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Utrzymać wysoką jakość
czereśni...

fot. M. Podymniak

...nie było łatwo w tym sezonie. Zmienna temperatura (duże jej różnice pomiędzy dniem a nocą)
oraz częste opady deszczu w okresie dojrzewania zbiorów tych owoców były przyczyną ich pękania
oraz gnicia. Nawet przy wysokim plonie często okazywało się, że tylko część owoców stanowi produkt handlowy. Czy można było tego uniknąć i zebrać czereśnie wysokiej jakości? Na to pytanie
próbowano odpowiedzieć 19 lipca br. podczas spotkania pod hasłem „Letnie pokazy czereśniowe”
(fot. 1), zorganizowanego przez firmę Leaf Media i sandomierski oddział „Centrum Ogrodnicze”
Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, w gospodarstwie Macieja Osowskiego w Górach
Wysokich k. Sandomierza.

Postawił na czereśnie
W gospodarstwie M. Osowskiego (fot. 2) czereśnie uprawia
się na 7 ha w tym 3,66 ha stanowią sady owocujące. Pierwsze
drzewa tego gatunku posadzono w 2000 r., były to odmiany
‘Regina’ (na podkładkach ‘Colt’ i czereśnia ptasia) oraz ‘Kordia’ i ‘Summit’ (na ‘Colcie’). W latach 2003–2004 kolejne
kwatery założono z drzewek na karłowych podkładkach
‘GiSelA 5’ (‘Regina’, ‘Kordia’, ‘Burlat’) i ‘PHL-A’ (‘Burlat’, ‘Vanda’ i ‘Techlovan’). Według p. Macieja najbardziej
przydatne są drzewka dwuletnie, z koroną uformowaną
z pędów bocznych wyrastających z dwuletniego fragmentu

przewodnika. W kwaterach zadbano o odpowiedni dobór
zapylaczy dla poszczególnych odmian (co 10 drzewo w rzędzie). I tak, dla odmiany ‘Regina’ zapylaczami są ‘Sam’,
‘Sylvia’ i ‘Bianca’; dla ‘Kordii’ — ‘Sam’ i ‘Sylvia’; dla
‘Summita’ — ‘Lapins’; dla ‘Burlata’, ‘Vandy’ i ‘Techlovana’ — ‘Vega’. Zdaniem M. Osowskiego dobór zapylaczy
jest bardzo ważny, gdy uprawia się odmiany obcopłodne.
W przypadku ‘Reginy’, dla której dobrymi zapylaczami są
‘Sam’ i ‘Sylvia’, w niektórych latach okazuje się, że kwitną
one zbyt wcześnie i wtedy dobrym „dostawcą” pyłku dla
niej jest ‘Bianca’ o późnej porze kwitnienia. W tym ro-
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Nowoczesne nawozy dla rolnictwa i ogrodnictwa

Jabłoń – kompleksowy program nawożenia dolistnego

Basfoliar® 36 Extra

Dolistne nawożenie jest skuteczną metodą dostarczania roślinom sadowniczym niezbędnych składników
pokarmowych, która stanowi uzupełnienie nawożenia doglebowego i znacząco wpływa na zwiększenie plonu
handlowego oraz poprawę jego parametrów jakościowych.
Termin stosowania
po zbiorach owoców na około
14 dni przed naturalnym opadaniem liści
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Cel nawożenia
budowa zapasu składników mineralnych w pędach
do wykorzystania wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji

Nawóz
Basfoliar® 36 Extra

Dawka
6-10 l/ha

zaopatrzenie drzew w miedź oraz niszczenie zarodników grzybów na blaszkach liściowych

ProFit Cu IDHA

3-4 kg/ha

zaopatrzenie drzew w bor w celu zgromadzenia zapasów tego składnika w pędach do wykorzystania
wczesną wiosną

Solubor® DF

7-10 kg/ha

ProFit Cu IDHA
Solubor® DF

Sposób stosowania
opryskiwanie drzew wodnym roztworem nawozu na około 2 tygodnie przed naturalnym opadaniem
liści

MIESIĘCZNIK PRAKTYCZNEGO SADOWNICTWA

36

W tym roku jestem szczególnie zadowolony
z odmiany ‘Regina’, która po raz pierwszy
owocowała w moim sadzie tak dobrze
i w małym stopniu zrzuciła zawiązki (podobnie
było u ‘Summita’). Co miało na to wpływ,
trudno powiedzieć. Jedno jest jednak pewne —
wszelkie nakłady, które zwiększają plonowanie
u ‘Reginy’, zwracają się kilkakrotnie — mówił
Maciej Osowski.
Fot. 1. W „Letnich pokazach czereśniowych” uczestniczyło około 200 osób
z różnych części kraju

Aby poprawić zapylenie u odmiany ‘Regina’,
na ulach z trzmielami ustawionymi na tej
kwaterze zamontowano specjalne dozowniki
z pyłkiem odmiany ‘Lapins’. Wówczas trzmiele
wychodzące z ula pobierały od razu pyłek tej
odmiany i roznosiły go na kwiaty.
Fot. 3. Maszyna
używana podczas
Fot. 2. Maciej
Osowski już drugi

zakładania osłon
nad drzewami

rok osłaniał sad
czereśniowy,
wykorzystując do
tego celu system
zadaszeń Voen

ku, aby poprawić zapylenie przed kwitnieniem drzew,
ustawiono w sadzie 3 ule z trzmielami ziemnymi (firmy
Koppert) oraz 14 uli z pszczołami, a także wprowadzono
blisko 17 000 szt. murarki ogrodowej. Zabiegi te w dużym
stopniu wpłynęły zarówno na jakość, jak i wielkość plonu
czereśni w tym sezonie.

Drzewa pod dachem
W ubiegłym roku na części sadu (1,3 ha) nad kwaterami
odmian ‘Regina’, ‘Kordia’ i ‘Summit’ zamontowano osłony
firmy Voen. Najpierw przygotowano rusztowanie składające
się z drewnianych, zaimpregnowanych słupów (zakupiono
je w firmie Drewgór) o wysokości 5,5 m, wkopanych na
głębokość 0,8 m. Słupy rozmieszczono co 10 m w rzędzie,
a pomiędzy nimi rozciągnięto stalowy drut (ø 3,9 mm). Na
takiej konstrukcji — przygotowanej samodzielnie przez
sadownika — w tym roku przed kwitnieniem drzew rozciągnięto osłony z folii (kosztowały około 26 000 €/ha). Do
tego celu wykorzystuje się specjalną maszynę wypożyczoną
z firmy Voen (fot. 3). Za jej pomocą w ciągu około 2 dni
roboczych można rozłożyć osłony nad 1 ha sadu. Zadaszenia
zdejmuje się po zbiorze czereśni.
MIESIĘCZNIK PRAKTYCZNEGO SADOWNICTWA

Jak informowała Barbara Mocha reprezentująca firmę
Voen dzięki specjalnej budowie daszków foliowych chronią
one drzewa — a przede wszystkim owoce — przed deszczem,
gradem i nadmiarem słońca. W systemie tym na tkaninie
nośnej, jaką jest siatka przeciwgradowa, zamocowane są
na zakładkę foliowe paski. Dzięki takiemu rozwiązaniu
podczas opadów deszczu czy gradu woda lub kule gradowe
odprowadzane są w międzyrzędzia drzew (fot. 4). Latem,
w czasie upałów osłony chronią również owoce przed bezpośrednim promieniowaniem słońca. Ponadto — jak wynika
z obserwacji M. Osowskiego — w sadzie tworzy się specyficzny mikroklimat: wyższa jest wilgotność, ale niższa
temperatura w okresie upałów. Tego typu osłony w pewnym
stopniu zabezpieczają też kwiaty/zawiązki przed wiosennymi
przymrozkami. Aby wzmocnić ten efekt, dodatkowo można
też rozciągnąć osłony na bokach sadu i końcach rzędów.
Jak informowała B. Mocha, koszt założenia tego typu osłon
na 1 ha sadu wynosi 35 000–40 000 € (sam zakup materiałów).
Na tego typu rozwiązanie coraz częściej decydują się niemieccy sadownicy z rejonu Ravensburga (sady czereśniowe
zajmują tam około 200 ha), gdzie osłony założono już na 35 ha
sadów czereśniowych (104 ha w całych Niemczech). W tym
roku także sprawdziły się one w rejonie Jeziora Bodeńskiego
— silne wiatry i burze, jakie tam wystąpiły pod koniec maja,
zniszczyły całe sady, (powyrywały i połamały drzewa). Natomiast tam, gdzie był system Voen, choć szkody miejscami
też były znaczne, to jednak nie aż tak duże i sadownicy mogli
w tym roku zbierać dobrej jakości czereśnie.
9/2009
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Fot. 4. W zadaszonym sadzie woda lub grad odprowadzane są
w międzyrzędzia sadu

Osłony nie tylko chronią owoce przed deszczem, gradem
i słońcem, lecz także opóźniają ich dojrzewanie.

Niemieccy sadownicy, którzy sprzedawali czereśnie w normalnym okresie ich dojrzewania, uzyskiwali za owoce wysokiej jakości od 3,5 €/kg (sprzedaż hurtowa) do 4,5 €/kg
(sprzedaż bezpośrednia z gospodarstwa). Natomiast za późno
zbierane czereśnie odmiany ‘Regina’ (początek sierpnia)
osiągali do 6,5 €/kg. Popularną w Niemczech formą zbytu owoców, zwłaszcza z mniejszych gospodarstwach, jest
sprzedaż bezpośrednia. W niektórych przypadkach klienci
mogą sami zerwać sobie owoce z drzewa, np. do atrakcyjnie
wyglądających opakowań (fot. 5).

Widoczne efekty
Podczas spotkania w sadzie M. Osowskiego w kwaterach,
gdzie zamontowano zadaszenia na drzewach, były jeszcze
owoce odmian ‘Kordia’ i ‘Regina’. W tym roku osłony
sprawdziły się bardzo dobrze — nie tylko zabezpieczyły
owoce przed deszczem, lecz także miały wpływ na lepszą
ich jakość i wielkość.
Dzięki opóźnieniu dojrzewania owoców za zbierane w tym
terminie czereśnie sadownik mógł uzyskać wyższą cenę (8–9
zł/kg w połowie lipca, do 10 zł/kg na początku sierpnia).
Także plony w tym roku były zadowalające — w przypadku
‘Summita’ zebrano 12 t/ha (z kwater nieosłanianych, gdzie
rosły 9-letnie drzewa, zebrano do 20 t/ha), ‘Kordii’ — 15

Fot. 5. Dzięki takim
opakowaniom
można zwiększyć
atrakcyjność
sprzedawanych
czereśni

9/2009

MIESIĘCZNIK PRAKTYCZNEGO SADOWNICTWA

38
W przyszłym roku p. Maciej planuje wykorzystać na niektórych kwaterach osłony dwukrotnie — najpierw rozłożyć je
na kwaterze z odmianą ‘Techlovan’ (przygotowano tam już
konstrukcję), a dopiero później przełożyć je nad ‘Reginę’.
W planach jest również powiększenie zadaszonego areału
— na kolejnych 2 ha owocującego sadu czereśniowego.
Na jakość czereśni miały też wpływ zabiegi ochrony
i nawożenie. Wczesną wiosną doglebowo stosowano nawóz
wieloskładnikowy Eurofertil 37 N Pro (350 kg/ha), w maju
i w czerwcu nawożenie doglebowe oparte było na fertygacji
(saletra potasowa, saletra wapniowa i Kristalony). Ponadto
wykonano kilka zabiegów nawozami dolistnymi: 16.04.
(początek białego pąka) — Fertileader Leos 4 l/ha, 18.04.
(początek kwitnienia) — InCa 1 l/ha, 28.04. — Fertileader
Gold-BMo (4 l/ha), 30.04. i 26.05. — InCa (4 l/ha), 7.05.
— Asahi SL (0,5 l/ha), 18.06. i 22.06. na odmianie ‘Summit’
— chlorek wapnia (1%).

U ‘Kordii’ rosnącej na podkładce ‘GiSelA 5’
ponad 50% owoców miało średnicę ponad 32
mm (fot. 6). U ‘Reginy’, która po raz pierwszy
owocowała tak dobrze, również nietrudno było
znaleźć owoce o średnicy powyżej 32 mm
(średnio miały one 28–30 mm średnicy).

Perspektywiczne możliwości ochrony
Obecnie na rynku dostępnych jest coraz więcej preparatów,
które mają poprawić jakość owoców. Podczas letnich pokazów czereśniowych mówił o nich Piotr Zajkowski, dyrektor
firmy Bio Agris. W grupie tej znajduje się m.in. Miller InCa
— specyficzny nawóz wapniowy, który w swoim składzie ma
tylko 5% Ca. Zawiera on także CaT, czyli syntetyczny ekstrakt
roślinny, składający się z części auksyn odpowiedzialnych
za otwieranie kanałów wapniowych. Dzięki temu wapń jest

Fot. 6. W tym sezonie wyjątkową wielkością cechowały sie owoce
odmiany ‘Kordia’

fot. 1-6 M. Podymniak
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t/ha, ‘Reginy’ — 13 t/ha. Nieco gorzej wyglądała sytuacja na
kwaterach niezadaszonych. U odmiany ‘Techlovan’ na skutek
silnych opadów deszczu, jakie wystąpiły tuż przed zbiorem
owoców, blisko 90% owoców popękało i nie nadawało się
do zbioru. Duże straty były także na odmianie ‘Burlat’.
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Zabiegi ochrony w sadzie czereśniowym Macieja Osowskiego: 9.04. — Kocide 101 WP (3 kg/ha); 15.04.
— Nurelle D 550 EC (1,5 l/ha); 28.04. — Horizon 250
EW (0,75 l/ha); 7.05. — Kaptan Plus 71,5 WP (2 kg/ha);
20.05. — Syllit 65 WP (1,5 kg/ha); 21.05. — Calypso 480
SC (0,2 l/ha); 4.06. — Punch Bis 400 EC (0,112 l/ha);
6.06. — Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha); 25.06. — Calypso
480 SC (0,2 l/ha).

Fot. 7. Pułapka
do wyłapywania

szybko transportowany i włączany w struktury komórkowe
części roślin, do których normalnie jest słabo transportowany
(czyli do owoców). W uprawie czereśni zaleca się 4 zabiegi
nawozem Miller InCa: w fazie białego pąka, opadania płatków kwiatowych, wzrostu zawiązków i na 3 tygodnie przed
planowanym zbiorem owoców.
Pękanie owoców czereśni — jak informował P. Zajkowski — spowodowane jest procesem osmotycznym, czyli
przenikaniem wody nagromadzonej na owocach po opadach
deszczu do ich wnętrza. Proces ten nasila się w końcowym
etapie ich dojrzewania, gdy czereśnie zawierają dużo cukrów.
Można go ograniczyć, stosując preparat Vapor Gard, który
zawiera pinoleny (pochodzą z żywicy sosny amerykańskiej)
— łącząc się na powierzchni roślin z ich naturalnymi woskami, tworzą miękką elastyczną błonę. Pinoleny zawarte są
w trzech produktach firmy Bio Agris: Protector (adiuwanty
do fungicydów, insektycydów i nawozów dolistnych), Nu
Film (ogranicza pękanie łuszczyn rzepaku) i Vapor Gard
(antytranspirant). Wszystkie te preparaty zawierają 96%
pinolenu, ale tylko Vapor Gard przydatny jest do zabezpieczania czereśni przed pękaniem — po jego zastosowaniu na
owocach tworzy się wystarczająco gruba i długo utrzymująca
się błona. Aby przyniósł on pozytywne rezultaty, musi być
nanoszony odpowiednio wcześnie. W rejonach z dużymi
opadami deszczu poleca się wykonanie pierwszego zabiegu
na 3 tygodnie przed zbiorami (5–7 l/ha) i dugi raz na 7 dni
przed zbiorami (3–5 l/ha). Vapor Gard nie ma okresu karencji,
a otoczka, jaka tworzy się na owocach, jest niezauważalna
już po 7 dniach od jego użycia. Mankamentem tego preparatu
może być jedynie to, że po jego wprowadzeniu utrudnione
jest wnikanie do roślin innych środków wykorzystywanych
sicher pl 205x75.ai
07.07.2008
11:38:50 Uhr
w ochronie czereśni.

nasionnicy
trześniówki
fot. firma Bio Agris

W uprawie czereśni już niedługo może mieć zastosowanie
preparat Polyversum*, który zawiera patogenicznego grzyba
Pythtium oligandrum. Grzyb ten naniesiony na powierzchnię
owoców zabezpiecza je przed infekcją przez Botrytis cinerea,
czyli sprawcą szarej pleśni. Niestety, grzyb P. oligandrum
jest łatwo zmywany.
Perspektywicznym preparatem w ochronie czereśni może
być też Naturalis**. Jest to również preparat pochodzenia
naturalnego — ma w swoim składzie szczep grzyba Beauveria bassiana, który należy do grzybów owadobójczych.
Gdy trafi on na ciało nasionnicy trześniówki, powoduje,
że samice nie mogą składać jaj, a po kilku dniach giną.
Włączając ten preparat w strategię zwalczania nasionnicy
trześniówki, najlepiej pierwszy zabieg wykonać z użyciem
syntetycznego insektycydu, a kolejne dwa Naturalisem** (nie
ma okresu karencji). Do walki z tym szkodnikiem przydatne
mogą być także pułapki mechaniczne o nazwie Cera Trap**
(fot. 7), np. w Hiszpanii wykorzystuje się je do zwalczania
nasionnicy cytrusowej. W tego typu pułapkach umieszcza się
silnie działający atraktant (aminokwasy i kwasy organiczne), który przywabia dorosłe osobniki, zwłaszcza samice.
Według producenta tych pułapek pozwalają one w pełni
kontrolować populację szkodliwych błonkówek.
Mariusz Podymniak
* preparat zarejestrowany do zwalczania
chorób grzybowych w uprawach warzyw i roślin ozdobnych pod osłonami
** preparaty niezarejstrowne do stosowania w Polsce
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System zadaszenia dla
´ i owocow
´ jagodowych
czeresni
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ZABEZPIECZA
ZABEZPIECZA

• od wiatru
• od mrozu
• od deszczu
• od gradu
´
• od ptakow
• prosty montaz
• optymalna klimatyzacja
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