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Anita Łukawska
redaktor naczelny
Drodzy Czytelnicy!
Na świecie szaleje koronawirus. Czy zachwieje gospodarką, produkcją, handlem…?
Właśnie rozpoczyna się nowy sezon wegetacyjny. Przyrodzie koronawirus nie jest
straszny. Ona rządzi się swoimi prawami, regulowanymi przez wydłużający się dzień,
słońce wspinające się coraz wyżej nad horyznontem, wzrastającą temperaturę
powietrza i gleby oraz opady deszczu. Odnośnie tych ostatnich, to w poprzednich
latach notowano ich zbyt mało, aby można było polegać na nich jako jedynym
źródle wody dla drzew. Czereśnie pod tym względem są wymagające, dlatego
w sadach nowo zakładanych, ale i istniejących warto rozważyć możliwość montażu
linii nawadniających, a nawet do fertygacji.
Bez wody trudno osiągnąć wymaganą rynkowo jakość owoców. Jej wykładnikami są wielkość i barwa owoców, zawartość ekstraktu i kwasowość oraz jędrność miąższu. Niemniej istotną cechą jakościową czereśni jest zielona i wiotka
(niezdrewniała) szypułka. O nią także należy zadbać na etapie produkcji i podczas
przygotowania owoców do sprzedaży.
Przed sadownikami, którzy dopiero planują założenie sadu czereśniowego,
stoi najtrudniejsza decyzja: którą odmianę wybrać? Jest ich obecnie wiele, ale czy
wszystkie nadają się do uprawy towarowej? Czy owoce rynkowych nowości zachwycą klientów? Czy lepiej bazować na sprawdzonych rozwiązaniach? Przysłowie mówi:
„Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana”! Czy na pewno? Mamy jeszcze przymrozki
wiosenne. One potrafią pomieszać szyki niezależnie od uprawianej odmiany, ponieważ wszystkie traktują równo – destrukcyjnie. Na szczęście są dostępne pewne
rozwiązania, które ograniczają ich skutki.
Wybór odmiany do sadu narzuca sposób formowania i cięcia drzew. Ciekawe
jest to, że sposób zapłodnienia komórki jajowej w zalążni (własnym lub obcym pyłkiem) wpływa na charakter wzrostu drzew i wynikający z tego sposób ich traktowania.
Uprawa czereśni nigdy nie stanie się rutynowa. Każdy sezon wegetacyjny
i okres spoczynku drzew są odmienne. Ciepłe zimy w naszej strefie klimatycznej
nie są korzystne dla upraw, ponieważ nie redukują populacji szkodników znanych
i dodatkowo sprzyjają zadomowieniu się szkodników zupełnie obcych, których
nieznane są zdolności niszczycielskie. Ochrona drzew czereśniowych staje się
przez to coraz trudniejsza. Nie lada uciążliwość powoduje redukcja dostępnych
środków ochrony roślin, możliwych do użycia w ochronie czereśni. Zdrowotność
drzew można wspomagać produktami niekonwencjonalnymi. Wiele z nich jest
dedykowanych czereśniom, a ich użycie pozwala na ograniczenie stosowania
tradycyjnych środków ochrony roślin, co przekłada się na korzyść dla konsumenta
w postaci niższych poziomów pozostałości.
Rynek czereśni jest dość ciekawy. Nadal jest on nienasycony i wart inwestowania, jak nie w sad, to w działania marketingowe. Te ostatnie trzeba wziąć pod
uwagę, aby móc wyróżnić się na rynku i wyrobić sobie markę.
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Woda niezbędna
dla czereśni
Rafał A. Bury
Skierniewice

Bieżący sezon wegetacyjny okazuje się kolejnym w ciągu ostatnich
kilku lat sezonem, w którym już stwierdza się suszę. Brak okrywy
śnieżnej zimą i opadów deszczu prowadzi do obniżenia się poziomu
wód powierzchniowych i podziemnych. W tym roku po raz kolejny
sadownicy będą musieli nawadniać uprawy, aby zebrać wysokiej
jakości… a właściwie jakikolwiek plon. Woda jest niezbędna zarówno
w sadach owocujących, jak i w młodych nasadzeniach. Na pytania dotyczące nawadniania sadów czereśniowych odpowiadał prof. dr hab.
Waldemar Treder z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.
Kiedyś powiedział Pan Profesor, że
„czereśnie to pięknie opakowana
woda”. Rzeczywiście, czereśnie zawierają ponad 80% wody w miąższu. Oznacza to zatem, że bez niej nie
można wyprodukować tych owoców?

Waldemar Treder: W warunkach klimatycznych Polski – przy ostatnich suchych latach – produkcja sadownicza,
a w tym produkcja czereśni, gdy sad nie
ma nawadniania, jest obarczona znacznym ryzykiem ekonomicznym. Jest to

nieracjonalne szczególnie w sytuacji,
gdy sadownicy już zainwestowali w infrastrukturę: w wysokiej jakości materiał
szkółkarski do nasadzeń, konstrukcje dla
drzew, systemy antygradowe czy osłony przeciwdeszczowe i chroniące przed
muszką plamoskrzydłą (siatki o bardzo
małych oczkach, fot. 1). W tym wypadku brak nawadniania w sadzie naraża
sadownika na jeżeli nie całkowitą utratę
plonu, to na pewno na straty na poziomie
30%, co już jest dotkliwe, bo oznacza
ograniczoną dochodowość gospodarstwa.
W ciągu ostatnich pięciu lat dość
niezwykłe jest, że wystąpiły aż trzy
„susze stulecia”. Na przykład w Skierniewicach przez ostatnie 20 lat notujemy
stały wzrost temperatury, a tendencja ta

Fot. 1. Osłony przeciwdeszczowe i siatki przeciw szkodnikom w intensywnym sadzie produkcyjnym

4

czereśnia | 1/2020

DEPA

FRUIT

REKLAMA
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Źródło: http://www.nawadnianie.inhort.pl/systemy-nawodnieniowe/
Ryc. 2. Przykład obliczenia parametrów nawadniania przy wykorzystaniu aplikacji „nawadnianie kroplowe”
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Fot. 2. Źródło wody do nawadniania sadu czereśniowego – sztuczny zbiornik w pobliżu sadu

widoczna była już prawie 40 lat temu.
W okresie wegetacji wzrost temperatury powietrza jest ściśle skorelowany z potrzebami wodnymi roślin (gdy
dodatkowo brakuje opadów atmosferycznych, rośliny odczuwają dotkliwy
deficyt wody). Im wyższa temperatura
powietrza, tym wyższe potrzeby wodne
roślin. A w ostatnich latach, w okresie
wegetacji nie odnotowano większych
ilości opadów, co sprawia, że klimatyczny bilans wodny jest niekorzystny, przez
co intensywna produkcja owoców, bez
nawadniania, w obecnych warunkach
klimatycznych jest praktycznie niemożliwa.
Polska zaliczana jest do krajów o stosunkowo niewielkich zasobach wodnych, a dodatkowo ostatnie sezony są
ubogie w opady atmosferyczne. Natomiast rynek staje się coraz bardziej
wymagający pod względem dostępności owoców, w tym czereśni, które
wymagają znacznych ilości wody do
ich wyprodukowania. Jak sprostać
temu zadaniu?
WT: Jedynym rozwiązaniem jest korzystanie z nawadniania w sadach czereśniowych. W wypadku pomiarów
prowadzonych w Skierniewicach nie
zauważamy drastycznego obniżania się
rocznej sumy opadów, jest natomiast
tendencja do zmniejszania się ilości
opadów w sezonie wegetacyjnym. Aby
zapewnić drzewom czereśni optymalną wilgotność gleby, pozwalającą na
wzrost, rozwój i wydanie plonu, konieczne jest nawadnianie. Warto jednak
podkreślić, że aby nawadniać, niezbędne
jest źródło odpowiedniej jakości wody.
Pobór wód reguluje Prawo Wodne, które
zostało znowelizowane w 2017 roku.
Jest ono bardziej restrykcyjne niż poprzednia ustawa, ponieważ opłatami ob6

jęte jest obecnie korzystanie z wód podziemnych i powierzchniowych (fot. 2).
Ale wprowadza możliwość zwolnienia
z opłat przy niewielkim poborze wody
(do 5 m3 na dobę). Zachęcam do zapoznania się z broszurą https://www.
wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/
Pobor%20wod_broszura.pdf
Rośliny zużywają wodę na wzrost,
rozwój, wydanie plonu i chłodzenie liści podczas upałów. Jak zatem
określić/oszacować/wyliczyć potrzeby
wodne roślin, w tym czereśni?
WT: Potrzeby wodne najlepiej oszacować, wykorzystując narzędzie Serwis
Nawodnieniowy w zakładce Nawadnianie na stronie głównej Instytutu
Ogrodnictwa www.inhort.pl lub pod
adresem http://www.nawadnianie.inhort.
pl (serwis powstał w ramach Programu
Wieloletniego Instytutu Ogrodnictwa
w latach 2008–2014 – ryc. 1). W serwisie dostępne są następujące moduły:
l dane meteo (strony te zawierają dane
meteo dla wybranych stacji meteorologicznych, które są automatycznie
pobierane z serwera przechowującego
wyniki pomiarów meteorologicznych);
l artykuły (publikacje naukowe oraz
artykuły popularnonaukowe poświęcone nawadnianiu, które można wyszukać, wpisując słowo kluczowe zgodne
z poszukiwaną tematyką); l wykłady
(krótkie prezentacje opisujące problemy związane z nawadnianiem roślin);
l sympozja naukowe (programy oraz
serwis fotograficzny z ostatnich konferencji naukowych poświęconych nawadnianiu) a także l praktyczne narzędzie
dla każdego sadownika – kalkulatory.
Kalkulatory dostępne w serwisie pozwalają oszacować potrzeby wodne w zależności od wieku drzew, konkretnego
gatunku, przebiegu pogody itd. (ryc. 2).
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A co więcej dla sadowników oferuje
Serwis Nawodnieniowy? Co jeszcze
mogą oni tam znaleźć?
WT: W serwisie można także obliczyć
wiele parametrów niezbędnych podczas
projektowania i użytkowania instalacji
nawodnieniowej. Aplikacje pozwalają
na wykonanie obliczeń dla systemów
kroplowych (fot. 3), minizraszania
i deszczowania. Na przykład aplikacja
„nawadnianie kroplowe” umożliwia obliczenie dawki lub czasu nawadniania
dla systemów kroplowych. Po wpisaniu
parametrów opisujących kwaterę i instalację nawodnieniową otrzymujemy dane
o wielkości kwatery, wydatku wody na
jednostkę powierzchni i wydatku wody
na roślinę. Po wstępnym wprowadzeniu
danych można prowadzić dalsze obliczenia, np. jaka jest dawka wody przy
określonym czasie nawadniania lub jak
długo trzeba nawadniać, aby podać roślinom określoną dawkę wody. Możemy
obliczyć także niezbędny czas nawadniania dla określonej dawki wody na
roślinę lub na emiter.
Czy to jest kompendium wiedzy na
temat nawadniania?
WT: Strona Serwis Nawodnieniowy jest
z pewnością kompendium wiedzy na temat nawadniania. Oprócz kalkulatorów
niezbędnych w praktyce można tam znaleźć ponad 600 artykułów i publikacji na
temat nawadniania i fertygacji. Można
mieć do nich bezpośredni dostęp z każdego miejsca i za darmo pobierać pozycje
do przeczytania. Inne źródło informacji
na temat nawadniania i fertygacji to Fertigation Bible, czyli – w wolnym tłumaczeniu – „Biblia fertygacyjna”. Została
ona opracowana w ramach projektu Fertinowa. Zgromadzone są w niej opracowania dotyczące większości najczęściej
wykorzystywanych technik i technologii
fertygacji roślin. Jest to swego rodzaju
kompendium wiedzy zawierające wszystkie elementy nawadniania, od sposobów
pozyskiwania (gromadzenia) i przechowywania wody, przez dezynfekcję, po
najnowszej generacji technologie dostarczania roślinom wody i nawozów.
Łącznie zgromadzono aż 125 instrukcji
nowych technologii fertygacyjnych! „Biblia fertygacyjna” zawiera także obszerne
informacje na temat monitorowania stanu
wilgotności gleby oraz stanu roślin i sterowania nawadnianiem. Pliki w formacie
pdf z poszczególnych działów są dostępne na stronie http://fertinnowa.com/do-

cej, bo nie dość że nakłady poniesione
na zakup drzewek, to jeszcze bezproduktywny rok w sadzie (okres bez owocowania, gdyż młode drzewka wypadną).
Młode drzewka są ponadto coraz częściej produkowane w szkółkach, gdzie
nawadnianie i fertygacja są wykorzystywane, zatem po posadzeniu w sadzie nie
mogą być pozbawione wody i poddawane dotkliwemu stresowi suszy.

Fot. 3. Kroplowy system nawadniania w sadzie czereśniowym

wnload/the-fertigation-bible/. Każdy, bez
logowania się w serwisie może zajrzeć
na ww. stronę, gdzie uzyska dostęp do
poszczególnych rozdziałów bezpłatnie.
Ułatwieniem jest także zainstalowany na
stronie translator automatyczny, dzięki
któremu „Biblia fertygacyjna” jest tłumaczona na kilka języków.
Wróćmy do nawadniania sadu czereśniowego… Czy potrzeby nawodnieniowe to pojęcie równoznaczne
z potrzebami wodnymi czereśni?
WT: Potrzeby wodne określają ilość
wody potrzebnej roślinom do wzrostu.
Potrzeby wodne roślin uzależnione są
od przebiegu pogody (ETo), zmieniających się w czasie wegetacji specyficznych cech określonego gatunku roślin
(współczynnik roślinny k) oraz wielkości roślin. Aplikacja zawarta na stronie
Serwisu Nawodnieniowego umożliwia
wyznaczenie potrzeb wodnych najważniejszych gatunków roślin sadowniczych m.in. czereśni.
Potrzeby nawodnieniowe natomiast
określają, ile wody należy podać roślinom, aby zapewnić im odpowiednią
wilgotność gleby. Zazwyczaj staramy
się stworzyć warunki nieograniczonego dostępu do wody. Ale może być też
taka sytuacja, że chcemy wdrożyć tzw.
regulowany deficyt nawadniania i chcemy lekko „przesuszyć” glebę, aby np.
ograniczyć wzrost drzew. Gdy aktualna
wilgotność gleby jest wysoka i jeszcze
podsiąka woda z głębszych warstw
(woda podskórna), potrzeby nawodnieniowe nie są równe potrzebom wodnym. Bilans ten zmieniają także opady.
Potrzeby wodne mogą być stosunkowo
wysokie, ale jeśli spadnie odpowiednia
ilość opadów, bilans wodny nie obniża
się, a nawet wzrasta, to potrzeby nawodnieniowe są równe zeru.

fot. 1–3 R. A. Bury

Czy, znając potrzeby wodne czereśni oraz wielkość dostępnych źródeł
wody, można już zaprojektować instalację nawodnieniową czy należy brać
pod uwagę jeszcze inne elementy?
WT: Inne elementy niezbędne przy projektowaniu instalacji nawodnieniowej
to, oprócz dostępności wody, dostępność energii i wiedza o ukształtowaniu
terenu oraz bez wątpienia możliwości
finansowe.
Woda ma wpływ na wielkość owoców
czereśni, ale czy ma wpływ na ich jakość?
WT: Sama woda faktycznie nie wpłynie
na jakość owoców (poza wielkością),
bo przecież, aby uzyskać plon wysokiej
jakości, muszą być spełnione wszystkie
inne czynniki agrotechniczne. W wypadku intensywnego nawadniania oczywiście niezbędne jest podanie nawozów,
które można wprowadzać wraz z wodą
(fertygacja). Koniecznie należy zadbać
o dostępność wszystkich składników
pokarmowych wpływających na wielkość i jakość plonu, nie zapominając
o tych, które bezpośrednio wpływają na
jędrność owoców (wapń i krzem) czy na
ich smak (m.in. potas, fosfor). Woda ma
kluczowe znaczenie, ale sama woda nie
wpłynie na jakość owoców.
Czy od początku istnienia sadu czereśniowego warto inwestować w instalację nawodnieniową? Czy obecnie jest
ona już nieodzownym elementem produkcji? Jeżeli tak, to jaki system nawodnieniowy jest najbardziej efektywny?
WT: Inwestycja w instalację nawodnieniową jest absolutnie konieczna od
początku „życia” sadu, ponieważ z powodu suszy najbardziej cierpią młode
drzewka. Gdyby w roku zakładania sadu
wystąpiła susza, można stracić najwię-
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Jak połączyć konieczność nawadniania czereśni z koniecznością oszczędzania wody?
WT: Oszczędzać wodę możemy, np.
ograniczając jej parowanie z powierzchni gleby poprzez zastosowanie ściółek
(uwaga na gryzonie!). Wbrew pozorom
mogą to być istotne ilości oszczędzonej
wody. Same ściółki nie wystarczą jednak
w okresach przedłużającej się suszy i będziemy zmuszeni do wdrożenia nawadniania. Tu oszczędności wody możemy
uzyskać dzięki dostosowaniu nawadniania do wiarygodnych kryteriów. Są
to zarówno kryteria klimatyczne, gdzie
szacujemy częstotliwość nawadniania,
wyznaczając ewapotranspirację, jak
i glebowe, gdzie mierzymy wilgotność
lub potencjał wodny gleby. W wielu
gospodarstwach oszczędności można
uzyskać już tylko poprzez uszczelnienie instalacji i zbiorników retencyjnych.
Wiedza na temat wilgotności gleby
jest z pewnością pomocna w dostosowaniu dawek dostarczanej wody roślinom uprawnym. Jak zbadać poziom
wilgotności gleby?
WT: To prawda. Wykorzystanie mierników wilgotności usprawnia zarządzanie
systemami nawodnieniowymi, przyczynia się do ograniczenia kosztów nawadniania oraz zmniejszenia strat wody
i energii. Poziom wilgotności gleby można zmierzyć za pomocą różnego rodzaju
czujników pomiarowych. Poza czujnikami musimy mieć oczywiście miernik,
na którym odczytamy mierzone wartości
wilgotności gleby. Odczyt wilgotności
gleby uzyskuje się po podłączeniu przenośnego miernika. Nowe rozwiązania
techniczne pozwalają monitorować wilgotność i zasolenie gleby na odległość za
pomocą czujników bezprzewodowych,
co znacznie ułatwia pracę sadownika
i pomaga mu w podejmowaniu decyzji
o konieczności nawadniania.
Dziękuję za rozmowę.
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Czynniki wpływające
na utrzymanie jakości
czereśni
Dr Krzysztof P. Rutkowski
Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

Według danych FAOSTAT (http://www.fao.org/faostat/en/#data)
produkcja czereśni w Polsce w ostatnich latach ulega znacznym
wahaniom. W roku 2016 zebrano ponad 53 tys. ton czereśni, w 2018
rekordowo, bo około 60 tys. ton, podczas gdy w 2017 r. – niecałe
20 tys. ton. Drastyczny spadek produkcji w 2017 r. spowodowany
był przede wszystkim niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
Z kolei według danych GUS w 2019 r. wyprodukowano w naszym
kraju około 44 tys. ton owoców tego gatunku (https://stat.gov.pl).

D

ane FAOSTAT wskazują także na istotne zmniejszenie
powierzchni uprawy czereśni
w Polsce. Należy jednak zaznaczyć, że równocześnie wzrasta
liczba i powierzchnia sadów czereśniowych pod osłonami. Najczęściej
wykorzystywane są dwa rodzaje
osłon: chroniąca przed deszczem folia
oraz siatka zabezpieczająca przed ptakami i gradem. Nowoczesne systemy
osłon dodatkowo chronią przed szkodnikami, w tym Drosophila suzukii.
W związku z tym, że czereśnie trafiają przede wszystkim na rynek owoców świeżych, istotne jest maksymalne
wydłużenie ich podaży. Podejmując
decyzję o przechowywaniu owoców
tego gatunku, należy pamiętać, że ich
zdolność przechowalnicza jest raczej
niska, a na trwałość przechowalniczą
wpływają czynniki przed- i pozbiorcze.

Przede wszystkim jakość
Do głównych cech jakościowych czereśni należy zaliczyć wielkość i barwę
owoców, zawartość ekstraktu i kwasowość oraz jędrność miąższu. Niemniej
istotną cechą jakościową czereśni jest
zielona i wiotka (niezdrewniała) szypułka. Przez konsumentów odbiera8

na jest ona jako wskaźnik świeżości
owoców. Dane literaturowe wskazują,
że przedzbiorcze zabiegi preparatami
wapniowymi i gibereliną GA3 korzystnie wpływają na jędrność owoców i jej
utrzymanie podczas przechowywania.
Również pozbiorcze zastosowanie
produktów wapniowych, np. podczas
schładzania wodnego czereśni, może
korzystnie wpływać na jędrność miąższu tych owoców. Jednakże zarówno

Fot. 1. Zróżnicowana dojrzałość czereśni po zbiorze nakłada konieczność sortowania

Fot. 2. Różny stopień dojrzałości owoców w opakowaniach handlowych
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Fot. 3. Przykładowy zespół wentylatorów do
systemu tunelowego schładzania owoców

REKLAMA

zabiegi przed-, jak i pozbiorcze muszą
pozostawać w zgodzie z obowiązującymi przepisami i podlegać optymalizacji
(liczba i stężenie) dla poszczególnych
odmian. Na przykład zbytnie zwiększanie stężenia wapnia podczas pozbiorczego traktowania owoców może negatywnie wpływać na jakość szypułki.
Przedzbiorcze zastosowanie gibereliny
GA3 może mieć korzystny wpływ na
wielkość owoców, zawartość ekstraktu, jak i na zachowanie zielonej barwy
szypułki. Ważnym zabiegiem przedzbiorczym jest również regulowanie
plonowania. Zbyt obfity plon skutkuje
zmniejszeniem wielkości owoców oraz
niższą jędrnością czereśni. Z punktu
widzenia trwałości przechowalniczej
owoce należy zbierać w optymalnym
stadium dojrzałości i dążyć do osiągania jak najwyższej jędrności miąższu.

falgro

Termin zbioru
Zdolność przechowalnicza owoców
wczesnych odmian jest zdecydowanie niższa niż odmian późnych. Zbiór
owoców do przechowywania powinno
się przeprowadzić przed osiągnięciem

a

b
Fot. 4. Komory z wymuszonym przepływem powietrza: z wenty-

latorem na ścianie (a) oraz z wentylatorem na suficie i ustawione
skrzynie z czereśniami (b)
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b

a
Fot. 5. Czereśnie schładzane pod kurtyną wodną (a i b)

przez nie dojrzałości konsumpcyjnej.
Ich barwa jest wówczas nieco jaśniejsza niż owoców w pełni dojrzałych.
Czereśnie takie charakteryzują się
wyższą trwałością przechowalniczą,
ale nieco gorszym smakiem (niższa
zawartość ekstraktu i wyższa kwasowość) niż owoce w pełni dojrzałe. Po
zbiorze czereśni często obserwuje się

Fot. 6. Dodatkowe dochładzanie owoców w kąpieli wodnej na
początku linii sortowniczej

znaczne zróżnicowanie intensywności
wybarwienia owoców (fot. 1). Bywa,
że zostaje ono zachowane w produkcie
przygotowanym do sprzedaży (fot. 2).
Opóźnianie zbioru skutkuje wyrównaniem dojrzałości owoców, ale także
zmniejszeniem jędrności czereśni, co
ogranicza długość okresu przechowywania i powoduje zwiększenie ryzyka

Schładzanie czereśni po zbiorze
Czereśnie należą do owoców nieklimakterycznych, produkujących w stadium dojrzałości fizjologicznej niewielkie ilości etylenu (w temperaturze
0°C poniżej 0,1 μL kg–1 h–1), ale jego
obecność w atmosferze przechowalniczej przyspiesza niekorzystne zmiany
wyglądu szypułki i sprzyja dojrzewaniu
owoców. Zgodnie z danymi literaturowymi średnie tempo oddychania czereśni zawiera się w zakresie od około
8 mg CO2 kg–1 h–1 (w temperaturze 0°C)
do około 65 mg CO2 kg–1 h–1 (w temperaturze 20°C). Uważa się, że czereśnie
w temperaturze ok. 20°C przez jedną
godzinę tracą więcej na jakości, niż te,
umieszczone w temperaturze 0°C przez
24 godziny. Zatem szybkie obniżenie
temperatury owoców po zbiorze jest
niezbędne do spowolnienia tempa procesów życiowych, ograniczenia straty
masy i zahamowania rozwoju chorób
grzybowych. Zaleca się, aby owoce
osiągnęły temperaturę poniżej 5°C
w ciągu 4 godzin po zbiorze.
W praktyce schładzanie owoców
przeprowadza się w komorze chłodniczej (statycznie), wykorzystując wymuszony przepływ powietrza (WPP)
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uszkodzeń owoców (ang. pitting) oraz
rozwoju chorób przechowalniczych.
W wielu krajach do określania terminu zbioru czereśni wykorzystuje się
palety barw, np. opracowane przez Ctifl
(http://www.ctifl.fr). Do pomiaru barwy
owoców nadają się również obiektywne
metody pomiarowe, np. przy pomocy
spektrometrów.
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Fot. 7. System „workowy” do przechowywania czereśni

lub schładzanie zimną wodą. Najgorsze
efekty uzyskuje się podczas schładzania
statycznego. Intensywność wymiany
ciepła w takich warunkach jest bardzo
ograniczona, a obniżenie temperatury
do zakładanej poniżej 5°C może trwać
nawet kilkanaście godzin. Znacznie
efektywniejszą metodą jest schładzanie wymuszonym przepływem powietrza. Zazwyczaj wykorzystuje się jeden
z dwóch systemów WPP, tj. tunelowy
lub podwójnej ściany. Pierwszy z nich
może być instalowany w komorze
chłodniczej jedynie na czas schładzania
(fot. 3), drugi stanowi stały element komory (fot. 4). Pewną niedoskonałością

WPP może być negatywny wpływ na
barwę i jędrność szypułki.
W wypadku czereśni najbardziej
efektywną metodą obniżenia temperatury owoców po zbiorze jest schładzanie wodne. Może ono być realizowane poprzez wykorzystanie kurtyn
z lodowatą wodą (fot. 5) lub poprzez
zanurzenie owoców w wodzie. W niektórych krajach dopuszczalne jest dodanie związków chloru do schładzania
wodnego w celu ograniczenia ryzyka
wystąpienia chorób grzybowych. W dużych obiektach istnieje możliwość dochładzania owoców podczas rozładunku wodnego i sortowania (fot. 6).

Warunki przechowywania
Schłodzone i osuszone owoce, w zależności od odmiany i dostępnej technologii, można przechowywać nawet do
8–10 tygodni. Optymalny zakres temperatury przechowywania wynosi od -1°C
do 0,5°C, przy wilgotności względnej
powietrza 90% do 95%. Zarówno zbyt
wysoka temperatura, jak i zbyt niska
wilgotność względna powietrza przyspieszają niekorzystne zmiany wyglądu
szypułki oraz wpływają na zwiększenie
utraty masy i ograniczenie trwałości
przechowalniczej owoców. Wykorzystanie warunków kontrolowanej atmosfery wydłuża podaż czereśni na rynek
owoców świeżych. Skład atmosfery
przechowalniczej w dużej mierze zależy od odmiany. W literaturze można
znaleźć cały szereg zaleceń, od atmosfery zawierającej 3% dwutlenku węgla
i tlenu, poprzez 5% CO2 i 5% O2, 10 do
15% CO2 plus 3 do 10% tlenu. Niektóre
odmiany można przechowywać nawet
przy 20% dwutlenku węgla i około
5% tlenu. Obniżanie zawartości tlenu
poniżej 1% grozi uszkodzeniami skórki i niekorzystnymi zmianami smaku
owoców. Zbyt wysokie stężenie dwu-
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Fot. 8. Lite skrzynie paletowe z pokrywą wyposażoną w membrany (a), pokrywa z membranami (b)
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Fot. 9. Worek przygotowany do wypełnienia czereśniami

Fot. 11. Jakość czereśni po 60 dniach przechowywania w wor-

ku luzem
REKLAMA
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Fot. 10. Czereśnie zamknięte w workach ułożonych w opakowaniach

Fot. 12. Owoce o jasnej barwie skórki po przechowywaniu są nadal
atrakcyjne, a o ciemnej – zyskują zbyt ciemną i nieapetyczną barwę

tlenku węgla (powyżej 30%) powoduje
z kolei występowanie chorób fizjologicznych (brązowe przebarwienia skórki) oraz niekorzystne zmiany smaku.
Wybór technologii przechowywania
musi wynikać z przyjętego scenariusza
dystrybucji owoców. W wypadku bardzo
krótkiego łańcucha dostaw i sprzedaży
owoców w ciągu kilku dni od zbioru,
można ograniczyć koszty, schładzając
owoce jedynie do temperatury ok. 8°C.
Należy jednak pamiętać, że w takich
warunkach ich trwałość jest znacznie
ograniczona, a tempo niekorzystnych
zmian jakościowych będzie wysokie.
Jeżeli owoce mają być przechowywane
przez kilka tygodni, konieczne jest zapewnienie im temperatury na poziomie
0°C. W zależności od planowanej długości przechowywania należy wybrać
warunki normalnej bądź kontrolowanej
atmosfery (KA). Decydując się na przechowywanie owoców w KA, najlepiej
wykorzystywać specjalnie do tego celu
dedykowane niewielkie komory. Jeżeli
zamierza się przechowywać czereśnie
w komorze o znacznej pojemności składowej, należy brać pod uwagę nieoptymalne wykorzystanie przestrzeni przechowalniczej, przez co mogą wystąpić

a

b

Fot. 13. Kondensacja pary wodnej na
owocach

Fot. 14. Ciemne plamy (a) i zagłębienia (b) na powierzchni owoców (tzw. pitting) powstają wskutek uszkodzeń mechanicznych i zaburzeń fizjologicznych

poważne problemy z utrzymaniem
prawidłowej temperatury i dystrybucji atmosfery w komorze. Wychodząc naprzeciw tym ograniczeniom,
opracowano systemy pozwalające na
przechowywanie w chłodni z normalną atmosferą stosunkowo niewielkich
partii czereśni (kilkaset kilogramów)
w warunkach modyfikowanej bądź kontrolowanej atmosfery. Należy do nich
zaliczyć systemy „workowe”, systemy
Janny MT czy worki pozwalające na samoistną modyfikację atmosfery (MAP),
np. worki typu Xtend®, Pplus® czy FreshPlus® MAP itp.
W systemach „workowych” opakowania z owocami zamykane są w dużych szczelnych workach foliowych,
a skład kontrolowanej atmosfery utrzymywany jest przez specjalnie dedykowany do tego system. Worki pełnią rolę
hermetycznych „kontenerów”. W praktyce są to zarówno systemy, w których
każdy „kontener” stanowi odrębną
„komorę”, jak i systemy, w których
szeregowo połączonych jest kilka „kontenerów” (fot. 7). W pierwszej opcji,
w każdym „kontenerze” regulujemy
stężenia tlenu i dwutlenku węgla indywidualnie, w drugiej – we wszystkich
połączonych „kontenerach” ustalamy
jeden skład, wykorzystując przepływ
gazu o określonym składzie.
Alternatywą dla systemu „workowego” są systemy modyfikowanej
atmosfery, w których stężenie tlenu
i dwutlenku węgla w otoczeniu owoców są wypadkową tempa oddychania
czereśni i selektywnej przepuszczalności membran (Janny MT – fot. 8) lub
worków MAP.
Na podstawie wyników badań
prowadzonych w Pracowni Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej
Owoców i Warzyw IO (PPiFPOiW)
stwierdzono, że z punktu widzenia

obrotu towarowego na szczególną
uwagę zasługuje system worków MAP.
W PPiFPOiW od kilku lat oceniana jest
przydatność worków Xtend® do przechowywania różnych gatunków owoców i warzyw. Niezależnie od przydatności do przechowywania odgrywają
one ważną rolę jako opakowanie w obrocie. Pewną niedogodnością jest konieczność zamykania poszczególnych
worków po schłodzeniu czereśni
(fot. 9 i 10). Jednakże możliwość przechowywania owoców przez około 60
dni w temperaturze 0°C plus cztery dni
w temperaturze 10°C z zachowaniem

wysokiej jakości daje dość dużą elastyczność handlową. Czereśnie można
pakować w worki zarówno luzem, jak
i w opakowania jednostkowe (fot. 11).
Podczas przechowywania czereśni
poważnym problemem jest utrzymanie świeżości szypułki (zielona barwa
i brak wysychania i drewnienia). Również wygląd owoców podlega niekorzystnym zmianom, jak matowienie,
nadmierne ciemnienie, przebarwienia
itp. Tempo tych niekorzystnych zmian
jest ściśle powiązane z warunkami przechowywania (temperatura, wilgotność
względna i skład atmosfery). Owoce
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Poza chorobami grzybowymi poważnym problemem podczas przechowywania czereśni może być powstawanie zagłębień na powierzchni owoców
(ang. pitting, fot. 14), przypominających nieco gorzką plamistość podskórną na jabłkach (możliwość wystąpienia
skorkowaceń), które pogarszają wygląd
owoców oraz przyspieszają niekorzystne zmiany jakości. Zagłębienia
te powstają zarówno wskutek uszkodzeń mechanicznych, jak i zaburzeń
fizjologicznych. Należy zatem przede
wszystkim ograniczyć możliwość powstawania uszkodzeń mechanicznych
zarówno podczas zbioru, jak i wszelkich operacji pozbiorczych (w tym
sortowania, pakowania itp.). Ryzyko
powstania uszkodzeń mechanicznych
jest znacznie większe w wypadku
owoców schłodzonych. Czynnikami
zwiększającymi podatność owoców na
powstawanie zagłębień, poza cechami
odmianowymi, są upalna pogoda (kilka
dni z temperaturą powyżej 30°C), niska
jędrność owoców oraz zaawansowana
dojrzałość. Przedzbiorcze stosowanie
GA3 może ograniczać ryzyko uszkodzeń.

a

b
Fot. 15. Sortowanie czereśni na linii sortowniczej pozwala na podział czereśni na wiele
klas jakościowych (a i b)
fot. 1–15 K. Rutkowski

„jasne” zachowują atrakcyjny wygląd,
podczas gdy owoce „ciemne” po przechowywaniu bardzo często charakteryzują się zbyt ciemną, nieapetyczną
barwą skórki (fot. 12).

Choroby przechowalnicze
Wśród chorób przechowalniczych dominują choroby grzybowe, w tym szara
pleśń, brunatna zgnilizna oraz gnicie
powodowane przez grzyby z rodzajów
Rhizopus, Penicillium. Czynnikiem
zwiększającym ryzyko rozwoju chorób
grzybowych jest kondensacja wody na
powierzchni owoców (fot. 13). Dochodzi do niej wówczas, gdy zostanie
14

przekroczony punkt rosy, będący funkcją temperatury i wilgotności względnej powietrza. Aby ograniczyć ryzyko
kondensacji wilgoci, należy stopniowo
podnosić temperaturę owoców po wyjęciu z chłodni. Trzeba jednak pamiętać,
że w okresie obrotu czereśniami wskutek
niekorzystnych warunków (wysoka temperatura i wysoka wilgotność względna
powietrza) punkt rosy może wynosić nawet kilkanaście stopni Celsjusza. Wyniki prowadzonych w PPiFPOiW badań
wskazują, że przechowywanie owoców
w systemie Xtend® znacznie ogranicza
ryzyko kondensacji pary wodnej na owocach, również po ich wyjęciu z chłodni.

czereśnia | 1/2020

Podsumowując…
Dostępność nowoczesnych technologii przechowywania i pakowania
pozwala na znaczne wydłużenie okresu
podaży czereśni. W dużych obiektach
przechowalniczych rozbudowane linie
sortownicze pozwalają na przygotowanie wyrównanych pod względem jakościowym partii towaru (fot. 15). Należy
jednak pamiętać, że do kilkutygodniowego przechowywania mogą być
przeznaczone jedynie owoce późnych
odmian, o wysokiej jakości, tj. jędrne i zebrane w optymalnym stadium
dojrzałości. Niezależnie od wdrożonej
technologii, podczas przechowywania
systematycznie będzie obniżała się
jakość przechowywanych owoców
(wygląd i smak). Tempo tych niekorzystnych zmian zależy od temperatury, wilgotności względnej i składu
atmosfery przechowalniczej. Dlatego
też, w celu zapewnienia akceptowalnej jakości handlowej czereśni, należy w sposób przemyślany dokonywać
wyboru technologii przechowywania,
dostosowanej do poszczególnych elementów łańcucha dystrybucji, a zwłaszcza jej czasu trwania i temperatury otoczenia owoców.
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EFEKTY WDROŻENIA
TECHNOLOGII

AVALON PESTKA
Nawożenie doglebowe NPK i właściwe
uregulowanie odczynu gleby powinny być
priorytetami dla sadowników, których celem jest uzyskanie owoców wysokiej jakości i wysokiego plonu. W teorii, nawożenie
dolistne należy rozpocząć dopiero po zauważeniu objawów deficytu konkretnego
składnika pokarmowego. Niedobór pojedynczych składników może być przyczyną np.
słabego zapylenia kwiatów i niewłaściwego
zawiązania się owoców, nieprawidłowych
podziałów komórkowych w owocach, co
skutkuje powstaniem owoców drobnych.
Nawet chwilowe niedobory składnika pokarmowego mogą prowadzić do niewłaściwego przebiegu fotosyntezy czego skutkiem
będzie pogorszenie parametrów wzrostu,
niewystarczająca podaż wapnia a w efekcie owoce będą mniej jędrne i podatniejsze
na pękanie oraz choroby fizjologiczne, itp.
Należy zatem dołożyć wszelkich starań,
aby nie dopuścić do pojawienia się deficytowych objawów w koronie drzew. Z tego
powodu należy wdrożyć profesjonalne nawożenie dolistne, które powinno podobnie
jak i ochrona roślin mieć charakter zapobiegawczy. Warunek ten spełnia technologia AVALON PESTKA, której wdrożenie
w sadach pestkowych ma na celu zapewnienie roślinom maksymalnego komfortu
w dostępie do najważniejszych składników
pokarmowych i co ważne na każdym etapie
sezonu wegetacyjnego. Nawet krótkotrwałe
ich niedobory mogą mieć negatywny wpływ
na jakość i wysokość plonu.
Po dwóch sezonach wdrażania w uprawach drzew pestkowych technologii
AVALON PESTKA sadownicy odnoszą
sukcesy produkcyjne. Technologia ta zdobyła już zaufanie producentów owoców,
ponieważ przekonali się, że to rozwiązanie
przynosi daleko idące efekty skutkujące regularnością owocowania na wysokim poziomie. W tradycyjnie nawożonych sadach
warunki stresowe powodowały wyraźniej
widoczne negatywne skutki niż w sadach
nawożonych technologią AVALON. Także
skąpe nawożenie dolistne w sezonach o niższym poziomie owocowania skutkowało
słabszym odżywieniem pąków kwiatowych
i większą tendencją drzew do przemienności owocowania niż było to obserwowane
w sadach nawożonych dolistnie technologią AVALON. W przypadku wykorzystania do dokarmiania dolistnego technologii
AVALON PESTKA w pierwszym roku
obserwuje się przyrost wielkości owoców, wzrost ich jędrności i przyrost plonu.
W drugim roku zaobserwowano wyraźnie
silniejsze pąki kwiatowe, a straty przymrozkowe były znacznie niższe niż w wypadku wdrożenia standardowych rozwiązań.

Zaobserwowano także znaczną różnicę
w trwałości pozbiorczej czereśni, wiśni
oraz śliwek. Okazało się, że technologia
AVALON PESTKA korzystnie oddziałuje na wysycenie owoców wapniem, co
miało pozytywny wpływ na jędrność owoców i ograniczyło także ich tendencję do
pękania. Owocowanie staje się regularne,
mimo wysokiego obciążenia owocami zakładane są pąki kwiatowe na kolejny sezon,
a przymrozki wiosenne wyrządzają w nich
mniejsze szkody niż w sadach, w których
prowadzono standardowy program nawożenia. Optymalnie odżywione drzewa
z widocznie silniejszym wigorem wiosną
rozpoczynają wegetację prawidłowo i nie
obserwowane są na nich żadne przebarwienia na młodych liściach. Fotosynteza od
początku przebiega bez zakłóceń, komórki
w zawiązkach owoców dzielą się intensywnie, a to od ich liczby w dalszej fazie zależy
wielkość i jędrność owoców oraz podatność
na niedobór wapnia.
Często rozpoczynając sezon nawożenia i ochrony jesteśmy pełni energii, pozytywnie nastawieni do nadchodzącego
roku. Z tygodnia na tydzień pojawia się
więcej pracy, nieprzewidzianych zdarzeń,
wydatków i innych trudności. Prowadzi to
do nieuzasadnionego szukania usprawiedliwienia dla odpuszczania sobie pewnych
istotnych działań w sadzie, w tym także nawożenia. Ratunkiem wówczas może okazać
się AVALON PESTKA jako rozwiązanie,
które wymusza na sadownikach regularność
i konsekwentną pracę przez cały sezon wegetacyjny. Dla niewytrwałych może to być
wadą, ale dla chcących odnieść sukces jest
zaletą, gdyż taka kompleksowa technologia
zachęca do systematyczności i ciągłej pracy
nad jakością owoców.
AVALON PESTKA to seria nawozów dolistnych przeznaczonych do sadów
pestkowych, które co istotne i innowacyjne,
oprócz kluczowych składników pokarmowych w czystych, łatwo przyswajalnych
i bezpiecznych formach, zawierają wapń
schelatowany (IDHA). Taka forma wapnia
jest łatwo przyswajalna, bezpieczna dla roślin i środowiska, bo jest biodegradowalna. Ponadto w poszczególnych nawozach
jest zawarta w odpowiednio dobranych
proporcjach co nie blokuje pobierania innych składników pokarmowych, nie ulega
również uwstecznianiu i wytrącaniu się
w mieszaninie nawozowej. Przyswajalność wapnia w postaci chelatu IDHA jest
wielokrotnie wyższa od przyswajalności
wapnia zawartego w saletrze wapniowej.
Co ważne, ilości wprowadzanego wapnia
w produktach: AVALON PESTKA po
kwitnieniu, AVALON PESTKA wzrost
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owoców I, AVALON PESTKA wzrost
owoców II jest wysoka i całkowicie wykorzystywana przez rośliny. Przy użyciu
nawozów z serii AVALON PESTKA do
nawożenia dolistnego odmian o niskich
lub średnich wymaganiach pokarmowych
względem wapnia można ograniczyć o 60–
90% dokarmianie dolistne tym składnikiem.
W wypadku odmian o wysokich wymaganiach pokarmowych względem wapnia
oraz przy budowaniu wysokiej jędrności
owoców nawozy AVALON PESTKA zapewniają 40–50% całego zapotrzebowania
na wapń (Ca). Doskonałym uzupełnieniem
nawożenia wapniowego w początkowej
fazie wzrostu zawiązków jest Pro Horti
mrówCa lub PASP Ca.
Roczny pakiet AVALON PESTKA
obejmuje 8 opakowań zbilansowanego
nawozu przeznaczonego na 1 ha sadu czereśniowego w pełni owocowania z plonem
powyżej średniej, a w wypadku sadów
młodych lub mniej dochodowych może
wystarczyć na 2 ha. Kompleksowe rozwiązanie stanowi 8 opakowań AVALON
PESTKA, na które składa się 6 zbilansowanych i sprawdzonych kompozycji:
1. start wegetacji,
2. biały pąk,
3. po kwitnieniu,
4. wzrost owoców I (2 opakowania  w pakiecie, stosujemy 2 razy),
5. wzrost owoców II (2 opakowania  
w pakiecie, stosujemy 2 razy),
6. po zbiorach.
Nawozy z serii AVALON PESTKA
wykazują wysoki poziom mieszalności
(przebadanej) ze środkami ochrony roślin.
Brak wytrąceń w tworzonych przez nie mieszaninach nie musi oznaczać, że mieszanina
pozostaje trwała. Właśnie dlatego dystrybutor (firma Procam) prowadzi badania w zakresie mieszalności nawozów i dysponuje
wynikami testów zarówno pod kątem jednorodności mieszaniny, jak i aktywności
substancji czynnych oraz aktywności/dostępności mikro- i makroelementów.
Doskonałym uzupełnieniem technologii
AVALON w wypadku, gdy sadownicy mają
obawę o wielkość owoców ze względu na
ich nadmierną liczbę na drzewie, zapewnia
wykorzystanie produktu NHCa Delta po
kwitnieniu od 2 do 4 zabiegów w dawce
5 l/ha w odstępach 10–14 dniowych.
Na Targach Technologii Sadowniczych
i Warzywniczych HORTI-TECH 2019
uznanie w kategorii konkursowej: Nawozy,
środki ochrony roślin, stymulatory wzrostu,
komisja konkursowa przyznała technologii
AVALON PESTKA medal jako główną
nagrodę w tej kategorii.
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Rynkowo
perspektywiczne
odmiany
Dipl. Ing. Pavol Suran
Badawczo-Hodowlany Instytut Sadownictwa w Holovousach, Republika Czeska

W Badawczo-Hodowlanym Instytucie Sadownictwa w Holovousach
w Republice Czeskiej (VSUO) od 1970 r. prowadzony jest program hodowlany i jest on skoncentrowany głównie na czereśni.
Na początku lat 70. ub.w. we współpracy z Niemieckim Instytutem
w Dreźnie-Pillnitz opracowano plan krzyżowania odmian czereśni
i rozpoczęto nowy program hodowli odmian tego gatunku. Hodowla
nowych odmian czereśni była początkowo ukierunkowana na uzyskanie odmian, których owoce można byłoby zbierać maszynowo
i spełniałyby wymagania przemysłu przetwórczego. Miały być łatwe
w uprawie, dawać wysokie plony i przynosić dochód.
Zmiana celów hodowli
Z uwagi na cechy gatunkowe czereśni,
w hodowli nowych odmian brano też pod
uwagę podatność/tolerancję owoców na
pękanie skórki podczas opadów deszczu
oraz tolerancję kwiatów na późne, wiosenne przymrozki. Inne cele wyznaczały i nadal wyznaczają jakość owoców,
szczególnie w odniesieniu do wielkości
(średnicy), jędrności i smaku, a także
termin osiągania przez owoce dojrzałości – wczesny i późny. Istotną cechą

odmian czereśni jest sposób zapylenia.
Do programu hodowlanego włączono
samopłodność jako ważny nowy kierunek prac. Równolegle z hodowlą nowych
odmian wprowadzane są i testowane
nowe, perspektywiczne odmiany z innych ośrodków hodowlanych na świecie.
Zapewnia to programowi hodowlanemu
w Holovousach dostęp do odpowiednich
genotypów o cennych właściwościach.
Termin dojrzewania owoców odmian
czereśni z hodowli VSUO pokrywa cały

REKLAMA

Przyjmujemy zamówienia na

DRZEWKA CZEREŚNI
wszystkich najlepszych
odmian licencyjnych
na podkładkach GiSelA 5 i 6,
VSL-2, Colt
SZKÓŁKI GRZEGORZ SĘKOWSKI

www.sekowscy.com
tel. 606 651 640, 618 178 402
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sezon zbioru czereśni i obejmuje okres od
pierwszego do siódmego tygodnia zbiorów. Sprawia to, że w sadzie można tak
dobrać odmiany, że terminy dojrzewania
i zbioru pozwolą na podaż owoców na
rynek przez okres od sześciu do siedmiu tygodni marketingowych. Odmiany
‘Helga’, ‘Kasandra’, ‘Jacinta’, ‘Early
Korvik’, ‘Christiana’, ‘Felicita’, ‘Justyna’, ‘Tamara’, ‘Korvik’, ‘Halka’, ‘Irena’
i ‘Vilma’ zarejestrowane zostały w Czechach na czeskiej liście krajowej. Odmiany czereśni ‘Christiana’, ‘Kasandra’,
‘Justyna’, ‘Early Korvik’, ‘Korvik’ i ‘Tamara’ zarejestrowano także we Francji
w CPVO (Community Plant Veriety Office – Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin), jednostce, której zadaniem
jest administrowanie systemem praw do
ochrony odmian roślin w Europie w celu
zapewnienia ochrony z prawem własności
intelektualnej dla nowych odmian roślin.
Obecnie trwa proces rejestracji odmiany
‘Irena’. Odmiana ‘Tamara’ jest również
zarejestrowana w Australii i Szwajcarii
oraz jest marką opatentowaną w USA.
VSUO Holovousy współpracuje na całym świecie z firmami zainteresowanymi
propagowaniem i marketingiem na podstawie umów licencyjnych.
(fot. 1) ‘Helga’
Dojrzewanie: 2 dni przed odmianą
‘Burlat’
Kwitnienie: średnio wczesne;
S-allele-S1S3; zapylacze: ‘Rivan’,
‘Burlat’, ‘Vanda’, ‘Summit’
Drzewo: wigor średni, pędy
półwzniesione
Owoce: duże, ciemnoczerwone,
miąższ mniej jędrny niż u odmiany
‘Jacinta’, bardzo smaczne, soczyste,
lekko kwaśne

Fot. 1. ‘Helga’

Fot. 2. ‘Kasandra’

Wydajność: 9,5 kg/drzewo na
podkładce ‘GiSelA 5’ = 95% ‘Burlat’
Uwaga: umiarkowanie odporna
na późne wiosenne przymrozki
i porażenie grzybami z rodzaju
Monilinia.
(fot. 2) ‘Kasandra’
Dojrzewanie: w terminie odmiany
‘Burlat’
Kwitnienie: wczesne; S-allele S1S3;
zapylacze: ‘Tamara’, ‘Burlat’,
‘Vanda’, ‘Lapins’
Drzewo: wigor średni, korona
średnio zagęszczona, pokrój pionowy
Owoce: bardzo duże,
o ciemnoczerwonej skórce, miąższ
soczysty, mniej jędrny niż owoców
odmiany ‘Burlat’, doskonały smak,
słodko-kwaskowaty (12–14° Brix)
Wydajność: 20,4 kg/drzewo na
podkładce ‘GiSelA 5’ = 204%
‘Burlat’
Uwaga: umiarkowanie odporna
na późne wiosenne przymrozki
i Blumeriella jaapii oraz podatna na

porażenie grzybami z rodzaju
Monilinia.
‘Jacinta’
Dojrzewanie: w terminie odmiany
‘Burlat’
Kwitnienie: średnio późne; S-alleleS3S4; zapylacze: ‘Sylvana’, ‘Vanda’,
‘Starking Hardy Giant’
Drzewo: wigor średni, pędy
półwzniesione
Owoce: duże o ciemnoczerwonej
barwie skórki, miąższ również
ma barwę ciemnoczerwoną,
umiarkowanie jędrny i soczysty (mniej
jędrny niż u odmiany ‘Burlat’), smak
bardzo dobry, słodko-kwaskowaty
Wydajność: 9,5 kg/drzewo na
podkładce ‘GiSelA 5’ = 95% ‘Burlat’
Uwaga: owoce umiarkowanie odporne
na pękanie podczas opadów deszczu
i porażenie grzybami z rodzaju
Monilinia.
‘Early Korvik’
Dojrzewanie: 10 dni przed ‘Kordią’

Kwitnienie: średnio późne; S-alleleS2S6; zapylacze: ‘Těchlovan’,
‘Kordia’, ‘Vanda’
Drzewo: wzrost średnio intensywny,
korona średnio zagęszczona, układ
pędów pionowy do półpionowego
Owoce: duże, sercowate,
o ciemnobrązowo-czerwonej barwie
skórki, miąższ jędrny, słodkokwaskowaty (16–20,9° Brix), mniej
soczysty od ‘Jacinty’, bardzo dobry smak
Wydajność: 21,7 kg/drzewo na
podkładce ‘GiSelA 5’ = 79% ‘Kordii’
Uwaga: dość odporna na późne
przymrozki wiosenne, ale podatna
na porażenie grzybami z rodzaju
Monilinia.
(fot. 3) ‘Christiana’
Dojrzewanie: 8 dni przed ‘Kordią’
Kwitnienie: średnio wczesne;
S-allele S3S6; zapylacze: ‘Tamara’,
‘Early Korvik’, ‘Fabiola’
Drzewo: wigor średni, pokrój
rozłożysty, korona regularna, łatwa do
prowadzenia
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Puszczykowo - Zaborze
tel. kom. 508 123 976, 500 164 672
e-mail: wieczorek@wieczorek.agro.pl
www.szkolkawieczorek.pl

CZEREŚNIE KARŁOWE

na podkładkach: Gisela 5, PHL-A i Piku1,
Gisela 6 oraz Krymsk

JABŁONIE JEDNOROCZNE i KNIP BOOM
ŚLIWY

Irena

na podkładkach: Ałycza i Wangenheima
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Fot. 3. ‘Christiana’

Fot. 4. ‘Felicita’

Fot. 5. ‘Tamara’

Fot. 6. ‘Halka’

Owoce: duże, o ciemnoczerwonej
skórce, średnio jędrne, aromatyczne,
miąższ soczysty o bardzo dobrym
smaku, lekko kwaśny (15,3–21°
Brix)
Wydajność: 16 kg/drzewo na
podkładce MaxMa Delbard®14 =
114% ‘Kordii’
Uwaga: dość odporna na późne
wiosenne przymrozki, ale wrażliwa na
porażenie Blumeriella jaapii (drobna
plamistość liści).
(fot. 4) ‘Felicita’
Dojrzewanie: 1 dzień przed ‘Kordią’
18

Kwitnienie: średnio wczesne; S-allele
S4`S9; zapylacze: samopłodna
Drzewo: wzrost średnio intensywny,
pokrój półwzniesiony
Owoce: bardzo duże,
o ciemnoczerwonej barwie skórki
i miąższu, jędrne, kwaśno-słodkie
(16–20,3° Brix), aromatyczne,
soczyste, o bardzo dobrym smaku
Wydajność: 33,3 kg/drzewo na
podkładce ‘GiSelA 5’ = 121%
‘Kordii’
Uwaga: owoce mało podatne na
pękanie skórki i gnicie owoców na
skutek porażenia grzybami z rodzaju
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Monilinia. Kwiaty mało podatne na
późne wiosenne przymrozki. Drzewa
średnio odporne na B. jaapii.
‘Justyna’
Dojrzewanie: 1–2 dni po ‘Kordii’
Kwitnienie: średnio późne; S-allele
S1S3; zapylacze: ‘Carmen’, ‘Tamara’,
‘Early Korvik’, ‘Burlat’, ‘Vanda’
Drzewo: wigor średni, pędy poziome
do lekko zwisających, pokrój
rozłożysty
Owoce: duże, o brązowo-czerwonej
barwie skórki, miąższ jędrny,
umiarkowanie soczysty o barwie

REKLAMA

Fot. 7. ‘Irena’

różowej i bardzo smaczny, smak
słodko-kwaskowaty
Wydajność: 14 kg/drzewo na
podkładce ‘GiSelA 5’ = 51% ‘Kordii’
Uwaga: bardzo dobry smak
owoców, owoce umiarkowanie
odporne na pękanie skórki podczas
deszczu, a drzewa na uszkodzenia
spowodowane mrozem.
(fot. 5) ‘Tamara’
Dojrzewanie: 3–4 dni po ‘Kordii’
Kwitnienie: średnio wczesne;
S-allele-S1S9; zapylacze: ‘Vanda’,
‘Burlat’, ‘Kordia’, ‘Lapins’
Drzewo: wigor średni, pokrój
półwzniesiony
Owoce: bardzo duże o czerwonej
barwie skórki, bardzo atrakcyjne,
miąższ różowy, jędrny, bardzo słodki
(14–21° Brix), soczysty, bardzo dobry
smak
Wydajność: 29,5 kg/drzewo na
podkładce ‘GiSelA 5’ = 107% ‘Kordii’
Uwaga: owoce średnio podatne na
pękanie, ale podatne na porażenie
grzybami z rodzaju Monilinia.
‘Korvik’
Dojrzewanie: 4 dni po ‘Kordii’
Kwitnienie: późne; zapylacze:
‘Debora’, ‘Early Korvik’, ‘Livia’,
‘Horka’
Drzewo: wigor średni, pokrój
półwzniesiony
Owoce: duże, o ciemnoczerwonej
barwie skórki, miąższ jędrny,
smak bardzo dobry, słodki
z kwaskowatym posmakiem,
soczysty

fot. 1–7 VSUO

Wydajność: 24,3 kg/drzewo na
podkładce ‘GiSelA 5’ = 88%
‘Kordii’
Uwaga: owoce mało podatne na
porażenie grzybami z rodzaju
Monilinia, na pękanie podczas
deszczu. Odmiana nie może być
zapylaczem dla odmiany ‘Kordia’.
(fot. 6) ‘Halka’
Dojrzewanie: 5–6 dni po ‘Kordii’
Kwitnienie: średnio późne; S-allele
S1S4’; zapylacz: samopłodna
Drzewo: wigor średni, układ pędów
pionowy do półpionowego
Owoce: średnio duże,
o ciemnoczerwonej barwie skórki
i miąższu, który jest jędrny i ma
bardzo dobry, słodko-kwaskowaty
smak
Wydajność: 15 kg/drzewo na
podkładce ‘GiSelA 5’ = 55%
‘Kordii’
Uwaga: owoce bardziej odporne
na porażenie grzybami z rodzaju
Monilinia, niż odmiany ‘Van’;
średnio odporne na pękanie podczas
deszczu. Odmiana średnio odporna
na uszkodzenia spowodowane
mrozem.
(fot. 7) ‘Irena’
Dojrzewanie: 6–7 dni po ‘Kordii’
Kwitnienie: bardzo późne; S-allele
S4S6; zapylacz: ‘Regina’
Drzewo: wigor średni, średnio gęsty
baldachim, szeroko rozgałęziony
Owoce: duże, kuliste
o ciemnoczerwonej barwie
skórki, miąższ soczysty, jędrny,
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Carmen®, Early Korvik®, Fabiola®
Irena®, Kasandra®,
Tamara®
Carmen®,
Early Korvik®,
Fabiola®

Irena®, Kasandra®, Tamara®

słodko-kwaskowaty (16–19° Brix),
smak bardzo dobry
Wydajność: 25 kg/drzewo na
podkładce ‘GiSelA 5’ = 91% ‘Kordii’
Uwaga: dobry zapylacz dla odmiany
‘Regina’. Odmiana wrażliwa
na późne wiosenne przymrozki
i umiarkowanie odporna na B. jaapii
i porażenie grzybami z rodzaju
Monilinia.
‘Vilma’
Dojrzewanie: 7 dni po ‘Kordii’
Kwitnienie: średnio późne; S-allele
S2S6; zapylacze: ‘Sylvana’, ‘Kordia’,
‘Irena’, ‘Regina’, ‘Vanda’, ‘Van’
Drzewo: wigor średni, pokrój
rozłożysty
Owoce: duże, o ciemnoczerwonej
barwie skórki i miąższu, który jest
umiarkowanie jędrny, o dobrym
smaku, bardzo słodki i soczysty
Wydajność: 12 kg/drzewo na
podkładce ‘GiSelA 5’ = 45% ‘Kordii’
Uwaga: owoce umiarkowanie
odporne na pękanie podczas deszczu,
podatne na porażenie grzybami
z rodzaju Monilinia.
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Czereśnie a przymrozki
Anita Łukawska
Robert Binkiewicz, Agrosimex

Czy uprawa czereśni jest w Polsce opłacalna? Tak! Czy jest ona
możliwa w warunkach polskiego klimatu? Tak (fot. 1)! Jest jednak
znacznie ograniczona, z uwagi na wrażliwość gatunku na mrozy
zimą (coraz rzadziej występujące) i przymrozki wiosenne (częściej
notowane). Na te i jeszcze inne pytania przed założeniem nowego
sadu czereśniowego sadownicy powinni sobie odpowiedzieć sami,
ponieważ to oni inwestują swoje pieniądze i oni w związku z tym
będą autorami sukcesu lub porażki produkcyjnej.

Fot. 1. Polskie czereśnie mogą mieć
wysoką jakość

Destrukcyjna temperatura
Czereśnia to gatunek wrażliwy na niską
temperaturę zimą, ale i wiosną. Zimą
drzewa przemarzają przy temperaturze
na poziomie -30°C, korzenie bez okrywy śnieżnej przy -10°C. Takie spadki
temperatury przez ostatnie lata nie były
notowane, w związku z czym powiększa
się areał uprawy czereśni. Czereśnia jest
gatunkiem sadowniczym, który wcześnie rozpoczyna wegetację (po morelach i brzoskwiniach, fot. 2). Jej drzewa
wcześnie kwitną, bo bywa, że w kwietniu, nawet w drugiej dekadzie. Sprawia
to, że spadki temperatury poniżej 0°C
mogą działać na nie destrukcyjnie. Na
drzewach najpierw pojawiają się kwiaty (fot. 3), a dopiero później liście, co
utrudnia podejmowanie działań podnoszących tolerancję drzew czy ich organów na niską temperaturę oraz redukcję
skutków spadków temperatury i skuteczne wspomaganie roślin w ograniczeniu
stresu nimi wywołanego, z uwagi na
brak blaszki liściowej lub jej niewielką
powierzchnię.
Pąki kwiatowe na drzewach czereśniowych mogą nabrzmiewać już w marcu i właściwie od tego momentu stają
się one wrażliwe na spadki temperatury.
Nie ma jednak co popadać w panikę, bo
przyroda radzi sobie z ochłodzeniami
– wyhamowaniem rozwoju.
Jednak w momencie, gdy pojawią się
pąki kwiatowe, kwiaty i zawiązki owoców, na mądrości przyrody polegać już
nie można. W okresie pełni kwitnienia
20

a

b

Fot. 2. Rozwój pąków na czereśniach rozpoczyna się w kwietniu (a), nieuszkodzony
pąk kwiatowy (b)

przymrozek na poziomie -3°C może dokonać całkowitego uszkodzenia kwiatów. Dla zawiązków jest to znacznie
wyższa temperatura.

Oby nie powtórzył się scenariusz
Tegoroczna zima była bardzo łagodna.
Już w styczniu pąki były nabrzmiałe, co
oznaczało, że rozpoczęła się wegetacja.
Temperatura pod koniec stycznia na poziomie 12°C nie jest standardem, nawet
pszczoły były zdziwione, gdy po opuszczeniu ula nie znalazły żadnych kwiatów. Niestety dla drzew owocowych,
szczególnie pestkowych, których okres
spoczynku bezwzględnego jest krótki,
taka temperatura to sygnał do podjęcia
rozwoju. Oczywiście przyroda radziła
sobie i z takimi przypadkami. Gdy się
ochłodzi, rozwój zostaje zahamowany. W lutym i do połowy marca spadki
temperatury do kilku stopni poniżej zera
nie powinny działać destrukcyjnie na
pąki. Niebezpieczne mogą stać się one
w drugiej połowie marca (co już miało
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miejsce), w kwietniu i na pewno w maju.
Trudno prorokować, jak rozpocznie się
wiosna. Jednak Polska leży w takiej strefie klimatycznej, że przymrozków można się spodziewać nawet do 10 czerwca.
Wielokrotnie bywało, że po łagodnej
zimie to właśnie przymrozki wiosenne
pozbawiały sadowników owoców. Nie
trzeba sięgać daleko pamięcią. Przykładem jest chociażby poprzedni sezon
(fot. 4).
Wiele lat temu nie było rozwiązań
pomagających roślinom przetrwać
przymrozki wiosenne bez większego
uszczerbku. Poza tym odmiany uprawiane wówczas były mniej wrażliwe
na spadki temperatury niż te, uprawiane obecnie. Na rynku dostępne są różne produkty mające podnieść tolerancję
roślin na spadki temperatury, ale czy są
skuteczne? Tego tak naprawdę nikt nie
jest w stanie zagwarantować. Być może
kilka rozwiązań użytych równocześnie
lub w utrafionym terminie może wspomóc rośliny i podnieść ich tolerancję

b

a

c

Fot. 3. Podczas kwitnienia czereśni liści
na drzewach jest bardzo mało

Fot. 4. Kwiaty uszkodzone przez przymrozek – zawiązki nie rozwijają się (a), nieliczne

na niekorzystne warunki środowiska
w początkowym okresie rozwoju drzew.
Pamiętać jednak należy, że w rozwijających się organach komórki są delikatne.

rem wielu enzymów, uczestniczy w ich
powstawaniu, jest też obecny w procesie wytwarzania hormonów roślinnych
i białek. Stąd zalecane wiosną zabiegi
cynkiem na pewno będą dla drzew czereśniowych korzystne, nawet w kontekście
spadków temperatury.
Czytelnicy mogą czuć się rozczarowani, ponieważ w tekście nie „odkryją
Ameryki” i nie będzie opisu żadnych
nowych, rewolucyjnych metod ochrony czereśni przed przymrozkami. Ale
mimo to warto przeanalizować wszystkie dostępne rozwiązania bezpośrednie
i pośrednie, aby ratować/chronić sady
czereśniowe przed utratą większości lub
całości plonu.
W Polsce czereśnie uprawiane są we
wszystkich regionach sadowniczych. Są

Kluczem – jesień
Jesienią wielu doradców sadowniczych
zaleca dokarmianie drzew czereśniowych
azotem, potasem, cynkiem, aby komórki
i tkanki nagromadziły odpowiednie ilości
tych składników i były one dostępne na
początku rozwoju drzew. Wiosną ponownie doradcy polecają wspomagać drzewa czereśniowe cynkiem lub potasem.
Gatunek ten jest szczególnie wrażliwy
na niedobór cynku. Ale czy rzeczywiście składnik ten wzmacnia tolerancję
roślin na spadki temperatury? Być może
wynika to z tego, że jest on katalizato-

zawiązki owoców dadzą plon niewielki (b, c)
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jednak miejsca, w których klimat jest
łagodniejszy (południe kraju), gdzie bardzo rzadko występują przymrozki i zdecydowanie łatwiej osiągnąć zadowalające plony i jakość. Niestety, pozostała
część kraju charakteryzuje się znacznie
surowszym klimatem i łagodna, ciepła
pogoda wiosną w okresie kwitnienia
zdarza się raz na kilka lat. Szczególnie
w centrum oraz na północy, od marca
do maja sadownicy drżą i martwią się
o swoje plony.
Jeśli gospodarstwo znajduje się
w strefie przymrozkowej i przymrozki
wiosenne (w terminie od 15 kwietnia
do 15 maja) notowane są częściej niż
raz na 3 lata, nie powinno się tam w ogóle sadzić czereśni. Pewne możliwości
w tych obszarach stwarzają samopłodne

b

Fot. 5. Ogrzewacze powietrza
przeznaczone do ochrony
przeciwprzymrozkowej upraw
sadowniczych: zaczepiany
do ciągnika na olej napędowy
UZP-350/4 (a) i stacjonarny na
gaz FrostGuard (b)

a
odmiany tego gatunku, które co roku obficie kwitną i owocują. Po ich wyborze
wzrośnie prawdopodobieństwo, że po
wystąpieniu przymrozków plon będzie
co prawda zredukowany, ale wciąż uda
się zebrać wystarczająco dużo owoców,
które dzięki redukcji liczby mogą osiągnąć akceptowalne rynkowo rozmiary.

Metody ochrony bezpośredniej
Dostępne są dwie dość skuteczne metody. Pierwsza to ogrzewanie powietrza
w sadzie podczas przymrozku, a druga
– zraszanie nadkoronowe. Obie mają
jednak wady i zalety, przez co nie są
rozpowszechnione na większą skalę
w polskich sadach czereśniowych.

Ogrzewać powietrze w sadzie można na dwa sposoby:
rozpalając odpowiednią liczbę
sadowniczych świec parafinowych albo korzystając ze specjalnych
ogrzewaczy powietrza zaczepianych do
ciągnika lub stacjonarnych, gazowych
lub na olej napędowy (fot. 5). Świece
sadownicze są kosztowne i wystarczają
generalnie tylko na jeden przymrozek.
Maszyna do ogrzewania powietrza jest
tańsza w eksploatacji, można ją wykorzystywać wiele razy bez ograniczeń,
również do ochrony innych gatunków
uprawianych w gospodarstwie. Jej
koszt jest niestety wysoki.
Zraszanie nadkoronowe niesie
za sobą olbrzymie ryzyko porażenia
przez bakterię Pseudomonas syringae,
powodującą raka bakteryjnego, niepożądanego w sadach czereśniowych.
W praktyce okazuje się, że tylko pojedyncze sady chronione są w ten sposób. Jeżeli do tego doda się wysoką
wrażliwość niektórych odmian na tę

Fot. 6. Zraszacze zamontowane ponad osłonami można wykorzystać do ochrony czereśni przed uszkodzeniami przymrozkowymi lub zbyt wysoką temperaturą podczas upałów
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chorobę, wykorzystanie
tej metody w praktyce
mija się z celem.
Pewną innowację
stanowi zraszanie nadosłonowe, które wykorzystywane jest przez producentów
czereśni w krajach Europy Zachodniej. Przed zapowiadanymi
spadkami temperatury poniżej 0°C
tamtejsi sadownicy rozciągają osłony przeciwdeszczowe nad rzędami
drzew i polewają je wodą podawaną
zraszaczami wyprowadzonymi powyżej osłon (fot. 6). Na polewanych
osłonach tworzy się cienka warstwa
lodu, na tyle lekka, że nie obciąża
zbytnio osłon, i na tyle szczelna, że
umożliwia podniesienie temperatury
pod osłonami nawet o kilka stopni
Celsjusza. Woda podawana jest nie
w systemie ciągłym, lecz w cyklach 20
minut co godzinę. Ma to uchronić instalację wodną przed zamarznięciem rur
i przewodów doprowadzających wodę
oraz odbudować topniejącą warstewkę
lodu na osłonach. Z uwagi na to, że pod
osłonami temperatura jest dodatnia, lód
na powierzchni folii topnieje. Dlatego konieczna jest cykliczna aplikacja
wody ponad osłonami. W tym wypadku
nie ma ryzyka porażenia czereśni przez
bakterię P. syringae (fot. 7), ponieważ
woda nie jest aplikowana bezpośrednio
na drzewa.
Do ochrony przed przymrozkami można również wykorzystać mikrozraszacze podkoronowe. Podczas
przymrozku są one włączane. Woda
podawana w ten sposób również powoduje podniesienie temperatury powietrza
o kilka stopni Celsjusza. Wodę przez
zraszacze podkoronowe podaje się w cyklach 20 minut co godzinę. W sadach
czereśniowych podczas każdej aplikacji
należy podać 4 l/m2/h.

Fot. 7. Kwiaty czereśni zamarłe na skutek zainfekowania
Pseudomonas syringae
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Fot. 8. Świece sadownicze

Ogrzewanie sadu
Niektórzy sadownicy, aby podnieść
temperaturę powietrza w sadzie, palą
ogniska w międzyrzędziach. Do podniesienia temperatury w sadzie można
też wykorzystać wspomniane już maszyny do ogrzewania powietrza. Do
tego celu nadają się też świece sadownicze (fot. 8). Polecane jest ustawienie
ich w zagęszczeniu ok. 500 szt./1 ha,
w zależności od spodziewanego spadku
temperatury zapala się wszystkie lub co
drugą z nich. Świece sadownicze nieprzerwanie palą się do 8 godzin i podnoszą temperaturę powietrza w sadzie. Na
obrzeżach sadu polecane jest ustawienie
ich co 5 m, natomiast w dwóch kolejnych międzyrzędziach w sadzie – co
10 m i naprzemiennie, a w kolejnym
(trzecim) międzyrzędziu znowu co 5 m.
Schemat powtarza się w sadzie. Na wjazdach w międzyrzędzia do sadu również
warto zagęścić ustawienie świec. Gdy
przymrozek jest niewielki, można zapalić świece w co drugim międzyrzędziu.

fot. 1–8 A. Łukawska

Gdy jest znaczny – w każdym. Nie jest to
tanie rozwiązanie, ale zapewnia owoce,
co przy ich braku na rynku potwierdza
tezę, że „gra jest warta świeczki”.

Produkty wspomagające
Do takich należą biostymulatory, które
warto wykorzystać do łagodzenia skutków spadków temperatury. Zaliczane
są tu też produkty zawierające ekstrakty
z alg morskich oraz aminokwasy.
Na rynku jest kilka produktów zawierających związki zwane krioprotektantami czy glicerynę (glicerol) oraz zestaw
antyoksydantów (alfa-tokoferol, kwas
askorbinowy) lub zestaw składników
(w tym potasu), których zadaniem jest
zagęszczenie soku w komórkach roślinnych przez ich odwodnienie. Sprawia to,
że stają się one mniej podatne na zamarzanie i tym samym – na mechaniczne
uszkodzenia dokonywane przez kryształki lodu powstające podczas przymrozku. Woda wydostająca się na zewnątrz
komórek i tkanek wchodzi w reakcję

ze znajdującymi się na powierzchni
organów związkami, czemu nierzadko
towarzyszy wydzielanie ciepła. Zabiegi
tymi produktami polecane są na około
8 godzin lub na dwa, trzy dni i na 12
godzin przed zapowiadanym przymrozkiem. Mają chronić rośliny przez
kilka dni. Przed kolejnymi spadkami
temperatury polecane jest ponowienie
aplikacji nalistnej. Dawki do zabiegu są
uzależnione od produktu oraz wielkości
zapowiadanego przymrozku.
Dostępne na rynku krioprotektanty to
Frostex (Intermag Sp. z o.o.), Krio-Flor
(Bio-Gen), Help (Agropak). Pamiętać
należy, że są to produkty wspomagające
rośliny, a ich skuteczność jest uzależniona od wielu czynników, często niebranych pod uwagę, jak np. kondycja roślin.
Od lat do wspomagania roślin polecany jest Asahi SL. W sadach czereśniowych jest on możliwy do użycia
w ramach upraw małoobszarowych.
Zawiera on trzy substancje aktywne
z grupy nitrofenoli, naturalnie występujące w roślinach i polecany jest w dawce
0,6 l/ha do 1–3 zabiegów co minimum
7 dni. Pierwszy zabieg można przeprowadzić w czasie kwitnienia, ostatni,
gdy owoce osiągną 90% typowej wielkości. Ten regulator wzrostu można wykorzystać w okresach niesprzyjających
wzrostowi czereśni, w wypadku niskiej
temperatury, suszy, po posadzeniu lub
po wystąpieniu objawów fitotoksyczności na skutek niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin lub innych
produktów w celu poprawy plonowania
roślin i jakości owoców.

REKLAMA
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Podobieństwa i różnice
Anita Łukawska

Od wielu lat pomoc w prowadzeniu drzew czereśni w sadach towarowych świadczą doradcy z Europy Zachodniej. Nawet kilka razy
w roku przeprowadzają oni szkolenia i praktyczne pokazy przycinania
drzew, często ze szczegółowym instruktarzem. Takie formy dokształcania odbywają się w sadach produkcyjnych w różnych rejonach
Polski. Warto w nich uczestniczyć, aby poszerzyć swoją wiedzę,
ugruntować już posiadaną, wdrożyć sprawdzone rozwiązania oraz
nabrać odwagi do realizacji zaleceń doradców. Ponadto pozwalają
one polskim sadownikom zrozumieć fizjologię czereśni, charakter
wzrostu i owocowania poszczególnych grup odmian tego gatunku,
a także zależności między wzrostem wegetatywnym i generatywnym.
Fot. 1. Bart Liesenborghs

Pomoc czy mętlik?
W ostatnich latach aktywne doradztwo w materii cięcia czereśni prowadzi
trzech doradców z Europy Zachodniej.
Są to: Bart Liesenborghs (fot. 1), doradca sadowniczy z Belgii, Leon Jahae
(fot. 2) z Top Fruit Consultancy z Wielkiej Brytanii oraz Rene Albers (fot. 3),
doradca sadowniczy z Fruit Consult
z Holandii. Są i inni doradcy, ale ci
wymienieni specjalizują się w ograniczaniu kosztów prowadzenia sadów,
zatem uwzględniają polskie realia,
gdzie nie ma osłon ani specjalnego for-

Fot. 2. Leon Jahae

Fot. 4. Objawy raka bakteryjnego na pędzie czereśni
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Fot. 3. Rene Albers

Fot. 5. Podczas cięcia drzew po zbiorach należy dokonać
redukcji pędów w części wierzchołkowej
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Fot. 6. Najlepsze jakościowo owoce są na pędach
dwuletnich

Fot. 7. Owoce znajdujące się na przejściu pędu dwulet-

niego w jednoroczny najczęściej wymagają przerzedzenia

Fot. 8. Na drzewach odmian samopłodnych pędy przycina się za
pąkiem kwiatowym

REKLAMA
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na przyrostach ubiegłorocznych są zazwyczaj najlepsze
jakościowo owoce; im starszy pęd, tym jakość owoców
niższa
wysoka jakość owoców jest także na pędach dwui trzyletnich

Wiek pędów – jakość owoców

Traktowanie drzew odmian
obcopłodnych

Traktowanie drzew odmian
samopłodnych

Jakość owoców – odmiany
obcopłodne

nie przygina się pędów i gałęzi do położenia poziomego
w koronie (do kąta prostego z przewodnikiem), pozostawia
się je pod kątem ok. 45°; muszą one wyrastać z pąków
liściowych; usuwa się pędy zwisające; pędy na drzewach
odmian samopłodnych przycina się za pąkiem kwiatowym
(fot. 8); wyciąć pędy i gałęzie przewieszające się
pędy owoconośne powinny wyrastać z pąków kwiatowych;
rosnące ku górze silne pędy wegetatywne z przewodnika
należy wyrywać (fot. 9), ponieważ na nich nigdy nie będzie
owocowania; pozostawia się pędy opuszczające się do
dołu i zwisające; pędy na drzewach odmian obcopłodnych
przycina się za pąkiem liściowym, szczególnie jest to
ważne w obrębie przewodnika

jakość owoców obniża się na pędach starszych niż
trzyletnie

korony muszą być luźne; konieczne jest zapewnienie
przewiewu i dostępu światła do wnętrza koron, aby drzewa
wydawały plon i nie rozwijał się rak bakteryjny (fot. 4)

Kształt i struktura korony czereśni

Jakość owoców – odmiany
samopłodne

2

Bart Liesenborghs, doradca sadowniczy, Belgia

1

Doradca

cięciem można wpłynąć na jakość pędów na drzewie
i pośrednio wpływać na owocowanie; podczas cięcia
drzew wycinać wyrastające z pędu dwuletniego słabe
jednoroczne przyrosty o długości mniejszej niż długość
sekatora ręcznego, ponieważ na nich nie będzie
owocowania; pędy dwuletnie, gdy są słabe, lub są zbyt
silne i nadmiernie zacieniają dolną część korony należy
skrócić, pozostawiając trzy pąki liściowe na odbudowanie
przyrostu; optymalna długość przyrostu jednorocznego,
gwarantująca właściwe plonowanie i jakość owoców, to
60 cm, wówczas blisko położone są pąki kwiatowe

–

zauważalne obniżenie jakości owoców następuje na
pędach starszych niż trzyletnie; pędy o ograniczonej
produktywności nawet w dolnych partiach korony należy
zastępować nowymi

z uwagi na silną dominację wierzchołkową drzew czereśni
należy regularnie je ciąć, szczególnie przykładając się do
redukcji pędów w części wierzchołkowej (fot. 5), aby nie
doszło do sytuacji, że w dolnej partii korony nie będzie
pędów, tylko będą one na górze i powstanie tzw. efekt
grzyba
na przyrostach ubiegłorocznych są zazwyczaj najlepsze
jakościowo owoce; im starszy pęd, tym jakość owoców
niższa
najlepszej jakości owoce, jak i najlepsze zawiązywanie jest
na pędach nie starszych niż pięcioletnie

3

Leon Jahae, Top Fruit Consultancy, Wielka Brytania

Usystematyzowane zalecenia doradców w odniesieniu do cięcia i prowadzenia drzew czereśniowych

przyrosty pędów jednorocznych w każdym roku nie
powinny być dłuższe niż 60–80 cm (fot. 10); gdy są
większe, wzrost wegetatywny jest zbyt silny, czego efektami
będą niższy poziom owocowania w następnym sezonie,
ogołocone z liści pędy, które nawet po przycięciu nie
dadzą nowego przyrostu; segregacja pędów wyrosłych
na dwuletnim pędzie ogranicza ogołacanie się pędów
i zapewnia zachowanie owocowania blisko przewodnika;
usuwać pędy starsze niż 3-letnie; cięcie drzew pozwala
dopuścić światło do dolnych partii korony

na przyrostach ubiegłorocznych są zazwyczaj najlepsze
jakościowo owoce (fot. 6); im starszy pęd, tym jakość
owoców niższa
najwięcej owoców jest na przejściu pędu dwuletniego
w jednoroczny (fot. 7, w Holandii zawiązki owoców
w obrębie tego odcinka poddawane są przerzedzaniu
przez obrywanie)
najlepsze jakościowo i największe owoce uzyskuje się
u nasady pędu jednorocznego; im dłuższy przyrost
jednoroczny, tym mniejsze będzie jego owocowanie
w następnym sezonie; wysokiej jakości owoce
można uzyskać tylko na pędach dobrze ulistnionych
i rozgałęzionych
–

korony muszą być luźne; konieczne jest zapewnienie
przewiewu i dostępu światła do wnętrza koron, aby drzewa
wydawały plon i nie rozwijał się rak bakteryjny

4

Rene Albers, doradca sadowniczy z Fruit Consult, Holandia

czereśnia | 1/2020

27

Konstrukcja dla pędów i gałęzi
w dolnej części korony

Okno w koronie

Sposób wycinania gałęzi

Cięcie drzew młodych

Wysokość drzew

Termin cięcia uzupełniającego

3

po zbiorze owoców, bo poprawia produktywność drzew
w kolejnym sezonie

drzewa czereśniowe wymagają regularnego i dość silnego
cięcia, aby co roku wydawały nowe pędy, które będą
owocować

4
cel – utrzymanie w koronie dominacji pędów
jednorocznych, dwu- i trzyletnich; aby czereśnie
owocowały, muszą rosnąć, co roku trzeba je przycinać,
aby pobudzać do wzrostu wegetatywnego i wydania
pędów dających owoce wysokiej jakości; jeżeli na końcu
ulistnionego pędu nie ma żadnego nowego przyrostu,
należy go przyciąć, wymusi to rozgałęzienie się go
w następnym sezonie
2 lub 3 tygodnie po zbiorze owoców, wyciąć 4 najgrubsze
gałęzie co pobudza drzewa do wzrostu i wzmacnia pąki
kwiatowe na następny sezon
wiosną, korekta cięcia wykonanego po zbiorach owoców,
w marcu lub kwietniu podczas cięcia usuwa się pędy
cienkie i nieproduktywne

wiosną należy dokonać szczegółowego cięcia drzew;
w tym terminie można też przeprowadzić zabieg
pobudzający drzewa do wydawania nowych pędów,
polegający na nacinaniu przewodnika z dwóch stron na
głębokość 50% średnicy pnia i na wysokości pnia, na której
chce się uzyskać wyrastanie pędów; nacięcia powinny
mieć szerokość ok. 5 mm i być oddalone od siebie o ok.
40 cm (fot. 11); wiosną można redukować wysokość
drzew, ale gdy minie ryzyko przymrozków wiosennych
–
wysokość drzew po cięciu letnim powinna być równa
wysokość drzew po cięciu letnim powinna być równa
szerokości międzyrzędzia pomniejszonej o 80 cm
szerokości międzyrzędzia pomniejszonej o 80 cm
w pierwszym roku po posadzeniu; na młodych drzewach
po posadzeniu drzewek czereśni sadownicy zbyt długo
zbyt silne pędy na nowo posadzonych drzewkach, gdy
odmian obcopłodnych nie skraca się przewodnika tak jak czekają na wymianę najniżej położonych pędów; w drugim
nie chce się ich usuwać można nadłamać; regularne
u samopłodnych, chyba że jego długość przekracza 1 m; roku po posadzeniu należy wyciąć pędy najniżej położone przycinanie drzew należy rozpocząć w drugim lub trzecim
na drzewach młodych sprawdza się wyrywanie pędów na
i przerzedzić pędy w górnej części drzewa, przyciąwszy
roku po posadzeniu, aby zmusić je do wytwarzania nowych
przewodniku, aby ograniczyć konkurencję wierzchołkową
je na czop (fot. 12), aby w następnym sezonie wyrosły na
pędów; tnąc sad, należy przewidywać charakter wzrostu
i utrzymać jednego lidera; nie można wyrywać także zbyt
nich nowe pędy, które będą owocować w przyszłości
w przyszłości; wybór, czy przyciąć przyrost czy go zostawić,
dużo pędów (maks. 3), gdy jest ich więcej, pozostałe łamie
należy do sadownika; jeżeli na młodych drzewach pędy
się (fot. 13); tak postępuje się do momentu osiągnięcia
rosną ku górze i są ustawione pionowo, należy nadać im
przez drzewo pożądanej wysokości; drzewek niższych niż
inny kierunek poprzez nadłamanie, co osłabi ich wzrost ku
1,5 m po posadzeniu nie przycina się w ogóle
górze i dominację wierzchołkową, która negatywnie wpływa
na zakładanie pąków kwiatowych i zawiązywanie owoców
na długi czop
na tzw. żywy kikut, który powinien mieć u podstawy co
na czop (fot. 14), ponieważ na nim wyrosną nowe pędy
najmniej trzy żywe i dobrej jakości pąki; jest to ważne
szczególnie na starszych gałęziach, wówczas będzie na
nich nowy przyrost; można przyciąć pęd za jednorocznym
przyrostem u podstawy starego pędu
brak zaleceń
brak zaleceń
okno ponad dolnym piętrem korony zapewnia doświetlenie
tej części drzewa (fot. 15); utrzymanie go jest łatwe przez
pierwsze 4 lata wzrostu drzew
brak zaleceń, zbyt wysokie koszty
brak zaleceń
pędy w dolnej części korony standardowo są
przymocowywane do poziomych drutów rozciągniętych
wzdłuż rzędów drzew, tworząc tzw. stół; konstrukcja jest
zalecana dla czereśni uprawianych pod osłonami

po zbiorze owoców – korekta kształtu korony
i przerzedzenie pędów, usunięcie gałęzi nieefektywnych
w całości i usunięcie pędów słabych (sekator dwuręczny)
wiosną, gdy jest taka potrzeba, czyli konieczność
pobudzenia drzew do wzrostu (sekator jednoręczny)

Termin zasadniczego cięcia
czereśni

2

drzewa czereśniowe należy przycinać co roku, aby
w każdym sezonie wyrastały na nich pędy dające
w następnych latach owoce wysokiej jakości; bez wzrostu
wegetatywnego nie ma właściwego plonowania drzew

1

Zasady cięcia drzew

Fot. 9. Miejsce na przewodniku po wyrwanym silnym pędzie

a

Fot. 10. Optymalna długość przyrostu jednorocznego wynosi
60–80 cm

b

c

Fot. 11. W celu zmuszenia drzewa do wydania nowych przyrostów na przewodniku należy wykonać nacięcia w odległości ok. 40 cm
od siebie (a), poniżej nacięć wyrastają nowe przyrosty (b lub c)

mowania koron i często nawet nawadniania. Każdy z nich prowadzi własne
doświadczenia, obserwacje i wyciąga
wnioski, którymi dzieli się z sadownikami. Osobiście uczestniczyłam w wielu pokazach prowadzonych przez tych
doradców i zastanawiałam się, czy aby
ich zalecenia nie sprawiają, że polscy
sadownicy zamiast z nich korzystać
stają się jeszcze bardziej niepewni
28

podejmowanych działań i w efekcie
nie wiedzą, jak ciąć drzewa. Podczas
wgłębiania się w zalecenia dotyczące
formowania koron i przycinania czereśni, prezentowane przez wymienionych specjalistów, zaskoczyło mnie
to, że ich zalecenia często są spójne,
a nawet identyczne, co świadczy, że
są oni praktykami i wnikliwymi obserwatorami.
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W uprawie czereśni celem jest uzyskanie wysokiego plonu i wysokiej
jakości owoców. Dla doradców jest to
wykładnia wszystkich działań. Skoro
materia jest identyczna, to i sposób osiągnięcia celu musi być taki sam, różny
może być jedynie sposób tłumaczenia,
jak wykonywać poszczególne czynności podczas cięcia drzew, najważniejszego zabiegu w prowadzeniu sadu

Fot. 12. Pędy na młodym drzewie muszą być przerzedzone/
przycięte na czop, aby wyrosły na nich nowe pędy

Fot. 13. Zbyt silne pędy jednoroczne mogą być obłamywane

Fot. 15. Tzw. okno ponad dolnym piętrem korony zapewnia doświetlenie tej części drzewa
Fot. 14. Pęd wyrosły na czopie

fot. 1–15 A. Łukawska

czereśniowego. Przycinanie drzew ma na
celu utrzymanie w koronie dominacji pędów jednorocznych, dwu- i trzyletnich.
Sekretem produkcji czereśni na wysokim poziomie, zdradzonym przez dorad-

ców jest przewidywanie wzrostu pędów
na dwa–trzy lata do przodu. Zanim przystąpi się do cięcia drzew, należy obejrzeć
przyrosty jednoroczne, aby zdecydować,
czy je przyciąć czy pozostawić bez cię-

cia. Każdy bowiem pęd w następnym
roku po przycięciu rozgałęzi się, a bez
cięcia – urośnie na długość. Decyzja
o jego przycięciu zależy od tego, co chce
się osiągnąć.

REKLAMA
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Specjalistyczne
lub dedykowane
czereśniom
Anita Łukawska

Uprawa czereśni wymaga od sadownika wiedzy, nakładów finansowych i cierpliwości. Produkcja
czereśni staje się coraz bardziej specjalistyczna i wymagająca, ponieważ z uwagi na wymogi bezpieczeństwa konsumentów oraz ochrony środowiska jest coraz mniej fungicydów i insektycydów, które
można wykorzystać do ochrony tego gatunku. Jak zatem użyć tych produktów, które są
dostępne na rynku i dedykowane czereśniom, aby w pełni wykorzystać ich dodaną
wartość, nierzadko stanowiącą o jakości tych wybitnie
deserowych owoców.
Produkty mikoryzowe i bakteryjne
Symbivit® czereśnie i wiśnie (Symbiom Sp. z o. o.) to produkt zawierający grzyby mikoryzowe, który występuje w formie granulatu i może być
aplikowany w obszarze systemu korzeniowego do dołków podczas sadzenia drzewek lub w formie
żelu po rozpuszczeniu w wodzie do namaczania korzeni.
Zalecana jest jedna aplikacja.
Biogen Rewital Pro + (Bio-Gen) to produkt przeznaczony
do rewitalizacji środowiska glebowego. Zawiera mikroorganizmy oraz pożywkę startową dla nich. Są to bakterie z rodzajów: Streptomyces, Pseudomonas, Bacillus, Rhodococcus,
Cellulomonas, Arthrobacter i inne, które po wprowadzeniu
do gleby poprawiają jej strukturę poprzez rozkład materii
organicznej, poprawę stosunków powietrzno-wodnych oraz
uwalnianie składników pokarmowych do roztworu glebowego. Poprawa warunków w glebie przynosi korzyści w postaci
prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego. Produkt można aplikować w formie oprysku gleby, podlewania roślin lub
moczenia systemu korzeniowego przed posadzeniem roślin.
W wypadku czereśni polecane są dwa zabiegi w sezonie
(wczesną wiosną i późną jesienią) w formie oprysku gleby
w dawce 1,0 l/ha.
Grzyby w innej formie
Polyversum® WP (Bio-Agris, fot. 1) jest preparatem naturalnym zawierającym grzyb Pythium oligandrum. W wypadku
czereśni sprawdza się w ochronie owoców przed rozwojem
chorób pochodzenia grzybowego, w tym przed szarą pleśnią
z uwagi na pokrycie powierzchni owoców i brak przestrze30

Fot. 1. Polyversum® i Vapor Gard z oferty BioAgris

ni życiowej dla innych. Zaleca się stosować go w dawce
150 g/ha z Protectorem 400 ml/ha (adiuwantem, który poprawia rozmycie cieczy roboczej oraz zapobiega jej spływaniu),
do dwóch zabiegów co 7–10 dni. Pierwszy zabieg warto
wykonać trzy tygodnie przed zbiorem owoców. Aplikacje
polecane są w dzień pochmurny lub nocą, a nawet podczas
mżawki. Produkt nie generuje pozostałości i nie ma też karencji, jest zatem bezpieczny dla ludzi i środowiska i może
stanowić alternatywę tradycyjnych fungicydów.

Dla jakości owoców i ograniczenia pękania
Lecitec® (Amagro, fot. 2) to naturalny produkt zawierający
lecytynę (60%), fosfolipidy i inne ekstrakty roślinne, bezpieczne dla ludzi i środowiska. Jest to organiczny biostymulator wykazujący działanie kontaktowe, dlatego wymagający
dokładnego pokrycia rośliny cieczą użytkową. Polecany jest
do zabiegów dolistnych w dawce 300–500 ml/100 l wody
(stężenie 0,3–0,5%) od fazy zawiązania owoców, co 7–10
dni. Po aplikacji Lecitec® pokrywa kutykulę i tworzy warstwę ochronną, co wpływa korzystnie na zwiększenie jej
elastyczności i aktywności oraz ograniczenie zużywania. Dodatkowo, jak podaje producent, stabilizuje warstwę ochronną
ścian komórkowych. Z uwagi na ostatnie z wymienionych
działań Lecitec® polecany jest do zabiegów dolistnych na
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czereśniach. Wzmacniając i uelastyczniając ściany komórkowe owoców, ogranicza ryzyko powstawania mikropęknięć
w skórce owoców podczas opadów deszczu w trakcie dojrzewania owoców, co ogranicza infekcje patogenami wywołującymi gnicie owoców (szara pleśń, monilioza), dzięki
czemu stanowi również alternatywę dla ś.o.r. Dodatkowo
zapobiega oparzeniom słonecznym, wyrównuje dojrzewanie i wybarwienie owoców oraz ogranicza utratę jędrności
owoców podczas przechowywania.
VaporGard (Bio-Agris) to naturalny produkt będący
mieszaniną poczwórnych i podwójnych łańcuchów polimerowych pochodzących z żywicy sosny amerykańskiej. Po

Zawiera kompleks NMX®
N 3% | P 7% | K 7% | Mn 0,05% | Zn 0,1%

Maksymalna efektywność
owocowania

Fot. 2. Krzysztof Komisarczuk i Jacek Łuczak z Amagro polecają dla
czereśni m.in. Lecitec®

naniesieniu na powierzchnię owoców tworzy on elastyczną
powłokę połączoną z naturalnym woskiem roślinnym. W wypadku czereśni, wiśni i śliw ogranicza pękanie owoców.
Zabiegi tym środkiem polecane są około trzy tygodnie przed
zbiorem owoców (gdy zaczynają się przebarwiać) w dawce
7,5 l/ha w 750–1000 l wody, aby dokładnie pokryć owoce
cieczą użytkową. Podczas długotrwałych opadów deszczu
na 5–7 dni przez zbiorem zalecany jest zabieg dodatkowy
w dawce 3,5 l/ha. VaporGard ogranicza także wpływ wiosennych przymrozków z uwagi na to, że tworzy cienką, elastyczną błonkę zabezpieczającą opryskane zawiązki owoców i owoce przed wpływem niekorzystnych czynników
zewnętrznych na około trzy tygodnie. Aplikacje VaporGard
polecane są rano w dzień słoneczny, ponieważ pod wpływem
światła słonecznego po upływie godziny od zabiegu środek
polimeryzuje i błonka osiąga pełną odporność na zmywanie
przez deszcz. W dzień pochmurny czas polimeryzacji może
wydłużyć się do dwóch godzin. W miarę wzrostu owoców
elastyczna błonka rozciąga się. Producent podaje, że VaporGard nie eliminuje pękania owoców w 100%, a jedynie
w znacznym stopniu je ogranicza. Dlatego też, aby wspomóc
jego działanie, należy stosować również inne zabiegi ograniczające pękanie, przede wszystkim zapewnić owocom dobre
zaopatrzenie w wapń.

Korzyści stosowania
MAXIFRUIT
1
2

3

Stymuluje naturalny proces
zawiązywania owoców,
Wzmacnia zdolność rośliny
do syntezy wszystkich regulatorów
wzrostu, które wpływają na proces
owocowania,
Korzystnie wpływa na wielkość
i jakość plonu.
pl.timacagro.com | timac.tv

ul. Batorowska 15,
62-081 Wysogotowo
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XStress (BioAgris) to nawóz WE, zawierający miedź
(0,5%), żelazo (2%), mangan (1%), cynk (2%), które zostały skompleksowane z glicyną. Jest on przeznaczony do
spowolnienia przejrzewania owoców, w tym i czereśni, ale
także zwiększenie jędrności, poprawy jakości zbiorczej i pozbiorczej. Jego działanie pozwala na wydłużenie okna zbioru,
gdyż zapobiega opadaniu owoców. W sadach czereśniowych
polecany jest do zabiegów na 10–14 i 5–7 dni przed zbiorem
owoców w dawce 1,5 l/ha.

ich kondycję i zdrowotność oraz zwiększa odporność na
stres wodny i termiczny (zwiększenie sprawności aparatów
szparkowych sprawia, że roślina lepiej gospodaruje wodą).
Naturalne hormony roślinne zawarte w Ryzea aktywizują metabolizm roślin, rozwój systemu korzeniowego, wzrost oraz
kwitnienie i owocowanie, a także indukują tolerancję roślin na
niekorzystne warunki siedliskowe i atmosferyczne. Maral jest
bogaty w jod, specjalnie sformułowany w kompleksie Ioditech. Pierwiastek ten ma także właściwości wabiące pszczoły
do odwiedzania kwiatów, co prowadzi do poprawy zapylania
Z aminokwasami do biostymulacji
i zawiązywania owoców. W sadach czereśniowych polecane
imPROver+ (Bio-Gen) to biostymulator wzrostu roślin
są cztery zabiegi dolistne Maralem w dawce 0,75–1,5 l/ha:
i zwiększania plonu. Zawiera on związki fenolowe, natuprzed kwitnieniem, podczas kwitnienia i po nim oraz w trakralnie występujące w roślinach, które pobudzają rośliny
cie wzrostu zawiązków.
do produkcji fitohormonów aktywizujących
Maxifruit® (TimacAgro) jest nawozem zaje do wzrostu wegetatywnego i rozwoju
wierającym kompleks bioaktywny NMX®
generatywnego. Użycie preparatu do
stanowiący związek różnych ekstraktów
dolistnych zabiegów w warunkach dla
z roślin żyjących w trudnych lub ekstreroślin stresowych (susza, zasolenie,
malnych warunkach środowiskowych
przymrozki, upał, infekcje bakteryj(algi morskie, rośliny pustynne i tropine lub grzybowe) zwiększa tolerancję
kalne). Ma on stymulować rośliny do
roślin na niekorzystne otoczenie oraz
wytwarzania fitohormonów, cytokinin,
ułatwia im przystosowanie się do nich
auksyn i giberelin. Zawiera prekursory
i regenerację po destrukcyjnym ich odregulatorów wzrostu i przekaźniki potędziaływaniu. Zawiera on para-nitrogujące ich działanie, co skutkuje pobufenolan potasu, orto-nitrofenolan podzeniem roślin do poprawy zawiązywatasu i nitroguajakolan potasu. Zabiegi
nia i wzrostu owoców oraz polepszenia
dolistne na czereśniach polecane są od
ich jakości. Jak podaje producent, mimo
początku wegetacji do zawiązania owozawartości składników oddziaływujących
ców, czyli w okresie wysokiego ryzyka
na gospodarkę hormonalną roślin nie ma
wystąpienia przymrozków, suszy, upana nią negatywnego wpływu. Składniki
łów, zalania, fitotoksyczności itp. Dawka do
pokarmowe zawarte w nawozie [azot (N)
jednorazowej aplikacji wynosi 0,5–1,0 l/ha.
3%, fosfor (P) 7%, potas (K) 7%, mangan
Produkt można też podać w stężeniu
(Mn) 0,05% i cynk (Zn) 0,1%] nie tylko
0,1–0,2%.
zapewniają potrzeby pokarmowe roślin,
Fot. 3. Mikrogranulat nawozu ADOB® Ca IDHA lecz również stymulują działanie subZ ekstraktami z alg morskich
stancji zawartych w kompleksie NMX®
Calibra (UPL Polska dawniej Arysta LifeScience) to biostyw roślinie. Nawóz w sadach czereśniowych polecany jest do
mulator zawierający biologicznie aktywny filtrat z Ascophydwóch aplikacji w dawce 2,0–4,0 l/ha. Pierwszy zabieg dolistllum nodosum (GA-142), uzyskany dzięki technologii Phyny należy wykonać tuż przed kwitnieniem, a drugi w okresie
sioActivator™ oraz mangan 1% i cynk 1% (m/m). Produkt
opadania płatków kwiatowych.
przeznaczony jest do zabiegów dolistnych we wczesnych
Phylgreen® Mira (Tradecorp Nutri-Perforance) zawiera
stadiach wzrostu zawiązków owoców, szczególnie w uprapozyskiwany na zimno ekstrakt ze świeżych alg Ascophyllum
wie odmian mających tendencję do obfitego zawiązywania
nodosum. Jest przeznaczony do aktywowania w roślinie meowoców, co sprzyja ich drobnieniu, oraz gdy warunki nie są
chanizmów ułatwiających przetrwanie stresu abiotycznego
korzystne do wyrastania owoców, np. podczas suszy czy upa(primactive effect) i do stymulacji kwitnienia i zawiązywania
łów. Działanie produktu polega na stymulowaniu podziałów
owoców. Zawiera osmoprotektanty, antyutleniacze, aminokomórkowych w młodych zawiązkach i transportu substancji
kwasy i witaminy. Jest wzbogacony w magnez i bor wspoodżywczych do dzielących się komórek. W sadach czereśniomagające zawiązanie owoców oraz odżywianie zawiązków.
wych polecane są trzy zabiegi produktem w dawce 2,0 l/ha
Terminy aplikacji przypadają przed kwitnieniem, w jego
co ok. 10 dni, począwszy od opadania płatków kwiatowych.
trakcie i po nim, czyli w kilku dawkach, które oddziałują na
Maral (Agrosimex) to nawóz organiczno-mineralny zarośliny lepiej, niż zabieg jednorazowy w wysokiej dawce.
wierający NPK 6-5-5, cynk (1%) w formie dostępnej dla
Nawóz ten polecany jest także do wspomagania roślin nararoślin oraz kompleks Ryzea (ekstrakt bioaktywnych moleżonych na różnego rodzaju stresy abiotyczne.
kuł z alg Ascophyllum nodosum, Laminaria digitata, Fucus
Z wapniem
ssp.). Dzięki procesowi ekstrakcji alg w wysokim ciśnieniu
aminokwasy, hormony roślinne (auksyny, gibereliny, cytokiADOB® Ca IDHA (ADOB Sp. z o. o. Sp. k.) jest jednoskładniny) i fenylopropanoidy są aktywne. Ostatnie z wymienionikowym nawozem wapniowym, zawierającym 10,0% wapnych są prekursorami kwasu salicylowego, który stymuluje
nia (CaO) w formie mikrogranulatu (fot. 3), który choć nie
odporność roślin na patogeny chorobotwórcze, poprawia
jest higroskopijny, wykazuje wysoką rozpuszczalność. Wapń
32
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w nawozie schelatowany jest biodegradowalnym czynnikiem
IDHA, który ułatwia przyswajanie składnika, co zapobiega
jego niedoborom objawiającym się na czereśniach pękaniem
owoców. Nie zawiera azotu, co sprawia, że nie pobudza owoców do wzrostu, wyrównuje dojrzewanie oraz korzystnie
wpływa na jędrność i jakość pozbiorczą czereśni. Zalecenia
dla czereśni obejmują trzy lub cztery zabiegi dolistne w okresie wzrostu i rozwoju zawiązków w dawce 0,8–1,0 kg/ha.
BioCalTM (Bio-Agris) jest produktem ułatwiającym transport wapnia w roślinach. Imituje obecność auksyn w komórkach, przez co wzrasta w nich zapotrzebowanie na wapń przez
wytworzenie pompy wapniowo-auksynowej. Zawiera on
rozpuszczalne w wodzie: tlenek wapnia (CaO) – 8% (m/m)
oraz cynk (Zn) – 3% (m/m). Nawóz ten umożliwia roślinom
pobieranie z gleby i transportowanie wapnia, szczególnie
w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju (wysoka/niska
temperatura, susza, zasolenie gleby), do tych organów rośliny,
w których występują trudności z naturalnym transportem,
ograniczając symptomy związane z niedoborami wapnia
i zapobiegając występowaniu chorób fizjologicznych oraz pękaniu czereśni podczas opadów deszczu. Regularne aplikacje
w zalecanych dla czereśni terminach (minimum cztery zabiegi: w fazie białego pąka, podczas opadania płatków, w okresie
wzrostu zawiązków, trzy tygodnie przed zbiorem owoców)
i dawce 1,0 l/ha z dodatkiem adiuwantu Protector korzystnie
wpływają na jakość plonu: jego wielkość, wyrównanie, wybarwienie oraz właściwości pozbiorcze. Producent nawozu
przestrzega, że nawożenie dolistne wapniem jest dodatkiem
do standardowego programu nawożenia doglebowego.
Calcio-Sprint (Amagro) to nawóz bezchlorkowy i bezazotowy przeznaczony do uzupełniania niedoborów wapnia
i charakteryzujący się wysoką przyswajalnością, ponieważ
wapń jest w nawozie w formie soli karboksylowej, skompleksowany kwasem lignosulfonowym. Nawóz można aplikować
dolistnie lub doglebowo oraz przez fertygację (niska przewodność elektryczna EC). W uprawie roślin sadowniczych,
w tym czereśni, polecane są aplikacje dolistne od początku
wzrostu zawiązków owoców do zbioru w dawce 3,0–8,0 l/ha,
natomiast w fertygacji – w dawce 10,0 l/ha.
CaTs – tiosiarczan wapnia (Agrosimex) to płynny nawóz
zawierający wapń i siarkę (9% CaO, tj. 112 g w 1 litrze,
i 25% SO3, tj. 312 g/l). Tiosiarczan wapnia jest stabilizatorem azotu w glebie (co wychodzi naprzeciw wymaganiom
aktualnych zapisów tzw. Dyrektywy azotanowej, czyli przepisów mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód
związkami azotu), ponieważ zapobiega nadmiernym stratom
tego pierwiastka wynikającym z ulatniania się go w formie
amoniaku oraz wymywania (ogranicza je nawet do 20–30%)
i zwiększa jego dostępność dla roślin. Nawóz ten jest źródłem odżywczego wapnia, tzn. dostarcza do gleby odżywczy
wapń, co jest bardzo istotne szczególnie wczesną wiosną, gdy
korzenie włośnikowe są najbardziej aktywne. Wykazuje ponadto właściwości poprawiające dostępność potasu, magnezu,
fosforu, żelaza, manganu i cynku dla roślin. Po aplikacji CaTs
rośliny bez znacznych nakładów energetycznych pobierają
potrzebne im składniki pokarmowe z gleby, a zaoszczędzoną
energię mogą wykorzystać do innych procesów życiowych,
co jest szczególnie ważne wczesną wiosną, podczas spadków
temperatury. Zaletą tiosiarczanu wapnia jest jego wpływ
na zmniejszenie zasolenia gleb, co jest szczególnie ważne

www.agrosimex.pl
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Fot. 4. Wojciech Wojcieszek i Michał Wojcieszek polecają Yara
Vita™ Frutrel do dokarmiania czereśni wapniem po kwitnieniu

w lata suche, gdy uprawy sadownicze bywają fertygowane,
co sprzyja wystąpieniu tego zjawiska. CaTs zalecany jest
do podawania przez fertygację. Dawka dla czereśni wynosi
10,0–20,0 l/ha, od jednego do pięciu razy w sezonie, najlepiej
łącznie z RSM. Podawanie tego nawozu przez fertygację
zmniejsza poziom szkodliwych azotanów w owocach. Staje
się to coraz istotniejsze, ponieważ wymagania odbiorców
owoców co do ich jakości stale wzrastają, m.in. w odniesieniu do poziomu pozostałości substancji aktywnych ś.o.r., ale
i poziomu azotanów. Można aplikować go także w formie
oprysku gleby belką herbicydową. Zabieg taki polecany jest
w sadach wczesną wiosną w celu zatrzymania azotu w glebie.
CaTs można również wykorzystać do nawożenia dolistnego
w dawce 5,0–10,0 l/ha.
Yara VitaTM Frutrel (Yara Poland Sp. z o. o., fot. 4) jest
to zawiesinowy nawóz dolistny zawierający wapń oraz inne
składniki niezbędne roślinom w okresie wzrostu i rozwoju
zawiązków owoców. Skład nawozu przedstawia się następująco: azot (N) 69 g/l, fosfor (P2O5) 240 g/l, wapń (CaO) 280 g/l,
magnez (MgO) 98 g/l, cynk (Zn) 40 g/l i bor (B) 20 g/l.
Zaletami nawozu są obecność wapnia i fosforu, dodatek koncentratu z alg Ascophyllum nodosum oraz wydłużony okres
działania składników pokarmowych, których proporcje są
optymalne dla roślin w okresie wzrostu zawiązków owoców.
Dodatkowo zapewniają to związki zwilżające, zwiększające
przyczepność, absorbenty, emulgatory i inne. Nawóz ten jest
przeznaczony dla czereśni do zabiegów dolistnych w dawce
3,0 l/ha po kwitnieniu drzew i w odstępie 5–7 dni po zabiegu
nawozem KristaLeaf Fruit Controller.
Yara VitaTM Stopit (Yara Poland Sp. z o. o.) jest płynnym
bezazotowym nawozem o wysokiej zawartości wapnia, polecanym do ostatnich zabiegów przedzbiorczych w produkcji owoców. Zawiera on 224 g CaO w 1 litrze i jak podaje
producent, charakteryzuje się czystością chemiczną, która
gwarantuje bezpieczeństwo stosowania i brak fitotoksyczności. Polecany jest do aplikacji w sadach, w których zasobność azotu w glebie jest wysoka na skutek intensywnej
produkcji. W wypadku czereśni zalecane są dwa zabiegi
nawozem w odstępie 7–10 dni w dawce 5,0 l/ha, przy czym
ostatni zabieg polecany jest nie później niż siedem dni przed
zbiorem owoców.
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Przywabia pszczoły
Pollinus (UPL Polska dawniej Arysta LifeScience) jest produktem zawierającym roślinne związki zapachowe atrakcyjne
dla pszczół, co sprawia, że kwiaty nimi potraktowane są przez
nie chętnie odwiedzane. Stąd jest on polecany do aplikacji dolistnej w okresie kwitnienia roślin uprawnych o mało
atrakcyjnych dla pszczół i innych owadów kwiatach. Takie
kwiaty ma czereśnia. Z tego powodu często przegrywają one
konkurencję z kwiatami mniszka lekarskiego lub innych dziko rosnących roślin. Użycie Pollinusa podnosi atrakcyjność
kwiatów czereśni dla pszczół, co skłania je do licznego ich
odwiedzania i przekłada się na poprawę zapylania kwiatów,
wzrost plonu i jakości owoców. Preparat ten imituje feromon
wydzielany przez pszczołę zwiadowczynię, mówiący o atrakcyjnym pożytku. Pamiętać należy, że czereśnie, niezależnie od
odmiany (samopłodna czy obcopłodna), w celu właściwego
zapylenia kwiatów wymagają obecności pszczół. Powstałe
z takich kwiatów owoce są atrakcyjne pod względem kształtu
czy barwy, ale także smaku. Dawka produktu do jednego
zabiegu wynosi 1,0 l/ha. Polecane są dwa zabiegi w okresie
kwitnienia drzew.
Do pobudzania odporności i tolerancji
Viflo CuB (Colchem Sp. z o. o.) to nawóz zawierający
miedź (4,4%) w postaci nanocząsteczek, dzięki czemu są
wyjątkowo łatwo pobierane przez rośliny i transportowane
do miejsc, gdzie jest ona potrzebna. Nawóz dodatkowo
zawiera 1,9% B, 0,52% Mn, 1,25% Zn oraz 2,6% K2O,
które także są w postaci nanocząsteczek. Dodatek kwasu
glukonowego aktywizuje tempo absorpcji i przemieszczania
się składników w roślinie oraz ich aktywność biochemiczną. Dzięki nano rozmiarom cząsteczek uzyskano znaczną
powierzchnię czynną, co zapewnia sprawną ich absorbcję
przez przestrzenie międzykutykularne, przetchlinki i aparaty
szparkowe oraz ich szybkie przemieszczanie się po całej
roślinie, co stanowi wartość dodaną nawozu, obejmującą
wsparcie programów nawożenia roślin i aktywacji ich mechanizmów obronnych przez wprowadzenie do nawożenia
sadów produktu zawierającego miedź. Składnik ten wpływa na przemianę azotu oraz ma działanie fungistatyczne
i w różnych związkach (tlenochlorek miedzi, tlenek miedzi
czy wodorotlenek miedzi) wykorzystywany jest w ochronie
czereśni. W uprawie tego gatunku nawóz polecany jest
w dawce 2,0 l/ha/500 l wody w odstępach co 14 dni. Nie
wykazuje fitotoksyczności, co sprawia, że może być bezpiecznie używany do zabiegów podczas kwitnienia drzew
(w fazie zielonego pąka, początku kwitnienia i opadania
płatków kwiatowych). Nawóz ten ogranicza choroby bakteryjne.
Yara VitaTM Cynk F (Yara Poland Sp. z o.o.) to zawiesinowy nawóz dolistny, dedykowany do zabiegów w terminach wiosennym i jesiennym w celu poprawy tolerancji
roślin na spadki temperatury, mogące oddziaływać na rośliny destrukcyjnie. Jeden litr nawozu zawiera 700 g cynku
oraz substancje zwilżające, poprawiające przyczepność oraz
obniżające napięcie powierzchniowe, absorbenty i inne, co
nie tylko poprawia pokrycie produktem wszystkich części
roślin, pobieranie cynku przez roślinę, lecz również ogranicza jego zmywanie przez deszcz, co skutkuje wydłużeniem działania produktu. Nawóz Yara VitaTM Cynk F na
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a
Fot. 5. Turbo UniJet do fertygacji upraw w systemie rzędowym (a) i dysz ze stali szlachetnej TPU #60JET
o otworach 5 mm (b)
fot. 1–5 A. Łukawska

czereśniach polecany jest do aplikacji w dawce 1,0 l/ha
wiosną po pęknięciu pąków kwiatowych i około 7 dni po
zbiorze owoców.

Nowatorskie wdrożenia
Turbo UniJet (AgroJet) jest alternatywnym rozwiązaniem,
przeznaczonym do fertygacji upraw w systemie rzędowym,
do szybkiego dostarczenia roślinom wody w okresach niedoboru opadów deszczu przy użyciu opryskiwacza. Zestaw
belki opryskowej składa się z 3 szt. dysz ze stali szlachetnej
TPU #60JET o średnicy zastępczej otworu 4,8 mm (fot. 5)
oraz korpusów, szybkozłączek, kołpaków i zaślepek wylotu. Zestaw montuje się po bokach opryskiwacza. Dysze
ustawione są jedna za drugą. W trakcie jazdy opryskiwaczem ciecz robocza lub woda są równomiernie nanoszone

b

pod koronami drzew w pasach herbicydowych w obszarze
50 cm w dwóch równoległych rzędach. Jedna belka z trzema dyszami #60JET w sadzie o szerokości międzyrzędzi
wynoszącym 4 m, przy prędkości jazdy 4 km/h i przy ciśnieniu 0,7 bar zapewnia wydatek wody 10 300 l/ha (34 l/min),
a przy ciśnieniu 4,0 bary – 24 600 l/ha (82 l/min). Dwie belki umieszczone po obu stronach opryskiwacza lub jedna za
drugą po jednej stronie podwajają ilość dostarczonej wody
– ograniczeniem jest wydajność pompy opryskiwacza. Zaletami rozwiązania są: l efektywne dostarczenie wody do
gleby za pomocą grubych kropli, jednorazowy przejazd
belką z trzema dyszami dostarcza wodę w ilości równoważącej 3 mm opad deszczu; l brak wrażliwości systemu
na twardość wody; l możliwość podania nawozów humusowych.

Byle nie zaspać
Zaczynam klecić ten tekst w Barbórkę,
a więc już dobrze po starcie nowego
sezonu czereśniowego. Tak – sezonu
2019/20 – dla nas z naciskiem na ’20,
ale pierwsze tysiące ton owoców już
przeleciało z Chile do Chin, dalsze
płyną. A niedługo chiński Nowy Rok
(25 stycznia) i okres najlepszego handlu z Krajem Środka dla całej południowej półkuli.
Mamy do wyboru: wziąć to pod
uwagę albo wzruszyć ramionami i się
nie przejmować. Z naszą produkcją
rzędu 50 tys. ton owoców świata nie
zawojujemy. Turcja produkuje ich
około dziesięć razy więcej, więc niech
Turków boli głowa o globalny rynek.
Albo Ukraińców – ci i w czereśniach
także widzą szanse dla swojego biznesu, choć na razie mają ich mniej więcej
tyle, co i my.
Właśnie: jak my chcemy ten biznes czereśniowy traktować? Jeśli „po
staremu”, to zwykle będzie cienko,
a w dobrym roku jeszcze gorzej, bo
rynek płytki i jeden TIR z Ukrainy
powoduje popłoch na giełdzie w Sandomierzu. Jeśli ktoś zaryzykuje intensywną produkcję, ściąga sobie na
głowę (oprócz ryzyka przyrodniczego,

z którym jakoś tam jesteśmy oswojeni)
wszystkie możliwe kłopoty marketingowe, organizacyjne (samemu czy
w grupie?), logistyczne.
Jakoś tak bezrefleksyjnie przyjmujemy jako konsumenci, że czereśnie to
chwila – tak na początek lata i tyle. No,
faktycznie to będzie ze dwa miesiące,
ale czereśnie szybko schodzą w cień
– zaczynają się morele, brzoskwinie,
śliwki, borówki, maliny, ostatnio jeszcze jagoda i inne atrakcje dla wakacyjnie nastawionego podniebienia.
I sadownicy akceptują taką postawę.
A przecież czereśnie są trwalsze od
malin czy jagody kamczackiej. Można
by je podawać na rynek o wiele dłużej,
niż obecnie. Także więcej eksportować. Rozwój rynków polskiej maliny
czy borówki powinien „czereśniowców” natchnąć optymizmem. Taaak…
ale to by trzeba spotkać się, zrzeszyć,
potem pilnować, by prezes czy zarząd
grupy mnie nie wpuścił w maliny, użerać się o zapłatę – znamy to. Jak dotąd
niecałe 6000 ogrodników uwierzyło
w grupy – gospodarstw sadowniczych
mamy dobrze ponad sto tysięcy (zależy co do tej kategorii wliczymy). Więc
opłaca się skórka za wyprawkę?
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Ot, mamy „myślenice” – pakować
się w to wszystko po uszy, czy spoko,
aby nie umoczyć, a naprawdę pieniędzy szukać w pewniejszych gatunkach? Bądź mądry… Jeżeli jest coś
pewnego w kwestii czereśni, to to, że
niezależnie od sadowników swoje kalkulacje, wyliczenia, plany ma handel.
Jeśli zwietrzy interes w pobudzaniu
rynku czereśni Polsce – zrobi to, nie
oglądając się na sadowników. Jeśli nie
znajdzie owoców w Polsce – żadna
sztuka sprowadzić je choćby z antypodów. Jemy już chilijską borówkę,
maliny z innych egzotycznych, a odległych krajów – czereśnie też mogą
trafić do supermarketów. Zajętych półek nie da się potem łatwo oczyścić dla
polskich owoców, choćby nie wiadomo kto, nie wiadomo jak gromko krzyczał o konsumenckim patriotyzmie.
Na jego ukształtowanie jest czas teraz
– powtórzę: przyjrzyjmy się, jak robią
to plantatorzy naszych jagodowych.
Piotr Grel
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TM

YaraVita
TM

YaraTera
TM

YaraTera
TM

KristaLeaf

Okres

TM

YaraMila
TM

Unika
TM

YaraLiva
TM

YaraTera
TM

YaraTera
TM

YaraTera

początek
wegetacji
1)

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Yara. Yara nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne
z instrukcją stosowanie produktów Yara. Treść niniejszej publikacji nie może być powielana lub rozpowszechniana w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Yara.
Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione prawem autorskim i należą wyłącznie do Yara.

3 kg/ha

FRUIT CONTROLLER

początek
kwitnienia

3 kg/ha

FRUTREL 3 l/ha

STOPIT
5 l/ha

5)

BORTRAC 2 l/ha
wraz z
CYNK F 1 l/ha
wraz z
KRISTALON Zielony
3 kg/ha
1x 7 dni po zbiorach

CALCINIT 5 kg/ha co 7-10 dni

KRISTALON Pomarańczowy 3 kg/ha
co 7-10 dni, na przemian z Calcinitem

dojrzewanie
owoców

po zbiorach

KristaLeaf FOTO 3 kg/ha
1x ok. 2 tyg. po zbiorach

wzrost
owoców

NITRABOR
150 kg/ha

KRISTALON Czerw.
8-10 kg/ha/tydzień

3)

KristaLeaf FOTO
3 kg/ha

5-7 dni po F. CONTROLLER

koniec kwitnienia/
/po kwitnieniu

FRUIT CONTROLLER

pełnia
kwitnienia

dojrzałość
zbiorcza i zbiór

Kompleksowy program
mineralnego nawożenia czereśni

widoczne pojedyncze pąki kwiatowe

CYNK F
1 l/ha

COMPLEX
200 kg/ha

CALCINIT 6-8 kg/ha/tydzień

150 kg/ha

CALCINIT 4)
10-15 kg/ha/tydz.

KRISTALON Biały 10-15 kg/ha/tydzień

3)

KRISTALON Niebieski
9-12 kg/ha/tydz.

KRISTA MgS 5 kg/ha/tydzień

UNIKA CALCIUM

KRISTALON Żółty
9-12 kg/ha/tydzień

KRISTA MgS
5 kg/ha/tydzień

UNIKA CALCIUM
lub
NITRABOR 2)
150 kg/ha

KRISTA MgS
5 kg/ha/tydzień

» Bardzo istotnym uzupełnieniem fertygacji w kształtowaniu wielkości i jakości plonów jest dokarmianie
dolistne według programu Yara.
» Nawozy posypowe stosujemy równomiernie w pasy herbicydowe wzdłuż rzędów.
» Wszystkie nawozy do fertygacji podawać w stężeniu 0,05-0,3% (0,5-3 kg nawozu na 1000 l wody).
» Roztwór stężony YaraLiva CALCINIT przygotowywać oddzielnie, nie mieszając go z roztworami
nawozów KRISTALON oraz KRISTA MgS.
» Oprysków dolistnych nie należy wykonywać w warunkach intensywnej operacji słonecznej, skrajnie
wysokiej i skrajnie niskiej temperatury oraz na rośliny z objawami więdnięcia.
Dodatkowe informacje na www.yara.pl oraz u przedstawicieli firmy: Jarosław Barszczewski 605 545 212,
Wojciech Kopeć 695 331 511, Sebastian Przedzienkowski 695 111 945, Michał Wojcieszek 691 115 420,
Wojciech Wojcieszek 601 935 362.

Dawki odnoszą się do obsady około 1000 drzew/ha. Uwaga: dawki podane w tabelach należy traktować orientacyjnie i korygować je w oparciu o analizę podłoża i roślin, jak również warunki pogodowe i stan plantacji.
1) Startową dawkę YaraMila COMPLEX (200 g/drzewo) stosujemy zawsze, niezależnie od dalszego sposobu nawożenia.
» UNIKĘ CALCIUM i NITRABOR stosujemy, gdy nie ma możliwości fertygacji.
2) UNIKA CALCIUM jest nawozem szczególnie przydatnym na glebach lekkich, przepuszczalnych oraz ubogich w potas;
NITRABOR stosujemy na glebach lekkich, ubogich w bor.
3) Zabieg szczególnie wskazany przy obfitym owocowaniu oraz w warunkach wymycia składników pokarmowych.
4) Niższe dawki nawozów dla drzew szczepionych na podkładkach silnie rosnących (Siewka Czereśni Ptasiej, Colt, F 12/1),
wyższe dawki dla drzew szczepionych na podkładkach słabo rosnących (Gisela, PHL) oraz wstawkach skarlających.
5) Stosujemy zamiast CALCINITU przy bardzo wysokiej zasobności gleby w azot oraz w warunkach jej wysokiej wilgotności.
Na glebach z wysokim pH i z wysoką zawartością magnezu stosować KRISTALON Super 17-6-25 (Vega) zamiast
KRISTALONU Niebieskiego oraz KRISTALON Super 12-12-36 (Gena) zamiast KRISTALONU Czerwonego.

»
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