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Szanowni Państwo,  
drodzy Czytelnicy,

Zmienia się świat, zmienia się 
branża sadownicza, zmienia-
my się i my. To dla Państwa od 

15 już lat śledzimy bieżące trendy za-
chodzące w produkcji, marketingu, 
uczestniczymy w spotkaniach sadow-
niczych, gościmy w gospodarstwach, 
ale też współorganizujemy konferencje 
i targi, a wszystko po to, by treści na 
łamach naszego czasopisma dostoso-
wać do trendów i potrzeb rynku. Dziś 
chcemy zaoferować Państwu nową ja-
kość, nowy standard. Oczywiście nadal 
będziemy starać się przedstawiać za-
gadnienia związane z uprawą drzew 

owocowych, dotyczące m.in. doboru 
odmian, wyboru materiału szkółkar-
skiego, ochrony roślin przed choroba-
mi, szkodnikami i chwastami, nawo-
żenia, mechanizacji prac w gospodar-
stwie, cięcia i prowadzenia drzew oraz 
przechowalnictwa. Sama agrotechnika 
to jednak nie wszystko – nie mniej 
istotne są kwestie ekonomiczne. 
Wzrost kosztów produkcji sprawia, że 
chcąc racjonalnie gospodarować,  

musimy wpierw dobrze przemyśleć 
i przekalkulować swoje decyzje. Dla-
tego wiele i z tych zagadnień chcemy 
Państwu przedstawiać w prosty i jak 
najbardziej przystępny sposób. Bę-
dziemy też z pewnością częściej niż 
dotychczas poruszać tematy trudne, 
może nawet kontrowersyjne, ale jakże 
istotne, jeśli chodzi o funkcjonowanie 
gospodarstw, a nawet całej branży. 

Jednocześnie chcieli-
byśmy bardzo podzię-
kować naszym Czy-
telnikom oraz współ-
pracującym z nami 
instytucjom i firmom, 
że są, że wspierają 

nas, czasem może i krytykują, ale prze-
cież konstruktywna krytyka także jest 
potrzebna – jest siłą napędową do jesz-
cze skuteczniejszego działania.

Sama agrotechnika to jednak nie wszystko – nie 
mniej istotne są kwestie ekonomiczne. Wzrost 
kosztów produkcji sprawia, że chcąc racjonalnie 
gospodarować, musimy wpierw dobrze 
przemyśleć i przekalkulować swoje decyzje.

NR 10/2021

REDAKTOR NACZELNA



8 JABŁKOWY  
POKER… 

Brak rzetelnych danych o zbio-
rach jabłek. Od sierpnia tego ro-
ku trwa swego rodzaju pokerowa 
licytacja dotycząca zbiorów ja-
błek w Polsce. Stawka tej gry jest  
olbrzymia.

32 KAŻDY  
CHCE ZAROBIĆ

Zamiast dążyć do porozumienia 
między sobą i budować pewną 
przyszłość branży – płyniemy ku 
górze lodowej, zwiększając pro-
dukcję jabłek bez pomysłu, jak je 
zagospodarować.

42 PROBLEMY 
UKRAIŃSKIEGO 

GIGANTA
Firma T.B. Fruit była swego cza-
su znaczącym graczem na eu-
ropejskim rynku przetwórstwa 
owoców. Jak obecnie wygląda 
sytuacja?

TEMAT NUMERU
8 JABŁKOWY POKER  

– CZYLI CZEMU NIE MAMY 
RZETELNYCH DANYCH 
O ZBIORACH JABŁEK 
W POLSCE?
Adam Paradowski

16 GDZIE (OWOCOWO) 
JESTEŚMY W EUROPIE  
I NA ŚWIECIE?
Karol Pajewski

20 EUROPEJSKI  
RYNEK JABŁEK
Adam Paradowski

26 TRENDY NA RYNKU JABŁEK 
SZACUNKOWE PROGNOZY  
PROGNOSFRUIT 2021
Monika Strużyk

EKONOMIA
32 KAŻDY CHCE ZAROBIĆ 

Dr Paweł Kraciński

39 BOLĄCZKI POLSKIEGO 
HANDLU JABŁKAMI
Karol Pajewski 

42 PROBLEMY  
UKRAIŃSKIEGO  
GIGANTA
Karol Pajewski

AGROTECHNIKA
46 ZABIEGI DOLISTNE

Marcin Oleszczak

48 SYTUACJA W SADACH 
W SEZONIE 2021
Krzysztof Gasparski

58 Z EKOLOGIĄ  
ZA PAN BRAT
Justyna Dobrosz

66 SADOWNICZY  
NIEUŻYTEK W NOWYM 
WCIELENIU
Justyna Dobrosz

71 NOWE ODMIANY  
CZEREŚNI (CZ. I).  
ODMIANY WCZESNE
mgr Agnieszka Głowacka

78 CO W NAUCE PISZCZY,  
CZYLI DZIEŃ  
OTWARTYCH DRZWI 
W INSTYTUCIE 
OGRODNICTWA 
(CZ. II). NA STRAŻY 
BIORÓŻNORODNOŚCI
Dorota Łabanowska-Bury 

W NUMERZE 10/2021

Redakcja:
Monika Strużyk – redaktor naczelny Monika.Struzyk@plantpress.pl, tel. kom. 600 489 613
Dorota Łabanowska-Bury – współpraca Dorota.Labanowska@plantpress.pl, tel. kom 600 489 554 
Anita Łukawska – współpraca Anita.Lukawska@plantpress.pl, tel. kom. 600 489 618
Monika Korzeniowska – współpraca Monika.Korzeniowska@plantpress.pl

Konsultant:  Prof. dr hab. Kazimierz Tomala  
Łamanie: Joanna Rajca (Joanna.Rajca@plantpress.pl)  
Skład:  Ewa Morek
Biuro Reklamy:  ogloszenia@plantpress.pl tel./fax 12 638 28 64, 12 638 28 65

Iwona Masłowska – kierownik Iwona.Maslowska@plantpress.pl, tel. 600 489 614
Zbigniew Firek Zbigniew.Firek@plantpress.pl, tel. 608 006 844
Radosław Barabasz Radoslaw.Barabasz@plantpress.pl, tel. 600 489 558
Katarzyna Kulczak Katarzyna.Kulczak@plantpress.pl, tel. 600 489 564
Katarzyna Owczarek – specjalista ds. obsługi kluczowych klientów Katarzyna.Owczarek@plantpress.pl,  
tel. 600 489 616

Sprzedaż i prenumerata:  
Weronika Żuk Skarszewska, Weronika.Zuk@
plantpress.pl, dystrybucja@plantpress.pl,  
tel. 532 545 424, tel./fax 12 636-18-51, 12 622-57-60
Prenumerata pocztowa: Przedpłaty przyjmowane 
są co najmniej na jeden kwartał w urzędach 
pocztowych oraz przez listonoszy w terminach:  

• do 25 istopada danego roku – na I kw., I półrocze 
lub cały kolejny rok; • do 25 lutego – na II kw. lub II, 
III i IV kw.; • do 25 maja – na III kw. lub II półrocze;  

• do 25 sierpnia – na IV kw. 
Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.: 
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej 
i na e-wydania można składać bezpośrednio na 
stronie www.prenumerata.ruch.com.pl



Reklamy – strony:   2, 5, 11, 13, 15, 19, 23, 
25, 27, 35, 37, 41, 51, 53, 55, 56, 61, 63, 65, 73, 
77, 83–85, 87, 89, 93, 100, 107, 108

OCHRONA
82 NOWA CHOROBA 

PRZECHOWALNICZA JABŁEK
Dr Hanna Bryk, mgr inż. Hubert Głos, 
mgr Monika Michalecka

86 POZBIORCZA OCHRONA 
OWOCÓW PRZED CHOROBAMI 
PRZECHOWALNICZYMI
Dr Hanna Bryk

91 JAK OGRANICZYĆ 
NEGATYWNE SKUTKI 
ZALANIA SADÓW 
OWOCOWYCH?
Dr inż. Rafał Sobieszczański

NAWOŻENIE
94 NAWOŻENIE DOGLEBOWE

Marcin Oleszczak

MECHANIZACJA
96 ZBIÓR JABŁEK 

PRZEMYSŁOWYCH
Prof. dr hab. Ryszard Hołownicki

98 SPRAWDZONE  
I NOWE ROZWIĄZANIA (CZ. I)
Dr inż. Adam Strużyk

104 NOWOŚCI NA RYNKU 
MASZYN
Monika Korzeniowska

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 
lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 700–1800. Koszt połączenia wg taryfy operatora. Zamówienia i treść ogłoszeń należy przesyłać pod adresem redakcji, a zaliczki oraz 
opłaty do redakcji lub na konto: PKO S.A. 72 1240 4722 1111 0000 4857 2587. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada.
Redakcja prosi Autorów o nieprzysyłanie ma te ria łów już pu bli ko wa nych lub wy sła nych do in nych czasopism. Za strze ga się pra wo skra ca nia, ad iu sta cji tek stów, zmia ny 
ty tu łów oraz in nych po pra wek w na de sła nych ar ty ku łach. Przedruk, ko pio wa nie ca ło ści lub czę ści bez pi sem nej zgo dy Plant pressu jest za bro nio ne.

Wydawca jest członkiem

66 SADOWNICZY 
NIEUŻYTEK 

W NOWYM WCIELENIU
Ochrona sadu o powierzchni prze-
kraczającej 150 hektarów, szcze-
gólnie jeśli nie był on chroniony, 
nawożony, ani cięty przez dwa, trzy 
lata stanowi nie lada wyzwanie. 82 NOWA 

CHOROBA 
PRZECHOWALNICZA 
JABŁEK
Każdego roku monitorujemy 
w różnych chłodniach w kraju ro-
dzaj i nasilenie chorób i co jakiś 
czas zauważamy nowe, dotych-
czas nie opisane.

Druk: LCL DRUKARNIA
Tytuł indeksowany przez AGRO-LIBREX
Nakład: 6000 egz.

Projekt okładki: Wojciech Jedliński 

ADRES REDAKCJI: „MIESIĘCZNIK PRAKTYCZNEGO SADOWNICTWA – SAD” 
ul. J. Lea 114a, 30-133 Kraków, www.plantpress.pl 
e-mail: wydawnictwo@plantpress.pl  
tel./fax 12 636-18-51, 12 638-28-64, 12 638-28-65 
tel. kom. 600 489 547
WYDAWCA: Plantpress Sp. z o.o. (adres i telefony jak wyżej)
Nasz NIP: 677-002-45-31

WIADOMOŚCI  
ZWIĄZKU  
SADOWNIKÓW RP 
str. 57

NOWA PUBLIKACJA  
od wydawnictwa  

Plantpress 

www.plantpress.pl

SPRAWDŹ I ZAMÓW

Przy składaniu zamówienia  
przez internet wprowadź  

kupon rabatowy  

MPSSAD 
 i ciesz się darmową wysyłką!

promocja ważna do 20.10.2021



WSPÓLNY PROTEST
Można protesty popierać lub 

nie, ale jedność ponad po-

działami zawsze zasługuje 

na pochwałę, np. wspólny 

protest Związku Sadowni-

ków RP i Agrounii. Ale czemu 

ma właściwie służyć prote-

stowanie? Oczywiście nad-

rzędnym celem jest zmiana 

sytuacji rynkowej, poprawa 

opłacalności produkcji. Ale 

co jeszcze kryje się pod tym 

pojęciem? Przede wszystkim 

brak przyzwolenia na milcze-

nie i zgodę na dyktowane 

warunki. Trudno zaprzeczać, 

że w interesie drugiej strony 

jest brak rozgłosu i dalsze 

działania w ciszy. Dlacze-

go te protesty niczego nie 

zmienią? Może dlatego, że 

brak nam jedności? To odno-

si się także do zaprzestania 

dostaw – zdaniem niektórych 

jedynej pewnej drogi do po-

prawy sytuacji. Na podsta-

wie komentarzy dotyczących 

tych działań nasuwa się pew-

ne spostrzeżenie – jeśli nie 

popieramy protestów, nie 

chcemy brać w nich udziału, 

czy powinniśmy je otwar-

cie krytykować, skoro ktoś 

próbuje działać w słusznej 

sprawie i niejako dla dobra 

ogółu? 

FRONTEM DO SADOWNIKA
Całosezonowe podawanie 

cen owoców do wiadomo-

ści publicznej każdego dnia 

przed południem z pewnoś-

cią zasługuje na wyróżnienie, 

tym bardziej że w wielu punk-

tach sadownicy dostarczając 

owoce, nawet nie znają ich 

ceny… To samo dotyczy no-

wych cenników jabłek dese-

rowych skrzętnie ukrywanych 

przez większość grup produ-

cenckich. Dlatego wyrażamy 

uznanie dla skupów MD-Ma-

cierzyński i Hit-Pol za otwarte 

podejście do sadowników. 

NAPIĘTE STOSUNKI  
Z BIAŁORUSIĄ
Na sankcjach handlowych 
najbardziej tracą konsumen-
ci. Tak jest obecnie w przy-
padku jabłek na Białorusi. 
Po wprowadzeniu embarga 
przez Federację Rosyjską, to 
właśnie Białoruś była przez 
wiele lat największym od-
biorcą polskich jabłek. Od 
kilku miesięcy za sprawą 
tarć politycznych eksport 
na ten rynek zatrzymał się 

praktycznie całkowicie. 
Na Białorusi wprowadzo-
no także specjalny dekret 
o obowiązkowej obecności 
białoruskich produktów na 
półkach sklepowych. Prze-
pis jest skrupulatnie moni-
torowany. W związku z tym 
winduje to ceny krajowych 
jabłek, nawet jeśli są gor-
szej jakości od tych impor-
towanych. 

ZŁOTE I ZGNIŁE JABŁKA…
…czyli co najbardziej cieszyło i co nas smuciło w minio-
nym miesiącu. Poniżej najistotniejsze tematy, o któ-
rych informowaliśmy na naszym portalu sad.24.pl,  
a te z tego czy innego powodu wzbudziły Państwa 
szczególne zainteresowanie.

miesięcznik praktycznego sadownictwa SAD  10/2021
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PROMOCYJNE JABŁKA PRZEMYSŁOWE  
PROSTO ZE SKRZYNI 

Nie wiemy do końca, ja-
ka jest w Lidlu definicja 
promocji polskich jabłek 
i sadownictwa, ale zdecy-
dowanie nie jest nią akcja 
sprzedaży ‘Gali’ prosto ze 
skrzyń po 1,79 zł/kg. W Pol-
sce produkuje się kilkaset 
tysięcy ton ‘Gali’, więc czy 
naprawdę nie dało się na tę 
skrzyniową promocję skie-
rować dobrych jakościo-
wo owoców? Lidl ma 700 

sklepów – licząc tylko po  
1 skrzyni na sklep to jakieś 
210 ton owoców, czyli plon 
z 4–5 ha. Warto byłoby, aby 
dostawcy razem z działem 
zakupów sieci nie kombi-
nowali, jak przywieźć do 
sklepów najtaniej, tyl-
ko raczej aby wspólnie 
zainwestować i aby do 
sklepów dotarł y super-
jabłka. Przecież wszyscy 
mówią o d ługofalowej 

współpracy i promowa-
niu konsumpcji polskich 
jabłek. „Zobaczcie rodacy 
mamy takie superowoce – 
dzisiaj Was zachęcamy su-
perjakością i superceną, to 
taki nasz start sezonu. Ta-
kie superjabłka od polskich 
sadowników będziecie mo-
gli kupować u nas codzien-
nie i to za jedyne 4 zł/kg. 
A dzisiaj wyjątkowo taka 
promocja…”. Taka mogłaby 

być idea tej akcji, tymcza-
sem skończyło się na „ma 
być tanio”. 

7

O SYTUACJI NA RYNKU OWOCÓW W BELWEDERZE
Chociaż Jan Krzysztof Arda-

nowski ustąpił ze stanowi-

ska ministra rolnictwa, nie 

znika z mediów i co cieka-

we, nadal jest żywo zainte-

resowany sadownictwem. 

Chociaż w ystrzegamy się 

tematów politycznych, ta-

ka postawa powinna być 

zauważona. Był y minister 

zainicjował w Belwederze 

spotkanie na temat sytuacji 

na rynku owoców. Najwięcej 

uwagi poświęcono rynkowi 

jab ł ek p r z em y s ł o w y c h . 

Można odnieść wrażenie, że 

były minister postawił prze-

twórcom ultimatum – jeśli 

sytuacja cenowa ulegnie po-

gorszeniu, być może trzeba 

będzie wrócić do pomysłów, 

które pomogą zdjąć z rynku 

część owoców… Chociaż do 

kolejnego skupu interwen-

c yjnego pewnie nie doj-

dzie, dobrze, że ktoś jednak 

zwrócił uwagę na obecną  

sytuację. 

SADOWNICY WCIĄŻ CZEKAJĄ NA PIENIĄDZE
Długi spółki Goźlin-SAD 
wciąż są nieuregulowane, 
sadownicy czekają na pie-
niądze. Nowe władze twier-
dzą, że nie odpowiadają za 
to, co działo się wcześniej. 
Sadownicy sprzedali jab-
łka, mają dowody zawar-
cia transakcji. Czekają na 
spłatę należności – od 

kilkudziesięciu do kilku-
set tysięcy złotych. Nie 
zapłacono za roczną pra-
cę kilkuosobowych ro-
dzin. Sadownicy sprzedali 
jabłka w 2018 roku. Rok 
później zdecydowali się 
szukać sprawiedliwości 
w sądzie – bezskutecznie, 
bo firma złożyła wniosek 

o upadłość. Od 2019 roku 
spółka ma nowego preze-
sa. Sadownicy upominają 
się o zwrot pieniędzy, jed-
nak nowe władze twierdzą, 
że nie odpowiadają za to, co 
działo się wcześniej. Teraz 
to prokuratura ustala, gdzie 
podziały się pieniądze. No-
we władze odrzucają od 

siebie winę, sąd zawiesza 
postępowanie, trwa prze-
pychanka, a sadownicy? No 
właśnie. Nadal czekają na 
pieniądze… 

NA PODSTAWIE INFORMACJI I KOMENTARZY ZAMIESZCZONYCH NA SAD24.PL
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Jabłkowy poker  
– czyli czemu nie mamy rzetelnych danych  
o zbiorach jabłek w Polsce?
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TEMAT 
NUMERU

Od sierpnia tego roku trwa swego rodzaju pokerowa licytacja dotycząca 
zbiorów jabłek w Polsce. Takie porównanie przychodzi mi do głowy, bo 
niestety produkcja, a przede wszystkim sprzedaż jabłek w naszym kraju 
coraz bardziej przypomina grę hazardową. Stawka tej gry jest olbrzymia 
– mówimy nie tylko o setkach milionów złotych, lecz także o utrzymaniu 
i przyszłości całej polskiej branży sadowniczej. 

FOT. ADOBE STOCK



miesięcznik praktycznego sadownictwa SAD  10/2021

9

LICYTACJA
Jako pierwszy licytację rozpoczął 
pod koniec lipca Główny Urząd Sta-
tystyczny, informując, że według je-
go szacunków zbiory jabłek w Polsce 
w 2021 roku wyniosą 3,6 mln ton. 
Dwa tygodnie później stawkę pod-
biła WAPA, podając podczas kon-
gresu Prognosfruit, że zbiory tych 
owoców w Polsce wyniosą 4,17 mln 
ton. Ku zaskoczeniu wszystkich li-
cytację zakończył Związek Sadow-
ników RP, informując na początku 
września, że w ich ocenie zbierzemy 
ich tylko 3 mln ton. 

Aby lepiej uzmysłowić sobie, jak 
bardzo różnią się te wyliczenia 
między sobą, warto przeanalizo-
wać np. takie porównania:
1.  Różnica między danymi po-

danymi przez WAPA a GUS to 
570 tys. ton – tyle, ile ma wy-
nieść łączna produkcja jabłek 
w Belgii, Holandii i Czechach  
w 2021 r.

2.  Różnica między danymi po-
danymi przez WAPA a ZS RP 
to aż 1,17 mln ton – tyle, ile 

ma wynieść łączna produkcja 
jabłek w Niemczech i Austrii 
w 2021 r.

ROZDAJĄCY KARTY
Teoretycznie karty w tej grze powin-
ni rozdawać polscy sadownicy – to 
do nich należą sady, to oni decydują 
o sadzeniu czy usuwaniu kolejnych 
kwater, wybierają odmiany, to oni 
także w dużej mierze odpowiadają 
za przechowywanie owoców oraz 
termin, kiedy te owoce pojawiają 
się na rynku. Wśród sadowników 
powinniśmy także (teoretycznie) 
uwzględniać grupy producenckie, 
bo z definicji tworzone są przez 
sadowników i sadowników powin-
ny wspierać. Z upływem lat widać 
jednak, że idea tworzenia grup nie 

do końca się sprawdziła w Polsce, 
wiele z nich zbankrutowało, co spo-
wodowało dalszy spadek zaufania 
sadowników do tych podmiotów. 
Natomiast część z tych, które funk-
cjonują, bardziej przypomina firmy 
handlowe niż organizacje zrzesza-
jące producentów owoców i nieste-
ty bardzo często „grają” przeciwko 
sadownikom, zamiast ich wspie-
rać. Wracając jednak do samych 
sadowników – okazuje się, że brak 
jedności i organizacji, rozdrobnie-
nie, konkurencja polsko-polska 
czy różne standardy produkcji nie 

pozwalają im rozdawać kart w grze 
o dobre ceny. Pozostaje im tylko rola 
obserwatorów.

Jest jednak jeden rozdający, któ-
ry corocznie wpływa na to, jakimi 
kartami toczy się gra i co ciekawe 
jest najbardziej niezależny i niepo-
datny na spekulacje, sugestie, czy 
nawet zachęty finansowe. Nie daje 
się także regulować przez przepisy 
i mimo postępu oraz nowych tech-
nologii ma ogromny wpływ na całą 
branżę – to POGODA. W ciągu jed-
nej nocy potrafi znacząco zmienić 
sytuację w polskich sadach. 
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GRACZE
W tej grze bierze udział kilku 
graczy, którzy licytują się już od 
wiosny.

GUS REPREZENTUJE 
INSTYTUCJE PAŃSTWOWE… 
…i jest dość ważnym graczem, bo 
jako pierwszy prezentuje swoje 
wyliczenia i dla agend rządowych 
oraz, co istotne, Ministerstwa Rol-
nictwa to te dane są podstawą do 
różnego rodzaju analiz i wyliczeń. 
Sami sadownicy do danych prezen-
towanych przez GUS podchodzą 
z dużym dystansem, podkreśla-
jąc, iż są one często oderwane od 
realnej sytuacji w sadach. 

WAPA TO ŚWIATOWE 
STOWARZYSZANIE 
PRODUCENTÓW JABŁEK 
I GRUSZEK, 
którego działalność w dużej mie-
rze sprowadza się do publikowania 

prognoz podczas corocznie orga-
nizowanego w sierpniu kongresu 
Prognosfruit oraz comiesięcz-
nych danych dotyczących stanu 
zapasów jabłek w poszczególnych 
krajach. Te ostatnie zresztą pub-
likowane są z miesięcznym opóź-
nieniem. Jego założycielami są 
organizacje zrzeszające produ-
centów jabłek i gruszek z całego 
świata – najliczniej reprezentowa-
ne są oczywiście USA i kraje Unii 
Europejskiej. Niedawno dołączyły 
do tego grona Serbia, Mołdawia 
i Ukraina. Od wielu lat Polskę 
reprezentuje Towarzystwo Roz-
woju Sadów Karłowych – i to jego 
zarząd przesyła do WAPA swoje 
prognozy zbiorów oraz zapasów. 

ZWIĄZEK SADOWNIKÓW RP 
również corocznie stara się przed-
stawić swoje prognozy zbiorów, ba-
zując na informacjach od swoich 

struktur związkowych w kluczo-
wych rejonach produkcji. 

ZAKŁADY PRZETWÓRCZE 
również starają się zebrać i przed-
stawić swoje prognozy zbiorów, 
choć w tym przypadku zawsze ob-
stawiają najwyższy z możliwych 
wyników. To chyba najlepiej zorga-
nizowany z graczy bardzo niechęt-
nie dzielący się swoimi analizami. 

GRUPY PRODUCENCKIE 
teoretycznie nie biorą udziału 
w licytacji. Na przykład Krajo-
wy Związek Grup Producentów 
Owoców i Warzyw ani nie podaje, 
ani nie komentuje danych doty-
czących oczekiwanych zbiorów. 
Można jednak przypuszczać, iż 
dane prezentowane przez WAPA, 
a przygotowywane przez TRSK po-
chodzą właśnie od przedstawicieli 
poszczególnych grup.

OBSERWATORZY
SIECI HANDLOWE 
choć wydaje się, że tylko obserwu-
ją tę grę, to tak naprawdę mają co-
raz większy wpływ na jej przebieg. 
Wynika to z faktu, iż duża część 
jabłek jest sprzedawana za ich 
pośrednictwem – zarówno grupy, 
jak i wiele firm handlowych swoją 

sprzedaż owoców kierują właśnie 
do marketów. Mimo szumnych 
deklaracji o wspieraniu lokalnych 
dostawców, w tym sadowników, 
sieci handlowe walczą o jak naj-
wyższą marżę i przychody. Jab-
łka są obowiązkowym punktem 
ich oferty, jednak nie jest to dla 

nich produkt pre-
mium. Należy też 
zwrócić uwagę, 
iż oferta owoców 
w markecie jest 
bardzo bogata, 
a w przypadku 

polskich jabłek często jedynym 
argumentem wspierającym ich 
sprzedaż jest niska cena – szcze-
gólnie podczas obowiązkowych 
jesienny promocji. I jeżeli super-
market twierdzi, że akurat płaci 
za jabłka wyższe ceny, to dotyczy 
to dostawców, a nie samych sa-
downików. Nie da się też ukryć, 
że sami dostawcy konkurują ze 
sobą cenowo, licząc, że niższa ce-
na przełoży się na zwiększone za-
mówienia. Ten obserwator dosko-
nale zdaje sobie sprawę z własnej 
siły i umiejętnie wykorzystuje tę 

Oferta owoców w markecie jest 
bardzo bogata, a w przypadku 
polskich jabłek często jedynym 
argumentem wspierającym ich 
sprzedaż jest niska cena.
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przewagę. Mimo iż parę razy „do-
stał po łapach”, m.in. za sprawą 
UOKiK za zbytnie wykorzystywa-
nie tej przewagi, to dalej będzie 
mieszał w tej rozgrywce. Tu liczy 
się tylko zysk, reszta to dobrze 
przygotowany i podany PR (pub-
lic relations). 

KONKURENCJA 
Produkujemy tak dużo jabłek, że 
nie tylko Europa, lecz także prak-
tycznie cały sadowniczy świat 
bacznie obserwuje polskie progno-
zy zbiorów. Nie liczymy się niestety 
w segmencie odmian klubowych, 
ale wolumen odmian tradycyjnych, 
szczególnie tych nadających się 
na rynki eksportowe, jest bardzo 
uważnie analizowany. Im wyższe 
cyfry w prognozie, tym większe 

zaniepokojenie po stronie konku-
rencji oraz obawy o to, jak nisko 
zejdziemy z cenami. Konkurencja 
stara się więc, jak może, pokazać, 
że gra przy innym, lepszym stoli-
ku – wprowadza nowe odmiany, 
inwestuje w nowe rynki i marke-
ting, a w ostateczności ucieka np. 
w produkcję gruszek czy owoców 
miękkich. 

EKSPORTERZY 
I IMPORTERZY
potrafią dobrze odnaleźć się w każ-
dej sytuacji. Poza samymi szacun-
kami zbiorów bardzo uważnie 
śledzą też codzienne widomości, 
bo okazuje się, że dla eksportu ja-
błek z Polski polityka jest tak sa-
mo ważna jak prognozy zbiorów, 
czego przykładem jest Białoruś. Ich 

działalność w przeciwieństwie do 
grup producenckich nie była i nie 
jest dotowana, więc łatwiej można 
zrozumieć to, że działają na zasa-
dzie „tanio kupić drogo sprzedać”. 
W tej grupie widać też sporą rota-
cję, a dzieje się to niestety często 
kosztem samych sadowników 
oszukanych przez „firmy krzaki”. 
Mamy też w tej grupie kilku sta-
łych komentatorów, którzy mi-
mo że sami nie produkują jabłek, 
bardzo chętnie dzielą się swoimi 
przemyśleniami i w ich ocenie tak-
że lepsza jest narracja pokazująca 
duże zbiory i nadprodukcję. 

SADOWNICY
niestety, jak już wspominano po-
wyżej, pełnią w tej rozgrywce tylko 
rolę obserwatorów. 

ZASADY GRY
Na początek trochę historii. Przez 
ostanie dwie dekady do polskiego 
sadownictwa trafiły setki milio-
nów złotych w formie różnych pro-
gramów pomocowych. Powstały 
nowoczesne obiekty przechowalni-
cze, logistyczne, nowe nasadzenia, 
udało się zmodernizować park ma-
szynowy… można tak długo wy-
mieniać. Niestety, z tych potężnych 
kwot nawet złotówka nie została 
przeznaczona na zbudowanie sy-
stemu zbierania danych z rynku, 

dotyczących nie tylko zbiorów 
w danym roku, lecz także struktu-
ry odmian, bazy przechowalniczej 
czy monitoringu stanu zapasów. 
Nie ma takich informacji KOWR, 
nie mają instytuty branżowe, o Mi-
nisterstwie Rolnictwa nie wspomi-
nając. Danych takich nie posiadaj 
też organizacje i związki branżo-
we. Jeżeli są jakieś dane, to są one 
obarczone bardzo dużym błędem. 
Czasami można odnieść wrażenie, 
iż dla wielu osób sytuacja tego ty-

pu jest bardzo na 
rękę. Swego czasu, 
nieżyjący już prof. 
Eb erh a r d Ma-
kosz odważył się 
przedstawić nie-
zależne, zbierane 

w środowisku sadowniczym da-
ne dotyczące struktury odmian 
i plonów w kolejnych latach. Celo-
wo używam słów „odważył się”, bo 
nie było to łatwe zadanie i udawało 
się tylko dzięki olbrzymiemu auto-
rytetowi Profesora oraz wsparciu 
członków TRSK – tylko że wtedy 
produkowaliśmy 2 mln ton jabłek, 
a branża sadownicza rozwijała 
się na potęgę dzięki dostępowi do 
unijnego wsparcia oraz możliwo-
ści sprzedaży owoców na rynek 
rosyjski. Mniej było wyrachowa-
nia, mniej sprzecznych interesów 
i dużo większa otwartość i chęć do 
współpracy.

Po co sadownikowi informacja, 
ile faktycznie zbierzemy jabłek 
w Polsce? Teoretycznie każdy 

Przez ostanie dwie dekady 
do polskiego sadownictwa 
trafiły setki milionów złotych 
w formie różnych programów 
pomocowych.
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z producentów jest 
w stanie na bieżą-
co ocenić sytuację 
w swoim sadzie 
czy w najbliższej 
okolicy. Jego włas-
ne „dane” są łatwo 
dostępne, a wery-
fikacja następuje 
podczas zbiorów 
i załadunku kolej-
nych komór przechowalniczych. 
Oczywiście można od razu zało-
żyć, że i tak w Polsce mamy nad-
produkcję, więc z założenia ceny 
będą niskie – tyle że po takich „ob-
liczeniach” najlepiej zatrudnić się 
poza sadownictwem, a gospodar-
stwo sprzedać lub oddać w dzier-
żawę. Z drugiej strony właśnie 
w tak trudnej sytuacji niezależ-
na informacja o zbiorach może 
okazać się kluczowa – czy jabłka 
sprzedawać bezpośrednio z sadu, 
czy jednak zdecydować się na ich 
dłuższe przechowywanie? Za ile je 
sprzedawać, to oczywiście wypad-
kowa wielu czynników – przebiegu 
sezonu, odmiany, jakości, dostęp-
ności towaru, ale wiedza o tym, ile 
faktycznie zebraliśmy jabłek, ile 
w danym okresie mamy zapasów 
może być bardzo pomocna. 

ILU GRACZY
TYLE INTERESÓW

Przygotowanie szacunków zbio-
rów to zadanie trudne i nie-
wdzięczne, bo jakie by te dane 
nie były, zawsze spotkają się 
z krytyką. Należy też pamiętać, 
że stawką tej gry są setki milionów 
złotych. Na pewno nie pomaga 

Niestety, z tych 
potężnych kwot 
nawet złotówka 

nie została 
przeznaczona 

na zbudowanie 
systemu zbierania 

danych 
z rynku.
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w tym bardzo małe, szacowane 
na 20%, zorganizowanie rynku, 
co oznacza, że ponad 80% jabłek 
produkuje i przechowuje się w in-
dywidualnych gospodarstwach sa-
downiczych. Dlatego w najgorszej 
sytuacji znajdują się producenci 
indywidualni, bo nie dość, że nie 
mają realnego wpływu na progno-
zy zbiorów, to im są one wyższe, 

tym mniejsza jest szansa na do-
bre ceny. Co ciekawe poza ZS RP 
i Izbami Rolniczymi praktycznie 
nie istnieją inne organizacje zrze-
szające indywidualnych sadowni-
ków, a i w tych dwóch działa tylko 
ich niewielka część. Choć można 
powiedzieć, że trochę na własne 
życzenie, bo były i są możliwości 
wspólnego działania.

Wszyscy, którzy opierają swoją 
działalność na kupowaniu jabłek 
od sadowników i ich dalszej dys-
trybucji, raczej nie będą za poda-
waniem niskich danych. Mimo że 
w ich retoryce mówi się o ureal-
nianiu danych GUS, to na koniec 

otrzymują dobry argument za 
obniżeniem ceny zakupu jabłek 
od sadowników. Jako niechlubny 
przykład można tu wymienić za-
kłady przetwórcze, bo te dodat-
kowo poza argumentem o dużych 
zbiorach, „czarują” dostawców 
globalnymi cenami koncentra-
tu, kosztami frachtu morskiego 
i innymi dalekimi od sadowniczej 

r z e c z y w i s t o ś c i 
przyczynami ob-
niżania cen. Choć 
na koniec wycho-
dzi, że obniżają 
ceny „bo mogą” 
i tak jak w pokerze 
sprawdzają – przy 

jakiej minimalnej cenie, sadowni-
cy w dalszym ciągu będą dostar-
czać jabłka. Nie chciałbym tutaj 
rozgrzeszać firm handlowych czy 
eksporterów, ale w ich przypadku 
z założenia można przewidzieć, że 
będą do maksimum wykorzysty-
wać wysokie prognozy do zbicia 
ceny! Ponadto jeszcze dołożą ar-
gument, że jak nie w Polsce, to jab-
łka kupią w Mołdawii czy Serbii. 

Celowo nie wspominam tutaj 
GUS, bo do podawania danych 
o zbiorach jabłek podchodzi tak sa-
mo bezosobowo, jak do informacji 
o eksporcie węgla z Polski czy licz-
by zarejestrowanych samochodów. 

Instytucja ta ma określone zadanie 
i je realizuje, niezbyt martwiąc się 
komentarzami i ewentualnymi 
konsekwencjami.

Przez chwilę wydawało się, iż 
sytuację w Polsce unormują grupy 
producenckie, które swego czasu 
dzięki dotacjom powstawały jak 
grzyby po deszczu. Dawały szanse 
na lepsze zorganizowanie rynku, 
wzrost siły przetargowej samych 
sadowników, a także dostęp do 
rzetelnych danych rynkowych. 
Niestety, rzeczywistość brutalnie 
zweryfikowała te oczekiwania. 
O przyczynach niepowodzenia 
można bardzo długo dyskutować, 
jednak rzeczywistość, w jakiej 
obecnie działają, kanały zbytu, 
jakie posiadają, bardzo daleko od-
biegają od założeń sprzed kilku-
nastu lat. Dla wielu sadowników, 
szczególnie tych niezrzeszonych, 
niewiele różnią się od firm handlo-
wych i tak samo jak one kierują się 
zasadą „tanio kupić drogo sprze-
dać”, a ich prezesi podkreślają, że 
muszą działać w warunkach ryn-
kowych, a ich celem jest wypraco-
wanie zysku i utrzymanie grupy. 
W tak rozumianej rzeczywistości 
ich także interesują maksymal-
nie wysokie prognozy, choćby te 
przygotowywane przez TRSK dla 
WAPA.

ZA ROK ZAGRAMY OD NOWA
Po raz kolejny na przykładzie li-
czenia i prognozowania zbiorów 
okazuje się, jak bardzo brak zor-
ganizowania lub choćby dobrej 
reprezentacji wpływa na sytuację 
setek gospodarstw sadowniczych. 

Wiemy, że mamy za dużo jabłek, 
wiemy, że trudno je sprzedać, 
wiemy, że rynek rosyjski nie wró-
ci, a mimo to nie robimy nic, aby 
choć w części tę sytuację zmienić. 
Dajemy się rozgrywać jeden przez 

drugiego, obniżając cenę zanim 
zaproponuje ją kupujący, dajemy 
się upodlić i wozimy przemysł po 
8 groszy – jednocześnie czekamy, 
że ktoś przyjdzie i tę sytuację 
uporządkuje. Nie liczmy tu na 

Co ciekawe poza ZS RP i Izbami 
Rolniczymi praktycznie  
nie istnieją inne organizacje 
zrzeszające indywidualnych 
sadowników.
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Gdzie  
(owocowo)  
jesteśmy  
w Europie  
i na świecie?

Większość sadowników zdaje sobie sprawę 
z tego, że jesteśmy znaczącym 
producentem jabłek na świecie. Niestety, 
wielu z nas nie wie jednak, że w przypadku 
innych gatunków i przetworów również 
jesteśmy ważnym graczem na światowym 
rynku. Chociaż to powód do dumy, to kryje 
się za tym kilka problemów…

16
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Gdzie  
(owocowo)  
jesteśmy  
w Europie  
i na świecie?

MROŻONKI
Artykuł ten należy zacząć od mro-
żonek. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy 
największym ich producentem na 
świecie. O tym fakcie niestety wie 
niewielu rolników i sadowników. Po-
zycję tę zawdzięczamy największej 
w Europie produkcji mrożonych wiś-
ni i malin. Jeśli chodzi o truskawki, 
to wyprzedził nas Meksyk. Niemniej 
w 2019 roku wyeksportowaliśmy 
mrożonek za 512 mln dolarów, czyli 
niemal za 2 mld zł.

Niestety z wielu powodów to nie 
polscy przedsiębiorcy czerpią pro-
fity z produkcji i eksportu mrożo-
nych owoców. Producenci owoców 
miękkich i pestkowych, podobnie 
jak producenci jabłek, nie mają re-
alnego wpływu na ceny, politykę 
zakupową i eksportową w tej dzie-
dzinie. A przecież z Polski pochodzi 
1/10 ich globalnej produkcji.

JABŁKA
Jabłka to owoce, które są naj-
powszechniej produkowane w Pol-
sce. Chociaż nie mamy dokładnych 
statystyk, to potencjał produkcyjny 
naszego kraju w roku pełnego uro-
dzaju najprawdopodobniej prze-
kracza już 5 mln ton. Stawia to nas 
na równi z produkcją tych owoców 
w Stanach Zjednoczonych. W zależ-
ności od przebiegu warunków atmo-
sferycznych i plonowania możemy 
nawet zebrać więcej jabłek od Amery-
kanów. Prawdopodobnie tak było już  
w 2018 roku, w tym miejscu po raz ko-
lejny „kłaniają” się statystyki… Bez-
apelacyjnie jesteśmy jednak najwięk-
szym producentem jabłek w Europie.
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Produkcja tych owoców w Polsce 
rosła systematycznie dzięki rynko-
wi rosyjskiemu. Po wprowadzeniu 
embarga trend wzrostowy nie wy-
hamował. Z tego powodu branża 
boryka się z wieloma problema-
mi. Niestety niska opłacalność, 
ceny poniżej kosztów i problemy 
ze zbytem są pokłosiem tak dużej 
produkcji. Z drugiej strony nic nie 
stoi na przeszkodzie, abyśmy pro-
dukowali 7 czy 8 mln ton jabłek. 
Pod warunkiem, że będziemy mieli 
je gdzie sprzedać.

Patrząc na globalną produkcję 
jabłek, przez wiele lat byliśmy trze-
cim ich producentem na świecie. 

Raz wyprzedzani przez Iran, raz 
przez Turcję. To właśnie te dwa 
kraje są coraz częściej wymieniane 
jako nasi najwięksi konkurenci na 
rynku światowym. Chin nie dogo-
nimy nigdy, ale patrząc na nasz po-
tencjał produkcyjny, coraz częściej 
możemy stawać na drugim stopniu 
światowego podium.

W przypadku tegorocznej pro-
dukcji podium może wyglądać 
inaczej, biorąc pod uwagę rozbież-
ność w statystykach. Jeśli uznać za 
prawdziwe statystyki GUS (3,6 mln 
ton), to spadniemy poza podium na 
czwarte miejsce. Wyprzedzi nas 
Turcja z produkcją 4,0 mln ton. 

WIŚNIE
Tegoroczny sezon wiśniowy nie był 
łatwy dla producentów. Wynikało 
to ze stosunkowo wysokiej produk-
cji i domniemanego braku zainte-
resowania mrożonymi wiśniami 
na rynkach światowych. Jeśli cho-
dzi o świat, to jesteśmy trzecim 
producentem wiśni. Przebieg wa-
runków atmosferycznych i plono-
wanie mogą sprawić, że wskoczy-
my na drugie miejsce na podium. 
Nasze możliwości produkcyjne 

rosną za sprawą nowych sadów 
przemysłowych. 

Jeśli chodzi o Europę, to pierw-
sze miejsce przy obecnym poten-
cjale produkcyjnym może być 
zajmowane zarówno przez Pol-
skę, jak i Ukrainę. Wszystko za-
leży od przebiegu warunków at-
mosferycznych w sezonie, który 
jest nieprzewidywalny. Na drugim 
miejscu są Serbowie, a na trzecim 
Węgrzy.

PORZECZKI
Najrzadziej w kontekście glo-
b a l nej  pr o du kc ji  mów i my 
o porzeczkach. A tak napraw-
dę mamy, czym się pochwalić. 

Niek westionowany m liderem 
w ich produkcji jest od wielu lat 
Rosja. Tam ich produkcja prze-
kracza 400  000 ton rocznie. 
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Patrząc na globalną produkcję jabłek,  
przez wiele lat byliśmy trzecim ich 
producentem na świecie.
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Niemniej jesteśmy drugim pro-
ducentem porzeczek na świecie.

Ceny porzeczek czarnych i czer-
wonych przez ostatnie lata były 
poniżej kosztów produkcji. Jest 
to niezwykle smutna sytuacja, 

ponieważ polscy plantatorzy nie 
mają absolutnie żadnego wpływu 
na cenę. A powinno być dokładnie 
odwrotnie, ponieważ jesteśmy naj-
większym producentem porzeczek 
w Europie. 

KONCENTRAT JABŁKOWY
Dynamiczny wzrost produkcji 
jabłek w Polsce wpłynął także na 
szybki rozwój przemysłu prze-
twórczego. Kluczowe znacznie 
miał duży udział w produkcji 
jabłek przemysłowych oraz ich 
relatywnie niska cena. Obecnie, 
podobnie jak w przypadku ja-
błek, jesteśmy drugim producen-
tem koncentratu jabłkowego na 
świecie.

Niskie zbiory jabłek w Chinach 
w 2018 roku i wyjątkowy urodzaj 
w Polsce sprawiły, że w sezonie 
2018/2019 byliśmy największym 
producentem koncentratu na świe-
cie. W efekcie w 2019 roku z naszego 
kraju wyeksportowano koncentrat 
za 405 mln dolarów. Niestety bardzo 
mały procent tej kwoty trafił do kie-
szeni polskich sadowników z powo-
du pamiętnych, bardzo niskich cen. 

W rozpoczynającym się se-
zonie szacuje się, że produkcja 

koncentratu w Chinach osiągnie 
400 000 ton. Polską produkcję sza-
cuje się na 250 000–300 000 ton.  
Tak duża różnica ma wynikać 
z polityki zakupowej zakładów 

przetwórczych. W 2019 roku 
z podium producentów spadła Au-
stria. Jej miejsce zajęła Turcja. 
Niestety, nie mamy aktualnych 
danych na temat tegorocznej 
produkcji zagęszczonego soku  
jabłkowego.

KAROL PAJEWSKI
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Europejski rynek jabłek
Przy okazji narodowej dyskusji na temat tego „ile zbierzemy jabłek” warto 
przyjrzeć się, jak polskie sadownictwo wygląda na tle Europy albo może 
lepiej, jak Europa wygląda na tle polskiego sadownictwa. Jako podstawę 
opracowania przyjmujemy dane prezentowane przez WAPA, czyli 
Światowe Stowarzyszenia Producentów Jabłek i Gruszek. Ze strony Polski 
dane dla WAPA przygotowuje Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, 
zarówno jeśli chodzi o prognozy zbiorów, jak i comiesięczne informacje 
o stanie zapasów jabłek. I choć szacunki te budzą sporo emocji, to właśnie 
te dane „idą w świat” i mają wpływ na sytuację na rynku jabłek.
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EUROPEJSKA PRODUKCJA 
JABŁEK W 2021 R.
Jeżeli chodzi o produkcję jabłek 
w 21 krajach Unii Europejskiej 
( jeszcze liczonej razem z Wielką 
Brytanią), to w tym sezonie jest 
szacowana na 11,7 mln ton. Ana-
lizując ostatnią dekadę, warto 
przypomnieć, że najwięcej jabłek 
zebranych zostało w 2018 r. – aż 
13,3 mln ton. Tylko cztery kraje 
produkują powyżej miliona ton 
jabłek rocznie, co odpowiada pra-
wie 75% procent ich zbiorów w UE.  
Nieodmiennie od kilkunastu lat to 
Polska jest liderem w tej katego-
rii. Według prognozy przygotowa-
nych przez TRSK dla WAPA, w tym 

sezonie co trzecie jabłko będzie po-
chodziło z polskich sadów.

ODMIANY
Warto przyjrzeć się europejskiej 
produkcji z perspektywy odmian. 
W tabeli WAPA wymieniono prawie 
30 odmian w tym „typowo” polskie-
go ‘Ligola’, ‘Szampiona’ i ‘Idareda’. 
Obraz nie jest do końca czytelny, 
bo prawie 20% produkcji w 2021 r. 
mają stanowić odmiany opisane 
jako INNE – dokładnie chodzi tu  
o 2,28 mln, z czego aż 1,5 mln przy-
pada na Polskę! I nie są to nowe 
odmiany klubowe, bo te mają od-
dzielną kategorię. 

Analizując tabelę odmian, zde-
cydowanym liderem, podobnie jak 
przez ostatnią dekadę, pozostaje 
‘Golden Delicious’ z produkcją sza-
cowną na 2,12 mln ton. Włosi, tra-
dycyjnie największy producent tej 
odmiany, powoli odchodzą od niej 
– w 2021 r. zbiorą jej 700 tys. ton. FOT. ADOBE STOCK
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W dalszym ciągu sadzi się jednak 
„Goldena” w Europie Wschodniej. 
Z roku na rok zwiększa się produk-
cja ‘Gali’, jej zbiory w 2021 r. szacu-
je się na aż 1,56 mln ton. Jeszcze 
kilka lat temu w grupie „milione-
rów” znajdowała się ‘Idared’, jed-
nak w tym roku spadła na trzecie 
miejsce z produkcją szacowaną na 
685 tys. ton. Stawkę liderów zamy-
kają ‘Red Delicious’ (640 tys. ton), 
‘Szampion’ (464 tys. ton) oraz ‘Red 
Jonaprince’ (422 tys. ton). Zbiory 
tylko tych sześciu odmian stano-
wią połowę jabłek, jakie zostaną 
zebrane w Unii Europejskiej. 

DESER KONTRA PRZEMYSŁ
Szacunki przygotowywane przez 
WAPA pokazują całość produk-
cji w danym kraju, warto jednak 
przenalizować udział produkcji 
jabłek deserowych w porówna-
niu z owocami, które trafiają do 
przemysłu. W takich krajach, jak 
Włochy, Francja, Hiszpania czy 
Belgia i Holandia udział owoców 
deserowych w produkcji ogółem 

jest bardzo wysoki i przekracza 
80%, podczas gdy w Polsce czy na 
Węgrzech ponad 50% owoców tra-
fia do przetwórstwa. Jak już nieraz 

informowano, zbyt duże nakłady 
ponoszone są na założenie i utrzy-
manie sadów w Europie Zachod-
niej, by zakładać, że owoce z nich 
trafią do przetwórstwa. Tym bar-
dziej, że zakłady przetwórcze od 
lat zaopatrują się w tani surowiec 
nie tylko w Polsce, lecz także na 
Ukrainie i w Mołdawii.

Warto przeanalizować kilka 
danych i je porównać, aby zobra-
zować to, ile jabłek trafia do prze-
chowywania w danych krajach. 
Jako datę graniczną zakończe-
nia zbiorów często przyjmuje się 
1 listopada, choć niektóre późne 
odmiany, jak choćby Pink Lady®, 
zbierane są np. we Francji nawet 
pod koniec listopada. Natomiast 
udział w całości produkcji jabłek 
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tzw. letnich odmian jest w całej Eu-
ropie stosunkowo niewielki i tylko 
w nieznaczny sposób wpływa na 
ogólną sytuację sektora. Ponadto, 
szczególnie na południu Europy, 
‘Gala’ jest przechowywana tylko 
przez kilka tygodni i jej zapasy 
w tych krajach szybko maleją. 

Ostanie dwie dekady przyniosły 
duże zmiany, jeśli chodzi o techno-
logię przechowywania jabłek, co 
spowodowało, że okno ich sprzeda-
ży znacząco się wydłużyło. Znacz-
nie zwiększyła się także baza prze-
chowalnicza, szczególnie w tych 
krajach, które nastawione są na 
eksport owoców, czego dobrym 
przykładem jest Polska. Jeste-
śmy liderem, jeżeli chodzi o moż-
liwości przechowywania jabłek.  

W rekordowym 2018 r. według 
szacunków na 1 listopada zma-
gazynowaliśmy ponad 2 mln ton 
jabłek. Bardzo dużą i nowoczesną 
bazę przechowalniczą posiadają 
także Włosi i Francuzi – razem 
około 2,2 mln ton. Co równie istot-
ne, obydwa te kraje mają bardzo 
precyzyjne dane dotyczące stanu 
zapasów w poszczególnych mie-
siącach, czego niestety nie można 
powiedzieć o danych z Polski. Aby 
to dobrze zilustrować przyjrzyjmy 
się rekordowemu rokowi 2018, gdy 
w Europie zebrano ponad 13 mln 

ton jabłek, z czego prawie 5 mln ton 
w Polsce. Jeżeli pod uwagę weźmie-
my jabłka deserowe, przechowywa-
ne w krajach UE według stanu na  
1 grudnia 2018 r. (było ich ponad  

5,14 mln ton), to Polska miała ich za-
pasy niewiele większe od Włoch. Je-
żeli jeszcze popatrzymy na ten sam 
rok i porównamy prognozy zbiorów 
do ilości przechowywanych jabłek 

Można by odnieść wrażenie, że 
sukcesem w 2018 r. było to, iż 

udało nam się „pozbyć” ponad 60% 
wyprodukowanych jabłek już  

do końca listopada.
Mariusz Bundz

UWAGA!!!
����������������������������
	��������
������������
�������������ś���������������������� �������������

AGRO-LELIWA: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 145
tel. +48 535 76 12 23

e-mail: biuro@agro-leliwa.pl
www.agro-leliwa.pl

������������������������������������������
������������������������
��������������������������������
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Zapewniamy gwarancję i serwis 
do naszych sortownic!
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(także stan na 1 grudnia), to wyglą-
da to jeszcze ciekawej. Można by 
odnieść wrażenie, że sukcesem było 
to, że udało nam się „pozbyć” ponad 
60% wyprodukowanych jabłek już 
do końca listopada. Pozostaje tylko 
pytanie: za jakie pieniądze i gdzie 
trafiły te owoce? Niestety w dużej 
części za grosze do przetwórstwa, 
a Europę zalała fala tanich polskich 
jabłek. Znów wraca kwestia stosun-
ku kosztów produkcji do cen sprze-
daży. Włosi i Francuzi postanowili 
przeczekać okres najniższych cen, 
licząc, że wiosną wzrosną one na 
tyle, że przynajmniej pokryją kosz-
ty produkcji. Było to wsparte także 
pewnością co do jakości przechowy-
wanych jabłek oraz nowoczesnymi 
technologiami przechowywania. 
Wynika to także z faktu, że oba te 
kraje są znaczącymi eksporterami 
jabłek i muszą mieć wystarczające 
zapasy, by zapewnić stabilne ich 
dostawy. Jeżeli chodzi o przecho-
wywane odmiany, to dominował 

‘Golden Delicious’, który stanowił 
około 20% europejskich zapasów 
jabłek, drugie miejsce zajmowała 
‘Gala’, której zapasy szacowano pra-
wie na 10%. 

Trudno analizować rok 2019, bo 
karty rozdawała pogoda, i był to je-
dyny rok, gdy w grudniu mieliśmy 
mniejsze zapasy jabłek niż Włosi. 
Natomiast jak wyglądała sytuacja 
w 2020 r. wszyscy jeszcze pamięta-
my i nie są do dobre wspomnienia. 

Niestety dotyczą głównie polskich 
sadowników, gdyż ich koledzy z za-
chodu Europy zaliczają ostatni se-
zon do udanych. 

NOWI GRACZE NA RYNKU
Patrząc na europejski rynek jabłek, 
nie wolno zapominać o nowych gra-
czach, którzy coraz śmielej konku-
rują nie tylko w Unii Europejskich, 

lecz także na dalekich rynkach 
w Afryce czy Azji – mowa tu o Moł-
dawii, Ukrainie i Serbii. Ukraina 
coraz odważniej sięga po nowe ryn-
ki, stopniowo poprawia też jakość, 
dobór odmian, a także marketing 
swoich owoców. Obecnie ukraińskie 
jabłka można kupić już w Skandy-
nawii, krajach zatoki perskiej czy 
Azji – nie są to może jeszcze duże 
ilości, ale na pewno będą one suk-
cesywnie się zwiększać. O ile dla 

Ukrainy rynek rosyjski jest za-
mknięty, o tyle Mołdawia i Serbia 
są największymi beneficjentami 
embarga i głównymi dostawcami 
jabłek do Federacji Rosyjskiej. Jeżeli 
mielibyśmy wskazać lidera wśród 
nowych konkurentów, to będzie to 
zdecydowanie Serbia, głównie za 
sprawą kilkunastu wielkich firm 
sadowniczych. To potężne kom-
pleksy sadownicze z nowoczesny-
mi obiektami przechowalniczymi, 
które produkują wysokiej jakości 
jabłka zgodnie z najnowszymi tech-
nologiami. Jeżeli doda się do tego 
strukturę odmian, wśród których 
dominują ‘Gala’, ‘Granny Smith’, 
‘Red Delicious’, ‘Golden Delicious’ 
czy nawet odmiany klubowe, takie 
jak Pink Lady®, to jest to bardzo 
groźny konkurent. Serbowie także 
są coraz lepiej zorganizowani, przy-
najmniej jeżeli chodzi o współpracę 
międzynarodową i marketing ich 
owoców poza granicami. Warto 
również wspomnieć, iż w przypad-
ku Ukrainy i Mołdawii duża część 
produkowanych tam owoców trafia 

Ukraina coraz odważniej sięga po nowe rynki, 
stopniowo poprawia też jakość, dobór odmian, 
a także marketing swoich owoców. 
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do przetwórstwa. Choć brakuje 
precyzyjnych danych, szacuje się, 
że może być to nawet 50% zbiorów. 
Prognozowane zbiory jabłek w tych 
krajach porównaliśmy z tymi w Ho-
landii, by po części pokazać, jak 
są one małe, a przecież kraj ten 
często był wskazywany jako nasza 
konkurencja.

CO ZAMIAST ‘GALI’  
I ‘GOLDEN DELICIOUS’?
W najbliższych latach nie może-
my liczyć na to, że ‘Gala’ zostanie 
wyparta z europejskich sadów 
przez nowe odmiany. Raczej mo-
żemy oczekiwać, że zdetronizuje 
„Goldena” i zostanie numerem 
jeden w Europie. Można się też 
spodziewać kolejnych sportów tej 
odmiany, choć ich liczba wprowa-
dza spory chaos na rynku, bo tylko 
niewiele z nich jest przydatna do 
uprawy w polskich warunkach. 

Bardzo dużo nowych, obiecują-
cych odmian pojawiło się w ostat-
nich latach, ale tylko niewiele z nich 
jest lub będzie dostępne dla polskich 
sadowników. Najwięcej z nich trafia 

do Włoch i Francji za sprawą umów 
wyłącznościowych i są one trakto-
wane jako długoterminowe inwesty-
cje – wokół nich budowana jest mar-
ka, system dystrybucji i marketingu. 
Według szacunków WAPA w 2021 r.  
produkcja tzw. nowych odmian wy-
niesie około 375 tys. ton, z czego spo-
ry udział przypada na najbardziej 
popularną odmianę klubową Pink 
Lady®. Udział ten będzie się zwięk-
szać ze względu na 
wchodzące w peł-
nię owocowania 
nasadzenia naj-
nowszych odmian, 
wśród których war-
to wymienić choć-
by te sprzedawane 
pod markami Cos-
mic Crisp®, Envy®, 
Jazz®, Sweet Tango®, Giga® czy Na-
tyra®. Jest to kluczowy element stra-
tegii włoskich i francuskich organi-
zacji producenckich – zbudowanie 
opartego na wyłączności portfolio 
nowych, ciekawych odmian dla 
różnych grup konsumentów i to nie 
tylko w Europie. Jednak i w Polsce 

pojawia się ostatnio sporo nowych 
interesujących odmian i można mieć 
nadzieję, że uda się je wprowadzić do 
produkcji razem z dobrą strategią 
sprzedaży. Nie jest to łatwe zada-
nie, szczególnie że większość świa-
towych programów hodowlanych 
jest przede wszystkim nastawiona 
na hodowlę odmian przydatnych 
do uprawy w cieplejszych strefach 
klimatycznych, tylko niewiele z nich 

dobrze radzi sobie w warunkach 
Europy Północnej i Wschodniej. 
W dalszym ciągu nie „dorobiliśmy” 
się własnej odmiany klubowej, ale 
wszystko przed nami…

ADAM PARADOWSKI
PLANTPRESS

Bardzo dużo nowych, 
obiecujących odmian pojawiło 

się w ostatnich latach, ale 
tylko niewiele z nich jest lub 

będzie dostępne dla polskich 
sadowników.

Gospodarstwo Jeziorscy  
oferuje w sprzedaży drzewka dwuletnie typu knip-boom  
na podkładce M.9 odmian jabłoni: 

Gala Schniga® SchniCo(s)Gala Schniga® SchniCo(s)
Gala Schniga® SchniCo red(s)Gala Schniga® SchniCo red(s)  

+48 607 822 105
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TEMAT 
NUMERU

Trendy na rynku jabłek  
– szacunkowe prognozy Prognosfruit 2021
Z prognoz przedstawionych przez WAPA (World Apple and Pear 
Association) podczas tegorocznego kongresu Prognosfruit wynika,  
że w tym roku łącznie w UE-27 i Wielkiej Brytanii zbiory jabłek będą  
o 1 mln ton wyższe od ubiegłorocznych i wyniosą 11 735 tys. ton  
(w 2020 r. – 10 705 tys. ton). Natomiast w Turcji szacuje się, że zbiory tych 
owoców w tym roku będą rekordowe i wyniosą 4 mln ton, również 
w krajach półkuli południowej produkcja jabłek będzie nieco większa  
od ubiegłorocznej – wyniesie około 5 mln ton. A ile według WAPA 
zbierzemy jabłek poszczególnych odmian i które dominują obecnie 
w produkcji w poszczególnych krajach UE i na świecie?

Tabela 1. Najwięksi producenci jabłek w UE, w tys. ton (za WAPA)
Kraj 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.  

prognoza
Polska 2900 3170 3750 3979 4035 2870 4810 2910 3410 4170
Włochy 1939 2122 2456 2280 2272 1704 2264 2096 2124 2046
Francja 1119 1576 1444 1674 1514 1424 1477 1651 1337 1375
Niemcy 972 804 1 116 973 1 033 597 1093 991 1023 1080
Razem 6930 7672 8766 8906 8854 6595 9644 7648 7894 8671
UE-27 + UK 10 045 10 929 12 541 12 326 11 833 9 251 13 275 10 783 10 705 11 735
Udział ww. krajów  
w produkcji jabłek  
w UE-27 + UK

69% 70% 70% 72% 75% 71% 73% 71% 74% 74%

FOT. M. STRUŻYK
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Tabela 2. Produkcja jabłek najbardziej popularnych odmian łącznie w UE-27 + UK, 
w tys. ton (za WAPA) – kolejność według szacunków tegorocznych zbiorów

Odmiana 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. prognoza
‘Golden Delicious’ 2286 2535 2677 2534 2406 1911 2403 2261 1968 2120
‘Gala’ 1111 1204 1318 1382 1312 1271 1467 1439 1444 1563
‘Idared’ 986 1069 1192 1129 965 629 1177 592 628 685
‘Red Delicious’ 541 597 675 643 632 558 737 678 660 640
‘Szampion’ 423 457 494 513 522 416 569 413 423 464
‘Red Jonaprince’ 48 53 98 104 156 114 371 407 441 422
‘Jonagold’ 475 500 644 633 567 298 577 391 312 418
‘Elstar’ 353 346 431 399 387 265 357 363 312 342
‘Granny Smith’ 302 361 383 405 384 363 393 372 365 301
‘Fuji’ 212 311 321 338 288 290 332 316 313 299
‘Ligol’ 250 260 290 303 330 250 350 150 210 280
‘Jonagored’ 367 341 491 519 539 335 563 246 250 249
‘Cripps Pink’ 144 187 249 244 261 260 275 289 273 241
‘Braeburn’ 264 302 323 327 318 220 312 286 251 241
‘Gloster’ 187 196 201 183 197 166 190 145 154 191
‘Pinova’ 43 62 79 119 104 85 155 140 161 183

Szacuje się, że najwięcej ja-
błek w UE będzie zebrane 
w Polsce, na drugim miej-
scu uplasują się Włochy, 

na trzecim Francja, a na czwartym 

Niemcy (tab. 1). Jak można 
zauważyć, udział tych czte-
rech krajów w produkcji 
jabłek w UE od lat wynosi 
ponad 70%. 

Jeśli chodzi 
o odmiany, w UE 
najw yższe bę-
dą zbiory ‘Golden 
Delicious’ i wyniosą 
2120 tys. ton. Bedą 

one o 8% wyższe od 
ubiegłorocznych. 
W przypadku ‘Gali’ 
przewiduje się, że plony 
także prawdopodobnie 

będą o 8% wyższe niż 
w roku ubiegłym i wynio-
są 1563 tys. ton. Natomiast 
kolejne miejsca zajmą: 

Idared’ – 685 tys. ton oraz ‘Red 
Delicious’ – 640 tys. ton (tab. 2).  
W tym roku najwięcej jabłek 
dwóch głównych odmian, czyli 
‘Golden Delicious’ i ‘Gali’ zostanie 
wyprodukowane we Włoszech, 
Francji i w Polsce.

Włochy
729

Francja
369

Polska
350

Hiszpania
238

Portugalia
143

Pozostałe kraje
291

Włochy
378

Polska
330

Francja
296

Hiszpania
103

Niemcy
91

Pozostałe kraje
365

Włochy
729

Francja
369

Polska
350

Hiszpania
238

Portugalia
143

Pozostałe kraje
291

Włochy
378

Polska
330

Francja
296

Hiszpania
103

Niemcy
91

Pozostałe kraje
365

Najwięksi producenci jabłek 
odmiany ‘Golden Delicious’ w UE

*w tys. ton (za WAPA)

*w tys. ton (za WAPA)

Najwięksi producenci jabłek
 odmiany ‘Gala’ w UE

R E K L A M A
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chce zarobić 
Patrząc na nasz sektor owocowy, 

nasuwają się smutne wnioski. Wierzymy 
w najgłupsze bajki, które 

z rzeczywistością nie mają wiele 
wspólnego, a do tego nie mają nawet 

morału. Opowiadają je ludzie, którzy chcą 
zdobyć poparcie sadowników, czy to dążąc 

do władzy, czy szukając zwykłego 
poklasku. Zamiast dążyć do porozumienia 
między sobą i budować pewną przyszłość 

branży – płyniemy ku górze lodowej, 
zwiększając produkcję jabłek bez pomysłu, 

jak opłacalnie je zagospodarować. 

Problemy rynkowe mogą 
wprawdzie łagodzić polity-
cy oraz urzędnicy (najczęś-

ciej niestety obiecankami), ale ich 
nie rozwiążą za nas. Żywność jest 
ważna, bo bez niej nie ma życia, 
ale to też biznes i rządzi się ryn-
kowymi prawami. W ogólnym 
przeświadczeniu jabłka nie są też 
artykułami pierwszej potrzeby. 
Dlatego jeśli będziemy liczyć, że 
ktoś za nas zadba o opłacalność 
sprzedaży naszych plonów, to mo-
żemy być pewni, że już za kilka lat, 
miejsce sadów zajmą inne uprawy. 
To brutalne, co teraz napiszę, ale 

dla znakomitej większości polskie-
go społeczeństwa, jest całkowicie 
obojętne, czy w Polsce produkuje 
się 3–5 mln ton, czy tylko 1 mln ton 
jabłek.

DANE Z RYNKU
Zgodnie z danymi Instytutu Eko-
nomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej – PIB (IERiGŻ-PIB), 
średnie ceny skupu jabłek desero-
wych w I klasie jakości wynosiły na 
początku września 1,05 zł/kg i były 
o 60% niższe w porównaniu z cena-
mi ubiegłorocznymi. Opóźnienie 
sezonu spowodowało, iż na rynku 

znajdowały się głównie jabłka let-
nich odmian oraz owoce z ubiegło-
rocznych zbiorów. Średnie stawki 
oferowane za ubiegłoroczne jabłka 
były jednak niższe i wynosiły prze-
ciętnie 0,94 zł/kg. Z ubiegłorocz-
nych zbiorów najwięcej w handlu 
było jabłek odmiany ‘Idared’, które 
sprzedawano od 0,65 zł/kg do mak-
symalnie 1,00 zł/kg, w zależności 
od jakości oraz miejsca sprzedaży. 
Długo w handlu obecne były także 
jabłka ‘Red Jonaprince’, za które, 
z przeznaczeniem na rynek dese-
rowy, oferowano 0,85–1,00 zł/kg.  
Ostatnie lata spowodował y  
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znaczący przyrost produkcji owo-
ców tego sportu, co widać w chłod-
niach i na rynku. 

SUROWIEC  
DO PRZETWÓRSTWA
Ceny jabłek przeznaczanych do 
przetwórstwa, tzn. produkcji 
zagęszczonego soku jabłkowego 
(ZSJ), wynosiły pod koniec sierp-
nia i na początku września średnio  
0,32 zł/kg. Nieco więcej można było 
otrzymać za owoce dobrej jakości, 
ale raczej nie powyżej 0,40 zł/kg. 
Taka stawka to żadne pociesze-
nie, gdyż znaczna część owoców 
deserowych takich odmian, jak: 
‘Idared’, ‘Szampion’, ‘Ligol’, ‘Jona-
gored’, latem trafiła do przerobu na 
soki. Ta trudna sytuacja rynkowa 
to efekt małego zainteresowania 
jabłkami na rynku krajowym oraz 
mniejszego niż się spodziewano po-
pytu ze strony importerów, przy 
większych niż głosiły rynkowe de-
klaracje zapasach.

WOLNY RYNEK, CZYLI…
Jak to się często mawia: rynek 
mamy wolny. Z tym, że z ekono-
micznego punktu widzenia, wol-
ny rynek to czysto teoretyczne 
sformułowanie. Na tzw. wolnym 
rynku ma się doskonałą informa-
cję – wszyscy wiedzą wszystko, np. 
jaka jest produkcja jabłek, jakie są 
ich zapasy, jakie ceny itd. Czyli 
jest zupełnie inaczej niż w naszej 
owocowej rzeczywistości. Innym 
założeniem wolnego rynku jest to, 
że towar jest jednolity, powtarzal-
ny, natomiast w rzeczywistości 
nawet w ramach jednej odmiany 
jakość owoców może być różna. 

Paradoksalnie nawet ZSJ nie ma 
jednolitych parametrów (np. kwa-
sowości). Wniosek? Nie ma więc 
wolnego rynku, tylko rynek sil-
niejszego. W układzie sadownik  
– odbiorca (niezależnie, czy będzie 
nim przetwórnia, czy odbiorca de-
taliczny, sieciowy), to producent 
jest zawsze tym słabszym, nie ma 
wpływu na sytuację rynkową.

PROGNOZY ZBIORÓW
Tegoroczne prognozy, a właściwie 
wróżby, mówiące o wielkości zbio-
rów jabłek, wynoszą od 3 do 4,2 mln 
ton, w zależności od szacującego. 
Przy czym mniej-
sze wartości lepiej 
przyjmowane są 
przez sadowni-
ków, a te najwyż-
sze bardziej cie-
szą przetwórców. 
Niestety trafność 
przewidywań i tak 
jak zwykle zwery-
fikuje rynek. Naj-
bardziej drastycznie jesienią, gdy 
mamy szczyt dostaw owoców do 
przetwórstwa, a następnie póź-
ną wiosną, gdy trzeba sprzedać 
owoce deserowe znajdujące się 
w chłodniach. 

Główny Urząd Statystyczny 
(GUS) – jednostka odpowiedzialna 
w Polsce za gromadzenie danych, 
już w przyszłym roku będzie miał 
bardziej precyzyjne dane o sadow-
nictwie. Wprowadzany jest bowiem 
w życie nowy sposób pomiaru sate-
litarnego. Analitycy tej organizacji 
będą znać precyzyjnie powierzch-
nię sadów w Polsce. To dobra in-
formacja, tylko czy potrzebny jest 

taki pomiar? Pewnie takie dane 
można z dokładnością do ara po-
zyskać z Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), 
bo przecież składamy wnioski o do-
płaty. Ale zostawmy ten temat, bo 
specjaliści o tym decydowali, więc 
na pewno jest to uzasadnione dzia-
łanie. Skupmy się bardziej na tym, 
co da nam ta precyzyjnie oszacowa-
na powierzchnia sadów. Wydaje mi 
się, że niewiele, bo przecież chodzi 
o produkcję, tonaż, a nie hekta-
ry. Z sadów można zbierać jabłka 
lub nie, na tej samej powierzchni 
może być ich też kilka razy więcej 

lub mniej od średniej. Na rynek ma 
wpływ jedynie to, co trafi do sprze-
daży. W Polsce mamy wiele tysięcy 
sadów przydomowych, ekstensyw-
nych lub praktycznie niewykorzy-
stywanych przez właścicieli, albo 
wykorzystywanych jedynie do po-
bierania dopłat z ARiMR – no chy-
ba że cena jabłek jest atrakcyjna, to 
wtedy część owoców z takich sadów 
trafia do przetwórstwa. Aby mieć 
precyzyjną informację o rynku, 
potrzeba nam danych o wielkości 
produkcji, a nie powierzchni sadów. 
Oczywiście, jeśli to w jakimś stop-
niu pomoże w określeniu wielkości 
produkcji, to dobrze i oby tak było. 
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W Polsce mamy wiele tysięcy 
sadów przydomowych, 

ekstensywnych lub praktycznie 
niewykorzystywanych 
przez właścicieli, albo 

wykorzystywanych jedynie  
do pobierania dopłat z ARiMR.
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Dane GUS krytykują prawie 
wszyscy. Mówi się głośno o potrze-
bie zmian i dostarczaniu wiary-
godnych informacji. Popieram to, 
ale rozumiem, w jakiej sytuacji jest 
GUS oraz jakimi narzędziami się 
posługuje. Rolnicy często nie mają 
świadomości, jak małymi zasoba-
mi dysponują jednostki publiczne. 
GUS, zgodnie z deklaracjami, ma 
sieć rzeczoznawców określających 
wielkość produkcji, ale często rolni-
cy twierdzą, że na oczy nie widzieli, 
ani nawet nie słyszeli o ich dzia-
łalności. Obecnie przedstawiciele 
producentów z organizacji bran-
żowych chcą wspomóc GUS przy 
opracowywaniu prognoz zbiorów, 
co zgodnie z deklaracjami urzędu 
zostanie wprowadzone w życie. Zo-
baczymy. Pewne jest natomiast to, 
że ci przedstawiciele producentów 
raczej będą dążyć do jak najniż-
szych prognoz, bo jeśli zapowia-
dane są małe zbiory, to wpływa to 
korzystnie na sytuację rynkową. 
Przynajmniej do czasu jak okaże 
się, że jabłek jest więcej niż w pro-
gnozach (np. z wiosny). W każdym 
razie uzyskanie wiarygodnych da-
nych o produkcji w obecnej sytua-
cji będzie trudne lub niemożliwe. 
Jedynie zorganizowanie sadow-
ników w organizacjach producen-
tów (niezależnie od formy prawnej) 
i realna współpraca między tymi 
organizacjami w krajowej federacji 
– przy założeniu uczciwości i szcze-
rości przy podawaniu i wymienia-
niu się między sobą informacjami  
– może spowodować, że będziemy 
dysponować danymi bliższymi 
rzeczywistości. Do takiej sytuacji 
nam jednak jeszcze bardzo daleko.  
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producentów. Zdecydowanie prefe-
rowane są inne rozwiązania – jak 
trwoga to do Boga, a jak problem 
ze zbytem owoców to do Minister-
stwa. Ponieważ politycy wybierani 
są w demokratycznych wyborach, 
więc chętnie wysłuchają. Decyden-
ci, którzy są obecnie u władzy mają 
większe możliwości działania, ale 
opozycja ma za to gotowe recep-
ty. W okresie kryzysu aktywni są 
nawet ci, którzy rolnictwem na co 
dzień się nie interesują. Wiosną 
2020 roku nie było problemu, bo 
ceny jabłek poszybowały wyso-
ko. Natomiast wiosną tego roku 
problem się pojawił. Po pierwsze 
w chłodniach zostało wiele owo-
ców, a po drugie tegoroczne zbiory 
zapowiadały się dobrze. Tak to jest 
w czasach dobrobytu – dobre lub 
bardzo dobre plony są problemem. 
Zaczyna się dużo mówić, dyskuto-
wać, debatować. Jakie są wnioski 
z takich spotkań? Po pierwsze naj-
częściej winnym jest ktoś nieobecny 
lub ktoś, kto siedzi po drugiej stro-
nie stołu – bo nie zrobił czegoś tak, 
jak powinien. Po drugie, nikt tak 
naprawdę chyba nie chce rozwiązać 
problemów bez ponoszenia kosztów. 
Każde rozwiązanie ma bowiem nie 
tylko zalety, lecz także wady. Strate-
gią uczestników takich spotkań jest 
to, by coś powiedzieć, by dać „im” 
popalić. ‘Im’ nie jest zawsze jasno 
określone, bo czasami nie łatwo 
znaleźć kozła ofiarnego zaistniałej 
sytuacji. Nawet temu, że powstają 
nowe sady winni są „tamci”, tzn. po-
litycy, urzędnicy i naukowcy. Oczy-
wiście mowa o dofinansowaniu na 
zakładanie nowych sadów. Jest 
w tym dużo racji, bo jeśli widzimy, 
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Rys. 8. Wielkość miesięczna eksportu zagęszczonego
soku jabłkowego z Polski w ostatnich sezonach; 
w tys. ton

Rys. 6. Średnie ceny płacone przez zakłady 
przetwórcze za jabłka do tłoczenia; w zł/kg
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iż produkcja jest zbyt duża, aby 
ją racjonalnie zagospodarować, 
to nie powinno się promować po-
wstawania nowych sadów. Jednak 
to sadownik decyduje, czy ubiega 
się o środki pomocowe i na jaki cel je 
przeznacza. Jeśli administracyjnie 
zakaże się przeznaczania środków 
na dany cel, to też będzie miało 
swoje wady. Jeśli bowiem ktoś ma 
pomysł na biznes, klienta na jabłka, 
to czemu zabraniać mu zakładać 
sad. Dlatego uważam, że każdy jest 
odpowiedzialny po trosze za obec-
ną sytuację. Przepisy i strategie 

krajowe czy unijne nie zastąpią 
zdrowego rozsądku. Ważne, by sa-
downicy zgłaszali problemy swym 
przedstawicielom (politykom, or-
ganizacjom branżowym), aby od-
działywali na pożądane kierunki 
polityki, np. zamiast dofinasowania 
do zakładania sadów, promowali 
zabezpieczenie plonów (np. nawad-
nianie, ochronę przed gradem), czy 
wymianę odmian na bardziej do-
stosowane do potrzeb rynkowych, 
czy na działania marketingowe  
(np. zdobywanie nowych rynków 
zbytu) itd. W każdym razie lepiej nie 

szukać winnych, a sprzymierzeń-
ców. Z takich spotkań wypływają 
czasem również sensowne wnioski. 
Gdy uczestnicy będący stronami,  
tj. sadownicy, przetwórcy, handlow-
cy, czy wreszcie decydenci, zmęczą 
się już słuchaniem barwnych opo-
wieści, to da się usłyszeć prawdę 
najprawdziwszą, tzn. że żadna ze 
stron tak naprawdę nie chce ure-
gulowania sytuacji. Sadownicy nie 
chcą wiązać się umowami. Prze-
twórcom też takie podejście się 
opłaca, bo mogą rozgrywać słab-
szych producentów. 

Ceny owoców na polskich rynkach hurtowych; w zł/kg
Kalisz Lublin Łódź Poznań Warszawa Średniaśrednia min max min max min max min max

Jabłka
‘Antonówka’ 2,00 – – 1,67 2,33 3,00 3,33 1,75 2,00 2,30
‘Early Geneva’ 2,00 2,14 2,14 2,00 3,00 3,00 3,33 – – 2,52
‘Gala’ – – – – – 2,67 2,67 – – 2,67
‘Gloster’ 2,00 – – – – – – – – 2,00
‘Golden Delicious’ 2,00 – – – – – – – – 2,00
‘Jonagored’ 2,00 – – 1,00 1,67 1,67 3,00 – – 1,87
‘Ligol’ 2,00 – – 1,00 2,00 1,67 3,00 – – 1,93
‘Lobo’ – – – 1,67 2,50 2,67 2,67 – – 2,38
‘Papierówka’ 2,00 – – 2,00 3,00 – – – – 2,33
‘Paulared’ 2,00 – – 1,33 2,33 2,67 3,33 1,33 2,00 2,14
‘Piros’ 2,00 2,14 2,14 2,00 3,33 2,67 3,33 – – 2,52
‘Szara Reneta’ 3,33 – – 2,33 4,00 – – 2,00 3,00 2,93
import – – – – – – – 3,75 6,00 4,88

Śliwki
owoce krajowe 3,00 2,50 3,00 2,00 5,00 4,00 6,00 1,00 5,00 3,50

Wiśnie
owoce krajowe – 6,00 15,00 2,80 3,30 4,00 6,00 2,50 4,00 5,45

Gruszki
owoce krajowe 4,00 – – – – 2,10 3,00 2,50 4,00 3,12
import – – – 6,00 6,50 6,30 7,20 4,75 6,00 6,13

Notowania z wybranego dnia pierwszego tygodnia września Źródło: rynki hurtowe
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DRZWI CHŁODNICZYCH 
GAZOSZCZELNYCH

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

 DRZWI GLASBORD
Drzwi chłodnicze i mroźnicze wykonane z laminatu Glasbord 
w połączeniu z ramą ze stali kwasoodpornej są bardzo lekkie 
i wytrzymałe na uderzenia. Poszycie płata z tego materiału 
jest dwukrotnie lżejsze od blachy o grubości 0,5 mm 
co pozytywnie przekłada się na wygodę użytkowania.
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INTEGRACJA ŚRODOWISKA 
SADOWNICZEGO
Jak wygląda integracja środowiska 
sadowniczego w Polsce, obnażyły 
ostatnie protesty. Dwie organizacje 
pokazały jedność sadowników wal-
czących o godne ceny jabłek. Jedna 
z nich od lat pracująca dla dobra 
branży, druga szukająca szybkiego 
poklasku tam, gdzie występuje ja-
kieś nieszczęście. Frekwencja tych 
protestów była jednak przeciętna 
lub nawet słaba. Kwestia oceny. 
Można więc zadać sobie pytanie, 
czy sytuacja na rynku nie jest taka 
zła, skoro sadownicy tak nielicznie 
zjawili się na protestach? To py-
tanie otwarte. W chwili protestu 
ceny jabłek przemysłowych wyno-
siły średnio 0,30 zł/kg. Sekretarz 
Związku Sadowników RP określił 
całą sytuację dość dosadnie, mówiąc 
o tym, że sadownicy nie są zainte-
resowani rozwiązaniem problemu, 
skoro nie znaleźli czasu i ochoty, aby 
zjawić się na proteście. Nie sposób 
odmówić mu racji. Krytykować, 
zwłaszcza z daleka, lub na forum 

internetowym jest dość łatwo, ale 
zmobilizować się do aktywności, 
jak na wspominanym proteście, 
to już trudniejsza sprawa. W cza-
sie strajku ustalono, iż cena jabłek 
kierowanych do przetwórstwa po-
winna wynosić 0,40–0,50 zł/kg.  

Ten przedział cenowy wydaje się 
rozsądny w obecnych warunkach, 
gdyż zgodnie z prognozami plony 
jabłek będą wysokie, a ceny skupu 
oferowane przez przetwórstwo za-
powiadały się na znacznie niższe. 
W czym więc problem? Ano w tym, 
że skoro sadownicy tak ustalili, to 
powinno tak być, a nie jest. Po pro-
teście obrót jabłkami się nie zatrzy-
mał, a ceny nie wzrosły do ustalo-
nego poziomu. Wielu sadowników 
nie zastosowało się do deklaracji 
kolegów – zawieszenia dostaw, co do-
bitnie obrazuje jedność środowiska 
producentów. Jej po prostu nie ma. 
Tak nawiasem mówiąc, takie dekla-
racje (nawet z ust sadowników), to 
próby zmowy cenowej, której jednak 
jeśli chodzi o producentów, nikt nie 
traktuje poważnie, bo z góry wiado-
mo, że jest skazana na porażkę.

Związek Sadowników RP poin-
formował, że dwie sieci handlowe 
zaproponowały dostawcom stałe 
ceny jabłek przez cały sezon. Niby 
dobre rozwiązanie, bo gwarantuje 
stabilność. Problem w tym, że sie-

ci zaproponowały 
zbyt niskie i stałe 
ceny w całym ro-
ku, a przecież prze-
chowywanie jabłek 
też kosztuje i to nie  
1–2 grosze do kilo-
grama, lecz znacz-
nie więcej. Czemu 

tak się stało? Z rozpoznania rynku 
przez sieci wynika, że jabłek będzie 
w tym sezonie dużo. Stąd takie 
stawki. Cena gwarantowana na cały 
rok to bardzo dobra opcja. Problem 
w tym, że zbyt niska. A dlaczego tak 
niska? Prawdopodobnie sieci mają 

już kolejkę podmiotów, które ofe-
rują jabłka w tej cenie, lub nawet 
taniej, bo zawsze to lepsza stawka 
niż cena przemysłu. I to jest polska 
jedność. 

SYSTEM UBEZPIECZEŃ 
ROLNICZYCH
Rząd zapowiedział, że już niedłu-
go powstanie system ubezpieczeń 
rolniczych, który obejmie też pro-
ducentów owoców. To bardzo do-
bra wiadomość, ale jak na razie 
nie znamy szczegółów. Miejmy na-
dzieję, że poprawi się sytuacja w tej 
materii. Ubezpieczenia, jak pisałem 
we wcześniejszych numerach, to 
bardzo trudny temat. Wynika on 
z tego, że klęski ograniczające/nisz-
czące plony są coraz częstsze, a tym 
samym ryzyko strat w produkcji 
rolnej, a już szczególnie sadowni-
czej, jest bardzo wysokie. Tym sa-
mym potrzeba dużych pieniędzy na 
odszkodowania. Te pieniądze w sy-
stemie komercyjnym (prywatnym) 
pochodzą ze składek ubezpiecze-
niowych, a więc te składki musiały-
by być bardzo wysokie, aby pokryć 
straty i oczywiście koszty (i zyski) 
zakładów ubezpieczeń. Tak wysokie 
składki zniechęciłyby rolników, bo 
stanowiłyby np. 25–30% wartości 
produkcji. Dlatego konieczne jest 
opracowanie systemu obowiązko-
wego i jak się dowiadujemy, niedłu-
go taki będzie. Wszyscy musieliby 
się ubezpieczać, a dodatkowo środki 
publiczne wsparłyby ten system, co 
spowodowałoby obniżenie składek 
ubezpieczeniowych. Założenia są 
więc obiecujące. Czy zapowiedziany 
system się sprawdzi w rzeczywisto-
ści? Zobaczymy już niedługo. 

Wielu sadowników nie 
zastosowało się do deklaracji 
kolegów – zawieszenia dostaw, 
co dobitnie obrazuje jedność 
środowiska producentów. 
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Problemy produkcji to jedno, a problemy handlu 
to drugie. W przypadku produkcji sadowniczej nie 

można jednak tych dwóch kwestii tak 
definitywnie rozdzielić. Produkcja ma wpływ na 

handel, a handel na produkcję. Mówiąc 
o konieczności zmian, trudno wskazać, co 

powinniśmy zmienić najpierw. Każdy uczestnik 
rynku ma bowiem na swoim sumieniu mniejsze 

lub większe grzechy…

SADOWNICY
Uważam, że należy przede wszyst-
kim zacząć od nas samych. Samo-
krytyka zawsze była towarem de-
ficytowym, wobec czego zacznijmy 
od niej. Obserwując realia sadow-
nicze mniej więcej od 2013 roku, 
dochodzę do wniosku, że większość 
sadowników nie zorientowała się 
jeszcze, jak bardzo zmieniła się na-
sza sytuacja po 1 sierpnia 2014 r.  
Nie mamy dostępu do rynku ro-
syjskiego i dopóki nie zmieni się 

tło geopolityczne (zmiana stref 
wpływów w Europie), nie będzie-
my mieli do niego dojścia. Wobec 
powyższego wielu sadowników 
nadal próbuje handlować tak jak 
przed embargiem. Na przykład 
nadal powszechne jest przygoto-
wywanie dwóch klas jabłek w jed-
nym opakowaniu zbiorczym. O ile 
w przypadku eksportu jabłka są 
kontrolowane i nie ma możliwości 
„strojenia” towaru, to inaczej jest 

w przypadku rynków hurtowych. 
Nadal zdarza się, że na spodzie 
skrzynki są ułożone jabłka mniej-
sze i nieco słabiej wybarwione, a na 
górze dorodne, dobrze wybarwio-
ne, I klasy jakości. To u niektórych 
producentów nadal bardzo po-
wszechna praktyka sprzedażowa, 
nie zdają sobie oni sprawy, że już 
nas na to nie stać. Nie dziwmy się 
zatem kupcom na rynkach hur-
towych, że znając realia, od razu 
chcą znacząco zbijać cenę. Towar 
premium – cena premium, tego się 
trzymajmy. Ponadto uważam, że 
jabłka powinny być przygotowa-
ne do sprzedaży w trzech klasach. 
Ekstra, pierwsza i druga. Każda 
z nich z powodzeniem znajdzie 
odbiorcę za adekwatną cenę. Jeśli 
wszelkiego rodzaju „strojenie” nie 
popsuje żadnej z nich, to najlepsi 
producenci będą mogli się cieszyć 
najwyższymi cenami.

Wielu z nas jeszcze nie potrafi 
handlować jabłkami za tzw. wagę 

Bolączki  
polskiego  

handlu jabłkami
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w skrzyni. Do opakowań zbior-
czych zrywane są nierzadko nie-
mal wszystkie jabłka. Równocześ-
nie oczekuje się za nie ceny, jak za 
owoce premium. Handel za wagę 
w skrzyni oczywiście jest dużo lep-
szy niż sprzedaż jabłek po przesor-
towaniu. Zawsze będę mu kibico-
wał. Niemniej musimy nauczyć się, 
że w tym przypadku obie strony 
muszą dać coś od siebie. Kupujący 
daje jednakową cenę z góry, a sprze-
dający dobry, wyrównany jakościo-
wo towar. W praktyce wygląda to 
gorzej – w skrajnych przypadkach 
skrzynie do połowy wypełnione są 
słabszej jakości jabłkami z jednej 
kwatery, a następnie dopełnione 
owocami z górnych partii drzew 
z drugiej kwatery czy rzędu. Dla-
tego nie dziwmy się kupującym, że 
nie chcą kupować owoców za wa-
gę w skrzyni, skoro takie „czarne  

owce” psują rynek. Na szczęście 
z biegiem lat takich przypadków 
jest coraz mniej i miejmy nadzieję, 
że w tej materii wszystko będzie 
szło w dobrą stronę.

GRUPY PRODUCENCKIE
Według mnie grupy producenckie 
mają na swoim sumieniu zde-
cydowanie więcej grzechów od 

sadowników. Wynika to z wolume-
nu owoców, jakimi obracają i moż-
liwościami zarobku. Bo przecież na 
końcu zawsze chodzi o pieniądze. 
Moim zdaniem 95% krytyki wobec 
grup producenckich jest całkowicie 
zasłużona i wynika z postępowa-
nia tychże podmiotów. Najgorszym 
działaniem, jakie praktykują krajo-
we organizacje jest polsko-polska 
konkurencja. W mojej opinii jest 
to najbardziej szkodliwa patolo-
gia w polskim handlu. Obniżenie 
ceny, żeby zdobyć odbiorcę, jedno-
cześnie „wykopując” innego krajo-
wego dostawcę z rynku, to coś nie-
bywałego. Wiedzą o tym odbiorcy 
naszych jabłek i to wykorzystują, 
a „zła sława” wewnętrznej konku-
rencji idzie w świat. Jedną z takich 
sytuacji znam z najbliższego oto-
czenia. Jeden z moich znajomych 
zajmuje się eksportem jabłek do Re-

publik Bałtyckich. 
Jeden z kontrak-
tów do pewnego 
marketu dotyczył 
mniejszych jabłek 
60–70 mm. Nie-
stety prezes grupy 
producenckiej od-
dalonej od kilka ki-
lometrów „przebił” 
ofertę – zaoferował 

niższą cenę i od tamtej pory mój 
znajomy nie dostarcza już jabłek 
na ten rynek. Choć finalnie i tak 
eksportowane są polskie jabłka, to 
mechanizmu wzajemnej konkuren-
cji nie sposób skomentować w cywi-
lizowany sposób.

To, czego nie potrafię zrozumieć, 
to „selektywna jedność” wśród 
grup. Jest to zjawisko okraszone 

sporą dozą hipokryzji. Skupmy się 
na grupach z zagłębia grójeckie-
go, które działają przez większość 
czasu niczym jeden organizm. Ceny 
oferowane przez nie w ciągu sezo-
nu są niemalże identyczne. Dotyczy 
to jabłek każdej odmiany z osobna. 
Tak samo jest w przypadku śliwek 
i czereśni. Ktoś powie, że to cena 
rynkowa. A ktoś odbije piłeczkę, py-
tając, czy każdemu z 20 kupujących 
‘Gala’ jest potrzebna tak samo i ma 
identyczne koszty i zbyt, że wszyscy 
w danym tygodniu wystawili iden-
tyczną cenę. Niestety takiej zgodno-
ści i jedności brak jednak w zetknię-
ciu z marketami. W tym przypadku 
nie było i nie ma wspólnego stano-
wiska, polityki sprzedażowej czy 
zakresu cen na dany okres. Każdy 
sprzedaje inaczej ( jedne podmio-
ty obniżają cenę, żeby wyjść z lep-
szą ofertą do sieci handlowej; a ci, 
którzy mają najlepsze kontakty, 
sprzedają „byle co” i dostawy są 
przyjmowane). Jednocześnie przed-
stawiciele tych samych grup stale 
mówią o konieczności zrzeszania 
się i wspólnego działania organiza-
cji producentów – rzecz jasna same-
mu tego nie robiąc.

Do bolączek handlowych za-
liczyłbym również sam zakup 
i sortowanie owoców w grupach 
producenckich. Przez wielu sa-
downików nazywany oddawa-
niem jabłek „w komis”. Niestety 
nie jest tajemnicą, że wyniki sor-
townia w polskich warunkach nie 
zawsze zależą od jakości jabłek. 
Mało który producent otrzymuje 
wyniki z sortowania bezpośrednio 
z komputera linii lub presortingu. 
Są to w zdecydowanej większości 

Do bolączek handlowych 
zaliczyłbym również sam 
zakup i sortowanie owoców 
w grupach producenckich. Przez 
wielu sadowników nazywany 
oddawaniem jabłek „w komis”. 
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dokumenty wygenerowane w biu-
rach. Ważne, aby kilogramy się 
zgadzały. Jak wiemy, przykład 
idzie z góry. Czy tak ma wyglądać 
budowanie zaufania i trwałych 
relacji handlowych?

PRZETWÓRNIE
O patologiach na rynku przetwór-
czym można tak naprawdę napisać 
książkę. Kreowanie rynku i zmowy 
cenowe to jednak nie temat na dziś. 
Skupmy się na najistotniejszych 
bolączkach. Polityka zakupowa 
przetwórni w pewnym sensie uczy 
dostawców, a co za tym idzie pro-
ducentów, że jakość owoców nie ma 
większego znaczenia. Powinna być 
podstawowym kryterium zakupu, 
ale tak nie jest. Dowodów na to nie 
trzeba długo szukać. Świetnym 
przykładem jest tegoroczny sezon 
wiśniowy. W okresie, gdy jakość 
wiśni była najwyższa, ich cena 
spadła do 1,20–1,30 zł/kg. Mówio-
no o bliskim zakończeniu skupu 
i brakiem zainteresowania tym 
surowcem na rynkach. Gdy na-
stały trzydniowe opady deszczu, 

a koszty stałe prowadzenia zakła-
du zaczęły spędzać sen z powiek 
przetwórców, nagle wiśnie stały się 
potrzebne i pracownicy działu za-
kupów znaleźli czas, aby zadzwonić 
do dostawców z pytaniami o kolejne 
dostawy. W efekcie po kilku dniach, 
gdy wiśnie były już dużo słabszej ja-
kości (wiele owoców popękało z nad-
miaru wody), ich cena wzrosła do 
1,70–1,80 zł/kg. Tego typu przykłady 
można by mnożyć…

MARKETY 
Wielu sadowników będąc w su-
permarketach, często spogląda 
na jabłka. Cena, jakość i opako-
wanie bardzo często budzą rów-
nież moją ciekawość. Jeśli chodzi 
o markety, największą bolączką 
jest bałagan i wszechobecna by-
lejakość na działach ze świeżymi 
polskimi produktami. Tu jednak 

należy wziąć w obronę mniejsze 
markety, które pod tym względem 
wypadają lepiej. 

Nierzadko widząc polskie jab-
łka w markecie, zastanawiamy 
się, gdzie podziewają się owoce, 
z których na sortowni odrzuco-
no 20% przemysłu i w kartonach 
wyglądały idealnie. Zła prezencja 
owoców na półkach sklepowych 
szkodzi nie tylko producentom, 
lecz także sklepom. Efektem jest 
bowiem zmniejszona sprzedaż da-
nego produktu i gorsza ocena ta-
kiego sklepu przez konsumenta. To 
oczywiście nie wszystko. Ponieważ 
podobnych przykładów można by 
przytoczyć znacznie więcej. 

Jak już wspomniałem, przykład 
idzie z góry, dlatego jeśli handel bę-
dzie ucywilizowany przez dużych 
graczy, to na rynku takie zacho-
wania będą przejmowane przez 

mniejsze podmio-
ty. Z drugiej strony 
powiedzenie mówi: 
„jeśli chcesz zmie-
niać świat, zacznij 
od siebie”. 

Zła prezencja owoców  
na półkach sklepowych szkodzi 
nie tylko producentom, lecz 
także sklepom. 

TWORZYMY DOBRY KLIMAT

www.zelazo.com  www.zelazo.pl

tel. kom. 601 327 415, tel. 25 623-00-85 
e-mail: info@zelazo.com

Nasze wyroby są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP

chłodnie  chłodnie z KA  mroźnie   hale magazynowe

R E K L A M A

www.plantpress.plwww
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Problemy  
ukraińskiego giganta
Firma T.B. Fruit była swego czasu znaczącym graczem na europejskim 
rynku przetwórstwa owoców. Od wiosny 2020 roku obserwujemy jednak 
problemy finansowe całej grupy kapitałowej Tarasa Barszczowskiego.  
Jak cała ta historia się zaczęła? Jak przebiegała? Co dalej?

NIECO HISTORII
Historia firmy jednego z najbogat-
szych Ukraińców (swego czasu) 
zaczyna się w 1995 roku. Wówczas 
Taras Barszczowski prowadził 
sklep spożywczy o powierzchni  
25 m2 nieopodal Lwowa. W 1999 ro-
ku przedsiębiorca kupił pierwszą 
ciężarówkę marki Mercedes-Benz. 
To ona zapoczątkowała rozwój fir-
my Tank Trans, zarejestrowanej 
w mieście Gródek, a później T.B. 
Fruit. W 2003 roku ukraiński 

biznesmen rozpoczął produkcję 
soków owocowych w pewnej opusz-
czonej przetwórni na Ukrainie. 

W szczytowym okresie T.B. 
Fruit był jedną z największych firm 
przetwórczych w Europie. Cała 
grupa kapitałowa posiadała osiem 
zakładów produkcyjnych, tartak, 
firmę transportową i 3000 ha  
sadu. W skład wchodziły rów-
nież marki premium soków NFC  
(np. Galicja). Planowano także 
budowę przetwórni winogron 

w Gruzji. We wspomnianym okre-
sie biznesmen rozpoczął budowę 
kolejnej przetwórni w Polsce – za-
kładu w Brzostowcu. Miał to być 
zakład o największej wydajności 
dobowej w Polsce, jeśli chodzi 
o przetwórstwo jabłek. Na razie 
prace budowlane wstrzymano…

KREDYT I OSKARŻENIA  
NA UKRAINIE
Kilka lat temu Taras Barszczowski 
zaciągnął duży kredyt w jednym 

FOT. K. PAJEWSKI
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z największych banków na Ukra-
inie – Delta Banku. Kwota to  
250 mln euro. Jednak w 2015 ro-
ku Delta Bank upadł, a wszelakie 
kredyty i lokaty były przenoszone 
do innych banków. W tym długi bi-
znesmena. Kredyt został zaciągnię-
ty na spółki Jabłunewy Dar i Tank 
Trans. W lutym 2020 roku ukraiń-
ska policja rozpoczęła dochodzenie 
w sprawie uchylania się od spłaty 
kredytu przez wspomniane spół-
ki córki. W trakcie dochodzenia 
przedstawicielstwo firmy wielo-
krotnie informowało, że nie ma ono 
wpływu na działanie przedsiębior-
stwa w Polsce. To właśnie wiosna  
2020 roku i początek śledztwa 
na Ukrainie pokrywa się w czasie 

zarówno z problemami w Mołda-
wii, jak i zatrzymaniem inwestycji 
w Polsce.

W dniu 7 listopada 2019 roku 
ukraińska firma Investohills Ve-
sta kupiła długi firm Tarasa Bar-
szczowskiego. Ponieważ przedsię-
biorca poręczył osobiście kredyt 
dla swoich spółek córek, w związku 
z tym Sąd Arbitrażowy przy sto-
warzyszeniu Inwestorów Ukrai-
ny postanowił ściągnąć z Tarasa 
Barszczowskiego 75 mln euro na 
korzyść spółki Investohills Vesta. 
Także na wniosek tej firmy rozpo-
częto śledztwo na Ukrainie. We-
dług firmy biznesmen próbował 
wykorzystać upadłość Delta Ban-
ku, aby uniknąć spłaty ogromnego 
kredytu. Miał to osiągnąć poprzez 
celowe zadłużenie spółek-córek 
oraz próbę pozbycia się ich na dro-
dze postępowania sądowego.

Zdaniem Investohills Vesta 
utworzenie sztucznego długu mię-
dzy spółkami jest prawdopodob-
nie spowodowane faktem, że pod 
koniec 2014 roku, przed wejściem 
do Delta Banku administracji tym-
czasowej, Taras Barszczowski pró-
bował umorzyć kredyty poprzez 
potrącenie roszczeń wzajemnych. 
Sądy trzech instancji uznały takie 
działanie za niezgodne z prawem. 
W świetle tych orzeczeń kierowni-
ctwo grupy T.B. Fruit mogło zde-
cydować się na stworzenie warun-
ków sztucznego bankructwa w celu 
uniknięcia spłaty długów.

BRZOSTOWIEC
Brzostowiec, to niewielka miejsco-
wość między Mogielnicą a Nowym 
Miastem nad Pilicą. To właśnie tu 

miał powstać najnowocześniejszy 
i największy zakład przetwórczy. 
Działka pod tego typu inwestycję 
była wręcz idealna. Kilkanaście 
hektarów w jednym kawałku, 
płaski teren. Działka nieco odda-
lona od najbliższych zabudować 
i ogromna liczba sadów w promie-
niu kilkunastu kilometrów. Jak 
wielokrotnie mawiał w wywiadach 
Taras Barszczowski: przetwórstwo 
podąża za surowcem, a surowiec 
jest w Polsce. 

Do sprawnego funkcjonowania 
zakładu potrzebna była droga 
dojazdowa od strony drogi woje-
wódzkiej 728 i w tym celu wycię-
to pas pobliskiego lasu zwanego 
przez okolicznych mieszkańców 
„Brzostowskim” (fot. 1). Jeśli chodzi  
o budowę tej drogi, to należy wspo-
mnieć o kilku problemach inwe-
stora i opóźnieniach. Złośliwie 
komentowano fakt, że na trasie jej 
przebiegu znalazły się stanowiska 

lęgowe bociana czarnego. Jak bo-
cian czarny, to i ekolodzy. Jak eko-
lodzy, to opóźnienia w budowie. 
Tak też się stało i w tym przypad-
ku. Niemniej drogę ukończono. Bez 
niej nie byłby możliwy ani trans-
port materiałów na budowę, ani 
późniejsze dostawy owoców.

O FRIMIE

T.B. FRUIT
KAPITAŁ: ukraiński

STATUS: 
jedna z największych firm 
przetwórczych w Europie 
i największa przetwórnia 

w Polsce

MIEJSCE INWESTYCJI: 
Brzostowiec, Polska

KOSZT INWESTYCJI: 
45 mln euro 

MOCE PRZEROBOWE: 
200 000 ton jabłek 

i do 8000 ton truskawek 
w sezonie

DOBOWA WYDAJNOŚĆ: 
3000–4500 ton jabłek

STAN OBECNY: 
brak informacji
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Kolejnym problemem był zrzut 
zużytej wody. Oczywiście każda 
przetwórnia jest zobligowana do 
posiadania własnej oczyszczal-
ni ścieków. Rzecz jasna zakład 
w Brzostowcu również byłby w ta-
ką wyposażony. Natomiast zrzut 
czystej wody miał być skierowany 
do pobliskiej rzeczki – Lubianki. 
Jednak 2 km w dół rzeki znajdują 
się dwa duże gospodarstwa rybne 
i dziesiątki stawów hodowlanych. 
Nic więc dziwnego, że właściciele 
tych obiektów aktywnie prote-
stowali przeciw skierowaniu wo-
dy z przetwórni do rzeczki. Pla-
nowano zatem wykupić działki 
w Brzostowcu i Ługowicach, aby 
dłuższym i droższym kanałem 
skierować wodę do Pilicy. Ten 
projekt jednak nigdy „nie nabrał 
rozpędu”.

NAJWIĘKSZA PRZETWÓRNIA 
W KRAJU
O zakładzie w Brzostowcu mó-
wiło się w branży mniej więcej 
od 2015 roku. Właściciel firmy 
i menadżerowie chętnie udzielali 
wywiadów na jego temat w bran-
żowych i ogólnopolskich mediach. 
Uzyskanie dziesiątek pozwoleń 
zajęło w Polsce wiele miesię-
cy. Niemniej wszystko się udało 

i budowę rozpoczę-
to. W dniu 30 maja 
2019 roku wmuro-
wano akt erekcyjny 
pod nowy zakład. W uroczystości 
uczestniczyli Taras Barszczow-
ski, Burmistrz Gminy Mogielnica 
Sławomir Chmielewski, starosta 
grójecki i wielu samorządowców. 
Od tej daty budowa ruszyła przy-
słowiową „pełną parą”. Zakład 
miał być największą przetwórnią 
w Polsce i kosztować zawrotne  
45 mln euro. Przedstawiciele fir-
my informowali, że ma ona przera-
biać 200 000 ton jabłek w sezonie 
oraz 7000–8000 ton truskawek. 
Mówiono o dobowej wydajności 
około 3000 ton jabłek z możliwoś-
cią jej zwiększenia do 4500 ton. 
Co byłoby wynikiem lepszym od 
zakładu Döhler w Kozietułach 
Nowych. Ponadto w Brzostowcu 
miały powstać tak naprawdę dwa 
zakłady. Pierwszy produkowałby 
zagęszczone soki owocowe, a dru-
gi pektyny z wytłoków, które są 
odpadem po produkcji koncen-
tratu. Taras Barszczowski wie-
lokrotnie podkreślał, że rynek 
pektyn to przyszłość, ponieważ 
są one coraz częściej używane za-
równo w branży spożywczej, jak 
i farmaceutycznej. Zakład miał 

wyprodukować pierwszy koncen-
trat jesienią 2020 roku. Tak się 
jednak nie stało…

Wiosną 2020 roku prace prak-
tycznie całkowicie wstrzymano. 
Zostali tylko ochroniarze. Na ła-
mach portalu sad24.pl publiko-
waliśmy odpowiedzi dyrektora 
produkcji Olega Mochaliuka na 
temat opóźnień w budowie zakła-
du. W maju 2020 roku informował 
nas, że opóźnienia wynikają z pan-
demii i przyczyn niezależnych od 
spółki. Ponadto dyrektor produk-
cji zapewniał, że zakład zostanie 
ukończony przed rozpoczęciem 
sezonu 2021/2022. Odpowiedź ze 
strony firmy brzmiała wówczas 
następująco: Odnosząc się do 
Państwa zapytania, uprzejmie in-
formujemy, iż w odniesieniu do za-
kładanego harmonogramu nie wy-
stępują opóźnienia, które mogłyby 
spowodować istotne przedłużenie 
terminu uruchomienia naszego naj-
nowszego zakładu przetwórstwa 
owoców w Brzostowcu. Prowadzo-
na przez naszą Firmę inwestycja 
doznała co prawda nieznacznych 
przesunięć związanych z po-
większeniem zakresu prac (w tym 
zwłaszcza w zakresie rozbudowy 
zakładu o nowoczesną oczyszczal-
nię ścieków). Powyższe spowodo-
wało konieczność uzyskania po-
zwolenia zamiennego na budowę. 
Spółka na chwilę obecną uzyskała 
wszelkie niezbędne zgody i pozwo-
lenia, a także uzgodniła zmiany ze 
swym partnerem finansowym, a co 

Zakład miał być największą przetwórnią 
w Polsce i kosztować zawrotne 45 mln euro. 
Przedstawiciele firmy informowali, że ma 
ona przerabiać 200 000 ton jabłek w sezonie 
oraz 7000–8000 ton truskawek. Mówiono 
o dobowej wydajności około 3000 ton jabłek 
z możliwością jej zwiększenia do 4500 ton.

Wiosną 2020 roku prace 
praktycznie całkowicie 

wstrzymano. Zostali tylko 
ochroniarze.
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za tym idzie, prace zostały wzno-
wione w pełnym zakresie i mamy 
wszelkie podstawy zakładać, iż 
jesienią tego roku wszelkie prace 
w ramach wskazanej inwestycji zo-
staną zakończone. W związku z po-
wyższym liczymy na nawiązanie 
współpracy z lokalnymi dostawca-
mi surowca w postaci owoców jesz-
cze w tym roku. Tak się jednak nie 
stało. Jesienią 2021 roku pośrodku 
„lasu Brzostowskiego” nadal stoi 
nieukończony zakład, a w oczy 
rzucają się wysokie szkielety nie-
dokończonych hal produkcyjnych. 
Podwykonawcy pracujący przy tej 
inwestycji informowali ponadto 
o opóźnieniach w płatnościach. 

PROBLEMY W MOŁDAWII
Wiosną 2020 roku dotarły do nas 
doniesienia o problemach fir-
my w Mołdawii. Tamtejszy sąd 
chciał wydalić ze swojego rynku 
przetwórczego firmę należącą do 
ukraińskiego oligarchy Tarasa 
Barszczowskiego. Już w 2019 roku 
firma miała problemy w Mołdawii. 
Tamtejszy odpowiednik polskiego 
UOKiKu nałożył na nią karę za zbyt 
długie okresy płatności, służące do 
kredytowania bieżącej działalno-
ści. Mołdawskie media informo-
wały, że na początku marca 2020 
r. weszła w życie decyzja najwyż-
szego sądu Republiki Mołdawii 
w sprawie przymusowego usunię-
cia firmy T.B. Fruit z terytorium 
parku przemysłowego Edinet. 
Jednocześnie cytowano przedsta-
wiciela przedsiębiorstwa, który 
powiedział: „ostatecznie wszyst-
ko skończy się dobrze i ta decyzja 
nie zostanie wdrożona”. Jednak 

nie wszyscy przetwórcy w Mołda-
wii podzielali optymizm zarządu 
T.B. Fruit. Nie wykluczali możli-
wych, poważnych problemów z roz-
poczęciem produkcji w sezonie 
2020/2021. Członkowie Mołdaw-
skiego Stowarzyszenia Przetwór-
ców Owoców i Warzyw twierdzili, 
że nawet jeśli działalność T.B. Fruit 
zostanie zawieszona, 
to w nowym sezo-
nie, pięć pozosta-
łych mołdawskich 
przedsiębiorstw jest 
w stanie zagospo-
darować wszystkie 
jabłka przemysłowe. 
Łączne zdolności tych przedsię-
biorstw są w stanie przetworzyć  
350–400 tys. ton jabłek.

W ciągu ostatnich dwóch se-
zonów przetwórnie w Republice 
Mołdawii zakupiły i przetworzy-
ły 300–330 tys. ton jabłek. W tym 
udział T.B. Fruit stanowił 70–80 
tys. ton tych owoców. Jednak 
mołdawscy sadownicy nie chcieli 
wydalenia firmy. Przedstawiciele 
wielu tamtejszych stowarzyszeń 
producentów rolnych twierdzili, 
że ogrodnicy są zainteresowa-
ni kontynuacją działalności T.B. 
Fruit na krajowym rynku jabłek 
przemysłowych, ponieważ „poma-
ga to utrzymać konkurencyjność 
i podnieść ceny jabłek, a także 
umożliwia wygodniejszą logisty-
kę w sezonie”.

JESIEŃ 2020
Problemy finansowe spółki nie 
były tajemnicą w branży. Dostaw-
cy również mieli świadomość, że 
ewentualne dostawy mogą się źle 

skończyć dla ich płynności finan-
sowej. Wobec tego wielu dostawców 
zakładów w Dwikozach i Annopolu 
zawarło swego rodzaju ultimatum 
na dostawy jesienią 2020 roku. Wy-
glądało to tak, że np. po poniedział-
kowej dostawie pieniądze na koncie 
firmy pośredniczącej były na drugi 
dzień. Tak działało to przez kilka 

tygodni. Gdy zaprzestano płatno-
ści, a tylko zapewniano o nadcho-
dzących przelewach wielu kon-
trahentów wycofało się z dostaw. 
Niestety wielu dostarczało jabłka 
dalej. W efekcie należności ze stro-
ny przetwórni urastały do 200, 400 
czy 600 tys. zł. Dziś kilka takich 
długów można kupić w sieci wpi-
sując numer NIP T.B. Fruit jako 
dłużnika.

WPŁYWY, PLOTKI  
I TŁO FINANSOWE
Jak zawsze przy tego typu spra-
wach chodzi o ogromne pienią-
dze, politykę i wpływy. Nie ulega 
wątpliwości, że powstanie tak 
dużego zakładu w pobliżu dwóch 
zakładów (dominującej na rynku) 
firmy Döhler nie było w interesie 
niemieckich przedsiębiorców. Pro-
dukcja na taką skalę mogłaby w wi-
doczny sposób naruszyć interesy 
niemieckich przetwórców w Pol-
sce. Chociaż każdy przetwórca 
działa we własnym interesie, a nie 

Gdy zaprzestano płatności, 
a tylko zapewniano 

o nadchodzących przelewach 
wielu kontrahentów wycofało 

się z dostaw. 
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w interesie sadowników, to taka 
sytuacja bez wątpienia byłaby ko-
rzystna z punktu widzenia popy-
tu na surowiec. A więc korzystna 
z punktu widzenia producenta.

Nieciekawa była także sytuacja 
zatrudnionych w Annopolu i Dwi-
kozach. Pracownicy przez wiele 
miesięcy nie otrzymywali wyna-
grodzeń. Część zaległych pensji wy-
płacono w sierpniu. Co do produkcji 
we wspomnianych zakładach krąży 
wiele niepotwierdzonych informa-
cji. Mówi się, że zakłady mają nor-
malnie funkcjonować i produkować 
koncentrat. Tu pojawiała się data 
połowy września. Równocześnie 
dostawcy surowca stale ostrzegają 
na forach internetowych innych 
przedsiębiorców, aby ci nie współ-
pracowali z T.B. Fruit. 

Gdy budowa nowego zakładu 
została wstrzymana, w branży 
pojawiało się wiele plotek o zaist-
niałej sytuacji. Najczęściej dało się 
usłyszeć, że zakłady firmy będą 
przejmowane albo przez Niemców, 
albo przez Austriaków. Chociaż taki 
scenariusz zapewne nikogo by nie 
zdziwił, to nadal tylko pogłoski. 
W tej materii najwięcej zależy od 
ukraińskiej firmy Investohills Vesta. 
Albo będzie wyprzedawać majątek 
firmy (ma do tego prawo), albo zaj-
mie majątek i będzie kontynuować 
produkcję, w którymś z zakładów. 
Niewiadomych jest dużo. Jak na ra-
zie nie wiemy, co stanie się z niedo-
kończonym zakładem w Brzostow-
cu. Polskie kierownictwo firmy nie 
odpowiada na nasze pytania…

KAROL PAJEWSKI
WSPÓŁPRACA

ZABIEGI DOLISTNE
Po zbiorze owoców zachodzi w drzewach ogromna liczba proce-
sów biochemicznych prowadzących z jednej strony do tworzenia 
się pąków kwiatowych, a z drugiej strony do przygotowania się 
roślin do spoczynku zimowego. Oba procesy zachodzą prawid-
łowo tylko w obecności dużej ilości asymilatów, fitohormonów 
oraz przy właściwym zaopatrzeniu drzew w składniki mineralne, 
szczególnie w fosfor, potas oraz azot (także w mikroelementy, 
głównie bor). W październiku w pąkach kwiatowych znajdują się 
już wszystkie elementy kwiatów. W tym czasie drzewa rozpo-
czynają przejście w fazę bezwzględnego spoczynku zimowego. 

ZANIM ZAKWITNĄ
Drzewa owocowe klimatu umiar-
kowanego przygotowują się do 
kwitnienia wiele miesięcy wcześ-
niej. Pąki kwiatowe jabłoni ini-
cjują się już w drugiej dekadzie 
lipca roku poprzedniego, gruszy 
– w pierwszej dekadzie lipca, a cze-
reśni i wiśni już w drugiej dekadzie 
czerwca. W czasie tak długiego 
okresu obejmującego lato, jesień, 
zimę i wiosnę w pąkach różnicują 
się poszczególne elementy kwia-
tu. Tworzenie się pąków kwiato-
wych, jak widać, jest procesem 
długotrwałym i skomplikowa-
nym, podlegającym wpływom za-
równo czynników zewnętrznych 
– warunków atmosferycznych, 
jak i czynników wewnętrznych. 
Do czynników wewnętrznych na-
leżą głównie stopień odżywienia 
drzew w podstawowe składniki 
pokarmowe oraz mikroelementy 
i sprawnie zachodząca fotosynte-
za, będąca źródłem asymilatów. 
Bardzo istotna dla zawiązywania 

się pąków kwiatowych jest panu-
jąca latem temperatura. Średnia 
lata poniżej 13,5°C (w nocy poniżej 
8°C) ogranicza zakładanie pąków 
kwiatowych. Słoneczny sierpień 
i pierwsza połowa września, 
o przeciętnej temperaturze po-
wietrz około 25°C (noce o średniej 
temperaturze 15°C) są najodpo-
wiedniejsze do obfitego zawiąza-
nia pąków kwiatowych. Natomiast 
wyższa temperatura, szczególnie 
nocą, wpływa ujemnie na pąko-
wanie, zwłaszcza przy wysokiej 
wilgotności gleby. 

W tym czasie w przypadku 
ziarnkowych postępujemy po-
dobnie jak w przypadku pest-
kowych i możemy wykonać od 
2 do 3 opryskiwań mieszaniną 
mocznika i nawozów zawiera-
jących bor (i ewentualnie cynk). 
Zabiegi rozpoczynamy nie póź-
niej niż 14 dni po zbiorze owoców 
poszczególnych odmian. Stosu-
jemy od 5 do 10 kg mocznika oraz 
2–3 litry nawozu zawierających 
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boroetyloaminę lub 2 kg/ha na-
wozów opartych na poliboranach 
sodu. Do tej mieszaniny możemy 
dodać także 2–3 l nawozów za-
wierających cynk (uwaga: dawka 
nawozów cynkowych zależy od 
zawartości w nich Zn). Zabiegi po-
wtarzamy po 7–10 dniach, łącznie 
możemy wykonać do trzech takich 
opryskiwań, pamiętajmy jednak, 
aby w pierwszym zabiegu nie prze-
sadzać z dawką mocznika.

NIE TYLKO AZOT I BOR
Zastosowanie nawożenia do- 
listnego azotem, borem i ewen- 
tualnie cynkiem po zbiorze owo-
ców może mieć kluczowe znacze-
nie dla prawidłowego odżywienia 
drzew i wiązania pąków kwiato-
wych na przyszły sezon. Bor z je-
siennych zabiegów łatwo bowiem 
przemieszcza się do zdrewniałych 
organów. Będzie on wykorzystany 

wczesną wiosną przez pąki, kwiaty 
i zawiązki owoców. Zmagazynowa-
nie boru i amidowej formy azotu 
uniezależnia rozwój organów gene-
ratywnych od możliwości pobiera-
nia boru wczesną wiosną, gdy zwy-
kle panują niesprzyjające warunki 
do pobierania tego składnika. 

Natomiast przemieszczanie 
cynku w roślinach jest znacznie 
słabsze niż boru. Dlatego oprysku-
jąc jesienią zarówno młode liście 
na wierzchołkach pędów, jak i star-
sze liście oraz korę pędów jedno-
rocznych, możemy liczyć na to, że 
w końcowym efekcie zwiększymy 
jednak zawartość tego ważnego 
składnika pokarmowego w drze-
wach i pozostanie on w tkankach 
roślin do wiosny. W uzasadnionych 
przypadkach w nawożenie dolistne 
w tym okresie możemy włączyć 
także magnez, fosfor i potas. Mu-
simy pamiętać, że zawiązywanie 

i formowanie pąków kwiatowych 
zachodzi przy prawidłowym za-
opatrzeniu roślin w azot i fosfor, 
a potas zwiększa potencjał osmo-
tyczny komórek roślin, co może 
mieć znaczenie dla przezimowa-
nia roślin. 

W ostatnich latach niektórzy 
sadownicy stosują fosfor i potas 
oraz magnez także po zbiorze 
owoców. Czy takie postępowa-
nie ma sens? Zdaniem osób, któ-
re wykonują takie zabiegi – tak, 
szczególnie w latach i na kwate-
rach owocujących bardzo obficie. 
Z naszych obserwacji wynika, że 
drzewa opryskiwane wspomnia-
nymi składnikami pokarmowymi 
jesienią, a następnie wiosną, były 
w lepszej kondycji niż drzewa nie-
opryskiwane jesienią.

MARCIN OLESZCZAK
AGRISE SP. Z O.O.  

– GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG

REPORTAŻWARTO 
WIEDZIEĆ

Jesienią opryskując 
cynkiem zarówno 

młode liście na 
wierzchołkach pędów, 

jak i starsze liście 
oraz korę pędów 

jednorocznych, 
możemy liczyć na 

to, że w końcowym 
efekcie zwiększymy 

zawartości tego 
ważnego składnika 

pokarmowego 
w drzewach 

i pozostanie on 
w tkankach roślin  

do wiosny. FOT. M. STRUŻYK
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Sytuacja w sadach  
w sezonie 2021

Sytuacja w sadach od początku tego roku była wyjątkowa  
i to pod kilkoma względami. Przede wszystkim porównując 
ostatnie sezony, wyraźnie widać, jak bardzo w tym roku była 
opóźniona wegetacja. Natomiast przebieg warunków 
atmosferycznych sprawił, że z pozoru łatwa ochrona przed 
parchem, wcale taka nie była. Występowanie niektórych 
szkodników też znacznie się nasiliło. Mieliśmy również do czynienia  
m.in. z opadami gardu i podtopieniami sadów. W okresie przedzbiorczym 
także nie brakowało problemów.

PRZEBIEG WARUNKÓW 
ATMOSFERYCZNYCH
Analizując ostatnie trzy sezony, 
w pierwszym półroczu tego ro-
ku wegetacja była o dwa tygodnie 
opóźniona w porównaniu z 2020 r.  
i aż o trzy tygodnie w stosunku do 

wiosennego rozwoju wielu gatun-
ków drzew owocowych w 2019 r. 
Na przykład, te same drzewa cze-
reśni, które kwitły 23 kwietnia 
w 2019 r., taką samą fazę rozwo-
ju osiągnęły w tym roku dopiero  
10 maja (fot. 1).

W tym sezonie także przebieg 
warunków atmosferycznych różnił 
się znacząco. Występowały okresy 
suche i mokre, jednak biorąc pod 
uwagę sumę opadów i czas zwilże-
nia liści, można przyjąć, że sezon 
był mokry. Dobrym przykładem 

KRZYSZTOF 
GASPARSKI

GŁÓWNY DORADCA 
OGRODNICZY  

W PROCAM POLSKA
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mogą być wskazania stacji Bończa 
w gm. Warka, gdzie od 1 kwietnia 
do 13 września odnotowano opad 
w wysokości blisko 500 l/m2 (rys. 1).

Z roku na rok także gradobicia 
stanowią coraz większe zagrożenie 
dla sadów. W tym sezonie wielu sa-
downików nie tylko poniosło straty 
w plonie, lecz także musiało wal-
czyć o przetrwanie drzew. Uszko-
dzenia kory były w wielu przypad-
kach tak duże, że większość pędów 
nadawała się do usunięcia (fot. 2). 
Ich wycięcie pozbawia sadownika 
nawet plonu jabłek nadających się 
tylko do przemysłu, ale pozwala na 
przetrwanie sadu. Przycięte mocno 
po gradzie (w maju lub czerwcu) pę-
dy i dodatkowo zabezpieczone rany 
i pnie preparatami grzybobójczy-
mi pozwalają na przyrost nowych 

pędów jeszcze tego samego roku. 
Natomiast pozostawienie mocno 
uszkodzonych i nieprzyciętych ga-
łęzi w sadzie w celu zebrania plonu 
dla przemysłu, prowadzi do pogor-
szenia kondycji drzew i słabszego 
ich plonowania także w kolejnych 
latach. W przypadku tak dużych 
uszkodzeń, jakie widać na fot. 2, bez 

wykonania cięcia bezpośrednio po 
gradobiciu, należy obowiązkowo 
wykonać jesienią minimum jeden 
fitosanitarny zabieg preparatem 
miedziowym.

CHOROBY I SZKODNIKI
W przypadku ochrony przed par-
chem jabłoni sezon 2021 zapowiadał 

Fot. 1. Te same drzewa czereśni, które kwitły 23 kwietnia 2019 r., taką samą 
fazę rozwoju osiągnęły w tym roku dopiero 10 maja

Rys. 1. Wskazania stacji Bończa w gm. Warka, 
gdzie od 1 kwietnia do 13 września odnotowano opad
w wysokości blisko 500 l/m2

W tym sezonie wielu sadowników nie tylko 
poniosło straty w plonie, lecz także musiało 

walczyć o przetrwanie drzew.

23 kwietnia 2019 r.

10 maja 2021 r.

Kwiecień 2021 Maj 2021 Czerwiec 2021 Lipiec 2021 Sierpień 2021 Wrzesień 2021

wilgotność powietrza [%] Opady [mm] Zwilżenie liścia [min]

Opady deszczu: 488,4 mm

Opady [m
m

]

Zw
ilżenie liścia [m

in]

100

75

50

25

0

W
ilg

ot
no

ść
 p

ow
ie

tr
za

 [%
]

60

40

20

0

1440

1080

720

360

0

FOT. K. GASPARSKI



miesięcznik praktycznego sadownictwa SAD  10/2021

50
A

G
R

O
TE

CH
N

IK
A 

SEZON 2021

się na łatwy. Jednak z doświadcze-
nia sadowników wynika, że takie 
pozornie łatwe lata, często potrafią 
zaskoczyć. Tak było i w tym roku. 
Nie brakowało okresów ciągłego 
zwilżenia liści, nie zawsze po opa-
dach dawało się wjechać do sadu, 
a dodatkową przeszkodą w prawid-
łowej ochronie była wietrzna pogo-
da, która uniemożliwiała skuteczne 
wykonanie zabiegów zapobiegaw-
czych i interwencyjnych w maju. 
W efekcie po majowych infekcjach 

w wielu sadach w połowie czerw-
ca można było zaobserwować pla-
my parcha. Jako przykład podaję 
wskazania stacji w Lipowej (pow. 
Opatów), które potwierdzają, jak 
bardzo wietrzna pogoda w kwiet-
niu i maju utrudniała właściwe 
wykonywanie zabiegów ochrony, 
co miało istotny wpływ na skutecz-
ność zwalczania nie tylko sprawcy 
parcha jabłoni (rys. 2). 

W tym sezonie w okresie rozwo-
ju zarodników workowych parcha 

jabłoni odnotowano wiele infekcji, 
ale niewiele z nich określono jako 
tzw. silne. Na przykład pomiary ze 
stacji w Kleczanowie (pow. sando-
mierski), od kwietnia do czerwca 
2021 r. wykazały aż dwanaście in-
fekcji tzw. słabych, sześć średnich, 
a tylko dwie silne (rys. 3). Były to 
o tyle zdradliwe wskazania, że 
w czasie kilku z tych „słabych in-
fekcji” mieliśmy do czynienia z bar-
dzo dużą ilością zarodników worko-
wych, co nawet przy krótkim czasie 
infekcji doprowadzało do groźnych 
następstw. Duży potencjał zarodni-
ków zawsze bowiem zwiększa ryzy-
ko infekcji. Tak też się stało w tym 
sezonie. Obsypany plamami parcha 
liść widoczny na fot. 3, to efekt in-
fekcji, która nie osiągnęła statusu 
infekcji silnej. Biorąc powyższe pod 
uwagę, należy się liczyć z tym, że 
przy takiej presji ze strony sprawcy 
parcha, także przygotowywanie ja-
błek do przechowywania powinno 
uwzględniać zabezpieczenie ich 
przed przechowalniczą formą tego 
patogenu.

W bieżącym sezonie mniej do-
kuczliwy niż w latach poprzednich 
był mączniak jabłoni. Mroźna zi-
ma, a w jej wyniku przemarznięcie 
wielu zainfekowanych tym patoge-
nem pąków i pędów ograniczyło jego 
presję. Wszystko jednak wskazuje 

Fot. 2. Uszkodzenia 
gradowe (a, b)

Fot. 3. Po majowych 
infekcjach w wielu 
sadach w połowie 
czerwca można było 
zaobserwować plamy 
parcha

Rys. 2. Wskazania stacji w Lipowej (pow. Opatów)
potwierdzają, że wiatry w kwietniu i maju mocno 
utrudniały właściwe wykonywanie zabiegów ochrony

2 B

3

A

Kwiecień 2021 Maj 2021 Czerwiec 2021 Lipiec 2021 Sierpień 2021 Wrzesień 2021

7,5

5

2,5

0

Siła wiatru [m/s]

Si
ła

 w
ia

tr
u 

[m
/s

]



miesięcznik praktycznego sadownictwa SAD  10/2021

51

na to, że jego rozwój w tym sezonie 
będzie wystarczający, aby dać o oso-
bie znać w przyszłym roku. Dlate-
go podczas cięcia zimowego warto 
pamiętać o wycinaniu porażonych 
pędów.

W tym sezonie nie tylko parch 
jabłoni zaskoczył sadowników. 
Problemy sprawiała także ochro-
na przed mszycami. Mimo wielu 
zabiegów, szkodniki te dość dłu-
go pozostały aktywne. Sadowni-
cy dysponują różnej klasy opry-
skiwaczami, o różnych mniej lub 
bardziej precyzyjnych układach 
wentylatorowych. Wielu nie by-
ło więc w stanie 
właściwie ochro-
nić swoich sadów, 
a nieprzemyślany 
dobór środków 
i nadmierna liczba 

zabiegów sprzyjały rozwojowi ras 
odpornych tych szkodników.

POKŁOSIE ZIMY
W tym roku częstym widokiem 
były przemarznięcia podstawy 
pąków, czasem całych pędów, 
a nawet drzew. Sytuacja ta doty-
czyła nie tylko drzewek w szkół-
kach czy w młodych sadach, lecz 
także drzew kilkunastoletnich. 
Uszkodzenia te można było zaob-
serwować niemal na wszystkich 
gatunkach sadowniczych. Pod-
marznięte wiśnie bardzo wolno 
„startowały” wiosną, a faza białego 

Rys. 3. Pomiary ze stacji w Kleczanowie (pow. sandomierski)

W tym sezonie nie tylko parch 
jabłoni zaskoczył sadowników. 

Problemy sprawiała także 
ochrona przed mszycami.

 www.metos.pl tel. 733 601 690, 733 601 304
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pąka kwiatowego trwała dłużej niż 
zazwyczaj. W późniejszym okresie 
w niektórych sadach drzewa tego 
gatunku zamierały lub też na ich 
liściach pojawiały się srebrno-mar-
murkowe przebarwienia. Z kolei 
w sadach czereśniowych notowano 
duży opad zawiązków, a podczas 
letnich upałów drzewa wygląda-
ły na przywiędnięte. Śliwy także 
ucierpiały zimą (fot. 4). Dotyczyło 
to części odmian, ale zastanawia-
jące jest to, że w większości były 
to już te sprawdzone w naszym 
klimacie.

W sadach gruszowych uszko-
dzenia mrozowe są już niemal 
czymś naturalnym (fot. 5). Mimo 
wrażliwości tego gatunku na niską 
temperaturę, potrafi on, zwłaszcza 
przy dodatkowym wsparciu nawo-
zami dolistnymi i giberelinami, 
efektywnie regenerować uszko-
dzenia (fot. 6). Z zaskakującym 
zjawiskiem mieliśmy natomiast do 
czynienia w sadach jabłoniowych. 

W ostatnich latach do naszych sa-
dów trafiły odmiany bardziej po-
pularne w cieplejszych rejonach 

Europy, m.in. z grupy ‘Gala’ i z gru-
py ‘Red Delicious’. Ale, co dziwne, 
to nie one ucierpiały najbardziej. 

Fot. 4. W wielu gospodarstwach śliwy ucierpiały zimą (a), co miało wpływ na 
ich plonowanie (b)

Fot. 5. Grusze, szczególnie wiosną, wymagały odpowiedniego odżywienia, by mogły zregenerować się po zimie

A

B
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W tym roku notowano bowiem 
znaczne przemarznięcia w pełni 
owocujących drzew odmian ‘Glo-
ster’ czy ‘Idared’. Na skutek uszko-
dzeń mrozowych, więcej niż zwy-
kle jest też w sadach jabłoniowych 
odrostów korzeniowych. W wyni-
ku uszkodzenia przez mróz wiązek 
przewodzące transport asymila-
tów z korzeni do nadziemnej części 
drzewa był ograniczony, co sprzy-
jało właśnie wyrastaniu nowych 
odrostów korzeniowych. 

Należy się liczyć z tym, że drze-
wa na skutek niekorzystnego prze-
biegu warunków atmosferycznych 
w tym sezonie są osłabione. Warto 
je zatem wzmocnić przed spoczyn-
kiem, pamiętając, aby jednak nie 
pobudzać ich do wzrostu, a jedynie 
dokarmić tak, aby zgromadziły jak 
najwięcej substan-
cji pokarmowych 
potrzebnych do 
p r z e z i m o w a n i a 
i startu wiosną. 
Mam tu na myśli 
dolistne zastoso-
wanie po zbiorze 
owoców niewiel-
kich ilości azotu, 
pamiętając o zasi-
leniu drzew także 
cynkiem i borem. 
Nie wolno jednak przesadzić z na-
wozami, nie można stosować ich 
zbyt dużo i zbyt długo jesienią, by 
nie osłabić zimotrwałości roślin. 
Aby temu przeciwdziałać, warto 
zasilić drzewa zaraz po zbiorze 
owoców, a jesienią dodatkowo wy-
konać 1 lub 2 zabiegi z wykorzysta-
niem nawozów miedziowych lub 
nawet chelatu miedzi. Nie należy 

się bać stosowania wysokich da-
wek miedzi w okresie jesiennym. 
Zabieg taki ułatwia odprowadzenie 
składników pokarmowych z liści 
do pędów, a w następstwie przy-
śpiesza wejście drzew w spoczynek 

zimowy. Taką strategię z powodze-
niem stosuje wielu szkółkarzy.

KOLEJNY TRUDNY ROK
Coraz więcej gospodarstw wysta-
wianych jest na sprzedaż i coraz 

Fot. 6. Właściwe odżywienie drzew, nawet po mroźnej zimie, potrafi dać  
dobre efekty

Należy się 
liczyć z tym, że 
drzewa na skutek 
niekorzystnego 
przebiegu 
warunków 
atmosferycznych 
w tym sezonie są 
osłabione. 

R E K L A M A
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większa grupa sadowników twier-
dzi, że będzie miała problem z za-
pewnieniem następców. Być może, 
patrząc tym razem na tę niecieka-
wą sytuację optymistycznie, za kil-
kanaście lat spadnie wielkość pro-
dukcji owoców w Polsce, wzrośnie 
popyt, a co za tym idzie także cena, 

nauczymy się godnie 
sprzedawać owoce, 
no i znowu sadow-
nictwo wróci do do-
brej koniunktury. 
Obecnie normy han-
dlowe, na jakie tra-
fia się w Internecie, 
np. Rozporządzenie 

Komisji (WE) nr 85/2004 z dnia  
15 stycznia 2004 r. ustanawiające 
normy handlowe w odniesieniu 
do jabłek (https://www.prawo.pl/
akty/dz-u-ue-l-2004-13-3,67540362.
html) nie mają wiele wspólnego 
z wymaganiami stawianymi przez 
handlowców (tab. 1). 

Niestety, zwłaszcza w latach 
z dużą podażą jabłek, oczekiwania 
handlowców w kwestii np. wielko-
ści owoców poszczególnych odmian 
są często zawyżane, a przez to 
sztucznie obniżane wybory dostar-
czanych owoców. Samo dyskuto-
wanie o tym nie przynosi efektów, 
zatem trzeba dysponować zawsze 
owocami właściwie przygotowany-
mi zarówno do szybkiej sprzedaży, 
jak i do ich długiego przechowy-
wania. Mamy jeszcze duże zapasy 
jabłek z sezonu 2020, zatem aby 
mogły być tak długo przechowy-
wane do chłodni muszą trafiać 
owoce zabezpieczone tak przed 
chorobami patogenicznymi, jak 
i przed chorobami fizjologiczny-
mi (fot. 7). Do tych drugich zaliczyć 
możemy przede wszystkim gorzką 
plamistość podskórną (GPP), która 
potrafi spowodować większe straty 
w plonie niż choroby patogenicz-
ne (fot. 8). Objawy chorobowe GPP 
widoczne są często już w czasie 
zbioru. Dlatego do końca warto sto-
sować nawozy wapniowe, zwłasz-
cza w kwaterach odmian bardziej 
podatnych na wystąpienie GPP, 
takich jak: ‘Rubin’, ‘Ligol’ i ‘Szam-
pion’. Z kolei choroby patogenicz-
ne często uwidaczniają się dopie-
ro po otwarciu komór. Biorąc pod 
uwagę przedstawioną w tabeli 2  
wielkość opadów (z przełomu sierp-
nia i września) odnotowanych na 
wybranych stacjach w okresie 
przedzbiorczym, konieczne jest 
wykonanie 2 zabiegów zabezpie-
czających przed chorobami prze-
chowalniczymi w przypadku od-
mian jesiennych i 2 lub 3 zabiegi dla 
zbieranych w okresie późniejszym.

Coraz więcej gospodarstw 
wystawianych jest na 
sprzedaż i coraz większa grupa 
sadowników twierdzi, że będzie 
miała problem z zapewnieniem 
następców.

TEGOROCZNE ZBIORY JABŁEK
Odmiana ‘Piros’ mimo opóźnienia w zbiorach, trafiła na bardzo niesprzyjające 
ceny. Odmiana ‘Sunrise’ zamiast 20 sierpnia do zbioru nadawała się 6 wrześ-
nia, ale już najbardziej czerwone mutacje odmiany ‘Gala’ rozpoczęto zbierać 
w normalnym terminie. Przeprowadzane około 10 września testy dojrzałości 
zbiorczej wykazały, że po słonecznym i ciepłym tygodniu z chłodnymi nocami, 
jabłka wielu odmian zaczęły dojrzewać w błyskawicznym tempie, niwelując 
wiosenne i letnie opóźnienie wegetacji (fot.). Wszystko zatem wskazuje, 
że zbiory jabłek w 2021 roku będą prowadzone w normalnym terminie, ale 
w zależności od liczby pozostawionych na drzewie owoców i stopnia zre-
generowania drzew, należy się liczyć z tym, że nie wszystkie jabłka będą 
cechowały się odpowiednią wielkością i jakością.

Przeprowadzane około 10 września testy dojrzałości zbiorczej wykazały, 
że po słonecznym i ciepłym tygodniu z chłodnymi nocami, jabłka wielu 
odmian zaczęły dojrzewać w błyskawicznym tempie, niwelując opóźnienie 
wegetacji w tym sezonie

FOT. K. GASPARSKI
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CORAZ DROŻEJ
Tegoroczne „galopujące” ceny na-
wozów doglebowych nie idą w pa-
rze z cenami, jakie za swoje owoce 
otrzymują sadownicy. Wszystko 
wskazuje na to, że ten wzrost cen 
nawozów się szybko nie zakoń-
czy. Sadownicy zmuszeni będą 
do znalezienia tańszej alterna-
tywy i przetrwania tego okresu. 
Na krótką metę możemy wypra-
cować takie tańsze rozwiązania. 
Zwłaszcza na glebach urodzajnych, 
plonotwórczość sadów może być 
utrzymana bez dużych nakładów 
finansowych. Potwierdzają to wie-
loletnie badania prowadzone np. 
w SGGW w Sadzie Doświadczal-
nym w Wilanowie. Natomiast na 
glebach mniej urodzajnych wspar-
cie w postaci nawożenia doglebo-
wego będzie bardziej potrzebne. 
Podchodząc kompleksowo do je-
siennego i przyszłorocznego nawo-
żenia w sadach, możemy zadbać 
głównie o utrzymanie właściwego 
pH gleby i o dostępność łatwo przy-
swajalnych form wapnia. Tutaj jest 
wiele możliwości wyboru nawozów 

Fot. 7. Biorąc pod uwagę wielkość tegorocznych opadów w okresie 
przedzbiorczym, nieodzowne jest wykonanie zabiegów zabezpieczających 
owoce przed chorobami przechowalniczymi
Fot. 8. Gorzka plamistość podskórna potrafi spowodować większe straty 
w plonie niż choroby patogeniczne, a jej objawy chorobowe widoczne są 
często już w czasie zbioru  FOT. 1–8 K. GASPARSKI

7

8

www.fmrlisicki.pl

FABRYKA MASZYN 
ROLNICZYCH I SADOWNICZYCH
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wapniowych, ale działają one w róż-
nym tempie. Najłatwiej dostępne są 
formy tlenkowe wapnia, ale inge-
rują one mocno w życie biologiczne 
gleb. Zdecydowanie lepiej będzie za-
stosować jesienią wapno węglano-
we, biorąc jednak pod uwagę że ma 
ono różny czas rozpuszczania się. 
Najłatwiej dostępne dla roślin for-
my wapna węglanowego zwane są 
kredą (w tym także czarna kreda), 
a najwolniej tzw. dolomity. Często 
w handlu spotykać możemy także 
„kredę”, ale pokłady wapnia, z któ-
rych została pozyskana są jednak 
historycznie dużo starsze i wapń 
nie będzie uwalniany z tygodnia na 
tydzień.

Kolejnym pomysłem na oszczęd-
ności w przyszłym nawożeniu jest 

zadbanie o życie biologiczne gleby 
i mineralizację wszystkiego, co tyl-
ko możliwe. Na rynku pojawia się 
zresztą coraz więcej preparatów do 
rewitalizacji środowiska glebowe-
go (np. Rewital Pro+). Uwzględnia-
jąc powyższe zalecenia, na wielu 
glebach wystarczy w przyszłym 
roku zastosować startową dawkę 
nawozów azotowych, a na glebach 
uboższych tylko startową dawkę 

bezchlorkowych nawozów NPK. 
Biorąc pod uwagę obecne ceny, 
koszt nawożenia spadnie o około 
50%, czyli do bardziej akceptowal-
nego przez sadowników poziomu. 
Warto jednak przed podjęciem 
ostatecznej decyzji co do planu na-
wożenia, zweryfikować zasobność 
swoich gleb w składniki pokarmo-
we, zlecając wykonanie analizy 
gleby. 

Tabela 2. Ilość opadów w okresie przedzbiorczym 
(z przełomu sierpnia i września) odnotowanych 
w wybranych lokalizacjach

Nazwa stacji Wartość (mm)
Góra Św. Jana, gm. Jodłownik (00001327D) 150,6
Jasienna, gm. Korzenna (00001B54) 147,8
Sadłowice, gm, Wojciechowice (00007158) 140,4
Borzęcin, gm. Błędów (000027C8) 138,2
Wronowice, gm. Łososina Dolna (00001B4C) 134,2
Tęgoborze, gm. Łososina Dolna (00001B41) 132,2
Gnojnik, gm. Gnojnik, pow. brzeski (00001B51) 129,4
Zagorzyn, gm. Łącko (00001B52) 128,2
Marcyporęba, gm. Brzeźnica (0000221F) 126,6
Bessów, gm. Bochnia (00000E26) 124,8
Lisów. gm. Goszczyn (00001ADD) 123,2
Dziuchów, gm. Niemce (00000AC9) 122,0
Chomentówek, gm. Chmielnik (000026E5) 120,4
Gryfice, gm. Gryfice (00000660) 107,6
Prusy, Głuchów (00001AE1) 106,6
Czyżów, gm. Zawichost (00007150) 100,2

Tabela 1. Normy handlowe w odniesieniu do jabłek
Ustawowe normy handlowe Wybór Extra Wybór I Wybór II
Odmiany wielkoowocowe 70 mm 65 mm 65 mm
Odmiany drobnoowocowe 60 mm 65 mm 55 mm

Wszystko wskazuje 
na to, że wzrost 
cen nawozów się 
szybko nie zakończy. 
Sadownicy zmuszeni 
będą do znalezienia 
tańszej alternatywy 
i przetrwania tego 
okresu. 

Sprzedam  
drzewka śliw odmiany 

TEMANO®

odporne na szarkę

tel. 604 783 377, 696 057 860
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SERWIS
DLA SADOWNIKÓW

www.sad24.pl



STOP łobuzerce  
w handlu jabłkami!

W ostatnich dniach dwie naj-
większe sieci handlowe, w tym jed-
na z polskim kapitałem, próbowały 
wymusić na swoich dostawcach jab-
łka po karygodnie niskich cenach. 
Żądanie polega na przedstawieniu 
szczegółowego, tygodniowego 
harmonogramu dostaw jabłek wy-
sokiej jakości do końca bieżącego 
sezonu sprzedaży, czyli do sierpnia 
2022 r. po stałej cenie – jednakowej 

na jesieni i na wiosnę. Żądanie nie byłoby tak oburzające, gdyby nie oznaczało dla 
sadowników ceny za jabłka dużo poniżej 1 zł/kg.

 Wyżej opisana sytuacja, to prowadzenie polityki handlowej na pograniczu prawa 
i z pominięciem społecznej odpowiedzialności biznesu. Strategia handlowa uwzględ-
nia jedynie interesy kilku monopolistów na tym rynku. Sadownicy, którzy ponoszą 
największe nakłady finansowe i ryzyko związane z produkcją, otrzymują najmniej-
sze pieniądze za swoją ciężką pracę. Dziś polscy sadownicy walczą o przetrwanie 
i utrzymanie gospodarstw, zapewnienie godnego życia swoim rodzinom i możliwość 
utrzymania polskich produktów na sklepowych półkach, które wypierane są przez 
tani import niewiadomego pochodzenia. Wbrew opinii supermarketów walczymy 
również o ich interesy, bowiem doprowadzenie do upadku tysięcy polskich gospo-
darstw będzie równoznaczne z brakiem polskiego surowca na sklepowych półkach.  
 Związek Sadowników RP mając na uwadze opisane wyżej praktyki handlowe sieci han-
dlowych ponownie złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji  i Konsumentów wniosek 
o skontrolowanie, czy nie jest wykorzystywana przewaga kontraktowa do rażącego 
zaniżania cen. Ponadto w dniu 14 września w Warszawie odbyła się pikieta pod hasłem: 
„Polscy sadownicy mówią: STOP łobuzerce w handlu jabłkami!”. Podczas, której zaprezen-
towana została nasza propozycja cen na najbliższy sezon. Domagamy się utrzymania ceny 
na sklepowej półce w kwocie około 4 zł/kg jabłek, na co składać się będzie:

  2 zł/kg dla sadownika na pokrycie kosztów produkcji i zysk dla jego pracy;
  1 zł/kg dla dostawcy do marketu na pokrycie kosztów związanych z przygo-

towaniem towaru do obrotu;
  1 zł/kg dla supermarketu, jako marża sklepu.

W naszej opinii jest to sprawiedliwa propozycja w stosunku do zaangażowania 
pracy przy produkcji jabłek i realna oferta biorąc pod uwagę popyt i podaż jabłek 
w nadchodzącym sezonie. Połowa ceny ze sklepowej półki dla sadownika, to uczci-
wy podział dający zarobić 
godziwe pieniądze wszystkim 
uczestnikom tego rynku! Do 
realizacji naszej propozycji po-
trzeba wyłącznie dobrej woli 
ostatniego ogniwa, czyli su-
permarketów! Mamy nadzie-
ję, iż przeprowadzona pikieta 
pod siedzibą Biedronki będzie 
drogą do tej „dobrej woli su-
permarketów”.  

Agnieszka Dywan

materiały i więcej informacji:  
www.polskiesadownictwo.pl 
www.witaminowakraina.pl 

Jesteśmy także na

Grupy producenckie i firmy  
zainteresowane uczestnictwem  
w projektach realizowanych  
przez Związek, proszone są  
o kontakt z Agnieszką Dywan,  
tel. 48 664 37 79

Warto zadać sobie pytanie: Kto 
zarabia na polskich owocach? 

Odpowiedź jest jedna: na 
pewno nie sadownik! Ceny 

dyktowane są przez sklepy, 
a właściwie największe w Polsce 

sieci handlowe, do których 
mniejsze podmioty muszą się 

dostosować. Dotychczasowe 
działania i polityka handlowa 
supermarketów w Polsce pod 

„przykrywką” patriotyzmu 
konsumenckiego dużymi 

krokami prowadzi do:  
E upadku tysięcy polskich 

gospodarstw sadowniczych; 
E bankructwa kilkudziesięciu 
firm zajmujących się handlem 

owocami; E wprowadzenia 
do swojej oferty handlowej 
importowanych produktów 

niewiadomego pochodzenia.

Niestety, ale polski sadownik nie ma realnego 
wpływu na cenę owoców w sklepie. Na cenę 
jabłek mają bowiem wpływ trzy czynniki:
–  koszty produkcji bez zysku sadownika (za-

łożenie sadu, środki ochrony roślin, bieżąca 
pielęgnacja, przechowywanie, pracownicy) 
– oszacowano je w tym sezonie na oko-
ło 1,2 zł/kg jabłek,

–  koszty przygotowania owoców (opakowa-
nie, koszty transportu, koszty logistyczne 
firmy handlowej, podatki) – oszacowano na 
1 zł/kg,

–  marża sklepu (marża podmiotu handlowe-
go) – różnica pomiędzy sumą powyższych 
kosztów a ceną w sklepie.

Z w i ą ze k  S a d ow n i ków  R P  E  Z w i ą ze k  S a d o w n i k ó w  R P  E  Z w i ą ze k  S a d ow n i ków  R P  E  Z w i ą ze k  S a d ow n i ków  R P  E  Z w i ą ze k  S a d ow n i ków  R P

Z w i ą ze k  S a d ow n i ków  R P  E  Z w i ą ze k  S a d o w n i k ó w  R P  E  Z w i ą ze k  S a d ow n i ków  R P  E  Z w i ą ze k  S a d ow n i ków  R P  E  Z w i ą ze k  S a d ow n i ków  R P
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Z ekologią za pan brat
Arkadiusz Kartus (fot. 1) wraz z żoną Wiolettą i synami Aleksandrem 
i Antonim prowadzi gospodarstwo sadownicze w miejscowości Marchaty 
k. Białej Rawskiej. Sadownicy przed 14 laty podjęli decyzję o zmianie 
profilu gospodarstwa na ekologiczny. Przez lata doskonalili produkcję tą 
metodą. Dziś, jak mówią, istotna jest organizacja producentów owoców 
ekologicznych, poprawa możliwości sprzedaży tych produktów i edukacja 
konsumentów. Zacznijmy jednak od początku…

EKOLOGIA NIE MUSI BYĆ 
STAROŚWIECKA
Pierwsze spostrzeżenie, któ-
re przychodzi na myśl podczas 

wizyty w sadzie pp. Kartusów, to 
nowoczesność. Sadownicy dążą 
do wymiany nasadzeń, dlatego 
najstarsze kwatery jabłoni mają 5 

lat, a drzewa w większości prowa-
dzone są przy konstrukcji wspie-
rającej składającej się ze słupów 
betonowych i strunobetonowych 

FOT. J. DOBROSZ
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(Agzis) oraz rozciągniętych między 
nimi czterech drutów. System ten, 
zdaniem sadownika, sprawdza się 
bardzo dobrze. Całość sadu jest 
nawadniana. Warto też zwrócić 
uwagę na odmiany, które zostały 
wybrane do nasadzeń. Biorąc pod 
uwagę kolejność dojrzewania są 
to: ‘Gold Milenium’, ‘Sawa’, ‘Topaz’, 
Rene®Civren*, Gaia®, ‘Szampion’, 
‘Idared’ i ‘Chopin’. Często sadow-
nicy decydują się na przejście na 
produkcję ekologiczną z odmiana-
mi, które aktualnie mają w sadzie, 
co nie jest optymalnym rozwiąza-
niem. Niestety, odmiany, które nie 
mają w sobie genu odporności na 
parcha jabłoni będą sprawiały trud-
ności w uprawie tą metodą. Jeśli 
w swoim sadzie mamy standardowe 

odmiany, z czasem warto dążyć do 
ich wymiany na te odporne. Tak było 
i w naszym przypadku – wyjaśnia 
p. Arkadiusz.

Odmiana Gaia® pochodzi z Włoch 
i jest odporna na parcha jabłoni. 
Jej owoce smakiem przypominają 
‘Galę’. Dojrzałość zbiorczą rów-
nież osiągają w podobnym czasie  
(fot. 2). Druga z włoskich odmian to 

Rene®Civren*, także odporna na 
parcha jabłoni. Jej owoce są po-
dobne do ‘Szarej Renety’, jednak 
są słodsze. Im bliżej zbiorów, tym 
ordzawienie typowe dla tej od-
miany zajmuje coraz większą po-
wierzchnię owocu – powinno być 
to co najmniej 50–60% całej skórki  
(fot. 3), a wystawione na działa-
nie promieni słonecznych mają 

Fot. 1. Arkadiusz 
Kartus z synem 
Aleksandrem, 
który pomaga 
w prowadzeniu 
ekologicznego sadu 
jabłoniowego

Fot. 2. Odmiana 
Gaia® należy do 
grupy odmian 
odpornych na parcha 
jabłoni

 Często sadownicy decydują się  
na przejście na produkcję ekologiczną 

z odmianami, które aktualnie mają w sadzie. 
Niestety, odmiany, które nie mają w sobie 

genu odporności na parcha jabłoni będą 
sprawiały trudności w uprawie tą metodą.

 Ludzie powinni 
uświadomić sobie, 

jak ważna dla 
ich zdrowia jest 

zbilansowana 
dieta, spożycie 

owoców i warzyw. 
Powinni też znać 
zalety produktów 

ekologicznych, ich 
wartość i wpływ 

na zdrowie.

1

2
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czerwony rumieniec (fot. 4). Obie 
odmiany pochodzą z włoskiego 
konsorcjum szkółkarskiego CIV 
(Centro Innovazione Varietale), 
które słynie z produkcji odmian 
odpornych na różne patogeny 
i przystosowanych do zmieniają-
cego się klimatu. Ciekawą odmia-
ną jest również ‘Gold Milenium’ 
(fot. 5), odmiana polskiej hodowli, 
otrzymana w Instytucie Ogrodni-
ctwa w Skierniewicach. Natomiast 
odmiana ‘Chopin’ została wyho-
dowana w Katedrze Sadownictwa 
SGGW. Jest to odmiana zimowa, 
odporna na parcha jabłoni, owoce 
mają zielone zabarwienie skórki.

POCZĄTKI BYWAJĄ TRUDNE
Sadownicy zaczęli swoją przygo-
dę z ekologią w 2007 roku. Za tą 

decyzją przemawiały argumen-
ty przede wszystkim ideowe, ale 
też ekonomiczne. Z jednej strony 

chęć produko-
wania owoców 
„eko” wynikała 
z potrzeby ser-
ca. Chcieliśmy 
dostarczać na 
rynek ekologicz-
ne jabłka, ale 
też zwracaliśmy 

uwagę na aspekty finansowe. Cho-
ciaż rynek produktów ekologicz-
nych w Polsce nie był wtedy rozwi-
nięty, widzieliśmy, że takie trendy 
za granicą zyskują na znaczeniu. 
Już wtedy konsumenci zaczyna-
li szukać ekologicznych owoców 
i warzyw. Ponadto w podjęciu 
decyzji pomogły nam nasze cha-
raktery – zawsze staramy się po-
dejmować wyzwania, iść drogą, 
która dla innych może wydawać się 
zbyt trudna – mówi p. Arkadiusz. 

Zdaniem sadownika przejście na 
uprawę ekologiczną nie powinno 
odbywać się drastycznie, z dnia 
na dzień. W jego sadzie prepara-
ty biologiczne zastępowały środki 
konwencjonalne stopniowo. Nagła 
zmiana systemu produkcji może 
wpłynąć negatywnie na możliwość 
opanowania presji ze strony chorób 
i szkodników, plonowanie, a także 
kondycję drzew. Gdy zaczynaliśmy, 
produkcja ekologiczna jabłek była 

Fot. 4. Owoce Rene®Civren*, wystawione na działanie promieni słonecznych 
mają czerwony rumieniec

Fot. 3. Owoce odmiany Rene®Civren*

 Nagła zmiana systemu 
produkcji może wpłynąć 
negatywnie na możliwość 
opanowania presji ze strony 
chorób i szkodników, plonowanie, 
a także kondycję drzew. 
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czymś nowym i nieznanym, również 
dostępność wiedzy na ten temat była 
niewielka. Nie będę ukrywał, że dużą 
rolę w przypadku naszego gospodar-
stwa odgrywała metoda prób i błę-
dów. W ekologicznej uprawie naj-
więcej problemów pojawia się przez 
pierwsze trzy lata. Po tym czasie 
jest znacznie łatwiej. Przez pierw-
sze dwa lata testowaliśmy różne 
rozwiązania, zastępowaliśmy kon-
wencjonalne środki biologicznymi 

i zauważyliśmy, że taka ochrona 
przynosi dobre efekty. Utwierdziło 
nas to w przekonaniu, że produkcja 
owoców ekologicznych jest możliwa. 
Dodatkowo w tym czasie zacząłem 
interesować się wpływem mikroor-
ganizmów na uprawy. Sprawdzałem 
ich działanie po zastosowaniu za-
równo doglebowo, jak i przez opry-
skiwanie roślin. Widziałem pozytyw-
ne efekty i to motywowało mnie do 
dalszej pracy – mówi sadownik.

NAUKA NA WŁASNYCH 
BŁĘDACH
Jeśli chodzi o presję ze strony 
szkodników i sprawców chorób, 
wiele zależy od przebiegu warun-
ków atmosferycznych w danym 
sezonie. Newralgiczny jest okres 
kwitnienia, jeśli wówczas będzie 
deszczowo, należy liczyć się z na-
sileniem chorób grzybowych. Z ko-
lei długie, suche okresy sprzyjają 
rozwojowi szkodników. Zdaniem  

Fot. 5. Zbiory odmiany ‘Gold Milenium’
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p. Kartusa w produkcji ekologicz-
nej nie da się działać schematycz-
nie. Należy skupić się na przeciw-
działaniu wystąpienia i rozwojowi 
patogenów. Wsparciem w produk-
cji ekologicznej w gospodarstwie są 
pożyteczne mikroorganizmy. Jak 
wyjaśnia sadownik, od lat współ-
pracuje z firmą ProBiotics, która 
dostarcza takich rozwiązań w po-

staci probiotechnologii. Probio-
technologia to sposób opracowania 
i wytwarzania fermentowanych 
wyrobów z kompozycji pożytecz-
nych mikroorganizmów, ich me-
tabolitów oraz innych naturalnych
składników. Z moich obserwacji 
wynika, że stosowanie najpopu-
larniejszych mieszanin (EmFarma 
PlusTM, EmFarmaTM, Ema5TM) w pew-
nym stopniu ogranicza występowa-
nie np. parcha jabłoni i mączniaka. 
Mają one także działanie odstra-
szające w stosunku do szkodników. 
Ważne jednak, aby mieć na uwadze, 
niezależnie czy stosujemy rozwią-
zania oparte na drożdżach, czy bak-
teriach, że wymagają one sprzyja-
jącego środowiska. Jest to przede 

wszystkim odpowiednia wilgotność. 
Nie można stosować mikroorgani-
zmów przy dużej operacji słońca, 
ponieważ jest to dla nich zabójcze. 
Stosowanie mikroorganizmów 
wspomaga ochronę, pomaga zacho-
wać równowagę, jednak nie stanowi 
podstawy ochrony, jeśli mamy na 
celu produkcję jabłek deserowych  
– informuje sadownik. 

Jeśli chodzi o za-
grożenie ze strony 
sprawców chorób 
grzybowych, wios-
ną kluczowe są 
zabiegi miedzio-
we i siarkowe. Jak 
podkreśla sadow-
nik, ochrona w tym 
czasie powinna być 
bardzo intensyw-
na. Ponadto, podob-
nie jak w produkcji 
konwencjonalnej, 
dużym zagroże-

niem są mszyce. Do ich zwalczania 
stosuje się przede wszystkim pre-
paraty działające mechanicznie 
(Emulpar‘ 940 SC). Koncertujemy 
się przede wszystkim na ochronie 
przed kwitnieniem i staramy się nie 
dopuścić do dalszego rozwoju szkod-
ników. To jest dla nas najważniejszy 
okres. Jeśli w tym czasie ochrona się 
powiedzie, w dalszej części sezonu 
będzie znacznie łatwiej. Później 
ograniczamy np. mszyce przy okazji 
stosowania wodorowęglanu potasu 
– informuje p. Arkadiusz. Sadownik 
dużo uwagi poświęca też monito-
rowaniu lotów szkodliwych mo-
tyli. W tym celu wykorzystywane 
są pułapki feromonowe Medchem. 
Od 5 lat w sadzie stosowane są też 

zawieszki feromonowe Isomate CLS 
i CTT, czyli blokery rozmnażania 
owocówki jabłkóweczki i zwójek. 
Uważam, że są to rozwiązania bar-
dzo skuteczne. Zawieszki te należy 
stosować sukcesywnie, przez kilka 
lat. Jeśli presja motyli była bardzo 
duża, w pierwszym sezonie w skraj-
nych rzędach mogą pojawić się nalo-
ty zapłodnionych samic z sąsiednich 
sadów. W tym roku nie udało nam 
się zakupić zawieszek, ale stale mo-
nitorujemy loty szkodliwych motyli 
i muszę przyznać, że odławiają się 
pojedyncze osobniki. Uważam, że 
jest to efekt kilkuletniego stosowa-
nia tych produktów. W tym roku 
ochronę opieraliśmy na bakteriach 
Bacillus thuringiensis. Od lat w ra-
zie potrzeby wykorzystujemy zareje-
strowany w ekologii preparat BioBit 
z bardzo dobrymi efektami – dodaje 
sadownik. Jak dodaje, w tym sezo-
nie w uprawie jabłoni nie stosowali 
własnych mieszanin pochodzenia 
naturalnego, jednak przez lata z po-
wodzeniem wykorzystywali olejek 
cynamonowy. Zawiera on kuma-
rynę, która rozpuszcza chitynę. 
Odstrasza to szkodniki. W tym 
roku dwukrotnie zastosowano go 
w kwaterze czereśni. 

TECHNICZNIE
Zabiegi ochrony w gospodarstwie 
wykonywane są zestawem: Lam-
borghini (fot. 6) z opryskiwaczami 
Turbomatic lub Steiner. Do cięż-
szych prac wykorzystywane są 
natomiast starsze ciągniki marki 
Fendt (fot. 7). Dużym wyzwaniem 
w produkcji ekologicznej jest na-
tomiast zwalczanie chwastów. 
Jak wyjaśnia sadownik, co roku 

 Nie można stosować 
mikroorganizmów przy dużej 
operacji słońca, ponieważ jest 
to dla nich zabójcze. Stosowanie 
mikroorganizmów wspomaga 
ochronę, pomaga zachować 
równowagę, jednak nie stanowi 
podstawy ochrony, jeśli mamy 
na celu produkcję jabłek 
deserowych.
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wiosną jest wykonywany zabieg 
pielnikiem podkoronowym (fot. 8), 
co pozwala ograniczyć zachwasz-
czenie. Ważne, aby zabieg ten wy-
konać wcześnie, zanim chwasty 
zdążą się dobrze ukorzenić. Jeśli 

chodzi o koszenie murawy, na-
leży podchodzić do tego zabiegu 
z umiarem, ponieważ trawy sta-
nowią schronienie dla różnego 
rodzaju organizmów pożytecz-
nych, które są sprzymierzeńca-
mi w walce ze szkodnikami – tu 
największą rolę odgrywa osiec 
korówkowy. Z tego względu p. 
Wioletta posadziła na skraju rzę-
dów kępy ozdobnej trawy, w której 

pożyteczne organizmy mogą zna-
leźć schronienie (fot. 9).

Bardzo ważnym elementem 
w produkcji jest nawożenie or-
ganiczne, jednak – jak informu-
je sadownik – w Polsce są duże 

problemy, jeśli chodzi o dostępność 
ekologicznego obornika. W gospo-
darstwie bazuje przede wszystkim 
na oborniku w formie peletu. Przy 
nawożeniu nim wykorzystywany 
jest rozrzutnik (fot. 10).

Fot. 6. Do 
lżejszych prac 

wykorzystywany 
jest ciągnik 

Lamborghini

Fot. 7. Starsze 
modele 

ciągników Fendt 
wykorzystywane 

są m.in. przy 
zbiorze owoców

Fot. 8. Chwasty 
usuwane są 

mechanicznie

6 7

8

Tyczki bambusowe 
Słupy betonowe 
Słupy strunobetonowe
Pale drewniane  
impregnowane ciśnieniowo
Druty sadownicze  
Crapal i Bekaert
Wężyki sadownicze,  
Szybkozłączki
Stebofixy, Kotwy sadownicze
Akcesoria

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

www.konstrukcje-sadownicze.pl
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CZAS NA ORGANIZACJĘ
Jeśli chodzi o sprzedaż owoców 
bio, to problemy są podobne jak 
na rynku owoców konwencjo-
nalnych. Dlatego też założyliśmy 
Stowarzyszenie Polski Eko Owoc, 
które wspiera wszystkich techno-
logicznie i pomaga w sprzedaży, 
skróceniu łańcucha dostaw i edu-
kowaniu konsumentów. W ramach 
Stowarzyszenia dzielimy się do-
świadczeniem i wiedzę, z której 
mogą korzystać  nowi kandydaci na 

sadowników ekologicznych. Obec-
nie idziemy też w kierunku wspólnej 
organizacji sprzedaży. Chcemy być 
partnerem w handlu dla sieci i prze-
twórni. Niestety w pojedynkę może-
my być łatwo rozgrywani, podobnie 
jak producenci konwencjonalni. Do 

tej pory organizowaliśmy sprzedaż 
na własną rękę. Obecnie pracujemy 
nad sprzedażą internetową. Część 
owoców również przetwarzamy, 
sprzedajemy w postaci suszu i so-
ków – wyjaśnia p. Arkadiusz.

A CO NA PRZYSZŁOŚĆ?
Czego bym sobie życzył? Chciałbym, 
aby uwolnić nieco rynek produktów 
ekologicznych, trochę go zliberalizo-
wać. Droga do rejestracji produktów 
do ochrony biologicznej powinna być 

mniej wymagająca 
niż w przypadku 
środków chemicz-
nych. To zdecydo-
wanie ułatwiłoby 
sadownikom pracę 
i wpłynęło pozytyw-
nie na opłacalność 
produkcji. Druga 
kwestia to eduka-
cja konsumencka. 

Chodzi mi o zwiększenie spożycia 
owoców i warzyw. Niestety wszyscy 
wiemy, że spożycie tych produktów 
maleje. Ludzie powinni uświadomić 
sobie, jak ważna dla ich zdrowia 
jest zbilansowana dieta, spożycie 
owoców i warzyw. Powinni też znać 

zalety produktów ekologicznych, ich 
wartość i wpływ na zdrowie – mówi 
sadownik. Jak dodaje: niestety, jeśli 
chodzi o edukację ekologiczną – na-
wet dziś nie możemy mówić, że jest 
ona realizowana w pełnym zakresie. 
Zwłaszcza na uczelniach i w szkołach 
rolniczych temat ekologii wciąż ma 
marginalne znaczenie. Jest jeszcze 
wiele do zrobienia w tym aspekcie. 

W gospodarstwie już kolejne 
pokolenie troszczy się o produkcję 
zdrowych owoców. Syn pp. Kartu-
sów – Aleksander chce kontynu-
ować pracę rodziców, prowadzić 
dalej gospodarstwo ekologiczne, 
rozwijając je pod kątem aktual-
nych trendów. Obecnie takim wy-
zwaniem jest rozwój sprzedaży 
internetowej pochodzących z go-
spodarstwa owoców i produktów.

JUSTYNA DOBROSZ
SAD24.PL

 Obecnie idziemy też 
w kierunku wspólnej 
organizacji sprzedaży. Chcemy 
być partnerem w handlu dla 
sieci i przetwórni. Niestety, 
w pojedynkę możemy być 
łatwo rozgrywani, podobnie jak 
producenci konwencjonalni.

Fot. 9. Kępy 
wysokiej trawy 
stanowią 
schronienie 
dla owadów 
pożytecznych 

Fot. 10. 
Rozrzutnik  
do nawozów 
Ditta Seria

FOT. 1–10 J. DOBROSZ9 10
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Sadowniczy nieużytek 
w nowym wcieleniu
Ochrona sadu o powierzchni przekraczającej 150 hektarów, szczególnie 
jeśli nie był on chroniony, nawożony, ani cięty przez dwa, trzy lata stanowi 
nie lada wyzwanie. O tym, jak brak ochrony i cięcia wpływa na kondycję 
drzew zapytaliśmy Piotra Zielińskiego, który wraz z Damianem 
Kozłowskim od tego sezonu zajmuje się sadem w Lipowej.

W jakiej kondycji zastaliście sad 
w Lipowej?
Piotr Zieliński: W zasadzie od 
dwóch lat nie prowadzono tam 
ochrony lub była ona szczątkowa. 
Niestety miało to wpływ na kon-
dycję drzew. Wiosną widzieliśmy 
gołym okiem oznaki niedoborów 
składników pokarmowych. Sad 

nie był również cięty. Na niektó-
rych kwaterach, przy rozstawie 
3,5 m, gałęzie z sąsiadujących 
rzędów się stykały. Po obcięciu za 
pomocą listwy konturowej drzew 
z jednej strony rzędu koniecz-
ny był przejazd rozdrabniaczem 
do gałęzi, ponieważ nie byliśmy 
w stanie ponownie wjechać w to 

międzyrzędzie, aby wykonać cięcie 
w sąsiadującym rzędzie. 

Po takim okresie pozostawienia 
sadu bez ochrony spodziewaliśmy 
się w zasadzie wszystkiego. Jednak 
największe obawy budziła presja 
ze strony sprawców chorób grzy-
bowych. Sugerowały to również 
liczne mumie, jakie widzieliśmy 

FO
T.

 J.
 D

O
BR

O
SZ
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LOKALIZACJA:   
Lipowa położona jest około  

4 km od Opatowa. Gospodarstwo 
sadownicze wcześniej należało 
do Romana Jagielińskiego, ale 

jesienią 2019 roku wystawiono je na 
licytację. Obecnie dzierżawią je  

Piotr Zieliński i Damian Kozłowski, 
którzy wdrażają tam metody 

rolnictwa ekologicznego

GLEBY:  
I–III klasy bonitacyjnej to 91% 

gruntów, pozostałe w większości  
to klasa IVa 

WIELKOŚĆ: 154 ha 

ODMIANY:  
‘Gloster’, ‘Natali Gala’ i ‘Gala Must’, 
‘Ligol’, ‘Szampion’, ‘Idared’, ‘Mutsu’, 

‘Elise’, ‘Lobo’, ‘Golden Delicious 
Reinders’ oraz ‘Rubin’. Drzewa na 

podkładce ‘M.9’ stanowią 95%, 
pozostałe rosną na ‘M.26’

na drzewach. Natomiast analiza 
liści wykazała, że będziemy mieli 
do czynienia z dużym zagrożeniem 
ze strony parcha jabłoni. Kolejnym 
problemem były szkodniki. Obser-
wowaliśmy dużą liczbę jaj owoców-
ki. Niemal pewna był również duża 
presja zwójek. Wynikało to z faktu, 
że gatunki te miały w takim sadzie 
idealne warunki do rozwoju i zimo-
wania. Nasze przypuszczenia się 
sprawdziły. Jeśli chodzi o mszyce, 
to brak ochrony paradoksalnie nie 
wpłynął na zwiększenie presji ze 
strony tych szkodników. Po kilku 
sezonach bez ochrony znacząco 
wzrosła bowiem populacja wielu 
organizmów pożytecznych, które 
są antagonistyczne wobec mszyc. 
Wystarczył jeden zabieg prepara-
tem zawierającym azadyrachtynę 
(NeemAzal T/S), aby zapomnieć 
o tym szkodniku, co w mojej opi-
nii jest sukcesem i pozytywnym 
zaskoczeniem. Warto dodać, że 
to rozwiązanie można z czystym 
sumieniem polecać do ochrony 
konwencjonalnej. Warto zwrócić 

uwagę, że z perspektywy sadów, 
które były intensywnie prowa-
dzone, ale przeszły na system 
ekologiczny, w pierwszym roku 
zauważalny jest brak organizmów 
pożytecznych. Dopiero w drugim, 
trzecim roku ochrony biologicznej 
widzimy, że ich populacja zaczyna 
się odbudowywać i obserwujemy 
ich pozytywny wpływ. Tutaj była 
naturalna przerwa, która dała 
czas na rozbudowanie ich populacji  
(fot. 2).

W odróżnieniu od mszyc bar-
dziej problematyczna była ochrona 
przed zwójkami i owocówką jab-
łkóweczką. Ich loty rozpoczęły się 
wraz z początkiem czerwca i z ma-
łą przerwą trwały praktycznie 
do końca sierpnia. Po raz kolejny 
przekonaliśmy się, że aby skutecz-
nie ochronić przed szkodnikami 
tak duży obszar sadu, kluczową 
kwestią jest monitoring. W sadzie 
rozwiesiliśmy 20 pułapek feromo-
nowych do odłowu owocówki i 10 
do odłowu zwójek. Liczba motyli 
odłowionych w poszczególnych 

kwaterach w tych samych okre-
sach znacząco się od siebie róż-
niła. W przypadku naszego sadu 
na większej jego części presja była 
duża lub bardzo duża.

Ochronę przed owocówką jab-
łkóweczką oparliśmy na selektyw-
nym, biologicznym środku Madex 
Max (zawiera entomopatogenicz-
ny wirus z rodziny Baculoviridae). 
Preparat jest skuteczny jedynie 
po spożyciu go przez larwy owo-
cówki, wobec czego kluczem do 
uzyskania oczekiwanych efektów 
jest odpowiednia technika i termin 
zabiegu. W sezonie wykonaliśmy 
nim osiem, a w niektórych kwate-
rach dziewięć zabiegów. Biorąc pod 
uwagę wysoką presję szkodnika, 

Fot. 1. Piotr Zieliński w sadzie w Lipowej



miesięcznik praktycznego sadownictwa SAD  10/2021

REPORTAŻ
68

A
G

R
O

TE
CH

N
IK

A 

użycie preparatu biologicznego 
i uszkodzenia w wysokości 4–5% 
można z czystym sumieniem mó-
wić o sukcesie w ochronie.

Wspomniał Pan o dużym zagro-
żeniu ze strony parcha jabłoni. 
Jak udało się go opanować?
P.Z.: Jeśli chodzi o parcha, rzeczy-
wiście spodziewaliśmy się dużej 
presji, dlatego podjęliśmy staran-
ną ochronę. W tym celu stosowa-
liśmy preparaty siarkowe i wodo-
rowęglan potasu. Kluczowy jest 
monitoring i odpowiednia tech-
nika zabiegów. Zawsze należy je 
wykonywać z pewnym wyprzedze-
niem. Kiedy planowaliśmy dzier-
żawę sadu o takiej powierzchni, 
wiedzieliśmy, że nie możemy po-
zwolić sobie na opóźnienia. Z tego 
względu musieliśmy zaopatrzyć się 
w niezawodny sprzęt. Obecnie nie 
obserwujemy praktycznie żadnych 
plam parcha na zawiązkach, cho-
ciaż można doszukać się pojedyn-
czych plam na liściach. Ponieważ 
sezon sprzyjał infekcjom spraw-
cy parcha, tym bardziej efekty 

prowadzonej przez nas ochrony 
są naprawdę zadowalające. 

Zabiegi na powierzchni 150 ha 
są nie lada wyzwaniem. Jak uda-
je się je wykonać na czas?
P.Z.: Obecnie w ciągu kilkunastu 
godzin jesteśmy w stanie wykonać 
potrzebny zabieg w całym sadzie. 
Wykorzystujemy w tym celu sie-
dem zestawów opryskiwacz i ciąg-
nik. Pod względem technicznym 
jesteśmy więc w stanie zmieścić 
się oknie pogodowym. Od począt-
ku wiedzieliśmy, jakim wyzwa-
niem będzie prowadzenie sadu na 
takiej powierzchni, jednak warto 
zwrócić uwagę np. na ochronę 
przed chwastami. Nie stosujemy 
obecnie żadnych herbicydów, pla-
nujemy zakupić maszyny do me-
chanicznej uprawy gleby w rzę-
dach drzew. Chcemy jednocześnie 
usuwać chwasty w rzędach i kosić 
trawę w międzyrzędziu. W tym se-
zonie jednak kosimy jeszcze trawę 
w międzyrzędziach najpierw z jed-
nej strony rzędu, potem z drugiej, 
podjeżdżając maksymalnie blisko 

drzewa. Efekt jest zadowalający, 
ale koszty rosną. Konieczność dwu-
krotnego przejazdu tym samym 
rzędem wydłuża czas potrzebny 
na wykonanie tej pracy. W tym 
przypadku zazwyczaj pracuje  
5 ciągników i zajmuje to około 6 dni. 
Dlatego wprowadzenie innego roz-
wiązania staje się koniecznością.

Przy takiej powierzchni sadu 
nie braliśmy też pod uwagę ręczne-
go cięcia drzew (fot. 3). Już na eta-
pie planowania zdecydowaliśmy, 
że konieczny jest zakup własnej 
listwy konturowej. Tak, jak już 
wspomniałem, wzrost drzew był 
bardzo silny, dlatego zabieg cięcia 
mechanicznego zimą zajął nam  
3 miesiące. Na niektórych odmia-
nach przeprowadziliśmy też deli-
katną korektę ręczną. 

Jak przerwa w cięciu, ochronie 
i nawożeniu sadu wpłynęła na 
plonowanie drzew?
P.Z.: Brak ochrony niestety miał 
negatywny wpływ na plonowanie 
drzew, zwłaszcza w przypadku 
odmian, które wymagają regular-

Fot. 2. W drugiej części sezonu biedronki skutecznie ograniczają populację mszyc   FOT. 1–3 J. DOBROSZ
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nego cięcia, np. ‘Mutsu’, Jonagoldy  
i ‘Ligol’. Zauważyłem negatywne 
konsekwencje przede wszystkim 
w postaci przemiennego owoco-
wania. Widzieliśmy już podczas 
pierwszych oględzin sadu, że musi-
my liczyć się z mniejszym plonowa-
niem niektórych odmian. Gałęzie 
zaczynały się ogołacać, a owoco-
wanie przesuwało się na końce pę-
dów. Wprowadzenie cięcia mecha-
nicznego było jednak konieczne. 
Obecnie jednak jesteśmy mile za-
skoczeni. Owocowanie oczywiście 
nie jest na razie optymalne, ale za 
rok spodziewamy się już znacznie 
lepszych zbiorów. 

Czy możemy mówić o jakieś 
granicy, kiedy sadu nie uda się 
odnowić po przerwie w ochronie 
i nawożeniu?
P.Z.: Przywrócić do użytkowania 
sad będzie można zawsze, tylko 
powinniśmy sobie zadać pytanie 
o sens ekonomiczny tego działania. 
Takich odmian, jak ‘Gala’, ‘Ligol’ 
i Jonagoldy przy dużym zaniedba-
niu, moim zdaniem, nie byłoby 
sensu ratować. 

Uprawa jabłoni na tak dużej po-
wierzchni, to olbrzymia inwe-
stycja pod względem finanso-
wym. Nie baliście się jej podjąć?
P.Z.: Decyzja o dzierżawie była 
poparta solidną analizą rynku, 
kosztorysami i dokładną lustra-
cją sadu. Mieliśmy świadomość, 
że podejmujemy się ogromnego 
wyzwania. Z jednej strony zakła-
daliśmy, że będziemy prowadzić 
uprawę w systemie ekologicznym. 
Dodatkową trudnością było to, że 

sad nie był chroniony przez kilka 
sezonów. Istotną kwestią była rów-
nież skala tego przedsięwzięcia. 
Wiedzieliśmy, że musimy podzie-
lić obowiązki. Ja odpowiadam za 
agrotechnikę, natomiast Damian 
zajmuje się kwestiami organizacyj-
nymi i sprzedażowymi. 

Nie będę ukrywał, że to duże wy-
zwanie finansowe. Zakładaliśmy 
margines błędu, wiele w produk-
cji sadowniczej zależy bowiem od 
pogody. Bez szczegółowych kosz-
torysów nie zdecydowalibyśmy się 

na dzierżawę tego gospodarstwa. 
Oczywiście później pojawiło się 
wiele mniejszych wyzwań – pla-
nowanie pracy i zabiegów, sprawne 
działanie. Początkowo nie działało 
to tak wydajnie, jak zakładaliśmy, 
ale z czasem wszystko zaczęło 
współgrać. Pomógł też sprzęt oraz 
czynnik ludzki. Miejscowi pracow-
nicy znają te kwatery, doskonale 

poruszają się w sadzie – to bardzo 
ułatwia wiele prac. Z perspektywy 
kilku miesięcy mnie samemu tak-
że jest łatwiej – coraz lepiej znam 
sad, potrafię ocenić jego możliwo-
ści, znam zagrożenia. 

Kalkulacja kosztów, dokładne 
obliczanie czasu pracy, optyma-
lizacja, ograniczanie przejazdów 
i zużycia paliwa – to co w Lipowej 
robimy na dużą skalę, powinno 
być prowadzone w każdym gos-
podarstwie. Nie robimy zabiegów 
na wyrost, liczmy też koszty pracy 

własnej! Od początku uwzględnia-
liśmy koszty amortyzacji maszyn, 
opłacalności ich zakupu i czas pra-
cy naszych pracowników. Obecnie 
sytuacja rynkowa zmusza nas do 
optymalizacji wszystkich kosztów. 

Dziękuję za rozmowę,

JUSTYNA DOBROSZ
SAD24.PL

Fot. 3. Przy takiej powierzchni sadu nie brano pod uwagę cięcia ręcznego  
– już na etapie planowania zdecydowano o zakupie listwy konturowej
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Odmiany czereśni (cz. I)

Odmiany wczesne
MGR AGNIESZKA GŁOWACKA INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Duży wpływ na powodzenie produkcji czereśni ma odpowiedni 
dobór odmian. Dzięki wyborowi do uprawy towarowej nowych, 
ciekawych odmian szczepionych na karłowych podkładkach  
i pozytywnym zmianom w agrotechnice, uprawa czereśni  

w naszym kraju cieszy się rosnącą popularnością, 
jednak zbiory tych owoców są ciągle 

stosunkowo niskie. Wynika to przynajmniej  
z kilku powodów, zarówno z nietrafionego 

wyboru stanowiska pod sad czereśniowy, 
jak i odmian. Te błędne wybory 
przyczyniają się do przemarzania 
drzew zimą oraz pąków kwiatowych  
i kwiatów w czasie wiosennych 
przymrozków. Na glebach zbyt lekkich 
możemy zaobserwować zrzucanie 

zawiązków lub też wyraźne drobnienie 
owoców. Gleby zbyt zwięzłe, podmokłe  

i zimne sprzyjają natomiast rozwojowi 
chorób, m.in. raka bakteryjnego. Ponadto  

w deszczowe lata dużo problemów w uprawie 
czereśni sprawia pękanie i gnicie owoców.  

W artykule zamieszczono przegląd wybranych odmian  
z podziałem na wczesne oraz średnio wczesne i późne.
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KLUCZ DO SUKCESU
Cechy, jakimi powinny charak-
teryzować się odmiany czereśni 
wybierane obecnie do sadów to-
warowych to przede wszystkim: 
wysoka wytrzymałość drzew na 
mróz i mała podatność na cho-
roby, wczesny lub bardzo późny 
termin dojrzewania owoców, ma-
ła podatność skórki na pękanie 
i trwałość w obrocie oraz śred-
nica owocu co najmniej 26 mm, 
co odpowiada masie powyżej 9 g. 
Jedynie dla odmian o wczesnym 
terminie dojrzewania kryterium 
wielkości jest nieco łagodniejsze. 
W handlu najlepiej sprawdzają 
się odmiany o atrakcyjnych, jęd-
rnych owocach typu chrząstki.

Obecnie wciąż poszukujemy 
atrakcyjnych odmian z owocami 
o masie przekraczającej 10 g, które 
swoimi cechami odpowiadałyby 

i producentowi, i konsumentowi. 
W licznych ośrodkach hodowla-
nych na świecie prowadzone są 
prace nad uzyskaniem odmian 
m.in. wytrzymałych na mróz i od-
pornych lub mało podatnych na 
raka bakteryjnego. Pożądane są 
również odmiany o dużych, jęd-
rnych owocach, odpornych lub 
mało podatnych na pękanie i o wy-
sokich walorach smakowych. 

Interesujące odmiany czereśni 
otrzymano w wyniku prac hodow-
lanych prowadzonych m.in. w Cze-
chach, Kanadzie, Niemczech, na 
Węgrzech, Ukrainie i we Francji. 
W doświadczeniach odmianowo-
-porównawczych oraz kolekcji 
Instytutu Ogrodnictwa – PIB 
w Sadzie Doświadczalnym w Dą-
browicach od co najmniej kilku lat 
oceniana jest przydatność wielu 
z nich do uprawy w warunkach 

klimatycznych centralnej Polski. 
Z prowadzonych badań wynika, że 
przynajmniej kilka z ocenianych 
odmian może urozmaicić asorty-
ment czereśni produkowanych 
w naszym kraju.

ODMIANY WCZESNE
Od wielu lat najczęściej spotyka-
ną w sadach towarowych odmianą 
o wczesnym terminie dojrzewania 
jest ‘Burlat’. Ma ona atrakcyjne, 
smaczne owoce, dobrze rozpozna-
wane przez konsumentów, które 
są jednak dość podatne na pękanie 
i gnicie w latach obfitujących w opa-
dy deszczu. Z nowszych odmian 
o wczesnym terminie dojrzewania 
na uwagę zasługują: ‘Rita’, ‘Helga’, 
‘Priusadiebnaja’, ‘Earlise’ (‘Rive-
del’, ‘Early Lory’), ‘Skazka’ (‘Bajka’),  
‘Kasandra’, ‘Jacinta’, ‘Annus’ (‘Anita’)  
i ‘Elektra’.

‘RITA’
TERMIN 
DOJRZEWANIA

zwykle 8–10 dni 
przed odmianą 
‘Burlat’

MASA OWOCU powyżej 7 g
KSZTAŁT 
OWOCU

sercowaty, 
spłaszczony  
na wierzchołku

Odmiana otrzymana na Węgrzech 
ze skrzyżowania czereśni ‘Trusen-
skaja 2’ z siewką z wolnego zapylenia 
odmiany ‘Germersdorfska’. Drzewa 
rosną dość silnie, kwitną wcześnie, 
plonują średnio obficie. Owoce doj-
rzewają bardzo wcześnie, zwykle 
8–10 dni przed odmianą ‘Burlat’. 
Podobnie jak owoce innych bardzo 
wczesnych odmian czereśni – nie 
są zbyt duże. Zdarza się jednak, 
że w niektórych sezonach osiągają 

masę powyżej 7 g, co w przypadku 
tak wczesnej odmiany jest zale-
tą. Są sercowate, spłaszczone na 

wierzchołku. Okrywa je ciemno-
czerwona, lśniąca skórka. Miąższ 
jest czerwony, dość jędrny, soczysty, 
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smaczny. Sok czerwony. Pestka 
jest mała, jajowata. Wskutek wy-
stąpienia obfitych opadów deszczu 

w czasie dojrzewania owoce pęka-
ją w stopniu zbliżonym do owoców 
odmiany ‘Burlat’, a w niektóre lata 

nawet bardziej. Odmiana przydat-
na do uprawy pod foliowymi 
zadaszeniami.

‘HELGA’

TERMIN 
DOJRZEWANIA

zwykle 3–4 dni przed 
odmianą ‘Burlat’

MASA OWOCU 8–9 g
KSZTAŁT 
OWOCU

szerokosercowaty

Odmiana otrzymana w Czechach 
w wyniku krzyżowania czereśni 
‘Early Rivers’ (‘Kaštanka’) x ‘Mo-
reau’. W pierwszych latach po 
posadzeniu drzewo rośnie silnie, 
ale po wejściu w okres owocowania 
jego wzrost słabnie. Tworzy rozło-
żystą, umiarkowanie zagęszczoną 
koronę. Kwitnie wcześnie, a kwia-
ty są średnio podatne na późno-
wiosenne przymrozki. Według 
opinii hodowcy, drzewa tej od-
miany wcześnie wchodzą w owo-
cowanie i są plenne. Z dotychcza-
sowych obserwacji prowadzonych 
w SD w Dąbrowicach wynika, że 
wysokie plony można uzyskać 
z drzew uszlachetnianych na 

podkładkach karłowych. Drzewa 
szczepione na siewkach czereśni 
ptasiej plonują natomiast regular-
nie, ale średnio obficie lub słabo. 
Owoce osiągają dojrzałość zbior-
czą 3–4 dni wcześniej od owoców 
odmiany ‘Burlat’. Są duże, o masie  
8–9 g, szerokosercowate. Okrywa 

je ciemnoczerwona, lśniąca skór-
ka. Miąższ jest ciemnoczerwony, 
średnio jędrny, w typie sercówki, 
bardzo smaczny. Owoce odmiany 
‘Helga’ są mniej podatne na pęka-
nie od owoców odmiany ‘Burlat’, 
ale ich wadą jest zbyt niska jęd-
rność miąższu.
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‘PRIUSADIEBNAJA’

TERMIN 
DOJRZEWANIA

zwykle 2–3 dni 
przed odmianą 
‘Burlat’

MASA OWOCU 6,5–7 g
KSZTAŁT 
OWOCU

kulisty, lekko 
spłaszczony  
na wierzchołku

Odmiana otrzymana na Ukrainie 
w wyniku krzyżowania czereśni 
‘Dönissena Żółta’ × ‘Jaboulay’. Drze-
wa rosną silnie, kwitną średnio 
wcześnie, wcześnie wchodzą w okres 
owocowania oraz obficie i regularnie 
plonują. Owoce dojrzewają zwykle 
2–3 dni przed owocami odmia-
ny ‘Burlat’ i osiągają masę 6,5–7 g. 
Są kuliste, lekko spłaszczone na 
wierzchołku. Okrywa je żółta skór-
ka z mniej lub bardziej intensyw-
nym jasnoczerwonym rumieńcem. 

Miąższ jest kremowy, jędrny, lekko 
kwaskowaty, smaczny. Do zalet od-
miany ‘Priusadiebnaja’ należą bar-
dzo dobre plonowanie drzew oraz 

mała podatność owoców na pękanie 
w czasie deszczu. Ciekawa odmia-
na dla osób poszukujących owoców 
o jasno zabarwionej skórce.

‘EARLISE’ (‘RIVEDEL’, ‘EARLY LORY’)

TERMIN 
DOJRZEWANIA

zwykle 1–3 dni przed 
odmianą ‘Burlat’

MASA OWOCU 9 g
KSZTAŁT 
OWOCU

kulisty, spłaszczony 
na wierzchołku

Odmiana otrzymana we Francji 
w wyniku krzyżowania ‘Stark Har-
dy Giant’ × ‘Burlat’. Jej drzewo rośnie 
dość silnie i tworzy luźną, półwznie-
sioną koronę. Kwitnie wcześnie, dla-
tego kwiaty są często uszkadzane 
przez późnowiosenne przymrozki, 
a plonowanie drzew w jednym ro-
ku jest słabe, a w innym średnio 
dobre. Owoce osiągają dojrzałość 
zbiorczą zwykle 1–3 dni przed od-
mianą ‘Burlat’. Są atrakcyjne, duże, 
o masie około 9 g. Są kuliste, spłasz-
czone na wierzchołku. Osadzone są 
na dość krótkiej szypułce. Okrywa 

je ciemnoczerwona skórka, nie-
stety bardzo podatna na pękanie 
w czasie opadów deszczu. Miąższ 
czerwony do ciemnoczerwonego, 
stosunkowo jędrny, smaczny. Pest-
ka średniej wielkości, owalna, nie 
przylega do miąższu. ‘Earlise’ to 

odmiana o bardzo atrakcyjnych 
owocach, wyróżniających się wiel-
kością rzadko spotykaną w grupie 
wcześnie dojrzewających czereśni. 
Do jej wad należy nieregularne plo-
nowanie drzew i wysoka podatność 
skórki na pękanie.
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‘SKAZKA’ (‘BAJKA’) 

TERMIN 
DOJRZEWANIA

zwykle tak jak 
odmiana ‘Burlat’

MASA OWOCU 7–8 g
KSZTAŁT OWOCU szerokosercowaty

Odmiana otrzymana na Ukrainie 
w wyniku krzyżowania ‘Droga-
na Żółta’ × ‘Walerij Czkałow’. Jej 
drzewa są wytrzymałe na mróz 
i mało podatne na choroby. Ros-
ną silnie, kwitną średnio wcześ-
nie, a pąki kwiatowe i kwiaty są 
mało podatne na uszkodzenia 
przymrozkowe, dlatego plonu-
ją zwykle dobrze i regularnie. 
Owoce osiągają dojrzałość zbior-
czą w terminie zbliżonym do od-
miany ‘Burlat’. Mają szerokoser-
cowaty kształt i osiągają masę  
7–8 g. Okrywa je ciemnoczerwona, 

lśniąca skórka. Miąższ ma bar-
wę ciemnoczerwoną i jest jędrny, 
średnio soczysty, kwaśno-słodki, 
smaczny. Sok jest ciemnoczerwo-
ny. Pestka jest średniej wielkości, 

okrągła, dobrze oddziela się od 
miąższu. Z dotychczasow ych 
obserwacji w ynika, że owoce 
są średnio podatne na pękanie 
i gnicie.

‘KASANDRA’ 

TERMIN 
DOJRZEWANIA

zwykle w terminie 
odmiany 'Burlat'   
lub 2–3 dni później

MASA OWOCU 8–9 g
KSZTAŁT 
OWOCU

szerokosercowaty

Odmiana otrzymana w Czechach 
przez krzyżowanie ‘Burlat’ × 
‘Sunburst’. Drzewa rosną umiar-
kowanie silnie, bardzo wcześnie 
wchodzą w okres owocowania, 
plonują regularnie i obficie. Owo-
ce dojrzewają w terminie zbli-
żonym do odmiany ‘Burlat’ lub 
2–3 dni później. Osiągają zwy-
kle masę 8–9 g i osadzone są na 
dość długich szypułkach. Skórka 
jest ciemnoczerwona, błyszczą-
ca, mało podatna na pękanie. 
Miąższ jest ciemnoczerwony, 

soczysty i bardzo smaczny. ‘Ka-
sandra’ jest interesującą, wczes-
ną odmianą czereśni o dużych, 
bardzo atrakcyjnych owocach. 

Z dotychczasowych obserwacji 
wynika, że są one mało podatne 
na pękanie, ale mniej jędrne niż 
owoce odmiany ‘Burlat’. 
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‘JACINTA’ 

TERMIN 
DOJRZEWANIA

zwykle 2–5 dni po 
odmianie ‘Burlat’

MASA OWOCU 8–10 g
KSZTAŁT 
OWOCU

sercowaty

Interesująca odmiana czereśni 
o bardzo atrakcyjnych owocach 
typu chrząstki, otrzymana w Cze-
chach z wolnego zapylenia cze-
reśni ‘Vega’. W pierwszych latach 
po posadzeniu w SD w Dąbrowi-
cach drzewa szczepione na pod-
kładce ‘GiSelA 5’ rosły umiar-
kowanie silnie i plonowały na 
średnim poziomie, ale od pią-
tego roku plony są regularne 
i obfite. Owoce dojrzewają zwykle  
2–5 dni po odmianie ‘Burlat’. Są 
duże, o masie 8–10 g, a hodowca 
podaje, że mogą osiągać nawet 

do 12 g. Mają sercowaty kształt 
i osadzone są na długiej szypułce. 
Miąższ jest czerwony, soczysty, 
bardziej jędrny niż odmiany ‘Bur-
lat’, smaczny. ‘Jacinta’ jest intere-
sującą, wczesną odmianą czereśni 

o bardzo atrakcyjnych owocach ty-
pu chrząstki, umiarkowanie po-
datnych na pękanie. Może znaleźć 
swoje miejsce na rynku w okresie 
między zbiorami odmian ‘Burlat’ 
i ‘Vanda’.

‘ANNUS’ (‘ANITA’)  

TERMIN 
DOJRZEWANIA

zwykle 3–5 dni po 
odmianie ‘Burlat’

MASA OWOCU 6,5–7,5 g
KSZTAŁT 
OWOCU

sercowaty

Odmiana otrzymana na Węgrzech 
w wyniku krzyżowania czereśni 
‘Truszenskaja 2’ z siewką z wolnego 
zapylenia odmiany ‘Germersdorf-
ska’. Jej drzewa są wytrzymałe na 
mróz, rosną umiarkowanie silnie, 
kwitną średnio wcześnie, plonują 
corocznie, w pierwszych latach po 
posadzeniu średnio obficie, a od 
piątego roku obficie. Owoce dojrze-
wają 3–5 dni po odmianie ‘Burlat’ 
i osiągają masę 6,5–7,5 g. Są ser-
cowate i okrywa je ciemnoczer-
wona, lśniąca skórka. Miąższ jest 
ciemnoczerwony, chrząstkowaty, 

soczysty, bardzo smaczny. Smak 
owoców odmiany ‘Annus’ przy-
pomina wczesne czereśnie upra-
wiane dawno temu w ogrodach 
przydomowych. Według hodowcy 
jest to odmiana niewrażliwa na 
pękanie i gnicie owoców. Niestety 

z naszych dotychczasowych ob-
serwacji wynika, że owoce pęka-
ją w czasie deszczowej pogody, 
a wrażliwość na pękanie w niektó-
rych latach jest nawet wyższa niż 
odmiany ‘Burlat’. Warto ją upra-
wiać pod foliowymi zadaszeniami.
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‘ELEKTRA’

TERMIN 
DOJRZEWANIA

zwykle 5 dni po 
odmianie ‘Burlat’

MASA OWOCU 7–9 g
KSZTAŁT 
OWOCU

szerokosercowaty

Odmiana otrzymana na Ukrainie 
przez krzyżowanie czereśni ‘Dro-
gana Żółta’ × ‘Walerij Czkałow’. 
Drzewa są wytrzymałe na mróz, 
rosną umiarkowanie silnie, kwit-
ną dość późno, dlatego kwiaty są 
rzadko uszkadzane przez późno-
wiosenne przymrozki, a plonowa-
nie jest zwykle dobre i regularne. 
Owoce dojrzewają około 5 dni po 
odmianie ‘Burlat’. Osiągają masę 
około 7 g, a według opinii hodowcy 
mogą osiągać do 9 g. Są szeroko-
sercowate, osadzone na dość krót-
kiej i wiotkiej szypułce. Okrywa je 

ciemnoczerwona, lśniąca skórka, 
średnio podatna na pękanie. Miąższ 
jest początkowo żywoczerwony, 
a u bardziej dojrzałych owoców 
– ciemnoczerwony, chrząstkowa-
ty, słodkawy, soczysty, smaczny. 
Pestka średniej wielkości, kulista, 
nie przylega do miąższu. ‘Elek-
tra’ jest odmianą czereśni nowej 

generacji o twardych owocach, ty-
pu chrząstki, średnio podatnych 
na pękanie. Drzewa są łatwe do 
prowadzenia, plonują dobrze, ale 
wydaje się, że owoce, które dojrze-
wają na przełomie 3. i 4. tygodnia 
dojrzewania czereśni  mogą być 
mało konkurencyjne ze względu 
na ich wielkość. 
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Co w nauce piszczy, czyli Dzień Otwartych Drzwi  
w Instytucie Ogrodnictwa –PIB (cz. II)

Na straży bioróżnorodności
30 czerwca br. odbył się – w formule on-line – Dzień Otwartych Drzwi. 
Z wykładów prowadzonych przez pracowników Instytutu można było 
dowiedzieć się m.in. o projektach, jakie obecnie są realizowane 
w jednostce oraz odmianach sprawdzonych i polecanych do nasadzeń. 

ZASOBY GENOWE POD OCHRONĄ

Jednym z priorytetowych zadań 
realizowanych przez Instytut 
Ogrodnictwa – PIB w Skiernie-

wicach jest ochrona zasobów geno-
wych roślin ogrodniczych. W latach 
2015–2020 prace z tego zakresu 
prowadzono w ramach dwóch za-
dań PW IHAR–IO: Zadania 1.3 pt.: 
„Gromadzenie, zachowanie w ko-
lekcjach ex situ, kriokonserwacja, 
ocena, dokumentacja i udostępnia-
nie zasobów genowych i informacji 
w zakresie roślin warzywnych, sa-
downiczych, ozdobnych i miododaj-
nych oraz spokrewnionych dzikich 
gatunków” oraz Zadania 1.7 pt.: „Po-
szerzanie różnorodności gatunków 
i odmian roślin ogrodniczych na 
obszarach wiejskich oraz podno-
szenie świadomości społeczeństwa 
w zakresie znaczenia roślinnych 
zasobów genowych”. Od 2021 roku 
jest to zadanie celowe finansowa-
ne przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Za większość dzia-
łań dotyczących ochrony zasobów 

genowych roślin ogrodniczych odpo-
wiada Zakład Odmianoznawstwa, 
Szkółkarstwa i Zasobów Genowych 
kierowany przez dr. hab. Mirosława 
Sitarka. Prowadzone prace obejmują 
gromadzenie, zachowywanie w ko-
lekcjach ex situ, charakteryzowa-
nie i udostępnianie obiektów roślin 
warzywnych, sadowniczych, ozdob-
nych i miododajnych dla potrzeb 
bezpieczeństwa żywności, rolnictwa 
i zachowania bioróżnorodności na 
terenach wiejskich. 

W projekcie, oprócz IO–PIB 
w Skierniewicach, uczestniczy  
7 instytucji zewnętrznych, które re-
alizują łącznie 9 tematów szczegó-
łowych. Należą do nich: Arboretum 
i Zakład Fizjografii w Bolestraszy-
cach, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu, Szkoła Główna Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie, 
Polska Akademia Nauk Ogród Bo-
taniczny – Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w Powsi-
nie, Zakład Doświadczalny Oceny 
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Odmian w Lisewie, PlantiCo Hodow-
la i Nasiennictwo Ogrodnicze Zie-
lonki Sp. z o.o., Towarzystwo Przy-
jaciół Dolnej Wisły w Grucznie. Stan 
utrzymywanych zasobów genowych 
roślin ogrodniczych w kolekcjach In-
stytutu Ogrodnictwa – PIB i instytu-
cji współpracujących wynosi blisko 
22 tys. obiektów. Największą grupę 
stanowią warzywa – 12 402 obiekty, 
następnie rośliny sadownicze – 7305, 
ozdobne 1902 i miododajne 243. 

Większość obiektów roślin wa-
rzywnych jest przechowywana 
w postaci nasion zdeponowanych 
w Krajowym Centrum Roślinnych 
Zasobów Genowych w Radzikowie. 
Zasoby genowe szparaga, czosnku, 
szalotki i dzikich gatunków z rodza-
ju Allium zachowuje się w postaci 
systematycznie odnawianych ko-
lekcji polowych. W przypadku 

roślin sadowniczych, ozdobnych 
i miododajnych dominują kolekcje 
polowe prowadzone zgodnie z wy-
maganiami agrotechnicznymi da-
nego gatunku lub grupy roślin. 
Dla czosnku i jabłoni stosuje się 
także krioprezerwację, a podatne 
na wymarzanie odmiany winorośli 
utrzymuje się w tunelu foliowym. 
Z kolei część genotypów śliwy zgro-
madzono w karkasie w celu ochrony 
ich przed groźną chorobą wirusową 
– szarką.

Przedmiotem zainteresowania 
kuratorów poszczególnych kolekcji 

są zarówno odmiany stare uprawia-
ne dawniej na ziemiach polskich, 
odmiany uprawiane w okresie po-
wojennym i współcześnie, jak i lo-
kalne typy i dzikie krewniaki ga-
tunków roślin uprawnych. Obiekty 
z kolekcji i wyniki badań prowadzo-
nych w kolekcjach są prezentowane 
podczas konferencji, warsztatów 
i seminariów tematycznych, służą 
do celów hodowlanych i edukacyj-
nych. Podejmowane wysiłki mają 
na celu ochronę zasobów genowych 
roślin ogrodniczych dla przyszłych 
pokoleń. 

SYSTEMY DO MONITORINGU I MASOWYCH ODŁOWÓW SZKODNIKÓW 

Monitoring oznacza regular-
ne jakościowe i ilościowe 
pomiary lub obserwacje 

zjawiska czy obecności np. szkodni-
ków, przeprowadzane przez z góry 
określony czas. Prowadzenie moni-
toringu występowania szkodników 
w sadach i na plantacjach jest pod-
stawą racjonalnego ich zwalcza-
nia. Monitoring to również kontrola 
rozprzestrzeniania się szkodliwych 
agrofagów, co wkrótce będzie obli-
gatoryjne zgodnie z zarządzeniami 
UE. Jednak prawidłowe wykonanie 
monitoringu wymaga znajomości 
identyfikacji i biologii monitorowa-
nych szkodników, a także ich pro-
gów zagrożenia – wyjaśniała dr 
Małgorzata Tartanus z Zakładu 

Ochrony Roślin. Wsparciem w pro-
wadzeniu obserwacji obecności 
szkodników w sadach i na plan-
tacjach są różnego rodzaju na-
rzędzia, m.in. tablice lub pułapki 
lepowe w kolorze żółtym, białym, 
niebieskim, pułapki z feromonem, 

atraktantem pokarmowym lub 
płynem wabiącym, a także pułap-
ki świetlne. Stosowane są przede 
wszystkim do odłowu osobników 
dorosłych chrząszczy, motyli i mu-
chówek. Innym sposobem wykony-
wania obserwacji w monitorowaniu 

Prowadzone prace obejmują gromadzenie, 
zachowywanie w kolekcjach ex situ, 

charakteryzowanie i udostępnianie obiektów 
roślin dla potrzeb bezpieczeństwa żywności, 

rolnictwa i zachowania bioróżnorodności  
na terenach wiejskich. 
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szkodników jest metoda strząsa-
nia owadów z odpowiedniej liczby 
gałęzi drzew w sadzie na płachtę 
entomologiczną, a na roślinach ja-
godowych na płytkę o średnicy co 
najmniej 18 cm, i poddanie kontro-
li tego co zostało strząśnięte. Wy-
stępowanie szkodników w sadach 
i na plantacjach można również 

określić na podstawie uszkodzeń 
przez nie powodowanych, wtedy 
pobierane są uszkodzone organy ro-
ślinne (pędy, liście, owoce). Efektem 
prowadzonego monitoringu może 
być: prowadzenie ochrony plantacji 
w optymalnych terminach, ogra-
niczenie stosowania insektycydów, 
obniżenie nakładów na ochronę, 

zmniejszenie chemizacji środowi-
ska, zwiększenie bezpieczeństwa 
owoców dla człowieka. Skuteczną 
pomoc w tym kontekście można 
znaleźć na stronie http://www.
inhort.pl/serwis-ochrony-roslin 
i w systemie wspomagania decyzji 
HortiOchrona (http://hortiochrona.
inhort.pl/).

WYZWANIE ZERO ZANIECZYSZCZEŃ W RAMACH STRATEGII 
„EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD”

Jak informował dr Waldemar 
Świechowski, „Europejski Zie-
lony Ład” to nowa strategia 

Komisji Europejskiej, której celem 
jest zbudowanie nowoczesnej, za-
sobooszczędnej i konkurencyjnej 
gospodarki do 2050 r., cechującej 
się neutralnością klimatyczną 
i oddzieleniem wzrostu gospodar-
czego od wykorzystania zasobów 
naturalnych. „Europejski Zielony 
Ład” zakłada osiągnięcie zerowego 
poziomu emisji zanieczyszczeń do 
2050 r., aby wszyscy mogli żyć w nie-
toksycznym środowisku. Aby osiąg-
nąć ten cel, trzeba zapewnić ograni-
czenie zanieczyszczenia do takiego 
poziomu, który nie będzie wywierać 
szkodliwych skutków dla zdrowia 
i naturalnych ekosystemów, a także 
nie będzie przekraczać zdolności 
naszej planety do regenerowania 
się. W obszarze rolnictwa Komisja 
Europejska opracowała strategię 
„Od Pola do Stołu” oraz Strategię 
Bioróżnorodności, które są elemen-
tami „Zielonego Ładu” i wzajemnie 
się uzupełniają. Celem strategii 
„Od Pola do Stołu” jest opraco-
wanie sprawiedliwego i zdrowego 
systemu żywnościowego, który 

będzie bezpieczny dla środowiska 
przyrodniczego oraz neutralny 
dla klimatu. W ramach tej strate-
gii zakłada się m.in. ograniczenie 
stosowania pestycydów chemicz-
nych i związanych z nimi zagrożeń 
o 50% oraz ograniczenie stosowa-
nia nawozów mineralnych o co naj-
mniej 20% do 2030 r. 

Jak podkreślał dr W. Świechow-
ski, odpowiednia infrastruktura 
gospodarstwa, stan techniczny 
sprzętu do ochrony roślin oraz 
postępowanie operatora zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i ko-
deksem dobrej praktyki ochrony 
roślin umożliwiają znaczną reduk-
cję zagrożenia dla zdrowia ludzi, 

zwierząt i środowiska. Podczas 
przechowywania pestycydów, 
napełniania opryskiwacza, my-
cia i zagospodarowania pozosta-
łości cieczy użytkowej po zabiegu 
ochrony roślin często dochodzi 
do kumulacji na niewielkiej po-
wierzchni substancji biologicznie 
czynnej i powstania zanieczysz-
czeń miejscowych. Są one groźne 
w skutkach, gdyż substancje te 
przemieszczają się w głąb profilu 
glebowego i docierają do wód grun-
towych i cieków wodnych. Duże 
możliwości ograniczenia emisji 
pestycydów do środowiska znaj-
dują się po stronie techniki ochro-
ny roślin. Precyzyjna kalibracja 
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opryskiwacza jest gwarancją 
poprawnie wykonanego zabiegu 
ochrony roślin zgodnie z etykietą 
stosowanego środka i minimal-
ną ilością pozostałości. Ponadto 

stosowanie technik nanoszenia 
umożliwiających ograniczenie 
znoszenia stosowanych środków 
ochrony oraz opryskiwaczy wy-
posażonych w układ recyrkulacji 

cieczy użytkowej lub wyposa-
żonych w systemy identyfikacji 
opryskiwanych obiektów pozwa-
lają znacznie ograniczyć emisję 
pestycydów do środowiska.

DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH 

Przedstawiciele Zakładu 
Pszczelnictwa w Puławach, 
który jest integralną częścią 

IO–PIB, przedstawili zakres pro-
wadzonych badań, rolę owadów 
zapylających w środowisku, bioróż-
norodność owadów zapylających 
w Polsce oraz wszelkie interakcje 
w relacji owady zapylające – rośliny 
pożytkowe dla owadów. Zaprezen-
towano też kolekcję roślin miodo-
dajnych prowadzoną w Zakładzie 
od wielu lat w ramach wcześniej 
realizowanych Programów Wielo-
letnich lub dotacji celowej mającej 
na celu ochronę zasobów genowych 
roślin użytkowych. Zakres pro-
wadzonych badań dotyczy przede 
wszystkim wielu aspektów ma-
jących bezpośrednie powiązanie 
z owadami zapylającymi, z pszczo-
łą miodną na czele, a w szczególno-
ści genetyką i hodowlą tego gatun-
ku oraz sztucznym unasienianiem 
matek pszczelich, doskonaleniem 
technologii pasiecznych mających 
na celu pozyskiwanie wysokiej ja-
kości produktów pszczelich, zna-
czeniem pszczół jako zapylaczy 
roślin uprawnych, efektów eko-
nomicznych realizowanej usługi 
ekosystemowej przez te owady 
oraz badaniem jakości produktów 
pszczelich.

Naukowcy zwrócili również uwa-
gę na warunki funkcjonowania 

pasiek, podkreślając znaczenie 
stałego dostępu owadów do zaso-
bów pastwiska pszczelego, czyli do 
tzw. taśmy pokarmowej niezbędnej 
dla owadów, która w dużym stop-
niu uzależniona jest od bioróżno-
rodności środowiska życia pszczół. 
Prowadzona w Zakładzie kolekcja 
roślin miododajnych pełni rolę źród-
ła materiału rozmnożeniowego do 
wykorzystania przez pasjonatów 
poprawy pożytków pszczelich. Za-
prezentowano również niektóre 
szczegóły biologii i hodowli innych 
gatunków pszczół mających znacze-
nie w zapylaniu, takich jak murarka 

ogrodowa, murarka rogata, noży-
cówka pospolita i trzmiele. Mimo 
tego, że główną rolę w zapylaniu 
większości roślin uprawnych pełni 
pszczoła miodna, to w przypadku 
mniejszych populacji roślin, głównie 
dziko rosnących, te gatunki owadów 
spełniają bardzo ważną rolę. Zapre-
zentowano też bioróżnorodność dzi-
ko żyjącej enomofauny zapylającej 
w Polsce i ich znaczenie w gospodar-
ce człowieka i w środowisku.

MATERIAŁY PRASOWE IO -PIB, 

OPRACOWAŁA 
DOROTA ŁABANOWSKA-BURY

W celu zwiększania bioróżnorodności bazy 
pożytkowej pszczół niezbędna jest troska  

o rośliny miododajne dostarczające owadom 
pyłku i nektaru oraz wprowadzanie gatunków 

kwitnących w tzw. lukach pożytkowych. 



Nowa choroba 
przechowalnicza jabłek
DR HANNA BRYK, MGR INŻ. HUBERT GŁOS, MGR. MONIKA MICHALECKA  
INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, SKIERNIEWICE

Światowa literatura fitopatologiczna wymienia około 90 gatunków 
grzybów, które są sprawcami chorób przechowalniczych jabłek.  
W Polsce stwierdzono do tej pory około 20 patogenów, jednak najczęściej 
występuje 5 lub 6 gatunków. Każdego roku monitorujemy w różnych 
chłodniach w kraju rodzaj i nasilenie chorób i co jakiś czas zauważamy 
nowe, dotychczas nieopisane.

NIETYPOWE OBJAWY 
CHOROBY
Pierwszy raz objawy nowej choro-
by zaobserwowano wiosną 2018 r. 
na jabłkach odmiany ‘Gala Must’ 
z sadu położonego w okolicach 
Częstochowy i przechowywa-
nych w chłodni zwykłej przez 6 
miesięcy. W czasie wyjmowania 
owoców z chłodni zauważono, że 
niektóre z nich gniją „nietypowo”. 
Zgnilizna obejmowała prawie pół 
jabłka, rozwijała się w części przy-
szypułkowej, była jasnobrązowa, 
elastyczna, przypominająca obja-
wy szarej pleśni. Jednak po prze-
niesieniu do temperatury pokojo-
wej porażone jabłka nie zmieniały 
swojego kształtu, wyglądały jak 
„napompowane”, a w zagłębieniu 
szypułkowym pojawiała się lep-
ka ciecz (fot. 1). Po 2 tygodniach 
przetrzymania porażonych jabłek 

w temperaturze pokojowej na ich 
skórce zaczęły się tworzyć liczne, 
drobne, czarne piknidia, z których 
wyciekały beżowe krople zawiera-
jące zarodniki. Były to dwa rodzaje 
zarodników: a – małe, eliptyczne, 
jednokomórkowe i b – nitkowate, 
jednokomórkowe, wydłużone. Na 
podstawie wyglądu kultur rosną-
cych na sztucznych pożywkach 
i rodzaju tworzonych zarodników 

grzyby te zaklasyfikowano do ro-
dzaju Diaporthe, a dokładne ba-
dania molekularne pozwoliły na 

ich zidentyfikowanie jako gatunek 
Diaporthe eres Nitschke. 

Kolejnym etapem badań by-
ło sztuczne zakażenie zdrowych 
jabłek uzyskanymi zarodnikami 
grzyba. Po kilku dniach inkubacji 
owoców w temperaturze pokojowej 
wokół miejsc inokulacji rozwinęły 
się jednorodne plamy gnilne, z któ-
rych reizolowano grzyby i ozna-
czono jako Diaporthe eres. W ten 

sposób spełniony 
został postulat Ko-
cha pozwalający na 
jednoznaczne okre-
ślenie choroby.

Nasilenie cho-
roby w 2018 r. było 
bardzo małe – zale-
dwie 7 sztuk z obja-

wami choroby w partii około tony 
owoców. Trzeba jednak zazna-
czyć, że w następnych sezonach 

Zgnilizna obejmowała prawie 
pół jabłka, rozwijała się 
w części przyszypułkowej, 
była jasnobrązowa, elastyczna, 
podobna do objawów  
szarej pleśni. 
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przechowalniczych, np. 2020/2021 
również zauważono chorobę na 
jabłkach ‘Gala Must’ pochodzą-
cych z tego samego sadu oraz na 
jabłkach odmiany ‘Ligol’ pocho-
dzących z Sadu Doświadczalnego 
IO-PIB w Dąbrowicach. Być może 
choroba występuje także w innych 
sadach w kraju, ale nie została 
zauważona.

Diaporthe eres (synonim D. per-
niciosa) to stadium workowe grzy-
ba Phomopsis mali. W literaturze 
fitopatologicznej, przy opisach cho-
rób zarówno pędów, jak i owoców, 
można spotkać zamiennie obie na-
zwy grzybów, np. Phomopsis rot 

of apple, czyli gnicie jabłek powo-
dowane przez Phomopsis. Objawy 
choroby nie występują na jabłkach 
w sadzie, tylko w czasie przecho-
wywania, i to pod koniec, kiedy 
owoce są już dojrzałe. Jest to głów-
nie zgnilizna przyszypułkowa albo 
zgnilizna odśrodkowa rozwijająca 
się wokół komór nasiennych. W obu 
przypadkach gnijący miąższ jest 
początkowo bar-
dzo jasny, wygląda 
jakby był nasiąk-
nięty wodą (fot. 2), 
później staje się 
jasnobrązowy, gu-
mowaty. Czasami 

następuje wewnętrzne oddziela-
nie się miąższu i powstają „dziu-
ry”, tzw. kieszenie gazowe (fot. 3). 
Gnicie od środka owocu zaczyna 
się od rurki kielichowej i obejmuje 
coraz większe jego partie, aż staje 
się widoczne na zewnątrz w po-
staci nieregularnych, wodnistych 
plam na skórce. Gnicie postępu-
je także w niskiej temperaturze 

Fot. 1. Gnijące jabłko porażone przez Diaporthe eres  
(z lewej) oraz przez Botrytis cinerea – szara pleśń (z prawej)

Fot. 2. Miąższ jabłka gnijącego z powodu porażenia  
przez D. eres FOT. 1, 2, 4 H. BRYK
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panującej w chłodni. Niektórzy 
autorzy podają, że gnijące jabłka 
mają charakterystyczny cydrowy  
zapach. 

NIE TYLKO OWOCE
Grzyby z rodzaju Diaporthe (ana-
morfa Phomopsis) są szeroko roz-
powszechnione w przyrodzie, 
a w uprawach sadowniczych po-
wodują głównie nekrozy i zgorzele 
pędów wielu roślin, np. winorośli 
(nekroza korowa), borówki ame-
rykańskiej (zgorzel kory), a także 
brzoskwini, śliwy, jabłoni i gruszy. 
W Polsce grzyb Diaporthe perni-
ciosa był stwierdzony i opisany 
jako sprawca raka kory drzew 
owocowych. Choroba wystąpiła 
w większym nasileniu w 2003 r., 
po silnych mrozach, jakie odno-
towano w grudniu 2002 r. i na 

początku 2003 r. Objawy choroby 
obserwowano na młodych drzew-
kach odmian ‘Szampion’, ‘Jonagold’ 
i ‘Cortland’. (fot. 4). Grzyb ten po-
wszechnie występuje także jako 
saprotrof na obumarłym drewnie 
i atakuje przede wszystkim drzewa 
w słabej kondycji, przemarznięte 
lub uszkodzone. Pierwsze sympto-
my raka kory to lekkie zagłębienie 
kory, które powiększając się, ciem-
nieje. Grzyb wnika do drewna i je 
niszczy. W sprzyjających warun-
kach kora łuszczy się, a porażone 
pod nią drewno ma strukturę wa-
ty. Na powierzchni pędów tworzą 
się zagłębione piknidia z zarodni-
kami konidialnymi, a także perite-
cja z 2-komórkowymi, przezroczy-
stymi zarodnikami workowymi. 
Zakażenia jabłek powodują tylko 
zarodniki konidialne.

Nowa choroba jest kolejną cho-
robą przechowalniczą, która ma 
ścisły związek z chorobami ko-
ry i drewna. Przeprowadzona 
w Instytucie sztuczna inokulacja 
2-letnich drzewek jabłoni odmiany 
‘Gala’, zarodnikami grzybów uzy-
skanych z gnijących jabłek, dopro-
wadziła do rozwoju typowych obja-
wów raka kory drzew owocowych 
(fot. 5). Grzyb Diaporthe eres (Pho-
mopsis mali) wywołując tę chorobę 
bądź rozwijając się saprotroficznie 
na pędach jabłoni, stanowi źród-
ło infekcji jabłek przed zbiorem. 
Zakaża jabłka, penetrując bezpo-
średnio skórkę lub wnikając przez 
przetchlinki. Natomiast zakaże-
nie kwiatów jabłoni zarodnika-
mi konidialnymi grzyba będzie 
skutkowało rozwojem zgnilizny 
odśrodkowej.

Fot. 3. „Kieszenie 
gazowe” 
widoczne w części 
przyszypułkowej 
jabłka 
FOT. 3, 5 H. GŁOS

miesięcznik praktycznego sadownictwa SAD  10/2021

O
CH

R
O

N
A

84
CHOROBY

R E K L A M A

www.jerzy-grochowalski.pl
Kiełpiny 63, 87-337 Wąpielsk • tel. +48 602 504 259 • e-mail: bgrochowalska-hein@wp.pl



Choroba na jabłkach była opi-
sana w 1976 r. w Anglii, natomiast 
na pędach jabłoni ‘Yellow New-
ton Pippin’ już w 1913 r. w USA. 
Nie była uważana za chorobę 
powodującą ekonomiczne stra-
ty owoców. Jednak w ostatnich 
latach przybywa doniesień o jej 
występowaniu (Grecja – 2007 r., 
Litwa – 2016 r., Rumunia – 2018 r.).  
Ponieważ nie należy do chorób 
powszechnie występujących, nie 
opracowano jeszcze specjalnego 
programu jej zwalczania. Będzie-
my obserwować jej występowanie 
i podejmować stosowne badania. 
Przeprowadzone zostaną m.in. 

badania laboratoryjne, które po-
zwolą precyzyjnie wskazać, które 
z powszechnie stosowanych przed 
zbiorem fungicydów ograniczają 
rozwój tej choroby. 

Fot. 5. Objawy raka kory drzew 
owocowych po sztucznej inokulacji 
pędów jabłoni (a, b)

Fot. 4. Objawy raka kory drzew 
owocowych w sadzie
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FOT.  H. BRYK

Pozbiorcza ochrona 
owoców przed chorobami 
przechowalniczymi 
Przez wiele lat ochrona owoców przed chorobami przechowalniczymi 
w naszym kraju polegała na stosowaniu fungicydów w okresie 
przedzbiorczym. Środki ochrony roślin stosowane w tym czasie 
zapobiegają zakażeniu owoców przez grzyby chorobotwórcze.  
W 2016 roku zarejestrowano pierwszy fungicyd do traktowania jabłek  
po zbiorze. Substancja czynna tego fungicydu – pirymetanil – znana była 
wcześniej ze swej aktywności przeciwko szarej pleśni, gorzkiej zgniliźnie  
czy mokrej zgniliźnie. Od tego czasu każdego roku przybywa środków do 
stosowania pozbiorczego. Czy przejdziemy na ten sposób zabezpieczania 
owoców przed chorobami? Myślę, że nie będzie to powszechną praktyką, ale 
w niektórych sytuacjach traktowanie pozbiorcze może być uzasadnione.

DR HANNA BRYK  
INSTYTUT OGRODNICTWA – PIB  

W SKIERNIEWICACH
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PRZED CZY PO ZBIORZE?
Środki ochrony roślin przezna-
czone do zwalczania chorób prze-
chowalniczych, z racji terminu ich 
stosowania, stanowią największe 
zagrożenie wystąpienia pozostało-
ści ich substancji czynnych w owo-
cach. Coroczny monitoring pozo-
stałości, wykonywany w Zakładzie 
Badania Bezpieczeństwa Żywności 
naszego Instytutu, wykazuje, że 
wśród najczęściej wykrywanych 
w jabłkach substancji występują ta-
kie, jak: boskalid, kaptan, piraklos-
trobina, karbendazym, czyli skład-
niki czynne fungicydów używanych 
przeciwko chorobom przechowal-
niczym. Nasze badania, prowadzo-
ne w Zakładzie Ochrony Roślin, 
wyraźnie wykazały, że fungicydy 
inaczej „rozkładają się” (zanikają) 
w jabłkach rosnących na drzewie, 
a inaczej w owocach umieszczonych 
w chłodni. W jednym z doświad-
czeń badaliśmy poziom pozostało-
ści fungicydów w zależności od spo-
sobu ich użycia, tzn. opryskiwania 
jabłek przed zbiorem lub zanurza-
nia po zbiorze. Uzyskane wyniki 

dla kilku fungicydów były podob-
ne. Na przykład rozkład trifloksy-
strobiny (składnik Zato 50 WG)  
następował bardzo szybko w owo-
cach będących jeszcze na drzewie 

(tabela 1). Już w czasie zbioru po-
ziom pozostałości tej substancji 
stanowił zaledwie 17% początko-
wej ilości (dzień po zabiegu). Dal-
szy rozpad fungicydu w czasie 

Tabela 1. Wyniki doświadczenia: rozkład trifloksystrobiny
w jabłkach po zastosowaniu fungicydu Zato 50 WG 
w sadzie i po zbiorze owoców
Termin analizy Poziom  

trifloksystrobiny 
(mg/kg)

% zawartość  
w stosunku  

do początkowej 
ilości

OPRYSKIWANIE 3 TYGODNIE PRZED ZBIOREM
1 dzień po zabiegu

7 dni po zabiegu

14 dni po zabiegu

zbiór

2 miesiące przechowywania

4 miesiące przechowywania

6 miesięcy przechowywania

0,152

0,103

0,068

0,026

0,021

0,014

0,014

100

68

45

17

14

9

9
ZANURZANIE JABŁEK PO ZBIORZE

0 miesięcy przechowywania

2 miesiące przechowywania

4 miesiące przechowywania

0,264

0,269

0,265

100

100

100

Badania, prowadzone w Zakładzie Ochrony 
Roślin, wyraźnie wykazały, że fungicydy 

inaczej „rozkładają się” (zanikają) w jabłkach 
rosnących na drzewie, a inaczej w owocach 

umieszczonych w chłodni. 
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przechowywania jabłek w tempe-
raturze 2°C był już bardzo powolny 
(z 17% do 9% po 6 miesiącach prze-
chowywania). Natomiast, kiedy 
jabłka zanurzono po zbiorze w za-
wiesinie fungicydu poziom pozo-
stałości trifloksystrobiny praktycz-
nie nie zmienił się przez 4 miesiące 
przechowywania jabłek, zarówno 
w chłodni zwykłej, jak i z kontro-
lowaną atmosferą (2,5:2,5). Należy 
jednak zaznaczyć, że stwierdzane 
ilości trifloksystrobiny mieściły się 
w europejskiej normie NDP, która 
dla tej substancji wynosi 0,7 mg/
kg jabłek. Warto jednak pamiętać 
o tym sposobie zanikania pozo-
stałości w kontekście obecnych 
tendencji do produkcji owoców 
wolnych od pozostałości środków 
ochrony roślin i nie nadużywać ich 
po zbiorze owoców.

W przypadku dwóch substan-
cji czynnych fungicydów przezna-
czonych do zabiegów pozbiorczych 

europejskie wartości NDP zostały 
wyznaczone na wysokim pozio-
mie i wynoszą dla pirymetanilu aż  
15 mg/kg (w Chinach 7 mg/kg), a dla 
f ludioksonilu 5 mg/kg owoców. 
To powoduje, że po zastosowaniu 
wymienionych środków po zbiorze 
nie następuje przekroczenie norm 
NDP. Na przykład w jabłkach ‘Gol-
den Delicous’ zanurzanych w pre-
paracie ActiSeal PYR i przechowy-
wanych w chłodni zwykłej przez 7 
miesięcy poziom oznaczonego pi-
rymetanilu wzrósł 3-krotnie w sto-
sunku do jabłek niezanurzanych 
(z 0,035 do 0,1 mg/kg), jednak nie 
przekroczył poziomu NDP.

KIEDY STOSOWANIE 
FUNGICYDÓW PO ZBIORZE 
MOŻE BYĆ UZASADNIONE?
Z taką sytuacją mamy do czynie-
nia, gdy w okresie przedzbior-
czym panują trudne warunki po-
godowe, np. częste opady deszczu 

uniemożliwiają terminowe zasto-
sowanie preparatów albo nastąpi-
ło ich zmycie (fot. 1). Zabiegi takie 
są także wskazane w chłodniach 
zbiorczych, w których przecho-
wywane są owoce kilku produ-
centów, różnie chronione w okresie 
wegetacji. 

Obecnie do użycia po zbiorze za-
rejestrowanych jest pięć środków 
chemicznych, z czego cztery zawie-
rają pirymetanil, a jeden fludiok-
sonil oraz trzy środki biologiczne 
(tabela 2). Dobrze jest dokładnie 
przeanalizować tę tabelę, żeby zo-
baczyć, przeciwko jakim chorobom 
zostały one zarejestrowane i w ja-
kiej formie mogą być stosowane.

Środki Pennbotec 400 SC, 
ActiSeal PYR oraz Scholar są uży-
wane do zanurzania lub „pryszni-
cowania” owoców. Zabieg należy 
wykonać jak najszybciej po zbio-
rze, nie później niż w ciągu 16 go-
dzin od zbioru. Kontakt owoców 

Tabela 2. Fungicydy zarejestrowane do stosowania po zbiorze owoców 
przeciwko chorobom przechowalniczym
Substancja  
aktywna

Fungicyd Zwalczane choroby Sposób stosowania

pirymetanil Penbotec 400 SC jabłka, gruszki – gorzka zgnilizna i mokra zgnilizna zanurzanie lub zraszanie

pirymetanil ActiSeal PYR jabłka – gorzka zgnilizna i mokra zgnilizna  
gruszki – szara pleśń i mokra zgnilizna zanurzanie lub zraszanie

pirymetanil Deccopyr-Pot
jabłka – mokra zgnilizna
gruszki – mokra zgnilizna
brzoskwinie, nektaryny – brunatna zgnilizna 

zamgławianie

pirymetanil Xedathane-HN jabłka – gorzka zgnilizna  zamgławianie

fludioksonil Scholar

jabłka, gruszki – gorzka zgnilizna, szara pleśń i mokra 
zgnilizna 
wiśnie, brzoskwinie, nektaryny – brunatna zgnilizna, 
szara pleśń, Rhizopus sp.

zanurzanie lub zraszanie 

PREPARATY BIOLOGICZNE

Candida oleophila Nexy jabłka, gruszki – szara pleśń i mokra zgnilizna zanurzanie lub zraszanie 

Pythium  
oligandrum

Polyversum WP
Pythie

jabłka – gorzka zgnilizna i mokra zgnilizna  
gruszki – gorzka zgnilizna, szara pleśń i mokra zgnilizna 
truskawki, maliny, porzeczka czerwona, brzoskwinie, 
śliwy – szara pleśń

zamgławianie
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z cieczą roboczą musi wynosić co 
najmniej 30 sekund, a owoce po 
zabiegu i przed umieszczeniem 
w chłodni powinny być suche. 
Środki Xedathane-HN i Deccopyr-
-Pot są stosowane przez fumigację 
owoców umieszczonych w chłod-
ni. Szczegółowe informacje o tech-
nice wykonania zabiegu podane są 
w etykietach środków. Zarówno 
prysznicowanie, jak i gazowanie 
owoców wykonują wyspecjalizo-
wane firmy. Wymienione środki 
wykazują wysoką skuteczność 
w ograniczaniu gorzkiej zgnili-
zny (Neofabraea spp.), a także, co 
bardzo ważne, mokrej zgnilizny  
(Penicillium expansum). W przy-
padku tej ostatniej choroby do 
zakażenia owoców dochodzi tuż 
przed zbiorem, w czasie zbioru 
lub w trakcie przechowywania. 
Miejscem infekcji są najczęściej 
skaleczenia czy obicia skórki oraz 
miejsca po wyrwanej szypułce. 
Okazuje się, że fungicydy używane 
w terminie pozbiorczym bardzo 
dobrze zabezpieczają ewentualne 
uszkodzenia owoców przed zaka-
żeniem i rozwojem tej choroby.

W wykazie środków do stosowa-
nia pozbiorczego są też trzy środki 
biologiczne. Nexy zawiera drożdże 
Candida oleophila i jest używany 
przez zanurzanie lub zraszanie 
owoców, a Polyversum WP i Pythie 
zawierają organizm grzybopodobny 
Pythium oligandrum i są stosowa-
ne w formie zamgławiania owo-
ców. Dwa ostatnie preparaty są 
aplikowane po umieszczeniu owo-
ców w komorze przechowalniczej 
i schłodzeniu. Skuteczność środków 
biologicznych w zwalczaniu chorób 

może być niższa niż środków che-
micznych, ale ich zaletą jest brak 
pozostałości substancji czynnych 
w owocach.

NIE TYLKO OWOCE
Wykonując zabiegi pozbiorcze 
trzeba pamiętać o czystości opako-
wań. Podstawowym opakowaniem 
są u nas nadal skrzynie drewniane 
(fot. 2). Jeżeli są one niedostatecz-
nie odkażone czy niestarannie wy-
czyszczone po poprzednim sezo-
nie, to po zabiegu prysznicowania 
drewno nasiąknie wodą i stanie się 
doskonałym podłożem dla rozwoju 
grzybów, niekoniecznie patogenów 
owoców. Wystąpiły przypadki roz-
woju puchatej grzybni na skrzy-
niach, z której izolowano różne 
rodzaje grzybów powszechnie 

występujących w glebie, jak Mucor, 
Trichoderma, Penicillium, a tak-
że grzybów typowych dla drzew 
leśnych, z których drewno użyto 
do produkcji skrzyń. Pleśniowy 
zapach może zostać pochłonięty 
przez owoce, a ponadto rozwijają-
ce się grzyby zmniejszą trwałość 
opakowań.

Należy także podkreślić, że sto-
sowanie pozbiorcze nie uchroni 
całkowicie owoców przed gniciem, 
jeżeli nie zostaną one zebrane we 
właściwym terminie. Gdy zbierze-
my je za późno, to pomimo prysz-
nicowania będą szybciej dojrze-
wać i będą bardziej podatne na 
rozwój chorób, szczególnie szarej 
pleśni i mokrej zgnilizny. Są na 
to liczne przykłady z ostatniego 
sezonu.  

Wykonując zabiegi pozbiorcze trzeba 
pamiętać o czystości opakowań. 

Fot. 1. Stosowanie 
fungicydów po zbiorze 
dobrze zabezpiecza 
owoce przed rozwojem 
mokrej zgnilizny  
(P. expansum)

Fot. 2. Wykonując 
zabiegi pozbiorcze 
trzeba pamiętać 
o czystości opakowań

FOT. 1, 2 H. BRYK
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Koniec lata obfitował 
w opady deszczu 
i w wielu sadach 
można zaobserwować 
negatywne skutki 
nadmiaru wody.  
Częste opady 
przyczyniły się do 
podniesienia poziomu 
wód gruntowych, 
a w wielu miejscach 
doprowadziły  
do zalania lub nawet 
powodzi. Skutki tych 
zjawisk są bardzo 
niekorzystne dla 
produkcji sadowniczej. 
O ile krótkotrwałe 
zalania czy 
podtopienia nie 
powodują większych 
szkód, to długotrwałe 
ich występowanie 
może doprowadzić 
nawet do konieczności 
wykarczowania sadów.

JAKIE ZMIANY WYSTĘPUJĄ 
W ZALANEJ GLEBIE?
Na skutek długotrwałego zalania, 
które przekłada się na brak aeracji 
gleby, uszkodzeniu ulega system ko-
rzeniowy roślin oraz zamiera życie 
biologiczne w glebie. Nadmiar wody 

Jak ograniczyć 
negatywne 
skutki zalania 
sadów 
owocowych?

DR INŻ. RAFAŁ  
SOBIESZCZAŃSKI

FOT. R. SOBIESZCZAŃSKI



miesięcznik praktycznego sadownictwa SAD  10/2021

O
CH

R
O

N
A

92
ZALANIA 
SADÓW

wpływa również na pogorszenie pa-
rametrów stanowiska, ponieważ 
w następstwie tego wypłukiwane 
są składniki pokarmowe, degrada-
cji ulega struktura gruzełkowata 
gleby, co powoduje obniżenie jej 
żyzności. Objawy nadmiaru wody 
można również zaobserwować na 
roślinach, m.in. w postaci przebar-
wień na liściach. W sytuacji długo-
trwałego zalania mogą wystąpić 
również objawy niedoboru azotu. 
Efekt tego uwidacznia się z opóź-
nieniem, ponieważ roślina naj-
pierw wykorzystuje zgromadzone 
zapasy. Mogą również pojawić się 
niedobory potasu i magnezu obja-
wiające się słabym wzrostem drzew 
oraz drobnymi liśćmi. W skraj-
nych przypadkach, kiedy drzewa 
są podtopione przez długi czas, ich 

korzenie zamierają, 
a w obrębie systemu 
korzeniowego i rów-
nież na nim rozwija-
ją się choroby pocho-
dzenia odglebowego. 
W tym przypadku 
liście żółkną, więdną 
i opadają, w konsekwencji zamiera-
ją całe rośliny.

Wśród gatunków sadowniczych 
wrażliwość na nadmiar wody jest 
zróżnicowana. Najszybciej na takie 
warunki reagują czereśnie i wiśnie 
oraz rośliny jagodowe. Wrażliwe są 
również jabłonie i grusze na pod-
kładkach karłowych. Drzewa, któ-
re żyją, ale wykazują silne objawy 
podtopienia, nadają się jedynie do 
wykarczowania. Nawet jeśli wy-
kazują „chęć do życia”, to jest duże 

ryzyko, że ich uszkodzone korzenie 
szybko zasiedlą patogeny powodu-
jące śmierć całej rośliny.

JAK POMÓC ZALANEJ 
GLEBIE?
Jednym ze sposobów na ogranicze-
nie negatywnych skutków nadmia-
ru wody w sadzie jest jej jak naj-
szybsze pozbycie się. Ważne jest, 
aby w miarę możliwości odprowa-
dzić wodę z sadu przez udrożnie-
nie systemu melioracyjnego lub 

W skrajnych przypadkach, kiedy 
drzewa pozostają zatopione 
przez długi czas, korzenie 
zamierają, a w obrębie systemu 
korzeniowego i również na 
nim rozwijają się choroby 
pochodzenia odglebowego.

UPEWNIJ SIĘ CZY MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE
Jak poinformowała na swojej stronie Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa docierają do niej informacje o tym, że rolnicy zachęcani są 
do zakupu urządzeń konkretnej firmy uzdatniających wodę. W informacji 
tej podane jest m.in., że połowę kosztów tego urządzenia refunduje ARiMR. 
W tym przypadku chodzi najprawdopodobniej o pomoc na „Modernizację 
gospodarstw rolnych”, która finansowana jest w ramach PROW na lata 
2014–2020. W związku z tym ARiMR prosi rolników, by przed skorzystaniem 
z tego typu ofert, przede wszystkim upewnili się, czy tego typu urządzenia 
podlegają refundacji przez ARiMR. 

Każde wsparcie finansowe realizo-
wane przez ARiMR w ramach PROW 
2014–2020 ma bowiem określony ka-
talog kosztów, które podlegają refun-
dacji, a przyznanie pomocy wiąże się 
z odpowiednią procedurą. Kosztami 
kwalifikowalnymi obszaru nawadnia-
nie jest m.in. zakup nowych maszyn 
i urządzeń, w szczególności do poboru, 
mierzenia poboru, magazynowania, 

uzdatniania, odzyskiwania lub rozpro-
wadzania wody, a także nowych in-
stalacji do rozprowadzania wody oraz 
instalacji nowych systemów nawad-
niających i systemów do sterowania 
nawadnianiem. W ramach tego typu 
operacji nie ma możliwości dofinan-
sowania inwest ycji niezwiązanych 
z nawadnianiem upraw lub gruntów 
rolnych. 

Dodatkowo koszty kwalifikowalne 
nie mogą być finansowane z udzia-
łem innych środków publicznych. 
Oznacza to, że gdy dany rodzaj inwe-
stycji nie mieści w wykazie kosztów, 
które podlegają refundacji lub nie jest 
uzasadniony w przypadku gospodar-
stwa wnioskodawcy, nie będzie moż-
na otrzymać z ARiMR dofinasowania. 

ŹRÓDŁO ARiMR

PROW 2014–2020

Pomoc przyznaje się na operację 
uzasadnioną ekonomicznie,  
w tym pod względem racjonalności 
jej kosztów, które muszą być ściśle 
związane z działalnością rolniczą oraz 
nawadnianiem, a ich parametry techniczne 
dostosowane do potrzeb gospodarstwa 
korespondują z jego zasobami,  
tj. produkcją i skalą tej produkcji. 
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NAWÓZ HUMUSOWYNATURALNY BIOPREPARAT

Partner i doradca w rolnictwie   |   www.chemirol.com.pl

Całkowity ekstrakt 
humusowy:

21% w/w (25,2% w/v)

Kwasy humusowe:
14% w/w (16,8% w/v)

Kwasy fulwowe 
7% w/w (8,4% w7% w/w (8,4% w/v)

Potas (K2O) rozpuszczalny 
w wodzie

6% w/w (7,2% w/v)

5 szczepów bakterii 
glebowych z rodzaju 
Bacillus

Bakterie wyizolowane 
z polskich gleb

ZAWARTOŚĆ NATURVITAL PLUSZAWARTOŚĆ BAKTOKOMPLEKS

    
    

ekologicznej!

Również do produkcji

wykopanie tymczasowych rowów 
odpływowych. Drzew i krzewów 
rosnących na terenach zalewo-
wych nie należy zbyt intensywnie 
nawozić. Warto ostrożnie wpro-
wadzać składniki pokarmowe 
doglebowo oraz, jeśli istnieje taka 
możliwość, również dolistnie. War-
to pamiętać, iż zawartość skład-
ników pokarmowych w glebie, jak 
i wartość pH na skutek zalania 
mogą ulec zmianom. Ważne jest 
również odtworzenie w glebie życia 
biologicznego, dostarczając do niej 
substancji organicznych w postaci 
obornika lub substancji humuso-
wych w połączeniu z dobroczynny-
mi bakteriami z rodzaju Bacillus. 
Obecnie jednak pozyskanie obor-
nika jest dosyć trudne. Prostszym 
i szybszym rozwiązaniem jest 

użycie belek herbicydowych i do-
starczenie substancji organicznej 
w postaci preparatu doglebowe-
go zawierającego substancje hu-
minowe oraz mikroorganizmy, 
które w znaczący sposób będą 
ograniczały presję odglebowych 
chorób roślin, wypierając czyn-
niki patogenne oraz poprawiając 
strukturę gleby.

Na skutek nadmiaru wody ob-
niżają się również parametry fi-
zyczne gleby, w tym jej struktura, 
a tylko gleba o odpowiednio roz-
budowanej strukturze agregatów 
glebowych nie ulega zbytniemu 
zasklepianiu. Na rozwój życia bio-
logicznego w glebie pozytywnie 
wpływają również kwasy humu-
sowe. Po ich zastosowaniu zwięk-
sza się zdolność wymiany kationów 

(CEC), co przekłada się również na 
zwiększenie absorpcji składników 
pokarmowych. Badania wykazały 
też, że związki te wpływają zna-
cząco na wzrost bryły korzeniowej 
traktowanych nimi roślin.

Po zbiorze owoców, gdy liście 
zaczynają opadać, niezbędne jest 
wykonanie zabiegu ograniczają-
cego presję ze strony grzybów: Ne-
onectria galligena, Neofabraea alba 
oraz Venturia inaequalis, sprawców 
kolejno: raka bakteryjnego, zgorze-
li drzew owocowych oraz parcha 
jabłoni. Dlatego warto wykorzystać 
również w tym celu dobroczynne 
bakterie z rodzaju Bacillus, które 
zarówno przyspieszą mineraliza-
cję opadłych liści, jak i ograniczą 
wielkość źródła infekcji wyżej wy-
mienionych patogenów. 



Po zbiorze jabłek i gruszek możemy wykonać  
2 lub 3 zabiegi mieszaniną mocznika i nawozów 
zawierających bor (i ewentualnie cynk). Jesienią 
warto również zadbać o uzupełnienie zawartości 
składników pokarmowych w glebie, głównie 
potasu i fosforu, oraz regulację odczynu gleby.

POTAS
Średnie roczne straty K2O szacuje 
się na 80–100 kg/ha. Wymywaniu 
potasu z gleby sprzyja kilka czyn-
ników, w tym niski odczyn gleby 
i mały kompleks sorpcyjny oraz 
duża ilość opadów. Wymywanie 
potasu zachodzi znacznie szybciej 
na glebach piaszczystych niż na 
glebach gliniastych. Planując na-
wożenie drzew tym składnikiem, 
należy także uwzględnić jeszcze 
jeden czynnik. Rocznie jabłonie 
mogą pobrać około 150 kg K/ha, 
z owocami z sadu przy plonie oko-
ło 40 t/ha możemy zabrać około 
60 kg K/ha, do tego pozostaje 
także pewna ilość tego składnika 
w zdrewniałych organach drzew. 
Teoretycznie owocujące sady w na-
szym kraju nawozi się potasem 
wtedy, gdy jego zawartość w gle-
bie jest niewystarczająca – poniżej 

optymalnej zawartości wg liczb 
granicznych, a jego zawartość 
w liściach jest niska, lub gdy po-
jawiają się objawy deficytu potasu 
na liściach w trakcie wegetacji. 

Może warto pomyśleć o nawoże-
niu potasem na zasadzie rekompen-
saty sumy: strat z tytułu wymywa-
nia tego składnika pokarmowego 
z gleby i straty z tytułu wynoszenia 
potasu z sadu z owocami – podob-
nie, jak w przypadku wapnia?

Potas jest składnikiem pokar-
mowym pobieranym przez drzewa 
większości gatunków sadowniczych 
w największej ilości ze wszystkich 
makroelementów. Jest niezbędny 
do prawidłowego wzrostu owo-
ców, ma wpływ zwłaszcza na ich 
wybarwienie i jędrności oraz jest po-
trzebny do prawidłowego przebiegu 
fotosyntezy, transpiracji i przemia-
ny cukrów. Tradycyjnie w naszych 

sadach nawożenie potasowe jest 
prowadzone jesienią. Największe 
zapotrzebowanie drzew owocowych 
w ten składnik przypada na okres 
zawiązywania owoców oraz ich in-
tensywnego wzrostu. Później potas 
jest składnikiem, który hamuje we-
getatywny wzrost pędów i warun-
kuje stopniowe wchodzenie drzew 
w stan spoczynku zimowego. 

Potas jest łatwo wypłukiwany 
z gleby zwłaszcza wtedy, gdy zawiera 
ona niewiele substancji organicznej 
i ma mały kompleks sorpcyjny. Stąd 
jego ilość w glebie wiosną może bar-
dzo odbiegać od tej, którą wniesiono 
do gleby jesienią. W zależności od 
wielkości niedoboru potasu w gle-
bie zaleca się stosowanie do 120 kg  
K2O/ha (maksymalne polecane 
dawki K2O przy niskiej zawartości 
w glebie, według liczb granicznych 
obowiązujących w naszym kraju 
wynoszą do 200 kg/ha), warto przy 
planowaniu dawki potasu uwzględ-
nić także pożądany stosunek azotu 
do potasu, wymagany przez kon-
kretny gatunek. 

W sadach, w których utrzymy-
wany jest ugór herbicydowy w rzę-
dach drzew oraz murawa w między-
rzędziach, możliwe jest stosowanie 

Potas jest 
składnikiem 
pokarmowym 
pobieranym przez 
drzewa większości 
gatunków 
sadowniczych 
w największej 
ilości ze wszystkich 
makroelementów.

Nawożenie 
doglebowe
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MARCIN  
OLESZCZAK  

AGRISE SP. Z O.O.  
– GRUPA KAPITAŁOWA 

INTERMAG

FOT. M. STRUŻYK



nawozów potasowych tylko na po-
wierzchnię pasów herbicydowych. 
Taki sposób nawożenia może być 
praktykowany przez wiele lat (bez 
negatywnego wpływu na plonowa-
nie i jakość owoców), musimy mieć 
na uwadze, że szerokość ugoru herbi-
cydowego powinna wynosić 1–1,5 m.  
Nawozy potasowe stosujemy od 
wczesnej wiosny, w momencie, gdy 
możemy wjechać do sadu, do póź-
nej jesieni. Natomiast dawka potasu 
w sadach gruszowych powinna wy-
nosić około 200 kg K2O/ha lub więcej. 
Do nawożenia drzew ziarnkowych 
można użyć zarówno nawozów na 
bazie chlorków, jak i na bazie siar-
czanów, przy czym wiosną korzyst-
niej jest stosować nawozy na bazie 
siarczanów. Pestkowe lepiej nawozić 
siarczanem potasu lub ewentualnie 
można użyć soli potasowej – nawóz 
ten należy zastosować jesienią, aby 
większość chlorków uległa wymyciu 
w okresie jesienno-zimowym.

I EWENTUALNIE FOSFOR
Fosfor w glebie może występować 
w formie związków organicznych 
i mineralnych. Poszczególne jego 
związki charakteryzują się zróżni-
cowaną rozpuszczalnością w wodzie 
i w słabych kwasach, a co za tym 
idzie różną dostępnością dla roślin. 
Zawartość w glebie rozpuszczal-
nych związków fosforu w słabych 
kwasach decyduje o dostępności te-
go minerału dla roślin. Taki właśnie, 
dostępny dla roślin fosfor, stanowi 
tylko od 2 do 10% fosforu ogólnego 
zawartego w glebie. Zapotrzebowa-
nie drzew gatunków sadowniczych 
na ten składnik jest stosunkowo 
niewielkie. Pobranie netto fosforu 

z gleby przez jabłonie wy-
nosi około 15 kg/ha/rok. 
Jednak optymalne odży-
wienie drzew tym skład-
nikiem jest konieczne 
do uzyskania owoców 
optymalnej wielkości i dobrze wy-
barwionych, szczególnie w przypad-
ku odmian wielkoowocowych oraz 
‘Szampiona’. 

Zaopatrzenie drzew w fosfor 
w trakcie użytkowania sadu mo-
że być czasami problematyczne. 
Ten makroskładnik w niewielkim 
stopniu bowiem przemieszcza się 
w głąb profilu glebowego, ogranicza 
to jego dotarcie do strefy, w której 
występują korzenie drzew aktyw-
nie pobierające fosfor. W przypad-
ku tego pierwiastka wokół korzeni 
szybko powstaje strefa wyczerpania 
tego składnika, więc warunkiem 
pobierania go z gleby jest wzrost 
systemu korzeniowego roślin. Do-
datkowo czynnikiem ograniczają-
cym dostępność fosforu dla roślin 
jest niski odczyn gleby. Na glebach 
o pH poniżej 5,5 ilość fosforu w for-
mach dostępnych dla drzew spada. 
Ten czynnik powinien być więc 
uwzględniony podczas planowania 
nawożenia. Uregulowanie odczynu 
gleby wydaje się kluczowe w odży-
wianiu roślin tym składnikiem po-
karmowym. Nawożenie doglebowe 
fosforem sadów owocujących jest 
uzasadnione w przypadku, gdy ana-
lizy liści i/lub gleby wykazują zbyt 
niską zawartość tego składnika lub 
gdy ewentualnie pojawią się objawy 
jego niedoboru w trakcie wegetacji. 
W warunkach skrajnych można 
wykorzystać nawozy zawierające 
fosfor w postaci polifosforanów, 

które pozwalają na pobieranie tego 
składnika przez rośliny nawet na 
glebach kwaśnych. Tę formę fosfo-
ru można zdecydowanie polecać 
do stosowania w sadach wiosną. 
Skuteczność innych nawozów fo-
sforowych stosowanych na wiosnę 
– słabiej rozpuszczalnych i wolniej 
działających – superfosfatów, mo-
że być zatem znacznie mniejsza, 
zwłaszcza w sadach starszych. Przy 
stosowaniu polifosforanów trzeba 
mieć także na uwadze, że ten fosfor 
także się uwstecznia z biegiem cza-
su. Dawki fosforu po stwierdzeniu 
konieczności nawożenia tym skład-
nikiem pokarmowym mogą wynosić 
od 50 do 150 kg P2O5/ha, zależnie od 
zawartości tego składnika w glebie, 
przed założeniem sadu dawki tego 
składnika mogą dochodzić nawet 
do 300 kg P2O5/ha. 

Pamiętajmy więc, że najpierw 
trzeba uregulować odczyn gleby, do-
prowadzić go do optimum, a później 
stosować nawożenie fosforem. Takie 
podejście prowadzi do efektywnego 
działania użytych nawozów fosfo-
rowych. Nawozy fosforowe stosuje 
się najczęściej wczesną wiosną – po 
rozmarznięciu powierzchniowej 
warstwy gleby, lub późną jesie-
nią – przed zamarznięciem gleby. 
Ewentualnie granulowane formy 
nawozów fosforowych możemy za-
stosować w okresie wegetacji drzew, 
licząc się z ich mniejszą doraźną 
skutecznością/efektywnością. 

Fosfor w niewielkim stopniu 
przemieszcza się w głąb 

profilu glebowego, ogranicza 
to jego dotarcie do strefy, 

w której są korzenie.

miesięcznik praktycznego sadownictwa SAD  10/2021
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Zbiór jabłek 
przemysłowych

Ceny jabłek przemysłowych są wciąż 
absurdalnie niskie i nic nie wskazuje na szybką 
poprawę sytuacji. Jeszcze nie tak dawno wiele 

nadziei wiązano z planowanymi regulacjami 
prawnymi porządkującymi sprawy skupu 

i przetwarzania owoców przemysłowych, ale 
skończyło się na deklaracjach. W ostatnich 

latach do problemu niskich cen jabłek 
przemysłowych dołączyły pogłębiające się 

trudności z brakiem rąk do pracy. 

Rośnie więc grupa sadowni-
ków zainteresowana kom-
bajnowym zbiorem jabłek 

i nie chodzi tutaj o tzw. kombajny 
będące w gruncie rzeczy urządze-
niami pomocniczymi do ręcznego 
zbioru jabłek lub maszynami do 
podbierania jabłek z ziemi. Dla 
przypomnienia – kombajn jest wie-
loczynnościową maszyną rolniczą 
do zmechanizowanego zbioru pło-
dów rolnych, w którym człowiek 
pełni jedynie funkcje pomocnicze 
(np. kieruje kombajnem, wymienia 
opakowania).

Zaproponowanie sensownego 
kombajnu do zbioru jabłek, to nie-
mal „kwadratura koła” i nie chodzi 

tu o techniczną, lecz ekonomicz-
ną stronę tego przedsięwzięcia. 
Mamy już w Polsce wystarczają-
co doświadczonych producentów 
maszyn ogrodniczych, którzy 
bez trudu zbudują taki kombajn 
i niewątpliwie będzie on spełniał 
prawie wszystkie funkcjonalne 
oczekiwania użytkowników. Naj-
większą trudnością wciąż pozo-
staje cena, ponieważ na razie nic 
nie wskazuje, aby była ona na tyle 
umiarkowana, aby zakup i później-
sze użytkowanie takiego kombaj-
nu miało swój sens ekonomiczny. 
Należy mieć na uwadze, że zaku-
pem kombajnu byliby zaintereso-
wani głównie właściciele sadów, 

w których dominuje produkcja ja-
błek przemysłowych (ponad 50%). 
Wiadomo, że zasobność takich go-
spodarstw nie pozwala na zakup 
kosztownego kombajnu. Z kolei bo-
gatsi sąsiedzi nie potrzebują takich 
maszyn, ponieważ we współczes-
nych dobrze prowadzonych sadach 
udział owoców przemysłowych 
nie przekracza 10% plonów. Choć 
z drugiej strony, gdy przydarzy 
się grad lub sezon będzie wyjąt-
kowo „parchowy”, to wtedy kom-
bajn by się przydał. Tylko jaki jest 
sens zakupu takiej maszyny, jeśli 
takie nieszczęście zdarza się raz 
na 10 lat. W tym miejscu powinni 
wkroczyć usługodawcy, którzy tak 
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dobrze radzą sobie ze zbiorem owo-
ców z krzewów jagodowych.

Jeśli nawet znajdą się zainte-
resowani usługowym zbiorem ja-
błek przemysłowych, to brakuje 
odpowiednich kombajnów, które 
nadają się do realizacji tego za-
dania. Wprawdzie pojawiają się 
adaptacje kombajnów do zbioru 
winogron oraz nektaryn i śliwek, 
ale wymagają one dopracowania. 
Pierwotnie zbudowano je z myślą 
o zbiorze drobnych owoców, dlatego 
z 2–3-krotnie większą masą jabłek 
już sobie nie radzą. Jakże prawdzi-
we staje się wówczas porzekadło, 
że „to, co jest do wszystkiego, jest 
do niczego”. Żywię jednak nadzieję, 

że w końcu pojawią się lepiej prze-
myślane konstrukcje przeznaczone 
do zbioru jabłek, choć z góry nale-
ży przewidywać, że nie będą to 
tanie maszyny, ale przy wysokim 
wykorzystaniu (minimum przez  
60 dni w roku) taki kombajn może 
być interesującym rozwiązaniem 
dla dużego sadu lub firmy usługo-
wej. Ponadto należy mieć na uwa-
dze, że przy deklarowanej wydaj-
ności 60–80 drzew/godz. i plonie 
około 20 t/ha wydajność zbioru 
wyniesie nie więcej niż 1,5 t/godz. 
Przyjmując, że kombajn będą ob-
sługiwały minimum 2 osoby (trak-
torzysta i operator otrząsarki), to 
wydajność na jednego zatrudnio-
nego będzie zaledwie 2–3-krotnie 

wyższa niż dla zbioru ręcznego.  
Czy to wystarczy? Odpowiem pyta-
niem na pytanie. A czy mamy inne 
wyjście, gdy nie ma komu zbierać 
jabłek przemysłowych?

Można także poszukiwać jesz-
cze prostszych i przez to znacznie 
tańszych rozwiązań. Inspiracją 
mogą być konstrukcje powstające 
w gospodarstwach, a budowane 
przez sadowników mających smy-
kałkę techniczną. Niewątpliwie 
najprostszym rozwiązaniem jest 
mimośrodowa otrząsarka lino-
wa napędzana od WOM ciągni-
ka, która sprawdza się doskonale 

podczas otrząsania jabłek na fo-
liowy lub brezentowy ekran roz-
łożony pod drzewem. Gorzej jest 
z liśćmi i innymi zanieczyszcze-
niami, a przesypywanie owoców 
do skrzyniopalet wymaga sporo 
wysiłku. Dobrym uzupełnieniem 
jest maszyna zgarniająca jabłka 
z całej szerokości rzędu i formu-
jąca wał owoców, które są podbie-
rane z powierzchni murawy, a po 
oddzieleniu zanieczyszczeń przy 
użyciu wentylatora, kierowane 
są do skrzyniopalet. Jakkolwiek 
taka maszyna wymaga wyrówna-
nej powierzchni sadu i skoszenia 
murawy przed zbiorem, ale obec-
nie równa powierzchnia sadu jest 
już standardem niemal w każdym  

gospodarstwie. Znane mi rozwią-
zania są dodatkowo wyposażone 
w mechaniczny przegarniacz lub 
silny wentylator do usuwania ja-
błek znajdujących się w linii rzę-
dów drzew, czyli poza zasięgiem 
podbieracza.

Pomimo opisanych trudności głę-
boko wierzę, że czas będzie sprzy-
jał maszynowemu zbiorowi jabłek 
przemysłowych. Brak rąk do pracy 
i malejąca z tego powodu podaż owo-
ców wymusi tak długo oczekiwany 
wzrost cen, a wtedy będziemy już 
tylko o krok od poprawy opłacalno-
ści zbioru kombajnowego. 

Mamy już w Polsce wystarczająco 
doświadczonych producentów maszyn 

ogrodniczych, którzy bez trudu zbudują 
kombajn do zbioru jabłek i niewątpliwie będzie 

on spełniał prawie wszystkie funkcjonalne 
oczekiwania użytkowników. 
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Sprawdzone  
i nowe rozwiązania (cz. I)
DR. INŻ. ADAM STRUŻYK
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

Podobnie jak w ubiegłych latach podczas Dnia Otwartego Sadu 
Doświadczalnego SGGW w Wilanowie (w tym roku odbył się 5. września) 
sadownicy mieli okazję zapoznać się z wynikami prowadzonych tam 
doświadczeń, a także z rozwiązaniami technicznymi pomocnymi 
w nowoczesnej produkcji owoców. Poniżej kilka z nich.

DO ZBIORU JABŁEK
Zbiór owoców może znacznie uła-
twić jego zmechanizowanie. Kom-
bajn do zbioru jabłek Tecnofruit 
CF-105 prezentowany przez firmę 
Rolsad (fot. 1) wyposażony jest 
w cztery podajniki pasowe z moż-
liwością ich regulacji góra/dół, pra-
wo/lewo oraz regulacją prędkości 
ich przesuwu niezależnie od pręd-
kości jazdy i prędkości obrotowej 
silnika. Główny podajnik pasowy 
i napełniacz z elektronicznym 

czujnikiem wypełnienia skrzyni 
zapewniają delikatny transport 
owoców, nie powodując ich uszko-
dzenia. Do napędu zastosowano 
trzycylindrowy silnik diesla Ku-
bota, o mocy 18,5 kW spełniający 
normę Tier 4. Dwie platformy kom-
bajnu o wymiarach 1,2 x 0,3 m są 
regulowane hydrauliczne w pozio-
mie i pionie (na zewnątrz i do środ-
ka oraz góra/dół), natomiast kolej-
ne dwie o wymiarach 0,8 x 0,3 m  
regulowane są tylko w poziomie 

(na zewnątrz i do środka) – fot. 2. 
Urządzeniem można sterować za 
pomocą joysticka, a także opcjo-
nalnie, automatycznie w rzędzie za 
pomocą czujnika mechanicznego 
lub sensora radarowego. Maksy-
malna prędkość, z jaką porusza się 
kombajn, to 8 km/h. Koła przednie 
umożliwiają uzyskanie promienia 
skrętu 3,8 m. Masa kombajnu to 
2060 kg. 

Opcjonalnie kombajn może zo-
stać doposażony m.in. w napęd na 

R E K L A M A
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obie osie, dwa dodatkowe przenoś-
niki pasowe, platformę i dodatkowy 
joystick do obsługi podczas rozkła-
dania siatek przeciwgradowych, 
pojemnik na owoce uszkodzone, 
sprężarkę i cztery sekatory pneu-
matyczne z przewodami lub przy-
łącza do dodatkowej przyczepy. 
W wilanowskim sadzie kombajn 

był prezentowany z przyczepą do 
skrzyniopalet, która sprawia, że 
proponowany system zbioru jest 
naprawdę pełny. Przyczepa może 
przewozić do 16 pustych i do 3 peł-
nych skrzyniopalet (fot. 3). Układ 
hydrauliczny przyczepy posiada 
pięć funkcji, które umożliwiają ope-
rowanie pustymi i napełnionymi 

skrzyniopaletami. Dzięki temu 
wymiana pojemników trawa około 
20 sekund. Ponadto hydrauliczne 

Fot. 1. Kombajn do zbioru jabłek Tecnofruit CF-105

Fot. 2. Dwie platformy kombajnu są regulowane hydrauliczne w poziomie 
i pionie (na zewnątrz i do środka oraz góra/dół), natomiast kolejne dwie 
regulowane są tylko w poziomie (na zewnątrz i do środka)

Fot. 3. W sadzie kombajn był prezentowany z przyczepą do skrzyniopalet

Fot. 4. Sortownica Green Sort Vision z kamerą

Fot. 5. Linia do sortowania może być doposażona także w wodny rozładunek
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sterowanie tylnymi kołami przy-
czepy pozwala śledzić dokładnie 
tor jazdy kombajnu i uzyskać jak 
najmniejszy promień skrętu. 

KOMPAKTOWA 
SORTOWNICA
Sortownica Green Sort Vision 
z kamerą (fot. 4) jest przeznaczo-
na szczególnie do gospodarstw 
o powierzchni do 20 ha. Kamera 
jest niezbędna do precyzyjnego po-
miaru średnicy jabłek (owoce tej 
samej średnicy potrafią mieć róż-
ną masę, stąd sortownice wagowe 
nie należą do zbyt precyzyjnych), 
umożliwia także ich sortowanie 
ze względu na kolor oraz wykrywa 
uszkodzenia skórki. Prosta kon-
strukcja zapewnia jednocześnie 
bardzo delikatne przemieszczanie 

owoców wewnątrz maszyny, prak-
tycznie nie odrywają się one od po-
wierzchni, na której leżą, co po-
zytywnie wpływa na ich jakość. 
Sortownica ta została zaprojek-
towana tak, aby każdy mógł z ła-
twością ją obsługiwać. Wyposa-
żona jest w najnowocześniejsze 
systemy komputerowe dostępne na 
rynku oraz monitory dotykowe, co 
pozwoliło ograniczyć przestrzeń 
potrzebną na panel sterowania. 
Nowoczesne systemy wizyjne w po-
łączeniu z algorytmami sztucznej 
inteligencji umożliwiają wykrywa-
nie i klasyfikowanie uszkodzeń. 
Sortownik optyczny Green Sort 
cechuje się modułową budową, 
dzięki czemu sadownik, który 
potrzebuje konkretnego rozwią-
zania, jest w stanie rozbudować 

maszynę o kolejne segmenty. Wy-
miar samej sortownicy to 2,5 x 3 m, 
linii do sortowania z wywrotnicą  
– 3,6 m x 5,5 m, a linii z wodnym 
rozładunkiem – 5,2 x 5,7 m (fot. 5).

LEPIEJ WYBARWIONE 
OWOCE
Maszyna Olmi Vortex (fot. 6), pre-
zentowana przez firmę Dwa Jab-
łka, umożliwia usunięcie części 
liści, w celu lepszego doświetlenia 
wybarwiających się owoców. Wpły-
wa pozytywnie na wybarwianie się 
jabłek w środkowej części drzewa, 
gdzie zwykle występują problemy 
z osiągnięciem odpowiedniego ru-
mieńca, a ponadto zwiększa się 
zawartość ekstraktu w owocach. 
Liście usuwane są pneumatycz-
nie, dzięki czemu urządzenie nie 

Fot. 6. Maszyna Olmi umożliwia 
usunięcie części liści, 
w celu lepszego doświetlenia 
wybarwiających się owoców

Fot. 7. Powietrze z kompresora jest 
kierowane do czterech obrotowych 
dysków, których wysokość pracy 
i kąt pochylenia względem drzew, 
można regulować hydraulicznie
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obciera owoców i nie strąca ich 
z drzew. Maszyna jest przystoso-
wana do pracy w intensywnych 
sadach. Zawieszana jest na TUZ 
i napędzana z WOM ciągnika, któ-
ry musi posiadać moc co najmniej  
80 KM. Powietrze z kompresora 
jest kierowane do czterech obro-
towych dysków, których wysokość 
pracy i kąt pochylenia względem 
drzew, można regulować hydrau-
licznie (fot. 7). Ciśnienie strumie-
nia powietrza – 0,6–0,9 atm, jest 
ustawiane za pomocą hydrau-
licznego regulatora przepływu. 
Skuteczność tego zabiegu zależy 
od prędkości jazdy ciągnika, pręd-
kości obrotu dysków, a także ciś-
nienia powietrza. Im wolniejszy 
przejazd, tym więcej liści będzie 
usuniętych. Zalecana prędkość to 

2–2,5 km/h, w zależności od pokro-
ju korony drzew i częstotliwości 
użycia maszyny.

Maszyna DPM21 firmy FAMA 
(prezentowana przez Pak-Rol), to 
kolejne rozwiązanie przeznaczone 
do mechanicznego (pneumatyczne-
go) usuwania liści z drzew (fot. 8).  

Specjalna głowica, wysunięta 
80 cm z przodu ciągnika, ma 
hydraulicznie regulowane kąt 

nachylenia, a także wysokość 
i przesuw listwy. Przystawka ro-

bocza jest podzielona na dwie części, 
dwie głowice z regulowanym kątem 
nachylenia, każda z dwoma dysza-
mi. Wysokość pracy wynosi 0,5–3,5 
m. Dzięki temu maszynę można do-
stosować do wielkości drzew. Ste-
rowanie nią odbywa się za pomocą 
joysticka. Kompresor, o wydatku 

Fot. 8. Maszyna DPM21 
firmy FAMA, to kolejne 
rozwiązanie przeznaczone 
do mechanicznego 
(pneumatycznego)  
usuwania liści z drzew

Fot. 9. Kompresor zasilający 
w maszynie DPM21

Fot. 10. Maszyna  
do usuwania liści  
RED Pulse Trio

Fot. 11. Kompresor  
jest zawieszany z tyłu  
na TUZ i napędzany  
z WOM ciągnika
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1400 m3/h, pozwala uzyskać ciś-
nienie robocze 0,4–0,8 atm (fot. 9). 
Wymagane obroty WOM to 400–
500 obr./min. Zalecana prędkość 
pracy 1,3–2,1 km/h. Warto dodać, 
że użytkownicy innych rozwiązań 
firmy FAMA: listew do cięcia mecha-
nicznego CKP, pił tarczowych CKD 
400 lub maszyny do przerzedzania 
zawiązków, nie muszą kupować 
przedniej ramy mocującej, jest ona 
bowiem uniwersalna. Zabieg defolia-
cji można wykonywać niezależnie od 
warunków atmosferycznych.

Kolejną maszyną do usuwania 
liści jest RED Pulse Trio (fot. 10), no-
wość firmy Fruit Tec. Bazuje ona na 
urządzeniu Red Pulse Duo, a wer-
sja Trio ma dodatkowy rotor. Zale-
cana prędkość pracy wynosi 1,8– 
2,5 km/h. Ciśnienie robocze powie-
trza dostarczanego do dysków (0,6–
0,9 atm) jest regulowane. Maszyna 
jest zawieszana z przodu na TUZ, 
dzięki czemu operator może obser-
wować i regulować jej położenie 
względem rzędu drzew. Kompre-
sor jest zawieszany z tyłu na TUZ  

(fot. 11) i napędzany 
z WOM ciągnika, który 
musi posiadać moc co 
najmniej 80 KM.

W RÓŻNYCH 
KONFIGURACJACH
Czas na wykonanie nie-
których prac w sadzie 

pozawalają zaoszczędzić rozwią-
zania prezentowane przez firmę 
Dominiak. Na przykład opryski-
wacz model S 2000 z serii Effecti-
ve jest zagregatowany z kosiarką 
sadowniczą (fot. 12). Opryskiwacz 
ten jest wyposażony w kolumnę 
dwuwentylatorową z kierownica-
mi powietrza, zbiornik wykona-
ny w technologii kompozytowej, 
z włókna szklanego i żywicy epok-
sydowej, o pojemności 2000 l oraz 
rozwadniacz pestycydów (fot. 13). 
Rozwadniacz jest odchylany na 
czas przygotowania mieszaniny 
do wysokości umożliwiającej wy-
godną pracę, a po złożeniu znajduje 
się w obrysie zbiornika głównego. 
W opryskiwaczu zastosowano wło-
ską pompę tłokowo-membranową 
Bertolini, z elementami z mosią-
dzu, o wydatku 140 l/min. Zawór 
sterujący posiada sześć sekcji ro-
boczych, co umożliwia podział 
belki roboczej na trzy części, dzię-
ki czemu można dopasować wyso-
kość pracy do wysokości drzew. Do 
kontroli sześciu sekcji roboczych, 
zastosowano autorski komputer 
sterujący, który pozwala precyzyj-
nie dopasować parametry zabiegu 
do uprawy, dzięki czemu możemy 
oszczędzać ciecz roboczą. Kompu-
ter ma 11 programów pracy, a jego 
obsługa jest intuicyjna. Dodatkowo 

Fot. 12. Opryskiwacz 
model S 2000 
z serii Effective jest 
zagregatowany 
z kosiarką sadowniczą

Fot. 13. Rozwadniacz 
pestycydów jest  
 odchylany na 
 czas 
 przygotowania  
 mieszaniny  
 do wysokości  
 umożliwiającej 
wygodną pracę, a po 
złożeniu znajduje się 
w obrysie zbiornika 
głównego

Fot. 14. Kosiarkę 
zamontowano 
w przedniej części 
opryskiwacza pod 
ramą, dzięki temu nie 
zwiększa długości 
opryskiwacza

102

12

13

14



miesięcznik praktycznego sadownictwa SAD  10/2021

opryskiwacz jest wyposażony 
w czujnik ciśnienia oraz prędko-
ści, co pozwala na zachowanie za-
danego wydatku cieczy na hektar, 
niezależnie od prędkości roboczej 
i obrotów silnika (wałka WOM) 
komputer dobiera ciśnienie do ak-
tualnej prędkości jazdy. Na kolum-
nie jest umieszczone oświetlenie 
LED, przydatne w czasie zabiegów  
wykonywanych nocą.

K o s i a r k ę  z a m o n t o w a n o 
w przedniej części opryskiwacza 
pod ramą (fot. 14), dzięki temu nie 
zwiększa długości opryskiwacza. 
Jest ona podnoszona i opuszczana 
hydraulicznie, a regulację wyso-
kości koszenia wykonuje się czte-
rema kołami podporowymi. Napęd 
z WOM ciągnika przekazywany 
jest przez przekładnie stożkowe 
i wały napędowe. Szerokość robo-
cza kosiarki to 1,75 m. Producent 
oferuje kosiarki również o innej 
szerokości (do 2,1 m), w zależności 
od wymagań klienta. Niski profil 
kosiarki i kształt osłon górnych 
pozwala na łatwe jej oczyszczanie 
po pracy.

Opryskiwacze tej firmy były pre-
zentowane również z przystawką 
do zabiegów preparatem Harvi-
staTM (fot. 15). Przystawkę tę można 
zamontować do każdego opryski-
wacza, niezależnie od jego wieku 
czy producenta. Produkt Harvi-
staTM zawiera bloker etylenu 1-MCP 
do zastosowania w sadzie jeszcze 
przed zbiorem jabłek, co pozwala 
opóźnić zbiór owoców bez utraty 
ich jakości. Dzięki zastosowaniu 
1-MCP pozostawione na drzewach 
owoce nie przejrzewają, a jedno-
cześnie zwiększają swoją średnicę, 

przybierają na masie i lepiej się wy-
barwiają. Produkt HarvistaTM jest 
specyficznym produktem, gdyż 
w połączeniu z wodą jego sub-
stancja aktywna zaczyna działać 
– ulatniać się. Dlatego nie można 
wlać preparatu bezpośrednio do 
zbiornika opryskiwacza, koniecz-
na jest specjalna przystawka. Skła-
da się ona ze zbiornika, w którym 
znajduje się sam produkt, z pompy 

proporcjonalnej, która zasysa i do-
zuje odpowiednią ilość produktu 
do wypryskiwanej wody oraz zawo-
ru bezpieczeństwa. Produkt łączy 
się z wodą dopiero bezpośrednio 
przed końcówkami rozpylaczy 
i w krótkim czasie jest nanoszo-
ny na drzewa. Wtedy substancja 
aktywna HarvistyTM zaczyna dzia-
łać i nie ma problemu ze stratą  
produktu. 

Fot. 15. Opryskiwacze firmy Dominiak były prezentowane również  
z przystawką do zabiegów preparatem HarvistaTM 

FOT. 1–15 A. STRUŻYK
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Nowości  
na rynku maszyn

W połowie lipca br. w miejscowości Wola Chojnata (woj. łódzkie) firma 
New Holland i jej autoryzowany dealer zorganizowali pokaz ciągników 
sadowniczych. Zaprezentowano trzy nowe modele: Boomer 55 Stage V, 
T3.70F ROPS Stage V oraz T4.80N CAB z osią amortyzowaną.

BOOMER STAGE V
W serii Boomer Stage V znajdują się 
ciągniki klasy 1, 2 i 3 o mocy od 24 do 
57 KM. Podczas pokazów zaprezen-
towano model Boomer 55 Stage V  
(fot. 1) o mocy 57 KM. Ciągniki z tej 
serii wyposażone są w kabinę Sui-
te™ o wysokim komforcie (wszyst-
kie modele z klasy 2 i 3 dostępne są 
w wersji ROPS lub z kabiną). Dużą 
zaletą ciągnika Boomer Stage V jest 
dostępność dwóch rodzajów prze-
kładni napędowych: mechanicznej 
16 x 16 z rewersem oraz przekładni 
hydrostatycznej HST z funkcjami 
EZ-speed i Hydro Servo-Assist. Za 
pomocą tych funkcji silnik szybciej 
osiąga prędkość obrotową, a ciąg-
nik dynamicznie przyspiesza, gdy 

pedał hydrostatu zostanie mak-
symalnie wciśnięty. Dodatkowo 
w ciągniku z przekładnią HST jest 
dostępna Funkcja Cruise Control 
w standardzie, która odpowiada za 
utrzymanie stałej prędkości jazdy.

Tylny WOM (fot. 2) posiada trzy 
prędkości 540/540ECO/1000, funk-
cję automatycznego wyłączania 
podczas podnoszenia maszyny, 
tzw. AUTO WOM, w celu poprawy 
wydajności podczas pracy z tylnym 
narzędziem (standard w modelach 
klasy 2 i 3). Napęd na wszystkie ko-
ła zapewnia przyczepność w trud-
nych warunkach (maksymalny 
promień skrętu kół 57°). Kolejną 
zaletą jest odchylany układ kierow-
niczy (fot. 3) i regulowany fotel, co 

zapewnia wysoki komfort pracy. 
Prędkość pojazdu jest widoczna na 
wyświetlaczu LCD.

Warto zwrócić uwagę także na 
nowy 3-cylindrowy silnik, który 
spełnia wymagania norm emisji spa-
lin na poziomie Stage V i zapewnia 
lepszą oszczędność paliwa i osiągi 
(zwiększona moc o 5 KM w modelach 
klasy 2 i 3). Dodatkowymi zaletami 
są: wtrysk bezpośredni Common 
Rail; większy radiator i wentylator 
chłodzący; zbiornik paliwa 40 litrów 
(ROPS) i 47 litrów (kabina) pozwa-
lający na wielogodzinną pracę bez 
konieczności tankowania, a także 
duży zapas momentu obrotowego 
188 Nm, osiągany przy 1600 obr./min 
w modelu Boomer 55 Stage V.
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Kolejną zmianą wprowadzoną 
wraz z serią Stage V jest nowy wy-
gląd maski oraz jej nowoczesne 
wzornictwo w porównaniu z jej 
starszym odpowiednikiem z serii 
Tier 3. Szerokość całkowita dla 
modeli Boomer 45, 50, 55 Stage V 
wynosi 1418 mm.

T4 CAB Z OSIĄ 
AMORTYZOWANĄ
New Holland T4.80N CAB z osią 
amortyzowaną to ciągnik z serii 
Seria T4 F/N/V. Model T4.80N CAB 
napędzany jest 4-cylindrowym sil-
nikiem o pojemności 3,4 l, generu-
jącym moc 75 KM i maksymalnym 
momentem obrotowym 309 Nm. Za 
przeniesienie napędu może odpo-
wiadać jedna z czterech przekładni: 
Shuttle Command 16 x 16, Split Com-
mand 32 x 16, Power Shuttle 16 x 16  
oraz Dual Command 32 x 16 (44 x 16  
z biegiem pełzania). Minimalna 
szerokość ciągnika w konfiguracji 
T4N wynosi 1229 mm. Dla tych, któ-
rzy potrzebują węższego ciągnika, 
polecany jest model T4V (o szeroko-
ści minimalnej 1064 mm). Modele 

T4 F/N/V posiadają oś SuperSteer, 
dzięki której są bardzo zwrotne. 
Natomiast zwiększony rozstaw osi 
powoduje lepszą trakcję i przyczep-
ność na niestabilnym podłożu, daje 
większe możliwości uciągu i pracy 
z cięższymi maszynami towarzy-
szącymi, a także zwiększa komfort 
pracy operatora maszyny, szczegól-
nie w górzystym i stromym terenie. 

Ciągniki z tej serii są wyposa-
żone w system amortyzowanej osi 
przedniej Terraglide™, który działa 
nawet przy dużym obciążeniu. Ma 
on na celu zapobiegnięcie tzw. nur-
kowaniu maszyny podczas hamo-
wania. System ten można załączać 
i rozłączać podczas jazdy, a także 
zapewnia on dodatkowe bezpie-
czeństwo podczas pracy na stro-
mych zboczach. Ciągnik może być 
wyposażony w specjalistyczne opo-
ny Trelleborg PneuTrac (480/65R28 
z tyłu i 280/70R18 z przodu). Modele 
T4 F/N/V posiadają system automa-
tycznego zarządzania przednim 
napędem, które jest wsparciem 
dla operatora w niebezpiecznych 
sytuacjach i ciężkich warunkach 
pracy. Układ napędu na cztery ko-
ła włącza się samoczynnie w mo-
mencie, kiedy kierowca naciska 
hamulec lub na pochyłości nastę-
puje poślizg kół tylnych, a różnica 
prędkości między kołami przedni-
mi i tylnymi przekracza 15%, lub Fot. 1. Boomer Stage V FOT. 1–4 M. KORZENIOWSKA

Fot. 2. Tylny WOM 
ma trzy prędkości 

540/540ECO/1000, 
a także funkcję 

automatycznego 
wyłączania podczas 

podnoszenia 
maszyny 
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poślizg kół tylnych przekracza 5% 
w stosunku do kół przednich, a kąt 
skrętu jest mniejszy niż 50°. Dzięki 
temu operator maszyny nie musi się 
zastanawiać, czy przedni napęd jest 
włączony, czy nie. Jest to kolejne 
rozwiązanie w tej serii, które wpły-
wa na intuicyjne i bezpieczne pro-
wadzenie ciągnika. Poruszanie się 
w trudnych warunkach terenowych 
wspomaga także elektrohydraulicz-
nie załączana blokada mechanizmu 
różnicowego. Jest ona zarządzana 
automatycznie, jej rozłączenie na-
stępuje po naciśnięciu hamulca lub 
po skręcie kół. Takie działanie wy-
klucza uszkodzenie mechanizmu 
napędowego ciągnika, w przypadku 
gdyby operator o tym zapomniał.

Dużą zaletą jest również wyso-
ko wydajny układ hydrauliczny 
wyposażony w dwie pompy. Mniej-
sza, o niskim ciśnieniu i wydajności 

36 l/min, jest wykorzystywana do 
wspomagania układu kierowni-
czego, hydraulicznego załączania 
przedniego napędu i blokady oraz 
smarowania. Druga, główna, o wy-
datku w zależności od opcji 64 lub 
82 l/min napędza zawory hydrauli-
ki zewnętrznej, podnośnik tylny lub 
przedni TUZ. Sterowanie odbywa 
się elektrohydraulicznie za pomocą 
wygodnych przycisków i joysticka, 
ergonomicznie umieszczonych 
w kabinie. Maksymalna dostępna 
liczba wyjść hydraulicznych łącz-
nie z zaworami międzyosiowymi to:  
5 par (10 wyjść z tyłu) i 3 pary  
(6 wyjść z boku ciągnika). Tak 
rozbudowany układ hydrauliki 
umożliwia m.in. nieograniczone 
możliwości podłączenia i pracy 
z najbardziej wymagającymi ma-
szynami towarzyszącymi oraz dużą 
wydajność pracy ciągnikiem.

Dodatkową opcją jest możliwość 
wyboru poziomu ochrony w kabi-
nie: kabina 2 (normalny filtr, stan-
dardowa ochrona) lub Kabina Blue 
Cab 4 (pełna ochrona przy wykony-
waniu zabiegów chemicznych). Po-
dwójny system filtracji wyposażony 
jest w dwa filtry umieszczone w tym 
samym dachu kabiny. Za pomocą 
przycisku w prosty sposób można 
przełączyć filtrację z kategorii 2 na 
4. Używanie filtru 4 kategorii zale-
ca się tylko podczas wykonywania 
zabiegów ochrony (fot. 4).

T3 ROPS STAGE V 
Ciągniki z serii T3.F są przeznaczo-
ne dla sadownictwa i warzywni-
ctwa. Charakteryzuje je przekład-
nia mechaniczna 12 x 12 lub 20 x 20  
(prędkość od 0,1 do 37,38 km/h). Za-
prezentowany model T3 70 F Stage 
wyposażony jest w 3-cylindrowy 
silnik o pojemności 2930 cm3. Jed-
nostka napędowa generuje 65 KM 
(48 KW) oraz maksymalny moment 
obrotowy 291 Nm, osiągany przy 
1400 obrotach/min. Silnik wypo-
sażony jest w system oczyszczania 
spalin ATS, dzięki czemu spełnia 
już najnowsze normy emisji spalin 
Stage V. Masa własna tego modelu 
wynosi 2700 t, a udźwig podnośnika 
2300 kg. Ciągnik nie jest wyposa-
żony w fabryczną kabinę. Istnieje 
jednak możliwość zaadaptowania 
kabiny marki Lochmann, która jest 
montowana przez dealera. Szero-
kość całkowita ciągnika może być 
regulowana przez zmianę rozstawu 
kół (1440–1770 mm).

MONIKA KORZENIOWSKA
WSPÓŁPRACA

Fot. 3. Układ kierowniczy jest odchylany, a prędkość  
pojazdu jest widoczna na wyświetlaczu LCD

Fot. 4.  
Możliwość  

wyboru  
poziomu 
ochrony  

w kabinie
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09-530 Dobrzyków, ul. Obrońców Dobrzykowa 3
tel: +48 24 277 52 22, fax: +48 24 277 54 27
email: milex@milex.pl,  www.milex.pl

Uprawiasz jabłka, gruszki, czereśnie, wiśnie? A może śliwki?

Firma Milex ma kompleksowe rozwiązania dla sadu: 

•  Linie kroplujące WATERMIL – z kompensacją ciśnienia oraz bez niej

•  Filtry WATERMIL: automatyczne, dyskowe, siatkowe, żwirowe

•  Bezpośredni dystrybutor firm Watermil, Rivulis, Tefen, Elysee, 
 Hunter i wielu innych renomowanych marek

•  Polsko-izraelskie doświadczenia, profesjonalne doradztwo, 
 projekt skrojony na miarę

 

 

 Precyzyjne
nawadnianie 
dla Twojego sadu

Wybierz wyższą jakość plonu i oszczędność wody 
z systemem nawadniania kroplowego.

MILEX Profesjonalne Systemy Nawadniania

blisko 40 lat doświadczenia
IZRAELSKA TECHNOLOGIA
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