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Oprowadzając po sadzie gospodarz spotkania, Pa-

weł Pączka (fot. 2), prezes zarządu GPO Galster Sp. 

z o.o. przedstawiał historię nasadzeń czereśniowych 

oraz objaśniał przyjęte rozwiązania. Dla rosnących 

w  Wierzchucicach drzew zdecydowanie lepsza od 

‘Colta’ okazała się podkładka ‘GiSelA 5’ – drzewa na 

niej rosnące są znacznie bardziej produktywne. W sa-

dach czereśniowych założone są osłony przecidesz-

czowe, rusztowania do których dostarczyła firma Dre-

wgór (fot. 3). Za optymalne ekonomicznie P. Pączka 

uznał okrywanie powierzchni około 2,5 hektarowych. 

Właśnie taką kwaterę zwiedzali uczestnicy IV Letnich 

Pokazów Czereśniowych. W Wierzchucicach zdecy-

dowano się przykryć osłonami także biegnąca wzdłuż 

jednego boku kwatery główną drogę dojazdową wraz 

z uwrociem (fot. 4). Pozwala to na spore usprawnienia 

i podnosi jej komfort.

W sadzie czereśniowym
Część praktyczna Letnich Pokazów Czereśniowych w 2015 r. odbyła się zgodnie z tradycją w sadzie gospo-

darzy pokazów (fot. 1). Tu można było zapoznać się z technikami budowy osłon dla sadów czereśniowych, 

zasadami formowania czereśni, maszynami i urządzeniami dla upraw sadowniczych.

Fot. 1. Pokaz cięcia czereśni wzbudził duże zainteresowanie wśród sadowników.

Oddzielająca czereśnie od sąsiedniej kwatery 

ściana siatki jest podnoszoną mechanicznie kur-

tyną – podnoszenie/opuszczanie siatki jest pro-

wadzone przez jednego pracownika za pomocą 

mechanizmu korbowego. Zakładając osłony pra-

cownicy Galsteru wpadli na pomysł, jak ograni-

czyć sprytnym szpakom i kwiczołom przeciskanie 

się pod siatki – tak zmodyfikowali sposób moco-

wania folii, aby uniemożliwić ptakom siadanie na 

drutach konstrukcji, z  których przedostawały się 

do wewnątrz kwatery. Nadal stałej uwagi wymaga 

zapewnianie przylegania dolnej krawędzi siatek 

osłonowych do powierzchni gleby.

Cięcie i formowanie
W części praktycznej B. Liesenborghs (fot. 5) wy-

jaśniał różnice w  zasadach formowania czereśni 
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Fot. 4. Drogę wzdłuż kwatery czereśni wraz z uwrociem przy-
kryto osłonami celem usprawnienia i podniesienia komfortu 
podczas zbioru i wykonywania zabiegów agrotechnicznych.

Fot. 8. Platforma Orsi podczas prezentacji w sadzie. Fot. 9. Platforma N. Blosi od lat pracująca w sadzie Państwa 
Pączków.

Fot. 5. Bart Liesenborghs tłumaczy zasady cięcia czereśni od-
mian samo- i obcopylnych.

Fot. 2. Paweł Pączka przedstawił historię nasadzeń czereśni.

Fot. 6. Wycinanie niepotrzebnych pędów, stanowiących konku-
rencję dla przewodnika.

Fot. 7. Pokaz ciągników New Holland.

Fot. 3. Konstrukcja pod osłony przeciwdeszczowe z elementów 
dostarczonych przez Drewgór.



IV LETNIE POKAZY CZEREŚNIOWE
3

samopylnych i  obcopylnych. Przed wszystkim za-

lecał takie postępowanie, które pozwoli ograniczyć 

koszty formowania i utrzymywania koron w pożą-

danych rozmiarach. Deklarował, że w swoim belgij-

skim sadzie nie używa sekatora – praca przebiega 

szybciej, formowanie jest łatwiejsze, mniej kosztu-

je. Szarpane rany zadawane drzewom w  okresie 

wegetacji goją się bez wycieków, szybko i nie ma 

ryzyka zakażenia ich patogenami wywołującymi 

choroby kory i drewna. Warunkiem jest rozpoczę-

cie pracy nad drzewkiem zaraz po jego posadzeniu 

i  formowanie tak, aby zapobiegać nadmiernemu 

wyrastaniu pędów – nazwał to „cięciem zapobie-

gawczym” – znacznie szybszym od „interwen-

cyjnego”, kiedy trzeba pracowicie czyścić drzewo 

z niepotrzebnych pędów, którym pozwoliliśmy poja-

wić się i konkurować z przewodnikiem czy cennymi 

pędami owoconośnymi (fot. 6). Na drzewie powi-

nien się znajdować jednolity typ pędów owoconoś-

nych – wówczas zbierane owoce też są jednolite 

jakościowo i można je sortować łatwo na trzy klasy 

wielkościowe. Jeśli tych klas jest więcej, to coś jest 

nie tak z prowadzeniem drzew.

Prezentacje pracy maszyn i innych przy-
datnych akcesoriów
W  sadzie towarzyszyły gościom Pokazu ciągniki 

New Holland (fot. 7) wystawiane przez dystrybu-

tora tej firmy – Raitech z  Brzozy k. Bydgoszczy, 

platformy (fot. 8) i  rozdrabniacze przywiezione 

przez Orsi Group Polska z  Rajca Szlacheckiego 

k. Radomia i platformy N. Blosi (fot. 9) prezento-

wane przez Zbigniewa Rewerę z Chwałek k. San-

domierza. Platformy sadownicze obu firm pracu-

ją w sadach grupy – już kilka lat – 7 lat, ponad 

7 tysięcy motogodzin) ma platforma N. Blosi – na-

dal w  pełni sprawna i  funkcjonalna. Maszyny te 

projektowane dla sadów jabłoniowych wymagają 

jednak korekty podnośników platformy, ponieważ 

czereśnie (i  konstrukcje dla nich) są wyższe niż 

spotykane w  sadach jabłoniowych. Jako cieka-

wostkę zaprezentowano na placu wystawowym 

kompaktową samojezdną platformę Orsi o napę-

dzie elektrycznym dedykowaną przede wszystkim 

uprawom w obiektach. 

W  sadzie były rozstawione stoiska 15 firm 

(fot. 10) różnych specjalności dostarczających 

środki produkcji dla sadowników. Tutaj odbywały 

się konsultacje i odpowiadano na pytania, których 

nie udało się zadać podczas sesji wykładowej.

Anita Łukawska, Piotr Grel
fot. 1-10, A. Łukawska 

Fot. 10. Podczas Pokazów na stoiskach w sadzie oferowano rozwiązania przydatne w uprawie czereśni (a) oraz maszyny sadownicze (b).
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