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fot. A. Łukawska

II Letnie
Pokazy
Czereśniowe…
…odbyły się 10 lipca br. w sadzie Macieja Osowskiego
w Górach Wysokich. Zorganizowały je firmy Plantpress,
LeafMedia i ŚODR w Modliszewicach Oddział w Sandomie
rzu. Jak wykazała frekwencja, wzbudziły one duże zainte
resowanie – uczestniczyło w nich około 300 osób (fot. 1).
Podczas spotkania Toon Vanrykel (fot. 2) ze stacji badaw
czej Proefcentrum Fruitteelt VZW z Belgii mówił m.in.
o wynikach belgijskich doświadczeń w uprawie czereśni.
Natomiast część praktyczna pokazów odbyła się w sadzie
czereśniowym p. Macieja (czyt. też str. 15), w którym moż
na było zobaczyć, jak produkcja owoców tego gatunku wy
gląda w praktyce. Tegorocznym pokazom towarzyszyła
również wystawa maszyn i środków do produkcji ogrodni
czej (więcej w kolejnym nr „MPS SAD”).

Coraz więcej
Zainteresowanie uprawą czereśni w Belgii
z roku na rok wzrasta, podobnie zresztą jak
i w Polsce – stwierdził belgijski doradca Toon
Vanrykel. Obecnie w Belgii czereśnie uprawia się na 700–800 ha. W latach 90. ub. wieku
sady czereśniowe zakładano tam głównie na
miesięcznik praktycznego sadownictwa

Fot. 1. Uczestnicy II Letnich Pokazów Czereśniowych

podkładkach czereśni ptasiej i ‘Colt’, a korony
drzew utrzymywano w prawie naturalnej formie. Dopiero pod koniec lat 90. ub. wieku, gdy
do produkcji wprowadzono podkładkę ‘GiSelA 5’, która umożliwiła znaczne zmniejszenie
koron czereśni, zaczęto zakładać intensywne sady tego gatunku i coraz większą uwagę
zwracać na ich prowadzenie, a także ochronę
owoców. W tym czasie do uprawy towarowej
wprowadzono takie odmiany, jak ‘Kordia’,
‘Lapins’, ‘Regina’ i ‘Sweetheart’.

W poszukiwaniu
odpowiedniej odmiany
Według T. Vanrykela, idealna odmiana czereśni powinna charakteryzować się: umiarkowanym wzrostem drzew, dobrym plonowaniem,
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odpornością na wiosenne przymrozki, samopylnością, późnym terminem zbioru owoców,
które powinny być duże, smaczne, jędrne
i trwałe w obrocie (fot. 3). Ponadto powinny
one odznaczać się niską wrażliwością na pękanie i gnicie. Wyhodowanie takiej odmiany
nie jest proste, szczególnie, że odmiany czereśni są samopłodne i obcopłodne – wymagające zapylenia krzyżowego obcym pyłkiem, co
w warunkach polowych jest niekiedy trudne do
osiągnięcia.

Zdaniem T. Vanrykela,
od właściwego doboru odmiany,
podkładki i stanowiska zależy
produktywność sadu, jakość
owoców oraz sprawność ich zbioru,
a także przeprowadzanie zabiegów
agrotechnicznych.
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Program odżywiania
upraw sadowniczych
2 kroki do uzyskania maksymalnych plonów wysokiej jakości
w uprawach sadowniczych

1

wyrównany i intensywny
wzrost owoców

FERTILEADER® Vital-954
Vital -954

FERTILEADER® Elite
Elite

2

utrzymanie jakości Plonu
i Przygotowanie do Przechowania

FERTILEADER® Elite
Octobre 2008

Logotype

Le logo représente l'identité visuelle d'un produit ou d'une gamme de produits.
Son graphisme et ses couleurs doivent être respectés.

Elite

Bleu Pantone P 300 C
C100 - M44
Octobre 2008

Filet technique

Logotype

Il ne doit jamais apparaître.
Il défini une zone de réserve
en blanc sur les fonds de couleur.

Physiomax 975

Le logo représente l'identité visuelle d'un produit ou d'une gamme de produits.
Son graphisme et ses couleurs doivent être respectés.

Bleu Pantone P 300 C
C100 - M44

Filet technique

Fot. 2. Toon Vanrykel

Il ne doit jamais apparaître.
Il défini une zone de réserve
en blanc sur les fonds de couleur.

Eurofertil 33 N Pro

z PCFruit mówił m.in.
o wynikach belgijskich
doświadczeń w uprawie
czereśni

Quadrichromie
Bleu = Cyan 100%
Magenta 44%

Monochrome noir
Noir = 100%

Produkty timac agro – nawozy z naturalnymi kompleksami substancji aktywnych pochodzących z alg
morskich

Remarques :
Font : Linotype Brewery
Quadrichromie

Odmiany samopłodne odznaczają się dobrą
produktywnością, zakładają liczne pąki kwiatowe i wiążą dużo owoców. Brak konieczności stosowania dla nich zapylaczy umożliwia
uprawę odmian samopłodnych w dużych jednoodmianowych kwaterach, co ułatwia wykonywanie zabiegów agrotechnicznych, ochronę
i organizację zbioru owoców. Tendencja do
wiązania dużej ilości owoców nie zawsze jest
korzystna, gdyż mogą pojawić się problemy
z osiągnięciem ich wysokiej jakości (o średnicy minimum 28 mm, fot. 4). Kolejną wadą
9/2011

Bleu = Cyan 100%
Magenta 44%

Monochrome noir

Noir = 100%

Service communication groupe Roullier
Tél. : +33 2 99 20 65 15 - e mail communication@roullier.com

N Pro

Remarques :
Font : Linotype Brewery

PHYSIO+

Seactiv®

Service communication groupe Roullier
Tél. : +33 2 99 20 65 15 - e mail communication@roullier.com
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Fot. 4. Owoce czereśni powinny mieć minimum
28 mm średnicy

Fot. 3. Aby uprawa
czereśni była opłacalna
ich owoce powinny być
wysokiej jakości

jest konieczność przeprowadzania regularnego i dość intensywnego cięcia drzew.
Natomiast odmiany obcopłodne mają naturalną skłonność do tworzenia dużych i smacznych owoców (wynik zapylenia krzyżowego).
Dodatkową ich zaletą jest łatwość adaptacji
do warunków środowiska, w którym rosną.
Ich produktywność zależy jednak od zapylenia, a więc obecności w sadzie owadów zapylających.

Według T. Vanrykela, na podstawie badań prowadzonych w Belgii, obiecująco zapowiadają się takie odmiany czereśni, jak: ‘Samba’, ‘Vanda’, Korvik’
i ‘Grace Star’.

a

Wśród belgijskich sadowników, podobnie jak
w Polsce, największym zainteresowaniem cieszą
się odmiany o owocach najwcześniej oraz najpóźniej dojrzewających – mówił T. Vanrykel.

W Belgii uprawia się głównie takie odmiany,
jak: ‘Kordia’, ‘Lapins’ i ‘Regina’ oraz ‘Sweetheart’, a także odmiany: ‘Burlat’, ‘Summit’,
‘Sylvia’, ‘Schneidera Późna’ i ‘Karina’. Według T. Vanrykela, obiecująco zapowiadają się
też odmiany ‘Samba’, ‘Satin’, ‘Vanda’, ‘Grace
Star’ i ‘Korvik’.

a

‘Samba’ (’Sumste’) – odmiana hodowli kanadyjskiej. Jej drzewo kwitnie bardzo wcześnie (znaczne
ryzyko uszkodzeń przymrozkowych) i jest podatne na
porażenie przez patogeny z rodzaju Pseudomonas,
szczególnie po wiosennych przymrozkach. Jest to odmiana obcopłodna. Cechuje ją średnia do dobrej produktywność. Jej owoce dojrzewają 10–14 dni przed
odmianą ‘Kordia’, są ciemnoczerwone, o średnicy 28–
30 mm, ich smak jest co prawda przeciętny, ale są one
mało podatne na pękanie.

b

‘Vanda’ – odmiana hodowli czeskiej. Podobnie
jak ‘Samba’, jest obcopłodna, kwitnie wcześnie (także
jest wrażliwa na wiosenne przymrozki). Cechuje ją dobra produktywność. Owoce są smaczne, ciemnoczerwone, o średnicy 26–28 mm, mało podatne na pękanie. Owoce ‘Vandy” dojrzewają 7–10 dni przed ‘Kordią’.

c

‘Korvik’ – obcopłodna odmiana hodowli czeskiej. Jest plenna, a jej owoce dojrzewają około 7 dni
przed ‘Kordią’ i wykazują duże podobieństwo do jej
owoców. Osiągają średnicę 26–30 mm i są mało podatne na pękanie.

fot. ramka ABCD – fot. Łukawska

c

miesięcznik praktycznego sadownictwa

d

fot. a-d T. Vanrykel

b

d ‘Grace Star’ – odmiana włoska powstała na skutek wolnego zapylenia odmiany ‘Burlat’. Jest samopłodna i produktywna. Jej owoce dojrzewają około 7 dni
przed ‘Kordią’, charakteryzują się średnią jędrnością,
ale dobrym smakiem i wielkością (26–30 mm). Jest ona
dobrym zapylaczem dla drzew odmiany ‘Korvik’.
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Podkładki dla czereśni
Według T. Vanrykela, wybór podkładki, na
jakiej szczepiona ma być odmiana szlachetna
czereśni, zależy od kilku czynników, m.in.
typu gleby, warunków klimatycznych w danym rejonie, odmiany szlachetnej i technologii uprawy. Od 10 lat w Belgii najważniejszą
podkładką dla czereśni jest ‘GiSelA 5’. W warunkach belgijskich (przy opadach sięgających
550–650 mm rocznie) nawadnianie sadów
w przypadku tej podkładki nie jest konieczne,
ale zalecane.
‘GiSelA 5’ nie jest podkładką odpowiednią na
piaszczyste gleby i w rejony o suchym klimacie,
z wysoką temperaturą latem.

Ciekawą i dobrze zapowiadającą się podkładką dla czereśni jest ‘GiSelA 3’. Pozwala ona
ograniczyć wzrost drzew nawet do 25% w stosunku do drzew na ‘GiSelA 5’. Drzewa na niej
wymagają jednak nawadniania i dość intensywnego cięcia – informował T. Vanrykel. Wymagają też podpór. Zalecana jest dla drzew pod
osłony przeciwdeszczowe. Natomiast na stanowiska o suchej glebie i do suchego klimatu –
według T. Vanrykela – bardziej przydatna jest
‘GiSelA 6’. Drzewa na niej rosną o 10–20% sil-

Podkładki dla czereśni stosowane i testowane obecnie w Belgii (za T. Vanrykelem)
‘GiSelA 3’

‘GiSelA 5’

Wzrost drzew

75%

100%

110–115%

120–130%

Produktywność

++

++

++(+)

+

Wielkość owoców

+(+)

++

-

++

niej niż na ‘GiSelA 5’, lepiej też owocują. Owoce z drzew szczepionych na tej podkładce mają
jednak tendencję do drobnienia.
Inną podkładką rosnącą silniej od ‘GiSelA 5’
(o około 20%) jest ‘PicKu 4.20’. Z doświadczeń
prowadzonych w Belgii wynika, że drzewa na
tej podkładce wykazują dobrą produktywność
nawet na suchych glebach i w suchym klimacie,
a owoce są dobrej jakości.

Regulacja zawiązania owoców
W przypadku odmian obcopłodnych, dla właściwego ich plonowania ważne jest dobre zapylenie
kwiatów. Nie można tego osiągnąć bez obecności
w sadzie owadów zapylających oraz odpowiedniego rozplanowania kwater, uwzględniających
nasadzenia zapylaczy, najlepiej dwóch odmian
polecanych jako zapylacze dla konkretnej odmiany uprawnej. Odmiany zapylające powinny
stanowić minimum 1/6 nasadzeń na danej

‘GiSelA 6’ ‘PicKu 4.20’

W Belgii
chemiczne
przerzedzanie
zawiązków jest
niedozwolone.
W przypadku
odmian
samopłodnych
dobre rezultaty
przynosi
mechaniczne
przerzedzanie
kwiatów –
informował
T. Vanrykel.
reklama
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CHŁODNICTWO
Doradztwo i kosztorysy
Montaż i serwis instalacji chłodniczych
Przeglądy okresowe, naprawy i modernizacje

MDEM Krzysztof Płonowski
ul. Graniczna 10, Kopana, 05-555 Tarczyn
tel. 601 610 940, e-mail: biuro@mdem.pl
www.mdem.pl
Czereśnie
wymagają
ochrony nie tylko
przed chorobami
i szkodnikami,
lecz także przed
wiosennymi
przymrozkami,
a w okresie
dojrzewania
owoców przed
ptakami oraz
uszkodzeniami
powodowanymi
przez nadmiar
wilgoci (deszcz).
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Wylezin, ul. Polna 3, 05-555 Tarczyn
tel./fax (22) 727 75 84, kom. 501 297 756
www.dolinski.home.pl, e-mail: piotr@dolinski.home.pl

OFERTA:
Specjalizacja w produkcji drzewek czereśni.
 jabłonie
Największa kolekcja odmian czereśni,
 czereśnie m.in. ukraińskich, w tym wiele odpornych
na wiosenne przymrozki.
 wiśnie
Drzewka na podkładkach tradycyjnych
 śliwy
jak i karłowych.
 grusze
Zapraszam do naszego sadu by zobaczyć,
 podkładki jak owocują nasze czereśnie.

kwaterze, a ich kwiaty powinny otwierać się
równocześnie z kwiatami odmiany podstawowej.
Warto też stosować nawadnianie. W czasie kwitnienia podnosi ono wilgotność w obrębie korony
drzewa, co zapobiega wysychaniu pyłku, stymuluje produkcję nektaru przez kwiaty i w efekcie
zachęca owady do ich odwiedzania.
Właściwe cięcie i formowanie drzew, dopasowane do charakteru określonej odmiany, ma
znaczny wpływ na ilość i jakość kwiatów, a potem owoców. W Belgii do regulacji zawiązania
owoców niedozwolone jest stosowanie hormonów i innych środków stymulujących kwitnienie i wiązanie owoców. Czynnikiem, na który
sadownik nie ma wpływu, a od którego zależą
zakładanie kwiatów na następny sezon, zapylenie oraz zawiązanie owoców, jest pogoda.
Odmiany samopłodne wykazują naturalną tendencję do wiązania dużej ilości pąków kwiatowych i zawiązków oraz słabego wybijania pędów,
co ma wpływ na słabe rozgałęzianie się drzew.

U tych odmian wskazane jest przeprowadzanie
redukcji zawiązania owoców poprzez cięcie
drzew. Zabieg ten ma za zadanie również stymulację drzew do wytwarzania nowych przyrostów.

Cięcie czereśni
a ich plonowanie
U odmian obcopłodnych takich, jak ‘Kordia’,
‘Regina’, ‘Summit’ i ‘Samba’ podczas cięcia należy pozostawić w koronie gałęzie słabe, cienkie, odginające się do dołu. Nie stanowią one
bowiem konkurencji dla przewodnika. Ponadto
zakładają się na nich silne pąki kwiatowe, z których można uzyskać wysokiej jakości owoce.
Latem, po zbiorach owoców można przeprowadzić selekcję pędów jednorocznych – silne pędy
należy usuwać poprzez ich wyrwanie. Natomiast zbyt silne (nawet 2-letnie) można wycinać
miesięcznik praktycznego sadownictwa

na czop, by wyrastały z nich młode i wiotkie
pędy, które i tak pod ciężarem owoców odegną
się ku dołowi. Górne partie korony u tych odmian należy zaś ciąć silniej, ale tak, aby nie pobudzać drzew do nadmiernego wzrostu. Należy
bowiem zachować równowagę pomiędzy wzrostem a owocowaniem.
Natomiast drzewa odmian samopłodnych
(np. ‘Lapins’, ‘Sweetheart’) trzeba ciąć silnie,
by pobudzić je do wzrostu. Odmiany te mają
naturalną tendencję do zakładania dużej ilości
pąków kwiatowych. Dlatego przy silnym zawiązaniu owoców i słabym wzroście drzew są
problemy z właściwym wyrastaniem owoców.
W przypadku tych odmian u młodych drzew
dobre rezultaty daje również odginanie pędów
do dołu i ich przycinanie, szczególnie w przypadku odmiany ‘Lapins’.

Ochrona sadów czereśniowych
Ochrona kwiatów i młodych zawiązków owocowych czereśni przed wiosennymi przymrozkami nie jest łatwa, ponieważ drzewa tego
gatunku kwitną dość wcześnie. Wielkość ewentualnych uszkodzeń zależy m.in. od lokalizacji
sadu, uprawianej odmiany i terminu jej kwitnienia. W pewnym stopniu można chronić czereśnie przed przymrozkami, stosując np. świece
dymne, jest to jednak mało praktyczne rozwiązanie ze względu na dużą ich ilość wymaganą
na 1 ha – około 250 szt. (6–7 €/szt.), i konieczność zabierania ich z sadu na czas wykonywania zabiegów agrotechnicznych lub ochrony.
Ponadto są one skuteczne tylko przy spadku
temperatury zaledwie do -2ºC. Innym rozwiązaniem jest podgrzewanie powietrza w sadzie
przez specjalne urządzenia – Frostbuster (mobilne, zaczepiane do ciągnika) czy Frostguard
(stacjonarne z obrotową rurą wywiewną). Koszt
ich zakupu jest jednak dość wysoki. Urządzenia te są wyposażone w gazowy palnik stanowiący nagrzewnicę powietrza i dmuchawę –
9/2011
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we Frostbusterze napędzaną od ciągnika,
a we Frostguardzie – od silnika benzynowego.
Jak informował T. Vanrykel, podczas spadków
temperatury do –2°C, a nawet –3°C, podgrzewanie powietrza w sadzie za pomocą tych urządzeń skutecznie zapobiega powstawaniu uszkodzeń przymrozkowych.
Ochrona sadów czereśniowych przed ptakami polega przede wszystkim na ich odstraszaniu. W Belgii stosuje się różne systemy
odstraszaczy m.in. bazujące na emisji różnych
dźwięków oraz efektów wizualnych.
Okazuje się, że podobnie jak w Polsce, skuteczne
są one tylko przez jakiś czas (2–3 tygodnie), gdyż
ptaki przyzwyczajają się do nich. Zdecydowanie
bardziej efektywną ochronę przed ptakami – zdaniem T. Vanrykela – stanowią siatki osłaniające
całe rzędy lub całe kwatery. Ich instalacja wymaga jednak odpowiedniej konstrukcji.

Ochrona owoców
przed pękaniem
W Belgii zaleca się stosowanie specjalistycznych nawozów dolistnych (m.in. Platina, Greenstim, Fertileader) podnoszących wytrzymałość owoców czereśni na pękanie podczas
opadów deszczu. Zdecydowanie skuteczniejsze jest jednak instalowanie nad drzewami foliowych osłon lub systemów VOEN. Materiał
użyty do osłon musi być przepuszczalny dla
światła i zapewniać dobrą cyrkulację powietrza. Cena montażu osłon w sadzie czereśniowym (w zależności od sytemu) jest wysoka
i wynosi 25 000–60 000 €/ha.
Korzyści ze stosowania osłon w sadzie czereśniowym są jednak wymierne. Zabezpieczają
przed stratą zbiorów z powodu opadu gradu lub

Fot. 5. Owoce

deszczu, a także przed ptakami. Uniezależniają
zbiór owoców od warunków atmosferycznych,
a w przypadku owoców późnych odmian, takich jak ‘Kordia’, ‘Lapins’ i ‘Regina’ pozwalają
na opóźnienie ich zbioru, co wpływa korzystnie na ich wyrastanie (zwiększenie średnicy
owoców nawet o 1–2 mm bezpośrednio przekłada się na zwyżkę plonu i wyższą cenę jednostkową za owoce).
Wadami osłon przeciwdeszczowych są ich
wysoka cena, zwiększenie nakładów pracy na
ha, konieczność instalowania nawadniania,
odpowiednie prowadzenie drzew, ograniczenie
przewiewności w sadzie, co stwarza optymalne warunki dla rozwoju patogenów chorobotwórczych (fot. 5).

czereśni z objawami
szarej pleśni
fot. 1–5 A. Łukawska

Anita Łukawska
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