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W sadzie p. Rybickiego zorganizowano
też pokaz pracy najnowszego modelu
opryskiwacza Mitterer (fot. 6) oraz
ciągników Antonio Carraro. Opryskiwacz Mitterer model 15-81-VV-H 45
wyposażony jest w kolumnę o wysokości 3 m z podwójnym wentylatorem
o odwróconym ciągu (fot. 7). Do pracy
z tym opryskiwaczem wystarczy ciągnik o niewielkiej mocy. Dolny wentylator o średnicy 810 mm napędzany jest
z WOM ciągnika za pośrednictwem
dwubiegowej przekładni. Wytwarzany przez niego strumień powietrza zasila 2/3 wysokości przystawki. Górny
wentylator o średnicy 450 mm wymaga zasilania z hydrauliki zewnętrznej
ciągnika o wydatku 10 l/min. Regulacja
prędkości jego pracy odbywa się płynnie za pomocą regulatora przepływu.
Kolumna jest wyposażona w kierownice powietrza, pozwalające na właściwą
dystrybucję powietrza z obu wentylatorów oraz głowice 3-dyszowe. Opryskiwacz wyposażony jest w 4-tłokową
pompę Comet o wydatku 145 l/min.
Sterowanie dawką cieczy odbywa się
za pomocą zaworów mechanicznych,
elektrozaworów firmy Arag lub za
pomocą komputera (system Visio).
Ponadto opryskiwacze w wersji 1500 l
i 2000 l można wyposażyć w resorowanie. Układ zaczepowy z dyszlem
homokinetycznym pozwala na sprawne
zawracanie i przejazd kół opryskiwacza
po śladach ciągnika.
Ciągnik Antonio Carraro (fot. 8),
model SRX o mocy 87 KM (dostępny też 95 KM), w czasie przejazdów
z opryskiwaczem świetnie radził sobie
w intensywnym sadzie. Ciągnik ma
budowę kompaktową, jest przegubowy
i wyposażony w obracany fotel (odwracany kokpit). Posiada równej wielkości
koła, napęd na obie osie z możliwością
odłączania przedniej osi. Ciągnik ma
32-biegową skrzynię. Może poruszać
się z prędkością od 0,5 do 37 km/godz.,
zużywając do 4 l/godz. paliwa. W kabinie zastosowano wielofunkcyjny joystick do sterowania podnoszeniem,
opuszczaniem i funkcjami hydrauliki
zewnętrznej. Ciągnik posiada 11 wyjść
hydraulicznych.
Piotr Gościło,
doradca sadowniczy
10/2014

O nawożeniu
czereśni
słów kilka
Podczas Letnich Pokazów Czereśniowych (20 lipca br. w Górach
Wysokich k. Sandomierza) mówiono m.in. o zasadach budowy konstrukcji przeciwgradowych w sadach czereśniowych (czytaj nr 9/2014
„MPS SAD”), a także o nawożeniu drzew tego gatunku. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też informacje przekazane przez doradcę
sadowniczego z Belgii na temat doboru odmian czereśni do uprawy
w Polsce (czytaj str. 33).

Fertygacja
Czereśnie najintensywniej pobierają
składniki pokarmowe (m.in. potas, azot,
fosfor, wapń, magnez i siarkę) z gleby
od maja do sierpnia, czyli w okresie
wzrostu i dojrzewania owoców – mówił dr inż. Andrzej Grenda (fot. 1) z firmy Yara Poland. Dostępność w glebie
tych składników zależy jednak od jej
wilgotności, czyli od przebiegu warunków atmosferycznych w danym sezonie,
a także w latach poprzednich. Ich układ
nie w każdym sezonie jest bowiem korzystny. W sadach, w których zamontowana jest instalacja nawodnieniowa,
warto rozważyć możliwość podawania
nawozów poprzez fertygację. W ten sposób można w poszczególnych fazach rozwojowych drzew dostarczyć potrzebne
im składniki, bez względu na to, czy
przebieg opadów atmosferycznych jest
korzystny czy nie.
Podawanie drzewom poprzez fertygację
określonych składników pokarmowych

Fot. 1. Andrzej Grenda omówił zasady
fertygacji w uprawie czereśni fot. 1–3 A. Łukawska

w poszczególnych ich fazach rozwojowych i odpowiednich przedziałach czasowych zapewnia korzeniom stały do nich
dostęp. Przy czym stężenie pożywki nie
powinno być niższe niż 0,05% i wyższe
niż 0,3%, zwłaszcza jeżeli podawana jest
jeden lub dwa razy w tygodniu. Wyższe
jej stężenie można zastosować też wtedy,
gdy gleba jest wilgotna po opadach deszczu. Jeśli nawozy będą podawane częściej niż dwa razy w tygodniu, wówczas
stężenie pożywki powinno być niższe.

fot. A. Łukawska
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Jak informował dr A. Grenda, przygotowując roztwór roboczy do fertyga- Fertygacja jest tylko sposobem na uzupełnienie składników
cji, nie powinno się mieszać nawozów pokarmowych w glebie i tak powinna być traktowana. Podstawę
Sadzenie / początek
Powstawanie
liści
Zawiązywanie
Dojrzewanie
Po zbiorach
CEL
wieloskładnikowych wegetacji
z grupy Krista- Wzrost
powinno
stanowić
nawożenie tradycyjne.
kwiatostanów
Sadzenie
/
początek
Powstawanie
lon z saletrą wapniową (np. YaraLiva
Wzrost liści
Zawiązywanie
Dojrzewanie
Po zbiorac
LEPSZE
40 l/ha przed sadzeniem
CEL POBIERANIE
wegetacji
kwiatostanów
SKŁADNIKÓW
humistar ®nie należy 20-25
l/ha w rzędy
Calcinit).
Tej
ostatniej
też
I ROZWÓJ
2-4 x 10 l/ha fertygacja
LEPSZEKORZENI
POBIERANIE
l/ha przed sadzeniem
®
łączyć
z siarczanemhumistar
magnezu,
fosfora- 40
Wl/ha
czasie
– 10 kg/ha/tydzień. W przypadku drzew
SKŁADNIKÓW
20-25
w rzędy kwitnienia czereśnie wykazują
ZAPOBIEGANIE
®
I ROZWÓJ
2-4 xnajwiększe
10 l/ha
CHLOROZIE
ultraferro
5-10 kg/ha,
kiedy
pH >fertygacja
7,
nemKORZENI
monoamonowym
oraz monofosfozapotrzebowanie na fosfor szczepionych na podkładkach słabo rosŻELAZOWEJ
ZAPOBIEGANIE
ranem potasu.
(wspomaga regenerację systemu korze- nących dawki te powinny wynosić odpo®
POPRAWA
KWITNIENIA
CHLOROZIE
®
ultraferro
kg/ha, kiedy pH > 7,
tradebor®drzew 5-10niowego
Decydując się na nawożenie
po zimie oraz stymuluje podziały wiednio: 12 kg/ha/tydzień i 15tradebor
kg/ha/tyI ZAWIĄZYWANIA
ŻELAZOWEJ
2-3
l/ha
1-2
x
1-2
l/ha
co
7-10
dni
OWOCÓW
poprzez
fertygację, warto zaopatrzyć
komórkowe).
dzień. Poprzez właściwe nawożenie drzew
POPRAWA
KWITNIENIA
tradebor®
tradebor®
®
I ZAWIĄZYWANIA
FOTOSYNTEZA
magnitech
magnitech® w czasie wzrostu i dojrzewania owoców
się
w
dwa
zbiorniki.
Pierwszy
powi2-3 l/ha
1-2
x
1-2
l/ha
co
7-10
dni
OWOCÓWLIŚCI
AKTYWNOŚĆ
4-5 l/ha/zabieg co 7-15 dni
4-5 l/ha/zabieg co 7-15 dni
nien służyć do rozpuszczania nawo- W tej fazie dr A. Grenda polecał poda- można wpływać na ich wielkość i jakość.
®
®
FOTOSYNTEZA
BIOSTYMULACJA
®
zów wieloskładnikowych,
a drugi do magnitech
nie przez fertygację
Kristalonu Żółtegomagnitech
W tym celu warto dostarczyć im potas
delfan
plus
AKTYWNOŚĆ
LIŚCI
ZAPOBIEGANIE
4-5 l/ha/zabieg co 7-15 2-3
dni x 2 l/ha co 14 dni
4-5 l/ha/zabieg co 7-15 dni
STRESOMrozcieńczania kwasu azotowego (służy
13-40-13. Przy czym w przypadku cze- i azot. Miedzy 4. a 8. tygodniem po pełni
BIOSTYMULACJA
2-4 x 2-3 l/ha, czereśniom
co 7-14 dni
boramin Ca kwitnienia
delfan® plus
do
uzdatniania
wody,
gdy
zawiera
ona
reśni na silnie rosnących
podkładkach
na silnie rosnących
POPRAWA
JĘDRNOŚCI
ZAPOBIEGANIE
2-3 x 2 l/ha co 14 dni lub
PRZECHOWYWANIE
®
STRESOM
2-4
x
4-5
l/ha,
co
8-10
dni
zbyt dużo wodorowęglanu wapnia). (‘Colt’, siewka czereśni ptasiej) wcalitech
dawce podkładkach warto podać Kristalon Biały
co 7-1410
dni kg/ha/tydzień
Ca 2-4 x 2-3
Mieszanie
9 kg/ha/tydzień, zaś w przypadku drzewboramin
(15-05-30+3)
w®l/ha,
dawce
POPRAWA
JĘDRNOŚCInawozów i kwasu azotowePOPRAWA
JAKOŚCI
drakar
K
lub
PRZECHOWYWANIE
®
I WIELKOŚCI
OWOCÓW
2-4
x
2
l/ha
co
14
dni
2-4 Calcinit
x 4-5 l/ha, co68-10
dni
go w jednym zbiorniku może bowiem na podkładkach słabo rosnących (‘PHL-A’,calitech
i YaraLiva
kg/ha/tydzień,
zaś
ograniczyć
dostępność
mikroelementów
‘GiSelA
5’
oraz
wstawkach
skarlających)
w
przypadku
drzew
szczepionych
na
pod®
®
®
®
POPRAWA JAKOŚCI
DOKARMIANIE
drakar K
nutricomplex FF
nutricomplex 18-18-18
nutricomplex orange
nutricomplex ® 18-18-18
FERTYGACJA
I WIELKOŚCI
OWOCÓWw nawozie.
2-4 x 2 l/ha dawki
co 14 dni0,5
0,5 do 2 g/L Aby
wody właściwie
0,5 do 2 g/L
do 2 g/L wody
2 g/L wody
zawartych
wwody
dawce 12 kg/ha/tydzień przez 40,5tygokładkach słabo rosnących
tedopowinzaplanować program nawożenia
podnie
po
pełni
kwitnienia,
gdy
następuje
ny
wynosić
odpowiednio
15
kg/ha/tydzień
®
DOKARMIANIE
orange
nutricomplex® FF
nutricomplex® 18-18-18
nutricomplex ®
przez fertygację, konieczne
wzrost drzew, wzrasta ich nutricomplex
kg/ha/tydzień.
FERTYGACJA
0,5 do 2 g/L jest
wody nie tyl- 0,5intensywny
do 2 g/L wody
0,5 doi 28g/L
wody
0,5 do 2 g/L wody
ko przeprowadzenie analizy chemicznej zapotrzebowanie na azot, potas i wapń.
Do 4 tygodni po zbiorze owoców,
gleby (zawartość P, K, Mg, Ca oraz jej W tym czasie w sadach z drzewami na sil- w celu wzmocnienia drzew oraz pąków
odczyn), lecz także analizy chemicznej nie rosnących podkładkach warto zastoso- kwiatowych na następny sezon, warto zaO informacjewody
na temat pozostałych
nawozowych,
które niei są
zamieszczone
tym katalogu prosimy
kierować(19-6-20)
zapytania do naszych
specjalistów
(odczyn,produktów
zawartość
żelaza
wowaćw Kristalon
Niebieski
w dawstosować Kristalon Czerwony (12-12-36)
dorowęglanów wapnia).
ce 9 kg/ha/tydzień i YaraLiva Calcinit w dawce 8 kg/ha/tydzień (drzewa

OwOCe
PestKOwe
O informacje na temat pozostałych produktów nawozowych, które nie są zamieszczone w tym katalogu prosimy kierować zapytania do naszych specjalistów

reklama

PROGRAM NAWOŻENIA

delfan plus
szybki jak gepard!

OwOCe PestKOwe
Aplikacja dolistna

Aplikacja doglebowa
PROGRAM
NAWOŻENIA

Aplikacja dolistna
Aplikacja doglebowa

CEL
ŻYZNOŚĆ GLEB
SYTEM KORZENIOWY
POBIERANIE NAWOZÓW

CEL
ZABOBIEGANIE
I KOREYGOWANIE
ŻYZNOŚĆ GLEB
NIEDOBORÓW
ŻELAZA

Wiosna start

Biaŀy pąk

Kwitnienie

Koniec
kwitnienia

Zawiązywanie
owoców

Wzrost
zawiązków

Przyrost
owoców

Po zbiorach

humistar ®
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Nie stosować zabiegów 3-7 dni przed kwitnieniem i 7-14 dni po kwitnieniu.
TRWAŁOŚĆ POZBIORCZA
2-3 l/ha/zabieg

tradebor®
2-3 l/ha

tradebor
2-3 l/ha

Delfan Plus przyspiesza przenikanie i mobilności wapnia w owocach (jabłka, truskawki ...),
redukuje choroby ﬁzjologiczne wywołane niedoborem wapnia np. gorzką plamistość podskórną
Połącz Delfan Plus z Calitech’em lub chlorkiem wapnia, sprawdź różnicę!

KOLOR I ROZMIAR
WYRÓWNANIE
TRWAŁOŚĆ POZBIORCZA

drakar KCORPORATION INTERNATIONAL
TRADE
3-4 l/ha/zabieg
®

Andrzej Zbroja 609 476 339, Dariusz Zmysłowski 723 586 088,
Piotr Kotowski 666 396 816
10/2014

Nie stosować zabiegów 3-7 dni przed kwitnieniem i 7-14 dni po kwitnieniu.
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na silnie rosnących podkładkach) lub
10 kg/ha/tydzień (drzewa na podkładkach
skarlających). Nawozy z serii Kristalon
mają skład dostosowany do poszczególnych faz rozwojowych drzew, odpowiedni
stosunek azotu do potasu, dodatek magnezu i siarki oraz schelatowane EDTA mikroelementy. Ponadto charakteryzują się
dobrą rozpuszczalnością – informował dr
A. Grenda. KristalonTM Vega (17-6-25+mikro) i KristalonTM Gena (12-12-36+mikro)
są polecane do fertygacji na glebach o wysokim pH. Obydwa zawierają fosfor w postaci polifosforanów, który jest aktywny
w glebach o wysokim pH.

Fot. 2. Jak zapobiec wystąpieniu
niedoborów składników pokarmowych
u czereśni, informował Andrzej Zbroja

Składnikiem, który w sposób bezpośredni wpływa na jakość owoców
(m.in. ich wielkość i wybarwienie), jest potas. Dolistne zabiegi
nim (np. stosując Drakar K, który zawiera 46% potasu) poleca się
wykonać kilkakrotnie w okresie wzrostu zawiązków owocowych
(począwszy od opadnięcia płatków kwiatowych). Użycie go
natomiast po zbiorze owoców korzystnie wpływa na kwitnienie drzew
w następnym roku.

Zapobiec chlorozom
Chlorozy na liściach czereśni wskazują
najczęściej na niedobór mikroelementów,
np. żelaza. Dolistne dostarczanie tych
składników daje jednak krótkotrwałe
efekty. Na przykład żelazo nie przemieszcza się z liści starszych do młodszych i po
zabiegu dolistnym na młodych liściach
mogą pojawić się objawy niedoboru tego
składnika – mówił Andrzej Zbroja (fot. 2)
z firmy Tradecorp. W takiej sytuacji w sadach czereśniowych A. Zbroja polecał
stosować doglebowo Ultraferro®. Nawóz
ten zawiera 6% żelaza w formie schelatowanej EDDHA. Poleca się go użyć wiosną
w pasy herbicydowe przy użyciu opryskiwacza do herbicydów. Średnia dawka
wynosi 10 kg Ultraferro® na 200 l wody
na ha. Można stosować go łącznie z Humistarem (w dawce 20 l/ha), co również
wpłynie korzystnie na przyswajalość żelaza oraz innych składników pokarmowych z gleby. Humistar zawiera bowiem
16,5% kwasów humusowych. Poprawia
strukturę gleby, wspomaga rozwój systemu korzeniowego oraz pobieranie przez
korzenie składników pokarmowych. 3%
roztwór Humistaru może być także użyty do krótkotrwałego moczenia korzeni
drzewek przed posadzeniem.
10/2014

Fot. 3. Bartłomiej Sobaszek omówił wyniki
doświadczenia z aktywatorem Calibra

aktywator Calibra, w celu sprawdzenia
jego wpływu na przyrost owoców. Ponadto z uwagi na zapowiadane przymrozki wiosenne przed kwitnieniem opryskiwano drzewa biostymulatorem Asahi SL
– informował Bartłomiej Sobaszek
(fot. 3) z firmy Arysta LifeScience. Calibra zawiera biologicznie aktywny filtrat z Ascophyllum nodosum (GA 142),
mangan oraz cynk (po 1%).

Składnikiem, który ma duży wpływ na
jakość owoców, jest wapń. Wzmacnia
strukturę ścian komórkowych, przez
co ogranicza pękanie owoców podczas
deszczu. Powinien być stosowany z borem, ponieważ składnik ten uczestniczy
w pobieraniu wapnia.

Aktywator ten stymuluje proces podziałów komórkowych, przez co wpływa na wzrost owoców. Są one nie tylko
większe, lecz także równomiernie wybarwione i zawierają więcej cukrów niż
owoce z drzew nietraktowanych tym
preparatem.

W ofercie firmy Tradecorp są dwa produkty wapniowe wzbogacone borem: Calitech – zawiera wapń w formie azotanu
wapnia (15% w przeliczeniu na CaO), azot
10%, magnez 2%, żelazo 0,05%, mangan
0,1%, miedź 0,04%, cynk 0,02%, molibden 0,001%, bor 0,05% – i Boramin Ca,
który oprócz wapnia CaO (8%) zawiera
bor (0,21%), wolne aminokwasy (5%) oraz
azot (6,9%).
Do nawożenia czereśni po zbiorze owoców A. Zbroja oprócz Drakaru K (w dawce
5 l/ha) polecał także użyć nawóz Folur S
w dawce 10 l/ha (jest to mocznik o niskiej zawartości biuretu) oraz Tradebor Zn
(3–4 l/ha). Przy czym powinny być one
zastosowane wtedy, gdy na drzewach są
jeszcze aktywne, zielone liście.

Calibra korzystnie oddziałuje na całą
roślinę – aktywuje pobieranie przez nią
składników pokarmowych z gleby, ma
korzystny wpływ na syntezę chlorofilu
oraz stymuluje podziały komórkowe.
Poleca się wykonać nią do 3 zabiegów
w sezonie (pierwszy po opadnięciu
płatków kwiatowych), co około 10 dni,
w dawce 2 l/ha. Aktywator ten może
być stosowany łącznie ze ś.o.r.
W sadzie M. Osowskiego – jak
poinformował B. Sobaszek – Calibrą
opryskiwano drzewa odmian ‘Summit’
i ‘Sweetheart’. Zabiegi przeprowadzono 1, 10 i 20 maja br. Podczas zbioru
stwierdzono, że owoce z drzew opryskiwanych tym aktywatorem były o 5%
większe od tych zebranych z drzew
nim nieopryskiwanych. Przy plonie
10 ton owoców z ha, jego wzrost o 5%
to w efekcie o 500 kg czereśni więcej.

Wynik doświadczenia
W tym roku w sadzie Macieja Osowskiego doświadczalnie zastosowano

Anita Łukawska

