 
interesująca dla marketingu bezpośred-
niego. Natomiast Mapema® jest odmia-
ną maliny jesiennej. Owoce są czerwone, 
z połyskiem, duże, stożkowe, o dobrym 
smaku. Jej główną zaletą jest wysoki udział 
w całym plonie owoców klasy pierwszej. 
Termin początku wczesnych zbiorów przy-
pada w tym samym czasie co owoców 
odmiany ‘Polka’.
W ofercie firmy Poland Plants (fot. 7) znaj-
duje się ‘Radziejowa’ – wczesna, letnia 
odmiana maliny. Zbiór owoców przypada 
zazwyczaj w drugiej połowie czerwca, ty-
dzień przed zbiorem malin odmiany ‘Lasz-
ka’. Owoce są duże, stożkowate, czerwone 
z niewielkim połyskiem, jędrne i smaczne. 
Polecane do sprzedaży na rynek dese-
rowy i do przetwórstwa. ‘Meeker’ jest 

odmianą jesienną, pochodzenia amery-
kańskiego. Krzewy wydają owoce na dwu-
letnich pędach. Owoce są małe, smaczne, 
stożkowe, ciemnoczerwone, błyszczące 
i aromatyczne. Dojrzewają wcześniej niż 
maliny odmiany ‘Glen Ample’. Rośliny są 
dość odporne na choroby wirusowe i cho-
roby korzeni.

Borówka wysoka
W ofercie Gospodarstwa Rolnego Kor-
fanty Paweł (fot. 8) znajduje się wczesna 
odmiana borówki wysokiej ‘Bluejay’. Ro-
śliny charakteryzują się silnym wzrostem, 
wydają dużą liczbę pędów jednorocznych. 
Owoce są średniej wielkości, ciemnonie-
bieskie, słodko-winne, dojrzewają od po-
łowy lipca do początku sierpnia. Główną 
zaletą odmiany jest wysoka wyjątkowa 
mrozowytrzymałość i mała wrażliwość na 
wiosenne przymrozki. Rośliny są wrażliwe 
są na suszę. ‘Bluegold’ to z kolei odmiana 
o średnio wczesnym terminie dojrzewania. 
Krzewy cechują się silnym wzrostem i dużą 

liczbą jednorocznych pędów. Owoce są 
duże, kuliste, smaczne z wyjątkowo trwa-
łym nalotem woskowym.
Szkółka Duke and Berry (fot. 9) posiada 
w ofercie odmianę Huron®. Jej owoce są 
fioletowo-niebieskie, regularnej wielkości, 
zebrane w dość luźne grona, smaczniejsze 
od owoców odmian ‘Duke’, ‘Draper’ czy 
‘Bluecrop’. Dojrzałość zbiorczą osiągają 
kilka dni po owocach odmiany ‘Duke’, 
lecz przed dojrzeniem owoców odmiany 
‘Draper’. Odmiana dobrze znosi późno-
wiosenne przymrozki oraz zimowe spad-
ki temperatury do –34°C. ‘Legacy’ jest 
natomiast odmianą o dużych, jędrnych, 
smacznych, niebieskich jagodach. Owo-
ce dojrzewają kilka dni przed owocami 
odmiany ‘Bluecrop’. Rośliny cechują się 
silnym wzrostem, wzniesionym i luźnym 
pokrojem. Dużą ich zaletą jest wysoka 
plenność.

Monika Korzeniowska
współpraca

Truskawki – Maliny
• sadzonki świeże (zielone)
• sadzonki frigo
• sadzonki zagonowe typu waiting-bed
• sadzonki "misted tips" (produkowane 
 w zamgławianych szklarniach lub 
 tunelach)

 sadzonki doniczkowane •
 sadzonki z gołym korzeniem •
 sadzonki długopędowe(long-cane) •

D 48291 Telgte  ·  Fon +49 2504 7000-0
www.kraege.de/pol · pieper@kraege.deKRAEGE

I N T E R N A T I O N A L

MALWINA
Późna odmiana 
o nisamowitym 

smaku 
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Fot. 8. Gospodarstwo Rolne Korfanty Paweł Fot. 9. Duke and Berry

r e k l a m a



 Dla praktyków

24 Truskawka, malina, jagody

Bez analizy ani rusz  
Coroczne nawożenie jest koniecznością, gdyż pozwala uzupełnić braki składników pokarmowych 
w glebie. Przy obecnych cenach nawozów i biorąc pod uwagę zasolenie gleb użytkowanych 
rolniczo w Polsce, nie warto nawozić ani „na oko”, ani „na zapas”. Dostarczenie do gleby (a także 
pozakorzeniowo w okresie wegetacji) odpowiednich dawek składników pokarmowych zwiększa 
wysokość plonów i ich jakość. Nawożenie na podstawie wyników analiz pozwala na oszczędności 
i wzrost opłacalności produkcji rolniczej.

u Instrukcja pobierania próbek (opracowana na podstawie 
PN-R-04031:1997). Podstawą każdej analizy gleby jest dostar-
czenie do punktu analiz prawidłowo pobranej próbki glebowej. 
Warto przypomnieć sobie zasady pobierania. Instrukcje są do-
stępne m.in. na stronie Okręgowej Stacji Chemicno-Rolniczej  
(OSChR): 
Przed przystąpieniem do pobierania próbek glebowych należy 
sporządzić szkic pól gospodarstwa przeznaczonych do badań. 
Na polach tych należy zakreślić zasięg powierzchni uprawianych 
roślin, np. okopowe, zboża, rzepak itp. Próbka (ogólna uśrednio-
na) powinna reprezentować obszar użytku rolnego o zbliżonych 
warunkach przyrodniczych (typ, rodzaj i gatunek gleby, ukształ-
towanie terenu) i agrotechnicznych (przedplon, uprawa, nawoże-
nie). Powierzchnia użytku przypadająca na próbkę ogólną, przy 
wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym 
ukształtowaniem terenu, nie może przekroczyć obszaru 4 ha. 
Próbkę ogólną należy przygotować oddzielnie dla każdej uprawy. 
Próbki ogólne powinny być zaznaczone na dokładnie wykona-
nym szkicu, opatrzone kolejnymi numerami wraz z określeniem 
powierzchni pola, którą reprezentują. Próbki pobrane z użytków 
zielonych muszą być oprócz numeru oznakowane X.
Aby sporządzić próbkę ogólną, należy pobrać do 20 próbek 
pierwotnych według schematu:

Zaleca się prostopadły kierunek pobierania do zabiegów agro-
technicznych (uprawa, nawożenie). Próbka ogólna (uśredniona) 
powinna ważyć około 0,5 kg. Próbki pierwotne pobiera się laską 
glebową (fot. 1) z wierzchniej warstwy gleby 0–20 cm, kolejno 
wykonując czynności: 1) w miejscu pobierania próbki pierwot-
nej (pojedynczej), rolę świeżo zaoraną przydeptać; 2) pionowo 
ustawić laskę do powierzchni gleby; 3) wcisnąć laskę do oporu 
(na wysokość poprzeczki ograniczającej); 4) wykonać pełny obrót 

i wyjąć laskę; 5) zawartość wgłębienia (zasobnika) przenieść do 
pojemnika skrobaczki; 6) po pobraniu próbek pojedynczych, 
całość wymieszać i napełnić kartonik lub woreczek. 
Próbek nie należy pobierać: na obrzeżach pola do 5 m; w miej-
scach po stogach i kopcach; w rowach, bruzdach, kretowiskach 
i żwirowiskach; w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu 
(w razie potrzeby z tych miejsc pobrać dodatkowe próbki).
Należy zwrócić uwagę na zgodność oznaczeń zawartych na 
opakowaniu próbki z jej odpowiednikiem na szkicu pola. Próbki 
tak opisane wraz z opisanym szkicem gospodarstwa, należy 
dokładnie zapakować i dostarczyć bezpośrednio lub pocztą 
do Stacji Chemiczno-Rolniczej albo przekazać pracownikowi 
terenowemu SCHR.
u Natychmiastowy wynik. Dla tych plantatorów, którzy chcą 
szybko uzyskać informację na temat zasobności gleb w składniki 
pokarmowe, dostępne jest od dwóch lat przenośne narzędzie do 
tego celu – skaner SoilCares (fot. 2). W pierwszej wersji urządzenie 
umożliwiało wygodną analizę m.in. poziomu pH i tekstury gleby 
(zawartość materii organicznej), jej przewodności elektrycznej 
i temperatury. Można było także otrzymać praktyczne zalecenia 
dotyczące konieczności i skali nawożenia danymi minerałami. 
Obecnie dostępna jest także dodatkowa aplikacja, która współ-
pracuje ze skanerem SoilCares i analizuje pomiar azotu (N), fosforu 

(P) i potasu (K) oraz zapewnia odnoszące się do nawożenia tymi 
minerałami zalecenia nawozowe. Jak twierdzi producent i dostaw-
ca na polski rynek – firma Blue Fifty – nowoczesna technologia 
wykorzystująca globalną bazę danych kalibracyjnych. Skaner 
SoilCares wykorzystuje też technologię czujnika podczerwieni 
(NIR), przekształcając dane kalibracyjne tegoż czujnika na wła-
ściwości chemiczne danej gleby. Badanie to umożliwia m.in. 
monitorowanie żyzności gleb na bieżąco w okresie wegetacji 
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o niskiej 
zawartości 

chlorków

Specjalistyczne  
nawozy

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

pl.timacagro.com

N-8% (forma amonowa-5%,  
forma amidowa-3%),  

P-8%, K-17%, CaCo3-14%, MgO-3%,  
SO3-29%, B-0,15%, Zn-0,1%

N-5% (forma amonowa-5%,  
P-10%, K-15%, CaCo3-18%, MgO-3%,  

SO3-37%, B-0,15%, Zn-0,1%

N-PROCESS, MEZOCALC TOP-PHOS, PHYSIO+,  MEZOCALC

Odpowiedni do zastosowania  
w większości gleb  

- szczególnie polecany  
przy odczynie zbliżonym  

do obojętnego
(pH w zakresie 6,0-7,0)

Odpowiedni do zastosowania  
w większości gleb  

- szczególnie polecany  
na glebach  

o niskim pH (poniżej 6,0)  
lub wysokim (powyżej 7,0).

N-PROCESS ograniczający  
straty azotu, aktywujący azot  

organiczny w glebie  
i optymalizujący przemiany  

tego składnika  
w roślinie uprawnej.

Aminopuryna w postaci PHYSIO+  
powoduje lepsze ukorzenianie się 

roślin (rozwój korzeni włośnikowych),  
co przekłada się na bardziej  

efektywne pobieranie składników 
pokarmowych z gleby.

N-PROCESS wpływa dodatnio  
na efektywność odżywiania  

azotem (jego pobierania i przemian 
w roślinie). Wpływa również  
pozytywnie na efektywność  

wykorzystania azotu  
wprowadzanego w standardowych 

nawozach.

Forma fosforu TOP-PHOS®  
znacznie ogranicza  

uwstecznianie się pierwiastka  
w glebie. Dzięki tej formule  

fosfor z nawozu TOP 30 HORTI  
jest wykorzystany znacznie lepiej 
niż ze standardowych nawozów 

niezależnie od pH gleby.

upraw. Współpracująca z tym systemem aplikacja dostępna na 
smartfonie, wyświetla określony w ten sposób stan gleby. Skaner 
SoilCares ma też zdalny dostęp do Internetu i współpracuje też 
z powiązanymi aplikacjami, które są sukcesywnie przez produ-
centa uaktualniane i rozszerzane. Natychmiastowy test jakości 
gleby polega na wykonaniu najpierw 5 skanów badanej próbki 

gleby za pomocą skanera SoilCares, 
który następnie drogą satelitarną 

przesyła odpowiednie dane na 
smartfon, gdzie są one anali-
zowane w odpowiedniej apli-
kacji i jednocześnie wysyłane 

drogą satelitarną do ogólnej bazy 
danych, zgromadzonych ze świata. 

Na koniec, do aplikacji na smartfonie 
przychodzi informacja zwrotna – raport 

o glebie – w którym znajdziemy dane o jej 
składzie i zaleceniach odnośnie jej dalszego 

traktowania (nawożenia). Cały ten proces trwa 
maksymalnie 10 minut.

Rafał A. Bury
współpraca

Źródło: https://www.schr.gov.pl/

Najodpowiedniejszym okresem pobierania 
próbek glebowych jest okres wiosenny lub 
jesienny przed wysiewem nawozów. Należy 
unikać pobierania próbek bezpośrednio 
po zastosowaniu nawozów mineralnych, 
po nawożeniu organicznym oraz w okresie 
nadmiernej suszy lub wilgotnej gleby.
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Fot. 1. Pobieranie próbek gleby w sposób tradycyjny 

Fot. 2. Skaner SoilCares
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 Z kraju i ze świata

W obu wydarzeniach wzięło udział ponad 360 wystawców z całego 
świata. Asortyment prezentowały firmy nie tylko z Europy (m.in. 
Polski, Czech, Niemiec, Litwy, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Grecji, 
Szwecji), lecz również z bardziej egzotycznych miejsc globu, np. 
z Palestyny i Korei Południowej. Targi cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem, odwiedziło je ponad 13 tys. osób. Wydarzenie 
cały czas ewoluuje i przeobraża się, podążając za rozwojem rynku 
i oczekiwaniami zarówno wystawców, jak i zwiedzających. Przez 
ostatnie lata znacząco zwiększyły się liczba i jakość wystawianych 
produktów i usług – mówił Mateusz Szewc, kierownik targów. 
u W ramach wydarzenia wręczono nagrody dla najlepszych 
producentów żywności ekologicznej, tradycyjnej i naturalnej. 
Do konkursu zgłoszono 33 produkty. 
l W kategorii „Produkt Polski Ekologiczny” złoty medal otrzymały 
firmy Eko Farma Świętokrzyska za produkt „Bio Pasztet Gryczany” 
i Ekopierożek Sp. J. za produkt „Ekologiczne pierogi z mięsem”.
l W kategorii „Produkt Zagraniczny Ekologiczny” złoty medal 
otrzymała firma Bio Planète za produkt „Oliwa z oliwek z truflami”.
l W kategorii „Produkt tradycyjny” złoty medal otrzymały firmy 
Prosto ze Wsi za produkt „Malinowy sok przecierowy” (fot. 1) oraz 
Fungopol za produkt „Zupa podgrzybkowa”.
l W kategorii „Produkt specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego” złoty medal otrzymały firmy Czarna Malina za produkt 

„Czarna Malina Eliksir 100%” 
oraz Ol’Vita za produkt „Olej 
lniany do diety dr Budwig 
zimno tłoczony nieoczysz-
czony”.
u Wyróżnienia – Puchar 
Ministra przyznano z kolei:
l w kategorii „Produkt eko-
logiczny” firmie Eko Farma 
Świętokrzyska za produkt 
„Bio Pasztet Gryczany”;
l w kategorii „Produkt tra-
dycyjny” firmie Fungopol za 
produkt „Zupa podgrzyb-
kowa”.
u Zdrowie przede wszyst-
kim. Według raportu agencji 
badawczej IMAS Internatio-
nal „Żywność ekologiczna 
w Polsce w 2018 r.” głównym 
powodem zakupu ekożyw-
ności jest w opinii Polaków 
to, że jest ona zdrowsza od 
konwencjonalnej. A Pola-
kom coraz bardziej zależy 
na zdrowiu. Dlatego tak 
prężny jest trend „powrotu 
do korzeni” – do zdrowej, 
nieskażonej wody, żywno-
ści, kosmetyków. Konsu-
menci oczekują produktów 
naturalnych i jak najmniej 
przetworzonych, które 
odżywiają organizm, do-
starczają energii, witamin, 
mikro- i makroelementów 
oraz zaspokajają określone 
potrzeby żywieniowe.
Podążając tym nurtem, firmy zaprezentowały m.in.:
l organiczny, pasteryzowany, zawierający tylko naturalne cukry, 
bez dodatku konserwantów i utrwalaczy sok z jagody kamczackiej 
„Biohaskap” (fot. 2) prezentowany przez firmę Nutracevit z Łodzi;
l 100% eliksir z czarnej maliny z plantacji Barbary Rusieckiej-Gór-
niak z Nałęczowa (właścicielki firmy Czarna Malina);

Natura Food 2019
XII edycja Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Naturalnej „Natura Food” miała 
miejsce od 18 do 20 października ub.r. w Łodzi. Równolegle w hali wystawienniczej EXPO Łódź 
odbywały się 8. Targi Ekologicznego Stylu Życia „beECO”.

18–20.10.2019 r.
Łódź 
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Fot. 1. „Malinowy sok przecierowy” otrzymał medal w kategorii  
„Produkt tradycyjny”

Fot. 2. Sok z jagody kamczackiej – naturalny, 
pasteryzowany, bez dodatku cukru

Fot. 3. Dżem z winogron – produkt rzadko  
spotykany na rynku
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 Z kraju i ze świata

l przetwory, np. dżem „Owocowa dobroć z winogron” (fot. 3) 
i soki tłoczone firmy Owocowa Kraina z Dmosina;
l suszone przekąski z owoców i warzyw polskiego pochodzenia, 
produkowane przez Amkez Food z Kobieli Wielkich;
l wina białe wytrawne i półwytrawne oraz czerwone wytrawne 
z Winnicy Mnich;
l suplementy diety, oleje, syropy owocowe, kosmetyki firmy 
EkaMedica;
l 100% soki przecierane z malin, porzeczek, borówek, jeżyn, 
truskawek – bez dodatku cukru z firmy Prosto ze Wsi z Mirkowa;
l tłoczone na zimno oleje (m.in. lniany, z orzechów laskowych, 
z pestek arbuza, konopny, z awokado), kosmetyki naturalne, 

nasiona z firmy Ol’Vita z Marcinkowic;
l owoce mini kiwi oraz przetwory z nich (fot. 4) – sok tłoczony 
na zimno, konfitura, prezentowane przez Stowarzyszenie Plan-
tatorów MiniKiwi;
l produkty (m.in. pasty, dżemy, przekąski, płatki, czekolady) 
słodzone stewią, prezentowane przez firmę Stewiarnia z Chylic;
l suszone owoce, warzywa, mieszanki do zup, herbatki (fot. 5) 
produkowane przez firmę AWB z Handzlówki
l soki, syropy, przetwory z dzikiej róży produkowane przez firmę 
Polska Róża.

Katarzyna Owczarek
Plantpress
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Fot. 5. Powodzeniem cieszą się suszone owoce i warzywaFot. 4. Mini kiwi – owoce mogą być wykorzystane na wiele sposobów

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego

www.plantpress.pl
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Ekologiczne produkty  
owocowe na Daleki Wschód

Piotr Nowak jest właścicielem firmy Korab Garden założonej w 2011 r. 
w miejscowości Samoklęski Kolonia Druga (woj. lubelskie). Zajmuje się 
ona produkcją żywności „bio”, głównie z owoców pochodzących z własnych 
upraw. Soki oraz inne przetwory oferowane są na rynku lokalnym (fot. 1, 2),  
a także w dużej mierze eksportowane do krajów azjatyckich. Korab Garden 
to także rodzinna grupa producentów zrzeszająca sadowników uprawia-
jących owoce miękkie.

Dlaczego owoce miękkie?
P. Nowak pochodzi z Łodzi, ogrodnictwo 
od zawsze było jego pasją. Po osiedleniu 
się nieopodal Parku Kozłowieckiego, blisko 
nadal nienaruszonej natury, na terenach 
objętych programem Natura 2000, gdzie 
panują idealne warunki do prowadzenia 
upraw ekologicznych, marzeniem p. No-
waka stało się założenie plantacji aronii 
i porzeczki czarnej. Pomysł na „małe” 
przetwórstwo (we własnym zakresie) na-
rodził się już wcześniej, lecz zrealizowany 
został dopiero w momencie drastycznych 
spadków cen płaconych za owoce tych 

gatunków. W Polsce jeszcze do niedawna 
„ekologia” była niedoceniana, mało znana 
i nie cieszyła się popularnością. Wyższe 
ceny bioproduktów, w stosunku do po-
chodzących z upraw konwencjonalnych, 
zniechęcały konsumentów do ich kupna. 
Na rynku krajowym nie było możliwości 
zbytu soków i dżemów z owoców produ-
kowanych w systemie ekologicznym. Dla-
tego właściciele Korab Garden rozpoczęli 
poszukiwania innych rynków zbytu. Na 
Lubelszczyźnie są idealne warunki do upra-
wy aronii. Dzięki jesiennym różnicom tem-
peratury między dniem a nocą uaktywniają 

się zawarte w owocach antocyjany. Barwniki 
te mają wiele właściwości wpływających 
pozytywnie na nasze zdrowie. Jednak nie 
w każdym mikroklimacie możliwe jest uzy-
skanie owoców o takich właściwościach. Po-
winniśmy więc czerpać z naszego potencjału 
i edukować nasze dzieci o wielkich zaletach 
codziennego picia soków oraz jedzenia owo-
ców. Niestety wiele osób w Polsce nadal jest 
nieświadomych, jak ważne dla zdrowia są 
owoce i warzywa. Łatwiej nam zdobyć od-
biorców z innych kontynentów, szczególnie 
z krajów, w których świadomość obywateli 
na temat zdrowego żywienia jest wysoka – 
mówił P. Nowak. Obecnie plantacje aronii, 
porzeczki czarnej i maliny grupy Korab 
Garden znajdują się na ponad 200 ha.

Zbyt na eksport
Produkty ekologiczne Korab Garden są 
eksportowane przede wszystkim do kra-
jów azjatyckich. Pierwszym krajem, do 
którego firma je wysłała, była Japonia. Soki 
z aronii podbiły następnie rynek w Korei 
Południowej (fot. 3 na str. 30), w której gros 
społeczeństwa nastawione jest na pro-
wadzenie zdrowego stylu życia i docenia 
walory prozdrowotne polskich produktów 
ekologicznych. Chińczycy natomiast cenią 
soki z czarnej porzeczki pochodzące z kra-
jów europejskich. Soki czy inne produkty 
eksportowane do Chin, aby zdobyć uznanie 
tamtejszej ludności, muszą być rozlewane 
i pakowane w Europie i wysyłane w formie 

Monika Korzeniowska 
współpraca
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Fot. 1. Promocja polskich soków i przetworów Korab Garden z aronii i porzeczek na targach żywnościowych 
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gotowego produktu. W innym wypadku 
Chińczycy obawiają się, że dany produkt 
nie jest oryginalny. Polska jest czołowym 
producentem aronii na świecie. Uważam, że 
powinniśmy promować ten owoc w kraju i za 
granicą ze względu na tak duże walory proz-
drowotne. Tym bardziej, że owoców o tak 
dużej zawartości antocyjanów nie uda się 
wyprodukować w innym rejonie świata – 
tłumaczył P. Nowak.
Korab Garden przywiązuje dużą wagę 
do promocji przede wszystkim aronii, ale 
też porzeczek czarnych i innych owoców 
o właściwościach prozdrowotnych. Przez 
promowanie swoich produktów na tar-
gach w Europie, Ameryce Północnej i Po-
łudniowej oraz Azji przed firmą otwierają 

się możliwości eksportu do wielu krajów. 
Z roku na rok udaje się jej podbijać co-
raz to nowe rynki. Nowi kontrahenci są 
zawsze ciekawi, gdzie położona jest nasza 
plantacja i czy rzeczywiście jest to miejsce 
„czyste” i ekologiczne. Nasze gospodarstwo 
odwiedziła swego czasu telewizja koreań-
ska – chcieli zobaczyć, jak u nas wygląda 
produkcja soków. Przedstawiciele koreań-
skich mediów byli pozytywnie zaskoczeni, 
zachwyceni naszym klimatem i lokalizacją 
– opowiadał P. Nowak.
Oferta produktowa firmy jest sukcesywnie 
powiększana. Obecnie w asortymencie 
znajdują się soki NFC o smakach: aronia, 
aronia-len, jabłko-aronia, porzeczka, jabł-
ko-porzeczka, porzeczka-jabłko-daktyl, 

jabłko-rokitnik, jabłko-malina-róża. Testo-
wane są również nowe smaki: aronia-len-
-świdośliwa, jabłko-borówka, jabłko-trawa 
cytrynowa. Cenione przez konsumentów 
są dżemy, w tym w smakach: jabłko-rokit-
nik, porzeczka-jabłko, aronia-jabłko. Do 
Azji eksportowany jest również błonnik 
aroniowy.

Niedoceniane „czarne złoto”
Na Lubelszczyźnie znajduje się wiele 
gospodarstw zajmujących się uprawą 
porzeczki czarnej. Wynika to ze specy-
ficznego mikroklimatu regionu, m.in. 
późniejszego rozpoczęcia wegetacji, co 
sprawia, że porzeczka kwitnie zazwyczaj 
dopiero po wiosennych przymrozkach. 
Wysokie ceny porzeczki czarnej w prze-
szłości i możliwości zbioru kombajnowego 
zachęcały do zakładania plantacji tego 
gatunku. Niestety po dobrych (pod wzglę-
dem ceny) latach nastąpiły lata „chude”. 
Uprawa porzeczki czarnej przestała być 
opłacalna, a wielu rolników zlikwidowało 
swoje plantacje bądź nie zbiera owoców. 
Dlatego produkcja soków lub innych prze-
tworów jest najlepszym rozwiązaniem. Po-
rzeczka po przetworzeniu bez dodania cukru 
jest zazwyczaj niesmaczna. Na początku 
próbowaliśmy robić z niej nektary. Osta-
tecznie receptura powstała przy pomocy 
pracowników IO ze Skierniewic, pozwoliła 
nam na produkcję soków, które są nie tylko 
zdrowe, lecz także smaczne. Jednym z po-
mysłów na „dosłodzenie” było dodanie soku 
z daktyli. Dzięki temu uzyskaliśmy produkt 
słodszy i delikatniejszy. Naszym celem jest 
dotarcie do najmłodszych konsumentów, dą-
żymy do zwiększenia u dzieci świadomości 
na temat walorów prozdrowotnych owoców 
czarnej porzeczki, zachęcamy do codzienne-
go spożywania zdrowych, naturalnych, eko-
logicznych soków z owoców tego gatunku 
– opowiadał P. Nowak. Warto pamiętać, że 
owoce czarnej porzeczki są bogate w wi-
taminę C (100 g owoców pokrywa aż ok. 
260% dziennego zapotrzebowania na tę 
witaminę); antocyjany (mające pozytyw-
ny wpływ np. na układ krążenia, ostrość 
wzroku); rutynę (ułatwiającą wchłanianie 
witaminy C) oraz kwercetynę (o właści-
wościach moczopędnych). Do świeżych 
owoców porzeczki mamy dostęp tylko 
przez kilka tygodni w roku. Dlatego 
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Dzięki przetwórstwu członkowie grupy nie muszą martwić 
się o zbyt wyprodukowanych owoców. Uprawianymi przez 
zrzeszonych sadowników gatunkami są: czarna porzeczka, aronia 
i malina. Oprócz walorów prozdrowotnych owoce pochodzące 
z upraw grupy Korab Garden posiadają certyfikat produkcji 
ekologicznej, co jest dodatkowym atutem. Firma może się również 
poszczycić możliwością umieszczania logo „InHort” na swoich 
produktach. Część produktów badana jest bowiem pod kątem 
walorów prozdrowotnych w laboratoriach Instytutu Ogrodnictwa 
(IO). Technologia produkcji soków została opracowana na 
podstawie wiedzy i doświadczeń prof. Jana Oszmiańskiego 
z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który w swoich 
badaniach zajmował się właściwościami owoców miękkich, 
pestkowych i ziarnkowych.

Fot. 2. Bogaty asortyment soków ekologicznych, m. in. z aronii i porzeczek 
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alternatywą dla nich jest naturalny sok 
porzeczkowy, po który sięgać można przez 
cały rok, a który wzbogaca naszą dietę.

Owoce aronii 
…mają wysoką zawartość bioflawonoidów 
(m.in. flawonoidy, antocyjany, kwercetyna). 
Wykazują one działanie antyoksydacyj-
ne – neutralizują wpływ wolnych rodni-
ków na organizm człowieka; poprawiają 
też wchłanianie i działanie witaminy C 
(również w dużej ilości zawartej w tych 
owocach). Owoce aronii zawierają także 
witaminy z grupy B oraz witaminę E.
W gospodarstwie P. Nowaka owoce 
aronii po zbiorze są przechowywane 
w chłodniach w temperaturze –18°C, 
a do przetwórstwa przeznaczane są po 
przechowaniu. Działanie takie sprzyja za-
chowaniu cennych składników prozdro-
wotnych owoców oraz ich dobrego smaku. 

Niektórzy producenci aronii popełniają błąd, 
zbierając owoce już w sierpniu. Kierując się 
jedynie ich barwą. Owoce w tym czasie są 
jeszcze niedojrzałe i bardzo cierpkie. Co 
gorsza takie owoce trafiają zazwyczaj do 
bezpośredniego tłoczenia, przez co tracą 

najcenniejsze właściwości prozdrowotne. 
Aby temu zapobiec, należy je zbierać wtedy, 
gdy są w pełni dojrzałe – we wrześniu i kie-
rować je do przetwórstwa dopiero po ich 
wcześniejszym przemrożeniu – tłumaczył 
P. Nowak.
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Fot. 3. Etykieta soku aroniowego wysyłanego do Korei Południowej
fo
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Międzynarodowa Wystawa „ZIELEŃ TO ŻYCIE” odbywała się w pierwszych dniach września ub.r. w warszawskich halach EXPO XXI.  
Niestety – pomimo, że targi jak zawsze przygotowane były bardzo profesjonalnie – dało się odczuć, że wystawców było nieco mniej niż 
w czasie poprzednich edycji. 

„ZIELEŃ TO ŻYCIE”: wachlarz wystawców 

u W świecie roślin. Wśród wystawców 
„ZIELEŃ TO ŻYCIE” są przede wszystkim ci, 
którzy w ofercie posiadają rośliny ozdobne, 
drzewa, krzewy i byliny. Jednak w asorty-
mencie wielu szkółek z takim materiałem 
są także rośliny z grupy jagodowych. 
Na wystawie nie zabrakło Gospodarstwa 
Szkółkarskiego Ciepłucha z Konstantynowa 
Łódzkiego. W ich ofercie od lat jest bo-
rówka wysoka w bogatym asortymencie 
odmianowym (m.in. licencyjne odmia-
ny ‘Aurora’, ‘Draper’, ‘Liberty’, odmiany 

borówki półwysokiej i niskiej: ‘Northblue’, 
‘Northland’ i ‘North Country’ oraz borówki 
tarasowe – odmiany licencyjne: AinoPBR, 
AlvarPBR, ArtoPBR, JormaPBR), ale także dereń 
jadalny, świdośliwa (Amelanchier sp.), mod-
ne ostatnio krzewy kolcowoju (jagody goji) 
oraz suchodrzewu (jagody kamczackiej). 
Szkółka Superborówka z Jejkowic, oprócz 
szerokiego asortymentu odmian borówki 
wysokiej, oferuje także sadzonki aktinidii. 
Jest to spowodowane dużym zaintere-
sowaniem plantatorów tym gatunkiem, 

a konsumentów owocami – minikiwi. 
W ofercie są takie odmiany, jak ‘Weiki’, 
‘Geneva’, ‘Ananasnaya’, ‘Male’, ‘Jumbo’, 
‘Issai’, ‘Ken’s Red’. 
Duży asortyment odmian borówki ma 
w ofercie Szkółka Roślin Ozdobnych Mi-
rosława Tomaszka z Borzęcina. Rośliny są 
dostępne zarówno do dalszej produkcji 
w multiplatach M-24, M-60, M144, M240, 
jak i w pojemnikach P9. Dla finalnego od-
biorcy szkółka oferuje większy materiał 
nasadzeniowy na plantacje owocujące 
w pojemnikach oznaczonych C1,5 i C2. 
W ofercie szkółki M. Tomaszka jest kilka-
naście odmian, a główne to ‘Duke’ i ‘Chand- 
ler’. Na plantacjach towarowych liczy się 
jakość zbieranych jagód, coraz częściej ich 
wielkość i trwałość w obrocie, a te dwie 
odmiany świetnie wpisują się w taki trend.
Na wystawie obecni byli także przedsta-
wiciele Gospodarstwa Szkółkarskiego 

27. edycji Wystawy towarzyszyła 4. edycja targów  

„FLOWER EXPO POLSKA”. Organizatorzy – Związek Szkółkarzy 

Polskich i Agencja Promocji Zieleni – zaprosili do udziału w tych 

dwóch wydarzeniach blisko 250 wystawców z 10 krajów: Polski, 

Holandii, Niemiec, Danii, Włoch, Belgii, Francji, Litwy, Kenii i USA. 

http://www.zielentozycie.pl/
http://www.flowerexpo.pl/
http://www.flowerexpo.pl/
http://www.zszp.pl/
http://www.zszp.pl/
http://www.agencjapromocjizieleni.pl/
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Korfanty z okolic Sanoka. Specjalizuje się 
ono w produkcji materiału szkółkarskie-
go borówki wysokiej (‘Bluecrop’, ‘Duke’, 
‘Spartan’, ‘Bluejay’, ‘Elliott’) i haskapu (od-
mian jagody kamczackiej pochodzących 
z Ameryki Północnej z hodowli dr Maxine 
Thompson), a także derenia jadalnego 
i świdośliwy. 
Szkółka Roślin Ozdobnych Ważyńscy 
z Bedlna oferuje materiał rozmnożeniowy 
borówki wysokiej w szerokim asortymen-
cie odmianowym, aronii (m.in. odmiany 
‘Hugin’), jeżyny bezkolcowej, w tym od-
miany ‘Navaho’, ‘Black Satin’, ‘Loch Ness’, 
‘Agawam’ i ‘Triple Crown’ oraz maliny m.in. 
angielskiej hodowli: ‘Malling Promise’ 
i ‘Malling Jewel’, a także innych gatunków 
owocowych, głównie w małych pojem-
nikach. W ofercie są także aktinidie (np. 
‘Geneva’) i kolcowój (Lycium barbarum 
‘New Big’). 
Swoje stoisko na wrześniowej wystawie 
miała także firma PLANTIN (dawniej Go-
spodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Kusibab). 
Można było na nim zobaczyć, jak jest pro-
dukowany materiał rozmnożeniowy roślin 
jagodowych w kulturach in vitro. W ofercie 
laboratorium są odmiany dwóch głównych 
gatunków: borówki wysokiej i suchodrze-
wu (jagody kamczackiej), a także wiele 
innych, jak dereń, malina, jeżyna, żurawina, 
świdośliwa czy mniej obecnie popularne 
na rynku – agrest i porzeczki (czyt. TMJ 
8–9/2019). 
Najnowszą odmianę aktinidii ostrolistnej 
(Actinidia arguta) ‘Chang Bai Giant’, a także 
wiele innych ciekawych roślin owocowych, 

można było zobaczyć na stoisku szkółki 
Clematis Źródło Dobrych Pnączy z Prusz-
kowa. Owoce ‘Chang Bai Giant’ o zielo-
nej gładkiej skórce są smaczne, lekko 
spłaszczone, w kształcie serca, wyjątko-
wo duże (masa może osiągać nawet 20 g).  
Dojrzewają w październiku. Odmiana roz-
poczyna owocowanie w 3.–4. roku po po-
sadzeniu. Jest to odmiana żeńska, zatem do 
zapylenia i zawiązania owoców niezbędna 
jest w pobliżu roślina męska tego samego 
gatunku (np. męska ‘Weiki’; czyt. też TMJ 
12/2019). 
u Narzędzia, maszyny i rozwiązania 
techniczne. Na targach co roku prezen-
towane są także rozmaite rozwiązania 
techniczne, m.in. narzędzia, podłoża 
ogrodnicze, środki ochrony roślin i wspo-
magające produkcję oraz nawozy niezbęd-
ne do produkcji ogrodniczej. W tym roku 
stoiska na wystawie miały takie firmy, jak 
Elkner Service z Pamiętnej k. Skierniewic 
(oferujący m.in. elektronarzędzia, sekatory 
elektryczne marek Arvipo i Electrocoup, 
nawozy otoczkowane Mivena i nawozy 
rozpuszczalne Substral), EUROFLORA An-
drzej Otwiaska z Kalisza (w ofercie ma m.in. 
sekatory Felco, narzędzia ARS, opryskiwa-
cze Mantis), Ceres International z Pyzdrów 
(dostawca m.in. podłoży ogrodniczych, 
włóknin, folii i preparatów zawierających 
pożyteczne mikroorganizmy wraz z po-
żywką, które pomagają zwalczać owady, 
zapobiegają chorobom oraz zwiększają 
przyswajalność składników pokarmowych) 
i Royal Brinkman Polska (oferująca m.in. 
tablice i taśmy sygnalizacyjne, owady 

zapylające, feromony i biologiczne środ-
ki ochrony roślin), a także ICL Polska (do-
stawca nowatorskich nawozów, m.in. serii 
Osmocote). 
Do gospodarstw ogrodniczych i szkółkar-
skich swoją ofertę kierowały także firmy 
dostarczające ciągniki oraz pojazdy trans-
portowe różnego typu. W tej pierwszej 
grupie znalazły się mniejsze i większe 
maszyny do obsługi plantacji polowych 
i tunelowych m.in. takich producentów, 
jak John Deere, Iseki oraz Kubota. W przy-
padku tej ostatniej marki uwagę zwracał 
m.in. pojazd użytkowy Kubota – model 
RTV X1110 o mocy 25 KM z napędem 4 x 4 
oraz przekładnią hydrostatyczną, które 
może być wykorzystane do transportowa-
nia ładunku oraz spełniać typowe zadania 
dla ciągnika kompaktowego, np. można do 
niego zamontować pług śnieżny, zamiatar-
kę do odśnieżania i sprzątania, solarko-po-
sypywarkę czy przyczepę. 
Inną grupą pojazdów zarówno bagażo-
wych, jak i do przewozu osób są pojazdy 
marki MELEX krajowego producenta z Miel-
ca. Melex to jeden z najdłużej działających 
producentów pojazdów elektrycznych na 
świecie, który od ponad 40 lat dba o śro-
dowisko naturalne, produkując pojazdy 
elektryczne (eliminacja szkodliwych spalin).
u Folie i tunele. To odrębna grupa pro-
duktów, która była obecna na wystawie 
„ZIELEŃ TO ŻYCIE”. Wśród dostawców 
nowatorskich rozwiązań z tego zakresu 
były takie firmy, jak Center Plast (dostawca 
m.in. dużego asortymentu folii ściółkują-
cych i folii tunelowych, agrowłóknin, siatki 
antymrozowej i siatek cieniujących), Geo 
Polska (w ofercie ma folie ogrodnicze fir-
my Plastika Kritis, folie tunelowe, taśmy, 
systemy mocowania i pompowania folii, 
wentylatory mieszające, a także nawilżacze 
i karbowane węże grzewcze) oraz Farmer 
CO (producent tuneli foliowych, dostawca 
m.in. folii ogrodniczych, ramion zraszają-
cych, opryskiwacza wysokociśnieniowego 
HydroJet140 w wersji spalinowej i elek-
trycznej, a także komputerów klimatycz-
nych i sterowników) i Agro-Sur (dostaw-
ca tuneli pojedynczych i zblokowanych, 
szklarń i automatyki do obiektów, ramion 
zraszających i folii). 

Rafał A. Bury 
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Jaką odmianę truskawki 
wybrać?

W ostatnich latach w naszym kraju prężnie się rozwija uprawa truskawek. Oprócz 
dobrze znanych kierunków produkcji i zagospodarowania owoców (do których należą 
produkcja owoców przeznaczonych do przetwórstwa – „na płask” w otwartym polu lub 
na wczesny zbiór do bezpośredniej sprzedaży – pod niskimi okryciami z folii perforo-
wanej) intensywnie rozwijają się uprawy pod osłonami, szczególnie w nieogrzewanych 
tunelach foliowych. Wzrasta znaczenie upraw odmian powtarzających owocowanie, 
dzięki czemu truskawki dostarczane są na rynek od połowy lipca do niemal początku 
października, oraz tych z przeznaczeniem na późny (lipcowy) zbiór. 

Rozwój plantacji wynika też z coraz 
większego i doskonalszego asortymen-
tu odmian truskawek oferowanych przez 
hodowców. Owoce nowych kreacji coraz 
lepiej wpisują się w preferencje konsumen-
tów, szczególnie tych, którzy robią zaku-
py w wielkopowierzchniowych sieciach 
handlowych. Od przysłowiowego handlu 
z marketami „nie uciekniemy”, tak samo jak 
nie uciekli od niego plantatorzy z Europy 
Zachodniej. Dlatego rodzimi producenci 
muszą się przygotować do współpracy 
z dużymi sieciami i dostarczania „czerwo-
nych” owoców na rynek marketowy. Pierw-
szym i najważniejszym krokiem w tym 
przygotowaniu jest dobór odmiany do 
nowych nasadzeń. Trzeba też udoskonalić 
procesy i systemy produkcji „czerwonych” 
owoców, aby odpowiadały najbardziej 
wymagającym normom jakościowym.

Gdzie szukać informacji?...
Wśród plantatorów największe zaintere-
sowanie wzbudza zawsze dyskusja o od-
mianach. Świadczy o tym chociażby fakt, 
że webinarium, które przygotowała firma 
„Doradca Jagodowy”, a w trakcie którego 
o odmianach dyskutowali dr hab. Zbigniew 
Jarosz (z Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Lublinie) i Adam Borzęcki (z firmy 
Boryna, sprzedawca sadzonek 

truskawek oraz plantator) 
zdobyło w ciągu tygo-

dnia ponad 20  000 
wyświetleń. Nie-

małą dyskusję 
wywołał też 

panel poświę-
cony nowym 
odmianom, 
który odbył 

się na II Kongresie Truskawkowym. Takich 
przykładów „poszukiwania” przez plan-
tatorów wiedzy o nowych odmianach 
i wzmożonego zainteresowania nimi 
można byłoby mnożyć. I niewątpliwie są 
to dobre przykłady zdobywania podsta-
wowej wiedzy o nowych odmianach. Do 
tych pozytywnych przykładów zaliczył-
bym jeszcze kontakty z rodzimymi i zagra-
nicznymi hodowcami czy producentami 
materiału szkółkarskiego. Kolejnym miej-
scem, gdzie można zdobyć informacje są 
np. targi, konferencje, pokazy, szkolenia, 
demo farmy. W tych miejscach można zo-
baczyć rośliny różnych odmian truskawki 
lub/i ich owoce (udostępniane w celach 
promocyjnych i pokazowych). Można 
więc dokonać oceny wizualnej i porów-
nać odmiany pod kątem np. siły wzrostu 
systemu korzeniowego, masy liściowej, 

Albert Zwierzyński
Doradca Jagodowy
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dynamiki kwitnienia, a nawet odporno-
ści na agrofagi. W czasie takich spotkań 
organizatorzy udostępniają zazwyczaj 
materiały, można więc odczytać z nich 
podstawowe paramenty charakteryzujące 
odmianę, w tym np.: okres jej owocowania, 
wielkość owoców, ich masę, zawartość 
ekstraktu, witaminy C czy składników 
odżywczych. Dzięki takim danym nowe 
odmiany można porównywać z dobrze 
znanymi i powszechnie uprawianymi. Aby 
porównania te były miarodajne, trzeba 
wziąć pod uwagę, że rośliny muszą być 
uprawiane w podobnych (takich samych) 
warunkach (podłoże, gleba, nawożenie, 
ochrona). Informacje takie mogą być zesta-
wiane i analizowane przez producentów 
w czasie podejmowania decyzji o wybo-
rze nowej odmiany. Jest to bardzo dobra 
praktyka, umożliwiająca zapoznanie się 
z daną odmianą.

… i skąd jej nie pozyskiwać?
Uwagę należy też zwrócić na inną prakty-
kę, moim zdaniem niekorzystną dla pro-
ducenta. Często ją niestety obserwuję, 
w mojej opinii jej wykorzystanie przynosi 
plantatorowi więcej zamieszania i kłopo-
tów niż pożytku. Mianowicie na popu-
larnych portalach społecznościowych, 
szczególnie w grupach tematycznych, 
gdzie „gromadzą” się nie tylko profesjo-
nalni ogrodnicy, lecz także i amatorzy 
uprawy roślin jagodowych, obserwuję 
pojawiające się w komentarzach wpisy. 
Przytoczę kilka: „‘Aprica’ czy ‘Sybilla’?”, 
„Jaką odmianę polecacie?”, „Chcę zało-
żyć hektar truskawek nie wiem, jaką od-
mianę wybrać, pomóżcie?”, „Co sądzicie 
o odmianie xxx?”, „Jaką waszym zdaniem 
odmianę warto uprawiać?”. Jest ich oczy-
wiście znacznie więcej, przykłady moż-
na by mnożyć. W tym, że plantatorzy 

wymieniają się informacjami, nie należy 
upatrywać niczego złego, ale… Najczę-
ściej opinie takie są mało precyzyjne, 
stronnicze, subiektywne, tendencyjne 
i odnoszą się do konkretnych warunków 
uprawy i środowiska, o których już nie 
wspomina się we wpisach. Uzyskiwanych 
w ten sposób odpowiedzi, ocen i opi-
nii radziłbym nie traktować poważnie 
w procesie podejmowania poważnych 
decyzji dotyczących doboru odmiany. 
Taka wymiana opinii w Internecie miałaby 
sens, gdyby odpowiedzi na wyżej posta-
wione pytania brzmiały mniej więcej tak:  
„20 kwietnia 2018 r. posadziłem odmia-
nę XYZ z sadzonek typu frigo w klasie A+. 
Truskawki uprawiam na podwyższonych 
zagonach ściółkowanych czarną folią, sto-
suję fertygację, od początku wegetacji do 
końca zbiorów nawożę rośliny (w dawce:  
N = xx kg/ha, P = xx kg/ha, K = xx kg/ha,  
Mg = xx kg/ha i Ca = xx kg/ha). Ochrona 
– na podstawie wskazań stacji meteo i pro-
gramu symulującego rozwój patogenów  
(tu można by dodać wykresy pogodowe 
lub z modelu chorobowego). Owoce sprze-
daję bezpośrednio do klienta za pośrednic-
twem ulicznych straganów. Po zbiorach 
schładzam je i w ciągu doby dostarczam do 
sprzedaży. Moim zdaniem zalety odmiany 
XYZ to doskonały smak owoców, jasna bar-
wa skórki i wyrównanie owoców. Wady zaś 
to: mała twardość owoców, (należy zwró-
cić uwagę na prawidłowe odżywienie 
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wapniem i krzemem), owoce ciemnieją po 2–3 dniach”. W tym 
wymyślonym przeze mnie fragmencie przykładowej odpowiedzi 
zawarte są treściwe i konkretne informacje. Gdy potencjalny 
producent truskawek do przetwórstwa lub do sieci handlowych 
przeczyta taki komentarz, może nabrać wątpliwości, czy dana 
odmiana sprawdzi się w jego systemie uprawy lub organizacji 
sprzedaży. Apeluję zatem, zanim wybierzemy lub odrzucimy 
daną odmianę, przemyślmy kolejny raz własną decyzję, nie 
podejmujmy jej zbyt pochopnie, bo jej konsekwencje mogą 
nas bardzo dużo kosztować! Korzystajmy z portali społeczno-
ściowych i Internetu w celu wymiany opinii, ale róbmy to w taki 

sposób, aby uzyskane informacje były jak najbardziej konkret-
ne i realistyczne. Przytoczę jeszcze jeden przykład informacji 
z portalu społecznościowego. Wiadomość brzmi: „Kto uprawia 
odmianę XYZ na podwyższonych zagonach, a owoce kieruje do 
sprzedaży bezpośredniej? Proszę zostawcie komentarz. Dzięki”. 
Pod takim wpisem pojawiają się komentarze następującej treści: 
„Marysia – uprawiam na płask”, „Dawid – ja uprawiam w zago-
nach, do marketów”, „Jan – uprawiam na zagonach, do handlu 
bezpośredniego” itp. Tego typu komentarze zachęcają nadawcę 
wiadomości do kontaktu z Janem – może on prywatnie z nim 
porozmawiać i wypytać o interesujące go szczegóły.

Wybór odmiany – od czego zacząć?
Na to pytanie zawsze mam tę samą odpowiedź. Należy zacząć od 
końca…, czyli… Zachęcam do zaopatrzenia się w kartkę i długopis 
lub otworzenia komputera (smartfonu), udzielenia sobie odpo-
wiedzi na kilka pytań i zapisania tych odpowiedzi. Mianowicie:
u Komu sprzedaję produkowane owoce?
u Kiedy odbiorca oczekuje największych ilości owoców?
u Jakie trzy cechy/parametry owoców są najważniejsze dla 

mojego odbiorcy?
u Jakie koszty ponoszę na wyprodukowanie 1 kg lub 1 tony 

owoców?
u Ile czasu zajmuje mi dystrybucja i sprzedaż owoców, od zbioru 

owoców do ich dostarczenia klientowi ostatecznemu?
u Ile odbiorca jest w stanie zapłacić za truskawki?
u W jakiej sytuacji mogę oczekiwać wyższej ceny za owoce (np. 

ograniczając obecność pozostałości środków ochrony roślin 
w owocach)?

u Owoce, której odmiany były w tym/minionym sezonie naj-
droższe na rynku, a które były najtańsze?

Takich przykładowych pytań może być więcej. Uzyskane odpo-
wiedzi pozwalają na utworzenie tzw. „mapy myśli” pt. „Szanse”, 
zarys tego, co oczekuje odbiorca (odbiorcy). Uzyskujemy też 
pierwsze informacje o ekonomii naszej produkcji. 

Możliwości
Drugiej grupie pytań w „mapie myśli” nadajmy tytuł: „Możliwości”. 
Odpowiedzmy na następujące pytania:
u Jakim kapitałem na rozszerzenie produkcji dysponuję?

Wybrane nowe odmiany i klony truskawki 
Hodowca Dystrybutor w Polsce Numer 

klonu
Nazwa odmiany Dostępność, 

od sezonu
CIV, Włochy Vivai Mazzoni Lycia® 2021
Vissers America BV Poland Plants ‘Cory’, ‘Destiny® 2020

Poland Plants ‘Polwina’ 2020
NIAB EMR,
Wielka Brytania

Agronom Plants MallingTM Allure, MallingTM Champion

Forward Holding B.V Boryna Plant, De Kemp FE1711 ‘Ritmo’ 2020
New Fruit, Włochy Boryna Plant ‘Scala’ 2018
Hodowla Stefan Kraege, Niemcy Boryna Plant ‘Glorielle’ 2020
Hasabred, Niemcy Boryna Plant ‘Rendezvous’ 2020
Flevo Berry, Holandia Flevoplant ‘Bravura’ 2020
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u Jaki mam sprzęt w gospodarstwie?
u Jaki system uprawy prowadzę?
u Jak nawadniam rośliny?
u Jakim sprzętem wykorzystywanym do zabiegów ochrony 

roślin dysponuję?
u W jaki sposób reguluję zachwaszczenie na plantacji?
u Jakie są moje możliwości inwestycyjne?
Odpowiadając na te pytania, plantator ocenia możliwości uprawy 
danej odmiany na podstawie zasobów i środków, które posiada, 
ewentualnie tych, które może łatwo zdobyć (np. pożyczając 
maszynę do formowania zagonów od kolegi, kupując sprzęt bez 
nadwyrężenia budżetu gospodarstwa). Taka ocena uwidacznia 
także perspektywy rozwoju lub ich brak. Pozwala na określenie 
możliwości zmian, np. z dotychczasowego systemu uprawy od-
mian wczesnych pod niskimi osłonami na uprawę w pojedynczych 
nieogrzewanych tunelach foliowych.
Przygotowując „mapę myśli” dotyczących tematu „Szanse i moż-
liwości” można łatwo wyciągnąć wnioski o kierunku produkcji 
i zaplanować pewne aspekty uprawy truskawek, tak aby nie 
być zaskoczonym brakiem np. pewnych środków czy narzędzi 
do produkcji w sezonie. „Zaskakiwanie” zarezerwujmy tylko dla 
pogody, ta bowiem zaskakuje nas ciągle…

Komu sprzedaję?
Nad tym pytaniem warto się zastanowić. Odpowiedź na nie nasu-
wa bowiem wiele sugestii przy wyborze odmiany. Jeśli plantator 
zbywa owoce głównie na rynek przetwórczy to powinienem my-
śleć o takich odmianach, jak np.: ‘Senga Sengana’ czy ‘Honeoye’. 
Jeśli zaś chce sprzedawać wczesne truskawki bezpośrednio do 
odbiorcy, to powinien zastanowić się nad wyborem odmiany 
‘Flair’, ‘Grandarosa’ czy ‘Asia’, a jeśli do sieci handlowej – odmia-
ny ‘Alba’. Myśląc z kolei o eksporcie owoców, warto wziąć pod 
uwagę odmiany: ‘Elegance’, ‘Elstanta’ – rynek Wielkiej Brytanii;   
‘Salsa’ – Szwecji; ‘Elsanta’ i ‘Sonata’ – Holandii; ‘Fortuna’, ‘Rabida’, 
‘Calinda’ (odmiany południowe niepolecane do uprawy w Pol-
sce) – Hiszpanii. Wspomnę jeszcze o odmianie ‘Marmolada-O-
nebor’, której owoce, jeszcze przed embargiem rosyjskim, były 
najchętniej wysyłanymi do naszego wschodniego sąsiada. To 
tylko kilka przykładów i kierunków zbytu owoców i doboru od-
mian uwzględniających potrzeby danego rynku. Listę kierunków 
zbytu i preferowanych odmian należy oczywiście poszerzyć. 

W tym materiale chciałem jednak zwrócić uwagę producentów 
na prosty sposób określenia rynków zbytu dla danej odmiany. 

Testowanie – to działa!
Jaką odmianę wybrać? Odpowiedź na to pytanie jest prosta 
i mógłbym ją zamknąć w jednym zdaniu, a nawet w jednym słowie 
– TESTOWAĆ. To jest słowo klucz. I tak, gdy zamawiamy lub odbie-
ramy sadzonki truskawki, powinniśmy pytać dostawcy, jaką nową 
lub jakie nowe odmiany testuje i obserwuje. W szkółkach zwykle co 
roku testowanych jest od kilku do kilkunastu nowych odmian lub 
klonów, których sadzonki w niewielkich ilościach sprzedawane są 
plantatorom (tabela). Dla dostawców materiału szkółkarskiego 
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jest to korzystna praktyka. Sprzedając nową odmianę lub klon 
do danego gospodarstwa, dostawca odwiedza je w sezonie, po-
zyskuje informacje i zdobywa wiedzę o nowej odmianie/klonie, 
którą może rozpowszechniać wśród potencjalnych odbiorców. 
Warto zatem kupić trzy lub cztery testowane odmiany/klony (nie 
więcej) i posadzić rośliny, każdej z odmian na powierzchni od 
0,3 do 1 ha. Jeśli posadzimy rośliny nowej odmiany na większej 
powierzchni, a nie mamy wiedzy jej o wymogach pokarmowych 
lub podatności na choroby i szkodniki możemy popełnić błędy, 
które będą nas wiele kosztować. Jeśli z kolei posadzimy np. tylko 
jeden rząd nowej odmiany, między rzędami uprawianej od kilku 
lat – w sezonie może okazać się niemożliwa modyfikacja składu 
pożywki (gdy zmodyfikujemy pożywkę dla jednego rzędu to 
nastąpi zmiana dla całej kwatery). Jeśli zaś testowa plantacja ma 
powierzchnię ok. 0,3–1 ha, można z łatwością modyfikować pro-
gramy ochrony i nawożenia oraz zabiegi agrotechniczne wedle 
potrzeb roślin w danym momencie sezonu. I tu jedna bardzo 
ważna uwaga. Mianowicie działania podejmowane na plantacji 
(w tym termin sadzenia, nawożenie, ochrona) należy skrupulat-
nie zapisywać (w zeszycie lub za pomocą aplikacji). Dzięki temu 
możemy uzyskać wiele informacji, m.in. o nadmiarach i niedobo-
rach składników pokarmowych. Możemy dopasować nawożenie 
do rzeczywistych potrzeb danej odmiany. I z czasem zdobyć 
najcenniejszą wiedzę o potrzebach i wymaganiach konkretnej 
odmiany uprawianej w konkretnym systemie. Wiedza pocho-
dząca z analizy notatek dotyczących działań agrotechnicznych 
czy zapisów ewidencji zabiegów jest bezcenna. Należy też mieć 
świadomość, że podstawowe informacje odnośnie uprawy danej 
odmiany (potrzeby żywieniowe, odporność na agrofagi) możemy 
uzyskać od hodowcy lub sprzedawcy.

Syndrom ‘Allegro’
O swoich doświadczeniach związanych z wprowadzeniem do 
uprawy w Polsce odmiany ‘Allegro’ opowiedział mi swego czasu 

A. Borzęcki. Przytoczę tę historię, poddając ją pod zastanowienie 
i przemyślenie. Adam opowiadał tak: „W sezonie 2018 pojawiła się 
na rynku odmiana ‘Allegro’, której właścicielem jest Fresh Forward 
Holding B.V. Znalazła się ona w ofercie kilku szkółek w naszym kra-
ju. W krótkim czasie zdobyła ogromną popularność. Jej sadzonki 
w 2018 i 2019 r. szybko zostały sprzedane. Już w ub.r. było bardzo 
wiele plantacji tej odmiany. Niektórzy plantatorzy, mimo że nie znali 
jej wymagań, obsadzali sadzonkami znaczne powierzchnie, nawet 
kilkuhektarowe areały, zachowując taką samą agrotechnikę jak 
w wypadku innych uprawianych odmian. Działania te obarczone 
były dużym błędem. W konsekwencji producenci nie byli zadowoleni 
z nowej odmiany. W połowie ubiegłego sezonu z rozżaleniem infor-
mowali mnie, że odmiana nie sprawdziła się w ich gospodarstwach 
i że „szykują pługi”, aby zlikwidować nowo posadzoną plantację. 
Przekonywałem ich, że testy z jednego sezonu nie są miarodajne, 
że jest to nowa odmiana, że musimy nauczyć się ją uprawiać, że 
potrzeba czasu na to, aby opanować technikę uprawy i zarządzania 
plantacją, na której posadzono ‘Allegro’”. 
Jak wynika, z przytoczonej wypowiedzi plantatorzy bardzo szybko 
podejmowali decyzję o uprawie nowej odmiany, przy pierwszym 
zaś niepowodzeniu równie szybko decydowali się na likwidację 
plantacji. Oba zachowania są niewskazane, a nawet niedopusz-
czalne i szkodliwe. Dlatego raz jeszcze powtórzę – nową odmianę 
trzeba przetestować, potem dopiero wprowadzać wielkopo-
wierzchniowe nasadzenia. Testy prowadzić należy przez kilka 
sezonów. Wracając do odmiany ‘Allegro’, obecnie wiadomo już, 
że jest to odmiana wczesna, o dużym wigorze wzrostu, dużej 
biomasie, jej owoce są wyrównane. Należy jednak limitować 
podawany roślinom azot.

Podsumowanie 
Jeśli zamierzamy wprowadzić do uprawy nową odmianę, powin-
niśmy zdobyć na jej temat jak najwięcej rzeczowych informacji. 
Nie można opierać się na opiniach pochodzących z jednego 
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Oferujemy szeroki wybór sadzonek truskawek, malin oraz karp szparagów. 
Wszystkie rosliny pochodzą od zagranicznych, licencjonowanych producentów. 

Autoryzowany agent szkółek z Holandii, Włoch oraz Anglii

Więcej informacji na stronie www.arplant.com.pl lub pod numerem telefonu 535 315 833
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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.

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

po połączeniu UPL i Arysta LifeScience

szczepionka dla roślin

Gotowe do obrony

OCHRONA 
BIOLOGICZNA 

   Środek ochrony roślin do zapobiegania chorobom truskawki

   Brak pozostałości i okresu karencji (może być stosowany w trakcie zbiorów)

   Unikalny mechanizm działania, roślina przygotowana na atak chorób

Vaxiplant SL

Vaxiplant



 Praktycy praktykom

gospodarstwa. Zachęcam do zadawania pytań, poznawania 
szczegółowych danych dotyczących uprawy danej odmiany 
w konkretnym gospodarstwie. Zachęcam też do analizy tych 
danych, a kolejno do ich syntezy i logicznych analogii w odnie-
sieniu do agrotechniki wykorzystywanej w naszym gospodar-
stwie. Działania takie są konieczne, aby uniknąć błędów, aby nie 
okazało się już w praktyce, że dana odmiana nie nadaje się do 
wykorzystania w praktykowanej przez nas technologii. Polecam 
sporządzenie wspomnianej wyżej i dokładnie opisanej „mapy 
myśli”. Dzięki temu, już teoretycznie możemy przyjąć lub wy-
kluczyć daną odmianę. Testujmy!!! Sprawdzajmy i obserwujmy 
nowe odmiany w naszych gospodarstwach, notując wszystko, 
czego doświadczamy. Zbierajmy dane i informacje, aby do-
wiedzieć się, dlaczego dana odmiana sprawdza się w naszym 

gospodarstwie lub nie nadaje się do wykorzystania. Decyzje 
o wyborze odmiany do produkcji wielkotowarowej opierajmy na 
zgromadzonych danych i wysnuwajmy wnioski. Takie działania 
pozwolą eliminować błędy i problemy, jeszcze przed ich wystą-
pieniem. W konsekwencji pomogą uchronić plantatora przed 
finansowymi stratami. Wybierając odmianę, nie podejmujmy 
pochopnych decyzji. Nie nasadzajmy roślin nowej odmiany na 
duże powierzchnie. Ale też nie rezygnujmy zbyt szybko z upra-
wy. Testujmy plantację przez kilka sezonów, aby móc sprawdzić 
różne scenariusze działań i zabiegów agrotechnicznych w róż-
nych warunkach pogodowych. Tak zdobytą wiedzę zapisujmy 
i archiwizujmy, po to, aby wykorzystać ją w przyszłości i po 
to, aby mogła nam służyć do podejmowania ważnych decyzji 
o zakupie sadzonek nowych odmian i ich uprawie.
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Truskawki – odmiany i biostymulacja 

V edycja Viproomu jagodowego organizowanego przez firmę Timac Agro (fot. 1, 2) odbyła się  
30 stycznia br. w Nowym Radzikowie. Poruszono tematy związane z odmianami truskawek oraz 
przedstawiono zalety stosowania biostymulacji roślin w trakcie fertygacji.

u Ocena odmian. Patryk Malczewski (fot. 3) z firmy Vivai Mazzo-
ni przedstawił ocenę wybranych odmian truskawki. Porównał 
trzy odmiany wczesne: ‘Clery’, Lofty® i Quicky®. Najwcześniejszą 
z wymienionych jest Quicky®, zbiór owoców rozpoczyna się 
około 5 dni wcześniej niż w wypadku odmiany ‘Clery’ i Lofty®. 
Jej kwiaty wyrastają ponad liście, prelegent polecał ją do uprawy 
tunelowej. Owoce odmian Quicky® i Lofty® są znacznie większe 
niż u odmiany ‘Clery’. Odmiana ‘Clery’ jest bardzo popularna 
w Niemczech. Owoce są smaczne, ale najmniejsze z porównywa-
nych. Wymienione odmiany są plenne – plon wynosi około 700 g  

owoców z rośliny. Trwałość owoców jest zadowalająca. Wadą 
odmiany Lofty® jest duża wrażliwość na mączniaka prawdziwego.
Wśród odmian średnio wczesnych prelegent porównał trzy: ‘Apri-
ca’, ‘Joly’ i ‘Sibilla’. Najwcześniejszą z nich jest odmiana ‘Aprica’, 
natomiast owoce odmian ‘Joly’ i ‘Sibilla’ dojrzewają 7 dni później. 
Prezentowane odmiany mają duże owoce. Jednak ze względu na 
wygląd, dzięki połyskowi, wyróżniają się truskawki odmian ‘Aprica’ 
i ‘Sibilla’. Owoce odmiany ‘Aprica’ mają gorszy smak niż truskawki 
‘Joly’ i ‘Sibilla’. Plenność w wypadku odmiany ‘Joly’ wynosi około 
700 g owoców z rośliny, a u odmian ‘Aprica’ i ‘Sibilla’ około 1000 g  

Fot. 1. Uczestnicy spotkania
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owoców z rośliny. Ze względu na wysoką odporność roślin na 
choroby ‘Aprica’ sprawdza się również w uprawach ekologicz-
nych. ‘Joly’ z kolei to odmiana wrażliwa na mączniaka rzekomego. 
Najwyższą trwałością i jędrnością cechują się owoce odmiany 
‘Aprica’. Porównując wszystkie wymienione cechy, ‘Aprica’ i ‘Sibilla’ 
wypadają lepiej od ‘Joly’.

W segmencie odmian późnych P. Malczew-
ski przedstawił ‘Aros’ i ‘Laetitia’. Owoce od-
miany ‘Laetitia’ dojrzewają o 5 dni później 
niż owoce ‘Aros’. ‘Aros’ wydaje znacznie 
większe, ładniejsze i trwalsze owoce oraz 
jest plenniejsza od ‘Laetitia’. Truskawki od-
miany ‘Laetitia’ są smaczniejsze od owoców 
odmiany ‘Aros’. Porównując cechy obu od-
mian lepiej wypada ‘Aros’. 
Nową odmianą w ofercie firmy Vivai Ma-
zzoni jest Lycia® – tradycyjna odmiana 
o średnio silnym wzroście, bardzo plenna. 
Polecana do uprawy polowej oraz pod osło-
nami (w tunelach). Wykazuje odporność 
na mączniaka prawdziwego oraz choroby 
systemu korzeniowego. Owoce są większe 
niż odmiany ‘Clery’, o kształcie przedłużo-
nego stożka, regularne, łatwe w zbiorze, 
nie ciemnieją oraz cechują się wysoką ja-
kością pozbiorczą. Skórka bardzo odporna 

na uszkodzenia. Smak owoców jest intensywny, aromatyczny, 
bardzo słodki, o niskiej kwasowości. Owoce dojrzewają kilka dni 
po odmianie ‘Aprica’.
u Fertygacja z biostymulacją. Jacek Witkowski (fot. 4) z firmy 
Timac Agro podsumował sezon 2019, który nie był łatwy dla 
ogrodników. Wiosenne przymrozki, bark opadów, susza i wysoka 
temperatura odcisnęły swoje piętno na wielu plantacjach. Dlatego, 
aby zmniejszyć stres roślin związany z warunkami pogodowymi, 
niezbędne jest odpowiednie nawożenie. Dobrym rozwiązaniem 
jest biostymulacja roślin przez zastosowanie prekursorów fitohor-
monów. Działają one: l wspomagająco – regulują transport we-
wnątrz rośliny, wpływają na zwiększenie intensywności pobierania 
wapnia i magnezu, poprawiają dostępność składników pokarmo-
wych; l stymulująco i regenerująco – pobudzają rozwój korzeni, 
wzrost komórek, wczesny rozwój liści i kwiatów, aktywują florę 
bakteryjną w glebie; l antystresowo – zapobiegają starzeniu się 
chlorofilu, zwiększają odporność roślin w sytuacjach stresowych.
KSC Adur jest to nawóz poprawiający skuteczność pobierania 
wapnia przez korzenie. Zawarty w nim kompleks ADUR działa 
odżywczo i biostymulująco – wpływa na stymulowanie wzrostu 
systemu korzeniowego przez produkcję młodych korzeni przy-
byszowych; a także wspiera wzrost wegetatywny i generatywny. 
Biostymulujące właściwości produktu wpływają pośrednio na 
transport wapnia w roślinie, również do liści i owoców. KSC Perła 
zawiera natomiast kompleks PHYT-ACTYL. Stosowanie tego nawo-
zu wpływa na optymalne pobieranie składników pokarmowych 
przez rośliny. Kompleks PHYT-ACTYL dzięki zawartości prekur-
sorów fitohormonów, substancji o działaniu biostymulującym 
i antystresowym oraz schelatowanym mikroelementom zwiększa 
aktywność metaboliczną roślin.
W czasie spotkania Konrad Kozakiewicz z firmy Haygrove mówił 
o wynikach doświadczenia przeprowadzonego w uprawie tru-
skawek w tunelu (czyt. też TMJ 10–11/2019).

Monika Korzeniowska
współpraca

Fot. 2. Przedstawiciele firmy Timac Agro

Fot. 3. Patryk Malczewski z firmy Vivai Mazzoni

Fot. 4. Jacek Witkowski z firmy Timac Agro
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Truskawkowe problemy
Polska jest krajem najbardziej liczącym się w produkcji owoców 
jagodowych w Europie, a już na pewno w UE. Stwierdzenie to od lat 
funkcjonujące w świadomości producentów, z biegiem czasu staje się 
jednak coraz mniej aktualne. Zbiory owoców większości gatunków co 
prawda nadal utrzymują się na imponującym poziomie, lecz dotych-
czasowe realia rynkowe zmieniają się diametralnie.

Po pierwsze, pokonanych zostało wiele 
barier technologicznych i logistycznych, 
co umożliwiło rozwój produkcji, przetwór-
stwa i eksportu w krajach, które do nie-
dawna stanowiły rynki zbytu dla towarów 
pochodzących m.in. z krajów Wspólnoty. 
Po drugie, zmienia się otoczenie bizne-
sowe w naszym kraju, z punktu widzenia 
producenta – na niekorzyść. W bieżącym 
roku znacząco zwiększyły się koszty pracy. 
Stanie się o tym jednak zdecydowanie 
głośniej, gdy sezon i zbiory będą w pełni, 
a zatrudnieni zaczną domagać się zapłaty. 
Zdaniem wielu ekspertów, wzrost wyna-
grodzeń nie zatrzyma niestety odpływu 
do Niemiec, zbawiennych dla polskiego 
rynku, pracowników zza wschodniej gra-
nicy. Żeby tego było mało, w bieżącym 
roku zwiększyły się także koszty energii. 
Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze 
zmiany klimatyczne…

Kto zbierze truskawki?
Z tą swoistą mieszanką problemów jako 
jednym z pierwszych przyjdzie się zmagać 
producentom truskawek. Uprawiany przez 
nich gatunek jest dość specyficzny, a w za-
istniałych okolicznościach okazać się może 
całkiem nierentowny. Truskawki wymagają 
bowiem dużych nakładów pracy, gdyż 
zbiór owoców odbywa się ręcznie. Czy 
w bieżącym roku uda się zorganizować 
dostatecznie wielu zbieraczy? To pytanie 
już od kilku lat nie traci na aktualności, 
aczkolwiek w bieżącym roku, po wzroście 
płacy minimalnej, jeszcze trudniej będzie 
plantatorom zachęcić ludzi do podjęcia tej 
wyjątkowo żmudnej pracy. Osób zaintere-
sowanych zbieraniem truskawek i tak uby-
ło po uruchomieniu transferów socjalnych. 
Gdy producenci uporają się już ze zbiorem, 
kolejną kwestią pozostanie zagospodaro-
wanie plonów. Większych problemów nie 
powinno być ze zbytem na rynek owoców 
deserowych. Truskawki, jako oznaka nabie-
rającego tempa nowego sezonu wegeta-
cyjnego, są zawsze przyjmowane przez 
konsumentów entuzjastycznie, lecz w ten 
sposób można sprzedać jedynie niewielką 

część zbiorów.

Egipska konkurencja
Szacuje się, że średnio 70–75% 

owoców kierowanych jest do 
przetwórstwa – głównie do 
mrożenia. Owoce „zakonser-
wowane” niską temperatu-
rą są niemal doskonałym 
przedmiotem handlu mię-
dzynarodowego. Sam proces 

mrożenia wymaga jednak bardzo dużej 
ilości energii, a ta w bieżącym roku stała się 
dla przedsiębiorstw znacznie droższa. Spo-
dziewać się można, że przedstawiciele firm 
produkujących mrożonki będą starali się 
zrekompensować wyższe koszty działalno-
ści, oferując plantatorom niższe ceny za su-
rowiec. Przenoszenie rosnących obciążeń 
na odbiorcę końcowego staje się bowiem 
coraz trudniejsze, ze względu na rozwój 
upraw truskawek zwłaszcza w Egipcie, ale 
też w Maroko i ich eksportu z tych państw. 
Są to kraje, w których warunki klimatyczne 
pozwalają na znaczne wydłużenie okresu 
podaży. Po drugie, niższe są tam koszty 
pracy i wymagania środowiskowe stawia-
ne producentom. W efekcie zdarzają się 
czasem pewne niedopuszczalne sytuacje, 
jak np. zarażenie wirusem żółtaczki ponad 
130 osób w USA, które spożywały mrożone 
truskawki z Egiptu. Zdarzenie to pocią-
gnęło za sobą wprowadzenie w sierpniu 
2016 r. przez Stany Zjednoczone embarga. 
Problemy z bezpieczeństwem żywności 
wystąpiły także w eksporcie do Arabii Sau-
dyjskiej, o czym świadczy wstrzymanie 
przez ten kraj dostaw w czerwcu kolejne-
go roku. Egipcjanie, wyciągając wnioski 
z popełnianych błędów, coraz większą 
wagę przykładają do jakości eksporto-
wanych owoców. W tym celu rozwijają 
i wdrażają system monitorowania jakości 
owoców, pod względem pozostałości po 
środkach chemicznych. Mimo wszystko 
wielu odbiorców nadal sceptycznie pod-
chodzi do truskawek z tego kraju. Nie 
zmienia to faktu, że owoce z Egiptu z po-
wodzeniem znajdują kolejnych nabywców, 

Mgr inż. Łukasz Zaremba
Instytut Ekonomiki Rolnictwa  
i Gospodarki Żywnościowej – PIB
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ugruntowując swoją pozycję na głównych 
rynkach zbytu w UE, czyli: niemieckim i ho-
lenderskim oraz brytyjskim. Są to jedno-
cześnie najważniejsze kierunki eksportu 
dla mrożonych truskawek z naszego kraju. 
Polskie owoce zdobyły uznanie na rynku 
międzynarodowym głównie za sprawą 
swoich walorów smakowych i jakościo-
wych, ale również dzięki atrakcyjnej ce-
nie. W ostatnich latach, ta ostatnia cecha 
coraz bardziej się zatraca, co w obliczu 
systematycznego wzrostu podaży tanich 
mrożonek z Egiptu powoduje stopniowe 
ograniczenie popytu na polskie towary.

Odmiana ma znaczenie
Nie bez znaczenia pozostaje jeszcze fakt, 
że dynamicznemu rozwojowi produkcji 
truskawek w Egipcie towarzyszy wpro-
wadzanie do uprawy i obrotu nowych, 
atrakcyjnych odmian. W Polsce tymczasem 
brakuje wyróżniającej się propozycji. Na-
sza podstawowa odmiana przemysłowa 
‘Senga Sengana’ staje się wśród odbiorców 
coraz mniej popularna. Niektórzy twier-
dzą, że się „wyrodziła”, szkółkarze nato-
miast winą obarczają producentów, którzy 
nie kupowali drogich, kwalifikowanych 
sadzonek, tylko sami starali się rozmna-
żać je wegetatywnie, rozprzestrzeniając 
tym samym nie tylko różne mutacje, ale 
i choroby. Bezsprzecznym pozostaje fakt, 
że polscy plantatorzy nie doczekali się 
godnej następczyni tej już dość wyeksplo-
atowanej odmiany, podczas gdy dostawcy 
z południa są w stanie zapewnić swoisty 
powiew świeżości na rynku UE.

Wolumen produkcji
O tym, z jak silnym konkurentem przy-
szło się zmagać rodzimym plantatorom 
i eksporterom truskawek, świadczy także 
zwiększająca się dysproporcja w wolu-
menie produkcji tych owoców. Zgodnie 
z danymi FAO, jeszcze w 2004 r. zbiory 
truskawek w Egipcie wyniosły 105 tys. ton 

(wykres 1), co stanowiło 56,5% polskiej 
produkcji. Cztery lata później u naszego 
południowego konkurenta zrywano już 
blisko dwukrotnie więcej owoców, przez 
co plony w obu krajach były praktycznie 
takie same. Z każdym kolejnym rokiem 
zauważalnie rosły zbiory egipskich truska-
wek, natomiast w Polsce utrzymywały się 
na relatywnie stałym poziomie. W 2019 r.  
zbiory truskawek w Egipcie według 
wstępnych danych wyniosły ok. 380 tys. 
ton. W Polsce tymczasem GUS wstępnie 
oszacował je na 175 tys. ton, czyli o ponad  
20 tys. ton mniej niż rok wcześniej. Na spa-
dek produkcji wpłynęły przede wszystkim 
wiosenne przymrozki, które uszkodziły 
najwcześniej kwitnące odmiany. Mało było 
także opadów, przy panującej wysokiej 
temperaturze powietrza. Bieżący rok, pa-
trząc na dotychczasowy przebieg pogody, 
także może obfitować w zjawiska kryzyso-
we, które będą miały decydujący wpływ 
na zbiory. Kluczowa będzie zwłaszcza ilość 
opadów oraz ich intensywność. Z tym, jak 
wiadomo, z roku na rok jest coraz gorzej. 
W bieżącym sezonie próżno będzie także 
liczyć na wodę zgromadzoną w gruncie 
podczas zimy.

Co z tą pogodą?
Skończył się luty, a śniegu w Polsce prak-
tycznie nie było i nie ma. Mniej niż zazwy-
czaj jest go obecnie także w górach, skąd 
spływając w okresie wiosennych roztopów 
zasila rzeki. Współcześnie prowadzenie 

plantacji bez wydajnych systemów nawad-
niających staje się szczególnie ryzykowne 
i przeważnie nieopłacalne. Relatywnie 
wysoka temperatura, która utrzymuje 
się w naszym kraju w miesiącach zimo-
wych powoduje, że część roślin nie we-
szła w stan głębokiego spoczynku. Rodzi 
to obawy o przedwczesne rozpoczęcie 
ich wegetacji, a w konsekwencji kwitnie-
nia, okresu newralgicznego w wypadku 
truskawki uprawianej na wczesne zbio-
ry owoców. Do tego dochodzą zmiany 
uwarunkowań gospodarczych, których 
doświadcza polski rynek. Wszystkie te 
czynniki mogą spowodować, że bieżący 
rok będzie dla producentów truskawek 
przełomowy. Część z nich zapewne wycofa 
się z dotychczasowej działalności. Pytanie 
tylko jak wielu?

Globalne ocieplenie
Problemy wywołane zmianami klimatycz-
nymi nie dotyczą oczywiście tylko naszego 
kraju. W Egipcie anomalie pogodowe tak-
że przysparzają plantatorom wielu zmar-
twień. Skróceniu uległ przede wszystkim 
okres wegetacji. Sezon u naszych konku-
rentów z południa jeszcze kilkanaście lat 
temu zaczynał się na początku listopada 
i trwał do czerwca. Obecnie trwa on od 
grudnia do kwietnia. W pozostałych mie-
siącach temperatura powietrza jest zbyt 
wysoka dla roślin tego gatunku. Mimo to 
okres, w którym uprawa truskawki jest 
możliwa, pozostaje znacznie dłuższy 

Wykres 1. Zbiory truskawek w Polsce i w Egipcie w tys. ton

Źródło: Faostat 
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niż w naszym kraju. Najbardziej do-
tkliwą konsekwencją tych zmian jest 
dla Egipcjan utrata możliwości dostaw 
świeżych truskawek do krajów Europy na 
początku stycznia. Okres ten doskonale 
wykorzystują najwięksi konkurenci tego 
kraju, czyli Maroko i Hiszpania, oferując 
wówczas owoce doskonałej jakości. Skoro 
popyt na świeże truskawki pochodzące 
z Egiptu jest zaspokajany przez inne kraje, 
nie pozostaje nic innego jak konieczność 
rozwijania eksportu mrożonek.

Arena międzynarodowa
Ciekawe zmiany zachodzą także w mię-
dzynarodowej wymianie handlowej. Na 
rynku owoców świeżych w naszej czę-
ści świata od lat niepodzielnie panuje 
Hiszpania (wyk. 2). Mimo narastających 

wewnętrznych problemów, w tym rów-
nież związanych z dotkliwymi anomaliami 
pogodowymi, plantatorzy z tego kraju 
nadal są w stanie dostarczać odbiorcom 
z Europy produkt bardzo wysokiej jako-
ści. Na międzynarodowym rynku owoców 
świeżych swoją pozycję coraz wyraźniej 
akcentują w ostatnich latach Serbia i Bia-
łoruś. Prowadzone już od jakiegoś czasu 
działania mające na celu rozwój produkcji 
truskawek zaowocowały w obu tych kra-
jach wzrostem ich eksportu w 2018 r. do 
odpowiednio 79 i 42 tys. ton.
Istotne zmiany zachodzą w międzynaro-
dowym handlu truskawkami mrożonymi. 
Polska, będąca do niedawna najwięk-
szym eksporterem tego produktu, utra-
ciła swoją pozycję na rzecz Egiptu (wyk. 
3). Wzrost dostaw z południa przyczynił 

się do spadku zapotrzebowania na pol-
skie mrożonki w Niemczech, które do tej 
pory pełniły rolę odbiorcy strategiczne-
go. Mniejsze w minionym roku były tak-
że dostawy truskawek do Belgii i Francji. 
Ostatecznie w 2019 r. utrzymująca się od 
czterech lat tendencja spadkowa uległa 
pogłębieniu. Z danych handlowych udo-
stępnianych przez Ministerstwo Finansów 
wynika, że w okresie od stycznia do listo-
pada łączny eksport mrożonych truskawek 
z naszego kraju wyniósł 88,2 tys. ton i był 
o 5% mniejszy niż rok wcześniej i o aż 24,% 
mniejszy niż osiągnięty w analogicznych 
miesiącach 2016 r.
Polska w zasadzie nie liczy się w świa-
towym eksporcie świeżych truskawek, 
a w ostatnich latach jej pozycja uległa 
dalszej marginalizacji. Jeszcze pięć lat 
temu eksport z naszego kraju wynosił 15– 
18 tys. ton., jednak w 2018 i 2019 r. obni-
żył się on do ok. 6 tys. ton. Paradoksalnie 
zauważalny w tym wypadku spadek nie 
powinien stanowić powodu do zmartwień, 
ponieważ owoce zbierane do bezpośred-
niego spożycia szybko znajdują odbiorców 
w kraju. Co więcej nawet import świeżych 
truskawek nie uderza w polskich plantato-
rów, gdyż realizowany jest głównie w mie-
siącach, w których o rodzimym produkcie 
można jedynie marzyć. Zastanawiać może 
natomiast istotny wzrost dostaw do Polski 
w ostatnich latach truskawek mrożonych, 
przede wszystkim z Egiptu. Czy jest to 
dobre? Dla producentów niekoniecznie, 
ale w wypadku pozostałych uczestników 
rynku trudno o jednoznaczną odpowiedź.

Perspektywy
Pewne jest, że polscy plantatorzy tru-
skawek doświadczają obecnie głębo-
kich zmian, które dla części z nich okażą  
się powodem porzucenia dotychczasowej 
działalności. Coraz bardziej realna staje 
się także perspektywa utraty przez nasz 
kraj wysokiej pozycji w międzynarodo-
wym handlu mrożonymi truskawkami 
(wyk. 4), mimo że jakość i przydatność do 
przetwórstwa naszych owoców jest przez 
odbiorców bardzo ceniona. Stale jeszcze, 
choć nie bez problemów, będzie rozwijać 
się krajowy rynek owoców deserowych, 
co w zaistniałych okolicznościach należy 
traktować optymistycznie.

Wykres 2. Główni eksporterzy i eksport świeżych truskawek w tys. ton

Źródło: Comtrade

Wykres 3. Główni eksporterzy i eksport mrożonych truskawek w tys. ton

Źródło: Comtrade

Wykres 4. Główni odbiorcy i eksport z Polski mrożonych truskawek w tys. ton

Źródło: Ministerstwo Finansów
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 Co na to nauka?

Nawozy mineralne  
wzbogacone mikrobiologicznie  
w plonowaniu truskawki

Intensywne nawożenie roślin truskawki nawozami mineralnymi, powodujące zbyt silny wzrost roślin, nie 
sprzyja dobremu owocowaniu. W takich warunkach rośliny stają się podatne na infekcje fitopatogenami, 
a tym samym na występowanie chorób, zwłaszcza grzybowych. Z tego powodu nawozy mineralne powinny 
być aplikowane w optymalnych dawkach, zapobiegających zbyt intensywnemu wzrostowi roślin. Takie 
zabiegi agrotechniczne pozwalają uzyskać owoce wysokiej jakości.

Obecne trendy ekologicznej produkcji 
owoców na skalę towarową, rozwijające 
się w kraju i za granicą, wskazują, że wy-
korzystanie naturalnych środków sprzyja-
jących rozwojowi mikroflory i fauny w ry-
zosferze roślin umożliwia ich utrzymanie 
w dobrej kondycji fizjologicznej oraz uzy-
skanie plonów wysokiej jakości. W licznych 
publikacjach naukowych ukazujących się 
w różnych częściach świata wykazano, że 
do poprawy wzrostu i owocowania roślin 
sadowniczych, w tym truskawki, mogą być 
wykorzystywane produkty pochodzące 
z aktywnego działania bezkręgowców 
(dżdżownic). Badania prowadzone na 
świecie wielokrotnie wykazały korzystny 
wpływ pożytecznych mikroorganizmów, 
czyli bakterii, grzybów mykoryzowych 
i strzępkowych na wzrost i plonowanie 
roślin. Mikroorganizmy aplikowane do gle-
by i aktywnie rozwijające się w ryzosferze 
roślin przyczyniają się do lepszej kondycji 
roślin, a tym samym do uzyskania plonów 
wysokiej jakości.

Doświadczenie
W Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewi-
cach przeprowadzono doświadczenie, 
którego celem była ocena wpływu po-
żytecznych bakterii i grzybów strzępko-
wych, pochodzących z kolekcji SYMBIO 
BANK-u Instytutu Ogrodnictwa, na wzrost 
i plonowanie roślin truskawki odmiany 
Marmolada w warunkach polowych. Na 
poletkach o powierzchni 3 m2 posadzono 

12 roślin truskawki. Doświadczenie założo-
no z użyciem sadzonek typu Frigo A+ (fot. 1)  
i przeprowadzono w 4 powtórzeniach  
(fot. 2 na str. 44). Zastosowano kontrolne 
nawożenie roślin (NPK) oraz nawozy mine-
ralne takie jak, Polifoska 6, Mocznik, Super 
Fos Dar 40. Przeprowadzono ponadto apli-
kację do gleby pożytecznych bakterii z ro-
dzaju Bacillus oraz grzybów strzępkowych 
(fot. 3–5). Mikroorganizmy aplikowano bez 
nawozów lub w połączeniu z nawozami 
mineralnymi (tabela). Kombinację kontro-
lną stanowiły truskawki niczym nie nawo-
żone. Plon truskawek oceniano w drugim 
roku założenia doświadczenia.

Wyniki badań
u Nawożenie NPK nie miało wpływu na 

przyrost wielkości plonu. Pod jego 
wpływem zwiększyła się jedynie śred-
nia masa jednego owocu. 

u W porównaniu z kontrolą bez nawo-
żenia zastosowanie samych grzybów 
strzępkowych spowodowało zwięk-
szenie plonu i masy 1 owocu o 20%. 

u Aplikacja szczepów bakterii bez aplika-
cji nawozów mineralnych wpłynęła na 
zwiększenie plonowania o 40%, a masy 
jednego owocu o 20%.

u Nawożenie NPK wzbogacone mikrobio-
logicznie grzybami strzępkowymi 
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Fot. 1. Sadzonki frigo A+ truskawki odmiany Marmolada
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wpłynęło na wzrost plonu o 60% i masy 
owoców o ponad 15% (w porównaniu 
z kontrolą). Zastosowanie nawożenia 
NPK wzbogaconego o pożyteczne bak-
terie wpłynęło na wzrost plonu o 30%, 
przy czym średnia masa owocu zwięk-
szyła się o ponad 100%.

u Po aplikacji nawozu Polifoska 6 w dawce 
100% wzbogaconego pożytecznymi 
szczepami bakterii odnotowano kil-
kuprocentowy wzrost plonu. Wielkość 

owocu w tej kombinacji nawożenia nie 
różniła się wyraźnie od masy owoców 
roślin kontrolnych.

u Mocznik w dawce 100% wzbogacony 
grzybami tylko nieznacznie zwiększył 
wielkość plonu, natomiast pod jego 
wpływem masa 1 owocu zwiększyła 
się prawie o 20%.

u Super Fos Dar 40 w dawce 100% 
wzbogacony pożytecznymi bakteria-
mi podobnie jak nawóz Polifoska 6 nie  

miał wpływu na wielkość plonu, a nie-
znacznie zwiększał masę jednego owo-
cu.

u Super Fos Dar 40 w dawce 100% wzbo-
gacony mikrobiologicznie bakteriami 
podobnie jak nawóz Polifoska 6 nie miał 
wpływu na wielkość plonu, natomiast 
nieznacznie zwiększał masę jednego 
owocu.

u Aplikacja Mocznika w dawce 60% 
wzbogaconego grzybami strzępko-
wymi wpłynęła na zwiększenie plonu 
owoców truskawki o 20% i nieznaczne 
zwiększenie masy jednego owocu. Dzia-
łanie nawozu Polifoska 6 w dawce 60% 
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Fot. 2. Doświadczenie na truskawkach odmiany Marmolada (3 tygodnie po założeniu doświadczenia)

Fot. 3. Traktowanie: Kontrola bez nawożenia + szczepy bakterii

Fot. 4. Traktowanie: Super Fos Dar 40 100% + szczepy 
bakterii

Fot. 5. Traktowanie: Mocznik 60% + szczepy grzybów 
strzępkowych
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Wpływ nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie na wielkość plonu i masę 1 owocu truskawki od-
miany Marmolada (doświadczenie polowe, Sad Doświadczalny IO w Dąbrowicach, 2019 r.)

Lp. Traktowanie Wysokość plonu owoców w odniesieniu 
do roślin kontrolnych (%)

Masa 1 owocu w odniesieniu 
do roślin kontrolnych (%)

1 Kontrola (bez nawożenia) 100 100

2 Kontrola NPK 106,73 126,65

3 Kontrola + szczepy grzybów 116,47 123,62

4 Kontrola + szczepy bakterii 137,45 119,25

5 NPK + szczepy grzybów 160,00 116,75

6 NPK + szczepy bakterii 128,00 207,72

7 Polifoska 6 100% + szczepy bakterii 117,0 95,08

8 Mocznik 100% + szczepy grzybów 110,38 121,51

9 Polifoska 6 100% + szczepy bakterii 99,43 125,49

10 Super Fos Dar 40 100% + szczepy bakterii 103,31 116,52

11 Mocznik 60% + szczepy grzybów 119,08 107,72

12 Polifoska6 60% + szczepy bakterii 106,66 111,53

13 Super Fos Dar 40 60% + szczepy bakterii 98,14 107,40

wzbogaconego pożytecznymi bakteria-
mi było zbliżone do kombinacji, gdzie 
do nawożenia zastosowano Mocznik 
z grzybami strzępkowymi. Fos Dar 40 
w dawce 60% wzbogacony bakteriami 
nie miał wpływu na wielkość plonu tru-
skawki oraz na masę jednego owocu.

Wnioski
Z otrzymanych wyników można wycią-
gnąć następujące wnioski:
u Aplikacja grzybów strzępkowych 

bez nawozów oraz w połączeniu 
z nawozami mineralnymi powoduje 
znaczny wzrost plonu i masy jednego 

owocu truskawki odmiany Marmolada 
(fot. 6 i 7).

u Zastosowanie pożytecznych bakterii 
bez nawozów lub łącznie z nawozami 
mineralnymi zawierającymi głównie 
azot (NPK, Mocznik) zwiększa plon 
i masę jednego owocu truskawki od-
miany Marmolada.

u Aplikacja nawozu NPK nie ma większe-
go wpływu na plonowanie truskawki, 
natomiast nawożenie NPK w połącze-
niu z pożytecznymi mikroorganizmami 
istotnie zwiększa plonowanie roślin. Po 
zastosowaniu tego bionawozu moż-
na uzyskać zwiększenie plonowania 

truskawki w granicach od kilkunastu 
do kilkudziesięciu procent. Odnoto-
wano istotny wpływ nawożenia NPK 
w połączeniu z pożytecznymi mikro-
organizmami na wzrost plonowania 
roślin truskawki.

Dr hab. Lidia Sas-Paszt, prof. IO
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Publikacja finansowana (współfinan-
sowana) przez Narodowe Centrum 
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Fot. 6. Plon owoców truskawki odmiany Marmolada (traktowanie: 
Super Fos Dar 40 100% + szczepy bakterii)

Fot. 7. W pełni dojrzałe owoce truskawki odmiany  
Marmolada
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Nowa broń w walce  
z szarą pleśnią

W Tarczynie 28 czerwca ub.r. odbyło się spotkanie zorganizowa-

ne przez firmę Belchim Crop Protection (fot. 1). Ogrodnicy mieli 

okazję zobaczyć efekty doświadczeń, w których wykorzystano 

fungicyd Kenja® – środek zarejestrowany obecnie do stosowania 

m.in. w uprawach truskawki, wiśni i sałaty.

Isofetamid – nowa substancja 
 czynna
Kenja® to fungicyd, który jest znany ogrod-
nikom z Belgii, w naszym kraju natomiast 
jest „nowością”. W Polsce jako Kenja 400 SC  
zarejestrowany został jesienią ub.r. Sub-
stancją czynną środka jest należący do gru-
py karboksyamidów (SDHI) – isofetamid, 
skuteczny w zwalczaniu patogenów nale-
żących do Ascomycetes (np. Sclerotinia sp.,  
Monilia sp.) oraz Deuteromycetes (np. 
Botrytis sp.). Dzięki specyficznej budowie 
chemicznej, polegającej na obecności 
elastycznych wiązań między pierwiast-
kami, substancja ta „dostosowuje się” do 
patogenu, co utrudnia jego uodpornienie 
się na działanie preparatu. W uprawie tru-
skawki w gruncie i pod osłonami fungicyd 
zarejestrowany jest do zwalczania sprawcy 

szarej pleśni (fot. 2). Zaleca się stosowanie 
go od fazy BBCH 60 (początek kwitnienia, 
otwarte pierwsze kwiaty) do BBCH 85 (doj-
rzewanie owoców, główny zbiór – więk-
szość owoców jest wybarwiona), w dawce 
1,2 l/ha. W sezonie zaleca się wykonanie 
maksymalnie dwóch aplikacji, w odstę-
pie co najmniej 7 dni. Karencja wynosi  
1 dzień. Środek hamuje rozwój wszyst-
kich stadiów rozwojowych patogenu 
począwszy od kiełkowania zarodników, 
poprzez wzrost grzybni na powierzchni 
liści, jej penetrację, wtórny rozrost aż do 
tworzenia się zarodników. Kenja 400 SC 

Monika Korzeniowska 
współpraca

46 Truskawka, malina, jagody

Fot. 1. Przedstawiciele firmy Belchim

Fot. 2. Objawy szarej pleśni na owocach
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ma również właściwości translaminarne, 
co oznacza, że chroni całą roślinę, włącznie 
z powierzchnią nietraktowaną (i nowymi 
przyrostami). Przenika z powierzchni liścia 
(w miejscu naniesienia cieczy roboczej) 
do jego wnętrza – chroniąc go w całości. 
Preparat stosowany zapobiegawczo od 
początku kwitnienia roślin wykazuje naj-
wyższą skuteczność. Zaleca się stosować 
go przemienne z preparatami o innym 
mechanizmie działania. W uprawie wiśni 
natomiast środek stosowany jest do zwal-
czania sprawcy brunatnej zgnilizny drzew 
pestkowych (w dawce 0,9 l/ha, maksymal-
nie dwa razy w sezonie, w odstępie 9 dni 
między zabiegami).

Doświadczenie polowe
Firma Fertico przeprowadziła w ub. se-
zonie doświadczenie polowe w uprawie 
truskawki odmiany ‘Roxana’. Kwatera, na 
której prowadzono eksperyment była 
nawadniana. Celem doświadczenia było 
porównanie środków ochrony roślin sto-
sowanych do zwalczania sprawcy szarej 
pleśni, w różnych kombinacjach i liczbie 
aplikacji. Porównywano parametry owo-
ców (głównie trwałość i jakość pozbior-
czą) pochodzących z kontroli (na której 
nie zwalczano sprawcy szarej pleśni) 
oraz z kombinacji, w których stosowa-
ne były następujące substancje czynne: 
izofetamid, fluopyram + trifloksystrobi-
na, piraklostrobina + boskalid, cyprody- 
nil + fludioksonil oraz fenheksamid.  
We wszystkich kombinacjach doświad-
czalnych wykonano 4 zabiegi co 7 dni – 
pierwszy zabieg – 20 maja. Warunki pogo-
dowe (zimny i deszczowy maj 2019 r. – red.) 
sprzyjały porażeniu roślin przez Botrytis 
cinerea, sprawcę szarej pleśni – twierdził 
Michał Bartnicki (fot. 3) z firmy Belchim. 
Na owocach z kontroli po trzydniowym 
przechowaniu wystąpiły objawy porażenia 
szarą pleśnią. Nie zaobserwowano różnic 
w jakości owoców pochodzących z po-
szczególnych kombinacji doświadczalnych 
po trzydniowym okresie przechowywania 
(fot. 4). Widoczna różnica w jakości owo-
ców obserwowana była po 7 dniach ich 
przechowywania. Te pochodzące z kom-
binacji, w której zastosowano fungicyd 
Kenja 400 SC wyglądały zdecydowanie 
najlepiej (fot. 5).
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Fot. 3. Michał Bartnicki przedstawiał wyniki doświadczenia polowego

Fot. 4. Owoce po 3-dniowym przechowywaniu

Fot. 5. Truskawki traktowane fungicydem Kenja 400 SC po 7 dniach przechowywania wyglądały 
zdecydowanie lepiej niż owoce z pozostałych kombinacji
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Choroby grzybowe maliny  
a jej mrozoodporność
W czasie ubiegłorocznego Malinowego Factory (czyt. też TMJ 10–11/2019) dr Beata Hetman 
(fot.) opowiedziała, jaki wpływ na mrozoodporność malin mają patogeny powodujące choroby 
grzybowe. Prelegentka przedstawiła też etiologię najgroźniejszych w uprawie maliny chorób 
grzybowych, ich objawy i możliwości zwalczania.

Mrozoodporność (syn. mrozowytrzymałość) 
jest to zespół mechanizmów i procesów, 
dzięki którym rośliny mogą przeżyć okre-
sy mrozu, pojawiające się epizodycznie 
lub długotrwałe. Na tę cechę składają się: 
wytrzymałość roślin na mróz zimą, mro-
zowytrzymałość systemu korzeniowego 
oraz wytrzymałość na wahania temperatury 
zimą i wiosną. Mrozoodporność jest jed-
nym ze składników zimotrwałości. Oprócz 
mrozoodporności wiele innych czynników 
ma wpływ na zimotrwałość. Są to m.in.: 
temperatura, wielkość i rodzaj opadów, stan 
i wielkość pokrywy śnieżnej, odwilż, mróz, 
głębokość zamarzania gleby, mroźny i wy-
suszający wiatr oraz stopień usłonecznienia.
u Zamieranie pędów maliny jest jedną 
z najgroźniejszych chorób na plantacjach 
malin. Powodowane jest przez kilka gatun-
ków grzybów chorobotwórczych, w tym 
Didymella applanata, Botrytis cinerea, Lep-
tosphaeria coniothyrium, Elsinoë veneta, Ver-
ticillium spp., Fusarium spp. Niebagatelną 
rolę odgrywają też mrozowe uszkodzenia 
pędów. Nasilenie choroby jest zależne od 
warunków pogodowych, a także wielkości 
źródła infekcji i podatności odmiany. Obja-
wy występują głównie na dolnej części pę-
dów w postaci brunatno-fioletowych plam 
powstających wokół pąków u nasady liści. 
Przebarwienia te wraz z rozwojem patogenu 
powiększają się, stają się rozległe, a z czasem 
zmieniają kolor na srebrzystoszary i mogą 
objąć cały obwód pędu. W miejscach po-
rażenia pędów i na porażonych łuskach wi-
doczne są tworzące się perytecja (owocniki 
stadium doskonałego). Kora pędów pęka, 
łuszczy się i jest pokryta licznymi perytecja-
mi. Silnie porażone pędy zamierają jeszcze 
przed wykształceniem się kwiatostanów lub 
dojrzewaniem owoców. Na wiosnę źródłem 
pierwotnego zakażenia są perytecja lub pik-
nidia, które na porażonych częściach roślin 

rozwijają się przez całą zimę i na przedwio-
śniu. Po każdym dłużej trwającym deszczu 
w maju i w czerwcu wysiewy zarodników 
są bardziej obfite. Strzępki grzyba mogą 
wnikać przez nieuszkodzoną tkankę oraz 
drobne zranienia. W połowie lata na po-
wierzchni plam pojawiają się liczne, drobne, 
czarne piknidia, będące tworami stadium 
konidialnego grzyba. Powstające w nich 
zarodniki konidialne stanowią źródło infekcji 
wtórnych. Grzyb L. coniothyrium przez cały 
sezon wegetacyjny infekuje pędy maliny 
przez zranienia i uszkodzenia kory. Rozwija 
się w tkance naczyniowej, powodując brą-
zowe przebarwienia zasiedlanych części, 
jednak wyraźne objawy ujawniają się wio-
sną w drugim roku po zakażeniu.
u Szara pleśń, której sprawcą jest B. cinerea, 
to jedna z najgroźniejszych chorób maliny. 
Na plantacjach powoduje znaczne straty, 
głównie z powodu zamierania kwiatów i pę-
dów oraz gnicia owoców. Nasilenie choroby 
zależy od warunków pogodowych, wielko-
ści źródła infekcji oraz podatności odmiany. 
Na różnych częściach porażonych pędów 
pojawiają się rozległe jasnobrązowe plamy, 
bez wyraźnej granicy pomiędzy zdrową 
a chorą tkanką. Jesienią i zimą porażona 
tkanka przebarwia się na kolor srebrzysto-
szary i często się łuszczy. Na nekrotycznej 
tkance tworzą się charakterystyczne czar-
ne, płaskie tarczki, będące przetrwalnikami 
grzyba (sklerocja). Na dwuletnich pędach 
malin stanowią one cechę rozpoznawczą 
choroby. W warunkach wysokiej wilgotno-
ści na plantacjach, na których rośliny znaj-
dują się w dużym zagęszczeniu B. cinerea 
powoduje zamieranie porażonych pędów 
wkrótce po ich zakażeniu. Wiosną głów-
nym źródłem infekcji są zarodniki konidialne 
wytwarzane w sklerocjach, które przezimo-
wały na porażonych w ubiegłym sezonie 
pędach. W okresie wilgotnej pogody tworzą 

się one masowo – pierwsze pojawiają się już 
w marcu, a kolejne przez cały sezon wege-
tacyjny. Konidia grzyba mogą kiełkować 
tylko w kropli wody, w zakresie temperatury 
od 6 do 28°C. Aby zapobiec wystąpieniu 
choroby, należy rośliny prowadzić przy dru-
tach – pozwala to na szybkie obsychanie 
pędów (np. po opadach deszczu) i ułatwia 
dokładne przykrycie ich cieczą użytkową. 
Ważne jest również zapewnienie dobrego 
przewietrzenia plantacji przez usuwanie 
nadmiaru młodych pędów i systematyczne 
odchwaszczanie. Niezbędne jest stosowanie 
racjonalnego nawożenia, ponieważ zbyt 
duże dawki, szczególnie azotu, powodują 
wzrost podatności roślin na szarą pleśń. 
Na plantacjach odmian letnich po zbiorze 
owoców zaleca się usuwać pędy dwulet-
nie. W zwalczaniu chemicznym ważne jest 
dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową. 
Ze względu na możliwość wystąpienia form 
grzyba odpornych na stosowane fungicydy 
należy bezwzględnie przestrzegać zasad 
przemiennego ich stosowania oraz ogra-
niczyć liczbę zabiegów preparatami nale-
żącymi do tej samej grupy chemicznej do 
dwóch w sezonie.
u Wertycylioza maliny jest chorobą po-
wodowaną przez V. dahliae. Najbardziej 
podatne są na nią młode rośliny. Objawy 
obserwuje się najczęściej latem podczas 
suchej i upalnej pogody. Na liściach pora-
żonych roślin między nerwami widoczne są 
żółte, rozległe smugi, które w późniejszym 
okresie brunatnieją, a brzegi liści zwijają się 
ku górze. Grzyb zimuje w glebie, w postaci 
grzybni i mikrosklerocjów, przeżywając tam 
nawet kilkanaście lat. W obecności gospoda-
rza mikrosklerocja kiełkują i infekują korze-
nie przez włośniki, zwłaszcza w miejscach 
uszkodzeń spowodowanych przez nicienie, 
owady czy zabiegi uprawowe. Infekcjom 
i rozprzestrzenianiu się grzyba sprzyja 
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temperatura od 12 do 30°C (optymalna 
21–25°C). Sucha i upalna pogoda sprzyja 
zamieraniu roślin, a także ujawnieniu się 
porażenia letalnego. Po stwierdzeniu wystą-
pienia choroby na plantacji, należy odkazić 
narzędzia, które miały kontakt z chorymi 
roślinami lub ziemią wokół nich. Zamiera-
jące rośliny należy usuwać i palić.
u Rdza maliny jest chorobą powodowaną 
przez Phragmidium rubi-idaei i występuje 
zarówno na malinach dziko rosnących, jak 
i uprawnych. W latach o dużej ilości opadów 
występuje masowo na odmianach owocują-
cych na pędach dwuletnich i jednorocznych. 
Patogen najczęściej poraża liście, ale także 
ogonki liściowe, szypułki kwiatostanowe, 
działki kielicha, młode pędy i owoce. P. ru-
bi-idaei jako typowy pasożyt bezwzględny 
jest patogenem biotroficznym, żyjącym 
przez długi czas na porażonych organach, 
powodując stopniowe wyczerpanie skład-
ników pokarmowych. Metabolity patogenu 
wprowadzane do tkanek miękiszu liścia lub 
pędu działają toksycznie, powodując chlo-
rozy i nekrozy. W miarę rozwoju choroby 
porażone organy, głównie liście, stopniowo 

żółkną i przedwcześnie zamierają. Pierwsze 
objawy rdzy maliny są widoczne wiosną, na 
przełomie maja i czerwca, na górnej stro-
nie młodych liści, w postaci żółto-poma-
rańczowych czarek (ecjów) wypełnionych 
zarodnikami ognikowymi. Wśród uredinio-
spor od początku lipca aż do późnej jesieni 
pojawiają się czarne skupiska zarodników 
przetrwalnikowych (teliospor). Rdza maliny 
jest jednodomna, co oznacza, że cały cykl 
rozwojowy odbywa się tylko na tym ga-
tunku. Charakterystyczną cechą rdzy jest 
polimorfizm (wielopostaciowość) zarod-
ników powstających w cyklu rozwojowym 
w ściśle określonej kolejności. Wśród pięciu 
typów zarodników, jakie tworzy patogen, 
trzy są zdolne do zakażania roślin. Bazy-
diospory dokonując infekcji pierwotnej, 
tworzą strzępki kiełkowe wrastające przez 
skórkę pokrytą kutikulą. Na porażonych 
liściach grzyb zimuje w postaci teliospor, 
które wiosną kiełkują, tworząc zarodniki 
podstawkowe – bazydiospory. Zarodniki te 
z wiatrem dostają się na młode, rozwijające 
się liście i zakażają je, tworząc spermogo-
nia. Po około 2–3 tygodniach od infekcji 

pojawiają się pierwsze ecja, które mają 
postać żółto-pomarańczowych czareczek 
wypełnionych ecjosporami (zarodnikami 
ognikowymi). Następnie tworzą się uredi-
nia (stadium rdzawnikowe) z zarodnikami 
rdzawnikowymi (urediniosporami), które 
w odróżnieniu od pozostałych kiełkują tyko 
w obecności wody w temperaturze > 10°C 
(optimum 18–21°C). Aby zapobiegać wystą-
pieniu choroby, należy prowadzić lustracje 
plantacji od wiosny do końca zbiorów, a tak-
że sadzić rośliny w rozstawie umożliwiającej 
ich przewietrzenie. Ze względu na to, że 
bazydiospory patogenu porażają rośliny 
wiosną, zabiegi fungicydami powinny być 
wykonane na początku wegetacji. W niektó-
rych krajach zaleca się wykonanie zabiegów 
jeszcze w fazie uśpienia roślin – ogranicza to 
liczbę zarodników przetrwalnikowych. Nale-
ży również niszczyć porażone pędy i resztki 
roślin z zimującymi teliosporami, a także po 
zbiorach wycinać i usuwać z plantacji pędy 
owoconośne.

Monika Korzeniowska
współpraca
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Rynek malin w Kosowie, 
Serbii, Bośni i Hercegowinie

W Prisztinie, stolicy Kosowa, 5 grudnia ub.r. odbyła się czwarta konferencja malinowa zorgani-
zowana przez Stowarzyszenie Malinowe ‘Mjedra e Kosoves’, przy współudziale amerykańskiego 
USAID (United States Agency for International Development) oraz szwajcarskiego Caritas 
i niemieckiej organizacji CETEP-GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GmbH). Warto podkreślić, że rozwój branży owoców miękkich wspierany jest w Kosowie przez 
organizacje międzynarodowe. Celem spotkania, w którym uczestniczyło ponad 350 osób było 
poznanie możliwości rozwoju uprawy maliny w Kosowie oraz omówienie dotychczasowych 
osiągnięć w tej branży. W konferencji uczestniczyli również specjaliści z Polski, którzy łącznie 
zaprezentowali pięć tematów.

u ‘Delniwa’ zastąpi ‘Polkę’. Dr Kujtim Lepaja, dyrektor Stowa-
rzyszenia Malinowego w Kosowie, przedstawił bieżące problemy 
producentów. Stowarzyszenie to powstało w 2015 roku. Organiza-
cja zrzesza 4000 gospodarstw, które w 2009 roku uprawiały malinę 
na łącznej powierzchni 1300 ha (tabela 1). Producenci wdrożyli 
do swoich gospodarstw normy bezpieczeństwa stosowane przy 
produkcji owoców i uzyskali odpowiednie certyfikaty umożli-
wiające ich eksport. Jeszcze kilka lat temu eksport malin miał 
w tym kraju marginalne znaczenie. W ub.r. problemem w uprawie 
było masowe porażenie plantacji przez patogeny: Phytophthora 
fragariae var. rubi, Phragmidium rubi-idaei, sprawcę rdzy maliny, 
oraz Botrytis cinerea, sprawcę szarej pleśni. Przyczyniły się do 
tego m.in. długotrwałe opady deszczu. Plantacje nie są zakładane 
pod osłonami, stąd dużym problemem jest utrzymanie wysokiej 
jakości owoców. W 2018 r. produkcja okazała się najmniej opłacal-
na w porównaniu z minionymi latami, co wynikało z niskich cen 
oferowanych producentom. W 2019 r. cena owoców była znacznie 
wyższa, co zmieniło nastroje producentów i wpłynęło na chęć 
kontynuowania uprawy. Eksport owoców w ub.r. był najwyższy 
w porównaniu z minionymi latami.
Podstawowym wyzwaniem jest produkcja wysokiej jakości owoców,  
za które uzyskuje się również najlepsze ceny. Poszukiwane są 
nowe odmiany, zwłaszcza przydatne do mrożenia (owoce w klasie 

ekstra). Bejtush Gashi, właściciel rodzinnej firmy Eurofruti, 
produkującej owoce mrożone, a zlokalizowa-

nej w miejscowości Mramor, bardzo 
dobrze ocenił owoce odmiany 

‘Delniwa’ (fot. 1). Ze względu 
na wysoki ekstrakt (tab. 2) 

okazały się one cennym 
surowcem do mroże-

nia. Owoce odmia-
ny ‘Polka’, pocho-
dzące z pobliskich 

plantacji także wykorzystywane są do mrożenia. Jednak w związku 
z coraz większymi problemami w uprawie tej odmiany, producenci 
szukają innych, które mogłyby ją zastąpić. W 2019 r. kosowskie 
Stowarzyszenie założyło doświadczenie (fot. 2–6), którego celem 

Dr Agnieszka Orzeł
Niwa – Hodowla Roślin Jagodowych 
Sp. z o.o.
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Fot. 1. Owoce odmiany ‘Delniwa’  
pochodzące z kosowskiej produkcji
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Fot. 2. Sadzonki maliny odmiany ‘Delniwa’

Fot. 3. Sadzenie roślin na plantacji
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było poznanie przydatności odmiany ‘Delniwa’ do uprawy na 
Bałkanach, w tym do produkcji owoców deserowych oraz do 
przetwórstwa – na soki i do mrożenia. K. Lepaj podkreślił, że 
wyniki pierwszego roku eksperymentu wskazują na pozytywną 
ocenę odmiany ‘Delniwa’. W 2020 r. planowane są kolejne nasa-
dzenia, które zajmą areał ponad 10 ha. Wśród cech odmiany, które 
szczególnie zwróciły uwagę kosowskich producentów znalazły 
się: długa trwałość pozbiorcza owoców, ich jasny kolor, brak ciem-
nienia owoców po zbiorze (w przeciwieństwie do odmiany ‘Polka’), 
wyjątkowy smak (co sprawia że odmianę ‘Delniwa’ można również 
przeznaczać na rynek owoców świeżych). W uprawie znajdują się 
również inne odmiany, takie jak: ‘Meeker’, ‘Willamette’, ‘Mapena’.
u W Serbii oraz Bośni i Hercegowinie. Benjamin Toric przed-
stawił sytuację sektora malin w Bośni i Hercegowinie. W 2018 r. 
import owoców i warzyw w Bośni i Hercegowinie szacowany był 
na 176 mln euro, eksport na 88 mln euro. Mrożone owoce są naj-
bardziej popularnym towarem eksportowym. W 2018 r. eksport 

Tabela 1. Charakterystyka produkcji owoców maliny w gospodarstwach zrzeszonych w kosowskim Stowarzyszeniu 
Malinowym

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Powierzchnia uprawy w ha 20 40 60 130 404 1,008 1,800 2000 1300
Produkcja w tonach 120 200 350 550 1200 4500 7000 5000 3300
Średnia cena za eksportowane owoce, 
w euro 2,05 2,55 2,90 2,40 2,85 1,75 1,50 1,35 2,10

Wartość eksportu brutto w euro 200 000 500 000 1 100 000 1 320 000 3 420 000 7 875 000 10 500 000 6 750 000 6 930 000
Liczba utworzonych miejsc pracy 62 124 186 403 1,252 3125 5580 4500 3250
Liczba punktów skupu owoców 2 3 3 5 9 13 18 18 17
Liczba gospodarstw 53 73 136 277 970 1647 3529 4000 2800
Średnia powierzchnia gospodarstw 
w ha 0,38 0,55 0,44 0,47 0,42 0,61 0,51 0,51 1,50

Liczba dostawców materiału do 
sadzenia – – – 1 4 10 4 2 1

Odmiany w uprawie 2 4 4 4 5 6 6 6 6

Tabela 2. Ocena odmiany ‘Delniwa’ uprawianej w warun-
kach klimatycznych Kosowa

Wyszczególnienie
Trwałość pozbiorcza 8 dni
Wysokość pędów 1,1 m
Liczba owoców na roślinie 207
Średnia masa owocu 5,23 g
Średni plon z rośliny 1,04 kg
Ekstrakt (% Brix) 12,9

Malina ‘Delniwa’
	odmiana wczesna

	powtarzająca owocowanie

	słodka (około 11% Brix)

	o wysokej trwałości  
pozbiorczej

	owoce łatwo odchodzą  
od dna kwiatowego

	odmiana uniwersalna,  
do uprawy zarówno w polu,  
jak i pod osłonami

Kupuj 
u zródła!

Tel. 694 499 642, biuro@niwabrzezna.pl

www.niwabrzezna.pl
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Fot. 4. Młoda plantacja

r e k l a m a



 Ekonomika
Wykres 1. Najwięksi eksporterzy mrożonych malin w 2018 r. Wykres 2. Najwięksi importerzy owoców mrożonych z Serbii w 2018 r.

Wykres 3. Cena mrożonych owoców IQF (pojedynczo mrożone, całe owo-

ce) maliny odmiany ‘Polana’

Tabela 3. Średnie ceny eksportowe mrożonych malin
Rok Bośnia i Hercegowina Serbia

euro

2014 2,31 2,4

2015 2,49 2,6

2016 2,40 2,6

2017 1,64 2,2

2018 1,44 1,8

2019 1,38 2,0

mrożonych owoców jagodowych w Bośni i Hercegowinie 
oszacowany został na 35 mln euro, całość eksportu na 55 mln.  
Resztę stanowiły świeże gruszki, jabłka, śliwki oraz ogórki. Wielu 
plantatorów zaprzestało uprawy malin ze względu na niskie ceny 
oferowane za owoce oraz rosnące koszty produkcji. Producenci, 
którzy nie zrezygnowali z uprawy, muszą zwiększyć efektywność 
produkcji przez uzyskiwanie wyższych plonów oraz poprawić 
jakość owoców.
Andreas Arnold przedstawił produkcję malin w Bośni i Herce-
gowinie oraz w Serbii. Potwierdził spadek produkcji owoców: 
l w Bośni i Hercegowinie w 2019 r. wyprodukowano 19,749 ton 
malin, to jest o 28% mniej niż w 2018 r.; l w Serbii w 2019 r. wy-
produkowano 120 058 ton owoców na powierzchni 23 249 ha.  

W Bośni i Hercegowinie maliny zbierane są od czerwca 
do października. W uprawie znajdują się nastę-

pujące odmiany: ‘Willamette’, ‘Mekeer’, ‘Tu-
lameen’, ‘Glen Ample’, ‘Octavia’, ‘Cascada 

Delight’, ‘Polka’, ‘Joan J.’ oraz ‘Himbo 
Top’. W 2019 r. eksport malin spadł 

o 53% w porównaniu z 2018 r.i zo-
stał wyceniony na 21,5 mln euro. 
W 2019 r. największym ekspor-
terem mrożonych malin były 
Serbia, Niemcy oraz Szwecja 
(wykres 1). Do końca sierpnia  
2019 r. cena za kilogram mrożo-
nych owoców w Bośni i Hercego-
winie wynosiła 1,38 euro (tab. 3).

W Serbii w 2019 r. areał produkcji malin wynosił ok. 23 249 ha, ok. 
6,6% mniej niż w 2018 r. Największy areał nadal zajmuje odmiana 
‘Willamette’ (90%), pozostałe to ‘Mekeer’ (5%), ‘Tulameen’ (3%) 
i inne, w tym ‘Polka’ (2%). Na eksport przeznacza się od 80 do 
85% produkcji, w większości jako owoce mrożone luzem (95%). 
Serbia w 2018 r. wyeksportowała 103 293 ton mrożonych malin, 
głównie do Niemiec i Francji (wyk. 2).
u Jak przetrwać? Ciekawą prezentację na temat, jak przetrwać 
w naszej branży w rzeczywistości rynkowej, przedstawił Mark 
Wood z USAID Kosowo. Zaznaczył, że największym problemem 
w produkcji jest obecnie niestabilna cena owoców (wyk. 3). Aby 
uniknąć rozczarowań, należy zwrócić uwagę na obniżenie kosz-
tów produkcji, uprawę nowych odmian zapewniających wysokie 
plony oraz prowadzenie uprawy w wysokiej kulturze, począwszy 
od zakupu zdrowych sadzonek. 
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Fot. 5. Owocujące krzewy

Fot. 6. Zbiory
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Mały szkodnik,  
duży problem
Identyfikacja szpecieli w uprawie wielu gatunków roślin jest dla plantatorów bardzo trudna. 
Na malinie stwierdzono występowanie kilku gatunków roztoczy należących do rodziny szpecie-
lowatych. Najwięcej szkód wyrządzają przebarwiacz malinowy (Phyllocoptes gracilis) i żerujący 
częściej na jeżynie niż na malinie przebarwiacz jeżynowy (Acalitus essigi). Bezpośrednia szko-
dliwość przebarwiacza malinowego, dokonywana wskutek żerowania osobników, polega na 
uszkadzaniu roślin. Pośrednia szkodliwość natomiast wynika prawdopodobnie z przenoszenia 
przez roztocz wirusa RLBV (Raspberry leaf blotch virus), powodującego plamistość liści maliny. 
Dr hab. Mariusz Lewandowski z katedry Entomologii Stosowanej Wydziału Ogrodnictwa, Bio-
technologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
opowiedział o objawach, rozpoznaniu i zwalczaniu tego szkodnika.

u Objawy i występowanie. Bezpośrednia 
szkodliwość przebarwiacza malinowego 
polega na wysysaniu zawartości komórek 
i wprowadzaniu do niech toksyn. Charak-
terystycznymi symptomami są deformacja 
i żółknięcie liści (fot.), a także rozpadanie się 
owoców i ich nierównomierne dojrzewanie. 
Optymalna temperatura rozwoju szpecieli 
wynosi 20–25°C. Szpeciele zimują w pąkach 
pod łuskami, dlatego w naszym klimacie są 
w stanie przetrwać zimę. Chłodne i mokre 
lata mniej sprzyjają ich rozwojowi i ograni-
czają liczebność populacji. Szkodnik wystę-
puje zarówno w uprawie maliny w polu, jak 
i pod osłonami.
W Polsce P. gracilis już w latach 90 ub.w. 
opisywany był w pracach naukowych, jed-
nak nie był on wtedy uznawany za gatu-
nek szkodliwy. Dużego znaczenia nabrał 
po 2012 r., w którym to pojawiła się infor-
macja, że roztocz powoduje duże straty 
na plantacjach. Prawdopodobnie w 2012 r.  
wraz z sadzonkami malin sprowadzono do 
Polski zawirusowane szpeciele. Na plan-
tacjach dużo większym problemem, niż 
żerowanie samego szpeciela, jest wystę-
powanie plamistości liści maliny. Chorobę tę 
można rozpoznać po charakterystycznych 
dużych, żółtych plamach na liściach. Nie 
zostało jeszcze udowodnione, że szpeciel 
jest wektorem wirusa RLBV. Nie można wy-
kluczyć, że P. gracillis nie jest jednym gatun-
kiem, a kompleksem gatunków podobnych 
morfologicznie, ewentualnie mogą to być rasy. 
Wynika to z faktu szybkiego rozprzestrzenia-
nia się i rozmnażania tego agrofaga, wzrostu 
jego szkodliwości i częstości występowania 
wirusa, którego jest wektorem. Na razie są to 

hipotezy badawcze, które w najbliższej przy-
szłości postaramy się udowodnić. Zadajemy 
sobie także pytania: czy przebarwiacz mali-
nowy jest jedynym wektorem wirusa RLBV? 
czy przenoszą go także inne gatunki szpecieli? 
– informował M. Lewandowski.
u Zwalczanie. Zwalczenie chorób wiru-
sowych jest bardzo trudne i prawie nie-
możliwe. W walce z plamistością liści malin 
najlepsze jest ograniczenie występowania 
jej wektora. Zdarza się, że na plantacjach, na 
których nie ma objawów żerowania szpe-
ciela, nie obserwuje się objawów obecności 
wirusa. Żerowanie szpeciela i obecność wi-
rusa „idą w parze” i powodują duże straty 
w uprawie. Najbardziej podatna na wystą-
pienie choroby jest odmiana ‘Glen Ample’. 
W literaturze podaje się częste wypadki 
występowania symptomów wirusa na od-
mianie ‘Polka’. P. gracillis jest identyfikowany 
na różnych odmianach, zarówno malin, jak 
i jeżyn. Ważne, aby nowe plantacje zakładać 
z sadzonek wolnych od szpeciela i wirusa. 
Działanie takie nie gwarantuje pełnego suk-
cesu, ponieważ szpeciele przenoszone są 
także przez wiatr. Wyniki badań wskazują, 
że stosowanie siarki może ograniczyć wy-
stępowanie szpecieli. Środki ochrony roślin 
zawierające fenpiroksymat czy abamektynę, 
wykorzystywane do zwalczania przędziorka 
chmielowca w badaniach prowadzonych 
przez Instytut Ogrodnictwa w Skiernie-
wicach, wykazały wysoką skuteczność 
w zwalczaniu przebarwiacza malinowe-
go. Szpeciele w doświadczeniu zwalczane 
były preparatami o działaniu mechanicz-
nym (przez utworzenie błony okrywającej 
i unieruchamiającej szkodniki), bazującymi 

na olejach i naturalnych polisacharydach. 
Produkty te mogą być stosowane krótko 
przed zbiorem, nie mają karencji. Preparat 
Limocide, bazujący na olejku pomarań-
czowym, także zwalcza szpeciele. Metoda 
biologicznego zwalczania przebarwiacza 
malinowego przez wprowadzanie na plan-
tację dobroczynka gruszowego (Typhlodro-
mus pyri) lub Amblyseius andersoni również 
przynosi efekty. Oba gatunki ograniczają 
występowanie szpeciela, ale nie eliminują 
go całkowicie. Obecnie nie ma zarejestro-
wanego żadnego środka do zwalczania  
P. gracilis. Uważa się, że akarycydy stosowa-
ne do zwalczania przędziorków też będą 
wpływały na ograniczenie liczebności szpe-
cieli. Walka z przebarwiaczem malinowym 
nie jest łatwa. Niezbędna jest dokładna 
i częsta lustracja plantacji, co dwa–trzy 
tygodnie (zgodnie z metodyką podaną 
w opracowaniu: „Przebarwiacz malinowy 
Phyllocoptes gracilis (NAL.) występowanie, 
szkodliwość oraz możliwości zwalczania” 
M. Tartanus, B. H. Łabanowska, D. Sas,  
A. Murgrabia, B. Dyki): l w fazie pękania 
pąków ich obserwacja pod binokularem 
lub lupą w poszukiwaniu samic; l kolejno 
przeglądanie liści i objawów na liściach – 
żółte plamy; l a w okresie zbiorów obec-
ność szpecieli w owocach (cztery próby po  
100 owoców z plantacji). Ważne jest zwal-
czanie szpeciela wczesną wiosną, jeszcze 
zanim rozpocznie się intensywnie rozmna-
żać, a także po zbiorach, w celu ograniczenia 
liczby samic, które zimują w pąkach.

Monika Korzeniowska
współpraca
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Uszkodzenia na liściu maliny powodowane przez  
przebarwiacza malinowego 
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Od plantacji do szkółki
Paulina i Bartłomiej Romańscy (fot. 1) od ponad ośmiu lat 
prowadzą gospodarstwo szkółkarskie w miejscowości Gą-
ski (woj. mazowieckie). „Gospodarstwo Ogrodnicze Paulina 
i Bartłomiej Romańscy” produkuje obecnie sadzonki borówki 
wysokiej, jagody kamczackiej, żurawiny, jeżyny bezkolcowej 
oraz aktinidii.

Rodzice P. Romańskiej jako jedni z pierwszych w Polsce rozpoczęli 
towarową produkcję owoców borówki wysokiej, co zachęciło 
ją i jej męża do założenia szkółki i rozpoczęcia przygody z roz-
mnażaniem borówki. Kolejnymi gatunkami, które pojawiły się 
w szkółce były jagoda kamczacka, żurawina, jeżyna bezkolcowa 
oraz aktinidia. Szkółka zajmuje powierzchnię 1,5 ha, z czego ma-
teczniki – około 0,3 ha. Wszystkie rośliny (oprócz tych rosnących 
w matecznikach) są uprawiane w pojemnikach, dlatego konieczne 
jest ich nawadnianie. W szkółce produkuje się rocznie około 250 
tysięcy sztuk roślin – materiału wyjściowego.

Borówka wysoka
W ofercie szkółki znajduje się około 20 odmian borówki wysokiej 
typu północnego, jak np. l odmiany wczesne: ‘Chanticleer’, ‘Ear-
liblue’, ‘Duke’, ‘Sunrise’, ‘Spartan’, ‘Patriot’, ‘Bluejay’, ‘Sierra’, ‘Toro’; 
l odmiany średnio wczesne: ‘Bluecrop’, ‘Bleugold’, ‘Berkeley’, 
‘Chandler’, ‘Bonus’, ‘Pink Lemonade’, ‘Jersey’, ‘Denis Blue’ oraz 
l odmiany późne: ‘Nelson’, ‘Brigitta’, ‘Darrow’, ‘Lateblue’, ‘Elliot’. 
Od niedawna produkowane są również dwie odmiany typu połu-
dniowego. Są to: l wczesna odmiana ‘Star’, której owoce są duże, 
okrągłe, twarde; w okresie spoczynku rośliny potrzebują > 400 
godzin z temperaturą poniżej 7°C oraz l średnio wczesna odmiana 
‘Ozarkblue’, wydająca duże i mięsiste owoce; w okresie spoczyn-
ku rośliny potrzebują > 800 godzin z temperaturą poniżej 7°C.  

Wymienione odmiany są przystosowane do uprawy w naszym kli-
macie. Borówka rozmnażana jest przede wszystkim przez sadzonki 
półzdrewniałe, ale też zdrewniałe. Cykl produkcyjny w wypadku 
rozmnażania roślin przez półzdrewniałe sadzonki rozpoczyna się 
zazwyczaj w lipcu. Odcinki pędów, o długości 10 cm wkładane są 
do multiplatów, do podłoża na bazie torfu kwaśnego. Są one uko-
rzeniane w tunelach. Rozmnażanie roślin z sadzonek zdrewniałych 
przebiega podobnie, z tą różnicą, że pędy pobierane są z roślin 
wiosną. W szkółce najwięcej produkowanych jest dwuletnich 
sadzonek w półtoralitrowych pojemnikach (fot. 2). Dla plantato-
rów kupno takiego materiału jest najbardziej uzasadnione eko-
nomicznie – roślina jest już wystarczająco wyrośnięta (ok. 50 cm  
wysokości), a cena sadzonki kształtuje się na średnim poziomie. 
Z roku na rok rośnie zainteresowanie sadzonkami trzyletnimi 
w trzylitrowych pojemnikach, ponieważ takie rośliny szybciej 
wchodzą w okres owocowania. W asortymencie szkółki znajdują 
się także jednoroczne rośliny borówki wysokiej w półlitrowych 
pojemnikach oraz czteroletnie w dziewięciolitrowych doniczkach, 
jednak te są przygotowywane na wcześniejsze zamówienie. Każda 
roślina jest indywidualnie cięta i kształtowana, aby w momencie 
sprzedaży miała minimalnie 2 pędy o wysokości 50–60 cm. Dużą 

Monika Korzeniowska 
współpraca

+48 504 619 630
+48 519 796 519
biuro@romanscy.info

ul. Południowa 30
05-555 Gąski, k. Tarczyna
woj. mazowieckie

Gospodarstwo Ogrodnicze
Paulina i Bartłomiej Romańscy

• borówki  
   amerykańskiej
• jagody kamczackiej

• jeżyny bezkolcowej
• żurawiny
• mini kiwi

Oferujemy najwyższej jakości sadzonki:

Przyszłym plantatorom zapewniamy fachowe
doradztwo w doborze odmian i planowaniu uprawy.

www.romanscy.info

@ 
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Fot. 1. Właściciele szkółki Paulina i Bartłomiej Romańscy
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zaletą materiału szkółkarskiego wyprodukowanego w szkółce 
Romańskich jest brak problemu z nadmiernym krzewieniem się 
roślin, co jest zjawiskiem kłopotliwym. Zbyt duża liczba pędów 
i tak musi zostać wycięta, a dodatkowo rośliny cechujące się 
nadmiernym wzrostem wegetatywnym znacznie słabiej owocują.

Jagoda kamczacka
Dzięki współpracy z plantatorami jagody kamczackiej szkółkarze 
skupili się na rozmnażaniu tylko polskich odmian tego gatun-
ku, które najlepiej sprawdzają się w naszym klimacie. W ofercie 
znajdują się m.in.:
u ‘Wojtek’ – odmiana średnio wczesna; możliwy zbiór ręczny 

i mechaniczny; średnia tendencja do osypywania się owoców;
u ‘Ruben’ – odmiana późna o smacznych owocach, rośliny cha-

rakteryzują się wysoką mrozoodpornością;
u ‘Zojka’ – odmiana wczesna, zalecana do przetwórstwa, owoce 

zbiera się jednorazowo;
u ‘Rebeka’ – odmiana późna, owoce są duże i słodkie; zalecany 

jest ich ręczny zbiór;
u ‘Tola’ – odmiana średnio późna o owocach lekko słodkich 

i aromatycznych, polecana do przetwórstwa. 
Odmiany do rozmnażania są selekcjonowane pod względem 
smaku i jakości owoców. Dwuletnie sadzonki jagody kamczackiej 
są produkowane głównie w półtoralitrowych doniczkach. Pokrój 
krzewu tego gatunku jest zbliżony do pokroju krzewu borówki, 
dlatego również sadzonki (w dniu odbioru) mają wyprowadzone 
zazwyczaj 2–3 pędy, o wysokości około 60 cm. Cykl produkcyjny 
wygląda podobnie jak w wypadku produkcji sadzonek borówki.

Aktinidia
Sadzonki aktinidii (fot. 3 na str. 56) są produkowane w szkółce od 
około 4 lat. W ofercie znajdują się odmiany męskie – ‘Weiki’ i ‘Male’ 
oraz żeńskie – ‘Geneva’, ‘Jumbo’, ‘Lucy’, ‘Ananasnaya’, ‘Purpurna 
Sadowa’ i ‘Ken’s Red’. Ze względu na bardzo dużą siłę wzrostu 
i szybkie „przekorzenianie”, sadzonki są produkowane przede 
wszystkim w trzylitrowych pojemnikach. Szkółkarze obserwują 
rosnące zainteresowanie aktinidią. Powstaje coraz więcej plantacji 
towarowych, ale także gatunek ten staje się coraz bardziej 
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Fot. 2. Dwuletnie sadzonki borówki wysokiej
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popularny w przydomowych ogródkach. 
Jak twierdzą właściciele gospodarstwa, pro-
dukcja sadzonek jest trudna ze względu na 
dużą siłę wzrostu roślin – pędy roślin w szkół-
ce w ciągu jednego sezonu mogą osiągnąć 
nawet kilka metrów długości, dodatkowo 
splatają się ze sobą. Z tego względu pędy 
należy regularnie odplątywać, przycinać 
i przywiązywać do bambusowych tyczek. 
Rośliny dobrze wyprowadzone w szkółce 
łatwiej jest pielęgnować po posadzeniu na 
plantacji – długie pędy można przywiązywać 
do konstrukcji wspierających.

Żurawina i jeżyna
Żurawina wielkoowocowa (fot. 4) jest roz-
mnażana przez półzdrewniałe pędy, które 
się ukorzenia. Większość sadzonek sprze-
dawanych jest w półtoralitrowych pojemni-
kach. Duża część materiału szkółkarskiego 
tego gatunku trafia za granicę (do wschod-
niej i północnej Europy) lub jest zbywana 
amatorom ogrodnictwa – działkowcom. 
Odmianami produkowanymi w szkółce są: 
‘Howes’; ‘Early Black’, ‘Stevens’, ‘Ben Lear’, 
‘Pilgrim’, ‘Mc Farlin’.
Z roku na rok wzrasta zainteresowanie 
sadzonkami jeżyny bezkolcowej (fot. 5). 
Powstaje coraz więcej nowych nasadzeń 
towarowych, ponieważ konsumenci zainte-
resowani są zakupem owoców tego gatun-
ku. W szkółce dominuje produkcja wysoce 
mrozoodpornych odmian szkockich i ame-
rykańskich, które wyróżniają się plennością, 
a ich owoce są duże. Są wśród nich: ‘Loch 
Ness’, ‘Chester’, ‘Navaho’, ‘Black Satin’, ‘Triple 
Crown’ i ‘Arapaho’.

Sprzedaż
Większość sadzonek wszystkich produkowa-
nych gatunków trafia na plantacje znajdują-
ce się w Polsce, na Litwie, Łotwie, Białorusi, 
w Finlandii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, ale 
także na Ukrainie, w Serbii, Gruzji i Chorwacji. 
Część materiału szkółkarskiego jest sprzeda-
wana do sklepów ogrodniczych w Polsce i na 
Litwie. W ostatnich latach polscy odbiorcy 
wykazują coraz większe zainteresowanie 
sadzonkami aktinidii i jeżyny bezkolcowej. 
Według szkółkarzy rodzimi ogrodnicy poszu-
kują alternatywy dla najczęściej uprawianych 
gatunków sadowniczych. Nowo zakładane 
plantacje tych „niszowych” gatunków zaj-
mują zazwyczaj niewielkie areały.
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Fot. 3. Pędy sadzonek aktinidii muszą być regularnie odplątywane

Fot. 4. Rośliny żurawiny wielkoowocowej

Fot. 5.Materiał szkółkarski jeżyny bezkolcowej



 Opinie, wywiady

Chiny zwiększają dynamicznie produkcję owoców jagodowych, w tym gatunków uprawianych również w Polsce, takich jak: 
truskawka, borówka wysoka, aronia, malina, jagoda kamczacka czy porzeczka czarna. Mogłem się o tym przekonać, wizytując 
placówki naukowo-badawcze i plantacje produkcyjne tych gatunków w północnej, środkowo-wschodniej i południowej części 
Chin, w Mandżurii (prowincje Heilongjiang, Jilin, Liaoning), a także w prowincjach Shandong, Hebei, Hubei i Yunnan. Uprawa 
wymienionych gatunków roślin jagodowych w Chinach ma na ogół krótką historię, ale tak jak cała gospodarka chińska, nabiera 
coraz większego rozpędu. W tym artykule skoncentruję się na borówce wysokiej, gdyż w wypadku tej uprawy widać ogromną 
przedsiębiorczość, a nawet heroizm producentów i pracowników naukowych zajmujących się tym gatunkiem.

Produkcja owoców borówki 
wysokiej w Chinach (cz. I)

u W ciągu 16 lat – od 24 ha do 47 tys. ha. Borówka wysoka zo-
stała sprowadzona do Chin dużo później niż do Polski, bo dopiero 
w 1983 r., przez jednego z pracowników naukowych Uniwersytetu 
Rolniczego Prowincji Jilin, położonej w północno-wschodnich 
Chinach (środkowa Mandżuria). Panuje tam klimat kontynentalny, 
z gorącymi latami i bardzo mroźnymi i przeważnie bezśnieżnymi 
zimami. W czasie zimy temperatura powietrza w północnych rejo-
nach Mandżurii często spada poniżej –30°C, a przy gruncie nawet 
poniżej –40°C. Są to okoliczności dalekie od optymalnych dla 
uprawy borówki wysokiej, bo w takich warunkach pędy krzewów 
przemarzają i później zasychają. Dlatego w celu ochrony roślin 
przed przemarznięciem wszystkie pędy przed zimą są przygi-
nane do ziemi wzdłuż osi rzędów i okrywane glebą pobieraną 
z międzyrzędzi. Grubość ochronnej warstwy ziemi wynosi około 
10 cm, ale często okazuje się niedostateczna. Polanie obficie 
wodą tak okrytych rzędów krzewów dodatkowo, zdaniem moich 
rozmówców, wpływa korzystnie na przezimowanie roślin. Wiąże 
się to jednak z ogromnym dodatkowym, niewyobrażalnym dla 
nas wysokim nakładem pracy na wykonywanie tych czynności 
przed zimą, a potem na przedwiośniu odsłanianie tych roślin 
i ustawianie ich w pionie. Często dochodzi przy tym do znacznych 
uszkodzeń mechanicznych pędów, ale i tak pozwala na uzyski-
wanie zadowalającego plonu. 
Pierwsze komercyjne plantacje borówki wysokiej założono dopie-
ro w 1999 r., ale w znacznie cieplejszej prowincji Shandong, poło-
żonej w środkowo-wschodnich Chinach, gdzie nie ma potrzeby 
ochrony krzewów przed mrozem. 
W 2001 r. w Chinach borówkę wysoką uprawiano na powierzch-
ni 24 ha, w 2007 r. było to 1323 ha, w 2014 r. – około 20 tys. ha, 
a w 2017 r. – już około 47 tys. ha. W 2013 r. zebrano około 15 tys. 
ton owoców, a w 2017 r. – prawie 115 tys. ton. Obecnie borówkę 
uprawia się już w ponad 20 prowincjach, przy czym największe 
jej nasadzenia znajdują się w prowincjach Shandong, Liaoning 
i Guizhou; tam też uzyskuje się najwyższe plony. Dużą część areału 
stanowią młode, jeszcze nieowocujące plantacje, ale obecnie upra-
wa borówki jest najszybciej rozwijającym się sektorem produkcji 
owoców w Chinach. Tak dynamiczny rozwój jest rezultatem badań 

prowadzonych w ośrodkach naukowych Mandżurii, przede wszyst-
kim na Uniwersytecie Rolniczym prowincji Jilin w Changchun oraz 
w Instytucie Sadownictwa sąsiedniej prowincji Liaoning. Widoczna 
jest tam ogromna przedsiębiorczość i inicjatywa naukowców we 
wdrażaniu swoich wyników badań do praktyki. Innymi słowy jest 
to angażowanie się naukowców także w działalność biznesową. 
u Od teorii do praktyki. Przykładem przedsiębiorczości i inicja-
tywy jest działalność prof. Lin Wu (fot. 1), pracownika naukowego 
Uniwersytetu Rolniczego Prowincji Jilin. Swoją wiedzę o borówce 
znacznie pogłębił w Polsce, w trakcie stażu naukowego w latach 
2000–2001 w SGGW pod kierunkiem dr Kazimierza Pliszki. W trak-
cie tego stażu, a także w czasie kolejnych wizyt w Polsce oglądał 
nowocześnie prowadzone plantacje borówki wysokiej, w tym 
gospodarstwo Jerzego Wilczewskiego w Białousach. Po powrocie 
do Chin kontynuował na macierzystym uniwersytecie badania nad 
borówką wysoką i promował jej uprawę w swoim kraju. Jedno-
cześnie, jako bardzo przedsiębiorczy naukowiec, dopracowywał 
pomysł rynkowego wykorzystania swojej wiedzy. Doszedł do 
wniosku, że szeroką komercjalizację uprawy borówki w Chinach 

Truskawka, malina, jagody 57 

Fot. 1. Wizyta prof. Lin Wu w gospodarstwie borówkowym Jerzego  
Wilczewskiego w Białousach
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można uzyskać 
znacznie szyb-
ciej w oparciu 
o działalność fir-
my typu spin-off, 
umożliwiającej 
w s p ó ł p r a c ę 
nauki i bizne-
su (założyciele 
i uczestnicy 
takiej firmy są 
pracownikami 
naukowymi lub 
wywodzą się 
z uczelni bądź 
i n s t y t u t ó w 
b a d a w c z y c h 
i wykorzystują 

zdobytą tam wiedzę). Firma typu spin-off, znana w świecie, ale 
innowacyjna w Chinach, umożliwia szybki transfer wiedzy, czyli 
komercjalizację wyników badań w praktyce, a jej inicjatorom, 
oprócz pracy w jednostce badawczej, umożliwia także zarabianie 
dodatkowych pieniędzy. Pracownik naukowy ma więc podwójną 
motywację i satysfakcję z wdrażania nowoczesnej technologii 
do praktyki poprzez swoją firmę oraz możliwość dodatkowego, 
legalnego zarobku. Przepisy prawne obowiązujące w Chinach 
pozwalają na prowadzenie tego typu działalności przez pracow-
ników naukowych.
Firmę taką prof. Lin Wu założył w 2013 r. i nadał jej nazwę Jilin 
Pulan High-Tech Co., Ltd. Na uwagę zasługuje słowo „Pulan” 
w nazwie firmy. Kojarzy się ono z Polską, bo w języku chińskim 
wymowa nazwy naszego kraju brzmi bardzo podobnie jak ta 
użyta w nazwie firmy. Ponadto w centrum logo firmy prof. Wu 
umieścił litery PL, dodatkowo wskazujące na bardzo ważne dla 
niego polskie źródło wiedzy o borówce i ogromną sympatię 
dla naszego kraju. Obecnie Jilin Pulan High-Tech Co., Ltd. jest 
dużą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ma siedzibę 
w Changchun, ale zajmuje się promocją uprawy borówki wysokiej 
w całych Chinach. W perspektywie ma upowszechniać także inne 
gatunki roślin jagodowych. Jej celem jest wdrażanie nowoczesnej 

technologii uprawy, przechowywania i dystrybucji owoców. 
Firma zajmuje się też sprowadzaniem do kraju i oceną wartości 
produkcyjnej dostępnych w świecie odmian oraz rozmnażaniem 
i produkcją materiału szkółkarskiego (fot. 2). W przyszłości planuje 
także hodowlę nowych odmian, przystosowanych do uprawy 
w klimatyczno-glebowych warunkach Chin. Udziałowcami firmy 
są pracownicy naukowi uniwersytetów rolniczych kilku innych 
prowincji, przy czym największym udziałowcem jest prof. Wu.
Firma rozwija się bardzo dynamicznie. Swoje bazy, czyli plantacje 
demonstracyjno-produkcyjne, ma już w sześciu prowincjach: 
Jilin (około 60 ha), Hubei (65 ha), Yunnan (25 ha), Hunan (8 ha), 
Zhejiang (8 ha) i Shandong (5 ha). Łączna ludność tych prowincji 
to 343,7 mln mieszkańców (9 razy więcej niż w Polsce), a ich obszar 
to 1,238 mln km2 (4 razy większy niż obszar Polski), jest to więc 
ogromny rynek zbytu produkowanych owoców (fot. 3). Wszystkie 
wymienione plantacje należą do firmy, ale są zakładane na grun-
tach dzierżawionych od okolicznych rolników. W Chinach ziemia 
należy do państwa, ale każdy rolnik ma prawo do użytkowania 
działki o powierzchni 2 mu (chińska jednostka powierzchni gruntu; 
1 mu = 660 m2), czyli 1320 m2, bądź wydzierżawienia jej innemu 
użytkownikowi. Za dzierżawę jednej działki firma płaci rolnikom 
od 800 do 1000 juanów rocznie, zależnie od wieku rosnącej na 
niej plantacji borówki. Firma planuje dalszy dynamiczny rozwój 
swoich baz w różnych rejonach kraju, tak aby móc produkować 
owoce od marca do jesieni. Dlatego ciągle poszukuje nowych 
terenów, zwłaszcza w cieplejszych rejonach, m.in. w prowincji 
Shandong wzdłuż Rzeki Żółtej i prowincji Hubei wzdłuż rzeki 
Jangcy, gdzie mogą być uprawiane odmiany borówki wysokiej 
typu południowego, uważane za bardziej plenne od odmian typu 
północnego. Tamtejsze gleby mają wprawdzie wysokie pH, nie-
sprzyjające uprawie borówki wysokiej, ale zdaniem kierownictwa 
firmy, stosując odpowiednią technologię uprawy (w tym także 
uprawę w pojemnikach) i odmiany, można ten problem rozwiązać. 
Innym, bardzo innowacyjnym i zarazem nowoczesnym pomysłem 
wdrażanym w bazach firmy Jilin Pulan High-Tech. Co., Ltd. jest two-
rzenie małych placówek badawczych, nazywanych instytutami. 
Zadaniem zatrudnionych tam pracowników jest rozwiązywanie 
praktycznych problemów związanych z uprawą borówki w danym 
rejonie (w przyszłości również innych gatunków jagodowych), 
a także ocena wartości produkcyjnej odmian, sposobów prowa-
dzenia plantacji, rozmnażania roślin w warunkach in vitro, zbioru, 
przechowywania i dystrybucji owoców, a w przyszłości również 
hodowli nowych odmian. Obecnie firma ma dwa takie instytuty 
– jeden w prowincji Jilin (wynajmowane pomieszczenia), a drugi 
w prowincji Hubei (nowo wybudowany własny obiekt). W trakcie 
organizacji jest trzeci instytut w prowincji Shandong. Firma ma 
wsparcie prowincjonalnych władz dla tej inicjatywy, a nawet 
otrzymuje niewielką pomoc finansową. Głównym źródłem do-
chodów firmy jest nie tylko produkcja i sprzedaż owoców, lecz 
przede wszystkim produkcja i sprzedaż ogromnych ilości sadzonek 
borówki wysokiej produkowanych z wykorzystaniem techniki in 
vitro (cena rynkowa 2–3-letniej sadzonki to 2,0–2,5 USD). 

Prof. dr hab. Edward Żurawicz
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
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Fot. 2. Szkółki firmy Jilin Pulan High-Tech Co., Ltd., w których produkowane są  
sadzonki borówki wysokiej z wykorzystaniem techniki in vitro

Fot. 3. Owoce borówki wysokiej wyprodukowane  
w Jilin Pulan High-Tech Co., Ltd.
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Podsumowanie sezonu  
borówkowego

Do udziału w debacie zaproszono nie tylko producentów, lecz 
także przedstawicieli jednostek eksportujących owoce borówki 
oraz zaopatrujących sieci handlowe w Polsce. Obecni na spotkaniu 
mieli więc okazję spojrzenia na polskie borówki z różnych, często 
odmiennych, perspektyw. W debacie (fot. na str. 60) udział wzięli: 
Hubert Woźniak (Rajpol Sp. z o.o.), Marcin Hermanowicz (Fresh 
Fruit Service), Jerzy Wilczewski, Rafał Legucki (SunBerry), Paweł 
Dąbrowski, Andrzej Trela oraz Bartosz Mielczarek.
u Na sytuację polskich producentów borówek trzeba spoj-
rzeć zarówno pod kątem eksportu owoców, jak i sprzedaży 
krajowej. Polskie borówki stały się bowiem jednym z najbardziej 

rozpoznawalnych owoców eksportowych z ugruntowaną już po-
zycją. Jej osiągnięcie jest wynikiem bardzo dużej pracy wykonanej 
przez plantatorów i eksporterów, po to aby wraz ze zwiększaniem 
się produkcji utrzymać także wysoką jakość polskich owoców, 
która została doceniona przez światowe rynki. 
u Obecnie Hiszpania jest europejskim liderem w produkcji 
owoców borówki, choć od pięciu lat, nie przybywa w tym kraju 
nowych plantacji. Mimo to produkcja rośnie, co wynika z wcho-
dzenia w pełnię owocowania plantacji posadzonych jeszcze kilka 
lat temu. Skutkuje to, m.in. redukcją cen w szczytowym okresie 
plonowania i wysokiej podaży owoców, np. w ub.r. w tym okresie 
producenci otrzymywali za kilogram „luzu” tylko 1–1,25 euro. Jest 
to kwota, zdecydowania niższa niż koszt produkcji kilograma 
owoców. Szybkie tempo wzrostu produkcji, brak możliwości 
zagospodarowania owoców w szczycie sezonu zbiorów oraz 
wzrastające koszty siły roboczej i zmniejszająca się jej dostępność 
– to największe problemy tamtejszych plantatorów i zrzeszeń pro-
ducentów. Zeszłoroczna sytuacja nie sprzyjała negocjowaniu 

Debatę, na temat obecnej sytuacji polskich producentów 
borówki i wyzwań,  z którymi muszą się zmierzyć, zor-
ganizowano podczas spotkania członków Stowarzysze-
nia Procentów Borówki Amerykańskiej, które odbyło się  
w styczniu br.
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DRZEWKA OWOCOWE

Anna i Ryszard
Nowakowscy
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I SADZONKI BORÓWKI WYSOKIEJ

cen, niektórzy odbiorcy dostawali owoce w komis (producenci 
pieniądze otrzymywali po sprzedaniu owoców, bez uprzednio 
ustalonej ceny minimalnej). Dlatego w Niemczech można było 
kupić w hurcie hiszpańskie borówki w opakowaniach 125-gramo-
wych za mniej niż 2 euro. To bardzo niepokojące zjawisko, które 
negatywnie odbija się także na polskich producentach i eksporte-
rach borówki. Areał uprawy borówki zwiększa się także w krajach 
Europy wschodniej, szczególnie na Ukrainie. Choć w dalszym ciągu 
rodzime jagody są lepsze jakościowo, to na wschodzie koszty pracy 
są zdecydowanie niższe. Należy też pamiętać, że właścicielami 
wielu nowo założonych plantacji są Holendrzy i Niemcy, którzy 
przenoszą tam nie tylko swoje standardy technologiczne, lecz 
także kontakty handlowe.
Kolejnym niepokojącym sygnałem, który już dociera z rynku, jest 
stopniowe zawężanie się naszego okna eksportowego. Dotyczy 
to szczególnie tych krajów, które dostarczają owoce na rynek 
jesienią, czyli państw południowej półkuli. W przeszłości była to 
Argentyna czy Chile, obecnie głównym graczem na tym rynku jest 
Peru. Jeszcze pięć lat temu dostawy z tamtego rejonu docierały do 
Europy pod koniec października lub na początku listopada. Obec-
nie borówki z Peru trafiają do europejskich konsumentów już pod 
koniec sierpnia. Okres popytu na nasze owoce, drastycznie skraca 
się w tej sytuacji do ok. 5–6 tygodni. To z kolei sprawia, że cena 
polskich jagód eksportowanych np. do Wielkiej Brytanii spadała 
z 11 euro/kg w 2017 r. do 7 euro/kg w ub. sezonie. Niektóre sieci 
supermarketów wcześniej niż w minionych latach kończą program 
zakupów borówek od europejskich dostawców, zastępując je owo-
cami pochodzącymi z Peru. Zmianę tę argumentują oczekiwaniami 
konsumentów, którzy rzekomo poszukują „świeżych owoców”, 
a takie są te z nowych dostaw z półkuli południowej. Co ciekawe, 
argumentujący nie zwracają uwagi na fakt, że sam transport tych 
owoców do Europy trwa ponad trzy tygodnie. W połowie stycznia 
br. szacowano, że Peru wyeksportowało już prawie 100 tysięcy ton 

owoców borówki, a całkowita wielkość ekspor-
tu borówek z Peru w sezonie 2019/2020 wyniesie  
120 tysięcy ton. Oznacza to, że w ciągu ostat-
nich pięciu lat Peru zwiększyło swoją produkcję 
i eksport prawie 10 razy!
u Na krajowym rynku rośnie sprzedaż i kon-
sumpcja owoców borówki. Największe sieci 
handlowe dopiero 4–5 lat temu zaczęły moc-
niej promować sprzedaż tych owoców. Zwią-
zane to było z podażą i cenami, zarówno owo-
ców importowanych, jak i krajowych. Obecnie 
jagody dostępne są cały rok, już w maju po-
jawiają się pierwsze akcje promocyjne, do-
tyczące sprzedaży borówek z hiszpańskich 

dostaw. Dla sieci handlowych szeroko pojęte owoce jagodowe 
są bardzo obiecującą kategorią produktów. Ich konsumpcja ma 
tendencję wzrostową, dlatego sieci supermarketów upatrują 
w tym segmencie dochodowego biznesu. Sprzedaż owoców 
borówki wzrasta w największych sieciach handlowych nawet 
o 30% rocznie. Dzieje się tak w dużej mierze za sprawą licznych 
promocji. Dla sieci handlowych sprzedaż owoców jagodowych 
jest niejako inwestycją, która ma spowodować, że konsumenci 
będą rzeczony supermarket postrzegać jako miejsce, w którym 
zaopatrują się w borówki czy truskawki. Można pokusić się nawet 
o porównanie sprzedaży w supermarketach borówek do sprzedaży 
jabłek. Patrząc przez pryzmat wolumenu sprzedanych owoców 
– bezprecedensowo liderem pozostają jabłka. Ale odnosząc się 
do finansowej wartości sprzedaży – wyniki dla obu gatunków są 
porównywalne. Sieci handlowe, jako międzynarodowi gracze, ana-
lizują także konsumpcję poszczególnych gatunków owoców. I tak, 
dane wskazują, że roczne spożycie owoców borówki w Wielkiej 
Brytanii wynosi ok. 800 g na osobę, w Polsce jest ono kilka razy 
mniejsze. To pokazuje także, jak może wyglądać popyt na rynku 
krajowym – oczywiście jedną z kluczowych barier jest w dalszym 
ciągu wysoka dla przeciętnego konsumenta cena tych owoców.
u Analizy te mogą być przydatne dla polskich ekspertów, ponie-
waż już od wielu lat skupialiśmy się na rynku brytyjskim. Obecne 
jest on już mniej opłacalny, zwiększyła się także konkurencja. 
Warto więc popatrzeć na nowe potencjalne kierunki eksportu. 
Nawet w Europie jest wiele krajów, w których konsumpcja owoców 
borówki jest na poziomie marginalnym, jak np. Czechy, Słowacja, 
Węgry. Kraje azjatyckie także postrzegane są jako bardzo atrak-
cyjne kierunki eksportu. Polskie borówki, co prawda na razie 
w niewielkich ilościach, ale są już tam obecne. Warto zwrócić 
uwagę na fakt, że rodzime jagody mają bardzo dobrą opinię, 
zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Nie chodzi 
tylko o ich walory smakowe czy doskonałą jakość. Znaczenie ma 
także kwestia postrzegania tych owoców jako synonimu zdrowej 
(o najwyższych walorach odżywczych) i bezpiecznej żywności, 
tzw. superfood. Trzeba podkreślać wartości rodzimej produkcji 
i chronić je już na poziomie produkcji, zwracając szczególną uwagę 
na nowo zakładane plantacje.

Adam Paradowski
Plantpress
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Uczestnicy debaty dotyczącej rodzimej produkcji owoców borówki wysokiej – problemów i wyzwań
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• super jakość sadzonek
• ponad 50 lat doświadczenia 

• najnowsze odmiany: 

Huron, Draper, 
Liberty, Aurora, 

Osorno, Calypso, 
i wiele innych 

 

Inwestuj w przyszłość
– sadź dobre odmiany!
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Titanium®
Nowość!
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Borówkowe żniwa co roku wyższe

Raport zza Oceanu. Z amerykańskiego raportu z 2019 r.* wynika, że 
około połowa wyprodukowanych globalnie niebieskich jagód jest 
wykorzystywana w przetwórstwie. Produkowane są z nich m.in.: 
przeciery, koncentraty, soki i owoce suszone. W nadchodzących 
latach przetwarzanie będzie trwale wspierać rozwój rynku. Wzrost 
produkcji borówek w ostatnich latach pozwolił zminimalizować lukę 
popytowo-podażową. Jednak, jak wskazują autorzy raportu, podaż 
niebieskich jagód jest wciąż ograniczona, co wpływa negatywnie 
na rozwój rynku, szczególnie w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Afry-
ce. Rosnące zapotrzebowanie na suszone borówki w przemyśle, 
m.in. w produkcji płatków śniadaniowych i mrożonych deserów 
(głównie lodów), spowodowało znaczny wzrost popytu na owoce. 
Dodatkowo stale rosnące zapotrzebowanie na świeże jagody ma 
globalny wpływ na ograniczoną podaż jagód przetworzonych. 
W ostatnich latach zapotrzebowanie na świeże jagody rośnie na 
całym świecie, a szczególnie w Unii Europejskiej.
Promocja prozdrowotnych wartości borówek prowadzi do wzrostu 
zainteresowania nimi coraz większego grona konsumentów. Takie 
działania odbywają się praktycznie w większość rozwiniętych kra-
jów świata. Podkreślane są takie ich zalety, jak wysoka zawartość 
błonnika pokarmowego, witaminy C, K i manganu. Konsumenci 
wybierają produkty spożywcze, w których składzie są borówki, gdyż 
mają one wspomagać walkę z otyłością, cukrzycą, chorobami serca 
i obniżać ryzyko innych chorób. Niebieskie jagody mają dodatni 
wpływ na wygląd włosów i skóry, dodają energii, co spowodowało 
popyt na produkty spożywcze, w których są zawarte. Na przykład, 
według Agriculture and Agri-food Canada, w latach 2007–2016 
w Kanadzie wprowadzono na rynek 1007 produktów spożywczych 
zawierających borówki. Oczekuje się, że wprowadzenie borówek do 
składu zdrowych batonów i jogurtu greckiego przyspieszy rozwój 
rynku – konsumenci wybierają te produkty jako opcję zdrowych 
przekąsek, ponieważ mają niską zawartość tłuszczu, zawierają 
kawałki owoców oraz są bogatym źródłem wapnia i białka. 
Owoce borówki jako składnik produktów spożywczych są  głównym 
źródłem przychodów z żywności w Ameryce Północnej. W kraju 
notuje się stały wzrost, jeśli chodzi o powierzchnię produkcyjną 
oraz wydajności uprawy i przetwórstwa. Rosnąca świadomość 
społeczna na temat korzyści zdrowotnych przypisywanych nie-
bieskim jagodom napędza rozwój rynku. Meksyk jest jednym 
z eksporterów borówek do Japonii, Chin, Singapuru, Holandii, 
Kanady, Belgii, Włoch, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii 
Saudyjskiej, jednak głównym eksporterem są Stany Zjednoczone. 
Rosnąca świadomość dotycząca zdrowych nawyków żywieniowych 

i włączenie owoców do codziennego żywienia napędza także 
rynek europejski.
W ostatnich latach odnotowane wysokie ceny i rosnące spożycie 
niebieskich jagód doprowadziły do wzrostu produkcji i liczby krajów 
rozwijających produkcję. W Ameryce Południowej panuje zacięta 
rywalizacja między panującym mistrzem Chile a pretendentem do 
tytułu – Peru. W tej chwili wolumeny borówki wydają się rosnąć 
szybciej niż popyt, więc ceny na rynku światowym są pod presją. 
Wieści ze źródeł europejskich**. W RPA wolumen eksportu 
niebieskich jagód w ostatnim sezonie wzrósł o 4 tys. ton względem 
poprzedniego, a dalszy wzrost ma nastąpić w kolejnych latach 
– zostało wyeksportowane ponad 12,2 tys. ton. Wzrasta także 
powierzchnia uprawy krzewów, której w tym roku ma przybyć ko-
lejne tysiąc hektarów, a w ciągu 5 lat będzie to 3,4 tys. ha (w 2013 r.  
borówki uprawiano na jedynie 437 ha!). Co roku przybywa 

Z roku na rok rośnie wolumen produkowanych globalnie borówek potocznie zwanych amerykańskimi. Niebieskie jagody mają 
coraz większą rzeszę zwolenników wśród konsumentów ze względu na wyjątkowe walory smakowe, a przede wszystkim  
– wysoką wartość zdrowotną. Zostały już określone mianem superfoods! Wraz ze wzrostem spożycia jagód świeżych, rośnie 
zapotrzebowanie na owoce w przetwórstwie. Są wykorzystywane do produkcji soków, jogurtów, musów owocowych (fot.), 
lodów, a także w formie suszonej, np. do produkcji płatków śniadaniowych. Są dostępne praktycznie przez cały rok, gdyż różne
typy borówki i odmiany są przystosowane do uprawy w różnych stronach świata. 
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plantatorów i eksporterów. Spada jednak poziom cen – najniższa 
cena w grudniu 2019 r. wyniosła 1,48 euro/kg, podczas gdy cztery 
lata wcześniej było to 12,70 euro/kg! 
W Meksyku sezon trwa od września do czerwca, a „górka” przypada 
na okres od lutego do kwietnia. Największym odbiorcą meksykań-
skich owoców są Stany Zjednoczone. Produkcja z roku na rok rośnie, 
co powoduje spadek cen. Meksyk ma dzisiaj dużą konkurencję 
z lepszej jakości owocami i większą dostępnością. Plantatorzy 
meksykańscy zastanawiają się nad rozpoczęciem uprawy zupełnie 
nowych odmian, np. w typie Jumbo. 
Produkcja borówek w Chile koncentruje się głównie w centralnej 
części kraju. Wolumen jest w tym roku wyższy od danych ubiegło-
rocznych. Odbiorcą są głównie Stany Zjednoczone, ale sprzedaż 
w tym kierunku maleje, a rośnie do Europy i krajów azjatyckich. 
W Chile duży nacisk jest kładziony na produkcję owoców w syste-
mie ekologicznym, których z roku na rok przybywa (o 35% więcej 
w 2019 r. niż w 2018 r.). 
W ostatnich latach produkcja borówek w Peru i eksport rosły dyna-
micznie. Dzisiaj wydaje się, że kraj ten dorównał już sąsiadującemu 
Chile i jest numerem jeden, jeśli chodzi o wolumen eksportowanych 
owoców. Największym odbiorcą niebieskich jagód są Stany Zjedno-
czone, ale zwiększa się sprzedaż do krajów europejskich i do Azji. 
W styczniu większość borówek na półkach niemieckich sklepów 
pochodzi z Peru, Chile i Maroka. Nie są to jednak jedyni dostawcy 
owoców i dlatego borówek jest więcej niż rynek potrzebuje. Ma to 
wpływ na ich cenę. Cena owoców odmiany ‘Duke’ w dużym kalibrze 
na rynku hurtowym wynosiła średnio 4,75 euro. W Niemczech 
wzrasta z roku na rok powierzchnia nasadzeń borówki wysokiej. 
W Dolnej Saksonii, na przykład, producenci zrzeszają się i oferują 
owoce pod wspólną marką Blaubeergarten GmbH. Niemieckie 
owoce są jak dotąd sortowane i pakowane w sezonie – od czerwca 
do sierpnia, ale plantatorzy wydłużają okres podaży na rynku przez 
wykorzystanie nowoczesnych technologii chłodniczych. Kolejny 
etap to także produkcja i przygotowanie do sprzedaży owoców 
ekologicznych. 
Podobna sytuacja dotycząca handlu jest także na rynku holen-
derskim, gdzie w styczniu zapotrzebowanie na owoce jest dość 
niskie, a dostawy z Ameryki Południowej dość duże, dlatego ceny 
są też niskie.
Na włoskim rynku w styczniu dostępne były owoce z Peru, a ich 

cena wynosiła od 12 do 13,50 euro. Włosi jednak 
starają się wydłużyć sezon, aby uniezależnić się 
od zagranicznych dostawców. W tym kraju z roku 
na rok rośnie powierzchnia przeznaczana pod 
uprawę borówki. Wszystko za sprawą rosnącego 
zapotrzebowania na owoce, które jest powodo-
wane dobrą reputacją, jaką cieszą się we Wło-
szech niebieskie jagody. Obecnie sezon trwa tutaj  
4–5 miesięcy, ale zdaniem plantatorów – przy wy-
korzystaniu nowych odmian i technologii – można 
go wydłużyć nawet do 8 miesięcy. Koszty produkcji 

borówek we Włoszech są wysokie, aż 80% to koszty pracy ludzkiej, 
jednak konsumenci preferują lokalne owoce wysokiej jakości. 
Także we Francji rośnie zapotrzebowanie rynku na borówki. 
W styczniu na półkach sklepowych są tu dostępne owoce z czte-
rech różnych krajów: Peru, Chile, Hiszpanii i Maroka. Francuzi pod-
kreślają, że najniższej jakości owoców pochodzą z Chile, choć i tak 
ich jakość z roku na rok jest wyższa. Chilijskie borówki mają do 
przebycia najdłuższą drogę – morska trwa 5 tygodni. Ponadto 
w Chile uprawiane są dość stare odmiany, których owoce nie są 
przystosowane do dalekiego transportu. 
W styczniu żaden z regionów Chin, gdzie produkowane są borówki, 
nie dostarcza owoców. Zbiory zaczynają się tu dopiero w marcu 
i kwietniu. Na rynek trafiają borówki z importu – z Chile i Peru. 
Jednak kraje te mogą już niebawem mieć konkurencję, gdyż po-
zwolenie na eksport do Chin dostaje coraz więcej państw. Jedno 
z nich to Argentyna – od 2019 r. argentyńskie borówki mają pełne 
prawo do „wejścia” na chiński rynek, ale konkurencja ze strony 
owoców chilijskich i peruwiańskich jest zbyt duża. W październiku 
ub.r. także Urugwaj wysłał do Chin pierwsze owoce, ale w tym 
wypadku problemem okazał się wysoki, 30% podatek (podatek 
ten nie dotyczy Peru i Chile). Kolejnym graczem na rynku będzie 
Meksyk – pozwolenie na eksport kraj ten otrzymał w końcu 2019 r.  
Rynek chiński jest duży i stale rośnie, gdyż rośnie konsumpcja 
niebieskich jagód, a chińskie plantacje nie są w stanie dostarczyć 
odpowiednio wysokich wolumenów. 
W USA w grudniu ceny borówek spadły ze względu na dużą do-
stępność owoców – coraz więcej krajów eksportuje do USA. Poza 
dotychczasowymi dostawcami, jak Chile i Argentyna, coraz większe 
wolumeny dostarczają Peru czy Meksyk. Nieduże ilości na rynku 
pochodzą z Kanady. 
„Borówkowa górka” w Australii przypada zwykle na przełom stycz-
nia i lutego, lecz w tym roku przeszkodą miała okazać się pogoda, 
szczególnie lokalne susze oraz wichury. Są jednak doniesienia 
rynkowe z tego kraju, że borówek będzie dużo, będą wysokiej ja-
kości, a sezon może nawet się wydłużyć. W Australii rośnie spożycie 
niebieskich jagód, co potwierdzają dane liczbowe. Pomimo, że od 
2017r. do 2018 r. produkcja wzrosła o 42%, to eksport zmalał o 38%. 
W Nowej Zelandii plantatorzy mają nadzieję w tym roku zebrać 
podobną ilość niebieskich jagód jak w 2017 roku. Wtedy konsumpcję 
oceniono na poziomie 7 milionów punnetek, a wartość sprzedaży 
wyniosła blisko 15 mln euro. 

Rafał A. Bury
współpraca

* Raport Cision PR Newswire

** Freshplaza.com  
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 Gatunki alternatywne

Jagoda kamczacka  
– zagrożenia i perspektywy

Monika Korzeniowska  
współpraca

W Jachrance jesienią ub.r. odbyła się III Międzynarodowa 
Konferencja Kamczacka (fot. 1), w trakcie której miały miej-
sce trzy sesje wykładowe. Podczas jednego z paneli poru-
szono tematy z nowymi odmianami i technologią uprawy 
jagody kamczackiej. Organizatorem wydarzenia była firma  
Hortusmedia.

Zagrożenia chorobami 
Dr Monika Kałużna (fot. 2 na str. 64) z Instytutu Ogrodnictwa 
w Skierniewicach stwierdziła, że jagoda kamczacka cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem producentów owoców miękkich, ale 
też konsumentów. Związane jest to m.in. z obecnością w owo-
cach wielu składników odżywczych i związków prozdrowotnych. 
Jeszcze kilka lat temu gatunek ten był uważany za mało podat-
ny lub wręcz odporny na choroby oraz żerowanie szkodników. 
W ostatnich latach, ze względu na zmiany klimatyczne i pogo-
dowe, na wielu plantacjach coraz częściej pojawiały się objawy 
chorobowe. W uprawie jagody kamczackiej niezwykle ważna jest 
zdrowotność roślin. Zakładając plantację, należy wrócić uwagę na 
to, jakie gatunki znajdują się w najbliższym otoczeniu plantacji. 
Jest to niezwykle ważne ze względu na możliwość występowania 
szkodników polifagicznych.
Wczesną wiosną, już od kilku lat, jest wiele dni z wysoką tem-
peraturą i dużym nasłonecznieniem. Niejednokrotnie w tym 

okresie, a także bardzo często w trakcie sezonu, występują susze. 
Warunki pogodowe sprzyjają pojawianiu się objawów chorób 
nieinfekcyjnych. Poparzenia słoneczne, które są szczególnie 
dotkliwe dla młodych roślin, uwidaczniają się zazwyczaj na dolnej 
stronie liścia (czasem też na górnej) w postaci brunatnych plam. 
Plamy te z czasem zlewają się ze sobą, zajmując całą powierzch-
nię liścia. Aby zapobiec wystąpieniu poparzeń roślin na nowo 
zakładanych plantacjach, należy sadzić je w stanie bezlistnym. 
Ważne jest utrzymanie plantacji w stanie wysokiej zdrowotności, 
ponieważ chore rośliny są bardziej wrażliwe na niekorzystne od-
działywanie czynników abiotycznych. Liście porażone wcześniej 
przez sprawcę mączniaka prawdziwego bardzo łatwo ulegają 
poparzeniom słonecznym. Jeśli to możliwe, nasadzenia powinny 
być osłonięte od wiatru. Dobrym wyborem są odmiany mało 
podatne na poparzenia słoneczne i mączniaka prawdziwego. 
A jak wskazują prowadzone badania, są wśród nich: ‘Borealis’, 
‘Indigo’, ‘Pacific’ i ‘Nowinka’. W Polsce corocznie występują 
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anomalia pogodowe, z jednej strony są to susze, z drugiej 
okresowe zalania plantacji. Te ostatnie powodują zamieranie 
roślin, objawiające się ich sczernieniem.
Jedną z chorób o znaczeniu gospodarczym w uprawie jagody 
kamczackiej jest mączniak prawdziwy powodowany przez 
Microsphaera alni oraz Erysiphe polygoni. Na spodniej stronie liści 
i młodych pędach pojawia się mączysty nalot grzybni. Patogeny 
porażają głównie plantacje, na których owoce są zbierane kom-
bajnem, ale objawy widoczne są także na plantacjach, na których 
prowadzony jest zbiór ręczny. Odmianami mało podatnymi na 
tę chorobę są ‘Aurora’ i ‘Boreal Blizzard’. Zgnilizna korzeni jest 
powodowana przez Neonectria radicicola. W kraju obserwuje się 
występowanie choroby od trzech lat, lecz nadal nieznany jest 
zasięg jej rozprzestrzeniania. Objawami infekcji są więdniecie 
i chlorozy liści, a w konsekwencji zamieranie całej rośliny w wyniku 
zmian martwiczych korzenia. Rizoktonioza powodowana przez 
Rizoctonia solani objawia się zahamowaniem wzrostu roślin, licz-
nymi przebarwieniami i chlorozą liści, a także zamieraniem całych 
pędów. Rozwój infekcji rozpoczyna się od gnicia korzeni, co z kolei 
powoduje brak możliwości pobierania przez roślinę składników 
pokarmowych i wody z gleby, prowadząc do jej zamierania. 
Przy dużej wilgotności gleby i temperaturze wyższej niż 10–15°C 
obserwuje się nasilenie choroby. Porażone rośliny są źródłem 
infekcji dla zdrowych. Zgorzel zgnilakowa powodowana przez 
Phytium spp. rozwija się intensywnie w środowisku wilgotnym, 
jej występowaniu sprzyja nadmiar wody w podłożu i brak tlenu 
w glebie. Korzenie zainfekowanych roślin brązowieją i zamierają. 
Szara pleśń powodowana jest przez Botrytis cinerea. Pierwszymi 
objawami choroby są brązowienie niezdrewniałych pędów, które 
zamierają wiosną. Porażone owoce są pokryte szarym nalotem 
grzybni, a na liściach znajdują się nekrotyczne plamy. Patogen 
zimuje na resztkach roślinnych (zarówno roślin uprawnych, jak 
i chwastów). Wiosenne przymrozki mogą zwiększać podatność 
roślin na porażenie.
W czasie zakładania nowych plantacji, w celu minimalizowania 
występowania chorób należy sprawdzić zdrowotność sadzo-
nek. Kluczowym elementem właściwie prowadzonej plantacji 
jest odpowiednie przygotowanie gleby. Teren przeznaczony 
pod plantację powinien być wyrównany, niedopuszczalna jest 
obecność zastoisk wodnych. Przed założeniem plantacji warto 

sprawdzić, co wcześniej było uprawiane na danym polu. Można 
także stosować odkażanie gleby środkami Basamid 97 GR oraz 
Nemasol 510 SL. Należy zapobiegać lub ograniczyć występo-
wanie oparzelin słonecznych przez sadzenie mniej wrażliwych 
odmian na mączniaka prawdziwego, a także unikanie zbyt dużego 
zagęszczenia krzewów prowadzącego do wzrostu wilgotności 
powierza (ograniczenie występowania szarej pleśni). W celu eli-
minacji źródła infekcji pierwotnych należy unikać mechanicznych 
uszkodzeń roślin oraz wycinać porażone pędy. Do zwalczania 
chemicznego sprawców szarej pleśni i mączniaka prawdziwego 
polecany jest środek Luna Sensation 500 SC. Należy go stosować 
w dawce 0,8 l/ha, maksymalnie dwa razy w sezonie, zachowując 
dwutygodniowe odstępy miedzy zabiegami.

Haskap w tunelu
Peter Stremer (fot. 3) z Landwirtschaftskammer Nordrhein-We-
stfalen w Niemczech poinformował o wynikach obserwacji, wy-
konanych podczas doświadczenia uprawowego. W tunelach 
foliowych posadzono cztery odmiany jagody kamczackiej w celu 
sprawdzenia możliwości przyspieszenia terminu dojrzewania owo-
ców. Założono, że owoce zbierane będą już w pierwszych dniach 
maja. Doświadczenie zostało założone w stacji doświadczalnej 
w Kolonii. Miejscowość ta znajduje się w jednym z najcieplejszych 
regionów w zachodniej części Niemiec.
Zaletą uprawy tunelowej, oprócz szybszego dojrzewania owo-
ców, jest ich lepsza jakość, a ta z kolei umożliwia ich sprzedaż po 
wyższych cenach. Za takim rodzajem uprawy przemawia również 
niższy koszt zbioru owoców. W tunelach foliowych można też 
regulować temperaturę – gdy osiągnie ona 25°C należy rozpocząć 
wietrzenie. Wieczorem, aby utrzymać ciepłe powietrze, tunel musi 
zostać zamknięty. W okresie dojrzewania owoców poza tunelem 
panuje zazwyczaj wysoka temperatura. Dlatego, aby rośliny nie 
doznały stresu termicznego, tunel musi być otwarty. W Niemczech 
uprawy jagody kamczackiej wymagają nawadniania.
Za naszą zachodnią granicą spożycie jagód rośnie. Związane jest 
to ze wzrostem świadomości konsumentów na temat ich prozdro-
wotnych właściwości. Coraz częściej po owoce jagody kamczackiej 
sięgają młodzi ludzie. Rośnie też zainteresowanie uprawą tego 
gatunku, a plantacje zakładane są też w chłodniejszym klimacie 
oraz w systemie ekologicznym. Wadą produkcji owoców jagody 
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kamczackiej jest stosunkowo krótki okres ich sprzedaży, zaletą 
z kolei fakt, że owoce dojrzewają w jednym terminie. Z tych też 
względów założono doświadczenie w tunelach foliowych na 
przyspieszony zbiór.
W październiku 2015 r. w tunelach foliowych posadzono odmiany 
jagody kamczackiej: ‘Aurora’, ‘Docz Velikana’, ‘Tundra’ i ‘Vostorg’. 
Uprawa była prowadzona w systemie ekologicznym. Woda i na-
wozy były podawane przez fertygację. Folia znajdowała się na 
rusztowaniu tunelu od lutego do końca zbiorów. Wiosną 2018 r. 
zaobserwowano, że wzrost roślin wszystkich odmian był ograni-
czony. Stwierdzono, że największy wpływa na wystąpienie tego 
typu nieprawidłowości miały prawdopodobnie znaczne wahania 
temperatury. Uznano, że uprawa tego gatunku w tunelach folio-
wych jest ryzykowna, a dodatkowo bardzo kosztowna, więc jej 
prowadzanie jest nieuzasadnione.

Potrzeby pokarmowe
Dr Marek Konieczny (fot. 4) z firmy Yara Poland przekazał informa-
cje o potrzebach pokarmowych roślin jagody kamczackiej. Przed 
założeniem wieloletniej plantacji ważne jest odpowiednie przy-
gotowanie gleby, które powinno trwać minimum dwa lata. 
Należy bowiem uregulować odczyn gleby, zwalczyć 
chwasty wieloletnie, a także dostarczyć materii 
organicznej. Idealny skład gleby powinien być 
następujący: 25% wody, 25% powietrza, 
45% składników mineralnych, 5% mate-
rii organicznej. Na nowych gruntach 
warto wykonać badanie składu 
granulometrycznego gleby, aby 
w przyszłości wiedzieć, jaką 
stosować agrotechnikę i na-
wożenie. Dzięki badaniom 
laboratoryjnym można się 
dowiedzieć, jaki jest udział 
poszczególnych frakcji 
w glebie oraz poznać jej 
pojemność wodną, napo-
wietrzenie i pH.
W czasie wegetacji roślin 
pojawia się wiele czynników 

stresogennych. Dlatego po posadzeniu roślin należy ograniczyć 
rozwój ich części nadziemnych, na rzecz działań sprzyjających 
intensywnemu rozwojowi korzeni. Rozbudowany system korze-
niowy penetruje warstwę orną gleby, w której zawarte są składniki 
pokarmowe. Konieczne jest także uregulowanie odczynu gleby, 
ponieważ zakres pH, w jakim pobierane są składniki pokarmowe, 
jest dość „wąski”. Odczyn gleb w Polsce jest zazwyczaj lekko 
kwaśny lub kwaśny. Niektóre składniki pokarmowe są w krótkim 
czasie wymywane w głąb profilu glebowego, inne natomiast, jak 
np. fosfor, przemieszczają się wolno. Trzeba mieć świadomość, 
że fosfor podany do gleby w danym roku zostanie wykorzysta-
ny przez rośliny nawet dopiero za trzy lata. Fosfor w roślinie 
jest niezbędnym składnikiem wysokoenergetycznych związków 
fosforanowych – nośników energii. Jego nadmiar lub niedobór 
skutkują m.in. wadliwą budową korzeni. Bezchlorkowy nawóz Yara 
Mila Complex 12-11-18 – zawiera 5% fosforu w formie polifosfo-
ranów, dzięki temu składnik ten łatwiej i szybciej przemieszcza 
się w glebie, szczególnie na początku sezonu wegetacyjnego. 
Oprócz NPK, w nawozie zawarte są MgO, S, B, Fe, Mn i Zn. Zaletami 
nawozu są również: odpowiednio zbilansowany skład składników 
pokarmowych i właściwie dobrane ich formy, wysoka zawartość 
S, MgO i mikroelementów, która wpływa na lepsze wykorzystanie 
NPK, a także dobra rozpuszczalność. Nawóz stosuje się w dawce 
od 150 do 950 kg/ha, w zależności od rodzaju uprawy, systemu 
nawożenia, zasobności gleby.

Szkółka CORNUS Mariusz Zasępa
e-mail: cornus@op.pl, tel. 510 835 150

Sadzonki  
DERENIA JADALNEGO 

www.cornus.com.pl

Ponad 70 odmian polskich i ukraińskich 
Sadzonki morwy, jagody kamczackiej i inne
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Fot. 4. Dr Marek Konieczny z firmy Yara Poland
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 Efektywna ochrona

Katarzyna Rosińska
Prawnik, Warszawa

 W kilku zdaniach

Dzieci nie pytają,  
skąd się wziął  
Internet…

… potrafią to medium wykorzystać i jest ono dla nich nieodłącznym 
elementem życia. Idę ulicą, jadę pociągiem – wszędzie młodzi ludzie 
korzystają z Internetu, traktując go jak narzędzie w życiu codziennym. 
Stwierdzam – urodzeni z myszką w ręku.
Codzienne aktywności, rozwijanie zainteresowań, „rozmowy” 
z rówieśnikami czy odrabianie lekcji odbywa się online. Dzieciom 
wystarczy do tego Internet i komputer, smartfon, tablet. Internet 
to wyzwania i nowe możliwości, a także rozwój. Przyciąga i wciąga, 
czasem stwarza złudzenie anonimowości, pozornie „rozwiązuje” 
problemy. Można go nadużywać jak narkotyku. I tu dochodzimy do 
niebezpieczeństw z nim związanych. Lista jest długa – od czytania 
przez dzieci nieodpowiednich treści, zagrożenia związane z grami 
(m.in. sceny przemocy) po np. hejt.

Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa
Wielka Brytania może być przykładem dla Polski. Witryny mediów 
społecznościowych i gry online używane przez dzieci w tym kraju 
będą musiały przestrzegać nowego kodu prywatności usta-
nowionego przez organ nadzorujący dane. Kod zawiera listę 15 
standardów, które firmy zajmujące się usługami online powinny 
spełniać, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w Internecie, 
chronić ich prywatność. Wspomniane standardy stworzą Kodeks 
postępowania dla usług online (dalej: Kodeks). Przykłady usług 
online, które są uwzględnione, to:
l zabawki połączone z Internetem,
l aplikacje,
l platformy mediów społecznościowych,
l gry online,
l strony edukacyjne,
l serwis streamingowy.

Standardem będzie to, że ustawienia lokalizacji, które 
zezwalają na udostępnianie lokalizacji dziecka, będą do-
myślnie wyłączone. Nie będzie można używać ustawień 
prywatności, które będą ustawione na wartość wysoką.

Nim jednak dostawcy usług rozpoczną proces dostosowywania 
do Kodeksu, będzie on przechodził proces legislacyjny. Najpierw 
o Kodeksie przez rząd Wielkiej Brytanii zostanie powiadomiona 
Komisja Europejska, gdyż tego wymaga Dyrektywa 2015/1535/UE1).  
Następnie po 3 miesiącach Kodeks zostanie przedstawiony 

Parlamentowi do zatwierdzenia przez Sekretarza Stanu. Od tego 
momentu przez kolejne 40 dni Parlament będzie miał czas na 
zgłaszanie zastrzeżeń. W wypadku ich braku, po 21 dniach roz-
pocznie się 12-miesięczny okres przejściowy. Finalną fazą będzie 
przygotowanie organizacji do implementacji Kodeksu.

Przepisy w Polsce…
… trochę pomagają w ochronie bezpieczeństwa dzieci w Interne-
cie. Mowa nienawiści jest karalna. Odpowiednie przepisy znaj-
dziemy w Kodeksie karnym2) (dalej: k.k.). Na przykład art. 257 k.k.:  
„Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną 
osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, 
wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich 
powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3.” Art. 256. § 1 stanowi: „Kto 
publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój 
państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościo-
wych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na 
bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat dwóch.”

Mowa nienawiści w niektórych przypadkach może wy-
czerpywać znamiona m.in. groźby karalnej (art. 190 k.k.), 
zniesławienia (art. 212 k.k.) oraz znieważenia osoby (art. 
216 k.k.).

Ściąganie plików z sieci (utwór – plik muzyczny, film, książka). 
Według art. 23 Prawa autorskiego3) mamy prawo korzystać z już 
rozpowszechnionych utworów będących podmiotami prawa 
autorskiego oraz dzielić się nimi w ramach „dozwolonego użytku 
osobistego”. Nie dotyczy to oprogramowania komputerowego 
(art. 77 Prawa autorskiego). Utworów w postaci plików nie wolno 
rozpowszechniać bez zezwolenia właściciela autorskich praw 
majątkowych, rozpowszechnianie takie jest przestępstwem. Więk-
szość z nas zna jakiś program do dzielenia się plikami (przy ich 
ściąganiu do kolejnych użytkowników jednocześnie przesyłane 
są pobrane już dane). Przy pobieraniu pliku za pomocą progra-
mu rozpowszechniany jest plik dalej – a to już przestępstwo 
(na podstawie art. 79 Prawa autorskiego właściciel praw może 
w postępowaniu cywilnym żądać zadośćuczynienia od osoby 
naruszającej jego prawa).

Podstawa prawna
1) Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 września 
2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów 
technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego 
(Dz. Urz. UE L Nr 241, str. 1)

2) Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 
1950 z późn. zm.) 
3) Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.)
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Dążysz do wyprodukowania towaru jak najwyższej jakości, bo tego oczekują Twoi Klienci? Sadząc rozsadę zabezpieczoną 

w technologii Verimark® , środkiem owadobójczym zawierającym Cyazypyr® , zmniejszasz ryzyko zagrożeń ze strony 

szkodników i już od pierwszego dnia wegetacji zapewniasz skuteczną ochronę uprawom warzyw kapustnych.

Wyniki badań jednoznacznie pokazują, że włączenie środka Verimark®  do programu ochrony roślin może przynieść znaczące 

korzyści w całym łańcuchu wartości:

- skuteczna i długotrwała ochrona przed śmietką oraz innymi szkodnikami od najwcześniejszych faz,

- lepszy start i dynamiczny rozwój roślin już od chwili wysadzenia w polu,

- lepszy wigor i wyrównanie roślin w trakcie wzrostu i wegetacji,

- wyższy plon bardziej jednolitych i wyrównanych główek kapusty głowiastej, brukselskiej 

oraz róż kalafi ora i brokuła.

SILNY START TO PEWNY PLON

Wysokie plony są efektem odpowiedniego 

zabezpieczenia upraw na starcie wegetacji

Ochrona przed szkodnikami

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. 

Verimark®  należy stosować najpóźniej 3 dni przed wysadzeniem rozsady, przed pojawieniem się populacji śmietki. 

Dzięki temu rośliny są odpowiednio chronione w tym czasie, gdy są najbardziej podatne na zagrożenia ze strony szkodników. 

Zastosowanie we właściwym czasie systemu ochrony przed szkodnikami redukuje stres biologiczny, 

a tym samym pozwala w pełni uwolnić potencjał plonotwórczy roślin.

Postępuj zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. W ramach strategii zarządzania odpornością środek należy stosować 

przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych i o innych mechanizmach działania.
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Podsumowanie 

części 
sadowniczego 

sezonu
Katarzyna Kupczak, Plantpress

D
obrze nie jest, a przewidywania są takie, że… lepiej nie będzie. 

Tegoroczna wczesnowiosenna pogoda dała się we znaki sadow-

nikom we wszystkich rejonach tradycyjnej produkcji owoców. 

Oczywiście nie wszędzie było równie źle. Kolejne miesiące, pod 

względem pogody, były także dość ekstremalne – lokalne oberwania 

chmury czy silne gradobicia, ochłodzenia i wzrost temperatury powyżej 

30°C, utrzymujący się na przeważającej części kraju przez kilka dni. Do 

tego susza rolnicza notowana na obszarze 14 województw. 

Pierwsza połowa sezonu

Podsumowanie pierwszej połowy 

sezonu miało miejsce podczas te-

gorocznych, polowych spotkań do-

radców sadowniczych (13 czerw-

ca) zrzeszonych w ramach FDS 

przy firmie Bayer. Odbyło się ono 

tradycyjnie już w Sadowniczej Sta-

cji Badawczej zlokalizowanej w go-

spodarstwie Agnieszki i Dariusza 

Cieślaków w Kozietułach Nowych. 

Relacje doradców, działających we 

wszystkich rejonach zajmujących 

się produkcją owoców (z drzew 

i krzewów), a w efekcie – perspek-

tywy, niestety nie napawają opty-

mizmem… Nastrój poprawiły nieco 

nowości, które Bayer wprowadzi na 

rynek od sezonu 2020.

W okręgach nowosądeckim i święto-

krzyskim straty przymrozkowe  

Tarcznik niszczyciel  

– coraz groźniejszy
Dr hab. Barbara H. Łabanowska, Skierniewice 

Mgr Wojciech Piotrowski, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

N
iniejszy tekst jest odpo-

wiedzią na narastające 

zainteresowanie i często 

pojawiające się pytania 

producentów owoców dotyczące 

tarcznika niszczyciela [Diaspidiotus 

(Quadraspidiotus) perniciosus]. 

Czerwiec ten jest w Polsce na liś

cie szkodników kwarantannowych. 

Dlatego podczas lustracji należy 

kontrolować sady zarówno pod ką-

tem jego występowania, jak i obja-

wów żerowania.

Uwaga: szkodnik 

kwarantannowy

Znalezione w sadzie lub na mate-

riale importowanym, nawet jeszcze 

niewysadzonym, podejrzane osob-

niki najlepiej przekazać do Central-

nego Laboratorium Głównego In-

spektoratu Ochrony Roślin i Nasien-

nictwa w Toruniu, które prowadzi 

rejestr występowania szkodników 

inwazyjnych. Jest to specjalistycz-

ne laboratorium, w którym możliwe 

jest prawidłowe rozpoznanie i okre-

ślenie gatunku. Wiadomo bowiem, 

że na roślinach sadowniczych może 

żerować kilka gatunków tarczni-

ków i tylko specjalista na podsta-

wie preparatu mikroskopowego, 

mając wiedzę i odpowiedni sprzęt, 

jest w stanie prawidłowo oznaczyć 

to, co znajduje się na przesłanym 

materiale. 

W sytuacji wykrycia tarcznika niszczy-

ciela fakt ten powinien być zgłoszony 

Z wapniem w roli głównej
Marcin Oleszczak, AGRISE Sp. z o.o. – Grupa Kapitałowa INTERMAG

O
becnie każdy sadownik wykonuje mniej lub więcej zabiegów 

nawozami wapniowymi oraz przeprowadza wapnowanie gleby. 

Ważne jednak jest świadome stosowanie nawozów wapniowych, 

zarówno doglebowych, jak i dolistnych, szczególnie w zakresie 

liczby wykonywanych zabiegów, jak i terminów oraz konieczności ich wy-

konywania związanych z ograniczeniami w pobieraniu wapnia przez sy-

stem korzeniowy drzew. Wydaje się, że w tym sezonie, kiedy na niektórych 

odmianach czy kwaterach mamy wyraźnie mniej owoców, dokarmianie 

wapniem może okazać się kluczowe, głównie dla jakości owoców.

Wapń w glebie

Średnia zawartość wapnia (Ca) w li-

tosferze wynosi około 3,6% i znacz-

nie przekracza zawartość pozosta-

łych makroelementów niezbędnych 

roślinom do życia. Pierwotne źródło 

wapnia w glebach stanowią mine-

rały zawarte w skałach, z których 

powstawały dane gleby. Skały te 

głównie zawierały krzemiany i gli-

nokrzemiany wapnia oraz węgla-

ny, siarczany i fosforany wapnia 

(kalcyt, gips, fosforyty, dolomit). 

Na zawartość wapnia w glebach 

poza składem skały macierzystej 

ogromny wpływ miał kierunek pro-

cesu glebotwórczego oraz klimat, 

w jakim powstawała dana gleba. 

Głównie ilość opadów i działanie 

wód pochodzących z topniejących 

lodowców – proces przemywania. 

Stąd stosunkowo mniej wapnia  
Teraz czytaj też online
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FOT. 1. Tarcznik niszczyciel – tarczki gęsto ułożone na pędzie
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