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ROLA INSTYTUTU OGRODNICTWA W ROZWOJU NAUKI
I PRODUKCJI OGRODNICZEJ
Franciszek Adamicki
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach w nowej strukturze organizacyjnej pracuje 4 lata.
Powstał 1 stycznia 2011 roku na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez
połączenie dwóch skierniewickich instytutów: Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka oraz Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka.
W ramach przeprowadzonej restrukturyzacji został zlikwidowany podział na oddziały, a naukowe zakłady zostały połączone zgodnie z realizowanymi zadaniami badawczymi. Jedynym zamiejscowym zakładem jest Zakład Pszczelnictwa w Puławach. Instytut, jako jedyny w Polsce,
prowadzi produkcję elitarnego materiału szkółkarskiego (Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach k. Skierniewic), a ponadto jest właścicielem 3 spółek w: Nowym Dworze
k. Skierniewic (szkółkarstwo ozdobne), Brzeznej k. Nowego Sącza (sadownictwo, hodowla maliny i jeżyny), Pszczynie k. Katowic (produkcja poliwęglanu i polipropylenu). Oprócz dobrze wyposażonej bazy laboratoryjnej, m.in. 3 certyfikowane laboratoria (laboratorium Zakładu Badania
Bezpieczeństwa Żywności, Laboratorium Ogrodniczo-Chemiczne i Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich), jest w posiadaniu Pola Doświadczalnego i Ekologicznego w Skierniewicach do prowadzenia badań z zakresu warzywnictwa, Sadu Pomologicznego w Skierniewicach,
Sadu Doświadczalnego w Dąbrowicach i Ekologicznego Sadu Doświadczalnego w Nowym Dworze-Parceli, gdzie prowadzone są badania z zakresu sadownictwa.
Program badawczy Instytutu Ogrodnictwa obejmuje wszystkie zagadnienia związane z produkcją ogrodniczą, począwszy od badań nad biologicznymi podstawami produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych, przez biotechnologię, genetykę i hodowlę twórczą roślin ogrodniczych,
agrotechnikę, fitopatologię, entomologię, szkółkarstwo i ochronę zasobów genowych roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych, nawadnianie roślin, uprawę grzybów jadalnych, przetwórstwo i przechowalnictwo owoców i warzyw, bezpieczeństwo żywności, agroinżynierię, pszczelnictwo, po ekonomikę. Instytut ma w swoim dorobku wiele nowatorskich rozwiązań w skali światowej, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju polskiego ogrodnictwa. W Instytucie
Ogrodnictwa w latach 2011-2014 wyhodowano i zarejestrowano 15 odmian roślin sadowniczych
i zgłoszono 14 odmian do krajowego rejestru COBORU oraz zarejestrowano 7 odmian roślin warzywnych, a 164 linie hodowlane przekazano do firm hodowlano-nasiennych. Odmiany wyhodowane w Instytucie Ogrodnictwa mają znaczący udział w polskiej produkcji ogrodniczej, od 7%
w przypadku jabłoni do 40-50% w przypadku kapusty, cebuli i papryki oraz ponad 70% w przypadku maliny. Dużym osiągnięciem w hodowli z ostatniego okresu są nowe odmiany porzeczki
czarnej, m.in. „Polares”, która, oprócz odporności na amerykańskiego mączniaka agrestu i średniej
podatności na rdzę wejmutkowo-porzeczkową i antraknozę liści, jest odporna na wielkopąkowca
porzeczkowego – groźnego szkodnika występującego na plantacjach porzeczki.
Opracowane w Instytucie sterowane komputerowo systemy nawodnień lub fertygacji roślin
uprawianych w polu i pod osłonami pozwalają na racjonalne wykorzystanie ograniczonych zasobów wodnych, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich plonów. Dwie wersje opryskiwaczy tunelowych, z których pierwsza (zaczepiana) jest przeznaczona do sadów, a druga (samojezdna) do
ochrony krzewów jagodowych, w tym głównie porzeczek, umożliwiają racjonalną ochronę roślin.
Oprócz opracowania i wprowadzenia do powszechnego stosowania w praktyce kombajnów do
zbioru porzeczki czarnej, niewątpliwym przełomem jakościowym w produkcji sadowniczej było
opracowanie w Instytucie Ogrodnictwa kombajnu do zbioru owoców wiśni i śliwy. Przygotowywane są także kombajny do zbioru innych gatunków roślin sadowniczych.
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W Instytucie opracowano i wdrożono do praktyki nowoczesne technologie przechowywania, m.in. w kontrolowanej atmosferze (KA) i w atmosferze o ultra niskiej koncentracji tlenu
(ULO, DCA), dzięki czemu owoce i warzywa są dostępne na rynku przez cały rok. Dużym zainteresowaniem przemysłu i konsumentów cieszą się także innowacyjne produkty spożywcze z owoców i warzyw opracowane w naszym Instytucie, w tym soki mętne o wysokich wartościach prozdrowotnych oraz chipsy z owoców i warzyw, które są atrakcyjną alternatywą dla chipsów ziemniaczanych.
Instytut Ogrodnictwa realizuje szereg zadań szczególnie ważnych dla planowania i realizacji
polityki państwa, których wykonanie jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego
oraz poprawy jakości życia społeczeństwa. Zadania te dotyczą gospodarki żywnościowej, ochrony
środowiska oraz opracowywania i opiniowania standardów, procesów, produktów i usług. W ramach służby publicznej Instytut realizował w latach 2008-2014 Program Wieloletni pt. „Rozwój
zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej
i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony
jego zasobów”. Na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonuje 16 zadań na rzecz
Postępu Biologicznego w produkcji roślinnej oraz 4 zadania na rzecz Rolnictwa Ekologicznego.
Na akceptację Rady Ministrów czeka opracowany nowy Program Wieloletni na lata 20152020 pt. „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego
z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.
Prace badawczo-rozwojowe przewidziane do realizacji w Programie Wieloletnim (2015-2020) zawarte będą w pięciu obszarach:
– postęp biologiczny,
– bezpieczeństwo żywności i ochrona środowiska,
– rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej,
– działania na rzecz rozwoju pszczelarstwa w warunkach zmieniającego się środowiska,
– upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności
sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego.
Instytut będzie też wykonawcą dwóch zadań w Programie Wieloletnim koordynowanym
przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, które dotyczą tworzenia naukowych
podstaw postępu biologicznego i ochrony roślinnych zasobów genowych:
– gromadzenie, zachowanie w kolekcjach ex situ, kriokonserwacja oraz charakterystyka, ocena,
dokumentacja i udostępnianie zasobów genowych i informacji w zakresie roślin warzywnych,
sadowniczych, ozdobnych i miododajnych oraz spokrewnionych dzikich gatunków,
– poszerzenie różnorodności gatunków i odmian roślin ogrodniczych i miododajnych na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych
zasobów genowych.
Obecnie Instytut jest partnerem w 7 projektach realizowanych w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej; w 5 realizowanych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (POIG); 2 projektach międzynarodowych finansowanych ze środków zagranicznych,
tj. Life + (2012-2015) i Era-Net Susfood (2014-2017), oraz w 8 programach COST. Realizuje
7 projektów finansowanych ze środków pozyskanych w ramach postępowań konkursowych z Naukowego Centrum Badań i Rozwoju oraz 5 projektów z Narodowego Centrum Nauki.
Sukcesy Instytutu Ogrodnictwa nie byłyby możliwe bez doświadczonej kadry, w tym 39 profesorów, 69 adiunktów, 46 asystentów, 13 pracowników badawczo-technicznych, 180 inżynierów,
techników i laborantów oraz 123 osób administracji, robotników i obsługi. W latach 2011-2015
zanotowano dynamiczny rozwój kadry naukowej, m.in. stopień doktora nauk rolniczych uzyskało
16 osób, stopień naukowy doktora habilitowanego – 12 osób, a tytuł profesora – 2 osoby. W stosunku do początkowego stanu zatrudnienia, wynoszącego 605 osób, nastąpiło zmniejszenie
o 22,3%.
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Instytut Ogrodnictwa jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń
i ma zawarte umowy o współpracy naukowej z wieloma krajami. W ostatniej ocenie parametrycznej jednostek naukowych za lata 2009-2012 przeprowadzonej w 2013 roku przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytut Ogrodnictwa
uzyskał kategorię „A”. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo oraz do występowania z wnioskami
o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych.
Instytut Ogrodnictwa jest jednym z największych ośrodków badań w zakresie ogrodnictwa
w Polsce i w Europie, potwierdzeniem czego jest nie tylko liczna i dobrze przygotowana kadra
naukowa, ale również ścisła współpraca krajowa i międzynarodowa w realizacji najważniejszych
zadań w ramach Programów Unii Europejskiej. Wielu pracowników można zaliczyć do autorytetów naukowych w ich dziedzinach, uznawanych w kraju i za granicą, są jednymi z najwybitniejszych w kraju znawców dziedzin i dyscyplin naukowych, w których pracują. Ponad 85% nowych
innowacyjnych rozwiązań i opracowań wdrażanych do praktyki ogrodniczej zostało opracowanych w naszym Instytucie. W ostatnim roku Instytut uzyskał 2 nagrody oraz 2 wyróżnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie.
Prowadzone badania naukowe umożliwiają wdrożenie nowych technologii i rozwiązań bezpośrednio do praktyki ogrodniczej. W związku z wprowadzeniem przez Unię Europejską z dniem
1 styczna 2014 r. zasad integrowanej ochrony roślin Instytut Ogrodnictwa opracował w 2013 roku
25 metodyk integrowanej ochrony roślin ogrodniczych przed chorobami, szkodnikami i chwastami. Metodyki integrowanej ochrony dla pozostałych gatunków roślin ogrodniczych są w opracowaniu lub będą opracowywane i udoskonalane w ramach Programu Wieloletniego (2015-2020).
Instytut czynnie włącza się w zadania zlecane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, opracowując wymagania fitosanitarne dla
eksportu naszych jabłek do takich krajów jak: Kanada, Chiny, Indie, Wietnam, USA, Brazylia
i kraje arabskie, a pracownicy biorą udział w misjach negocjacyjnych.
Organizowane konferencje naukowe, sympozja i Dni Otwarte w Instytucie Ogrodnictwa
oraz udział pracowników naukowych w wielu konferencjach i spotkaniach organizowanych przez
inne firmy i organizacje producenckie znacznie przyspieszają proces wdrażania nowych innowacyjnych rozwiązań do praktyki ogrodniczej.
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ZNACZENIE HODOWLI ROŚLIN W TWORZENIU I WDRAŻANIU POSTĘPU
BIOLOGICZNEGO W POLSKIM SADOWNICTWIE I WARZYWNICTWIE
Edward Żurawicz, Elżbieta U. Kozik
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Hodowla roślin jest działem nauk rolniczych, zajmującym się doskonaleniem genetycznym
roślin uprawnych, przez tworzenie nowych odmian o ulepszonych cechach biologicznych, dostosowanych do warunków środowiska, zmieniających się technologii uprawy i wymagań użytkowników (hodowla twórcza), a także zachowywaniem cech biologicznych istniejących odmian przez
produkcję i zachowywaniem wysokiej jakości materiału siewnego (hodowla zachowawcza).
Postęp biologiczny to m.in. podnoszenie pod względem ilościowym i jakościowym potencjału produkcyjnego rolnictwa, także sadownictwa i warzywnictwa. Dokonuje się to poprzez hodowlę i wdrażanie do uprawy nowych, ulepszonych i dostosowanych do warunków środowiska
odmian, stosowanie dobrego materiału siewnego, opracowywanie i wdrażanie nowych technologii
uprawy oraz wprowadzanie do uprawy nowych gatunków roślin. Najważniejszym nośnikiem postępu biologicznego są nowe odmiany, które dostarcza hodowla twórcza, dlatego postęp biologiczny często nazywany jest także postępem odmianowym.
Niezależnie od hodowanych gatunków roślin użytkowych, wytwarzanie nowych odmian
wymaga prowadzenia prac zarówno o charakterze badawczym, jak i aplikacyjnym. Prace o charakterze badawczym to opracowywanie najbardziej efektywnych metod i technik hodowlanych,
z uwzględnieniem badań genetycznych i biotechnologicznych, do wykorzystania w praktycznej
hodowli twórczej. Prace o charakterze aplikacyjnym to, niezależnie od zastosowanej metody
i techniki hodowli, rutynowe prace techniczne, polegające na wytwarzaniu hodowlanych materiałów roślinnych, które po szczegółowej ocenie i selekcji dają początek nowym odmianom roślin.
Polska jest wielkim światowym producentem i eksporterem owoców i warzyw oraz ich przetworów. Utrzymywanie tej pozycji jest możliwe dzięki wdrażaniu do uprawy nowych odmian,
które spełniają oczekiwania producentów i użytkowników (przetwórców i konsumentów). Duża
część produkowanych owoców i warzyw pochodzi z uprawy odmian zagranicznych, ale corocznie
zwiększa się udział odmian pochodzących z polskiej hodowli.
Hodowla odmian roślin sadowniczych i warzywnych ma w Polsce długą i bogatą tradycję,
sięgającą czasu sprzed drugiej wojny światowej. Już wówczas prowadziły ją firmy prywatne oraz
wyższe uczelnie rolnicze. Obecnie bardzo dużą rolę w zakresie hodowli odmian roślin sadowniczych i warzywnych pełni Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. Prowadzone są tutaj zarówno
badania na potrzeby hodowli, jak i hodowla twórcza nowych odmian wielu gatunków roślin sadowniczych i warzywnych. Prace hodowlane uwzględniają trzy kierunki hodowli: hodowlę adaptacyjną, jakościową i odpornościową. W hodowli adaptacyjnej dąży się do uzyskania odmian dobrze przystosowanych do polskich warunków glebowo-klimatycznych oraz przydatnych do nowoczesnych i innowacyjnych technologii produkcji owoców i warzyw. Celem hodowli jakościowej jest wyhodowanie odmian o wysokich walorach prozdrowotnych i użytkowych, spełniających
wymogi żywności funkcjonalnej, przydatnych do konsumpcji w stanie świeżym i przetworzonym.
Hodowla odpornościowa ukierunkowana jest na uzyskiwanie odmian mało podatnych – odpornych na groźne patogeny i szkodniki. Odmiany takie mogą być uprawiane przy ograniczonym, do
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niezbędnego minimum, stosowaniu pestycydów. Uprawa takich odmian pozwala na uzyskiwanie
owoców i warzyw bez szkodliwych dla zdrowia pozostałości pestycydów, zapobiega nadmiernej
degradacji środowiska naturalnego i umożliwia obniżanie kosztów produkcji, co jest równoznaczne ze zwiększeniem konkurencyjności polskiego ogrodnictwa.
Hodowla odmian roślin sadowniczych. Instytut Ogrodnictwa jest największym w Polsce
ośrodkiem hodowli twórczej nowych odmian roślin sadowniczych i jedynym ośrodkiem hodowli
zachowawczej tych roślin. Hodowla twórcza obejmuje takie gatunki, jak jabłoń, wiśnia, śliwa,
brzoskwinia, morela, porzeczka czarna, agrest, malina, borówka wysoka (amerykańska), świdośliwa i truskawka oraz podkładki wegetatywne dla jabłoni. Podstawową metodą hodowli jest krzyżowanie wybranych form rodzicielskich oraz selekcja siewek w obrębie otrzymanego potomstwa.
Prace hodowlane realizowane są w ramach Programu Wieloletniego i są finansowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze środków przeznaczonych na wspieranie postępu biologicznego w produkcji roślinnej. Dotychczas wyhodowano i wprowadzono do polskiego rejestru odmian ponad 100 odmian roślin sadowniczych, w tym 7 jabłoni, 4 śliwy, 2 wiśni, 2 brzoskwini,
8 porzeczki czarnej, 2 agrestu, 7 maliny i 10 truskawki, znajdujących się obecnie w uprawie towarowej. Zainteresowanie nowościami hodowlanymi jest bardzo duże, dlatego większość z tych
odmian wdrożono do uprawy w Polsce. Były lub są uprawiane, w mniejszym lub większym zakresie, na skalę produkcyjną. Od wielu już lat wyhodowane odmiany są zgłaszane także do Księgi
Ochrony Wyłącznego Prawa, więc ich komercjalizacja odbywa się w oparciu o umowy licencyjne
zawierane z zainteresowanymi podmiotami w kraju i z zagranicy. Odmiany te bardzo przyczyniają
się do zwiększania potencjału produkcyjnego, innowacyjności i konkurencyjności polskiego sadownictwa. Pozwalają też, jak np. „powtarzające” odmiany maliny (‘Polka’, ‘Polesie’, ‘Polonez’
i ‘Poemat’), na wydłużenie zaopatrzenia rynku w świeże, tanie, bardzo smaczne i zdrowe owoce.
Dużym osiągnięciem są też nowe odmiany jabłoni (‘Ligolina’, ‘Free Redstar’, ‘Melfree’ i ‘Gold
Milenium’) odporne na parcha jabłoni, genotypy porzeczki czarnej (‘Polares’) genetycznie odporne
na wielkopąkowca porzeczkowego lub o wysokiej jakości owocach deserowych (‘Gofert’), czy
nowe deserowe odmiany truskawki (‘Grandarosa’, ‘Pink Rosa’, ‘Markat’ itp.) wytrzymałe na mróz
i mało podatne na choroby grzybowe liści i wertycyliozę. Hodowla zachowawcza odmian roślin
sadowniczych prowadzona jest w Ośrodku Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach. Ośrodek ten wytwarza, utrzymuje i zaopatruje polskich szkółkarzy i sadowników w materiał elitarny,
wolny od chorób i szkodników, gwarantujący uzyskanie wysokich plonów i owoców dobrej jakości.
Hodowla odmian roślin warzywnych. W Instytucie Ogrodnictwa prowadzone są również
kompleksowe badania nad rozwiązywaniem wielu ważnych problemów dotyczących hodowli następujących gatunków warzyw: pomidor do uprawy pod osłonami i w gruncie, ogórek polowy,
kapusta głowiasta biała, kapusta pekińska, kapusta brukselska, kalafior i marchew. W nowoczesnej uprawie tych gatunków coraz częściej dominują odmiany heterozyjne, które pod względem
wielu cech przewyższają odmiany ustalone. Jednym z warunków postępu w hodowli heterozyjnej
omawianych gatunków jest wyprowadzenie nowych, homozygotycznych linii rodzicielskich,
które charakteryzują się przede wszystkim dobrą jakością plonu, odpornością na stresowe czynniki
(a)biotyczne, wysoką wartością odżywczą oraz przydatnością do przetwórstwa i transportu. Nasze
badania w hodowli heterozyjnej koncentrują się między innymi na wykorzystaniu różnych mechanizmów rozmnażania generatywnego w poszczególnych gatunkach: rozdzielnopłciowości
u ogórka, męskiej sterylności u kalafiora, kapusty, marchwi i pomidora oraz samoniezgodności
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u kapusty. Wynikiem dotychczasowych prac genetyczno-hodowlanych w IO jest zarejestrowanie
32 mieszańców heterozyjnych różnych gatunków warzyw: 8 mieszańców F1 pomidora,
15 – ogórka polowego, 6 – kapusty głowiastej białej, 2 – kapusty brukselskiej i jednego mieszańca
kalafiora. Ponadto efekty naszych badań w postaci ponad stu homozygotycznych linii zostały przekazane polskim spółkom hodowlano-nasiennym w ramach trwających i zakończonych projektów
badawczych finansowanych przez MRiRW.
Jednym z głównych, ekonomicznie uzasadnionych, kierunków naszych badań jest hodowla
odpornościowa na choroby o dużym znaczeniu gospodarczym. Epidemiczne występowanie
mączniaka rzekomego dyniowatych (Pseudoperonospora cubensis) w Polsce od 1985 roku było
bezpośrednią przyczyną podjęcia intensywnych prac hodowlanych w Instytucie. Celem było uzyskanie odpornych lub tolerancyjnych odmian heterozyjnych ogórka. Wszystkie aktualnie zarejestrowane i powszechnie uprawiane mieszańce tego gatunku łączą wysoki stopień odporności na
mączniaka rzekomego z innymi wartościowymi cechami użytkowymi. Obserwowana na przestrzeni ostatnich lat zmienność patogena w różnych rejonach kraju przyczyniła się do rozpoczęcia
prac nad poszukiwaniem nowych źródeł odporności na P. cubensis. W wyniku współpracy z Uniwersytetem w Północnej Karolinie, USA zidentyfikowano nowe linie ogórka o wyższym poziomie
odporności na mączniaka rzekomego w stosunku do obecnie wykorzystywanych w pracach hodowlanych. Brak odpornych odmian pomidora na zarazę ziemniaka, najgroźniejszą i corocznie notowaną w dużym nasileniu chorobę w Polsce, był przyczyną badań nad słabo rozpoznanym patosystemem pomidor-Phytophthora infestans. W wyniku podjętych prac zidentyfikowano nowe źródła
o wysokim i trwałym poziomie odporności na zarazę ziemniaka. Opracowano również procedurę
testowania roślin pomidora dla rozróżniania genotypów o różnym stopniu odporności na P. infestans.
Obecnie trwają badania nad tłem genetycznym oraz komórkowymi, biochemicznymi i molekularnymi podstawami odporności pomidora na zarazę ziemniaka oraz ogórka na mączniaka
rzekomego. Prowadzone są również prace w różnych regionach Polski nad monitoringiem zarówno populacji P. infestans występującej w uprawach pomidora, jak i P. cubensis. W ich efekcie
między innymi zgromadzono największą w Polsce kolekcję, liczącą 380 izolatów obu patogenów,
charakteryzowaną obecnie fenotypowo i molekularnie. Inną groźną chorobą pomidora jest bakteryjna plamistość zaliczana w Polsce do chorób kwarantannowych. Do pionierskich należy zaliczyć
badania rozpoczęte w IO w ostatnim roku dotyczące poszukiwania źródeł odporności na polskie
rasy patogena, zbadania mechanizmu dziedziczenia cechy odporności, opracowania molekularnej
metody, umożliwiającej identyfikację genów warunkujących odporność/podatność roślin pomidora na chorobę. Ponadto prowadzone są prace nad identyfikacją markerów DNA przydatnych do
selekcji materiałów hodowlanych pomidora pod względem odporności na: wirusa mozaiki pomidora, fuzaryjne więdnięcie, fuzaryjną zgorzel szyjki i podstawy łodygi oraz bakteryjną cętkowatość.
Dużo uwagi w programie badawczym nad roślinami warzywnymi poświęca się również hodowli odpornościowej na czynniki abiotyczne: chłodoodporność, deficyt wody i zasolenie. Do
znacznych osiągnięć ostatnich lat, należy zaliczyć badania nad znalezieniem źródeł tolerancji na
niskie temperatury zarówno w fazie kiełkowania nasion, jak i rozsady ogórka, zdefiniowanie genetycznych podstaw tolerancji oraz wprowadzenie tej cechy do polskich materiałów hodowlanych,
które zostały przekazane polskim spółkom hodowlano-nasiennym. W ubiegłym roku zainicjowano nowatorskie, wieloetapowe prace dotyczące tolerancji ogórka, marchwi i roślin kapustowatych na niedobór wody i zasolenie.
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ZNACZENIE OWOCÓW, WARZYW I OTRZYMANYCH Z NICH PRZETWORÓW
DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA
Jarosław Markowski
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Jest oczywiste, że owoce i warzywa powinny być składnikami zrównoważonej diety.
W związku z wydłużaniem się życia w Europie i Polsce, jak najdłuższe utrzymanie dobrego zdrowia stanowi wyzwanie dla współczesnej nauki i medycyny. Doniesienia naukowe jednoznacznie
dowodzą, że zwiększone spożycie owoców i warzyw jest korzystne dla zdrowia, zmniejsza ryzyko
występowania chorób układu krwionośnego: nadciśnienia, udaru czy zawału serca, raka i innych
chorób. Opinię tą podziela wielu ekspertów, twierdząc, że spożycie warzyw i owoców, zamiast
wysoce przetworzonych produktów, dostarcza organizmowi znacznych ilości witamin, składników mineralnych, błonnika, fitozwiązków oraz innych niezbędnych substancji. W związku z danymi epidemiologicznymi Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby każdy codziennie spożywał
minimum 400 g owoców i warzyw, podzielonych na 5 porcji1. Nie ma zaleceń dotyczących konsumpcji soków, ale mogą one stanowić jedną z pięciu porcji owoców i warzyw.
Znaczące spożycie owoców i warzyw oraz ich przetworów, wraz z mniejszym spożyciem
produktów bogatych w tłuszcze (i innych o wysokiej gęstości energetycznej), może w większym
stopniu przeciwdziałać otyłości niż samo ograniczenie konsumpcji tłuszczów i innej, wysokoenergetycznej żywności, a ponadto może zmniejszyć częstotliwość występowania cukrzycy typu
drugiego, dla której otyłość stanowi najważniejszy czynnik ryzyka2.
Korzystne efekty spożycia owoców i warzyw, jak również ich przetworów nie zawsze dają
się wyjaśnić zawartością składników odżywczych. Wykazano, że w prewencji i terapii niektórych
chorób chronicznych ogromną rolę odgrywa mikrostruktura żywności, wpływając na uwolnienie
i biodostępność, tj. możliwość absorpcji składników z jelita i ich obecność w plazmie krwi3.
Oficjalne dane statystyczne GUS pokazują, że spożycie warzyw i owoców w Polsce w kolejnych latach nieznacznie się wahało, natomiast w sokach owocowych zaznaczył się trend spadkowy (Analizy Rynkowe 2012). Spożycie warzyw świeżych i przetworzonych, średnio w latach
2007-2011, wynosiło 60 kg/osobę/rok, a owoców i ich przetworów 42 kg/osobę/rok, w sumie nieznacznie przekracza 100 kg na osobę. Przeliczając te wartości na dzienne spożycie otrzymujemy
odpowiednio 164 g warzyw, 115 g owoców, a łącznie 279 g/osobę, więc dalece niewystarczające
z punktu widzenia aktualnych zaleceń żywieniowych.
W strukturze spożycia warzyw w naszym kraju dominują pomidory (około 10 kg/osobę/rok)
i kapusta (7 kg/osobę/rok), a w dalszej kolejności są ogórki, marchew i cebula. W kategorii owoce
najbardziej popularne są jabłka (około 15 kg/osobę/rok), a następnie owoce cytrusowe
(7,4 kg/osobę/rok) i banany (4 kg/osobę/rok). Znaczącą pozycję zajmują także owoce jagodowe
(5,4 kg/osobę/rok), ale brak jest danych dotyczących konsumpcji owoców poszczególnych gatunków. W uprawie na skalę przemysłową liczą się co najmniej 4 gatunki: porzeczka czarna, truskawka, malina i aronia, których owoce w dużej części stanowią surowiec do przerobu przemysłowego. Oddzielną kategorię stanowią soki owocowe i owocowo-warzywne, których konsumpcję
szacuje się na 11,7 l/osobę/rok, co daje około 32 ml soków na dzień (przyjęto, że porcja soków to
200 ml)4.
Powyższe dane pokazują, że obecny poziom spożycia owoców i warzyw w Polsce nie zapewnia dostatecznej ilości nawet tych składników, których są one dobrym źródłem, takich jak
1
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kwas foliowy i folacyna oraz magnez, potas, witaminy C, A i K. Najkorzystniejsza jest sytuacja
dostarczania witaminy C – spożywana ilość owoców, warzyw i ich przetworów pokrywa w 75%
zapotrzebowanie na tę witaminę. Te dane, biorąc pod uwagę inne źródła tej witaminy, świadczą,
że zaopatrzenie w witaminę C nie jest problemem z punktu widzenia zdrowia publicznego. Głównym źródłem witaminy K również są owoce i warzywa, ale przy konsumowanej ich ilości zapotrzebowanie jest pokryte w zaledwie 53%. Dla zaspokojenia zapotrzebowania organizmu na potas,
miedź, mangan, kwas foliowy i β-karoten konsumpcja owoców i warzyw oraz otrzymanych z nich
przetworów powinna być zwiększona w stosunku do obecnej nawet 2-3-krotnie, a więc do takiego
poziomu jaki ma miejsce w Grecji (740 g owoców i 460 g warzyw/osobę na dzień). W przypadku
takich składników odżywczych jak magnez, fosfor, tiamina, kwas pantotenowy, witamina B6
owoce i warzywa oraz ich przetwory mogą być traktowane jedynie jako źródło uzupełniające. Przy
obecnym poziomie spożycia, owoce, warzywa i ich przetwory nie są źródłem takich składników
jak wapń, żelazo, cynk, selen, ryboflawina, niacyna i witamina E.
Zestawienie danych GUS wskazuje, że ilość dostarczanego błonnika w podobnej ilości pochodzi ze świeżych owoców, jak i z warzyw. Łącznie warzywa, owoce i przetwory dostarczają
6,25 g/dzień/osobę błonnika. Ta wartość, nawet jeśli uwzględni się ilość błonnika dostarczanego
w produktach zbożowych, ziemniakach i nasionach roślin strączkowych (nie uwzględnianych
w statystyce GUS), jest wysoce niedostateczna z punktu widzenia racjonalnego żywienia i stanowi
zaledwie ¼ ilości błonnika, jaką codziennie powinno się spożywać. W Polsce zalecenia dotyczące
żywienia dzieci zdrowych w wieku 1-3 lat przewidują spożycie błonnika pokarmowego na 1015 g/dzień (maksymalnie 19 g/dzień). Według Harvard School of Public Health5 kobiety powinny
codziennie spożywać pokarmy zawierające co najmniej 20 g błonnika, a mężczyźni powyżej 30 g.
Według dostępnych informacji błonnik może ograniczać występowanie chorób serca, cukrzycy
typu 2, obstrukcji, zniekształceń jelita grubego, ale prawdopodobnie nie ma wpływu na rozwój
chorób nowotworowych.
Z punktu widzenia zdrowia publicznego, biorąc pod uwagę wysoką zawartość witamin i minerałów przy niskiej gęstości energetycznej warzyw i owoców, celowe byłoby nawet dwukrotne
zwiększenie konsumpcji tej kategorii produktów w Polsce. Szczególną uwagę należałoby zwrócić
na warzywa liściaste jak brokuły i kapustne, jak również cebulę i paprykę, a wśród owoców jabłka
i owoce jagodowe. Mając na uwadze zalecenia ekspertów dotyczące spożywania owoców i warzyw 5 razy dziennie, w tym jednej porcji soku w ilości 200 ml, łatwo wyliczyć, że w takim przypadku spożycie soku powinno wzrosnąć w Polsce do 73,2 l/osobę/rok, a produkcja ogółem powinna wzrosnąć ponad trzykrotnie. Te obliczenia wskazują jakie mogą być dalsze perspektywy
dla krajowego przemysłu sokowniczego.
Od wielu lat podejmowane są działania zachęcające do zwiększania konsumpcji owoców
i warzyw przez różnego rodzaju działania promocyjne: zalecenia żywieniowe, „piramida zdrowia”, „talerz zdrowia”, „owoce w szkole”, programy „5 razy dziennie owoce i warzywa” itp.
W niektórych krajach subsydiuje się zakupy owoców i warzyw, bądź oferuje kupony na ich zakup.
Według niektórych badaczy6 najefektywniejszym sposobem zwiększenia konsumpcji są akcje promocyjne. Jednakże rynkowa konkurencja branży może ograniczać wpływ polityki zdrowotnej
państwa sprzyjającej wzrostowi konsumpcji owoców i warzyw. Trudeau i in.7 uważają ponadto,
że promocje „5 razy dziennie” bardziej sprzyjają zwiększeniu konsumpcji owoców niż warzyw
i że prawdopodobnie niezbędna jest specjalna promocja warzyw, uwzględniająca opinie dietetyków. Dotychczas w badaniach medycznych nie określono, jakie ilości owoców i warzyw poszcze-
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gólnych gatunków należałoby spożywać dla optymalnej prewencji wystąpienia przewlekłych chorób dietozależnych. Biorąc pod uwagę powyższe, na szczególną uwagę zasługują organizowane
w Polsce akcje promocyjne, zmierzające do zwiększenia spożycia owoców, warzyw i ich przetworów: „5 porcji warzyw, owoców lub soku IV”8 czy „Soki i musy – witaminy w wygodnej
formie”9.
W badaniach Instytutu Ogrodnictwa uwzględnia się znaczenie i właściwości prozdrowotne
warzyw świeżych, jak również przechowywanych i przetworzonych, takich gatunków jak brokuł10
i chrzan11,12. Właściwości te wynikają z obecności w nich glukozynolanów (sulforafan), izotiocyjanianów i flawonoidów.
Instytut Ogrodnictwa od kilkunastu lat współpracuje z ośrodkami medycznymi w kraju
i za zagranicą, takimi jak: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Akademia Medyczna w Poznaniu czy
Instytut Żywienia Człowieka w Kopenhadze. Współpraca prowadzona była w ramach projektów
badawczych finansowanych ze źródeł krajowych NCBiR (uprzednio KBN) – projekt MLEKPLUS
2013-2015 oraz ze środków unijnych w ramach 6PR – projekt ISAFRUIT 2006-2010. Aktualnie
realizowany jest projekt w ramach 7PR UE – OPTIFEL – www.optifel.eu, dotyczący żywności ze
specjalnym przeznaczeniem dla osób starszych. Efektem tej współpracy jest szereg publikacji z zakresu medycyny i żywienia człowieka, w których wykazano prozdrowotne właściwości owoców
i przetworów z nich otrzymanych. Warto podkreślić wpływ spożycia soków jabłkowych na parametry antyoksydacyjne osocza13, jabłek na istotne obniżenie cholesterolu LDL14, ochronny wpływ
naturalnie mętnych soków jabłkowych na wątrobę i nerki przy narażeniu na kancerogeny15
oraz inne korzyści zdrowotne płynące ze spożycia owoców i warzyw oraz ich przetworów.
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ROLA I ZNACZENIE ROŚLIN OZDOBNYCH
W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA I GOSPODARCE
Bożena Matysiak
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Rośliny ozdobne towarzyszą człowiekowi od tysiącleci. Znamy ich wartości estetyczne i jesteśmy przyzwyczajeni do ich obecności w codziennym życiu. Jednak poza walorami dekoracyjnymi, rośliny ozdobne pełnią ważną rolę w ekosystemach miejskich, a ich produkcja przynosi
wymierne korzyści gospodarce.
Rośliny ozdobne w środowisku człowieka
Zieleń we współczesnych miastach
Miasta ukształtowane przez człowieka w ostatnich kilkuset latach stanowią nowy typ środowiska, którego swoistymi cechami jest duże zagęszczenie ludności i przestrzeń wypełniona zabudową. Środowisko miejskie cechują rosnące procesy kseryzacji warunków klimatycznych oraz
toksykacji atmosfery, wody i gleby. Upały potęgowane przez rozgrzane powierzchnie z betonu,
kamienia, szkła i aluminium, wysuszone powietrze utrudniające oddychanie, duszący smog, hałas
potęgowany przez odbijanie fal dźwiękowych od gładkich powierzchni, zanieczyszczenia powietrza i silne wiatry sprawiają, że życie w miastach staje się coraz bardziej uciążliwe. Wybetonowane, pokryte szczelnie asfaltem i płytami nawierzchnie utrudniają przenikanie wody opadowej
do gruntu, która systemem kanalizacyjnym odprowadzana jest poza obszar miejski. Obecnie na
świecie żyje w miastach prawie połowa ludności, a w Polsce aż 60% jej mieszkańców (GUS 2014).
Miasta w Polsce zajmują 6,9% powierzchni kraju. Prognozy wskazują, że za kilkanaście lat w miastach Unii Europejskiej będzie mieszkać aż 80% ludności. W związku z tym, staje się coraz ważniejsze zapewnienie właściwych warunków do życia w miastach. Ratunkiem dla miast są rośliny.
Są one jedynymi lądowymi organizmami na ziemi mającymi zdolność do wytwarzania tlenu. Rośliny pobierają dwutlenek węgla, uważany za głównego sprawcę globalnego ocieplenia. Roślinność pełni funkcje filtra pochłaniającego zanieczyszczenia atmosferyczne, bariery tłumiącej hałas,
wzbogaca powietrze w biologicznie aktywne fitoncydy, osłania przed uciążliwymi wiatrami, zapobiega erozji gleb, zwiększa wilgotność powietrza. Normy Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) stanowią, że minimalna powierzchnia terenów zieleni na 1 mieszkańca aglomeracji miejskiej powinna wynosić 50 m2. Tymczasem w Polsce tereny zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej
w dużych miastach zajmują powierzchnię od 15 do 36 m2 na 1 mieszkańca. W najbardziej zanieczyszczonych rejonach miast powinny rosnąć drzewa o potężnych koronach. Powierzchnia liści
stuletniego buka wynosi 1600 m2. W ciągu roku takie drzewo może zatrzymać około 100 kg pyłów. Drzewa z koronami o średnicy 10-15 m usuwają 60-70 razy więcej zanieczyszczeń niż drzewa
małe o średnicy 2-4 m. W trudnych warunkach miejskich, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest
największe, powinny być sadzone rośliny znoszące latem wysoką temperaturę i suszę. Należą do
nich brzozy, jesiony, lipy, wiśnie ozdobne, klony, pęcherznica kalinolistna, tawuły, berberysy i lilaki. Warto także sadzić pnącza, które zajmują małą powierzchnię terenu, a gatunki najsilniej rosnące tworzą masę liści dorównującą dużym drzewom. Niezawodne są winobluszcze, winorośl,
a w miejscach cienistych także bluszcz pospolity. Dla poprawy klimatu całej aglomeracji miejskiej
duże znaczenie ma tworzenie systemu zielonych korytarzy, łączących obszary zieleni miejskiej ze
środowiskiem zieleni podmiejskiej, wiejskim krajobrazem i lasami komunalnymi. Zieleń w miastach ma także wymiar ekonomiczny. Ceny mieszkań i obiektów biurowych zlokalizowanych
w sąsiedztwie parków czy zieleńców są zazwyczaj najwyższe.
21

Zielone dachy i ogrody wertykalne
Dachy i fasady budynków pokryte roślinnością stanowią ciekawe rozwiązanie dla budynków
użyteczności publicznej, zespołów zabudowy komercyjnej, ale i tradycyjnych domów oraz osiedli
mieszkaniowych w dużych aglomeracjach miejskich. Zazielenienie powierzchni dachowych ma
wiele zalet, dzięki którym zdobywa popularność i jest bardzo korzystne pod względem: ekologicznym, urbanistycznym, technicznym, a także ekonomicznym. Zieleń ma korzystny wpływ na termiczne oraz hydrologiczne właściwości dachu. Zwiększa jego trwałość, chroniąc przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zieleń zwiększa również odporność ogniową dachu oraz
tłumi hałas. Podtrzymuje różnorodność biologiczną na danym obszarze oraz poprawia jakość życia. Ogrody dachowe i wertykalne są siedliskiem dla ptaków i owadów, zmniejszają ilość wody
opadowej odprowadzanej przez kanalizację, co jest jedną z głównych przyczyn ich stosowania
w wielu krajach europejskich. Inwestorzy dostrzegają w zielonych dachach nie tylko wymaganą
prawem konieczność odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej, ale także atuty marketingowe.
Rośliny a transport miejski
Dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego terenów zurbanizowanych potrzeba odpowiedniej infrastruktury drogowej, zapewniającej mieszkańcom szybki i sprawny transport. Powstaje coraz więcej ulic, autostrad i linii kolejowych. Rośliny ozdobne odgrywają ważną
rolę w łagodzeniu negatywnego wpływu systemów komunikacyjnych w środowisku miejskim
i krajobrazie otwartym. Drzewa i krzewy ozdobne sadzone wzdłuż ulic, autostrad i pomiędzy pasami chronią kierowców przed oślepiającym światłem pojazdów, osłabiają siłę wiatru i stanowią
naturalny ekran energo- i dźwiękochłonny. Do tego celu szczególnie przydatne są: berberys, irga
błyszcząca, pięciornik, tawuła japońska, róża pomarszczona, wielokwiatowa i holenderska. Parkingi obsadzone drzewami nie tylko wyglądają bardziej atrakcyjnie w środowisku miejskim, ale
także dają cień. W okresie letnim, w czasie silnego nasłonecznienia, temperatura wewnątrz samochodów zaparkowanych na pełnym słońcu może wzrastać o ponad 20 °C w stosunku do temperatury na zewnątrz pojazdu. Stres cieplny, na jaki narażeni są kierowcy, powoduje przyspieszone
bicie serca, zawroty głowy i zmniejszoną zdolność reakcji. Jak wykazuje Niemiecki Związek Motoryzacyjny, ryzyko wystąpienia wypadków drogowych zwiększa się wówczas o 20%.
Oczyszczanie środowiska
Ochrona zasobów wodnych oraz zapewnienie człowiekowi wody pitnej dobrej jakości jest
jednym z ważniejszych wyzwań współczesnego świata. Rośliny wodne mają naturalną zdolność
oczyszczania wody i mogą być wykorzystywane jako filtry biologiczne – hydrobotaniczne do usuwania zanieczyszczeń w wodach komunalnych, do oczyszczania ścieków, renaturalizacji i rewitalizacji rzek i wód stojących, odbudowy koryt rzecznych oraz w popularnych ostatnio stawach kąpielowych. Do tego celu wykorzystywane są rośliny takie jak kosaciec żółty (Iris pseudacorus),
sit (Juncus) i trzcina pospolita (Phragmites australis). Roślinne systemy uzdatniania wód, podobnie jak występujące w przyrodzie siedliska roślin bagiennych, mają zdolność do rozkładu i zatrzymywania zanieczyszczeń. Korzenie roślin wraz z zasiedlającymi je mikroorganizmami pobierają
substancje organiczne, azotany, fosforany i wbudowują je we własne tkanki. Systemy te są samowystarczalne, a sposób oczyszczania jest ekologiczny i najbardziej zbliżony do naturalnego.

22

Korzystny wpływ roślin w pomieszczeniach
Kwiaty i rośliny ozdobne podnoszą jakość życia w pomieszczeniach, gdzie mieszkańcy
miast spędzają zazwyczaj około 20 godzin na dobę. Współczesne materiały budowlane, meble,
wykładziny podłogowe wykonane są z materiałów syntetycznych, które uwalniają lotne substancje, takie jak: formaldehyd, ksyleny, benzen czy fenole. Prace eksperymentalne prowadzone
w wielu krajach potwierdzają, że obecność roślin ozdobnych w pomieszczeniach pozwala zmniejszyć stężenie szkodliwych lotnych substancji. Do roślin szczególnie przydatnych do oczyszczania
powietrza należą Chlorophytum, Epipremnum, Ficus benjamina, Nephrolepis, Philodendron, Sansevieria, Spathiphyllum, Syngonium i Zamioculcas. Jedna roślina Chlorophytum comosum o masie
300 g w ciągu 1,5 godziny oczyszcza powietrze w pomieszczeniu o kubaturze 50 m3 z formaldehydu, którego zawartość wynosi 0,1 ppm. Rośliny we wnętrzach zwiększają także poziom wilgotności, co ma duże znaczenie w okresie zimowym, gdy powietrze jest osuszane przez systemy
grzewcze. Konsekwencją długiego przebywania w pomieszczeniach o niskiej wilgotności powietrza jest podrażnienie śluzówki nosa i gardła, zaczerwienienie oczu, napięcie i suchość skóry,
a także zwiększenie podatności na choroby wirusowe i bakteryjne. W badaniach przeprowadzonych w Norwegii wykazano, że osoby pracujące w „zielonych biurach” są zdrowsze niż pracujące
w pomieszczeniach bez roślin. W pokojach z roślinami typowe choroby pracowników jak przeziębienie, grypa, ból głowy występowały rzadziej, a absencje z powodu choroby zmniejszyły się
z 17 do 6%. Z ankiet prowadzonych wśród klientów centrów handlowych wynika, że obecność
roślin ozdobnych poprawia mikroklimat i atrakcyjność obiektów, a częstość wizyt w takich miejscach zwiększa się o około 50%.
Uzdrawiająca moc roślin i kwiatów
Psychologiczne oddziaływanie roślin
Rośliny ozdobne mają pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i samopoczucie człowieka.
Patrzenie na zieleń prowadzi do zmniejszenia stresu, relaksuje, obniża ciśnienie krwi, napięcie
mięśni i wrażliwość skóry na bodźce zewnętrzne. Wiele osób instynktownie wybiera ogrody
i parki, aby zrelaksować się i odpocząć. Przebywanie wśród zieleni zwiększa poczucie szczęścia
i zadowolenia z życia. Prace naukowe z zakresu psychologii klinicznej dowodzą, iż pacjenci po
operacjach, którzy mają możliwość patrzenia na zieleń, szybciej odzyskują sprawność, potrzebują
mniej środków przeciwbólowych i pojawia się u nich mniej powikłań pooperacyjnych niż u pacjentów, którzy w czasie rekonwalescencji nie mają możliwości przebywania wśród roślin. Więźniowe osadzeni w celach z oknami wychodzącymi na naturalną roślinność chorują znacznie rzadziej niż, gdy za oknem widoczne są jedynie mury więzienne.
Hortiterapia – terapia ogrodnicza
Terapia ogrodnicza to leczenie poprzez pracę w ogrodzie. W hortiterapii wykorzystuje się
pracę fizyczną przy urządzaniu i pielęgnowaniu ogrodów w terapii osobowości i resocjalizacji
osób niepełnosprawnych psychicznie i fizycznie. Terapia ta rozpowszechniona jest w Stanach
Zjednoczonych i na zachodzie Europy, gdzie opracowano szereg programów dedykowanych różnym grupom uczestników, w których rośliny ozdobne, ale także warzywne i sadownicze pełnią
rolę czynnika terapeutycznego. Programy terapeutyczne skoncentrowane są na leczeniu chorób
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psychicznych i fizycznych oraz urazów powypadkowych, a programy społeczne mają na celu poprawę umiejętności komunikacyjnych, nawiązywanie kontaktów umożliwiających włączanie do
społeczności. Początki hortiterapii sięgają XIX wieku, kiedy to zakładano ogromne przytułki dla
osób psychicznie chorych. Ze względu na wysokie koszty utrzymania, przytułki zmuszone były
do produkcji żywności na własne potrzeby. W zakładanych ogrodach pracowali pacjenci, którzy
z czasem stawali się mniej agresywni, spokojniejsi, a ich życie nabierało głębszego sensu. Programy terapii ogrodniczej zaczynają być wprowadzane także w Polsce w: domach opieki społecznej, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach odwykowych, warsztatach terapii zajęciowej. Uczestnicząc w pracach ogrodowych i pozostając w kontakcie z przyrodą uczestnicy stają się pełnoprawnymi, współodpowiedzialnymi członkami wspólnoty opiekującej się ogrodem. Praca w ogrodzie
i samo przebywanie w nim wnoszą do życia człowieka wartości estetyczne, duchowe i psychologiczne, znacznie przewyższające wartość produktów ogrodniczych. Czynna terapia ogrodnicza
wpływa korzystnie na zdrowie fizyczne, ułatwia przystosowanie się do niepełnosprawności fizycznej, ludziom niesprawnym i emerytom zastępuje pracę i daje poczucie przydatności, umożliwia wyrażanie własnej osobowości, rozwija kreatywność, pomaga opanować frustrację, poprawia
zdolność do koncentracji, odrywa od codzienności i problemów.
Urban horticulture – ogrodnictwo miejskie
Uprawa owoców, warzyw i kwiatów na terenach zurbanizowanych do niedawna kojarzona
była głównie z działalnością biedniejszych mieszkańców miast, którzy musieli w ten sposób zaspokajać własne potrzeby żywieniowe i rekreacyjne. Tymczasem ogrodnictwo w miastach funkcjonowało od początku ich istnienia. Z czasem doszło do wyeliminowania funkcji rolniczych
z ośrodków miejskich. Rolę producenta żywności przypisywano wsi, a miasto pozostawało jego
odbiorcą. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w wielu krajach podjęto działania zmierzające do
przywrócenia w miastach enklaw o charakterze rolniczym, zarówno w formie odgórnie zorganizowanych inicjatyw, jak i oddolnej „partyzantki ogrodniczej”. W obliczu ogólnoświatowego kryzysu ekonomicznego idea samodzielnego uprawiania owoców, warzyw i kwiatów na niezagospodarowanych parcelach w centrach miast stała się realną alternatywą dla uczestniczenia w globalnym systemie produkcji i dystrybucji dóbr. Ruch „zielonej partyzantki” dotarł także do Polski,
a grupy promujące i praktykujące zazielenianie miast są obecne prawie w każdej większej aglomeracji. Większość z nich koncentruje się na sadzeniu kwiatów, ale powstają także pierwsze polskie mini-farmy żywności produkowanej w mieście. Ogrodnictwo miejskie umożliwia częściową
samowystarczalność żywieniową miast, pozwala w pełni realizować zadanie „jedz lokalnie”.
Obok oczywistej funkcji produkcyjnej ideą ogrodnictwa miejskiego jest integracja lokalnej społeczności. W przeciwieństwie do popularnych w Polsce działek pracowniczych, teren parceli nie
jest podzielony na prywatne ogródki, ale stanowi dobro mieszkańców, którzy wspólnie się o nie
troszczą. Większość ogrodów miejskich powstaje na terenach opuszczonych, niezagospodarowanych. Powstawanie mini-farm ogrodniczych jest częścią procesu przyrodniczej rewitalizacji terenów miejskich. Ogrody w miastach zapewniają równowagę hydrologiczną terenu, wykorzystują
odpady w procesie recyklingu organicznego i zwiększają różnorodność biologiczną terenów zurbanizowanych. Takie miejsca wspierają wydarzenia społeczne, kulturalne, artystyczne i przyczyniają się do odbudowy lokalnego ducha wspólnoty.
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Znaczenie gospodarcze roślin ozdobnych
Rośliny ozdobne odgrywają ważną rolę w sferze w gospodarczej, szczególnie w krajach
wysoko rozwiniętych. Europa jest największym producentem, a zarazem konsumentem kwiatów
i roślin ozdobnych na świecie. Wartość produkcji roślin ozdobnych w Unii Europejskiej szacowna
jest na 20 miliardów euro, handel hurtowy na 28 miliardów euro, a detaliczny na 38 miliardów
euro. Szacuje się także, że w sektorze roślin ozdobnych zatrudnionych jest 650 tysięcy osób. Rośliny ozdobne w Europie uprawiane są w 124 tysiącach gospodarstw, na powierzchni ponad
200 tysięcy hektarów. Największymi producentami roślin ozdobnych w Europie są: Holandia
(31% udziału w produkcji), Włochy (12,8%), Niemcy (11,8%), Francja (10,9%), Hiszpania
(12,0%) i Wielka Brytania (6,1%). Polska, z roczną produkcją szacowaną na 165 mln euro, plasuje
się na 13 pozycji (Eurostat 2013).
Zwiększająca się świadomość pozytywnego oddziaływania roślin na zdrowie człowieka
oraz moda na zdrowy tryb życia powoduje wzrost zapotrzebowania na rośliny ozdobne oraz usługi
związane z zakładaniem ogrodów. Analiza rynku roślin ozdobnych oraz zielonej infrastruktury
wykazuje stały, dynamiczny rozwój tej branży ogrodniczej w Polsce. Szczególnie zauważalny jest
rozwój małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze handlu i usług ogrodniczych
związanych z zieloną infrastrukturą (Marosz 2013).
Według wyników Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. rośliny ozdobne uprawiane są
w Polsce na powierzchni 12154 ha, z czego 6747 ha przypada na szkółki, 1608 ha na uprawy pod
osłonami, a 3799 ha na uprawy gruntowe. Rośliny ozdobne produkowane są w Polsce w 12409 gospodarstwach, z czego 3223 stanowią szkółki, 4808 gospodarstwa zajmujące się uprawami pod
osłonami i 4378 gospodarstwa zajmujące się uprawami w gruncie.
Polska importuje prawie dwukrotnie więcej roślin ozdobnych niż eksportuje, co wskazuje na duży
popyt i możliwości rozwoju produkcji w Polsce. Według rocznika statystycznego GUS z roku
2014, eksport w 2013 roku wzrósł o 18% w stosunku do roku 2012, a import wzrósł o 9%. Wartość
eksportu roślin ozdobnych w 2013 roku wynosiła 588 mln zł, a wartość importu 1073 mln zł.
W strukturze eksportu dominują drzewa i krzewy ozdobne, krzewy róż, w strukturze importu
kwiaty i zieleń cięta oraz materiał rozmnożeniowy (sadzonki, cebule, bulwy i kłącza).
Sektor zielonej infrastruktury i usług kwiaciarskich daje ogromną siłę napędową gospodarce
i stwarza wiele miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Są to firmy zajmujące się
dystrybucją roślin ozdobnych, florystyką, projektowaniem i urządzaniem ogrodów, centra ogrodnicze, zakłady utrzymania miasta. Gospodarstwa kwiaciarskie zatrudniają od kilku do kilkudziesięciu osób, a tylko nieliczne są gospodarstwami rodzinnymi. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się w Polsce usługi związane z zakładaniem ogrodów. Rośnie także zapotrzebowanie
na produkty i artykuły ogrodowe, takie jak elementy małej architektury, meble czy narzędzia i materiały do budowy ogrodów.
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INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN OGRODNICZYCH
GWARANCJĄ BEZPIECZNEJ ŻYWNOŚCI
Piotr Sobiczewski, Barbara H. Łabanowska, Artur Miszczak, Józef Robak
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Choroby, szkodniki i chwasty należą do najważniejszych czynników decydujących o powodzeniu uprawy roślin. Pogarszają ich stan zdrowotny, ograniczają wzrost i plonowanie, mogą nawet doprowadzić do zamierania. Rośliny sadownicze i warzywne są atakowane przez kilkaset
agrofagów powodujących uszkodzenia zarówno części nadziemnej, jak i korzeni. Walka z nimi
stanowi bardzo ważny element efektywnej produkcji owoców i warzyw. Według obowiązującego
prawodawstwa, od 2014 roku wszyscy użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do
stosowania zasad integrowanej ochrony roślin – całościowego i multidyscyplinarnego systemu,
uwzględniającego wykorzystanie głównie metod niechemicznych, w tym naturalnej odporności
roślin i czynników oporu środowiska. Metody te mogą być uzupełniane stosowaniem pestycydów,
gdy przewidywane straty ekonomiczne powodowane przez agrofagi będą wyższe niż koszt zabiegu. Podstawą systemu integrowanej ochrony roślin jest profilaktyka, ukierunkowana na ograniczenie kontaktu agrofaga z rośliną i jego wyniszczanie. Zalicza się do niej także kwarantannę
roślin, metodę stosowaną zwłaszcza w przypadku zagrożenia ze strony organizmów inwazyjnych.
W ochronie upraw roślin sadowniczych i warzywnych największą rolę odgrywa i prawdopodobnie w najbliższym czasie nadal będzie odgrywała metoda chemiczna, bez której trudne jest
prowadzenie nowoczesnej produkcji towarowej. Większość chorób i szkodników można skutecznie zwalczać preparatami syntetycznymi, w tym selektywnymi. Jednak przeciwko niektórym
z nich asortyment środków chemicznych jest bardzo mały lub brak ich w ogóle, co stwarza określone problemy i zagrożenia. Oprócz strat bezpośrednich, w postaci zmniejszenia wielkości plonu
i obniżenia jego jakości, jako skutek braku możliwości ochrony należy także wymienić negatywny
wpływ na środowisko i obecność pozostałości pestycydów w owocach i warzywach, z powodu
konieczności wykonywania częstszych zabiegów środkami o tym samym mechanizmie działania.
Istnieje także niebezpieczeństwo powstawania form patogenów i szkodników odpornych na te
środki oraz zagrożenia wynikające z wytwarzania mykotoksyn przez niektóre patogeniczne
grzyby. Prowadzenie ochrony sadów, jagodników i upraw roślin warzywnych systemem integrowanym obejmuje nie tylko wykorzystanie różnych przyjaznych środowisku metod profilaktycznych i zwalczających, ale także sprawdzanie obecności agrofagów, w tym wielkości potencjału
inokulacyjnego patogenów czy liczebności szkodników. Wiąże się to z koniecznością prowadzenia monitoringu, ustaleniem progów zagrożenia, a także ciągłym doskonaleniem metody chemicznej, m.in. w celu ograniczenia liczby zabiegów. Elementami wspomagającymi są analizy prognostyczne z wykorzystaniem dostępnych systemów oraz sygnalizacja zagrożenia.
W Instytucie Ogrodnictwa prowadzone są od wielu lat badania nad szeroko pojętą integrowaną ochroną roślin. Uzyskane wyniki posłużyły do opracowania metodyk integrowanej ochrony
dla 10 najważniejszych gatunków roślin sadowniczych (jabłoń, grusza, śliwa, brzoskwinia, wiśnia,
czereśnia, truskawka, malina, porzeczki i borówka wysoka) oraz 15 najważniejszych gatunków
roślin warzywnych (cebula, marchew, kapusta głowiasta, kapusta pekińska, kalafior, burak ćwikłowy, pomidor polowy, ogórek polowy, pomidor pod osłonami, ogórek pod osłonami, papryka,
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sałata, por, seler, szparagi). Metodyki te zostały opracowane w dwóch wersjach – dla doradców
i dla producentów owoców i warzyw. Obejmują wszystkie etapy produkcji sadowniczej i warzywniczej, od wyboru stanowiska i przygotowania pola oraz wyboru odmiany, przez zabiegi agrotechniczne, do monitoringu i zwalczania chorób, szkodników i chwastów. Zamieszczono w nich liczne
kolorowe fotografie szkodników i uszkodzeń przez nie powodowanych, objawy chorób powodowanych przez grzyby, wirusy i bakterie, co znacznie ułatwi diagnozowanie oraz zwalczanie chorób
i szkodników. Metodyki są upowszechniane na licznych konferencjach, seminariach i szkoleniach
organizowanych przez Instytut i inne organizacje naukowe, producenckie i doradcze, w tym Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Stanowią
także jeden z najważniejszych elementów w procesie wdrażania zasad integrowanej produkcji roślin ogrodniczych i uzyskiwania certyfikatów poświadczających odpowiednią jakość i bezpieczeństwo żywności.
Tematyka badań z zakresu ochrony roślin prowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa obejmuje wszystkie aktualnie najważniejsze zagadnienia dotyczące ochrony sadów, jagodników i roślin warzywnych. Obok tematów o charakterze aplikacyjnym, prowadzone są badania podstawowe. Mają one znaczenie pomocnicze i uzupełniające, a ich główny cel to odpowiedź na pytanie
„dlaczego”, co jest bardzo ważne w opracowaniu i doskonaleniu zwłaszcza metod diagnostycznych i metod ochrony roślin. Na bazie uzyskiwanych wyników opracowywane są oferty wdrożeniowe, dotyczące m.in. rozpoznawania chorób roślin sadowniczych i warzywnych powodowanych
zarówno przez już znane, jak i nowe patogeny, metodyk monitorowania występowania chorób
i szkodników, oceny podatności roślin na agrofagi, rozpoznawania szkodników, możliwości wykorzystania metod proekologicznych w ochronie roślin. Są one sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Instytutu (www.inhort.pl; zakładka „Oferty wdrożeniowe”).
Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin w ramach systemu integrowanej ochrony
roślin podlega określonym zasadom. Przede wszystkim można stosować jedynie te środki, które
są aktualnie zarejestrowane w Polsce na daną uprawę, przeciwko wskazanej chorobie lub szkodnikowi, w określonych terminach i dawkach. Środki te muszą być stosowane zgodnie z zapisami
podanymi w etykietach. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiednich środków na poszczególne uprawy przekazywane są w Programach Ochrony Roślin Sadowniczych i Warzywnych
opracowywanych corocznie przez Instytut. Programy te stanowią swoiste kompendium wiedzy na
temat aktualnych zaleceń ochrony roślin. Przestrzeganie ustalonych zasad, obok korzyści związanych ze skutecznością działania środków, daje gwarancję ograniczenia ewentualnych pozostałości
substancji czynnych do poziomu poniżej najwyższych dopuszczalnych ilości, zgodnie z normami
obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej.
W Zakładzie Badania Bezpieczeństwa Żywności (ZBBŻ) Instytutu Ogrodnictwa opracowano i udoskonalono szereg metod analitycznych, dzięki którym można badać pozostałości pestycydów nie tylko w owocach i warzywach, lecz także w glebie i wodzie. Metody te są stosowane
zgodnie z odpowiednimi procedurami rekomendowanymi przez Laboratoria Referencyjne Unii
Europejskiej. Podlegają regularnym kontrolom weryfikacyjnym w ramach tzw. badań międzylaboratoryjnych organizowanych przez te laboratoria. Warto podkreślić, że nasze laboratorium
ZBBŻ pod względem wyników ilościowych analiz, a także liczby badanych pestycydów zostało
zaklasyfikowane do najwyższej klasy – A wśród laboratoriów urzędowych działających w UE.
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W Polsce jest obecnie zarejestrowanych 257 substancji czynnych środków ochrony roślin. W laboratorium ZBBŻ IO można oznaczyć w produktach pochodzenia roślinnego około 400 substancji
(fungicydów, insektycydów, herbicydów i regulatorów wzrostu), będących składnikami zarówno
zarejestrowanych środków ochrony roślin, jak i środków, które nie są już stosowane. Niektóre
z nich nie mają rejestracji na terenie państw Unii Europejskiej lub ich stosowanie jest zabronione,
ze względu na szczególną szkodliwość dla zdrowia środowiska i człowieka. Dzięki odpowiedniej
aparaturze analitycznej i dopracowaniu procedur można wykryć nawet 5 µg oznaczanej substancji
w kilogramie świeżej masy analizowanego produktu. W uzyskanych wynikach odbicie mają niemal wszystkie zabiegi chemiczne, które były stosowane od fazy kwitnienia roślin sadowniczych
do zbioru owoców. Podobnie jest w uprawach roślin warzywnych. Za pomocą analiz można weryfikować gospodarstwa pod względem prawidłowości stosowania środków ochrony roślin, a tym
samym spełniania zasad integrowanej ochrony roślin.
Przy stosowaniu środków ochrony bardzo ważny jest dobór opryskiwacza i jego sprawność
techniczna, wybór odpowiedniej dawki środka w dostosowaniu do rzeczywistych potrzeb (gatunek
rośliny, rodzaj uprawy, wielkość roślin, rodzaj agrofaga itp.). Należy także uwzględnić warunki
pogodowe, które w istotny sposób wpływają na precyzję nanoszenia cieczy opryskowej (wiatr,
deszcz). Skuteczność działania większości środków ochrony roślin zależy także od temperatury
powietrza, zwilżenia roślin itp.
Zasady integrowanej ochrony roślin są elementem Integrowanej Produkcji Roślin – dobrowolnego systemu produkcji żywności, podlegającego rejestracji i czynnościom kontrolnym oraz
wiążącego się z koniecznością uzyskania przez producenta certyfikatu jakości żywności. Badania,
przeprowadzane zarówno na potrzeby indywidualnych gospodarstw starających się np. o uzyskanie certyfikatu Integrowanej Produkcji Roślin, jak i kontroli prawidłowości stosowania środków
ochrony roślin w uprawach wybranych gospodarstw, wykonywane corocznie przez Państwową
Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wskazują na szereg niedociągnięć w ich stosowaniu.
W niektórych uprawach roślin sadowniczych i warzywnych nieprawidłowości te stwierdzono
w ponad 20% sprawdzanych gospodarstw. Oznacza to, że konieczne jest prowadzenie dalszej
pracy o charakterze edukacyjnym i uświadamiającym konsekwencje niewłaściwego stosowania
środków ochrony roślin w praktyce ogrodniczej.
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PERSPEKTYWY DLA PRODUKCJI OWOCÓW I WARZYW
METODAMI EKOLOGICZNYMI
Elżbieta Rozpara, Danuta M. Goszczyńska, Stanisław Kaniszewski, Anna Szafirowska
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
W okresie ostatnich dwudziestu lat rolnictwo ekologiczne jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem produkcji rolniczej na świecie. W roku 2012 uprawy ekologiczne, kontrolowane przez uprawnione jednostki certyfikujące, zajmowały powierzchnię 37,2 mln ha. Wartość
ta stanowiła 1,7% światowych zasobów gleb użytkowanych rolniczo. W tym samym roku żywność ekologiczną produkowało 1,8 mln gospodarstw rolnych, a wśród nich 239 tysięcy w Europie
i 26 tysięcy w Polsce (tab. 1). Corocznie odnotowywany jest wzrost powierzchni upraw ekologicznych i jest to trwała tendencja.
Tabela 1. Rolnictwo ekologiczne na świecie w 2012 r.
REGION
ŚWIAT1
EUROPA2
POLSKA3

Powierzchnia
ekologicznych
upraw rolniczych
37,2 mln ha
10,6 mln ha
662 tys. ha

% pow. upraw ekologicznych w stosunku do
całkowitej pow. użytków rolnych
1,7%
5,4%
3,9%

Liczba ekologicznych gospodarstw

Liczba ekologicznych
przetwórni

1,8 mln
239 tys.
26 tys.

brak danych
36 000
312

Źródło: 1 Kancelaria Senatu 2013; 2 Raport IJHARS 2013; 3 www.minrol.gov.pl 2012

Europa jest wiodącym producentem żywności ekologicznej na świecie, w tym także czołowym producentem ekologicznych owoców i warzyw. W UE wyróżnia się Austria, gdzie uprawy
ekologiczne stanowią 19,7% ogółu użytków rolnych, Szwecja – 15,4%, Estonia – 14,8% oraz
Czechy – 10,8%. Należy przy tym podkreślić, że w wielu krajach europejskich nie prowadzi się
szczegółowych statystyk, odnoszących się do tego sektora rolnictwa. W literaturze można znaleźć
informacje dotyczące powierzchni upraw, liczby gospodarstw i przetwórni ekologicznych, ale
brak jest danych dotyczących wielkości produkcji pochodzącej z upraw ekologicznych, a w tym
wielkości produkcji poszczególnych gatunków owoców i warzyw oraz jej wartości.
Z Raportu IJHARS wynika, że w roku 2012 uprawy ekologiczne w Polsce stanowiły 3,9%
ogółu użytków rolnych. W tej liczbie największą powierzchnię (35,3%) zajmowały ekologiczne łąki
i pastwiska. Rośliny sadownicze uprawiano w tym systemie na powierzchni 59 tys. ha, a warzywa
– na około 14 tys. ha. Stanowiło to odpowiednio: 8,9% i 2,9% całkowitej powierzchni ekologicznych upraw rolnych w Polsce (tab. 2). Biorąc pod uwagę wielkość produkcji procent jest mniejszy.
Tabela 2. Struktura powierzchni ekologicznych użytków rolnych w Polsce w 2012 r.

Łąki i pastwiska

Całkowita powierzchnia
upraw rolnych (%)
35,3

Powierzchnia ekologicznych
upraw rolnych (ha)
233 576

Rośliny na paszę

33,7

222 989

Zboża

18,6

123 073

Uprawy sadownicze i jagodowe

8,9

58 890

Warzywa

2,9

14 041

Pozostałe uprawy*

2,1

13 895

UPRAWY ROLNE

RAZEM
100
* strączkowe, nasienne, rośliny przemysłowe, ziemniaki i inne

661 687

Źródło: Raport IJHARS 2013; Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011-2012; Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, str. 25
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Polska posiada duży potencjał dla rozwoju ekologicznej produkcji rolnej, a w szczególności
ekologicznej produkcji owoców i warzyw. Potencjał ten jest dotychczas niewykorzystany. Wydaje
się, że obecna trudna sytuacja na rynku, zwłaszcza nadprodukcja owoców i problemy z ich zbytem,
powinna skłonić niektórych sadowników i producentów warzyw do przekształcenia swoich gospodarstw na ekologiczne. Zachętą dla nich powinno być stale rosnące zapotrzebowanie na produkty
ekologiczne, tak w kraju, jak i za granicą. Pewnym wsparciem powinny być dotacje do upraw ekologicznych, zagwarantowane w PROW 2015-2020, zarówno w okresie przestawiania gospodarstwa, jak i w okresie jego prowadzenia. Dzięki rozwojowi produkcji ekologicznej szanse przetrwania i rozwoju miałyby zwłaszcza małe gospodarstwa sadownicze i warzywnicze, które dziś nie wytrzymują konkurencji z gospodarstwami dużymi, wysokonakładowymi, prowadzącymi produkcję
konwencjonalną lub integrowaną. Rozwój ekologicznych upraw ogrodniczych pozwoliłby uaktywnić zawodowo lokalne społeczności, które w wielu rejonach kraju nie potrafią odnaleźć się w warunkach gospodarki rynkowej oraz dużej konkurencyjności. Wzrostowi ekologicznej produkcji
owoców i warzyw powinien towarzyszyć równoległy rozwój drobnego, miejscowego przetwórstwa
owocowo-warzywnego oraz sprzedaży bezpośredniej. W celu ułatwienia produkcji i zbytu owoców, a także obniżenia kosztów, producenci ekologicznych produktów nie powinni działać pojedynczo, lecz organizować się w grupy, na wzór producentów konwencjonalnych i prowadzących
integrowaną produkcję. Liczba profesjonalnych sadowników, którzy przestawili swoje sady na produkcję ekologiczną jest dotychczas niewielka. Producenci, którzy mają co najmniej kilkunastohektarowe sady ekologiczne lub gospodarstwa warzywne, w których produkują ekologiczne owoce
i warzywa, nie mają większych kłopotów z ich zbytem. Nie ulega wątpliwości, że popyt na produkty ekologiczne będzie się zwiększał wraz ze wzrostem świadomości społecznej i dbałości
o zdrowie. Konsumenci świadomi wartości produktów ekologicznych będą skłonni zapłacić za nie
więcej niż za produkty pochodzące z upraw konwencjonalnych. Przyniesie to oczekiwany zysk producentom i stanowić będzie dodatkowy impuls dla rozwoju tego sektora rolnictwa. Warto dodać, że
również ekologiczne owoce i warzywa przeznaczone do przetwórstwa uzyskują już dziś ceny znacznie wyższe niż surowiec przetwórczy, pochodzący z upraw konwencjonalnych i integrowanych.
Dynamiczny wzrost produkcji ekologicznych owoców i warzyw w wielu krajach Europy
Zachodniej oraz w USA wynika z faktu, że działalności tej podjęli się tam profesjonaliści, a nie
amatorzy. Wielu z nich przekształciło swoje gospodarstwa prowadzone wcześniej jako konwencjonalne lub prowadzone metodą integrowaną na gospodarstwa ekologiczne i odniosło sukces.
Ekologicznych owoców, w stosunku do ogólnej ich liczby, produkuje się w Europie najwięcej w:
Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Austrii, Francji i Hiszpanii. Intensywny rozwój rolnictwa ekologicznego, a w tym sadownictwa, w wymienionych krajach poprzedziły szeroko zakrojone prace
badawcze. W Szwajcarii został powołany do życia instytut badawczy (FIBL), który od lat prowadzi badania naukowe wyłącznie na rzecz ekologicznego rolnictwa.
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach od 2004 roku prowadzi badania poświęcone opracowaniu technologii ekologicznej produkcji owoców i warzyw. Do tego celu, dzięki dotacji otrzymanej
z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zostały założone dwa odrębne, specjalistyczne obiekty
badawcze. Są nimi: pierwszy w Polsce Ekologiczny Sad Doświadczalny w Nowym Dworze-Parceli
oraz Ekologiczne Warzywnicze Pole Doświadczalne w Skierniewicach. W obu obiektach prowadzone są wielowątkowe prace badawcze służące doskonaleniu technologii produkcji owoców i warzyw metodą ekologiczną. Nie mamy wątpliwości, że w celu odniesienia sukcesu w tym sektorze
ogrodnictwa niezbędna jest duża wiedza, a rolą nauki jest dostarczenie takiej wiedzy producentom.
Prace badawcze są prowadzone między innymi w ramach Programu Wieloletniego Instytutu
Ogrodnictwa i obejmują: ocenę przydatności różnych gatunków i odmian roślin ogrodniczych (sadowniczych i warzywnych) do uprawy ekologicznej, różne modele sadów, sposoby utrzymania
gleby i roślin oraz różne niechemiczne metody zwalczania chwastów w sadzie i na plantacji roślin
warzywnych. Ważne miejsce w obu obiektach zajmują doświadczenia dotyczące metod zapobiegania i zwalczania chorób i szkodników roślin ogrodniczych. Ochrona roślin oparta jest na preparatach biologicznych, dozwolonych w rolnictwie ekologicznym w Polsce. Wyniki badań są sukcesywnie przekazywane producentom podczas organizowanych Warsztatów Ekologicznych,
w czasie konferencji tematycznych, za pomocą specjalistycznych opracowań oraz za pośrednictwem prasy ogrodniczej.
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ZNACZENIE OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH W PRODUKCJI OGRODNICZEJ
Zbigniew Kołtowski
Zakład Pszczelnictwa w Puławach
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Owady zapylające odgrywają kluczową rolę w środowisku przyrodniczym, a w naszych warunkach klimatycznych są praktycznie jedynym wektorem przenoszenia pyłku dla roślin entomofilnych. Ich znaczenie staje się coraz bardziej istotne, ponieważ w realiach wielkich areałów,
upraw monokulturowych, powszechnej chemizacji rolnictwa, dużego zanieczyszczenia środowiska i ogólnie niesprzyjających warunków do rozwoju entomofauny, liczebność pożytecznych owadów zapylających stopniowo się zmniejsza. Szczególnie szybko ubywa dziko żyjących owadów
pszczołowatych, tj. pszczół samotnic i trzmieli. Nawet pszczoły miodne w takich warunkach są
zagrożone, choć stosunkowo łatwo je hodować.
Do wydania owoców i nasion przez roślinę konieczne jest dostanie się pyłku z pylników na
znamię słupka w odpowiedniej fazie jego dojrzałości, a następnie skiełkowanie ziaren pyłkowych,
wrośnięcie łagiewkami do zalążni i zapłodnienie komórki jajowej zalążka. Należy przy tym zaznaczyć, że nie może to być pyłek z przypadkowej rośliny. Pyłek powinien pochodzić od odpowiedniego partnera (oczywiście tego samego gatunku), gdyż dopiero wtedy istnieje szansa na powstanie dorodnych owoców i nasion, z których mogą wyrastać nowe, pełne wigoru i obficie plonujące rośliny.
Wśród roślin ogrodniczych istnieją gatunki, które wydają dość dobre plony owoców i nasion
po zapyleniu kwiatów pyłkiem własnym. Są to gatunki tzw. samopłodne, czyli samopylne, ale jest
ich niewiele, np. samopylne wiśnie czy śliwy. Występują też gatunki samobezpłodne, czyli obcopylne, które mogą wydawać owoce i nasiona dopiero po zapyleniu kwiatów odpowiednim pyłkiem
obcym, np. czereśnie czy grusze. Zdecydowana większość roślin ogrodniczych to gatunki o niewystarczającym stopniu samopłodności. Oznacza to, że są one zdolne wydawać pewien plon owoców i nasion, ale najlepiej plonują dopiero po zapyleniu ich kwiatów dobrym pyłkiem obcym.
Warto zauważyć, że nawet rośliny w wysokim stopniu samopłodne zawsze lepiej plonują, gdy są
zapylone krzyżowo.
W toku procesu ewolucji trwającego tysiące lat rośliny same tworzyły cały szereg przystosowań utrudniających lub wręcz uniemożliwiających samozapłodnienie, a sprzyjających obcozapylaniu. W naszych szerokościach geograficznych występują w zasadzie tylko rośliny wiatropylne, które stanowią około 22% gatunków i rośliny owadopylne, obejmujące aż 78% gatunków.
Pierwsze wytwarzają duże ilości drobnego, lekkiego pyłku, który jest łatwo unoszony przez wiatr.
Drugie charakteryzują się gruboziarnistym, cięższym i bardziej lepkim pyłkiem, który może być
przenoszony przez owady.
Można powiedzieć, że rośliny produkując taki pyłek przystosowały się do tego, aby mógł
on być przenoszony przez owady. Największa grupa owadów przenoszących pyłek (owadów zapylających) to błonkówki, a wśród nich nadrodzina pszczół (Apoidea), która dzieli się na 10 rodzin, z których 7 występuje w Polsce, a są to lepiarkowate (Colletidae), smuklikowate (Halictidae),
pszczolinkowate (Andrenidae), spójnicowate (Melittidae), miesiarkowate (Megachilidae), porobnicowate (Anthophoridae) i pszczołowate (Apidae). Do grupy owadów zapylających należy kilkaset gatunków pszczół samotnic, około 30 gatunków trzmieli i pszczoła miodna. Owady te przystosowały się do funkcji przenoszenia pyłku jak żadne inne. Powstały tak ścisłe związki świata
roślin i świata pszczół, że jedne bez drugich nie mogą istnieć. Związki te oparte są na zasadzie
bezinteresownego świadczenia sobie usług – rośliny dostarczają owadom pokarmu (białkowego
w postaci pyłku kwiatowego oraz energetycznego w postaci nektaru), owady zaś dokonują niezbędnego zapylania kwiatów.
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Aby przedstawić rolę owadów w zapylaniu roślin ogrodniczych (sadowniczych i warzywnych), należy przytoczyć kilka danych liczbowych, które są wynikiem szczegółowych doświadczeń prowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa na przestrzeni kilkudziesięciu lat (tab. 1).
Tabela 1. Zawiązywanie owoców u entomofilnych roślin ogrodniczych przy obecności i przy
braku owadów zapylających podczas kwitnienia (wyniki badań prowadzonych w Instytucie
Ogrodnictwa)
Gatunek rośliny
Agrest
Bobik
Borówka wysoka
Cebula
Czereśnie
Fasola wielokwiatowa
Grusze
Jabłonie
Kapusta**
Malina*
Marchew
Ogórek
Porzeczka czarna
Śliwy obcopylne
Śliwy samopłodne
Truskawka*
Wiśnie obcopylne
Wiśnie samopłodne

Procent zawiązanych owoców w stosunku do liczby kwiatów
z pszczołami
bez pszczół
27,0 – 33,0
4,0 – 9,0
28,3 – 34,7
8,7 – 24,4
70,0 – 90,0
0,0 – 30,0
68,0 – 80,4
5,4 – 12,3
10,0 – 18,5
0,0 – 0,5
12,4 – 18,6
0,8 – 1,2
8,0 – 22,3
0,5 – 1,8
6,1 – 20,0
0,0 – 6,6
72,0 – 80,0
70,0 – 80,0
66,0 – 99,9
27,0 – 90,0
88,0 – 94,6
6,5 – 10,0
69,4 – 72,8
0,9 – 1,2
42,5 – 78,7
0,3 – 10,0
11,0 – 25,0
0,3 – 1,2
14,4 – 28,1
7,6 – 16,0
50,1 – 72,8
46,7 – 63,1
4,1 – 18,0
0,0 – 0,7
18,3 – 33,0
6,9 – 15,4

* owoce niekształtne i około 20% drobniejsze niż owoce z kwiatów zapylonych przez pszczoły;
** liczba owoców (łuszczyn) podobna jak przy udziale pszczół, ale liczba nasion w łuszczynach o 20-40%
mniejsza.

W tabeli nie wymieniono roślin ozdobnych, a pszczoły w ich produkcji, poprzez zapylenie
kwiatów, wspomagają proces powstawania dorodnych nasion, które stanowią materiał rozmnożeniowy. Wśród rozmnażanych roślin ozdobnych zapylenia przez owady wymaga 50 gatunków
drzew, 90 gatunków krzewów ozdobnych i ponad 120 gatunków kwiatów. Generalnie jednak zapylanie nie jest pożądane w produkcji kwiaciarskiej, ponieważ po zapyleniu skraca się długość
życia kwiatów. Przypadkowe zapylenie przez owady może zniweczyć żmudną pracę hodowcy.
Z tego względu jest zupełnie jasne, że zapylanie przez owady odgrywa bardzo ważną rolę nie tylko
w ogrodnictwie, ale także w utrzymywaniu zrównoważonego i dochodowego rolnictwa, a dodatkowo oddziałuje bardzo korzystnie na całe środowisko przyrodnicze. Dobre zapylanie upraw entomofilnych, a dzięki temu uzyskiwanie optymalnego poziomu plonowania, powinno być nieodłącznym warunkiem polityki rolnej w pełni przyjaznej dla środowiska.
Ocenia się, że 1/3 produktów spożywanych przez człowieka jest zależna bezpośrednio lub
pośrednio od zapylania przez owady. Obecnie 90% znanych na świecie krajowych zasobów żywności reprezentowanych jest przez 82 artykuły spożywcze, które możemy zakwalifikować do produktów roślinnych oraz 28 artykułów niebędących pochodzenia roślinnego. Pszczoły są zapylaczami aż 77% z tych 82 artykułów spożywczych, z których dla 48% są najważniejszymi zapylaczami.
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Ekonomiczna wartość zapylania przez owady pszczołowate wykracza daleko ponad produkcję rolniczą, ponieważ pszczoły zapylają nie tylko rośliny uprawne. Wiele doniesień potwierdza,
że pszczoły zapylają ponad 16% gatunków roślin kwiatowych na świecie.
Przyjmuje się, że w Polsce 90% zapylenia zapewnia pszczoła miodna. Pszczoły miodne są
zdolne zapylać większość entomofilnych roślin uprawnych, a dodatkową ich zaletą jest to, że zimują gromadnie, w dużych rodzinach i mogą zapewniać dobre zapylanie licznym gatunkom roślin
kwitnących wiosną. W okresie wiosennym kwitnie większość upraw sadowniczych i to właśnie
w tym czasie jest ogromne zapotrzebowanie na owady zapylające, a stan dzikiej apifauny niski,
jako że zimują tylko ich zapłodnione matki, ewentualnie poczwarki lub larwy. W takiej sytuacji
wzrasta znaczenie pszczół miodnych dla ogrodnictwa, a w szczególności dla sadownictwa. Trzeba
również pamiętać, że ule z rodzinami pszczelimi można podwozić do kwitnących upraw nawet na
duże odległości, zapewniając w ten sposób dobre zapylenie dużych plantacji.
Z powyższych faktów wynika, że pszczoły miodne, ze wzglądu na swoje znaczenie w ogrodnictwie, powinny być przedmiotem szczególnej troski. W strukturze Instytutu Ogrodnictwa funkcjonuje Zakład Pszczelnictwa, który jako jedyny ośrodek naukowy w Polsce obejmuje swoją działalnością wszystkie dziedziny nauki bezpośrednio związane z pszczelnictwem. Podstawowym zadaniem Zakładu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych, rozwojowych i upowszechnieniowych z zakresu hodowli pszczoły miodnej, technologii pasiecznych, zapylania roślin przez
pszczoły miodne i pszczoły dziko żyjące, a także badania jakości produktów pszczelich.
W podsumowaniu należy stwierdzić, że znaczenie owadów zapylających dla ogrodnictwa,
gospodarki i dla środowiska przyrodniczego jest ogromne. Powinni o tym wiedzieć nie tylko
pszczelarze, ale całe społeczeństwo, by zrozumieć potrzebę troski o te bezcenne owady. Zapylanie
przez pszczoły zapewnia równowagę między gatunkami rodzimymi i nowo wprowadzanymi do
ekosystemu, kontroluje erozję gruntów, upiększa środowisko życia człowieka i zwiększa wartość
jego dochodów. Pszczoły zapylają rodzime gatunki roślin, które następnie dostarczają żywności
dziko żyjącym konsumentom, stanowiącym nieodłączny element naturalnego ekosystemu.
Jednak niektórych wartości nie da się niestety zmierzyć. Póki rośliny entomofilne będą
obecne w życiu człowieka, człowiek będzie zawsze zależny od pszczół. Pszczoły mogą nie być
konieczne dla życia człowieka, ale dla życia w ogóle.
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INNOWACYJNE TECHNOLOGIE PRZECHOWALNICTWA I PRZETWÓRSTWA W
NAUCE I PRAKTYCE OGRODNICZEJ
Krzysztof P. Rutkowski
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Wstęp
Innowacja to „wdrożenie w praktyce gospodarczej nowego albo znacząco udoskonalonego
produktu, usługi lub procesu, w tym także wdrożenie nowej metody marketingowej lub organizacyjnej redefiniującej sposób pracy lub relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem.” Z kolei innowacyjność gospodarki określa się jako „zdolność i motywację przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań,
pomysłów i koncepcji1. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do
ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności
gospodarki wobec innych krajów.”
Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji to jeden z priorytetów
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-20202. Program ten jest następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Również w ramach Unii Europejskiej przeznaczono w obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 znaczne środki na badania, rozwój
i innowacje. Program ramowy Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet na lata 2014-2020 wynosi prawie
80 mld euro. Celem jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, przez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii3.
Działania Zakładu Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach od wielu lat skierowane są na opracowywanie innowacyjnych technologii, przy jak najściślejszej współpracy zarówno z europejskimi, jak i krajowymi jednostkami naukowymi oraz transfer uzyskanej wiedzy do praktyki ogrodniczej i przemysłu owocowo-warzywnego. Pracownicy Zakładu, świadomi celowości realizowania takiej strategii badań, podejmują
starania w zdobywaniu nowych projektów mogących zarówno wzbogacić istniejącą wiedzę, jak
również przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.
Aktualny stan wiedzy
Lata 90. ubiegłego wieku to początek gwałtownego rozwoju nowoczesnych technologii
przechowalniczych umożliwiających przechowywanie jabłek w atmosferach o ekstremalnie niskim stężeniu tlenu (0,6-0,8%). Przyczyną ich rozwoju była z jednej strony konieczność ograniczenia strat przechowalniczych w kilkumiesięcznym okresie przechowywania, spowodowanych
chorobami fizjologicznymi jabłek, z drugiej zaś wspomniana już konkurencja na rynku jabłek
i konieczność dostarczania owoców coraz wyższej jakości, by zaspokoić wymagających konsumentów. Także w Polsce ostatnie dwadzieścia lat należy zaliczyć do okresu bardzo sprzyjającego
powstawaniu nowoczesnej bazy przechowalniczej. Zwłaszcza dostęp do funduszy europejskich
spowodował, że w wielu gospodarstwach sadowniczych i warzywniczych, zarówno indywidualnych, jak i należących do grup producenckich, stosowanie technologii kontrolowanych atmosfer
stało się powszechną praktyką. Dla polskich producentów dostępne są również wspomniane technologie o ekstremalnie niskim stężeniu tlenu.
Największym jednak problemem jest brak precyzyjnych zaleceń technologicznych dla odmian jabłek uprawianych w Polsce. W tab. 1 podano przykładowe innowacyjne systemy przechowywania i firmy odpowiedzialne za ich rozwój i wprowadzenie na rynek europejski.
1

http://pl.wikipedia.org/wiki/Innowacyjno%C5%9B%C4%87_polskiej_gospodarki
https://www.poir.gov.pl/
3
http://www.nauka.gov.pl/horyzont-2020/
2
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Tabela 1. Zestawienie komercyjnych systemów niskotlenowych technologii przechowywania
owoców (kolejność alfabetyczna)
Komercyjna
nazwa systemu

Sposób regulacji/kontroli parametrów
technologicznych przechowywania

Firma oferująca technologię/strona internetowa

ACR

pomiaru współczynnika oddychania
CO2/O2

DCA

fluorescencja chlorofilu

Van Amerongen CA technology (Holandia)
www.van-amerongen.com
Isolcell Italia S.p.A (Włochy)
www.isolcell.com

DCA-Apple-PAMSystem

fluorescencja chlorofilu

DCS
DFR

Frigotec GmbH (Niemcy)
www.frigotec.de

stężenie etanolu w atmosferze przechowalniczej
pomiaru współczynnika oddychania
CO2/O2

ILOS Plus

stężenie etanolu w miąższu/soku

Swinglos

stężenie etanolu w miąższu/soku

STOREX B.V (Holandia)
www.storex.nl
Besseling Group B.V. (Holandia)
besseling-group.com
MARVIL engineering S.r.l. (Włochy)
www.marvil.it
Fruit Control Equipments (Włochy)
www.fruitcontrol.it

wg Rutkowski 20154

Niezależnie od ww. technologii przechowalniczych producenci mają do dyspozycji kolejną
innowacyjną technologię, istotnie wpływającą na utrzymanie jakości pozbiorczej owoców i warzyw, a mianowicie pozbiorcze stosowanie 1-metylocyklopropenu (1-MCP). Jej początki sięgają
połowy lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to w 1996 r. E. Sisler i S. Blankenship opatentowali cyklopropeny jako inhibitory etylenu. Po raz pierwszy na skalę komercyjną 1-MCP (pod nazwą EthylBlock®) został użyty w 1999 r. do utrzymania świeżości kwiatów ciętych przez firmę Floralife.
Następnie firma AgroFresh wprowadziła na rynek preparat pod nazwą SmartFresh TM (SF), który
znalazł zastosowanie w opóźnieniu dojrzewania owoców i warzyw. Dynamiczny rozwój badań,
których wyniki potwierdzały skuteczność 1-MCP w utrzymaniu jakości, spowolnieniu dojrzewania i ograniczeniu niektórych chorób fizjologicznych spowodowały, że do 2005 r. preparat ten był
zarejestrowany już niemal w 20 krajach świata. W zależności od kraju rejestracja obejmowała następujące gatunki owoców i warzyw: jabłka, morele, awokado, kiwi, mango, melony, nektaryny,
brzoskwinie, papaję, gruszki, paprykę, śliwki i pomidory. W tym miejscu należy podkreślić, że
badania nad skutecznością preparatu zawierającego 1-MCP w przechowalnictwie jabłek w Polsce
zapoczątkowano właśnie w Zakładzie Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa (obecnie Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw
Instytut Ogrodnictwa) już na początku XXI wieku, co stanowiło podstawę do późniejszej jego
rejestracji. Niemal równolegle w Pracowni Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Warzyw
Instytutu Warzywnictwa (obecnie Pracownia Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców
i Warzyw Instytutu Ogrodnictwa) rozpoczęto badania nad wpływem 1-MCP na zahamowanie dojrzewania i trwałość przechowalniczą warzyw. Preparat SmartFreshTM w przechowalnictwie jabłek
stosowany jest od 2008 roku, a od 2014 w przechowalnictwie gruszek, śliwek, kapusty białej, brokułów i kapusty pekińskiej.

Rutkowski K. 2015. Innowacyjne technologie przechowalnicze i ich wpływ na jakość jabłek. XI Międzynarodowe
Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO. „Czynniki wpływające na jakość owoców roślin sadowniczych”. Warszawa, 15-16 stycznia 2015, s. 125-133.
4
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Kolejna innowacyjna technologia, pozwalająca na utrzymanie wysokiej jakości owoców
i warzyw podczas przechowywania i transportu, to opakowania pozwalające na wytworzenie wewnątrz opakowania optymalnej dla danego produktu, zmodyfikowanej atmosfery. Jej wytworzenie
możliwe jest dzięki aktywności fizjologicznej samego produktu, a możliwość utrzymania stabilnego składu zapewnia selektywna przepuszczalność folii, z której wykonane jest opakowanie dla
tlenu, dwutlenku węgla i pary wodnej. Przykładem tego typu technologii są opakowania ze zmodyfikowaną atmosferą (MAP), pakowanie w kontrolowanej atmosferze (CAP), opakowania interaktywne (MIP), opakowania aktywne (APS), opakowania „inteligentne” (IPA) oraz paletowe systemy workowe, skrzynie z membranami selektywnymi i worki Xtend. Badania nad technologiami
z wykorzystaniem worków Xtend i skrzyń z membranami prowadzone są w Instytucie od kilku
lat, a ich wyniki są bardzo obiecujące.
Innowacje w przemyśle owocowo-warzywnym obejmują zarówno technologię, jak i finalny
produkt. O ile, podobnie jak w przypadku technologii przechowalniczych, podstawy innowacyjnych procesów przetwórczych zwykle opracowywane były w krajach Europy Zachodniej, o tyle
niektóre etapy procesu mogą podlegać innowacji na poziomie zakładu produkcyjnego. Dotyczy to
zwłaszcza tych etapów, które mogą istotnie wpływać na jakość produktu końcowego. Obecnie
coraz większą uwagę zwraca się na wartości odżywcze i żywieniowe produktów spożywczych,
w tym i przetworów owocowo-warzywnych. Niekwestionowane są dane dotyczące korzystnego
wpływu diety bogatej w owoce i warzywa oraz ich przetworów na zdrowie człowieka. Jednakże,
należy pamiętać że zawartość i dostępność w przetworach poszczególnych składników, powszechnie uznanych za prozdrowotne, w dużej mierze zależy od technologii ich wytwarzania. Nie mniej
istotne jest potwierdzenie korzystnego działania diety owocowo-warzywnej w badaniach klinicznych. Również w tym zakresie pracownicy Zakładu Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców
i Warzyw IO mogą pochwalić się konkretnymi osiągnięciami. Założenia technologiczne i produkty opracowane podczas realizacji szeregu projektów badawczych mają dużą szansę znaleźć
swoje miejsce na rynku, a współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi daje możliwość
potwierdzenia korzystnego wpływu tych produktów na zdrowie. Można w tym miejscu wspomnieć o obecnie realizowanych w Zakładzie projektach skierowanych na innowacyjne produkty.
Są to: projekt „OPTIFEL” realizowany w ramach 7 Programu Ramowego UE, w którym podejmowany jest temat diety bogatej w owoce i warzywa w żywieniu osób starszych; projekt
„MLEKPLUS” skierowany na opracowanie innowacyjnych produktów mlecznych dla ograniczenia skutków cukrzycy typu II, czy projekt „BIOSUSZ” ukierunkowany na opracowanie innowacyjnych technologii suszenia owoców i warzyw przy zapewnieniu ich wysokiej jakości. Do innowacyjnych produktów z owoców i warzyw należy niewątpliwe zaliczyć soki mętne, produkty typu
„smoothies”, desery i przekąski owocowe i warzywne. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań
technologicznych, np. w suszarnictwie, pozwala na oszczędności energetyczne, a ponadto na zminimalizowanie strat związków bioaktywnych.
Wyzwania stojące przed nauką i praktyką
Problemem zarówno dla ogrodnictwa, jak i przemysłu owocowo-warzywnego, jest właściwe
tj. poprawne prognozowanie wielkości zbiorów owoców i warzyw, bez czego trudno mówić o strategii zbytu dla produktów świeżych oraz planowaniu produkcji przemysłowej uwzględniającej
możliwości ich sprzedaży na nowych rynkach zbytu.
Rozwój i wdrażanie innowacyjnych technologii przechowywania owoców i warzyw musi
uwzględniać specyfikę gatunkową, odmianową i klimatyczną Polski. Większości innowacyjnych
technologii nie da się bezpośrednio przenieść, nawet mając dostęp do szczegółowych zaleceń. Ramowe założenia technologiczne pozostaną akceptowalne, ale nie dadzą gwarancji uzyskania produktu najwyższej jakości. W celu przystosowania i unowocześnienia wprowadzanych technologii
konieczne jest podjęcie następujących wyzwań: opracowanie metod przewidywania i wyznaczania
optymalnego terminu zbioru owoców i warzyw; zminimalizowanie niekorzystnych zmian cech
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jakościowych przechowywanych produktów (dotyczy również składników prozdrowotnych); wydłużenie długości przechowywania przy zachowaniu wysokiej jakości produktów ogrodniczych;
zwiększenie trwałości owoców i warzyw w obrocie towarowym; opracowanie założeń technologicznych przechowywania dla owoców i warzyw przeznaczonych na nowe, dalekie rynki zbytu;
ograniczenie strat przechowalniczych (związanych z występowaniem chorób fizjologicznych
i grzybowych oraz naturalnych strat np. w wyniku transpiracji) oraz zastosowanie technologii pozbiorczego traktowania owoców i warzyw w celu ograniczenia niekorzystnych zmian jakościowych i strat.
Niezależnie od powyżej przedstawionych wyzwań istotne jest ograniczenie energochłonności przechowalnictwa i przetwórstwa owoców i warzyw przez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych (systemy chłodzenia, automatyka przemysłowa, nowe
metody utrwalania itp.).
Biorąc pod uwagę konieczność rozwoju innowacyjnego przetwórstwa owoców i warzyw,
w tym zagospodarowania odpadów przemysłu przetwórczego, do głównych wyzwań należy zaliczyć: rozwój innowacyjnych metod i sposobów pozbiorczego zagospodarowania owoców i warzyw (np. do postaci półprzetworów, z możliwością ich dalszego przechowywania w przypadku
surowców o niskiej trwałości przechowalniczej); wykorzystanie odpadów przemysłu rolno-spożywczego do produkcji energii odnawialnej; działania na rzecz zwiększenia spożycia owoców
i warzyw i ich przetworów, bazujące na znaczeniu tego typu produktów w prewencji chorób dieto
zależnych. Zmiany w ustawodawstwie unijnym, np. zakaz dosładzania soków (Dyrektywa
2012/12.EU) oraz przepisy dotyczące oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych, otwierają nowe
perspektywy dla przemysłu owocowo-warzywnego, stanowiąc jednocześnie wyzwanie dla pracowników naukowych instytutów i technologów zatrudnionych w przemyśle owocowo-warzywnym. Wyzwaniem jest zwiększenie konsumpcji owoców i warzyw świeżych i przetworzonych,
mając na uwadze zmniejszenie występowania chorób dietozależnych i związanych z tym obciążeń
społecznych i finansowych.
Niewątpliwie ważnym zadaniem w nowej perspektywie finansowania badań jest wsparcie
technologiczne dla małych i średnich przetwórni, między innymi przez opracowywanie technologii nowych produktów z wykorzystaniem mniej znanych surowców oraz wdrażanie już opracowanych nowych technologii w ramach badań prowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa.

40

NOWE ŚRODKI TECHNICZNE DLA OGRODNICTWA
Ryszard Hołownicki, Grzegorz Doruchowski, Paweł Konopacki
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Gwarantem utrzymania opłacalności produkcji roślinnej jest stały rozwój nowych technologii. Dotyczy to zwłaszcza ogrodnictwa, które ma największe zapotrzebowanie na nowe rozwiązania techniczne spośród wszystkich działów rolnictwa. Postęp technologiczny wychodzi naprzeciw
kluczowym problemom towarzyszącym produkcji ogrodniczej, ale w coraz większym stopniu
musi uwzględniać również zmiany w regulacjach prawnych. Dotyczą one zwłaszcza ochrony środowiska, m.in.: utylizacji pozostałości po zabiegach ochrony roślin, która została objęta ostrzejszymi przepisami oraz racjonalnej gospodarki energetycznej i potrzeby szerszego wykorzystywania energii odnawialnej, w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i obniżenia zapotrzebowania na konwencjonalne nośniki energii. Wymienione zagadnienia znajdują się już od dawna
w kręgu zainteresowań producentów owoców i warzyw, jednak w ostatnich latach ich znaczenie
wzrosło w związku z potrzebą szerszego wprowadzenia do produkcji ogrodniczej zasad zrównoważonego rozwoju.
Produkcja ogrodnicza pod osłonami wiąże się ze znacznymi nakładami energetycznymi,
gdyż najważniejsze gatunki roślin ogrodniczych wymagają mikroklimatu, którego nawet latem nie
można zapewnić bez regularnego ogrzewania. W przypadku produkcji w nieogrzewanych tunelach foliowych i wczesnego wysadzania roślin jest wysokie ryzyko związane z wiosennymi wahaniami pogody i możliwymi przymrozkami, nawet jeżeli tunele są wyposażone w nowoczesne
systemy ograniczające straty ciepła. W związku z tym podjęto prace nad magazynowaniem nadwyżek ciepła powstających w produkcyjnych tunelach foliowych i wykorzystywania w okresach
o zbyt niskiej temperaturze, czyli w godzinach nocnych lub w pochmurne, zimne dni. Konsorcjum
złożone ze specjalistów z Instytutu Ogrodnictwa oraz z Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie opracowało nowatorską koncepcję akumulatora ciepła
o złożu kamiennym. Akumulator został zbudowany pod tunelem foliowym o wymiarach 9 × 30 m,
a jego złoże wypełniono tłuczniem porfirowym o granulacji 32-63 mm. Akumulator podzielono
na sekcje, aby w okresach o małych nadwyżkach ciepła można było wykorzystywać tylko część
objętości złoża i zwiększyć w ten sposób efektywność magazynowania ciepła. Efektywność przejmowania ciepła zależy od różnicy temperatur pomiędzy tłoczonym powietrzem a kruszywem
w złożu. Różnica ta powinna wynosić nie mniej niż 3 °C, zarówno przy ładowaniu akumulatora,
jak i jego rozładowywaniu, gdyż przy mniejszej różnicy efektywność procesu jest zbyt mała.
W zależności od wielkości akumulatora, można go podzielić na 2, 3 lub więcej segmentów. Badania wykazały, że dla standardowych tuneli foliowych o powierzchni rzędu 270 m2 najkorzystniejszy jest akumulator o pojemności złoża około 50 m3, podzielony na 2 sekcje. Przy tunelach
wielonawowych można budować akumulatory większe, z większą liczbą segmentów. Akumulator
jest sterowany przy użyciu sterownika mikroprocesorowego i układu sterowanych elektrycznie
zaworów klapowych. Po uzyskaniu żądanej temperatury pierwszego segmentu, sterownik przełącza odpowiednie zawory i kieruje strumień powietrza kolejno do następnych segmentów akumulatora. W przypadku słonecznej pogody i wysokich nadwyżek ciepła można przeprowadzać ładowanie całego złoża, a w czasie zachmurzenia, z niewielką operacją słoneczną, tylko jednego z segmentów. Jednocześnie szeregowy sposób ładowania poszczególnych segmentów umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie nadwyżek ciepła, gdyż ogrzane powietrze z wnętrza obiektu, przepływając przez kolejne segmenty o coraz niższej temperaturze, oddaje niemal całe ciepło. Ładowanie akumulatora polega na zassaniu przez wentylator ciepłego powietrza z górnej części tunelu,
które dalej kierowane jest układem kolektorów tłocznych, sterowanych elektrycznymi przepustnicami, do złoża kamiennego. Najskuteczniejszy okazał się układ, w którym powietrze jest równomiernie rozprowadzane systemem perforowanych rur z tworzywa sztucznego, zlokalizowanych
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w dolnej części złoża akumulatora. Wypływ schłodzonego powietrza odbywa się przez podobny
system rur perforowanych zlokalizowanych w górnej części złoża, skąd jest kierowane do kolektora odbiorczego zamontowanego po przeciwnej stronie kolektora tłocznego. Następnie powietrze
jest kierowane, w zależności od wariantu pracy, pod rzędy uprawianych roślin lub na zewnątrz
tunelu. Rozładowanie ciepłego akumulatora przebiega w podobny sposób. Odmienne są tylko
miejsce pobierania powietrza oraz kierunek wypływu powietrza z kolektora odbiorczego. Powietrze jest pobierane wówczas z dolnej części tunelu, a po jego podgrzaniu w akumulatorze, kierowane ponownie w kierunku uprawianych roślin. Akumulator może być także wykorzystany do
spowolnienia porannego wzrostu temperatury systemu korzeniowego i całych roślin. W tym celu
chłodne powietrze z akumulatora jest kierowane do przewodów rozprowadzających, położonych
w sąsiedztwie uprawianych roślin.
Badania akumulatora prowadzone podczas uprawy pomidorów i ogórków wykazały poprawę jakości i wielkości plonu głównie w początkowym okresie uprawy. Dogrzewanie roślin
w nocy powodowało podniesienie temperatury powietrza w tunelu przeciętnie o 2-4 °C, a w warunkach skrajnych nawet o ponad 10 °C. Zmniejszeniu uległa również wilgotność względna powietrza w godzinach nocnych i wczesno porannych, co spowodowało zmniejszenie ilości zabiegów ochrony roślin w sezonie. Poprawiły się również warunki mikroklimatu w dzień, wyrażane
zmniejszeniem dynamiki wzrostu temperatury w godzinach porannych oraz niższymi wartościami
deficytu prężności pary wodnej w środku dnia.
Konstrukcja akumulatora kamiennego, w tym zwłaszcza jego segmentowa konstrukcja i szeregowy sposób ładowania, będąca nowatorskim w skali światowej rozwiązaniem technicznym,
została objęta patentem przyznanym przez Urząd Patentowy RP. Ponadto pomysł akumulatora
został nagrodzony przez Jury 62. Światowej Wystawy Wynalazków, Badań i Nowych Technologii
INNOVA w Brukseli (2013 r.). W tym samym roku akumulator nagrodzono podczas 65. Międzynarodowych Targów „Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty” iENA w Norymberdze.
Ciekłe pozostałości po zabiegach ochrony roślin wywołują duże ryzyko powstawania skażeń
miejscowych, będących podstawową przyczyną zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Jedną z metod unieszkodliwiania tego rodzaju pozostałości, dopuszczoną do stosowania na poziomie gospodarstwa, jest wykorzystanie rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację (bioremediację) substancji czynnych środków ochrony roślin (rozporządzenie
MRiRW w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony
roślin – Dz.U. 2013 poz. 625).
Bioremediacja jest naturalnym procesem neutralizacji zanieczyszczeń chemicznych w glebie i wodzie przy udziale mikroorganizmów. Substancje czynne środków ochrony roślin ulegają
rozkładowi i mineralizacji w wyniku metabolicznych procesów mikroorganizmów glebowych, takich jak grzyby, bakterie i glony. Kluczowym składnikiem efektywnej bioremediacji jest odpowiednio skomponowany substrat, wzbogacony materiałem organicznym sprzyjającym rozwojowi
i aktywności mikroflory glebowej. Główną masę organiczną i bogate źródło ligniny w substracie,
oraz rolę jego rozluźniacza, pełni pocięta słoma lub inne rozdrobnione części roślin, których udział
objętościowy stanowi zwykle 40-50%. Torf lub kompost w ilości 25-40% dostarcza próchnicy
i jest podstawowym źródłem węgla organicznego. Słoma i torf zwiększają ponadto kompleks sorpcyjny substratu, pozwalają utrzymać jego wilgotność oraz ułatwiają napowietrzanie. Zwykle 2025% objętości substratu stanowi gleba pochodząca z plantacji, gdzie stosowane środki ochrony
roślin pobudzają do działania mikroorganizmy rozkładające substancje czynne tych środków. Dodanie gleby do substratu ma zatem za zadanie zainicjowanie jego aktywności biologicznej.
Właściwości biologicznie czynnych substratów wykorzystywane są w stanowiskach najazdowych typu BIOBED oraz stanowiskach pochodnych, takich jak PHYTOBAC i BIOFILTER.
W Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach opracowano kompaktowe stanowisko bioremediacyjne VERTIBAC, przeznaczone przede wszystkim dla gospodarstw ogrodniczych, w których
roczna objętość płynnych pozostałości do neutralizacji nie przekracza 1200 l. Jego koncepcja kon-
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strukcyjna polega na kombinacji stanowiska bioremediacyjnego i dehydratacyjnego, które przyśpiesza odparowanie wody z płynnych pozostałości. Z kolei koncepcja funkcjonalna sprowadza
się do maksymalizacji efektywności procesu biodegradacji przy stosunkowo niewielkich gabarytach urządzenia.
Stanowisko VERTIBAC składa się z dwóch szczelnych zbiorników ustawionych jeden nad
drugim. Do tego celu wykorzystano powszechnie dostępne skrzyniopalety plastikowe o pełnych
ściankach. Zbiorniki ustawiono na ramie z kółkami skrętnymi w celu łatwego przemieszczania
całego stanowiska, np. do osłoniętego pomieszczenia podczas zimy. Górny zbiornik o objętości
700 l zawiera 50-centymetrową warstwę substratu bioaktywnego o składzie objętościowym: 50%
rozdrobnionej słomy, 25% torfu, 25% gleby ze stanowiska, na którym stosowane były środki
ochrony roślin. Na dnie zbiornika znajduje się 10-centymetrowa warstwa żwiru, umożliwiająca
drenaż nadmiaru pozostałości w formie odcieków. Substrat od żwiru oddzielony jest agrowłókniną, której zadaniem jest spowolnienie przesiąku odcieków oraz niedopuszczenie do zamulenia
warstwy drenażowej drobną frakcją substratu.
Odcieki z substratu spływają grawitacyjnie do dolnego zbiornika buforowego o objętości
400 l, który służy do gromadzenia ciekłych pozostałości powstających po napełnianiu i myciu zewnętrznym opryskiwaczy. Codziennie gromadzona w tym zbiorniku i przeznaczona do bioremediacji ciecz przepompowywana jest do górnego zbiornika z substratem. W ten sposób system stanowi szczelny układ zamknięty, w którym krążące pozostałości ciekłe poddane są bioremediacji.
Woda odparowuje zarówno z powierzchni substratu i traw na niej rosnących (ewapotranspiracja),
jak i bezpośrednio z lustra cieczy gromadzonej w zbiorniku buforowym (ewaporacja), dzięki zachowaniu 20-centymetrowej przestrzeni miedzy zbiornikami. Dolny zbiornik przykryty jest siatką
uniemożliwiającą dostęp do skażonej cieczy osobom postronnym (np. dzieciom) oraz drobnym
zwierzętom (np. ptakom i zwierzętom domowym).
Stanowisko VERTIBAC może i powinno być zintegrowane ze stanowiskiem do mycia opryskiwaczy. Zanieczyszczona woda po myciu opryskiwacza spływa grawitacyjnie do zagłębionego
w ziemi zbiornika pośredniego, skąd na bieżąco przepompowywana jest za pomocą pompy zanurzeniowej do zbiornika buforowego stanowiska VERTIBAC. W ten sposób, bezpośrednio po myciu sprzętu, ciekłe pozostałości trafiają do zamkniętego obiegu bioremediacyjnego.
Przeprowadzone testy wykazały wysoką efektywność rozkładu środków ochrony roślin
w stanowisku VERTIBAC oraz znaczne możliwości odparowania wody. Ze zwilżanego raz dziennie substratu o objętości zaledwie 500 l oraz z lustra wody o powierzchni 1 m2 odparowuje w ciągu
sezonu ponad 1000 l wody. Zwilżanie substratu dwukrotnie w ciągu dnia powoduje zwiększenie
odparowania o kolejne 20-30%, co czyni ze stanowiska VERTIBAC dobre rozwiązanie dla gospodarstw ogrodniczych, w których wykonuje się od kilku do kilkunastu zabiegów opryskiwania
rocznie.
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INNOWACJE W UPRAWIE DRZEW PESTKOWYCH: ŚLIW, WIŚNI I CZEREŚNI
W CELU MECHANICZNEGO ZBIORU OWOCÓW
Zbigniew Buler1, Augustyn Mika2, Jacek Rabcewicz2, Paweł Białkowski2, Dorota Konopacka3
1
Zakład uprawy i nawożenia roślin ogrodniczych
2
Zakład Agroinżynierii
3
Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Mechaniczny zbiór owoców wiśni i śliw przeznaczonych dla przemysłu przetwórczego
W Polsce 90% wiśni i 60% śliwek zagospodarowuje przemysł przetwórczy. W Instytucie
Ogrodnictwa w Skierniewicach opracowano technologie uprawy i zbioru tych owoców przy pomocy samojezdnego kombajnu pracującego w ruchu ciągłym. Technologia jest w Europie unikalna. Kombajn został skonstruowany z udziałem firmy „Weremczuk” z Lublina, a udoskonalony
i zaadaptowany do zbioru śliwek w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Warunkiem odpowiedniej pracy kombajnu są: zwarte rzędy drzew, sadzone w rozstawie 4 × 1-2 m, pionowy, centralny przewodnik drzew z osadzonymi na nim poziomymi, cienkimi gałęziami, stożkowy kształt
koron o wysokości 2,5 m oraz rozpiętości 2 m. Są to wymagane parametry do zbioru kombajnem
samojezdnym. Przy tym systemie zbioru kombajn najeżdża na rząd drzew, pochłania je do środka,
wytrząsa owoce, zbiera na transporter, podaje do urządzenia czyszczącego i napełnia skrzyniopalety do 400-500 kg. Kombajn obsługiwany jest przez 3 osoby, zastępuje pracę 40 pracowników
przy zbiorze śliw lub 150 pracowników przy zbiorze wiśni. Poniżej podany jest przykład wydajności zbioru mechanicznego śliwek kombajnem samojezdnym pracującym w ruchu ciągłym.

Odmiana
‘Cacanska Lepotica’
‘Jojo’
‘Valjevka’
‘Węgierka Zwykła’
‘Elena’

Całkowity
plon
z drzew
(kg/%)
2207/100
3150/100
2412/100
2634/100
3360/100

Owoce zebrane przez
kombajn
(kg/%)
2058/93,2
2740/87,0
2148/89,1
2320/88,1
2890/86,0

Owoce nie
zebrane
z drzew
(kg/%)
8/0,4
185/5,9
56/2,3
165/5,2
70/2,1

Owoce
zgubione
na ziemi
(kg/%)
141/6,4
225/7,1
208/8,6
177/6,7
400/11,9

Wydajność
zbioru (t/h)

Wydajność
zbioru
(ha/h)

6,5
7,4
6,8
6,8
7,8

0,25
0,22
0,25
0,23
0,22

Sprawność zbioru śliw kombajnem samojezdnym wynosi 85-95%. Straty przy zbiorze kombajnem wynoszą od 5 do 15%. Wydajność zbioru śliw kombajnem wynosi 6-7 t/h.
Przy zbiorze wiśni kombajnem samojezdnym sprawność wynosi 90-95%. Straty przy zbiorze
kombajnem wynoszą od 5 do 10%. Wydajność zbioru wiśni kombajnem wynosi 2-2,5 t/h.
Mechaniczny zbiór wiśni, śliw i czereśni przeznaczonych na rynek owoców deserowych
Zbiór mechaniczny owoców deserowych jest szczególnie utrudniony, ponieważ nie mogą one
nosić żadnych śladów uszkodzeń. Muszą być wytrząsane z korony delikatnie i odbierane w małej
odległości od miejsca odrywania od pędów. Zbiór śliwek, wiśni i czereśni deserowych wymaga
koron tworzących poziomą lub jeszcze korzystniej skośną ścianę owoconośną, wyprowadzoną do
wysokości 1,0-1,5 m nad ziemią, aby spadające owoce przebywały najkrótszą drogę i nie obijały
się o gałęzie. Delikatne wytrząsanie owoców z gałęzi zapewnia mały kombajn zaczepiany do ciągnika. Korony drzew rozpięte są na specjalnych rusztowaniach złożonych ze słupków i drutów.
Rozpinane korony tworzą płaskie ściany owoconośne, odchylone od poziomu w górę o kąt 15;
30 lub 45°. Drzewa w formie rozpinanej powinny mieć rozpiętość korony 2,0 m i wysokość do
1,5 m. Kombajn wytrząsa owoce i odbiera je 1 m poniżej korony. Aktualnie kombajn przechodzi
kolejną rekonstrukcję w celu dalszego usprawnienia.
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Poniżej podajemy uzyskane wydajności zbioru mechanicznego śliwek odmiany ‘Elena’
kombajnem zaczepianym do ciągnika oraz samojezdnym pracującym w ruchu ciągłym.
Lata

2012
2013
2014
2012
2013
2014

Owoce zebrane Owoce nie zeOwoce zguWydajność
przez kombajn
brane z drzew bione na ziemi
zbioru (t/h)
(kg/%)
(kg/%)
(kg/%)
Korona rozpinana (kombajn zaczepiany do ciągnika)
1254/100
930/74,2
103/8,2
221/17,6
3,0
1324/100
950/71,8
137/10,3
237/17,9
1,6
387/100
311/80,3
27/7,0
49/12,7
0,36
Korona stożkowa (kombajn samojezdny pracujący w ruchu ciągłym)
3091/100
2830/91,6
59,5/1,9
202/6,5
6,4
3360/100
2890/86,0
70/2,1
400/11,9
7,8
598/100
560/93,6
0,0/0,0
38/6,4
1,8

Całkowity plon
z drzew (kg/%)

Wydajność
zbioru (ha/h)
0,15
0,15
0,15
0,18
0,22
0,3

Intensywna uprawa w zwartej rozstawie śliw i wiśni (1000-2500 drzew/ha)
Technologia jest szczegółowo opracowana i coraz bardziej powszechna w praktyce. Drzewa
sadzone są w sadach w rozstawie 4 m między rzędami i 1,0-2,5 m w rzędzie. Zamiast 500800 drzew/ha sadzonych dawniej, proponujemy się 1000-2500 drzew/ha. Odpowiednie formowanie koron i cięcie zapewnia sprawne funkcjonowanie sadu do 20 lat. W rzędach drzew, pod koronami, utrzymuje się glebę wolną od chwastów przy pomocy herbicydów, a między rzędami – koszoną murawę. Sad zaczyna owocować w trzecim roku po posadzeniu. W pełni owocowania może
wydać do 20 ton wiśni z ha lub 40 ton śliw. W opisanym sadzie można zbierać kombajnem owoce
przeznaczone dla przetwórstwa.
Nowe sposoby formowania drzew pestkowych, przyspieszające owocowanie i stwarzające
warunki do mechanicznego zbioru owoców
Innowacja w formowaniu drzew polega na ograniczeniu cięcia i wykorzystaniu naturalnych
atrybutów drzew do wczesnego owocowania. Te atrybuty to skłonność pędów rosnących poziomo
do owocowania, a pędów rosnących pionowo – do dalszego wzrostu. Od pierwszego roku po posadzeniu drzew stosuje się nową metodę formowania koron, w której unika się cięcia lub w razie
konieczności przycina się lekko. Zabiegi formujące wykonuje się na przełomie maja i czerwca,
a ponadto przygina się pędy. Po posadzeniu wykonuje się zabiegi skłaniające pędy do wzrostu
w położeniu poziomym. W tym celu zakłada się spinacze zmuszające nowe pędy do wzrostu poziomego. Istniejące pędy przygina się, jeśli rosną pionowo i mocuje do podpór. Wiosną usuwa się
zaczątki tych pędów, które są niepożądane z powodu kierunku wzrostu. Nowa metoda formowania
powoduje owocowanie drzew już w drugim roku po posadzeniu (plon kilka kg z drzewa). Przy
pomocy cięcia i przyginania pędów, w okresie trzech lat uzyskuje się zwarte rzędy drzew, wysmukłe korony stożkowe z pionowym przewodnikiem i wiotkimi gałęziami, odpowiednie do zbioru
owoców kombajnem. Korona posiada małą rozpiętość – do 2 m i dzięki temu nadaje się do intensywnych sadów, gęsto sadzonych.
Cięcie odnawiające w celu uproszczenia struktury drzewa i ułatwienia mechanicznego
zbioru owoców
Korona drzew owocowych ma charakterystyczny układ. Grube konary, wyrastające z nich
nieco cieńsze gałęzie, drobne gałęzie i pędy krótkie zwane potocznie sęczkami, wreszcie długie
przyrosty roczne, dwuletnie i trzyletnie. Taki układ korony utrudnia pielęgnację drzew, zbiór owoców oraz coroczne cięcie prześwietlające. Konstrukcję korony można jednak uprościć. Zachowujemy główny element konstrukcyjny korony, którym jest przewodnik. Na przewodniku pozostawiamy tylko pędy roczne, dwuletnie i krótkie trzyletnie. Wszystkie starsze gałęzie wycinamy. Ten
sposób cięcia powtarzamy co roku. Dzięki takiemu cięciu drzewo nie może wytworzyć starszych
gałęzi. Przeważają w koronie pędy roczne i dwuletnie. Drzewa cięte metodą odnawiającą mają
koronę wysmukłą, szczupłą, przejrzystą, łatwo dostępną do prac ręcznych, do ręcznego i mechanicznego zbioru owoców, a także do opryskiwania.
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INNOWACYJNY KOMBAJN DO ZBIORU OWOCÓW JAGODOWYCH
Jacek Rabcewicz1, Paweł Białkowski1, Ryszard Hołownicki1,
Krzysztof Szafrański2, Zbigniew Walendzik2
1
Zakład Agroinżynierii
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
2
Jagoda JPS S.C.
Opracowana w latach 80. w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa (obecnie Instytut
Ogrodnictwa) zmechanizowana technologia uprawy porzeczek wywołała potrzebę zmian w strukturze nasadzeń oraz umożliwiła zakładanie plantacji wielkotowarowych, dzięki czemu Polska stała
się jednym z największych producentów porzeczki czarnej na świecie.
W celu bardziej efektywnego wykorzystania kombajnu, pierwotnie przeznaczonego tylko
do zbioru porzeczki czarnej, dokonano w nim zmian, które umożliwiają jego zastosowanie także
do zbioru porzeczki kolorowej, agrestu, dzikiej róży, aronii i świdośliwy. Zbiory te prowadzone
są dwoma rodzajami maszyn. Pierwsze podczas przejazdu zbierają owoce z całego rzędu, drugie
– tylko z jednej połowy. Kombajny zbierające owoce z połowy rzędu (tzw. kombajny połówkowe)
wymagają dwukrotnego przejazdu przez każdy rząd plantacji. Najczęściej budowane są w wersji
zaczepianej do ciągników, z ramą podpartą kołami (znajdującymi się w tylnej części maszyny)
i przednią częścią zaczepianą do trzypunktowego układu zawieszenia ciągnika. Zasadnicze podzespoły maszyny spełniają te same funkcje co w kombajnach całorzędowych. Dwukrotny przejazd
przez każdy rząd plantacji oznacza jednak zmniejszenie o połowę wydajności godzinowej w stosunku do kombajnu całorzędowego. Zwiększa także ryzyko uszkodzeń krzewów. Ze względu na
mniejszą wydajność (0,16 ÷ 0,20 ha/h), kombajny połówkowe są przeznaczone dla mniejszych
plantacji – o powierzchni 10-15 ha.
W ostatnim okresie obserwuje się postępującą modernizację i koncentrację produkcji owoców jagodowych spowodowaną wzrostem kosztów pracy i energii oraz malejąca opłacalnością.
Powszechnie uprawiane wcześniej odmiany zastępowane są nowymi, o mniejszych i bardziej luźnych krzewach. Wyższe plony z takich nowoczesnych plantacji są okupione jednak większymi
stratami, ponieważ nie ma możliwości zebrania owoców położonych u nasady krzewu. Dotyczy
to zwłaszcza kombajnów całorzędowych, które mają symetrycznie usytuowane otrząsacze, uniemożliwiające montowanie elementów otrząsających nisko, nad poziomem gruntu. Lepiej do tego
celu nadają się kombajny półrzędowe, ale ich niska wydajność nie jest wystarczająca dla plantacji
o powierzchni powyżej 50 ha. W związku z rosnącą powierzchnią upraw (największe mają nawet
500 ha) zwiększa się zainteresowanie samojezdnymi kombajnami całorzędowymi. Dostępne na
krajowym rynku maszyny są stosunkowo drogie, ich cena waha się w granicach 500-650 tys. zł.
Charakteryzują się znaczną masą i dużym zapotrzebowaniem na energię, niezbędną do pracy podzespołów. Ich jednostkami napędowymi są silniki o mocy 70-100 kW, spalające znaczne ilości
oleju napędowego. Celowe było więc opracowanie lżejszego i tańszego kombajnu całorzędowego,
charakteryzującego się mniejszymi stratami owoców podczas zbioru z mniejszych krzewów. W ramach projektu badawczo-rozwojowego realizowanego przez konsorcjum, w skład którego wchodził Instytut Ogrodnictwa oraz firma „Jagoda JPS”, opracowano prototyp samojezdnego kombajnu
ze zmienioną konstrukcją i konfiguracją zespołów roboczych. Innowacyjność maszyny polega na
zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych, które umożliwiły zasadniczą redukcję masy
maszyny oraz kosztów jej wytworzenia. Do najważniejszych cech kombajnu zaliczyć można:
– obniżoną do 3977 kg całkowitą masę maszyny, ograniczającą degradację podłoża,
– hydrostatyczny napęd nośnika,
– asymetrycznie przesunięte w osi maszyny zespoły otrząsające, umożliwiające zbiór owoców
z dolnych partii krzewów,
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– uproszczoną konstrukcję zespołów otrząsających, w tym głowic otrząsaczy napędzanych pojedynczym paskiem zębatym,
– hydraulicznie regulowany kąt nachylenia otrząsaczy, umożliwiający zbiór z różnych form krzewów,
– modułową konstrukcję, umożliwiającą tworzenie różnych wersji maszyny, zgodnie z oczekiwaniami odbiorców.
Zmiana położenia otrząsaczy na asymetryczne (otrząsacz lewy jest przesunięty w stosunku
do prawego wzdłuż osi maszyny) oraz zastosowanie nowatorskiego systemu hydraulicznej regulacji kąta nachylenia otrząsaczy umożliwiają dostosowywanie zespołu otrząsania do niskich i wysokich krzewów. W konsekwencji umożliwia to zbiór innych gatunków owoców jagodowych,
w tym także odmian malin owocujących na pędach jednorocznych, które wymagają znacznie
większych kątów nachylenia otrząsaczy, ponieważ część pędów rośnie prawie pionowo. Dostosowanie kombajnu do potrzeb zbioru różnych owoców jagodowych wymagało także zastosowania
różnych parametrów pracy otrząsaczy, w tym amplitudy wytwarzanych drgań. Niższe amplitudy
stosuje się np. podczas zbioru agrestu (40-50 mm), a wyższe podczas zbioru porzeczek (6075 mm). W opcjonalnym wyposażeniu maszyny przewidziano cztery rodzaje głowic otrząsaczy,
z których dwie mają możliwość zmiany amplitudy drgań przez wykorzystanie zmiennych mas
wirujących otrząsaczy. W rezultacie uzyskano kilkustopniową regulację skoku palców otrząsacza
w zakresie 65-90 mm. Opracowano również dwa rodzaje elementów otrząsających: z palcami metalowymi oraz z tworzywa. Wyposażenie zespołów otrząsających w te ostatnie umożliwiło uzyskanie wyższych wartości skoków palców (rys. 1).
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Rys. 1. Wartości amplitudy drgań czterech typów otrząsaczy, wyposażonych w dwa rodzaje palców otrząsających (metalowe i z tworzywa)
Jakość pracy prototypu kombajnu została oceniona podczas zbioru owoców kilku wybranych gatunków roślin jagodowych: świdośliwy, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej oraz aronii. Dokładność zbioru określono na podstawie ilości (procentu) owoców poprawnie zebranych,
ilości owoców pozostawionych na krzewach oraz ilości owoców, które nie zostały wychwycone
przez zespół odbierający kombajnu i opadły na ziemię. Najbardziej efektywny był zbiór owoców
świdośliwy (ok. 95% owoców zebranych poprawnie) oraz czarnej porzeczki, zbieranej z młodych,
trzyletnich krzewów (ok. 90% owoców) (rys. 2). Jakość zbioru świdośliwy prototypem kombajnu
była wyższa od jakości zbioru półrzędowym kombajnem zaczepianym do ciągnika.
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Rys. 2. Jakość zbioru owoców świdośliwy oraz porzeczki czarnej prototypem kombajnu oraz zaczepionym kombajnem połówkowym (kontrola)
Opracowanie i wdrożenie do praktyki kombajnu będącego przedmiotem projektu pozwoli
na wzmocnienie pozycji Polski jako wiodącego w świecie producenta kombajnów do zbioru owoców jagodowych. Dzięki lepszym i tańszym maszynom, charakteryzującym się wyższą – w odniesieniu do obecnie znanych – jakością pracy i niższymi kosztami zbioru, producenci owoców
zdobędą kolejne narzędzia, pozwalające na podniesienie konkurencyjnej pozycji na rynku światowym. Szacuje się, że zapotrzebowanie na kombajn opracowany w ramach projektu kształtuje się
na poziomie ok. 10 sztuk rocznie. Liczbę tę można traktować jako minimalną, ponieważ firma
„Jagoda JPS” produkuje i sprzedaje obecnie średnio 40-60 kombajnów półrzędowych. Wzrost zainteresowania producentów uprawami niewymagającymi intensywnej ochrony jest istotny dla
zwiększenia produkcji i dystrybucji tych nowych kombajnów. Do gatunków takich należą między
innymi aronia i świdośliwa. Rozwijająca się produkcja owoców tych gatunków wymagać będzie
nowoczesnych maszyn do ich zbioru. Kombajny tańsze o połowę niż oferowane obecnie modele,
budowane na podstawie opracowanego prototypu w ramach projektu, są odpowiedzią na oczekiwania producentów.
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POŻYTECZNE MIKROORGANIZMY GLEBOWE W UPRAWIE ROŚLIN
SADOWNICZYCH
Lidia Sas Paszt1, Paweł Trzciński1, Anna Lisek2, Beata Sumorok1, Edyta Derkowska1,
Sławomir Głuszek1, Michał Przybył1, Mateusz Frąc1
1
Zakład Mikrobiologii
2
Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Nasiennictwa Roślin Ogrodniczych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Znaczenie pożytecznych mikroorganizmów w uprawie roślin sadowniczych
Symbiotyczne mikroorganizmy glebowe, tj. grzyby mikoryzowe i bakterie rizosferowe,
stymulują wzrost i plonowanie roślin uprawnych. Arbuskularne grzyby mikoryzowe AMF
(Arbuscular Mycorrhizal Fungi) są ważnymi komponentami biologicznymi korzeni i rizosfery
roślin. Grzybnia mikoryzowa zwiększa powierzchnię chłonną korzeni i dostępność składników
mineralnych dla roślin (fosforu, azotu, potasu, cynku, miedzi, żelaza, boru). Bakterie rizosferowe
z grupy PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) również wspomagają wzrost i rozwój
roślin, a także poprawiają ich stan zdrowotny. Wśród tych mikroorganizmów wyróżniamy:
mikroorganizmy rizoplanowe (żyjące na powierzchni korzenia) i endofityczne (żyjące wewnątrz
korzenia). Pożyteczne mikroorganizmy zasiedlające korzenie oddziałują w różny sposób: jedne
utrudniają kolonizację korzeni przez organizmy patogeniczne, inne zaś stanowią konkurencję
pokarmową lub wydzielają do gleby antybiotyki i inne substancje hamujące rozwój patogenów
glebowych. Zaobserwowano, że niektóre niepatogeniczne bakterie rizosferowe mają zdolność
indukowania nabytej odporności systemicznej (IR – ang. Induced Resistance). Pożyteczne
mikroorganizmy glebowe, m.in. Pseudomonas fluorescens, Penicillium steckii, Paecilomyces
marquandii i Bacillus subtilis, stanowią system obrony roślin przed patogenami. Ich mechanizmy
działania są bardzo różne.
Arbuskularne grzyby mikoryzowe występują powszechnie w korzeniach drzew jabłoni,
gruszy, wiśni, maliny, jeżyny oraz winorośli i tworzą wewnątrz komórek korzeni arbuskule, czyli
miejsca wymiany składników pokarmowych. Niektóre gatunki roślin sadowniczych z rodziny
wrzosowatych, np. borówka wysoka, średnia, czarna, brusznica i żurawina, tworzą mikoryzę
erykoidalną, w której strzępki grzyba mikoryzowego wnikają zarówno w przestwory
międzykomórkowe, jak i do wnętrza komórek korzeni, tworząc struktury w formie zwojów.
Mikoryzy arbuskularne formowane są na korzeniach drobnych. Mikoryza silniej występuje na
glebach uboższych w składniki mineralne, a sprzyja jej kwaśny odczyn gleby. Grzyby mikoryzowe
mają bardzo korzystny wpływ na właściwości adaptacyjne, wzrost i plonowanie roślin
sadowniczych. Zwiększają efektywność pobierania z gleby składników mineralnych, a także
chronią korzenie roślin uprawnych przed patogenami i szkodnikami. Bardzo korzystny wpływ na
wzrost i rozwój roślin mają też grzyby strzępkowe, stosowane m.in. w komercyjnych preparatach
biologicznych, zawierających grzyby z rodzaju Trichoderma. Stanowią one konkurencję dla
patogenów glebowych i wydzielają do gleby m.in. substancje o działaniu toksycznym dla innych
grzybów, których są pasożytami. Zastosowanie tych grzybów w połączeniu z innymi zabiegami,
np. ściółkowaniem, pozwala ograniczyć zabiegi chemiczne w uprawach sadowniczych. Grzyby
mikoryzowe mają również korzystny wpływ na wzrost i plonowanie roślin oraz na kiełkowanie
nasion, zwłaszcza w warunkach stresu. Wykazano m.in., iż siewki jabłoni rosnące na glebie
skontaminowanej przez Phytophthora cactorum (sprawca zgnilizny pierścieniowej podstawy pnia
drzew owocowych), których korzenie uprzednio sztucznie skolonizowano grzybami z rodzajów
Trichoderma lub Gliocladium, miały zwiększoną masę oraz mniejsze uszkodzenia korzeni niż
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rośliny nietraktowane. Podobnie zaprawianie korzeni roślin truskawki grzybami Trichoderma
przed sadzeniem roślin w celu zapobiegania porażeniom przez grzyby patogeniczne spowodowało
poprawę stanu odżywienia roślin w składniki mineralne (P, N, K, Ca, B, Fe, Mn i Zn) oraz
zwiększenie plonowania roślin.
Z powodu korzystnych oddziaływań pożytecznych mikroorganizmów na wzrost
i plonowanie roślin są one komponentami preparatów biologicznych, w tym biostymulatorów.
Mikoryzacja czy bakteryzacja są już coraz częściej stosowane w nowoczesnej uprawie roślin.
Zwiększenie efektywności pobierania i przyswajania składników odżywczych z biopreparatów
przyczynia się do ograniczenia stosowania nawozów mineralnych i innych chemicznych środków
produkcji roślin. Ponadto zanieczyszczenia gleby wiązane są w strefie rizosfery i w tej części
ulegają rizodegradacji przy udziale mikroorganizmów glebowych.
SYMBIO BANK – pierwsza w Polsce kolekcja pożytecznych mikroorganizmów glebowych
W Instytucie Ogrodnictwa powstał pierwszy w Polsce bank symbiotycznych grzybów
mikoryzowych oraz pożytecznych bakterii wyizolowanych z rizosfery roślin sadowniczych,
rosnących w różnych warunkach glebowo-klimatycznych Polski. Szczepy symbiotycznych
grzybów mikoryzowych i pożytecznych bakterii, po identyfikacji i ocenie przydatności
w uprawach roślin, są przechowywane w pożywce płynnej z dodatkiem glicerolu w temperaturze
−80 °C. Do identyfikacji mikroorganizmów wykorzystywane są konwencjonalne techniki
mikrobiologiczne oraz metody biochemiczne i biologii molekularnej, oparte na analizie DNA.
Badania wykazały dużą skuteczność pożytecznych mikroorganizmów zgromadzonych
w SYMBIO BANKu w stymulacji wzrostu wegetatywnego i plonowania roślin truskawki, jabłoni,
wiśni, ogórka i pomidora oraz innych gatunków roślin ogrodniczych. Niektóre szczepy bakterii
mają działanie ochronne przed takimi patogenami jak Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum
i Verticillum dahliae. Najbardziej efektywne szczepy i gatunki mikroorganizmów są
komponentami nowo opracowanych preparatów biologicznych: biostymulatorów, kompostów czy
inokulów bakteryjno-mikoryzowych.
W zasobach SYMBIO BANKu zgromadzono liczne szczepy należące do 30 gatunków
grzybów AMF (z rodzajów Glomus, Acaulospora, Ambispora, Claroideoglomus, Entrophospora,
Funneliformis, Gigaspora, Rhizophagus, Scutellospora). Do dalszych identyfikacji zgromadzono
53 tys. zarodników grzybów AMF: z rizosfery jabłoni 10,5 tys., truskawki 18 tys., wiśni 1,5 tys.,
gruszy 14 tys., poziomki 9 tys. Zgromadzono 1418 szczepów bakterii i grzybów strzępkowych,
w tym: Pseudomonas spp. (303), Bacillus spp. (110), Paenibacillus sp. (1), Buttiauxella sp. (1),
Burkholderia sp. (1), Lysobacter sp. (1), Klebsiella spp. (2), Pantea spp. (5), Raoultella terrigena
(2), Rahnella aquatillis (3), Serratia plymuthica (3), Pectobacterium sp. (1), Rhizobium sp. (1),
promieniowce (100), szczepy grzybów mikroskopowych (50), w tym: Trichoderma spp. (40),
Gliocladium sp. (1), Paecilomyces spp. (4), Lecanicillium lecani (1). Głównymi mechanizmami
działania pożytecznych mikroorganizmów są m.in. produkcja sideroforów (500 szczepów),
rozpuszczanie związków fosforu (200 szczepów), rozkład celulozy (40 szczepów), wytwarzanie
form przetrwalnikowych (125 szczepów), wiązanie azotu atmosferycznego (100 szczepów).
Poznanie biofizykochemicznych procesów zachodzących w rizosferze oraz roli symbiotycznych
mikroorganizmów, mających największy wpływ na dostępność i pobieranie składników
odżywczych, przyczyni się do rozwoju zrównoważonych metod uprawy roślin sadowniczych.
Badania wykonano w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla
ekologicznej uprawy roślin sadowniczych”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
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METODA TESTOWANIA ROŚLIN POMIDORA POD WZGLĘDEM ODPORNOŚCI
NA ZARAZĘ ZIEMNIAKA
Marzena Nowakowska, Marta Wrzesińska, Marcin Nowicki, Elżbieta U. Kozik
Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Zaraza ziemniaka, wywoływana przez organizm grzybopodobny Phytophthora infestans
(Mont.) de Bary, jest najgroźniejszą i corocznie notowaną chorobą w uprawach ziemniaków oraz
pomidorów w Polsce. Choroba ta często przyjmuje charakter epidemii, prowadząc do całkowitego
zniszczenia plantacji nawet w ciągu kilku dni, co wynika między innymi z braku odmian pomidora, wykazujących wysoki i stabilny poziom odporności na populacje patogena występujące
w naszym kraju.
Ze względu na duże zagrożenie upraw pomidora zarazą ziemniaka, istotne jest prowadzenie
hodowli odpornościowej, mającej na celu identyﬁkację nowych źródeł odporności na P. infestans
oraz introgresję genów odporności do puli genetycznej form uprawnych. Jednym z podstawowych
warunków takich badań jest dobór właściwych metod testowania, pozwalających w jednoznaczny
sposób rozróżnić genotypy reagujące różnym nasileniem objawów chorobowych wywołanych
przez P. infestans. Metody te powinny charakteryzować się wysoką rozdzielczością i powtarzalnością wyników. Równocześnie powinny one być łatwe w stosowaniu i zapewniać szybkie przetestowanie dużej ilości materiału roślinnego.
Celem badań podjętych w Instytucie Ogrodnictwa było opracowanie efektywnej metody testowania podatności roślin pomidora na P. infestans. Badania te polegały na analizie porównawczej trzech metod testowania: (i) testu na odciętych listkach, (ii) na odciętych liściach oraz (iii) na
roślinach.
Do prac nad optymalizacją metod testowania odporności roślin pomidora na P. infestans
użyto trzech linii o wysokiej odporności na lokalne populacje patogena, określonej w warunkach
naturalnej infekcji w polu, i jednocześnie o zróżnicowanym i niejednoznacznym tle genetycznym
tej cechy: WV 700 (S. lycopersicum var. cerasiformae), L 3708 (S. pimpinellifolium) oraz LA 1033
(S. habrochaites). Jako standard zastosowano odmianę ‘Rumba’ (S. lycopersicum), która w warunkach polowych była silnie porażana przez P. infestans. W trakcie badań określono wpływ
wieku rośliny (3-15-tygodniowa faza wzrostu, w zależności od rodzaju testu) oraz trzy stężenia
inokulum (5 × 104, 104, 5 × 103 zarodni·ml-1) na nasilenie objawów chorobowych. We wszystkich
przeprowadzonych testach do sporządzenia inokulum wykorzystywano izolat IWP 13, który nie
wywoływał objawów chorobowych na żadnej z wcześniej wymienionych odpornych linii, natomiast charakteryzował się wysoką agresywnością w stosunku do podatnej odmiany ‘Rumba’. Izolat ten został wybrany również ze względu na najmniejszą zmienność, określoną we wcześniej
przeprowadzonych testach na listkach odmiany podatnej. Przez pierwsze 24 godziny po inokulacji
listki/liście/rośliny utrzymywano w ciemności w temperaturze 16 °C i wilgotności względnej na
poziomie 95-100%. Następnie przywracano 12-godzinny fotoperiod, zachowując jednocześnie
niezmienione pozostałe warunki inkubacji. Nasilenie objawów chorobowych oceniano po siedmiu
dniach inkubacji, według dziewięciostopniowej skali uwzględniającej procentowe porażenie powierzchni listków, liści lub roślin (zależnie od rodzaju testu), gdzie: 1 – całkowite porażenie,
9 – brak objawów chorobowych lub drobne i nieliczne nekrozy.
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że odmiana ‘Rumba’ charakteryzowała się
wysokim i wyrównanym poziomem porażenia, niezależnie od zastosowanego testu oraz fazy rozwojowej rośliny (rys. 1A). W przypadku linii odpornych (WV 700, L 3708, LA 1033), przeprowadzone badania dostarczyły szeregu kluczowych informacji dotyczących zależności między wiekiem rośliny a nasileniem objawów chorobowych (rys. 1B-D). W teście na odciętych listkach najmniejsze nasilenie objawów zarazy ziemniaka u linii odpornych obserwowano od 7-tygodniowej
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fazy wzrostu. W obu pozostałych rodzajach testów zależność ta wykazała różną dynamikę dla
poszczególnych linii. Zarówno w teście odciętych liści, jak i w teście na roślinach stopień porażenia roślin przez P. infestans był najmniej zróżnicowany u WV 700 (rys. 1B). Rośliny tej linii
cechowały się brakiem objawów chorobowych lub niskim ich nasileniem we wszystkich fazach
rozwojowych, niezależnie od rodzaju testu. Wyjątek stanowiły rośliny trzytygodniowe, które w teście na całych roślinach wykazywały średni stopień porażenia. W porównaniu z linią WV 700
u L 3708 zaobserwowano większe zróżnicowanie w intensywności objawów chorobowych, w zależności od fazy wzrostu (rys. 1C). Najsłabsze objawy chorobowe u tej linii obserwowano w fazie
7-8-tygodniowych roślin w teście na roślinach oraz począwszy od 10 tygodnia w teście na odciętych liściach. U linii LA 1033 w obu typach testów stwierdzono najbardziej zróżnicowaną reakcję
roślin na porażenie przez P. infestans, uzależnioną od fazy wzrostu (rys. 1D). Ponieważ nawet
najstarsze testowane rośliny ustępowały odpornością WV 700 i L 3708, należy przypuszczać, że
najwyższą odporność linii LA 1033 w teście na całych roślinach można uzyskać w późniejszych
niż w testowanych (3-8 tygodni) fazach rozwojowych. Wysoki i wyrównany poziom odporności
obserwowano dla tej linii w teście liściowym na 13-15-tygodniowych roślinach traktowanych najniższym stężeniem inokulum (5 × 103 zarodni·ml-1).
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Rys. 7. Stopień porażenia czterech populacji pomidora przez P. infestans (izolat IWP 13) w teście na
całych roślinach (TR), na odciętych liściach (TL), na odciętych listkach (TLL) w zależności od
fazy wzrostu roślin (3-15-tygodniowe rośliny) i stężenia inokulum [5 × 104 (50), 104 (10), 5 × 103
(5) zarodni·ml-1].
Skala porażenia uwzględniająca powierzchnię porażenia: 1 (całkowite porażenie) – 9 (brak objawów
chorobowych lub drobne i nieliczne nekrozy).
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Każdy genotyp we wszystkich badanych kombinacjach był reprezentowany przez 25 listków/1224 liści/12-72 roślin (zależnie od rodzaju testu). Każda kombinacja była badana przynajmniej
w trzech niezależnych powtórzeniach.
Analiza porównawcza uzyskanych wyników określiła ponadto przydatność poszczególnych
metod testowania w hodowli odpornościowej pomidora na P. infestans. W testach na odciętych
listkach stwierdzono szeroki zakres zmienności wewnątrzliniowej w obrębie odpornych linii, przejawiający się zróżnicowanym stopniem porażenia poszczególnych listków, nawet w przypadku 8tygodniowych roślin inokulowanych najniższym stężeniem (5 × 103 zarodni·ml-1). Z tego względu
jednoznaczne odróżnienie genotypów o różnym poziomie odporności jest niemożliwe z wykorzystaniem tego rodzaju testu, co wskazuje na jego ograniczoną przydatność, mimo że jest on łatwy
w wykonaniu i umożliwia przetestowanie dużych populacji roślin w porównaniu z pozostałymi
metodami. Metoda testu listkowego pozwala jedynie na wyodrębnienie genotypów podatnych,
w związku z czym może być używana głównie do przeprowadzania wstępnej selekcji. Metoda ta
może być także z powodzeniem wykorzystywana do namnażania izolatów P. infestans oraz do
oceny ich agresywności przez pomiar wielkości uszkodzeń i intensywności zarodnikowania na
genotypach podatnych.
W odróżnieniu od testu listkowego, zarówno testy na odciętych liściach, jak i testy na całych
roślinach wydają się być bardziej wiarygodne w ocenie odporności genotypów pomidora, gdyż
nie generują wysokiej zmienności wewnątrzliniowej u wszystkich badanych populacji. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że każda z tych dwóch metod wymaga jednak zastosowania różnych stężeń inokulum. W przypadku testu na całych liściach, użycie najniższego stężenia
inokulum (5 × 103 zarodni·ml-1) powodowało jednocześnie całkowite porażenie liści odmiany
‘Rumba’ i najbardziej wyrównane reakcje odpornościowe liści w obrębie linii odpornych. Natomiast w przypadku testu na całych roślinach koncentracja ta była zbyt niska, aby wywołać wyrównany i wysoki poziom nasilenia choroby na odmianie podatnej. Jednolite porażenie w tym
teście roślin odmiany Rumba we wszystkich fazach wzrostu zaobserwowano dopiero przy najwyższej zastosowanej koncentracji inokulum (5 × 104 zarodni·ml-1).
Spośród trzech badanych metod testowania, najwyższą korelację z wynikami testów polowych stwierdzono dla testu na odciętych liściach (r2 = 0,94) oraz na roślinach (r2 = 0,83). Natomiast wyniki testów na odciętych listkach cechowały się niską korelacją z wynikami testów polowych (r2 = 0,41). Bliższe warunkom naturalnej infekcji w polu są jednakże testy wykonywane na
roślinach, generujące niższą zmienność wyników niż testy na odciętych listkach lub odciętych
liściach. Poza tym, w testach na roślinach inokulacji poddawana jest znacznie większa powierzchnia części zielonych, co w porównaniu z pozostałymi dwoma testami może być obarczone mniejszym błędem i pozwolić na dokładniejszą ocenę poziomu odporności/podatności na P. infestans
u badanych genotypów. Listki lub liście mogą reagować na infekcję inaczej niż całe rośliny, ze
względu na odmienny wpływ warunków środowiska na przebieg procesów fizjologicznych i biochemicznych zachodzących w tych organach, zmodyfikowanych po odcięciu od rośliny macierzystej. W związku z powyższym, testy na roślinach wydają się być bardziej rzetelną metodą testowania odporności roślin pomidora na P. infestans niż testy na odciętych listkach lub odciętych
liściach. Jednak w przypadku niektórych źródeł odporności, na przykład linii LA 1033, u której
późna ekspresja odporności generuje problem z utrzymaniem odpowiednich warunków (wyjątkowo bujny wzrost), test na odciętych liściach stanowi miarodajną alternatywę dla testu na całych
roślinach.
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TRICHODERMA W UPRAWIE WARZYW – NOWE TECHNOLOGIE
Magdalena Szczech
Zakład Mikrobiologii
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
W dążeniach do ochrony środowiska znaczącym kierunkiem są zmiany technologiczne
w rolnictwie. Po latach intensywnego stosowania nawozów mineralnych oraz chemicznych
środków ochrony roślin, przywracane jest znaczenie zmianowania, nawożenia organicznego czy
zachowania bioróżnorodności w ekosystemach. Jednocześnie poszukiwane są nowe metody oraz
środki, które mogą być wprowadzane do systemów uprawy w celu poprawy jakości
i ograniczania niekorzystnych skutków produkcji rolniczej i ogrodniczej. Dużym zainteresowaniem cieszą się m.in. produkty, których działanie jest oparte na aktywności mikroorganizmów
stymulujących wzrost roślin, wspomagających pobieranie składników pokarmowych lub chroniących rośliny przed chorobami. Do zalet tego typu preparatów należą: brak negatywnych skutków ubocznych w środowisku, działanie m.in. przez wspomaganie metabolizmu rośliny oraz
nieuodparnianie się szkodników i patogenów na ich działanie, co stanowi ważny problem przy
stosowaniu środków chemicznych. Wadami tych preparatów jest ich niska skuteczność
i stabilność działania. Jednak łączenie klasycznych metod uprawy i ochrony roślin z technologiami wykorzystującymi środki biologiczne może poprawić jakość produkcji rolnej. Najczęściej
wykorzystywane są bakterie mające zdolność do wiązania azotu atmosferycznego, zwane rizobiami, bakterie z rodzajów Bacillus, Pseudomonas, grzyby mikoryzowe oraz grzyby należące do
rodzaju Trichoderma.
Powodem dużego zainteresowania grzybami Trichoderma (organizmy, które można stosować w uprawach) jest ich wszechstronne działanie. Grzyby te występują powszechnie w warunkach naturalnych, zasiedlają bardzo zróżnicowane środowiska. Odznaczają się zdolnością do
utylizacji różnorodnych składników pokarmowych i kolonizacji strefy korzeniowej roślin. Należy również zaznaczyć, że są to grzyby naturalnie odporne na działanie toksycznych związków
jak: herbicydy, fungicydy oraz inne pestycydy i fenole, a ich hodowla jest łatwa. Działanie Trichoderma polega m.in. na: antagonizmie w stosunku do patogenów roślin, intensywnej produkcji
enzymów i licznych antybiotyków, konkurencji o składniki pokarmowe i przestrzeń z innymi
mikroorganizmami, zdolności do modyfikacji warunków środowiskowych, stymulacji wzrostu
oraz indukcji odporności w roślinach. Grzyby te wykorzystywane są w przemyśle tekstylnym,
papierniczym, piekarnictwie, przy produkcji pasz. Na rynku dostępne są również preparaty
z Trichoderma do zastosowania w uprawie i ochronie roślin. Jednak wciąż poszukiwane są nowe
szczepy i nowe technologie stosowania tych grzybów.
W Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach od 2010 r. realizowany jest projekt badawczy
pt. „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest opracowanie biopreparatów, zawierających zespoły wyselekcjonowanych szczepów grzybów z rodzaju Trichoderma, do wykorzystania w integrowanych systemach
uprawy warzyw jako alternatywę dla środków chemicznych. Preparaty te są wytwarzane na nośnikach z odpadowych materiałów organicznych. W projekcie dąży się też do określenia, które
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z technologii aplikacji pożytecznych grzybów z rodzaju Trichoderma są najprostsze i ekonomicznie najbardziej korzystne dla gospodarstw ogrodniczych.
Zespoły naukowców zatrudnionych w projekcie opracowały kilka kompozycji odpowiednio
dobranych mieszanek materiałów odpadowych do produkcji zarodników konidialnych Trichoderma, które mogą być wykorzystywane m.in. do zaprawiania nasion, do podlewania roślin oraz jako
„szczepionki” do kompostowania odpadów rolniczych. Dzięki zastosowaniu odpadów do produkcji tych zarodników jest możliwe pozyskanie dużej masy. Opracowane techniki utrwalania zarodników na organicznych odpadach pozwoliły na polepszenie i wydłużenie żywotności podczas
przechowywania. Jest to podstawa do opracowania formy handlowej preparatów. Inną technologię
użyto do produkcji nośników organicznych, na których są namnażane wyselekcjonowane szczepy
grzyba do doglebowego zastosowania w polu. W tym przypadku mieszanki odpadów służą do
wyprodukowania dużej ilości biomasy grzybów, a także jako baza pokarmowa w pierwszej fazie
po wprowadzeniu do środowiska glebowego. Dodatkowo, odpady organiczne użyte w formie nośnika powinny wzbogacać glebę w składniki pokarmowe dla roślin. Stwierdzono, że tego typu
aplikacja sprzyja silnej kolonizacji gleby przez wprowadzane na nośnikach organicznych Trichoderma. Grzyby te zastosowane na wiosnę mogą przetrwać w glebie zimę, a ich liczebność w następnym roku obniża się tylko nieznacznie. Jest to bardzo dobra cecha, ponieważ dla wielu mikroorganizmów introdukowanych do środowiska dużym problemem jest gwałtowna redukcja zagęszczenia po wprowadzeniu do gleby, a niska liczebność aktywnych mikroorganizmów nie zawsze
gwarantuje skuteczne działanie. W przypadku Trichoderma systematyczna aplikacja tych grzybów
w uprawach może utrzymać przez bardzo długi czas populację na poziomie, który będzie gwarantował ich pozytywny wpływ na rośliny. Podobnie badanie strefy korzeniowej roślin
z zastosowaniem innych metod aplikacji, np. zaprawiania nasion lub podlewania, pokazało intensywną kolonizację ryzosfery.
Działanie wytworzonych w projekcie preparatów z grzybami Trichoderma zostało sprawdzone w doświadczeniach polowych. Stosowano różne metody aplikacji, dla których prowadzono dobór szczepów Trichoderma w zależności od sposobu użycia, gatunku rośliny i warunków
uprawy. W bezglebowej uprawie pomidora grzyby Trichoderma stosowano w formie zawiesiny
do podlewania. Kilka badanych szczepów wyraźnie przyspieszało dojrzewanie owoców, pozytywnie wpływało na plonowanie oraz jakość handlową i trwałość owoców. Wzrost plonowania
oraz znaczną poprawę jakości plonu uzyskano w uprawie papryki w gruncie oraz w tunelu, gdzie
stosowano doglebową aplikację Trichoderma. Stwierdzono także poprawę walorów smakowych
i jakościowych owoców papryki. W uprawie sałaty kruchej obserwowano szybsze formowanie
główek. Wzrastała również zawartość witaminy C. W przypadku tego gatunku najlepsze efekty
dawało zastosowanie mieszanek dwóch szczepów Trichoderma. Z kolei w uprawie ogórka prowadzono badania pod kątem ograniczenia nasilenia porażenia roślin przez sprawcę mączniaka
oraz inne patogeny zagrażające plantacjom. W tym celu używano szczepów posiadających zdolność do wzbudzania w roślinach mechanizmów odporności. Wykazano, że zastosowanie wybranych szczepów Trichoderma powodowało opóźnienie rozwoju mączniaka rzekomego na liściach
ogórka. Podobnie w uprawie marchwi obserwowano ograniczenie alternariozy na liściach,
a ziemniaki rosnące w glebie z dodatkiem Trichoderma na nośnikach organicznych były istotnie
mniej porażone przez Phytophthora infestans (zaraza ziemniaczana).
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Badania aktywności enzymów oraz poziomu związków uznawanych za indykatory reakcji
odporności w roślinach pokazały, że niektóre z wyselekcjonowanych szczepów Trichoderma mogą istotnie wzmacniać odporność roślin. Może to być również związane ze zmianami strukturalnymi tkanek (zwiększona lignifikacja), co zaobserwowano u roślin ogórka. Stwierdzono również
przyspieszenie rozwoju roślin, czyli szybsze przechodzenie w kolejne fazy pod wpływem Trichoderma. Nie miało to jednak wpływu na jakość sensoryczną warzyw, a w wielu przypadkach jakość
i struktura uzyskanych plonów była lepsza. Takie właściwości potwierdzono w uprawie papryki,
gdzie uzyskiwano zwiększony plon lub owoce bardziej kształtne, wyższej jakości. U pomidorów
zwiększała się natomiast zawartość likopenu. W uprawie ziemniaka natomiast rośliny wiązały
więcej bulw, które były lepiej wyrośnięte niż w przypadku roślin nietraktowanych.
Interesującą formą aplikacji mogą być zaprawy nasienne z Trichoderma, które wpływają
korzystnie na wschody roślin oraz chronią przed niektórymi chorobami zgorzelowymi.
W doświadczeniach kontenerowych z marchwią i ogórkami uzyskano zaskakująco dobre wyniki
poprawy wschodów oraz znacznego przyspieszenia wzrostu młodych roślin. To pozytywne działanie, aczkolwiek nieco słabsze, obserwowano też w doświadczeniach polowych.
W projekcie prowadzone są również badania nad zastosowaniem grzybów Trichoderma do
kompostowania odpadowych resztek posprzętnych z gospodarstw ogrodniczych, które w ten
sposób będą mogły być wtórnie wykorzystane jako cenny nawóz organiczny. W tym przypadku
prowadzony jest dobór szczepów Trichoderma pod kątem wspomagania i przyspieszania rozkładu materii organicznej podczas procesu kompostowania, a także zdolności antagonistycznych
wobec organizmów patogenicznych, które dostają się do kompostowanego materiału wraz
z resztkami porażonych roślin. Podjęto też próby wykorzystania Trichoderma do stymulacji procesów fermentacyjnych w biogazowniach.
Projekt badawczy pt. „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych”
(nr UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-08) jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

59

RETENCJA WODY OPADOWEJ I JEJ WYKORZYSTANIE DO NAWADNIANIA
ROŚLIN W GOSPODARSTWACH UPRAWIAJĄCYCH ROŚLINY OZDOBNE
Adam Marosz
Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Nasiennictwa Roślin Ogrodniczych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Wstęp
Nawadnianie jest jednym z kluczowych aspektów w wysokotowarowym ogrodnictwie. Niektóre działy bez zaopatrzenia w wodę, nie tylko nie będą się rozwijać, ale upadną. Do tych działów
o szczególnie wysokim i stałym zapotrzebowaniu na wodę należą: produkcja szkółkarska w pojemnikach, produkcja kwiatów, warzyw i owoców pod osłonami oraz z upraw sterowanych,
a także intensywne sadownictwo. W wielu rejonach USA oraz w Europie Zachodniej powszechne
jest zbieranie wody opadowej i magazynowanie jej w zbiornikach retencyjnych w celu wykorzystania jej do nawadniania upraw w okresach krytycznych. Wiele gospodarstw w tych krajach już
wprowadza na szeroką skalę różne systemy recyklingu wody dla zwiększenia efektywności jej
wykorzystania. W Polsce w wielu gospodarstwach szkółkarskich znajdują się zbiorniki retencyjne
na wodę, ale tylko niewielki ich odsetek zbiera wodę opadową z dostępnych powierzchni i wykorzystuje ją do podlewania.
W przeprowadzonych badaniach oszacowano ilość wody opadowej z urządzeń infrastruktury budowlanej i drogowej w dwóch przykładowych gospodarstwach oraz przedstawiono możliwość jej wykorzystania do nawadniania roślin.
Materiał i metody
Do badań wytypowano dwa gospodarstwa. Jedno w województwie łódzkim w okolicach
Wielunia, zajmujące się produkcją szkółkarską, a drugie w województwie kujawsko-pomorskim
koło Bydgoszczy, zajmujące się głównie produkcją szklarniową. Są to gospodarstwa nowoczesne,
o wysokim stopniu zmechanizowania i zautomatyzowania produkcji. Wyboru gospodarstw dokonano ze względu na wyposażenie w odpowiednio duże zbiorniki retencyjne, do których odprowadza się wodę z opadów atmosferycznych z połaci dachowych oraz infrastruktury drogowej. Dane
o powierzchni tych urządzeń uzyskano od właścicieli gospodarstw w wywiadzie ankietowym,
drogą elektroniczną, a także w rozmowach bezpośrednich przeprowadzonych w szkółkach
w 2013 r. Dane o wielkości opadów atmosferycznych, pozyskiwane na bieżąco ze stacji meteo
działających w bezpośredniej lokalizacji gospodarstw, pobierano z internetowego serwisu nawodnieniowego Instytutu Ogrodnictwa (www.nawadnianie.inhort.pl). Opady wielkości 0,2 mm, po
których występowała przerwa większa niż 6 godzin nie były sumowane. Brzegi i dno zbiorników
odizolowano od gruntu folią, nie było więc strat gromadzonej wody z powodu przesiąkania do
podłoża. W każdym z gospodarstw objętych badaniami znajdowały się dwa zbiorniki. Ich łączna
objętość w gospodarstwie szkółkarskim wynosiła około 3700 m3, a w gospodarstwie szklarniowym – 4100 m3. Wyniki opracowano metodami statystyki opisowej. Wielkość opadów dla gospodarstwa zestawiono jako sumy miesięczne. Ilość wody opadowej gromadzonej w zbiornikach retencyjnych przedstawiono jako iloczyn sumy opadów i powierzchni, z której była zbierana woda
w danym gospodarstwie. Bilans wodny to różnica między wykorzystaną wodą w gospodarstwie
w danym miesiącu a jej ilością zgromadzoną z całej powierzchni infrastruktury.
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Wyniki
Badane gospodarstwa roślin ozdobnych charakteryzują się zróżnicowanym areałem, asortymentem produkcji oraz stosowanymi systemami nawadniania. Gospodarstwo szkółkarskie miało
łączną powierzchnię 27,48 ha, w tym 16 ha upraw kontenerowych drzew i krzewów iglastych
i liściastych, 1,48 ha upraw pod osłonami oraz 10 ha upraw gruntowych. Gospodarstwo szklarniowe ma znacznie mniejszy areał, łącznie 4,9 ha, w tym 3,9 pod osłonami. Takie gospodarstwa
zaliczane są pod względem skłonności do inwestowania do grupy tzw. firm agresywnych, stanowiących tylko 15,4% ogółu, a prawdopodobieństwo wystąpienia i realizacji inwestycji mieści się
w przedziale 0,75-1,0.
W wyniku szczegółowych analiz przeprowadzonych w wytypowanych szkółkach
w 2014 roku liczba nawodnień dla upraw kontenerowych wyniosła od 99 do 108. Różnica wynika
z różnego asortymentu uprawianych roślin, wielkości pojemników i rozstawy. Odwrotnie było
w przypadku upraw pod osłonami, gdzie rośliny w miesiącach zimowych przechodzą w stan spoczynku. Nawadniane są sporadycznie, raz w miesiącu, aby zapobiec nadmiernemu wysychaniu.
Natomiast w gospodarstwie szklarniowym, prowadzącym intensywną uprawę kwiatów w systemie całorocznym, nawadnianie roślin w miesiącach zimowych jest częstsze i bardziej obfite.
W uprawach kontenerowych największą liczbę jednorazowych nawodnień wykonano w czerwcu
i lipcu, a w uprawach pod osłonami w maju, czerwcu i lipcu. Średnio na 1 ha upraw kontenerowych
w 2014 r. zużyto od 2268 do 2430 m3 wody, a pod osłonami od 1454,1 do 1798 m3 wody. Całkowity wydatek wody w 2014 roku dla gospodarstwa szkółkarskiego wyniósł 41177,5 m3, a dla gospodarstwa szklarniowego – 9280 m3.
Wodę opadową w badanych gospodarstwach zbierano z dachów budynków produkcyjnych
i biurowych, powierzchni placów załadunkowych, manewrowych i dróg transportowych, połaci
dachów osłon produkcyjnych. W gospodarstwie szkółkarskim wodę zbierano z powierzchni
3,82 ha, co stanowi 12,8% całkowitej powierzchni produkcyjnej, a w gospodarstwie szklarniowym
z powierzchni 4,572 ha, co stanowi 81,6% powierzchni produkcyjnej. Biorąc pod uwagę roczną
sumę efektywnych opadów – 616,6 mm dla gospodarstwa szkółkarskiego i 547,2 mm dla szklarniowego, z deklarowanej powierzchni urządzeń zmagazynowano w zbiornikach 23553,5 m3 oraz
25019 m3 wody opadowej (tab. 1). W przypadku większej szkółki pozwoliło to w 2014 r. na pokrycie potrzeb nawodnieniowych do pierwszej dekady czerwca. Niedobór wody wyniósł
17478,5 m3 i był pokrywany z alternatywnych źródeł. Woda retencjonowana w czasie opadów
pokryła 57,2% całkowitego zapotrzebowania w tym gospodarstwie. W szkółce mniejszej woda
opadowa zgromadzona w basenach w pełni pokrywała zapotrzebowanie nawodnieniowe w 2014 r.
Wygospodarowaną nadwyżkę, w wysokości 15927,8 m3, wykorzystywano m.in. do nawadniania
terenów zieleni. Pozostały nadmiar, aby nie dopuścić do przepełnienia basenów w okresach krytycznych, był odprowadzany. Jak wykazano w przeprowadzonej analizie, w przypadku większego
areału upraw kontenerowych, które wymagają regularnego nawadniania, bilans ujemny pojawia
się już w kwietniu i utrzymuje się do listopada (tab. 1). Oznacza to, że w tego typu gospodarstwach
zużycie wody jest większe niż możliwości retencyjne. W przypadku dwóch miesięcy wiosennych
niedobór wody pokrywany jest z zapasów zimowych, ale już w czerwcu w szkółce uruchamiane
są alternatywne źródła wody pokrywające niedobór wody opadowej. Wielu autorów podkreśla
znaczenie wody opadowej gromadzonej w zbiornikach, szczególnie dla szkółek holenderskich,
niemieckich i amerykańskich. W szkółkach z większą powierzchnią upraw kontenerowych należy
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rozważać wprowadzanie zamkniętego obiegu wody, wtedy będzie możliwość odzyskiwania części
wody wykorzystywanej do nawadniania w okresach letnich. Zamknięty obieg wody niesie ze sobą
zagrożenie rozprzestrzenienia patogenów glebowych, ale może znacznie poprawić efektywność
wykorzystania zasobów wodnych. Tym bardziej, że producenci bardzo obawiają się wprowadzenia opłat za pobór wód powierzchniowych w związku z pracami nad założeniami do zmian w ustawie „Prawo wodne”. Potrzeba nowelizacji ustawy wynika z konieczności wdrożenia postanowień
dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego zwanej „Ramową Dyrektywą Wodną”. Wprowadzenie tych opłat znacznie zmniejszyłoby rentowność polskiego ogrodnictwa i konkurencyjność cenową produktów ogrodniczych na rynku krajowym i europejskim.
Tabela 1. Wielkość opadów atmosferycznych (mm) i zbioru wody opadowej w gospodarstwach
oraz całkowite zużycie wody do nawadniania (m3) w poszczególnych miesiącach w 2014 r.

Miesiąc

Opady w lokalizacji (mm)

szkółka
Styczeń
43,6
Luty
16,4
Marzec
40,0
Kwiecień
43,6
Maj
95,4
Czerwiec
57,4
Lipiec
85,2
Sierpień
73,2
Wrzesień
49,8
Październik
32,2
Listopad
29,8
Grudzień
50,0
Razem
616,6
źródło: badania własne

szklarnia
36,8
30,2
37,4
39,6
69,4
53,2
61,0
56,4
47,6
28,8
30,0
56,8
547,2

Zbiór wody retencjonowanej (m3)
szkółka
1665,5
626,5
1528
1665,5
3644
2192,5
3254,5
2796,
1902,5
1230,
1138,5
1910
23553,5

szklarnia
1682,5
1381
1710
1810,5
3173
2432,5
2789
2579
2176
1317
1371,5
2597
25019

Wydatek wody retencyjnej i rezerwowej
szkółka szklarnia
16,5
48,5
16,5
145
786
359,5
3110
872,5
6088,5 1309,5
7185
1442
7528,5 1463
6399
1227,5
5270
998,5
3453,5
845
1162
332
16,5
48,5
41032
9091,5

Bilans wykorzystania
wody retencyjnej
szkółka
1649
610
742
-1444,5
-2444,5
-4992,5
-4274
-3603
-3367,5
-2223,5
-23,5
1893,5
-17478,6

szklarnia
1634
1236
1350,5
938
1863,5
990,5
1326
1351,5
1177,5
472
1039,5
2548,5
15927,8

Podsumowanie
Przeprowadzone badania w dwóch różnych pod względem produkcyjnym i asortymentowym gospodarstwach pokazują możliwości magazynowania wody opadowej i wykorzystywania
jej do nawadniania. Woda gromadzona w basenach pozwala na zmniejszenie zużycia zasobów
wód głębinowych oraz wody wodociągowej. Powszechna retencja wody tylko w gospodarstwach
produkujących rośliny ozdobne zmniejszyłaby wykorzystanie wód głębinowych o co najmniej kilkaset tysięcy m3 rocznie. Poważną przeszkodą we wprowadzaniu tego typu inwestycji jest jednak
duże rozdrobnienie gospodarstw oraz konieczność wyłączenia części gruntów z produkcji i przeznaczenie ich na zbiornik retencyjny, a także wymogi prawne i wysokie koszty budowy. Jednak
w długoletniej perspektywie szkółka zyskuje dostęp do taniej wody.
Badania zrealizowano w ramach działalności statutowej Instytutu Ogrodnictwa, temat 3.9.1, finansowanej
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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WPŁYW ŚRODKÓW BIOLOGICZNYCH NA PLONOWANIE I KIEŁKOWANIE
NASION ROKIETTY SIEWNEJ (ERUCA SATIVA MILL.)
Regina Janas, Mieczysław Grzesik
Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Nasiennictwa Roślin Ogrodniczych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Rokietta siewna (Eruca sativa Mill.), znana w Polsce dotychczas głównie jako roślina sałatkowa, zyskuje na świecie coraz większą popularność ze względu na dużą wartość odżywczą, leczniczą i przydatność w przemyśle kosmetycznym i maszynowym. Cenną jej właściwością jest wytwarzanie olejodajnych nasion o wysokich walorach użytkowych i prozdrowotnych.
Jest to roślina jednoroczna z rodziny kapustowatych (Brassicaceae), o krótkim cyklu
uprawy. Charakteryzuje się wysoką plennością i wyższą, w porównaniu z przedstawicielami tej
rodziny botanicznej, zawartością ilościową i jakościową substancji prozdrowotnych. Liście rokietty siewnej mają właściwości antyszkorbutowe, moczopędne oraz stymulujące i regulujące
pracę żołądka, dzięki zawartości takich związków jak: izotiocyjanian metylotiopropylu, izotiocyjanian metylotiobutylu, izotiocyjanian metylotiopentylu, izotiocyjanian heksylu, izotiocyjanian
butylu, izotiocyjanian 3-butylu, izotiocyjanian iso-heksylu, heksanonitryl 5-metylu, 4-metylotiobutanonitryl, 6-metylotioheksanonitryl, 5-metylotiopentanonitryl, 2-pentanonitryle. Wśród substancji biologicznie czynnych, wyizolowanych z liści rokietty siewnej, izotiocyjaniany stanowią
61,40%, nitryle 11,53%, n-alkany 7,04% i alkohole 4,90%. Jako przyprawa nadaje potrawom charakterystyczny, musztardowy smak i wydziela specyficzny zapach, powodowany obecnością olejków eterycznych, dlatego też skutecznie konkuruje z bazylią, kolendrą i czosnkiem.
W uprawach polowych rokietta siewna oddziałuje allelopatycznie dodatnio na wiele innych
roślin uprawnych, ma właściwości fitosanitarne, a wyciągi sporządzane z roślin i nasion oddziałują
przeciwbakteryjnie i grzybobójczo.
W wielu krajach zaczęto doceniać również prozdrowotne właściwości olejodajnych nasion
tej rośliny. W zależności od klimatu, czynników uprawowych i formy botanicznej rośliny, nasiona
mogą zawierać od 24,5 do 36% oleju, co przy przeciętnym plonie nasion daje ponad 300 kg oleju
z 1 ha. Olej z nasion rokietty siewnej może mieć różny skład chemiczny, uzależniony między
innymi od warunków agrometeorologicznych i formy botanicznej rośliny. Olej uzyskany z nasion
wyprodukowanych w warunkach klimatu umiarkowanego stanowi około 30% masy nasion i zawiera następujące kwasy tłuszczowe: palmitynowy, stearynowy, olejowy, linolenowy, linoleinowy, ejkozenowy i erukowy. Znajdują się w nim również glukozynolany – związki odpowiedzialne za specyficzny zapach i uaktywniające enzymy o działaniu przeciwrakowym. Zauważono,
że glukozynolany zawarte w oleju z nasion rokietty, mają większą potencjalną możliwość zwalczania raka niż izotiocjaniany zawarte w kapuście. Związków tych nie znaleziono w powszechnie
używanym oleju rzepakowym. Znane są również ich właściwości lecznicze. Nasiona zmielone
na proszek wykazują działanie antybakteryjne. Ekstrakty z nich uzyskane są stosowane w leczeniu
układu pokarmowego, mają także właściwości przeciwzapalne, ściągające, oczyszczające, moczopędne, wspomagające trawienne, wzmacniające i pobudzające organizm, zapobiegające szkorbu-
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towi oraz stymulujące porost włosów. Stwierdzono także afrodyzujące działanie nasion. Po zmieszaniu ich z miodem oraz pieprzem są stosowane jako eliksir poprawiający potencję i siły witalne
człowieka.
Wyniki badań wskazują na nowe możliwości wykorzystania rokietty siewnej i jej nasion jako:
(a) rośliny alternatywnej uprawianej w międzyplonach i poplonach w gospodarstwach konwencjonalnych i ekologicznych,
(b) rośliny odpornej na ekstremalne warunki agrometeorologiczne (np. niedobór wody, słabsze
właściwości gleby),
(c) rośliny o właściwościach fitosanitarnych, zawierającej związki bakterio- i grzybobójcze oddziałujące na patogeniczną mikroflorę gleby,
(d) cennego surowca dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, ze względu na wysoką zawartość substancji prozdrowotnych, zarówno w liściach, jak i w nasionach.
Badania w aspekcie opracowania efektywnych metod ekologicznej produkcji nasion rokietty
siewnej o wysokiej jakości i wartości użytkowej wskazują, że w warunkach Polski centralnej rokietta siewna jest rośliną niezawodnie plonującą i wytwarzającą nasiona wysokiej jakości. Najwyższe plony nasion otrzymano uprawiając ją z siewu wprost do gruntu (początek kwietnia) w rozstawie 30 × 15 cm. Uzyskano wówczas nasiona o wysokiej jakości i wartości technologicznej
(średnia zawartość tłuszczu 22,9%, średnia zdolność kiełkowania 95%). Wykazano również, że
stosowanie środków biologicznych o różnych mechanizmach działania w produkcji nasiennej rokietty siewnej istotnie zwiększa plon i jakość nasion (energię i zdolność kiełkowania, zdrowotność, masę tysiąca nasion), a także zawartość związków bioaktywnych w surowcu roślinnym.
W badaniach stosowano środki wspomagające uprawę roślin: Tytanit (ekologiczny kompleks tytanu) – biostymulator wzrostu i odporności roślin aplikowany dolistnie, EM – efektywne
mikroorganizmy (mikroorganizmy z różnych grup systematycznych) – ulepszacz glebowy aplikowany doglebowo, Biojodis (na bazie aktywnego jodu) – ulepszacz glebowy i stymulator aplikowany dolistnie, Polyversum (środek mikrobiologiczny na bazie zarodników grzyba antagonistycznego Pytium oligandrum) aplikowany doglebowo i do nasion, Goemar BM 86 (nawóz na bazie
alg morskich) aplikowany dolistnie, Physpe (biostymulator na bazie laminaryny) aplikowany dolistnie, Nano Gro (organiczny stymulator wzrostu roślin na bazie oligosacharydów) nanoszony na
nasiona i aplikowany doglebowo.
Najwyższy plon nasion z rośliny i z jednostki powierzchni uzyskano po dolistnym zastosowaniu preparatu Tytanit i doglebowej aplikacji preparatu EM (rys. 1). Zastosowane w uprawach
nasiennych rokietty siewnej środki biologiczne wykazały wysoką skuteczność, poprawiając parametry jakościowe reprodukowanych nasion. Najbardziej efektywne okazały się preparaty EM, Goemar BM 86 i Physpe (rys. 2). Preparaty Tytanit, Biojodis i Goemar BM 86 aplikowane dolistnie
i na nasiona indukowały procesy fizjologiczne roślin rokietty siewnej (rys. 3).
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Rys. 1. Wpływ środków biologicznych na plon nasion rokietty siewnej
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Rys. 2. Wpływ środków biologicznych na zdolność kiełkowania nasion rokietty siewnej
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Rys. 3. Wpływ środków biologicznych na intensywność fotosyntezy rokietty siewnej
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ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W CEBULACH TULIPANA
W ZALEŻNOŚCI OD NAWOŻENIA PODCZAS REPRODUKCJI
Jadwiga Treder
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Tulipany uprawiane na kwiaty cięte stanowią w Polsce ważną gospodarczo grupę roślin.
Cebule do pędzenia pochodzą zarówno z importu, jak i z reprodukcji z krajowych plantacji. Przebieg pogody i nawożenie podczas reprodukcji mogą wpływać na wzrost roślin, współczynnik wagowy i ilościowy plonu, a także zawartość składników mineralnych w cebulach. Okres intensywnego wzrostu tulipanów na plantacjach jest dość krótki (kwiecień, maj), a podanie dodatkowo
dolistnie nawozów i stymulatorów wzrostu w tym okresie może zwiększyć plon i poprawić jakość
cebul.
Dodatkowe nawożenie dolistne przeprowadzano na 7 odmianach tulipana często wykorzystywanych do pędzenia: ‘Abra’, ‘Agrass White’, ‘Don Quichotte’, ‘Freeman’, ‘Libretto Parrot’, ‘Strong
Gold’ i ‘Verona’. Jesienią 2011 r., przed sadzeniem cebul na poletkach, zastosowano nawóz wieloskładnikowy YaraMila Complex (NPK 12 : 11 : 18 + 2,7 MgO + 8 S + mikroelementy) w dawce
50 g/m2. Dwa tygodnie po posadzeniu cebul (połowa listopada) zastosowano mocznik w dawce
15 g/m2. Wiosną, w połowie marca, ponownie zastosowano nawóz wieloskładnikowy YaraMila
Complex w dawce 50 g/m2, zaś w połowie kwietnia – azot w formie saletry wapniowej w dawce
60 g/m2. Nawóz dolistny Agroleaf Power Calcium (NPK 11 : 5 : 19 + 9 CaO + 2,5 MgO + mikroelementy) w stężeniu 0,5% oraz stymulator wzrostu Pentakeep V (N 9,5%, MgO 5,7, mikroelementy i kwas 5-aminolewulinowy) w stężeniu 0,05% zastosowano pięciokrotnie w tygodniowych odstępach czasu: 24.04; 30.04; 8.05; 14.05 i 22.05.2012 r., pokrywając całkowicie roztworem liście. Po zakończeniu wegetacji cebule wykopano, osuszono, a po kalibracji policzono i zważono plon. Wykonano również analizę zawartości składników mineralnych w cebulach.
Wyniki
Opryskiwanie nawozem dolistnym Agroleaf Power Calcium i stymulatorem Pentakeep V
zwiększyło plon cebul. Plon całkowity cebul wszystkich odmian tulipana wyniósł od 800 do niemal
1400 g/m2. Dla większości odmian tulipana plon po zastosowaniu stymulatora Pentakeep V był wyższy niż po zastosowaniu nawozu dolistnego Agroleaf Power Calcium. Największy wzrost plonu po
zastosowaniu preparatu Pentakeep V w stosunku do roślin kontrolnych stwierdzono dla odmian:
‘Freeman’, ‘Strong Gold’, ‘Agrass White’ i ‘Verona’. Odmiany te charakteryzowały się także
zwiększonym udziałem plonu handlowego w plonie ogólnym. Stosowanie nawozu dolistnego Agroleaf Power Calcium i stymulatora Penatkeep V wpływa korzystnie na przyrost, szczególnie małych
cebul, ponieważ plon całkowity dla większości odmian był większy niż dla roślin kontrolnych.
Analiza chemiczna cebul wykazała, że środki zastosowane dolistnie miały wpływ na zawartość składników mineralnych: azotu, fosforu i wapnia, przy czym zawartość azotu wahała się od
1,66 do 2,88% s.m. Dla większości odmian (z wyjątkiem ‘Libretto Parrot’ i ‘Freeman’) następował
spadek zawartości azotu w cebulach po zastosowaniu dolistnie nawozu i stymulatora. Mniejsza koncentracja azotu w cebulach wynikała prawdopodobnie z faktu, że dla tych odmian uzyskano istotnie
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wyższy plon. Nawóz Agroleaf Power Calcium nie miał znaczącego wpływu na zawartość potasu
w cebulach, natomiast stymulator Pentakeep V zwiększył zawartość tego pierwiastka o 20% w stosunku do roślin kontrolnych. Wykazano silny, zupełnie nieoczekiwany stymulujący wpływ dolistnych zabiegów na zawartość fosforu w cebulach. Jednakże, niezależnie od odmiany wyższą zawartością fosforu cechowały się cebule tulipanów opryskiwanych stymulatorem Pentakeep V niż nawozem Agroleaf Power Calcium. W stosunku do roślin kontrolnych, nieopryskiwanych nawozami dolistnymi, zawartość tego pierwiastka była wyższa o 123 i 177%, odpowiednio dla roślin opryskiwanych nawozem Agroleaf Power Calcium i stymulatorem Pentakeep V. Porównując zróżnicowanie
zawartości fosforu w obrębie poszczególnych odmian wykazano, że najwięcej tego pierwiastka zawierały cebule odmian ‘Abra’ i ‘Verona’ zaś najmniej cebule odmiany ‘Freeman’.
Zawartość wapnia w cebulach w istotny sposób zależała od stosowanych środków. Najmniej
wapnia zawierały cebule roślin opryskiwanych stymulatorem Pentakeep V (nawet mniej niż cebule
kontrolne), zaś zgodnie z oczekiwaniami, najwięcej tego pierwiastka wykazano w cebulach roślin
opryskiwanych nawozem dolistnym Agroleaf Power Calcium. Cebule te zwierały o 66% więcej
wapnia niż cebule roślin kontrolnych. Cebule tulipanów zawierają niewielkie ilości wapnia, zaś pierwiastek ten w znaczący sposób poprawia sztywność pędów podczas pędzenia. Niedobory wapnia
w cebulach i utrudnione pobieranie z podłoża, jeśli system korzeniowy jest słabo rozwinięty, powoduje załamywania się szypuł kwiatowych, co znacząco obniża jakość kwiatów. Wyniki badań wskazują, że nawet przy dość intensywnym nawożeniu tulipanów podczas reprodukcji zastosowanie
w pełni wegetacji roślin dodatkowych zabiegów dolistnych nawozem wieloskładnikowym Agroleaf
Power Calcium czy stymulatorem Pentakeep V, wpływa korzystnie na plon ogólny, plon handlowy
oraz może znacząco zwiększyć zawartość fosforu w cebulach tulipanów.
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WDROŻENIE DZIKIEJ PSZCZOŁY SAMOTNICY MURARKI OGRODOWEJ (OSMIA
RUFA L.) DO PRAKTYKI SADOWNICZEJ
Dariusz Teper, Mikołaj Borański
Zakład Pszczelnictwa w Puławach
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Zapylanie kwiatów uprawnych roślin entomofilnych jest jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtańszych czynników plonotwórczych. Przez długie lata aspekt ten był niedoceniany.
Dopiero informacje medialne o masowym wymieraniu rodzin pszczoły miodnej w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy ( tzw. CCD – ang. Colony Collapse Disorder) zwróciło większą
uwagę plantatorów na problemy związane z niedoborami owadów zapylających.
Głównym zapylaczem roślin w Polsce jest pszczoła miodna, która zapyla ponad 90% kwiatów roślin owadopylnych. Pozostałe kwiaty zapylane są przez trzmiele, pszczoły samotnice, muchówki, motyle, chrząszcze i inne. Obecnie, według „Analizy sektora pszczelarskiego w Polsce”,
mamy około 1,2 mln rodzin pszczoły miodnej, a biorąc pod uwagę tylko powierzchnię upraw
sadowniczych i rzepaku, liczba ta powinna być co najmniej dwukrotnie wyższa.

Uzupełniającą rolę w zapylaniu mogą pełnić dzikie owady pszczołowate, takie jak trzmiele
i pszczoły samotnice. Trzmiele wykorzystywane są na szeroką skalę do zapylania upraw szklarniowych, jednak w uprawach sadowniczych nie są już tak popularne. Rodziny trzmiele oferowane
sadownikom znajdują się zwykle w początkowej fazie rozwoju i liczą 60-80 robotnic, a szczyt
liczebności osiągają dopiero po kilku tygodniach. Natomiast sady kwitną krótko, łącznie około
2 tygodni, stąd też sadownicy podchodzą sceptycznie do trzmieli jako zapylaczy ich plantacji.
Wyjątek stanowią uprawy borówki wysokiej, której kwitnienie jest rozciągnięte w czasie. Nie bez
znaczenia są też nakłady finansowe, które trzeba ponosić corocznie, bo hodowla trzmieli na własne
potrzeby jest niemożliwa. Inaczej jest w przypadku wykorzystywania w zapylaniu dzikich pszczół
samotnic. Raz założona kolonia pszczół, przy zachowaniu prostych zasad i niewielkich nakładach
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pracy, może funkcjonować przez wiele lat, a nawet rozrastać się do pokaźnych rozmiarów. Głównym problemem przy wdrażaniu dzikich pszczół samotnic do zapylania wielkoobszarowych
upraw jest posiadanie odpowiednio licznych populacji owadów. Ze względu na dość łatwą hodowlę i zadowalający współczynnik przyrostu populacji w każdym roku, znaczenia nabrały
pszczoły z rodzaju murarka (Osmia L., Megachilidae). Na świecie na dużą skalę wykorzystywane
są takie gatunki jak: Osmia cornuta, O. cornifrons, O. lignaria czy występująca w naszej strefie
klimatycznej Osmia rufa (O. bicornis) – murarka ogrodowa. I właśnie ten gatunek ma wszelkie
predyspozycje, aby stać się ważnym uzupełniającym, a nawet podstawowym zapylaczem wielu
upraw, głównie sadowniczych, w Polsce.
Murarka ogrodowa ma wiele zalet – zimuje w stadium imago i dlatego rozpoczyna loty już
w połowie kwietnia, a kończy na przełomie maja i czerwca. Okres jej lotu pokrywa się z największym zapotrzebowaniem na zapylacze w naszej strefie klimatycznej, właśnie w tym okresie kwitnie większość owadopylnych upraw sadowniczych. Gatunek ten oblatuje około 150 taksonów,
w tym wszystkie uprawne. Uzyskiwany średni trzykrotny przyrost populacji w każdym sezonie
pozwala na dość szybkie zwiększanie liczebności kolonii, a hodowla murarek jest stosunkowo łatwa
i tania. Poza tym murarki są całkowicie pozbawione agresji. Ma to szczególne znaczenie dla alergików, uczulonych na jad pszczoły miodnej.
Hodowla i wykorzystanie murarek w Polsce ma kilkudziesięcioletnią historię, jednak zakres
jej wykorzystania był ograniczony z powodu niedostatecznie licznych hodowanych populacji.
Namnażanie murarki ogrodowej w Oddziale Pszczelnictwa ówczesnego Instytutu Sadownictwa
i Kwiaciarstwa rozpoczęto w 1999 r. Znaczna część kokonów uzyskiwanych w kolejnych latach
była rozprowadzana wśród sadowników i działkowców. Z tego powodu populacja pszczół w Instytucie utrzymywała się na poziomie kilkudziesięciu tysięcy osobników. Widząc potrzebę poprawy zapylenia upraw w Polsce na dużą skalę, w 2008 r. podjęto decyzję o złożeniu do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju projektu wdrożeniowego, którego celem było rozmnożenie posiadanej przez Oddział Pszczelnictwa ISK 50-tysięcznej populacji murarki ogrodowej do możliwie dużych rozmiarów, z przeznaczeniem do komercyjnego wykorzystania po zakończeniu projektu. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu był dr Dariusz Teper – pracownik Oddziału
Pszczelnictwa ISK w Puławach. Projekt pt. „Wykorzystanie dzikiej pszczoły samotnicy – murarki
ogrodowej (Osmia rufa L.) do zapylania towarowych plantacji roślin ogrodniczych oraz plantacji
nasiennych warzyw w uprawach polowych i pod osłonami w Polsce” (N R12-0007-06) rozpoczął
się 1 maja 2009 r., a zakończył 30 kwietnia 2012 r. W ramach projektu prowadzono obserwacje
i badania sprawdzające przydatność tego gatunku jako zapylacza upraw. Wprowadzono także
wiele praktycznych usprawnień, jak np. opaski z blachy na nogach skrzyń gniazdowych utrudniające dostęp gryzoni do kolonii, odpowiednie ustawienie skrzynek gniazdowych w stosunku do
stron świata, czy optymalna liczba wykładanych rurek gniazdowych w stosunku do liczby kokonów.
Obecnie hodowana populacja murarki ogrodowej liczy około 1 mln osobników i do licznych
plantatorów z całego kraju, głównie sadowników, trafia 600-800 tys. oprzędów pszczół rocznie.
Przyjmując średni trzykrotny przyrost populacji uzyskiwany w każdym roku, rozprowadzone dotychczas kokony dają obecnie około 4 mln murarek. Biorąc pod uwagę tylko uprawy jabłoni, gdzie
do dobrego zapylenia poleca się wyłożenie 1 tys. kokonów na 1 ha, taka ilość murarek może zapylić 4 tys. ha sadów jabłoniowych, co daje ogromne korzyści dla gospodarstw sadowniczych,
72

gdyż plon deserowych jabłek jest uzależniony od zapylaczy w około 90%. W kolejnych latach
zakres wykorzystania tych pszczół z pewnością się zwiększy i w znacznym stopniu poprawi zapylenie kwiatów roślin uprawnych, a w konsekwencji – na znaczną zwyżkę plonów.
Na wzrost popularności murarki ogrodowej mają niewątpliwie wpływ także publikacje
w prasie branżowej oraz liczne wykłady, szkolenia i konsultacje telefoniczne z sadownikami, prowadzone w ostatnich latach.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe problemy związane z niedoborami zapylaczy na uprawach w Polsce, jesteśmy przekonani, że podjęte działania, opisane powyżej, w dużym stopniu
przyczyniają się do poprawy kondycji finansowej gospodarstw sadowniczych oraz konkurencyjności polskich owoców na rynkach międzynarodowych.
Projekt realizowano w Zakładzie Zapylania Roślin w Oddziale Pszczelnictwa IO w Puławach. W dniu zakończenia projektu, w kwietniu 2012 r., populacja murarek liczyła blisko 300 tys.
osobników. Zgodnie z jego założeniami, po uprzednich konsultacjach z kierownictwem NCBiR
całość wyhodowanej populacji, została wykupiona przez koordynatora projektu w drodze przetargu. W wyniku hodowli prowadzonej w 2012 r. uzyskano blisko 900 tys. kokonów pszczół,
z czego już wiosną 2013 r. do plantatorów trafiło około 500 tys. oprzędów, a w 2014 r. do sadów
wprowadzono aż 800 tys. murarek.
Wśród obiorców indywidualnych było około 60 plantatorów różnych roślin sadowniczych
(jabłonie, wiśnie, czereśnie, śliwy, borówki, truskawki) posiadających uprawy o powierzchni od
kilku do kilkudziesięciu hektarów oraz firmy: Agrosimex (Goliany) – rozprowadzająca kokony
murarek wśród swoich klientów, a także Sumi Agro Poland – dystrybutor środków ochrony roślin.
Firma Sumi Agro Poland, w ramach akcji „Budujemy populację dzikich owadów zapylających”,
rozprowadziła nieodpłatnie w ciągu dwóch lat wśród wszystkich chętnych około 5 tys. niewielkich
kolonii murarek, w celu popularyzacji tego gatunku jako zapylacza. Ponadto, w kilkunastu dużych
gospodarstwach sadowniczych utworzyła tzw. „Centra murarkowe”, gdzie murarka zapylała nawet kilkadziesiąt hektarów sadów. Kolejnym odbiorcą była międzynarodowa organizacja ekologiczna „Greenpeace”, która wykorzystywała murarkę do częściowego zasiedlania tzw. „Hoteli dla
owadów”, rozmieszczanych na terenie całego kraju.
W celu popularyzacji murarek brano udział w szkoleniach organizowanych przez firmę doradczą FreshMazovia, dzięki czemu możliwe było przekazanie wiedzy na temat hodowli i wykorzystania murarek grupie ponad 100 sadowników.
Murarka ogrodowa jest doceniana przez coraz większą rzeszę plantatorów. Potwierdzają to
napływające do Instytutu informacje od sadowników wdrażających murarkę, którzy wypowiadają
się na temat przydatności tych pszczół jako zapylacza sadów w samych superlatywach. Wielu
sadowników po rozmnożeniu własnych kolonii do rozmiarów przewyższających ich potrzeby,
nadwyżki kokonów przekazuje kolegom z branży lub odsprzedaje, np. za pośrednictwem portali
ogłoszeniowych. Dowodem na to jest ciągle rozrastająca się liczba ofert sprzedaży oprzędów murarek w internecie. Wraz ze wzrostem popytu na muraki tworzy się również rynek na materiały
gniazdowe w postaci trzcinowych rurek, które są szczególnie chętnie zasiedlane przez ten gatunek
pszczół.
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BADANIA ODPORNOŚCI OWOCÓWKI JABŁKÓWECZKI (CYDIA POMONELLA)
NA WYBRANE INSEKTYCYDY PROWADZONE
Z ZASTOSOWANIEM METOD MOLEKULARNYCH
Damian Gorzka, Remigiusz W. Olszak*, Michał Hołdaj
Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
*Instytut Praktycznego Sadownictwa
Owocówka jabłkóweczka jest ważnym szkodnikiem sadów jabłoniowych na świecie, także
w Polsce. Liczba pokoleń tego fitofaga w sezonie wegetacyjnym zależy od warunków pogodowych. Samica owocówki składa jaja na powierzchni zawiązków owoców, rzadziej na liściach.
Gąsienice w kilka godzin po wylęgu wgryzają się w owoc i drążą korytarz aż do gniazda nasiennego, wypełniając go odchodami. Uszkodzone owoce najczęściej przedwcześnie opadają, nie nadają się do spożycia. W racjonalnie chronionych sadach produkcyjnych straty powodowane przez
owocówkę są niewielkie, zwykle nie przekraczają 0,5% owoców.
Od lat populacja owocówki jabłkóweczki była utrzymywana na niskim poziomie przy użyciu chemicznych środków ochrony roślin. Kilkuletnie regularne stosowanie środków należących
często do tej samej grupy chemicznej doprowadziło do selekcji ras odpornych szkodnika. W ostatnich latach w wielu krajach rejestruje się rasy owocówki jabłkóweczki wykazujące odporność lub
obniżoną wrażliwość na związki fosforoorganiczne, neonikotynoidy, makrocykliczne laktony oraz
pyretroidy, szczególnie tam, gdzie rozwijają się 2, a nawet 3 generacje szkodnika w sezonie.
W Polsce prowadzono badania nad oceną odporności owocówki jabłkóweczki na dwie grupy
najczęściej stosowanych środków: pyretroidy i związki fosforoorganiczne. Analizy mutacji genów
owocówki jabłkóweczki prowadzono w latach 2009-2014 w wybranych 6 sadach, zlokalizowanych w różnych rejonach kraju. Do detekcji mutacji kanału sodowego (kdr) oraz acetylocholinoesterazy (AchE) przystępowano każdorazowo po ekstrakcji DNA, które analizowano przy użyciu
RFLP-PCR, według określonych procedur. W przeprowadzonych badaniach wykazano mutacje
we fragmentach DNA u motyli tego szkodnika. We wszystkich badanych sadach stwierdzono występowanie mutacji zarówno genu kdr, jak i AchE. Zaobserwowano zróżnicowanie występowania
mutacji w poszczególnych generacjach występujących w sezonie wegetacyjnym.
Opisana wyżej innowacyjna metoda, wykorzystująca technikę molekularną, może być stosowana powszechnie do monitoringu odporności owocówki jabłkóweczki na związki fosforoorganiczne oraz pyretroidy. Po stwierdzeniu odporności należy wyeliminować nieskuteczne środki,
zastępując je bardziej nowoczesnymi i bezpiecznymi, z innych grup chemicznych. Opracowana
metoda pozwoli na racjonalną, bardziej skuteczną ochronę, zmniejszając skażenie środowiska naturalnego, redukując pozostałości środków w owocach i obniżając koszty ochrony sadu.
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MONITORING WYKRYWANIA FORM ODPORNYCH PATOGENÓW
ROŚLIN SADOWNICZYCH NA FUNGICYDY
Agata Broniarek-Niemiec, Beata Meszka, Hanna Bryk, Anna Poniatowska,
Monika Michalecka, Hubert Głos
Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Rośliny sadownicze są porażane przez liczne patogeny, spośród których grzyby powodują
choroby o największym znaczeniu gospodarczym. W ochronie sadów, szkółek i jagodników wykorzystuje się różne metody, przy czym najważniejsza jest metoda chemiczna, polegająca na stosowaniu opryskiwań środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne o różnym mechanizmie działania. Jednak wielokrotne i często niewłaściwe stosowanie niektórych z tych środków, zwłaszcza o podobnym mechanizmie działania, skutkuje powstawaniem odpornych na nie
form patogenów. Jest to związane między innymi z naturalną zmiennością genetyczną patogenów,
dużą liczbą pokoleń w sezonie, wirulencją oraz łatwością rozprzestrzeniania. Wśród sprawców
chorób roślin sadowniczych, najczęściej i najszybciej dochodzi do selekcji form odpornych grzybów: Venturia inaequalis, Neofabraea spp., Botrytis cinerea, Blumeriella jaapi i Monilinia spp.
Selekcji form odpornych sprzyja także monokulturowy sposób uprawy sadów i jagodników, często
na znacznych obszarach. W Instytucie Ogrodnictwa prowadzony jest monitoring form odpornych
patogenów w głównych rejonach sadowniczych kraju. Do badań stosuje się obecnie zarówno metody konwencjonalne, jak i biologii molekularnej. Uzyskane wyniki są wykorzystywane do opracowania lub modyfikacji programów ochrony roślin przed chorobami.
Najważniejszą chorobą w sadach jabłoniowych jest parch jabłoni, powodowany przez grzyb
V. inaequalis. Do ochrony liści i owoców stosowane są fungicydy z różnych grup chemicznych, często wielokrotnie w sezonie. Na niektóre z nich patogen wytworzył formy odporne, wskutek czego
nastąpiło obniżenie lub zupełny brak ich skuteczności. Obecnie w sadach jabłoniowych w Polsce
problem odporności grzyba V. inaequalis dotyczy przede wszystkim fungicydów dodynowych, anilinopirymidynowych i strobilurynowych. W ponad 55% badanych sadów występuje odporność na
fungicydy dodynowe, w około 30% – na strobiluryny i w prawie 20% – na anilinopirymidyny.
W czasie przechowywania jabłek największe straty powodują grzyby z rodzaju Neofabraea,
sprawcy gorzkiej zgnilizny jabłek. Najbardziej skuteczny w zwalczaniu tej choroby jest fungicyd
Topsin M 500 SC, zawierający tiofanat metylu z grupy benzimidazoli. Szczegółowe badania wykazały jednak, że ponad 60% izolatów uzyskanych z porażonych jabłek było odpornych na tę substancję, natomiast formy wrażliwe występowały z reguły na jabłkach pochodzących z młodych
drzew, nietraktowanych wcześniej fungicydami z tej grupy.
Odporność na benzimidazole występuje także w sadach wiśniowych i dotyczy grzyba
Blumeriella jaapi (sprawcy drobnej plamistości drzew pestkowych) oraz grzybów z rodzaju
Monilinia (sprawców brunatnej zgnilizny drzew pestkowych). Stwierdzono, że formy wymienionych grzybów odporne na tiofanat metylu występowały w około 70% monitorowanych sadów.
W ponad połowie z nich wykryto także odporność B. jaapi na fungicydy dodynowe.
Na plantacjach truskawek występują coraz większe problemy ze zwalczaniem szarej pleśni,
co może być związane z obniżeniem wrażliwości sprawcy choroby – grzyba Botrytis cinerea na
stosowane fungicydy. Ze wstępnych badań wynika, że w populacjach tego patogena doszło do
selekcji form odpornych na strobiluryny i anilinopirymidyny.
Występowanie form odpornych grzybów na stosowane fungicydy stwarza konieczność
wprowadzania zmian w stosowanych programach ochrony, zgodnie z wytycznymi
Międzynarodowego Komitetu Odporności Fungicydów (FRAC). Dotyczą one przede wszystkim
ograniczenia liczby zabiegów preparatami z grup wysokiego ryzyka wywołania odporności oraz
rotacji i stosowania mieszanin fungicydów o różnym mechanizmie działania. Zwraca się także
uwagę na racjonalną technikę ochrony i ograniczanie źródła infekcji pierwotnej.
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NOWE ODMIANY ROŚLIN SADOWNICZYCH WDROŻONE
DO UPRAWY TOWAROWEJ W POLSCE
Edward Żurawicz, Małgorzata Korbin, Stanisław Pluta, Agnieszka Masny,
Mariusz Lewandowski, Jolanta Kubik
Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
W latach 2012-2013 Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach wdrożył do uprawy towarowej
w Polsce 11 odmian roślin sadowniczych:
 jabłoń: ‘Ligolina’, ‘Free Redstar’, ‘Melfree’ i ‘Gold Milenium’:
‘LIGOLINA’ (‘Linda’ × ‘Golden Delicious’) – odmiana zimowa, bardzo plenna, mało podatna
na choroby grzybowe; owoce deserowe, bardzo smaczne; przydatna do integrowanej produkcji
(IP) i produkcji ekologicznej (PE).
‘FREE REDSTAR’ (rodowód nieznany, klon otrzymany z nasion pochodzących z USA) – odmiana zimowa, bardzo plenna, odporna na choroby grzybowe; owoce deserowe; przydatna do
IP i PE.
‘MELFREE’ (‘Melrose’ × ‘Freedom’) – odmiana zimowa, bardzo plenna, odporna na choroby
grzybowe; owoce deserowe, bardzo smaczne; przydatna do IP i PE.
‘GOLD MILENIUM’ (rodowód nieznany, klon otrzymany z nasion pochodzących z USA) –
odmiana późno-letnia, bardzo plenna, odporna na choroby grzybowe; owoce deserowe, bardzo
smaczne; przydatna do IP i PE.
 porzeczka czarna: ‘Gofert’, ‘Polares’ i ‘Tihope’:
‘GOFERT’ (‘Gołubka’ × ‘Fertodi-1’) – odmiana wczesna, bardzo plenna, odporna na choroby
grzybowe; przydatność owoców – uniwersalna; przydatna do kombajnowego zbioru owoców
oraz do IP i PE.
‘POLARES’ (S12/3/83 × EMB 1834/113) – odmiana późna, plenna, odporna na wielkopąkowca porzeczkowego; owoce polecane dla przetwórstwa i zamrażalnictwa; przydatna do kombajnowego zbioru owoców oraz do IP i PE.
‘TIHOPE’ (‘Titania’ × P9/11/14) – odmiana średniowczesna, plenna, odporna na amerykańskiego mączniaka agrestu i rdzę wejmutkowo-porzeczkową; owoce duże, polecane do przetwórstwa i zamrażalnictwa (wysoka zawartość ekstraktu, antocyjanów i witaminy C); przydatna
do kombajnowego zbioru owoców oraz do IP i PE.
 truskawka: ‘Hokent’, ‘Marduk’, ‘Markat’ i ‘Paladyn’:
‘HOKENT’ (‘Kent’ × ‘Honeoye’) – odmiana wczesna, bardzo plenna, odporna na choroby
grzybowe; przydatność owoców – uniwersalna; przydatna do IP i PE.
‘MARDUK’ (‘Marmolada®Onebor’ × ‘Dukat’) – odmiana średniowczesna, bardzo plenna, odporna na choroby grzybowe; przydatność owoców – uniwersalna; przydatna do IP i PE.
‘MARKAT’ (‘Marmolada®Onebor’ × ‘Dukat’) – odmiana średniowczesna, plenna, mało podatna na choroby grzybowe; owoce deserowe; przydatna do IP i PE.
‘PALADYN’ (‘Pandora’ × ‘Marmolada®Onebor’) – odmiana późna, bardzo plenna, mało podatna na choroby grzybowe; owoce deserowe; przydatna do IP.
WDROŻONE ODMIANY:
– są ważnym nośnikiem postępu biologicznego w polskim sadownictwie,
– przyczyniają się do utrzymania wysokiej pozycji polskiego sadownictwa,
– sprzyjają konkurencyjności polskiego sadownictwa przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska i zasad produkcji bezpiecznej żywności.
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NOWE PATOGENY INWAZYJNE ZAGRAŻAJĄCE
UPRAWOM ROŚLIN SADOWNICZYCH
Beata Meszka, Joanna Puławska, Monika Kałużna, Hanna Bryk, Monika Michalecka
Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Badania diagnostyczne nad występowaniem chorób infekcyjnych w najważniejszych rejonach sadowniczych Polski obejmujące wykorzystanie zarówno metod konwencjonalnych, jak
i biologii molekularnej, pozwoliły na wykrycie nowych i nieznanych dotychczas patogenów. Ma
to szczególne znaczenie w zakresie określenia zagrożenia dla polskich sadów, szkółek
i jagodników oraz opracowania skutecznych metod i programów ich zwalczania.
Po raz pierwszy w Polsce wykryto organizm grzybopodobny Phytophthora cactorum na
plantacji agrestu ‘Pax’. Patogen żyje w glebie, poraża system korzeniowy i powoduje zamieranie
nadziemnej części roślin. Jego rozwojowi i rozprzestrzenianiu sprzyjają ciężkie, mokre, zalewowe i słabo zdrenowane gleby oraz wysoka wilgotność względna powietrza. Ze względu na brak
zarejestrowanych środków ochrony roślin, konieczne jest opracowanie skutecznych metod zwalczania lub ograniczenia występowania patogena. Na borówce wysokiej po raz pierwszy stwierdzono grzyba Pestalotiopsis clavispora, powodującego zamieranie pędów. Patogen wykazuje
szczególnie silny wzrost w temperaturze 18-20 °C i w warunkach wysokiej wilgotności. Na podstawie wstępnych badań laboratoryjnych stwierdzono, że niektóre środki zarejestrowane do
zwalczania antraknozy i szarej pleśni borówki wysokiej hamują wzrost grzyba.
Badania nad etiologią gorzkiej zgnilizny jabłek z zastosowaniem zmodyfikowanej metody
multiplex PCR, obejmujące analizę około 1000 prób pobranych z różnych rejonów kraju, wykazały, że prawie 90% wyizolowanych grzybów stanowił gatunek Neofabraea alba, a około 10%
N. perennans. Po raz pierwszy stwierdzono także obecność nowego gatunku Cryptosporiopsis
kienholzii (1,7%), blisko spokrewnionego z grzybami z rodzaju Neofabraea. Dotychczas występowanie C. kienholzii notowano jedynie w Portugalii i Kanadzie. Obserwuje się także zwiększone nasilenie w polskich sadach gorzkiej zgnilizny powodowanej przez Glomerella spp. Identyfikacja szczepów z zastosowaniem metody PCR ze specyficznymi starterami wykazała, że należą
one do gatunku Glomerella acutata, do tej pory znanego jako patogen truskawki i borówki wysokiej.
Na roślinach sadowniczych wykryto nowe, dotychczas nieopisane w literaturze, patogeny
bakteryjne. Z różnych organów wiśni, pochodzących z kilku rejonów sadowniczych kraju, wyizolowano grupę szczepów Pss(A) o nietypowych cechach fenotypowych. Przeprowadzone analizy genetyczne wykazały, że szczepy te tworzą nowy, nieopisany dotąd gatunek bakterii.
Z roślin borówki wysokiej z objawami guzowatości wyizolowano natomiast bakterie Agrobacterium rubi, znane dotychczas jako patogen maliny, a z drobnych, brunatnych plam na liściach ̶
patogeniczne bakterie z rodzaju Pseudomonas. Ponadto, na drzewach pestkowych i złocieniu
(Chrysanthemum) wykryto i opisano dwa nowe gatunki bakterii tumorogennych: Rhizobium
skierniewicense i Rhizobium nepotum. Oba gatunki zostały zatwierdzone przez Międzynarodowy
Komitet Systematyki Prokariotów (International Committee on Systematics of Prokaryuote,
ICSP).
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OCENA ODPORNOŚCI MSZYCY JABŁONIOWEJ (APHIS POMI)
I JABŁONIOWO-BABKOWEJ (DYSAPHIS PLANTAGINEA) W SADACH PRODUKCYJNYCH
NA PODSTAWIE POZIOMU AKTYWNOŚCI ENZYMATYCZNEJ

Michał Hołdaj, Damian Gorzka, Remigiusz W. Olszak*
Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
*Instytut Praktycznego Sadownictwa
Mszyce należą do najgroźniejszych szkodników jabłoni w Polsce. Mszyca jabłoniowa jest
szczególnie groźna w szkółkach oraz młodych sadach, ponieważ żeruje na najmłodszych liściach
i niezdrewniałych wierzchołkach młodych pędów. Natomiast mszyca jabłoniowo-babkowa żeruje
w zwiniętych liściach i jest bardzo trudna do zwalczania. Powoduje także uszkodzenia, deformacje
i drobnienie owoców, które pozostają na drzewach aż do zbioru, ale nie mają żadnej wartości
handlowej. W większości przypadków tylko ochrona środkami chemicznymi może ograniczyć
szkody powodowane przez licznie występujące mszyce w sadach. Niestety częste (nawet 5 razy
w sezonie) stosowanie zabiegów przy ograniczonej możliwości rotacji środków ochrony z różnych
grup chemicznych, nieuchronnie prowadzi do selekcji ras odpornych.
W Pracowni Entomologii Roślin Sadowniczych, przy współfinansowaniu Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, zrealizowano projekt badawczy, którego celem było opracowanie szybkiej metody oceny wystąpienia odporności w badanej populacji mszyc. Wprowadzenie tej metody
do praktyki skutkuje wyeliminowaniem danego sadu produkcyjnego z programu ochrony środków, na które została stwierdzona odporność. Zaprzestanie stosowania nieskutecznych aficydów
ma wymierny pozytywny efekt zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i ekologicznym. W trakcie realizacji projektu zastosowano nowatorskie dla polskiego sadownictwa metody analizy aktywności enzymatycznych (MFO – oksydaz o funkcjach mieszanych) oraz badania skuteczności
działania insektycydów najczęściej stosowanych do zwalczania mszyc. System MFO jest odpowiedzialny za detoksykację organizmu i uczestniczy w metabolizmie wielu insektycydów z grup
chemicznych takich jak: związki fosforoorganiczne, związki acylomocznikowe czy neonikotynoidy. Przyspieszony, w stosunku do mszyc wrażliwych, metabolizm mszyc odpornych został
uznany za mechanizm odporności. Analizy poziomu aktywności enzymatycznej mszyc oraz korelacja z wynikami skuteczności poszczególnych aficydów wskazuje, czy w danej populacji owada
występują osobniki odporne i w jakim stopniu. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych analiz w sadach produkcyjnych zlokalizowanych w różnych rejonach Polski stwierdzono, że w kilku
wystąpiło do 20% osobników mszycy odpornych na środki z grupy neonikotynoidów.
Zastosowanie omówionych technik pozwala na szybkie i skuteczne diagnozowanie obecności w sadach jabłoniowych ras mszyc odpornych na najczęściej stosowane środki ochrony roślin.
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ODPORNOŚĆ PRZĘDZIORKA CHMIELOWCA (TETRANYCHUS URTICAE)
ORAZ PRZĘDZIORKA OWOCOWCA (PANONYCHUS ULMI)
NA FENPIROKSYMAT – AKARYCYD Z GRUPY METI
Damian Gorzka, Michał Hołdaj
Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
W sadach jabłoniowych dominuje przędziorek owocowiec, lokalnie może pojawić się także przędziorek chmielowiec. Przędziorki należą do bardzo ważnych szkodników jabłoni. Uszkadzają liście, powodują ich żółknięcie i przedwczesne opadanie, co ma istotny wpływ na wzrost
oraz owocowanie drzew, a także na jakość owoców. Ich rozwój jest bardzo dynamiczny, w sezonie wegetacyjnym rozwija się 3-5 pokoleń tych roztoczy. Dlatego w wielu sadach konieczne jest
stosowanie nawet kilku zabiegów zwalczających przędziorki. Z drugiej strony wybór dozwolonych akarycydów jest niewielki. Od lat do zwalczania ruchomych stadiów przędziorków powszechnie stosowane są środki roztoczobójcze (Ortus 05 SC, Magus 200 SC, Sanmite 20 WP)
z grupy METI – inhibitory mitochondrialnego transportu elektronów. Wiadomo, że wieloletnie
i wielokrotne opryskiwanie przędziorków preparatami o takim samym mechanizmie działania
może prowadzić do selekcji ras odpornych. Od kilku lat w niektórych rejonach Polski obserwuje
się obniżenie skuteczności akarycydów z grupy METI. Dlatego podjęto badania nad oceną stopnia odporności przędziorków w sadach jabłoniowych. W tym celu z kilku sadów zlokalizowanych w różnych rejonach Polski, w których stwierdzono niższą skuteczność środków z wymienionej grupy, pobierano próby przędziorków i poddawano je testom laboratoryjnym. Stwierdzono odporność przędziorka owocowca (Panonychus ulmi) oraz przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae) na fenpiroksymat – akarycyd z grupy METI.
Zastosowano innowacyjną metodę oceny odporności przędziorków na akarycydy. Stwierdzono, że użyty test laboratoryjny może być wykorzystany powszechnie w praktyce sadowniczej. Za pomocą tej metody można stosunkowo szybko wykryć obecność ras odpornych przędziorków i podjąć racjonalne zwalczanie, eliminując nieskuteczne środki. Dzięki temu zmniejszy
się zużycie akarycydów z grupy METI, co będzie korzystne dla środowiska, producentów owoców oraz dla konsumentów.
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PRZYDATNOŚĆ SYSTEMÓW PROGNOSTYCZNYCH W OCHRONIE JABŁONI
PRZED PARCHEM JABŁONI (VENTURIA INAEQUALIS)
Sylwester Masny, Beata Meszka
Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Parch jabłoni jest najgroźniejszą chorobą jabłoni (Malus spp.), powodującą straty w jakości
i wielkości plonu. Sprawca choroby, grzyb Venturia inaequalis, poraża większość organów nadziemnej części drzew, głównie liście i owoce. W sadach niechronionych, założonych z odmian
podatnych, choroba może powodować straty dochodzące do 100% plonu, a w skrajnych przypadkach nawet zamieranie drzew. Występowanie oraz rozwój parcha jabłoni są głównie wynikiem
interakcji między patogenem a rośliną-gospodarzem. Przebieg tej interakcji zależy od zabiegów
stosowanych w sadzie, w tym zwalczania choroby, oraz od warunków atmosferycznych. Na podstawie danych opublikowanych przez różnych autorów lub w wyniku bezpośrednio prowadzonych
badań, opracowano modele symulacyjne, dotyczące najważniejszych procesów w rozwoju
V. inaequalis i epidemii choroby: RIMpro (Holandia), MetApple (Austria), AVI-MET (Polska),
A-scab (Włochy), Adem (Anglia), Clean Arbo (Francja) oraz modele Schorfprognose i Aschorf
(Niemcy). W Polsce wykorzystywane są pierwsze trzy. Modele RIMpro i MetApple działają w
systemie on-line ze stacjami meteorologicznymi i prognozują wysiewy zarodników workowych
patogena oraz określają ryzyko infekcji. Natomiast AVI-MET używany jest jako program komputerowy współpracujący z sygnalizatorami typu AVI (TEXA, Kutno), który sygnalizuje ryzyko
infekcji na bazie algorytmów Millsa i MacHaredy’ego.
Badania porównawcze RIMpro, MetApple i AVI-MET wykazały, że dane prognostyczne
dotyczące terminów infekcji jabłoni uzyskiwane z modeli nie zawsze pokrywały się ze sobą,
np. AVI-MET wskazywał większą liczbę takich terminów niż RIMpro i wówczas uzyskiwano
istotnie wyższą skuteczność stosowanych programów ochrony jabłoni przed parchem. Pomimo,
że testowane modele symulacyjne mogą być przydatne w opracowywaniu systemów wspomagania decyzji w zwalczaniu parcha jabłoni i doradztwie, to wyniki badań własnych, wskazują na
potrzebę dalszego ich doskonalenia, miedzy innymi ze względu na zróżnicowanie wskazań terminów rozpoczęcia i zakończenia wysiewów zarodników workowych oraz sygnalizowanych terminów infekcji jabłoni. Na podstawie przeprowadzonych analiz zarejestrowanych wysiewów zarodników workowych V. inaequalis opracowano prostą metodę zwiększania wiarygodności prognozowania, czyli zmniejszania przedziałów niepewności wskazań modeli symulacyjnych. Przewiduje się, że dzięki dalszym badaniom nad skutecznością programów ochrony jabłoni przed parchem, opartych na wskazaniach modeli, możliwe będzie bardziej racjonalne stosowanie fungicydów, ograniczające pozostałości w owocach i negatywny wpływ na środowisko naturalne, przy
jednoczesnym utrzymaniu wysokiej skuteczności ochrony jabłoni przed parchem.
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WPŁYW RÓŻNYCH ZABIEGÓW NA UKORZENIANIE I WYDAJNOŚĆ
W MATECZNIKU DWÓCH PODKŁADEK DLA CZEREŚNI
Paweł Bielicki, Alojzy Czynczyk, Andrzej Nowakowski*
Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Nasiennictwa Roślin Ogrodniczych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
*Gospodarstwo Szkółkarskie Andrzej i Szymon Nowakowscy
‘Gisela 5’ jest wartościową, słabo rosnącą podkładką, umożliwiającą zakładanie intensywnych sadów czereśniowych w Polsce. Mimo niewątpliwych zalet podkładka ta wciąż nie jest powszechnie stosowana w praktyce. Powodem jest jej trudne rozmnażanie i związana z tym wysoka
cena jednostkowa. Obecnie ‘Gisela 5’ jest rozmnażana prawie wyłącznie metodą kultur in vitro,
ponieważ podejmowane próby rozmnażania metodami tradycyjnymi okazały się mało efektywne.
Celem podjętych badań było zwiększenie efektywności rozmnażania podkładki ‘Gisela 5’
w mateczniku podkładek, z zastosowaniem udoskonalonej metody odkładów poziomych stałych.
Badania prowadzono w latach 2007-2010 w Gospodarstwie Szkółkarskim Andrzeja i Szymona
Nowakowskich w Żdżarach, koło Nowego Miasta, w powiecie grójeckim. Doświadczenie założono na istniejącej plantacji matecznej podkładki ‘Gisela 5’, w dwóch kwaterach: 3-letniej i 6-letniej
oraz na 6-letniej plantacji matecznej czereśni ‘F12/1’, która stanowiła kombinację kontrolną dla
podkładki ‘Gisela 5’. Mateczniki obu podkładek zostały założone i były prowadzone w formie
odkładów poziomych stałych. Rośliny mateczne posadzono w rozstawie 1,5 × 0,4 m. Młode pędy
wyrastające z roślin matecznych były obsypywane mieszaniną trocin z ziemią. Całe doświadczenie
zaplanowano w układzie bloków losowych w czterech powtórzeniach. Jedno poletko doświadczalne miało długość 2,0 m i zmienną liczbę roślin matecznych, wynoszącą od 40 do 60 sztuk.
W doświadczeniu zastosowano następujące kombinacje: nacinanie kory przez zranienie z dwóch
stron każdego pędu tuż nad nasadą; obrączkowanie pędów drutem miedzianym o grubości około
0,6 mm tuż nad nasadą; rozkładanie siatki plastikowej o średnicy oczek około 6-8 mm na rośliny
mateczne wiosną; kombinacja kontrolna – bez żadnych zabiegów. Na poletkach z podkładką ‘Gisela 5’ zastosowano dodatkową kombinację, którą było przykrywanie na wiosnę roślin matecznych
siatką stalową o wymiarach oczek 6 × 8 mm. Po odcięciu jesienią wszystkich odkładów, na okres
zimy rośliny mateczne były obsypane mieszaniną trocin i ziemi w celu zabezpieczenia przed niskimi temperaturami. Wiosną odsłaniano rośliny mateczne, a młode pędy wyrastające z roślin matecznych, po osiągnięciu wysokości około 15 cm, były pierwszy raz obsypane mieszaniną trocin
z ziemią w celu wywołania procesu etiolacji. W miarę wzrostu pędów wykonywane były kolejne
obsypywania. Wszystkie wyrosłe jednoroczne pędy obu klonów były jesienią, po odgarnięciu trocin,
odcinane od roślin matecznych i poddawane szczegółowym pomiarom grubości oraz liczby korzeni.
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że zastosowane w doświadczeniu zabiegi
obrączkowania i zranienia (przez nacinanie) miały wpływ na poprawę ukorzenienia wyrastających pędów obu badanych podkładek ‘F12/1’ i ‘Gisela 5’. Dla klonu ‘F12/1’ każdy z 4 zastosowanych zabiegów poprawiających miał wyraźny wpływ na stopień ukorzenienia oraz wydajność
handlową podkładek z 1 mb matecznika. Te same zabiegi poprawiające ukorzenienie podkładki
‘F12/1’ zastosowane dla podkładki ‘Gisela 5’ nie wpłynęły na lepsze ukorzenienie uzyskanych
odkładów. W przypadku podkładki ‘Gisela 5’ wyraźną poprawę ukorzenienia odebranych pędów
uzyskano w wyniku zastosowania w mateczniku plastikowej siatki o średnicy oczek 6-8 mm.
W tej kombinacji dwukrotnie zwiększył się udział podkładek ukorzenionych i wyraźnie wzrosła
wydajność handlowa podkładek z 1 mb odkładu poziomego stałego.
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WYKORZYSTANIE DRAPIEŻNYCH ROZTOCZY W BIOLOGICZNYM ZWALCZANIU PRZĘDZIORKÓW I SZPECIELI W UPRAWACH SADOWNICZYCH
Małgorzata Sekrecka, Bożena Pawlik
Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Roztocze roślinożerne – przędziorki (Tetranychidae) i szpeciele (Eriophyoidea) należą do
bardzo ważnych szkodników upraw sadowniczych. W większości sadów i plantacji roślin jagodowych muszą być zwalczane co roku, a lokalnie konieczne jest wykonanie 2-3 zabiegów w sezonie
wegetacji. Przy braku możliwości prawidłowej rotacji akarycydów obserwuje się selekcję ras odpornych roztoczy roślinożernych. W związku z tym poszukuje się metod wspomagających chemiczną walkę i jednocześnie bezpiecznych dla środowiska naturalnego. Jedną z nich jest metoda
biologiczna. Jest ona bardzo ważnym elementem we wdrażaniu Integrowanej Ochrony Roślin,
wymaga jednak poznania zespołu wrogów naturalnych i określenia ich roli w ograniczaniu liczebności szkodników. Z tego względu prowadzone są badania nad składem gatunkowym najważniejszych grup drapieżców i parazytoidów, ich biologią oraz rolą w ograniczaniu organizmów szkodliwych.
W biologicznym zwalczaniu roztoczy roślinożernych (przędziorków i szpecieli) w sadach
i jagodnikach bardzo pomocne są drapieżne roztocze z rodziny dobroczynkowatych (Phytoseiidae). Spośród wielu gatunków tych roztoczy, zarówno naturalnie występujących w przyrodzie, jak
również rozmnażanych w warunkach laboratoryjnych, najszersze zastosowanie w praktyce znalazł
dobroczynek gruszowiec (Typhlodromus pyri Scheut.).
W Instytucie Ogrodnictwa została opracowana metoda całorocznej hodowli dobroczynka
oraz zalecenia dotyczące wprowadzania tego drapieżcy do sadów jabłoniowych. Przeprowadzono
wiele prac nad składem gatunkowym dobroczynkowatych, występujących w sadach owocowych
oraz na plantacjach porzeczki czarnej, maliny i borówki wysokiej. Badania te pozwoliły w znaczącym stopniu poszerzyć dotychczasową wiedzę o pożytecznej akarofaunie zasiedlającej rośliny
sadownicze.
Oryginalnym wkładem do nauki były także badania dotyczące drapieżnych roztoczy z rodziny Stigmaeidae, których rola w biocenozie polskich sadów była dotychczas nieznana. Stwierdzono, że w sadach jabłoniowych Polski wśród roztoczy z rodziny Stigmaeidae dominuje Zetzellia
mali Ewing. Ponadto wykazano, że najlepsze efekty w zwalczaniu szkodliwych roztoczy można
uzyskać, gdy na drzewach występują jednocześnie dwa gatunki drapieżnych roztoczy: Z. mali
oraz T. pyri. Roztocze z rodziny Stigmaeidae i Phytoseiidae można łatwo przenosić z jednego sadu
do drugiego, wykorzystując do tego celu opaski filcowe zakładane na pnie drzew.

83

WYKRYCIE PO RAZ PIERWSZY W POLSCE INWAZYJNEGO GATUNKU OWADA
– DROSOPHILA SUZUKII MATSUMURA
Barbara H. Łabanowska, Wojciech Piotrowski, Małgorzata Tartanus
Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Drosophila suzukii jest owadem inwazyjnym, który pojawił się w Europie w 2008 roku. Po
raz pierwszy w 2013 roku, podczas dorocznej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych
informowaliśmy, że może on pojawić się także w Polsce i zaproponowaliśmy dla niego polską
nazwę – muszka plamoskrzydła. Monitoring obecności tego owada prowadziliśmy w centralnej,
południowej i zachodniej Polsce na plantacjach borówki, a później także truskawki i maliny
w latach 2012-2014. Stosowane były pułapki dostępne komercyjnie, przygotowane we własnym
zakresie oraz przez polską firmę ICB Pharma z Jaworzna (pułapka i płyn wabiący) i pułapki oraz
atraktant pochodzące z BIOIBERICA SA w Hiszpanii. Pułapki z płynem wabiącym wywieszano
na początku lipca. W Polsce centralnej kontrolowano systematycznie – co 1-2 tygodnie,
w dalszych lokalizacjach – rzadziej, w miarę możliwości.
Muchówki D. suzukii wykryto w 2014 r. w pułapkach na terenie woj. wielkopolskiego
i podkarpackiego (borówka i malina). Owady te odłowiły się jesienią, a informacje o ich występowaniu w Polsce zgłoszono do GIORiN w Warszawie i podano w prasie ogrodniczej (Łabanowska, Piotrowski 2015, Truskawka, malina, jagody 1: 16; Łabanowska, Piotrowski, Tartanus
2015, 58. Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych, str. 114-117; Łabanowska, Piotrowski,
Tartanus 2015, 55. Sesja IOR, Poznań, Streszczenia, str. 16-17).
Drosophila suzukii – osobniki dorosłe z czerwonymi oczami, skrzydła o rozpiętości 56 mm, długość ciała 2,6-3,4 mm, barwy od żółtawej do brązowej, z ciemnymi paskami na
odwłoku. Cechy rozpoznawcze – ciemne plamy na brzegu dolnej części skrzydeł u samca oraz
charakterystyczne, ząbkowane pokładełko na zakończeniu odwłoka samicy (służy ono do
przecinania skórki owocu podczas składania jaj). Jaja są składane do wnętrza dojrzewających
i dojrzałych owoców, gdzie żerują wylęgłe larwy (beznogie, białe lub brudnobiałe, długości do
3,5 mm). W sezonie może rozwinąć się kilka-kilkanaście pokoleń owada. Straty w plonie mogą
być bardzo duże. Uszkadzane są owoce różnych gatunków roślin jagodowych, pestkowych oraz
innych uprawnych i dzikorosnących.
Podjęto kampanię informacyjną o zagrożeniu i szkodliwości w prasie ogrodniczej, podczas
konferencji oraz innych spotkań szkoleniowych dla producentów. Przygotowana jest specjalna
instrukcja monitoringu występowania Drosophila suzukii w ramach programu wieloletniego
(2015-2020) pt. „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. Po stwierdzeniu zwiększonego zagrożenia, zostaną podjęte próby zwalczania. Planowane
jest założenie i prowadzenie specjalnej strony internetowej.
Monitoring obecności Drosophila suzukii w Polsce był prowadzony w latach 2012-2014 w Instytucie
Ogrodnictwa w Skierniewicach w ramach zadania Programu Wieloletniego (2008-2014), Zadanie 1.7
pt. „Monitorowanie występowania oraz opracowanie metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się nowych
dla warunków Polski i szczególnie szkodliwych agrofagów na plantacjach roślin jagodowych”.
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EFEKTYWNOŚĆ PUŁAPKI ZAPACHOWEJ DO SYGNALIZACJI LOTU ŚMIETKI
KAPUŚCIANEJ (DELIA RADICUM L.) ORAZ OKREŚLENIA NA TEJ PODSTAWIE OPTYMALNEGO TERMINU ZWALCZANIA
Robert Wrzodak, Katarzyna Woszczyk, Andrzej Lewandowski
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych i Ozdobnych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Wstęp
Jednym z głównych szkodników warzyw kapustnych jest śmietka kapuściana (Delia radicum L.), która przy niewłaściwie prowadzonej ochronie może przyczynić się do obniżenia plonu
sięgającego 80%. Niska skuteczność ochrony kapusty głowiastej przed tym szkodnikiem wynika
najczęściej z nieterminowego wykonania zabiegów chemicznych.
Celem badań było opracowanie metody wczesnego wykrywania muchówek śmietki na polach kapusty głowiastej oraz śledzenie dynamiki lotu przy użyciu pułapek zapachowych i określenie na tej podstawie optymalnych terminów wykonania zabiegów zwalczania.
Metodyka
Badania nad ustaleniem optymalnych terminów zabiegów chemicznych w celu ochrony kapusty głowiastej przed śmietką kapuścianą prowadzono w latach 2011-2012 na polach Instytutu
Ogrodnictwa w Skierniewicach. Monitoring prowadzono przy użyciu pułapek zapachowych zawierających wabik – izotiocyjanian allilu. Liczbę odłowionych samic śmietki kapuścianej rejestrowano 2- lub 3-krotnie w ciągu tygodnia, przez cały okres wegetacji. Dla porównania efektywności pułapki zapachowej w polu prowadzono lustrację metodą tradycyjną, polegającą na notowaniu liczby roślin ze złożonymi jajami śmietki. Progiem zagrożenia jest odnalezienie powyżej 10 jaj
na 10 kolejno przeglądanych roślinach. Przy użyciu pułapki zapachowej progiem jest odłowienie
powyżej 2 muchówek dziennie przez 2 kolejne dni. Po przekroczeniu tych wartości podejmowano
decyzję o terminie wykonania opryskiwania. W okresie zbiorów rejestrowano liczbę roślin i korzeni zniszczonych przez larwy śmietki kapuścianej.
Wyniki
W roku 2011 na polu, na którym zabiegi chemiczne wykonywano na podstawie monitoringu
przy użyciu pułapek zapachowych, stwierdzono 3,75% roślin uszkodzonych przez wiosenne pokolenie i 0,63% roślin uszkodzonych przez letnie pokolenie śmietki kapuścianej. Na polu, gdzie
zabiegi wykonano na podstawie obserwacji składania jaj przez samice, liczba uszkodzonych roślin
była dwukrotnie wyższa. Na polu, gdzie nie zwalczano śmietki kapuścianej, stwierdzono dla kolejnych pokoleń 30,6% i 9,4% uszkodzonych roślin. W roku 2012 uzyskano podobne wyniki.
Liczba uszkodzonych roślin na polu traktowanym środkami ochrony roślin w oparciu o liczebność
odłowionych muchówek w pułapki zapachowe wyniosła dla kolejnych pokoleń 3,75% i 10,0%.
Na polu chronionym na podstawie obserwacji dynamiki składania jaj stwierdzono 2- i 2,5-krotnie
więcej uszkodzonych roślin. Na polu nietraktowanym środkami ochrony roślin stwierdzono 48,7%
i 70% uszkodzonych roślin przez kolejne pokolenia śmietki kapuścianej.
Wnioski
1. Pułapki zapachowe zawierające wabik – izotiocyjanian allilu, pozwalają na precyzyjne określenie terminu nalotu śmietki kapuścianej (D. radicum L.) na pola kapusty głowiastej.
2. Skuteczność zabiegów wykonanych w terminie ustalonym za pomocą pułapek zapachowych
była wyższa niż wykonanych na podstawie obserwacji składania jaj przez samice.
3. Pułapka zapachowa do wykrywania i śledzenia lotu muchówek śmietki kapuścianej stanowi
ważny element w integrowanej ochronie kapusty głowiastej.
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MARKERY DNA JAKO NARZĘDZIE DO SELEKCJI ODPORNYCH NA FUZARYJNĄ
ZGORZEL SZYJKI I PODSTAWY ŁODYG ROŚLIN POMIDORA
Wojciech Szczechura, Mirosława Staniaszek, Marzena Nowakowska, Elżbieta U. Kozik
Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Fuzaryjne więdnięcie szyjki i podstawy łodygi pomidora wywoływane przez Fusarium
oxysporum f.sp. radicis-lycopersici (FORL) jest ważną chorobą, powodującą straty plonu mogące dochodzić do 65% zarówno w uprawie polowej, jak i pod osłonami. Choroba może rozwijać
się na każdym etapie rozwoju rośliny, objawiając się brązowieniem i gniciem korzeni, brunatnieniem wewnętrznych tkanek piętki korzeniowej i podstawy łodygi oraz wiązek przewodzących
w jej dolnej części. Odporność na patogena warunkowana jest przez dominujący gen Frl zmapowany na długim ramieniu chromosomu 9 Solanum peruvianum, w pobliżu centromeru. Uprawa odmian odpornych na FORL staje się alternatywą dla stosowania chemicznych środków
ochrony roślin, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko i konsumentów. Klasyczne
metody selekcji oparte na testach fitopatologicznych są często czasochłonne, kosztowne i wymagają powtórzeń. Techniki molekularne, zwłaszcza te oparte o łańcuchową reakcję polimerazy
(PCR), wydają się być dobrą alternatywą dla klasycznych metod selekcji. Markery DNA, sprzężone z genami odporności, mogą w znacznym stopniu ułatwić identyfikację pożądanej cechy
w materiałach hodowlanych, co w konsekwencji umożliwi skrócenie procesu hodowli nowych
odmian i obniży koszty.
Do identyfikacji markerów DNA, sprzężonych z genem Frl, wykorzystano startery RAPD
(Random Amplified Polymorphic DNA) oraz sekwencje typu COSII (Conserved Ortolog Set II)
z chromosomu 9 pomidora, zdeponowane w bazie SGN (www.solgenomics.net). Markery, które
różnicowały formy rodzicielskie wykorzystano do analiz zbiorczych prób DNA (BSA – bulked segregant anlysis, analiza zbiorczych prób segregantów), które przygotowano dla roślin pokolenia F2.
Przeprowadzone badania doprowadziły do identyfikacji dwóch markerów: markera RAPD
OPC081100,790 oraz markera typu CAPS C2-251100, sprzężonych z genem Frl, którego ekspresja
związana jest z odpornością pomidora na FORL. Polimorfizm markera C2-251100 uzyskano
w wyniku trawienia produktów PCR enzymem restrykcyjnym XapI. Oba markery są markerami
kodominującymi, umożliwiającymi identyfikację roślin homozygotycznie odpornych.
W celu sprawdzenia poprawności działania zidentyfikowanych markerów zbadano ich amplifikację w genotypach o znanej odpowiedzi na infekcję patogenem. Przeprowadzone analizy
wykazały zgodność detekcji markerów z oceną odporności/podatności badanych odmian, co jest
potwierdzeniem, że mogą być one wykorzystane w hodowli odpornościowej pomidora do selekcji genotypów odpornych na fuzaryjną zgorzel szyjki i podstawy łodygi. Prosta i powtarzalna
metodyka ich identyfikacji umożliwia prowadzenie selekcji na wczesnym etapie rozwoju rośliny.
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NOWE ODMIANY HETEROZYJNE ROŚLIN WARZYWNYCH
WYHODOWANE W INSTYTUCIE OGRODNICTWA
Elżbieta U. Kozik, Urszula Kłosińska, Piotr Kamiński, Marzena Nowakowska
Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Wychodząc naprzeciw wymaganiom producentów i konsumentów w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach wyhodowano w ostatnich latach i wpisano do Krajowego Rejestru 6 odmian
heterozyjnych roślin warzywnych: pomidor (‘Cykada F1’), ogórek (‘Edyp F1’, ‘Ibis F1’), kalafior
(‘Meloman F1’), kapusta brukselska (‘Prezes F1’, ‘Apetita F1’).
Odmiany ogórka i pomidora, ze względu na kompleksową odporność na najważniejsze choroby,
rekomendowane są do uprawy ekologicznej oraz integrowanej z ograniczoną ochroną chemiczną.
Wprowadzenie do obrotu wyżej wymienionych mieszańców heterozyjnych warzyw przyczyni się
do zwiększenia konkurencyjności polskiego warzywnictwa w stosunku do odmian zagranicznych.
‘CYKADA F1’ – wczesna odmiana pomidora, polecana do uprawy pod osłonami w podłożach tradycyjnych i sztucznych oraz do gruntu przy palikach. Odmiana bardzo plenna, o bardzo
dobrej strukturze plonowania (powyżej 90% stanowią owoce o średnicy powyżej 6 cm i masie
180-260 g). Owoce mięsiste, twarde, okrągłe, lekko spłaszczone, bardzo smaczne, ciemnoczerwone, bez zielonej piętki, o dużej wytrzymałości na zgniatanie i dobrej trwałości pozbiorczej.
Mieszaniec o odporności na najważniejsze choroby w uprawie pod osłonami: wirusa mozaiki tytoniu (ToMV), wertycyliozę (Ve1), więdnięcie fuzaryjne (Fol 0, Fol 1) i fuzariozę zgorzelową (Forl).
‘EDYP F1’ – średniowczesna odmiana ogórka polowego, plenna, o bardzo dobrej strukturze
plonowania (ponad 90% plonu handlowego w plonie ogólnym) oraz długim okresie wegetacji.
Owoce średniej długości, bardzo kształtne, cylindryczne, nie przerastają na grubość; skórka zielona
z połyskiem; brodawki małe; przekrój poprzeczny okrągłotrójkątny; komora nasienna średnia.
Owoce bardzo smaczne, chrupkie, bez goryczy, polecane do konserwowania i kwaszenia, a zbierane
codziennie na korniszony oraz do bezpośredniej konsumpcji. Odmiana posiada kompleksową odporność na choroby (mączniak rzekomy i prawdziwy, parch dyniowatych, wirus mozaiki ogórka).
‘IBIS F1’ – wczesna odmiana ogórka polowego, bardzo plenna, stabilna w plonowaniu.
Owoce krótkie do średnich, tępo zakończone przy nasadzie, nie przerastające na grubość; skórka
zielona do ciemnozielonej; brodawki małe, przekrój poprzeczny okrągłotrójkątny; komora nasienna mała do średniej. Owoce bardzo smaczne, chrupkie, bez goryczy, polecane do konserwowania i kwaszenia. Posiada kompleksową odporność na choroby (mączniak rzekomy i prawdziwy,
parch dyniowatych, wirus mozaiki ogórka).
‘MELOMAN F1’ – średniowczesna odmiana kalafiora przeznaczona do zbioru od końca
czerwca do połowy lipca, odznacza się dużą plennością, wytwarza róże bez antocyjanu, o masie
do 1 kg, o białokremowej barwie, bez tendencji do omszenia, dobrze okryte liśćmi zewnętrznymi.
Odmiana jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia oraz do przetwórstwa.
‘APETITA F1’ – odmiana kapusty brukselskiej przeznaczona do zbioru od połowy października do połowy listopada. Wysokość roślin około 90 cm, kształt łodygi stożkowaty do cylindrycznego. Główki zielone, kuliste, zwięzłe, średniej wielkości. Odmiana bardzo plenna, wyrównana, przeznaczona do bezpośredniego spożycia oraz przetwórstwa.
‘PREZES F1’ – odmiana kapusty brukselskiej o średniopóźnym terminie dojrzewania,
przeznaczona do zbioru od połowy listopada do połowy grudnia. Wysokość roślin około 1 m,
kształt łodygi cylindryczny. Główki zielone, zwięzłe, średniej wielkości, kuliste i wyrównane. Odmiana bardzo plenna, przeznaczona do przetwórstwa, na mrożonki oraz do bezpośredniego spożycia.
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NOWE ŚRODKI W OCHRONIE KAPUSTY PEKIŃSKIEJ
Agnieszka Włodarek, Józef Robak, Jan Sobolewski, Agnieszka Czajka
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych i Ozdobnych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Kapusta pekińska (Brassica rapa L. subsp. pekinensis) należy do starszych roślin warzywnych. Charakteryzuje się dużą wartością odżywczą i biologiczną oraz niską kalorycznością. Jest
źródłem białka, cukrów, karotenu i witamin: A, B1, B2 i C oraz mikroelementów: wapnia, cynku,
żelaza, magnezu, potasu, fosforu i kwasu foliowego.
Jedną z najgroźniejszych chorób w uprawie kapusty pekińskiej jest czerń krzyżowych, której sprawcą są grzyby z rodzaju Alternaria. Wprowadzone w 2014 roku zasady integrowanej
ochrony roślin uprawnych wymagają od producentów ograniczenia stosowania konwencjonalnych środków ochrony roślin i sugerują wprowadzenie alternatywnych metod ochrony. Przyczyni się to do podniesienia poziomu bezpieczeństwa wytwarzanej żywności i ochrony środowiska.
Jednym z celów badań prowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa było opracowanie metody
ochrony kapusty pekińskiej przed chorobami z wykorzystaniem środków alternatywnych – przyjaznych dla środowiska i zdrowia konsumentów.
W latach 2012-2013 na polach doświadczalnych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
prowadzono doświadczenia na kapuście pekińskiej odmiany ‘Bilko F1’. Rozsadę kapusty sadzano
na miejsce stałe zgodnie z zasadami agrotechnicznymi i dobrą praktyką ochrony roślin, na poletka
o powierzchni 10 m2, metodą losowanych bloków, w układzie jednoczynnikowym, w czterech
powtórzeniach. Rośliny kapusty pekińskiej sadzono w rozstawie rzędów 40 cm i 30 cm w rzędzie.
W badaniach zastosowano następujące substancje aktywne, które stosowano samodzielnie:
ekstrakt z truskawki w dawce 3,5 l/ha, nadtlenek wodoru z dodatkiem srebra koloidalnego
w dawce 1,2 l/ha, olejek z krzewu herbacianego w dawce 3,5 l/ha i środek referencyjny zawierający azoksystrobinę w dawce 0,8 l/ha. Środki mające w składzie wyciąg z krzewu herbacianego
oraz azoksystrobinę stosowano również przemiennie w dawkach odpowiednio: 0,8 i 3,5 l/ha.
Inokulację zawiesiną wodną zarodników grzyba roślin kapusty pekińskiej przeprowadzano
24 h po pierwszym zabiegu profilaktycznym badanymi substancjami. Rośliny kapusty pekińskiej
w okresie wegetacji chroniono 5-krotnie, co 7-14 dni, w obydwóch latach badań. W okresie wegetacji kapusty pekińskiej przeprowadzano ocenę porażenia powierzchni liści kapusty pekińskiej
przez Alternaria spp. według ośmiostopniowej skali dynamiki rozwoju patogena (0-7o), a następnie określano skuteczność badanych środków według wzoru Abbotta.
Wyniki dwuletnich badań wykazały istotny wpływ badanych nowych środków na ograniczanie rozwoju czerni krzyżowych w okresie wegetacji kapusty pekińskiej.
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OPRACOWANIE METODY LAMP-HRM DLA DETEKCJI

PHYTOPHTHORA INFESTANS
Marcin Nowicki, Marzena Nowakowska, Małgorzata Wrzesińska, Elżbieta U. Kozik
Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Organizm grzybopodobny Phytophthora infestans, wywołujący zarazę ziemniaka, jest przyczyną poważnych strat w uprawach ziemniaka i pomidora na całym świecie. W Polsce od wielu
lat choroba występuje na skalę epidemiczną, powodując w wielu rejonach całkowite wyniszczenie
plantacji obu gatunków. Stosowane obecnie metody integrowanej ochrony roślin, obejmujące zabiegi agrotechniczne, odporność genetyczną oraz ochronę chemiczną, można dodatkowo usprawnić optymalizując techniki szybkiej detekcji patogena we wczesnych etapach infekcji. Pozwoli to
ograniczyć chemiczną ochronę upraw do czasu uzyskania jednoznacznej diagnozy, wymaga jednak wysokiej czułości i specyficzności stosowanej techniki.
Jedną z metod szybkiej detekcji patogenów jest technika LAMP (Loop-mediated Isothermal
Amplification), która polega na amplifikacji kwasów nukleinowych w warunkach izotermicznych.
Dodatkowo, ze względu na swoją wysoką czułość i specyficzność, metoda ta wykorzystywana jest
do wykrywania obecności patogenów ludzkich, zwierzęcych i roślinnych.
W Instytucie Ogrodnictwa zoptymalizowano metodę LAMP do szybkiej i specyficznej identyfikacji Phytophthora infestans w tkankach roślin pomidora zainfekowanych patogenem. Badania przeprowadzono w aparacie dla reakcji ilościowego PCR (real-time PCR). Detekcję P. infestans stwierdzono w 18 minucie reakcji, co jest znacznie krótszym czasem oczekiwania na wynik
niż w innych metodach diagnostycznych. Dla przykładu, pierwsze objawy choroby wywołane
P. infestans po inokulacji patogenem można zaobserwować makroskopowo po 4-5 dniach.
Ponadto metoda LAMP posłużyła określeniu zróżnicowania 105 izolatów Phytophthora infestans, pozyskanych z porażonych roślin pomidora z różnych rejonów Polski.
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PORÓWNANIE DYNAMIKI LOTU I LICZEBNOŚCI POPULACJI
MOTYLI ROLNICY ZBOŻÓWKI (AGROTIS SEGETUM) I JEJ WPŁYW
NA STOPIEŃ USZKODZENIA PLONU MARCHWI
Andrzej Lewandowski, Robert Wrzodak
Pracownia Entomologii Roślin Warzywnych i Ozdobnych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Wstęp
Rolnica zbożówka (Agrotis segetum) jest jednym z wielożernych gatunków owadów, która
w ostatnich latach coraz częściej powoduje szkody o znaczeniu gospodarczym. Występuje masowo co kilka lat na plantacjach marchwi, powodując znaczną utratę plonu, a lokalnie może doprowadzić nawet do całkowitego zniszczenia uprawy.
Celem badań było opracowanie metody wykrywania i śledzenia dynamiki rozwoju populacji rolnicy zbożówki, a także szacowanie jej liczebności w danej lokalizacji. Podjęto również
próbę sprawdzenia zależności pomiędzy nasileniem populacji motyli rolnicy zbożówki a stopniem uszkodzenia plonu marchwi.
Metody
Badania prowadzono w latach 2011-2012 w trzech lokalizacjach, na polach z uprawą marchwi. Przez cały okres wegetacji monitorowano przebieg lotu samców rolnicy zbożówki za pomocą pułapek feromonowych. Podczas zbioru przeprowadzono ocenę korzeni na obecność
uszkodzeń spowodowanych przez rolnice. Wyniki opracowano dla wszystkich lokalizacji i na
ich podstawie oceniono stopień zależności pomiędzy liczbą odłowionych samców a procentem
uszkodzonych korzeni marchwi.
Wyniki
Metoda monitoringu za pomocą pułapek feromonowych pozwoliła ocenić liczebność i dynamikę lotu samców rolnicy zbożówki oraz wyznaczyć okresy nasilonego lotu, które mogą stanowić podstawę do ustalenia optymalnych terminów zwalczania.
Ustalono zależność pomiędzy stopniem uszkodzenia korzeni marchwi a liczebnością
odłowionych samców. Stwierdzono, że 1% uszkodzonych korzeni marchwi odpowiada 24-56
samcom odłowionym w pułapkę w okresie wegetacji. Na najmniejszy udział uszkodzonych korzeni (4%) przypadała najmniejsza liczba odłowionych samców (222 osobniki na pułapkę), a na
największy udział uszkodzonych korzeni (22%) przypadało 3 razy więcej odłowionych samców
– bo aż 647 osobników na pułapkę.
Uzyskane wyniki dają podstawę do prowadzenia dalszych badań nad określeniem progu
ekonomicznej opłacalności wykonania zabiegu ochrony na podstawie monitoringu prowadzonego za pomocą pułapek feromonowych.
WNIOSKI
1. Metoda monitoringu oparta na pułapkach feromonowych pozwala rejestrować liczebność
i dynamikę lotu samców rolnicy zbożówki oraz ustalić okresy nasilonego lotu motyli.
2. Stwierdzono zależność pomiędzy liczbą odłowionych samców rolnicy zbożówki a udziałem
korzeni marchwi uszkodzonych przez gąsienice rolnic w plonie ogólnym.
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PRZYDATNOŚĆ NOWEGO SPOSOBU USTAWIENIA ŻÓŁTYCH TABLIC LEPOWYCH DO SYGNALIZOWANIA NALOTU POŁYŚNICY MARCHWIANKI
Dariusz Rybczyński, Katarzyna Woszczyk, Anna Wieprzkowicz
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych i Ozdobnych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Wstęp
Połyśnica marchwianka – Chamaepsila rosae (Fabr.) jest szkodnikiem o znaczeniu gospodarczym we wszystkich rejonach uprawy marchwi, pietruszki i innych warzyw z rodziny selerowatych. Owad ten ma dwa pokolenia w roku. Larwy wiosennego pokolenia są niebezpieczne dla
roślin w fazie 2-4 liści, natomiast larwy letniego pokolenia żerują w korzeniach marchwi pod koniec lipca. Drążą korytarze, w których pozostawiają czarno-rdzawe, płynne odchody. Miejsca te
są porażane przez bakterie i grzyby chorobotwórcze. Tak uszkodzone korzenie nie nadają się do
sprzedaży, konsumpcji ani do przechowywania.
Celem badań było prównanie efektywności w odławianiu muchówek połyśnicy
marchwianki żółtych tablic lepowych ustawionych pod różnym kątem nachylenia do podłoża.
Metodyka
W latach 2011-2013 na polach Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz
w gospodarstwie przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu, sprawdzano
efekty nowego sposobu ustawiania żółtych tablic lepowych o wymiarach 20 × 20 cm,
przeznaczonych do sygnalizacji nalotu połyśnicy marchwianki na plantacje marchwi. Tablice ustawiano pod kątem 30°, 45° i 90°, nad wierzchołkami roślin, każdy wariant w trzech różnych miejscach pola.
Wyniki
W trzech latach badań odłowiono na wszystkie tablice ponad 450 muchówek połyśnicy marchwianki. Najwięcej – 62% na tablice lepowe ustawione pod kątem 45°, znacznie mniej – 23% na
tablice ustawione pod kątem 30°, a najmniej – około 15% na tablice ustawione pod kątem 90°,
czyli standardowo. Monitorowanie lotu muchówek połyśnicy marchwianki za pomocą żółtych tablic lepowych ustawionych pod kątem 45° pozwoliło na wcześniejsze wykrycie owadów pojawiających się na plantacji marchwi (tym samym na prawidłowe ustalenie progu zagrożenia) niż za
pomocą tablic ustawionych standardowo, czyli pod kątem 90°.
Wnioski
1. Kąt nachylenia żółtych tablic lepowych w stosunku do podłoża ma istotny wpływ na liczbę
odławianych muchówek połyśnicy marchwianki.
2. Największą efektywnością w odławianiu muchówek połyśnicy marchwianki charakteryzują się
żółte tablice lepowe ustawione pod kątem 45°.
3. Nowy sposób ustawienia żółtych tablic lepowych, pod kątem 45°, pozwala na wcześniejsze
wykrycie obecności muchówek połyśnicy marchwianki na plantacji marchwi niż przy ustawieniu standardowym, pod kątem 90°.
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ROŚLINY CHWYTNE W ZWALCZANIU PLASMODIOPHORA BRASSICAE
– SPRAWCY KIŁY KAPUSTY
Anna Czubatka, Agnieszka Czajka, Józef Robak
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych i Ozdobnych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii – w tym także biopaliwami pozyskiwanymi głównie z roślin oleistych należących do rodzaju Brassica – jest główną przyczyną
opracowania i doskonalenia nowoczesnych metod monitoringu i zwalczania najgroźniejszej choroby – kiły kapustowatych. Sprawcą choroby jest agrofag glebowy, śluzorośle Plasmodiophora
brassicae, zasiedlające gleby przeznaczone pod uprawę warzyw kapustnych i rzepaku. Co roku
w uprawie kapusty i rzepaku odnotowuje się od 10 do 50% strat w plonach wywołanych przez tą
chorobę. W ostatnich latach, w związku ze znacznym rozprzestrzenieniem się patogenu i trudnościami w jego zwalczaniu, mówi się o kile kapustowatych jak o globalnej pandemii. Za główną
przyczynę występowania tej choroby w Polsce uważa się monokulturowy charakter uprawy (bez
przestrzegania płodozmianu).
W związku z tym, w Instytucie Ogrodnictwa w latach 2010-2014 wznowiono intensywne
badania nad opracowaniem nowoczesnego systemu monitorowania i diagnozowania, z zastosowaniem technik biologii molekularnej, sprawcy choroby P. brassicae w uprawach roślin kapustowatych. Pobrano ponad 100 prób gleby z różnych rejonów Polski i przebadano je pod kątem obecności P. brassicae testami biologicznymi i molekularnymi. Określono również liczbę zarodników
patogenu w poszczególnych próbkach. Uzyskane wyniki wykazały, że w ponad jednej czwartej
badanych prób stopień zasiedlenia patogenem był na poziomie bardzo wysokim (powyżej
7 × 106 zarodników na 1 g gleby), powodującym całkowite zamieranie roślin w polu.
Do eliminacji lub obniżania stopnia zasiedlenia gleby przez sprawcę choroby P. brassicae
w badaniach wykorzystano właściwości roślin chwytnych, uprawianych jako przedplon lub poplon roślin kapustowatych. W zestawie roślin chwytnych były rośliny z rodzaju Brassica oraz
jeden gatunek trawy. Rośliny te pobudzały kiełkowanie zarodników przetrwalnikowych patogenu zasiedlającego glebę, lecz nie pozwalały na przebieg pełnego cyklu biologicznego. Efektem
uprawy roślin chwytnych było zmniejszenie zagrożenia chorobą poniżej progu szkodliwości lub
jego wyeliminowanie. Uzyskane wyniki testów biologicznych i testu laboratoryjnego metodą
ilościowego PCR wykazały istotny spadek liczby roślin porażonych przez P. brassicae i obniżenie liczby zarodników patogenu po uprawie rośliny żywicielskiej takiej jak rzodkiew oleista
‘Ramosa’ oraz rośliny nieżywicielskiej – rajgras roczny. Doświadczenia potwierdziły też, że
uprawa roślin kapustowatych na glebach zakażonych przez patogena prowadzi do jego silnej
multiplikacji, w wyniku czego nawet uprawa roślin tolerancyjnych tylko na niektóre rasy przynosi
straty w plonach.
Ze względu na dużą żywotność zarodników P. brassicae oraz łatwość jego rozprzestrzeniania się należy podjąć wszelkie działania, które zapobiegną kolejnym infekcjom oraz pozwolą
ograniczyć straty w plonach. Zastosowanie roślin chwytnych może być skutecznym i jedynym
rozwiązaniem w zwalczaniu kiły kapustowatych, zwłaszcza w wielkoobszarowych uprawach
rzepaków.
92

ŚRODKI KONWENCJONALNE I NATURALNE W INTEGROWANEJ OCHRONIE
PRZED FUZARYJNYM GNICIEM KAPUSTY GŁOWIASTEJ (FUSARIUM AVENACEUM)
Agnieszka Czajka, Anna Czubatka, Józef Robak
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych i Ozdobnych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
W Polsce kapusta głowiasta zajmuje pierwsze miejsce na liście uprawianych warzyw polowych, zarówno pod względem powierzchni uprawy (około 40 tys. ha), jak i rocznej produkcji.
W ostatnich latach na roślinach kapustowatych obserwuje się nasilenie występowania chorób powodowanych przez grzyby z rodzaju Fusarium. Od 2012 roku w wielu rejonach uprawy kapusty
głowiastej w Polsce stwierdzano pojawienie się nowej jednostki chorobowej, tymczasowo nazwanej „fuzaryjnym gniciem główek kapusty”. Testy molekularne metodą Nested PCR potwierdziły
wstępne przypuszczenia, że sprawcą choroby jest Fusarium avenaceum. Pierwsze objawy chorobowe dostrzec można w uprawie polowej na przełomie sierpnia i września (w okresie przedzbiorczym). Miejsca infekcji przybierają postać niewielkich, owalnych i wodnistych plam (10-60 mm)
na powierzchni porażonych główek przypominające objawy szarej pleśni lub zgnilizny twardzikowej. W miarę rozszerzania się infekcji plamy pokrywają się białą grzybnią, która z czasem
zmienia barwę na pomarańczowo-różową. W okresie do trzech tygodni od momentu zainfekowania choroba obejmuje całą powierzchnię główki. Choroba rozwija się również w okresie długotrwałego przechowywania. Pierwsze objawy obserwowano na przełomie stycznia i lutego.
Z uwagi na poważne zagrożenie fuzaryjnym gniciem główek na wielkoobszarowych plantacjach kapusty w Polsce, w Instytucie Ogrodnictwa podjęto badania nad epidemiologią choroby
i możliwościami ograniczania jej występowania. Przeprowadzone badania polowe i laboratoryjne
miały na celu zbadanie skuteczności wybranych środków konwencjonalnych i naturalnych
w zwalczaniu F. avenaceum oraz opracowanie programu ochrony kapusty głowiastej przed fuzaryjnym gniciem główek. Badania prowadzone były w latach 2013-2014. Łącznie w doświadczeniach zbadano 4 środki konwencjonalne i 2 środki naturalne, różniące się składem substancji aktywnej: azoksystrobina/difenokonazol, piraklostrobina/boskalid, azoksystrobina, nadtlenek wodoru, wyciąg z owocu truskawki oraz wyciąg z drzewa herbacianego. Skuteczność badanych preparatów w hamowaniu rozwoju F. avenaceum oceniano na podstawie stopnia zahamowania wzrostu grzybni zaszczepionej na pożywce PDA oraz stopnia porażenia liści kapusty po sztucznej inokulacji na szalkach w warunkach kontrolowanych. Skuteczność badanych środków oceniano również przez ocenę dynamiki rozwoju choroby na roślinie w warunkach polowych. Na podstawie
uzyskanych wyników można stwierdzić, że środki z grupy strobiluryn i związków triazolowych
uzyskały najlepsze efekty w zwalczaniu fuzaryjnego gnicia główek kapusty.
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WPŁYW FERTYGACJI ZALEWOWEJ NA PLONOWANIE SAŁATY MASŁOWEJ
UPRAWIANEJ W RÓŻNYCH PODŁOŻACH
Teresa Sabat, Stanisław Kaniszewski, Jacek Dyśko
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Celem prowadzonych badań było opracowanie metody uprawy sałaty w systemie zalewowym. Fertygacja zalewowa, jedna z odmian hydroponiki, jest bardzo często stosowana w produkcji szklarniowej do uprawy roślin ozdobnych oraz rozsad warzyw na parapetach lub na podłogach
zalewowych. Za popularnością tej metody przemawiają względy ekonomiczne i proekologiczne.
Oszczędność wody i nawozów jest możliwa dzięki wielokrotnemu wykorzystaniu pożywki, która
krąży w układzie zamkniętym. Pełna automatyzacja procesu fertygacji sprawia, że metoda ta odznacza się małą pracochłonnością, a powierzchnia szklarni jest optymalnie wykorzystana. Rośliny
uprawiane tą metodą są zdrowe i wyrównane, ponieważ pożywka pobierana jest podsiąkowo, a liście zawsze pozostają czyste i suche. Barierą stosowania fertygacji zalewowej są jednak wysokie
koszty instalacji systemów zalewowych w obiektach szklarniowych i długi okres amortyzacji. Celowym jest więc wprowadzenie do uprawy warzyw, które zwiększają efektywność wykorzystania
szklarni z fertygacją zalewową przez wydłużenie okresu jej wykorzystania. Warzywa o krótkim
okresie wegetacji, niezawodne w plonowaniu, o dużym i stałym popycie, do których należy sałata
masłowa (Lactuca sativa L.), dają szybkie i wymierne korzyści ekonomiczne, a koszty poniesione
na modernizację szklarni szybciej się zwracają.
Badania prowadzono w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach w latach 2010-2012. Podczas doświadczenia oceniano wpływ stężenia pożywki używanej do fertygacji i rodzaju podłoża
wykorzystywanego do uprawy na wysokość i jakość plonu sałaty masłowej odmiany ‘Natalia’.
Doświadczenie dwuczynnikowe założono metodą losowanych bloków w trzech powtórzeniach.
Sałatę uprawiano w trzech różnych podłożach: kokosowym, torfie wysokim (odkwaszonym do
pH 5,5-6,5) oraz w kostkach wełny mineralnej. Do uprawy sałaty w podłożu kokosowym i torfowym użyto doniczek do upraw hydroponicznych, o objętości zbliżonej do objętości kostek. Rośliny rozstawione (0,25 × 0,25 m) na posadzce szklarni zalewowej, podzielonej na cztery niezależne części, zalewane były pożywkami o stężeniach (EC): 1, 2, 3 i 4 mS∙cm-1 trzy razy w tygodniu
przez cały okres wegetacji. Standardowa zawartość składników odżywczych w pożywce stosowanej do fertygacji sałaty wynosiła: N-NO3- – 170, P – 40, K – 250, Ca – 150, Mg – 40, Fe – 2,0,
Mn – 0,55, Zn – 0,33, B – 0,27, Cu – 0,05, Mo – 0,05 mg∙dm-3. Odpowiednie EC dla poszczególnych obiektów uzyskiwano przez proporcjonalne zmiany zawartości składników pokarmowych
pożywki bazowej. Koncentrację składników odżywczych w pożywkach dla każdego badanego EC
zamieszczono w tabeli 1. Po 4-5 tygodniach uprawy sałatę zbierano. W trakcie zbioru główki ważono, oceniano zdrowotność i jakość, a na tej podstawie wyodrębniano plon handlowy. Pobierano
również próby mieszane główek dla każdej kombinacji, w których oznaczano zawartość azotanów.
Wyniki pomiarów i analiz poddano analizie statystycznej (test t-Studenta α = 0,05). Doświadczenie prowadzono w cyklu wiosennym i jesiennym.
Plon ogólny, plon handlowy i średnia masa główki handlowej były prawie dwukrotnie wyższe w terminie wiosennym niż w jesiennym, niezależnie od użytego podłoża. Najwyższy plon
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handlowy, przy każdej koncentracji pożywki, uzyskano z uprawy na wełnie mineralnej zarówno
w uprawie wiosennej, jak i jesiennej. Wraz ze wzrostem stężenia pożywki wzrastały: plon ogólny,
plon handlowy, średnia masa główki handlowej oraz zawartość azotanów w świeżej masie główek
sałaty. W wiosennym cyklu uprawy istotnie najwyższy plon handlowy i średnią masę główki handlowej stwierdzono przy EC 3,0 mS∙cm-1, a w jesiennym przy EC 4,0 mS∙cm-1. Najwyższe zawartości azotanów w obu terminach uprawy stwierdzono przy EC pożywki – 4 mS∙cm-1, ale tylko
wiosną przekraczały one dopuszczalne normy obowiązujące w UE. Na zawartość azotanów wpływało również podłoże użyte do uprawy sałaty. Istotnie najwięcej azotanów zawierały główki sałaty uprawianej na podłożu kokosowym, a najmniej na podłożu torfowym, w każdym terminie
uprawy.
Reasumując, sałata masłowa może być uprawiana w szklarni zalewowej zarówno wiosną,
jak i jesienią, na każdym z badanych podłoży, ale najlepszym do tego typu uprawy okazała się
wełna mineralna. Sałata uprawiana wiosną powinna być zalewana pożywką o EC 3 mS∙cm-1, a jesienią – 4 mS∙cm-1.
Tabela 1. Analiza chemiczna roztworów pożywki z pól zalewowych
cykl

wiosna

jesień

EC
(mS∙cm-1)
1
2
3
4
1
2
3
4

N-NO3
109,0
190,7
281,0
354,7
120,7
168,3
251,3
346,0

P
7,0
24,9
45,6
60,5
12,8
23,2
42,8
58,9
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K
mg∙dm-3
86,3
325,3
487,0
654,7
129,3
247,0
431,7
614,7

Ca

Mg

147,3
225,0
277,7
335,3
165,0
207,0
265,0
325,0

39,1
81,5
115,3
151,3
57,0
95,0
112,0
150,0

WYKORZYSTANIE POLSKICH SZCZEPÓW TRICHODERMA SP.
W UPRAWIE SAŁATY I OCENA JAKOŚCI PRODUKTU
Agnieszka Stępowska1, Teresa Sabat1, Ryszard Kosson2, Anna Wrzodak2,
Magdalena Szczech3, Urszula Smolińska3, Beata Kowalska3, Paweł Szymczak4
1
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
2
Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw
3
Zakład Mikrobiologii
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
*GPW Primavega Sp. z o.o.
W ramach projektu „Polskie szczepy Trichoderma sp. w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych” wyselekcjonowano 100 naturalnie występujących w Polsce szczepów Trichoderma sp. Posługując się systemem AMOR (Antagonizm-MykopasożytnictwoOdporność-Roślina), pozwalającym określić spektrum działania mikroorganizmów, wybrano
szczepy najbardziej przydatne w uprawie roślin warzywnych i opracowano sposób ich aplikacji.
W latach 2012-2014 przeprowadzono badania nad wykorzystaniem pojedynczych szczepów i ich
mieszanek w uprawie polowej sałaty kruchej. Badania prowadzono na Polu Doświadczalnym
Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz w produkcyjnym przedsiębiorstwie ogrodniczym
Primavega. Zarodniki wybranych szczepów Trichoderma zostały zaszczepione na nośniku organicznym, który (po przerośnięciu grzybnią) był wnoszony do gleby dwa tygodnie przed sadzeniem roślin. Jako obiekt porównawczy użyto nośnika organicznego bez grzybni, a kontrolę stanowiły poletka, na których niczego nie stosowano. W gospodarstwie ogrodniczym dodatkowo
porównywano efektywność badanych szczepów Trichoderma sp. z działaniem dwóch preparatów handlowych, stosowanych zgodnie z etykietami. Sałatę kruchą odm. ‘Elenas’ uprawiano
w dwóch cyklach: późnowiosennym (sadzenie w maju) i późnoletnim (sadzenie w sierpniu).
Główki zbierano po odpowiednim ukształtowaniu, czyli po 8-12 tygodniach (w zależności od
przebiegu pogody w kolejnych latach). W obu lokalizacjach rośliny nawadniano kroplowo. Oceniano masę, wielkość i jakość handlową główek oraz ich wartość biologiczną i sensoryczną.
Zarówno badania ścisłe przeprowadzone w IO, jak i doświadczenia produkcyjne wykazały,
że największą masę, wyrównanie i najlepszą jakość handlową i spożywczą główek sałaty uzyskano
po doglebowym zastosowaniu 2 szczepów pojedynczych Trichoderma sp. i ich dwóch mieszanek,
osadzonych na nośniku organicznym. Główki sałaty były dobrze zawiązane, a w I cyklu bardziej
zwięzłe niż kontrolne. Jesienią stopień zwięzłości główki był podobny we wszystkich obiektach.
Najniższy średni poziom azotanów stwierdzono w roślinach kontrolnych, ale tam główki były
najmniejsze, o najbardziej zróżnicowanej zwięzłości (od 3° do 5°). Zastosowanie dwóch preparatów handlowych z Trichoderma sp. nie wykazało istotnej poprawy plonowania sałaty w porównaniu do polskich szczepów Trichoderma. Analizy liczebności Trichoderma w glebie wykazały, że
zaaplikowanie tych grzybów na nośniku organicznych pozwala na utrzymanie ich populacji na
poziomie ok. 105 jtk/1 g suchej masy gleby przez cały okres wegetacji.
Praca została zrealizowana w ramach projektu pt. „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu
odpadów organicznych”, nr UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-08, współfinansowanego przez Unię Europejska
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
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ZARAZA GAŁĘZISTA (PHELIPANCHE RAMOSA L.) – NOWE ZAGROŻENIE DLA
UPRAW WARZYWNYCH W POLSCE
Barbara Dyki, Aleksandra Murgrabia, Jan Borkowski, Elżbieta Panek
Samodzielna Pracownia Mikroskopii
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
W trakcie realizowania w Instytucie Ogrodnictwa Programu Wieloletniego (2008-2014)
stwierdzono wzrost zagrożenia upraw warzywnych przez groźnego pasożyta roślin uprawnych –
zarazę gałęzistą (Phelipanche ramosa L.), przypominającą miniaturowy storczyk. W Polsce zaraza
gałęzista znajduje się na Liście roślin chronionych, dlatego coraz częstsze pojawianie się tej pasożytniczej rośliny w uprawach pomidora, ziemniaka czy kapusty pekińskiej, nastręcza problemy
związane z jej zwalczaniem. Zaraza gałęzista stanowi poważne zagrożenie w krajach ciepłego
klimatu, gdzie atakuje uprawy wielu gatunków warzyw, m.in. pomidora, ziemniaka, selera, pietruszki, marchwi, oraz tytoniu i słonecznika. Postępujące zmiany klimatyczne (ciepłe wiosny,
upalne lata) spowodowały, że obszar występowania pasożyta na terenie naszego kraju szybko się
powiększa. W Turcji całkowite szkody spowodowane przez zarazę gałęzistą w uprawie pomidora
wynoszą rocznie 200 mln euro, a straty spowodowane porażeniem 100 tysięcy ton słonecznika
szacuje się na 50 mln euro (HELIA 32(51), s. 141-152, 2009). W finansowanym przez NATO
projekcie „Building of capacity to control Broomrape’s outbreaks in Western Balkans” czytamy,
że „ponad 73 mln ha gruntów uprawnych na Bliskim Wschodzie, w Europie Południowej
i Wschodniej oraz w regionach Afryki Północnej jest porażonych przez zarazę. Straty w plonach
upraw są szacowane na setki milionów dolarów rocznie”.
Wykonane w Instytucie Ogrodnictwa badania biologii rozwoju zarazy gałęzistej na roślinach
pomidora, prowadzone z wykorzystaniem precyzyjnych metod mikroskopii świetlnej i elektronowej, wnoszą do światowej literatury istotne dane na temat struktury i ultrastruktury pasożyta. Nasiona zarazy gałęzistej kiełkują tylko w obecności rośliny żywicielskiej, tworząc podziemną
bulwkę (haustorium) z licznymi ssawkami. Gruba warstwa korka pokrywa podziemne bulwki zarazy gałęzistej, a tkankę wewnętrzną stanowią komórki miękiszowe oraz wiązki przewodzące,
zawierające ksylem i floem w układzie charakterystycznym dla łodygi. W miarę rozwoju tkanek
pasożyt tworzy polimorficzne komórki, które rosną w kierunku członów naczyń korzeni pomidora
i prawdopodobnie biorą udział w transporcie metabolitów. Wytworzone pędy nadziemne rośliny
pozbawione są chlorofilu, posiadają drobne, łuskowate liście i obupłciowe kwiaty o jasnofioletowym zabarwieniu. Stwierdzono, że część kwiatów charakteryzuje się męskosterylnością (obumieranie pylników), co ogranicza wytwarzanie nasion i może być wykorzystane w metodach zwalczania pasożyta. W miejscu połączenia zaraza-korzeń pomidora stwierdzono brak komórek floemu, ale znajdowano je nad i pod tym miejscem. Co wymaga wyjaśnienia jakie elementy odpowiadają za przekazywanie związków cukrowych na drodze żywiciel-pasożyt. Jako pasożyt zaraza
gałęzista nie jest w stanie syntetyzować cukrów, a stwierdzona obecność skrobi w bulwkach podziemnych i nadziemnych pędach wskazuje na pobieranie tych związków od rośliny żywicielskiej.
Przeprowadzone badania w IO wskazują również kilka możliwości znacznego ograniczania
rozwoju pasożyta w uprawach pomidora. Jedną z nich jest hodowla roślin odpornych na zarazę
gałęzistą oraz metoda biologicznej ochrony przy pomocy określonego gatunku mszyc lub z użyciem środków pochodzenia naturalnego. Problem występowania zarazy w uprawach warzyw wymaga dalszych badań nad biologią tego pasożyta i opracowania nowych sposobów zapobiegania
zagrożeniom.
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ZASTOSOWANIE MĘSKIEJ STERYLNOŚCI W HODOWLI HETEROZYJNEJ
WAŻNYCH GATUNKÓW ROŚLIN WARZYWNYCH
Piotr Kamiński, Marzena Nowakowska, Renata Nowak, Elżbieta U. Kozik
Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Opracowanie opłacalnych i efektywnych metod krzyżowania komponentów rodzicielskich
dla najważniejszych gospodarczo gatunków warzyw jest niezbędnym warunkiem tworzenia postępu biologicznego i hodowli heterozyjnej. Jednym z bardziej obiecujących mechanizmów zabezpieczających przed samozapyleniem jest cecha męskiej sterylności, umożliwiająca rozmnażanie wsobne i krzyżowanie uprawnych linii marchwi, roślin kapustowatych oraz pomidora.
W Pracowni Genetyki i Hodowli Roślin Warzywnych, Zakładu Hodowli Roślin Ogrodniczych
Instytutu Ogrodnictwa prowadzone są badania nad najbardziej obiecującymi mechanizmami
związanymi z męską sterylnością: pomidora z cechą męskiej sterylności warunkowanej genem: ps,
PS-2, ms-10, marchwi z cechą cytoplazmatycznej męskiej sterylności oraz roślin kapustowatych
(kapusta głowiasta biała, kapusta brukselska, kapusta pekińska, brokuł, kalafior) z cytoplazmatyczną i cytoplazmatyczno-jądrową męską sterylnością.
W wyniku realizowanych badań otrzymano wysokiej jakości linie kalafiora z cytoplazmatyczno-jądrową męską sterylnością typu Brassica nigra, charakteryzujące się dobrym wyrównaniem wewnątrzliniowym i korzystnymi cechami użytkowymi, typowymi dla kalafiorów wczesnych i średnio-wczesnych. Wyselekcjonowano również linie kalafiora, brokułu, kapusty głowiastej i kapusty brukselskiej z cechą cytoplazmatycznej męskiej sterylności typu Raphanus
sativus, charakteryzujące się bardzo dobrymi cechami, użytkowymi jako bardzo atrakcyjny materiał do hodowli heterozyjnej.
W przypadku pomidora przeprowadzone badania wykazały, że mimo istotnego wpływu
czynników środowiska na trwałość i ekspresję funkcjonalnej męskiej sterylności typu ps i ps-2,
jest ona wystarczająco trwała i użyteczna w produkcji nasion heterozyjnych tego gatunku. Trwają również prace nad wykorzystaniem w hodowli mieszańców F1 męskiej sterylności warunkowanej genem ms-10.
W hodowli heterozyjnej marchwi, wykorzystywana jest cytoplazmatyczna męska sterylność do tworzenia nowych linii wsobnych marchwi odznaczających się korzystnymi cechami
użytkowymi korzenia, wysoką wartością odżywczą oraz stabilnością cechy cms w kolejnych
pokoleniach. Linie męskosterylne marchwi charakteryzują się również dobrą zdolnością do rozmnażania generatywnego w warunkach polowych i wysokim poziomem męskiej sterylności, co
ma decydujące znaczenie przy ich wykorzystaniu jako komponenty mateczne do tworzenia mieszańców F1 w oparciu o tę cechę.
Wprowadzenie innowacji związanych z wykorzystaniem alternatywnych mechanizmów
rozmnażania trzech najważniejszych gatunków roślin warzywnych będzie miało wpływ na: obniżenie kosztów reprodukcji nasiennej i zwiększenie potencjału produkcyjnego polskich firm
hodowlano-nasiennych; otwarcie nowych dla polskich producentów nasion, dotychczas zdominowanych przez koncerny zagraniczne, najatrakcyjniejszych rynków produkcji przemysłowej
warzyw, dzięki zastosowaniu odmian heterozyjnych o wysokiej wartości handlowej; zwiększenie konkurencyjności polskich odmian na najbardziej dochodowym rynku ogrodniczym dla przetwórstwa; przyspieszenie adaptacji nowych form użytkowych warzyw do zmieniającego się zapotrzebowania producentów i gustów konsumenckich przez skrócenie okresu tworzenia, poprawienie dynamiki i plastyczności w doborze komponentów; poszerzenie puli genowej, co pozwoli
na adaptację nowych odmian dla rynków niszowych, upraw ekologicznych i integrowanych;
zapewnienie lepszej ochrony praw autorskich właścicieli odmian, dzięki mechanizmom zabezpieczającym przed nieuprawnionym rozmnażaniem.
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ZASTOSOWANIE WĘGLA BRUNATNEGO W BEZGLEBOWEJ UPRAWIE
POMIDORA
Jacek Dyśko, Stanisław Kaniszewski
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Węgiel brunatny jest od kilku lat wykorzystywany jako komponent podłoży ogrodniczych
i do rekultywacji terenów zielonych. Nie był do tej pory stosowany jako samodzielne podłoże
w uprawach bezglebowych. Celem badań prowadzonych w latach 2011- 2013 było opracowanie
podłoża uprawowego wykonanego z węgla brunatnego oraz określenie przydatności takiego podłoża do przedłużonej uprawy pomidora systemem bezglebowym w warunkach szklarniowych.
Bryły węgla brunatnego rozdrobniono w rozdrabniaczu bijakowym i przesiano przez odpowiednie
sita, uzyskując następujące frakcje cząstek węgla: o ø 20 mm, ø 10 mm, ø 2,5 mm oraz frakcję
ziemistą. Z poszczególnych frakcji oraz ich mieszanin zostały wykonane maty uprawowe o długości 100 cm, szerokości 20 cm i wysokości 7 cm, opakowane dwuwarstwową biało-czarną folią.
Badania dotyczyły niektórych właściwości fizycznych (gęstość objętościowa i części stałych, porowatość ogólna, kurczliwość oraz pojemność wodna i powietrzna podłoży przy potencjale wodnym pF: 0,0, 1,0, 1,5 i 2,0) i chemicznych (zawartość makro- i mikroskładników oraz metali ciężkich) podłoży wykonanych z węgla brunatnego.
W badaniach agrotechnicznych określono wpływ tych podłoży oraz wełny mineralnej Grodan na wzrost, rozwój i plonowanie pomidora odmiany ‘Growdena F1’, uprawianej w cyklu przedłużonym. Podłoża uprawowe wykonane z węgla brunatnego różniły się od wełny mineralnej prawie wszystkimi badanymi właściwościami fizycznymi. Podłoża te cechowały się większą gęstością objętościową, mniejszą pojemnością wodną i większą pojemnością powietrzną między potencjałami pF 0,0 i pF 1,0 oraz kilkakrotnie wyższą pojemnością wodną przy pF 1,5 i pF 2,0. Porowatość ogólna tych podłoży wynosiła prawie 80%. Obserwowano duże zróżnicowanie w kurczliwości poszczególnych podłoży. Największą kurczliwość wykazały podłoża wykonane z frakcji
cząstek węgla o ø 20 mm, ø 10 mm i ø 2,5 mm, a najmniejszą z frakcji ziemistej. Najlepszymi
właściwościami powietrzno-wodnymi charakteryzowało się podłoże z jednorodnych cząstek węgla o ø 2,5 mm oraz podłoże zmieszane z różnych frakcji węgla (1/3 ø 10 mm + 1/3 ø 2,5 mm +
1/3 frakcji ziemistej). Na tych podłożach oraz na wełnie mineralnej, we wszystkich 3 latach badań,
uzyskano najwyższy plon pomidora. Plon ten nie różnił się istotnie od plonu uzyskanego na innych
podłożach wykonanych z węgla brunatnego, za wyjątkiem frakcji ziemistej. Zawartość N-NO3
w strefie systemu korzeniowego zlokalizowanego w matach wykonanych z węgla brunatnego, podobnie jak w wełnie mineralnej, wahała się od 20 do 500 mg·dm-3 i była skorelowana z zawartością azotu w pożywce stosowanej do dokarmiania roślin. W przypadku podłoży z węgla brunatnego nie stwierdzono sorpcji biologicznej azotu, która występuje w początkowym okresie uprawy
pomidora na wszystkich stosowanych podłożach organicznych. Węgiel brunatny nie powodował
również alkalizacji roztworu nawozowego w obrębie rizosfery, co często spotykane jest w uprawie
pomidora na innych podłożach organicznych. Zmiany koncentracji składników pokarmowych
w matach z węgla brunatnego następowały podobnie jak w wełnie mineralnej Grodan-Grotop.
Stan odżywienia roślin na wszystkich badanych podłożach był właściwy, przy czym nieznacznie
wyższe zawartości fosforu, potasu i magnezu oznaczano w częściach wskaźnikowych pomidora
uprawianego w wełnie mineralnej, natomiast żelaza – w podłożach z węgla brunatnego.
Podsumowując można stwierdzić, że podłoże z węgla brunatnego może zostać wprowadzone do upraw bezglebowych. Podłoże to po odpowiednim rozdrobnieniu posiada bardzo dobre
właściwości powietrzno-wodne. Ze względu na wysoce skondensowaną substancję organiczną ma
trwałą i jednorodną strukturę, bardzo wolno ulegającą rozkładowi biologicznemu. Niska zawartość dostępnych form składników mineralnych oraz bardzo powolne ich uwalnianie powoduje, że
można łatwo utrzymywać określone stężenie składników pokarmowych oraz łatwo je korygować,
dostosowując do potrzeb roślin.
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BADANIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA ANALIZY HRM (HIGH
RESOLUTION MELTING) DO WYKRYWANIA I RÓŻNICOWANIA IZOLATÓW
FITOPLAZM W ROŚLINACH OGRODNICZYCH
Hanna Berniak, Magdalena Ptaszek
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych i Ozdobnych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Standardowa procedura wykrywania i identyfikacji fitoplazm jest wieloetapowa i trwa kilka dni. Polega na powieleniu fragmentów genu rybosomowej podjednostki 16S uzyskanych podczas amplifikacji metodą PCR, które poddaje się hydrolizie enzymatycznej (RFLP) lub sekwencjonowaniu, a następnie porównuje się z izolatami wzorcowymi dla poszczególnych gatunków
fitoplazm. Ponieważ omawiany region genomu fitoplazm jest stosunkowo konserwatywny, często zdarza się że jego analiza nie wystarcza do rozróżnienia izolatów patogena i pojawia się konieczność przebadania innych genów, co znacznie wydłuża czas i koszt identyfikacji. W ostatnich latach pojawiła się możliwość uproszczenia i skrócenia tej procedury przez zastosowanie
metody real-time PCR połączonej z analizą krzywych topnienia produktów amplifikacji w wysokiej rozdzielczości (HRM, High Resolution Melting). W metodzie tej cały cykl identyfikacji
patogena przebiega podczas pojedynczej reakcji w jednej probówce, a do oznaczenia fitoplazmy
wymagana jest jedynie standardowa amplifikacja próbki w reakcji PCR z następującym bezpośrednio po niej prostym i szybkim eksperymentem HRM. Metoda polega na precyzyjnym monitorowaniu zmian fluorescencji, występujących podczas denaturacji dupleksów DNA utworzonych w trakcie amplifikacji. Technika HRM umożliwia rozróżnianie amplikonów na podstawie
polimorfizmu DNA lub różnic w długości, komplementarności oraz zawartości par GC badanych
fragmentów DNA. Dotychczas metoda miała zastosowanie przy identyfikacji izolatów wirusa
grypy oraz patogenicznych bakterii i mykoplazm, natomiast nie była oceniana pod kątem przydatności do wykrywania i identyfikacji fitoplazm w materiale roślinnym.
W celu adaptacji tej techniki do wykrywania fitoplazm w Instytucie Ogrodnictwa
w Skierniewicach opracowano uniwersalne startery do reakcji real-time PCR, zaprojektowane na
podstawie znajomości sekwencji genu 16S rRNA kilkunastu gatunków fitoplazm. Przydatność
tych starterów oceniono na podstawie ich zdolności do wykrywania wybranych gatunków patogena: Candidatus Phytoplasma asteris i Candidatus Phytoplasma pini oraz fitoplazmy z grupy
16SrIII. Z puli testowanych starterów wybrano parę oligonukleotydów PQ2-RQ2, które umożliwiały uzyskanie specyficznych produktów reakcji o oczekiwanej wielkości i nie generowały
dimerów typu starter-starter. Krzywe dysocjacji uzyskane w reakcjach prowadzonych z użyciem
tych starterów posiadały pojedyncze piki. Po zoptymalizowaniu warunków real-time PCR oceniono przydatność zaprojektowanych starterów do identyfikacji fitoplazm techniką HRM. Reakcje prowadzono z użyciem odczynników High Resolution Melting Master Kit na aparacie Light
Cycler 480 (Roche Diagnostics, Polska). Po przeprowadzeniu analizy HRM dla prób DNA
z trzech gatunków fitoplazm obserwowano różnice w kształcie i przesunięciu temperaturowym
ich krzywych topnienia. Znormalizowane krzywe formowały trzy odrębne wzory dla fitoplazm
z grupy 16SrI, III i XXI. Uzyskane wyniki wskazują, że analiza HRM może być przydatną metodą identyfikacji fitoplazm, alternatywną w stosunku do obecnie stosowanej analizy PCRRFLP, oraz sekwencjonowania amplikonów.
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CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA MNOŻENIE PĘDÓW MAGNOLII IN VITRO
Agnieszka Wojtania, Eleonora Gabryszewska, Jarosław Nowosad*
Zakład Biologii Ogólnej
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
*Gospodarstwo Ogrodnicze
Wierzchosławice
Magnolie są roślinami drzewiastymi, które od wielu lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem w Polsce i na świecie. Ozdobą magnolii są piękne kwiaty, zwykle bardzo liczne i pojawiające
się przed rozwojem liści. Nowe odmiany mieszańcowe wyróżniają się ponadto dużą odpornością
na mróz. Rozmnażanie magnolii należy do trudnych. Zwykle prowadzą je wyspecjalizowane
szkółki z wieloletnią praktyką za pomocą odkładów i sadzonek pędowych. Rozmnażanie magnolii
in vitro jest szansą na zwiększenie efektywności mnożenia tych atrakcyjnych roślin oraz szybkie
rozmnożenie pojedynków hodowlanych. Obecnie ten sposób mnożenia magnolii jest opracowywany i udoskonalany.
Rozmnażanie in vitro magnolii, podobnie jak innych roślin drzewiastych, polega na pobudzaniu wzrostu pąków bocznych, znajdujących się w kątach liści, co pozwala na uzyskanie wysokiej stabilności rozmnożonego materiału. Niska aktywność pąków kątowych i brązowienie liści są
głównymi problemami utrudniającymi opracowanie uniwersalnej metody mnożenia magnolii in
vitro. Badania prowadzone w Instytucie Ogrodnictwa miały na celu określenie czynników wpływających na tworzenie pędów u Magnolia × soulangiana ‘Coates’, ‘Burgundy’, Magnolia × ‘Spectrum’ (M. liliiflora ‘Nigra’ i M. sprengeri ‘Diva’) i Magnolia × ‘Butterflies’ (M. acuminata ‘Fertile Myrtle’ i M. denudata ‘Sawada’s Cream’) in vitro.
Badania wykazały, iż tworzenie pędów istotnie zależało od stężenia i wzajemnych proporcji
cytokininy (BAP), sacharozy i soli azotu w pożywce Murashige i Skooga (MS). Czynnikiem indukującym tworzenie pędów była BAP, a jej optymalne stężenie wahało się od 0,2 do 0,5 mg·l-1, w
zależności od genotypu i relacji sacharozy do soli azotowych. Najwyższy współczynnik mnożenia
pędów (5,8 pędów/eksplantat) obserwowano u odmiany ‘Burgundy’ i kolejno 5,0 – ‘Spectrum’,
4,7 – ‘Coates’ i 3,2 pędów/eksplantat u odmiany ‘Butterflies’. Dalszy wzrost stężenia cytokininy,
a szczególnie w obecności 100% soli azotowych wg MS, powodował obniżenie liczby tworzących
się pędów. Czynnikiem hamującym tworzenie pędów i liści magnolii in vitro była sacharoza zastosowana w stężeniu 30 g·l-1. Przy tym poziomie sacharozy w pożywce, współczynnik mnożenia
pędów obniżał się co najmniej o 25%. Przy wysokiej relacji sacharozy do soli azotu, inhibicja
tworzenia pędów magnolii była proporcjonalna do stężenia BAP w pożywce. Biorąc pod uwagę
6-tygodniowy cykl przenoszenia pędów magnolii na świeżą pożywkę i przy założeniu stałej wartości współczynnika mnożenia wynoszącego od 3,2 do 5,8 pędów/eksplantat możliwe jest do uzyskania od 4 300 do 8000 pędów w ciągu roku.

101

DETEKCJA GATUNKÓW PHYTOPHTHORA W SZKÓŁKACH ROŚLIN OZDOBNYCH
Leszek B. Orlikowski1, Aleksandra Trzewik2, Magdalena Ptaszek1,
Katarzyna Nowak2, Teresa Orlikowska2
1
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych i Ozdobnych
2
Samodzielna Pracownia Mikroskopii
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Wśród patogenów występujących w szkółkach roślin ozdobnych gatunki Phytophthora są
najgroźniejszymi czynnikami chorobotwórczymi. Objawy powodowane przez tą grupę patogenów to: chlorozy, więdnięcie pędów, zgnilizny korzeni, nekrozy podstawy pędu/pnia, zamieranie
najmłodszych przyrostów i całych roślin. Gatunki rodzaju Phytophthora rozprzestrzeniane są
wraz z materiałem roślinnym, podłożem oraz wodą, a straty w materiale nasadzeniowym, powodowane przez niektóre z nich, wahają się od kilku do nawet 100%. W sytuacji, gdy wysoka
zdrowotność roślin jest najważniejszą cechą materiału roślinnego, a straty powodowane przez
Phytophthora spp. stanowią poważne zagrożenie w szkółkarskiej produkcji roślin ozdobnych,
bardzo istotne jest wczesne i prawidłowe wykrywanie patogenów w materiale roślinnym, glebie
i wodzie. Kilkunastoletni monitoring szkółek roślin ozdobnych pod kątem wykrywania i identyfikacji Phytophthora spp. ujawnił nasilenie występowania fytoftoroz, a liczba izolowanych gatunków wzrosła od kilku do ponad dwudziestu. W próbach roślin, podłożu i wodzie najczęściej
izolowano gatunki P. cactorum, P. cryptogea, P. cinnamomi, P. citrophthora, P. cambivora,
P. lacustris, P. plurivora.
Dysponując bogatym materiałem badawczym opracowano skuteczny sposób wykrywania
Phytophthora w próbach z roślin, podłożach i wodzie. Opracowanie opiera się na wykorzystaniu
znanych z literatury procedur oraz własnych doświadczeń dotyczących udoskonalenia izolacji
DNA, sekwencji starterów i procesu namnażania DNA. Proponujemy dwa warianty prowadzenia
analiz. Pierwszy wariant obejmuje izolację gatunków rodzaju Phytophthora na pożywki selektywne, uzyskanie czystych kultur i identyfikację patogena na podstawie cech morfologicznych,
co nie zawsze daje pewność właściwego określenia gatunku lub identyfikację opartą na markerach DNA przy użyciu techniki PCR ze starterami gatunkowo-specyficznymi, przy ekstrakcji
DNA z czystej kultury patogena. Drugi wariant obejmuje izolację DNA bezpośrednio z próby
środowiskowej oraz wykrywanie DNA patogena przy użyciu techniki PCR ze starterami specyficznymi, a w przypadku potrzeby określenia ilościowego patogena w próbie, przy użyciu techniki real-time PCR, która umożliwia oszacowanie liczby kopii DNA na początku reakcji, a po
przeliczeniu – oszacowanie liczby kopii w badanej próbie.
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MONITOROWANIE UPRAW SZKLARNIOWYCH – WYKRYWANIE
OBCYCH GATUNKÓW ROZTOCZY I OWADÓW
Gabriel Łabanowski, Edyta Kowalska
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych i Ozdobnych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Wstęp
Na roślinach doniczkowych importowanych z Chin, Danii, Gwatemali, Holandii, Kostaryki,
Sri Lanki zawlekane są gatunki roztoczy i owadów, do tej pory nieznane w Polsce.
Metodyka
W latach 2011-2014 lustrowano rośliny ozdobne całorocznie w odstępach 1 tygodniowych
w szklarni produkcyjnej w Skierniewicach i co 2 tygodnie w dwóch szklarniach na terenie
woj. Mazowieckiego (Rembertów k. Tarczyna i Wola Warszawska). Rośliny lub ich fragmenty
zasiedlone przez roztocze lub owady przywożono do laboratorium i przygotowywano z nich preparaty mikroskopowe w płynie Heinza (roztocze) i płynie Hoyera (owady) do oznaczenia gatunku.
Wyniki
Na roślinach doniczkowych stwierdzono 6 gatunków roztoczy i 23 gatunki owadów:
 spośród roztoczy: Brevipalpus phoenicis – na Phoenix roebelenii, Tenuipalpus pacificus – na
Phalaenopsis sp.; Polyphagotarsonemus latus – na Scheflera arboricola i Hedera helix; Eotetranychus lewisi – na Euphorbia pulcherrima, Eutetranychus orientalis – na Codiaeum variegatum, Panonychus citri – na Anthurium scherzerianum, Ficus cyathistipulla, F. microcarpa,
F. moclame i F. retusa;
 spośród owadów: Echinothrips americanus – na Bougainvillea glabra, Dendranthema × grandiflorum, Impatiens New Guinea, Rosa sp., Frankliniella occidentalis – na Anthurium andreanum, Dendranthema × grandiflorum, Rosa sp., Spathiphyllum wallisii, Parthenothrips dracaenae – na Dracaena marginata, Selenothrips rubriocinctus – na Codiaeum variegatum, Taeniothrips eucharii – na Nolina recurvata, Thrips tabaci subsp. communis – na Cyclamen persica, Aphis gossypii – na Dracaena marginata, Aphis spiraecola – na Polyscias fabiana,
Polyscias balfouriana, Aulacorthum solani – na Citrus limon, Zamioculcas zamiifolia, Anthurium andreanum, Hedera helix, Kalanchoe blossfoldiana, Idiopterus nephrolepidis – na Pteris
spp., Macrosiphum euphorbiae – na Rhododendron simsii, Nectarosiphon persicae – na
Polyscias balfouriana, P. fabiana, Mandewila sanderii, Rhopalosiphum padi – na Chrysalidocarpus lutescens, Empoasca fabae – na Dracaena marginata, Empoasca decipiens – na Dracaena marginata; Chrysomphalus aonidum – na Dracaena marginata, Lepidosaphes tokionis –
na Codiaeum variegatum, Pinnaspis strachani – na Dracaena deremensis, Dracaena marginata, Sansevieria trifasciata, Pseudaulacaspis pentagona – na Codiaeum variegatum; Dysmicoccus sp. – na Nolina recurvata, Ferrisia virgata – na Codiaeum variegatum, Pseudococcus
longispinus – na Dracaena marginata, D. deremensis, Ficus retusa, Bemisia tabaci – na Euphorbia pulcherrima, Orchamoplatus mammaeferus – na Codiaeum variegatum.
Wnioski
Do Polski na roślinach ozdobnych importowanych z dalekich regionów świata zawlekane są
obce gatunki roztoczy i owadów, które po zaadoptowaniu się mogą stać się organizmami inwazyjnymi.
Literatura
Łabanowski G. 2012. Organizmy inwazyjne wykrywane w polskich szklarniach – Wciornastki (Thripidae). Instrukcja
rozpoznawania na podstawie wyglądu i objawów żerowania. 40 str.
Łabanowski G. 2013. Organizmy inwazyjne wykrywane w polskich szklarniach – Tarczniki (Diaspididae). Instrukcja
rozpoznawania na podstawie wyglądu tarczki i cech diagnostycznych samic. 30 str.
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OBCE GATUNKI ROZTOCZY I OWADÓW WYKRYWANE
W SZKÓŁKACH ROŚLIN OZDOBNYCH
Grażyna Soika, Gabriel Łabanowski, Anna Wozińska
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych i Ozdobnych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
W szkółkach produkujących drzewa i krzewy ozdobne stwierdzono na robinii białej (Robinia pseudacacia) i jej odmianach obcy gatunek szpeciela – przebarwiacza robiniowego – Aculus allotrichus. Spośród owadów obce gatunki reprezentowane były przez czerwce z rodziny
misecznikowatych (Coccidae): misecznika tujowca (Parthenolecanium fletcheri) na żywotniku
zachodnim (Thuja occidentalis) i przylepnicę szklarniową (Pulvinaria floccifera) na ostrokrzewach (Ilex spp.); mszyce z rodziny mszycowatych (Aphididae): mszycę karaganową –
Acyrtosiphon (Acyrtosiphon) caraganae na karaganie syberyjskiej (Caragana arborescens),
mszycę tawułową pędową – Aphis (Aphis) spiraephaga na tawule japońskiej (Spiraea japonica), tawule van Houtte’a (S. vanhouttei) i tawule wierzbolistnej (S. salicifolia), mszycę ogórkową – Aphis (Cerosipha) gossypi na ketmii syryjskiej (Hibiscus syriacus), mszycę azaliową –
Illinoia (Illinoia) azaleae na azaliach i różanecznikach, mszycę różanecznikową (Illinoia lambersi) na różanecznikach i zdobniczkę robiniową – Appendiseta robiniae na robinii akacjowej;
przedstawicieli rodziny ochojnikowatych (Adelgidae): ochojnika jodłowego (Aphrastasia pectinatae) na jodłach (Abies spp.), obiałkę pędową – Dreyfusia nordmannianae na jodle kaukaskiej,
ochojnika wejmutkowego – Eopineus strobus na sośnie wejmutce (Pinus strobus), piewiki
z rodziny skoczkowatych (Cicadellidae): skoczka różanecznikowego – Graphocephala fennahi
na różaneczniku (Rhododendron sp.) i skoczka wiąziaka – Kyboasca bipunctata, na Ulmus minor ‘Jaqueline Hilier’; pluskwiaki z rodziny mączlikowatych (Aleyrodidae): mączlika różanecznikowego – Massilierurodes chittendeni na różaneczniku oraz z rodziny prześwietlikowatych (Tingidae): prześwietlika pierisowca (Stephanitis tekeyai) na pierisie japońskim (Pieris
japonica) i prześwietlika różanecznikowca (S. rhododendri) na różaneczniku; motyle z rodziny
kibitnikowatych (Gracillaridae): szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella) na
kasztanowcu białym (Aesculus hippocastanum), szrotówka lipowiaczka – Phyllonorycter issikii
na lipach (Tilia spp.), szrotówka platanowcowiaczka – Phyllonorycter platani na platanach
(Platanus spp.), szrotówka robiniaczka – Phyllonorycter robiniella i kibitnika robiniaczka –
Parectopa robiniella na robinii akacjowej oraz kibitnika azaliaczka – Caloptilia azaleella na
azalii japońskiej (Rhododendron japonicum); motyle z rodziny namiotnikowatyvch (Yponomeutidae) – licinka tujowiaczka – Argyresthia thuiella na żywotniku zachodnim; muchówki z rodziny pryszczarkowatych (Cecidomyiidae): pryszczarka igliczniaka – Dasineura gleditchiae na
igliczni trójcierniowej (Gleditschia triacanthos) i pryszczarka robiniaka – Obolodiplosis robiniae na robinii akacjowej.
Wykrywanie obcych gatunków roztoczy i owadów w Polsce stwarza konieczność stałego
monitorowania szkółek produkujących drzewa i krzewy ozdobne, w celu oceny stopnia zagrożenia i w przypadkach koniecznych podjęcia badań nad biologicznymi i ekonomicznymi podstawami ich zwalczania.
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ŚRODKI WSPOMAGAJĄCE INTEGROWANĄ OCHRONĘ ROŚLIN OZDOBNYCH
PRZED SZKODNIKAMI
Edyta Kowalska, Gabriel Łabanowski, Grażyna Soika, Anna Wozińska, Aneta Chałańska
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych i Ozdobnych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
Wstęp
Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin obowiązują
zasady integrowanej ochrony roślin. Zgodnie z definicją, integrowana ochrona roślin polega na
wykorzystaniu wszystkich dostępnych, a w szczególności niechemicznych metod ochrony roślin,
w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Najlepiej chemiczne środki ochrony roślin zastąpić środkami pochodzenia naturalnego. Celem badań była
ocena skuteczności działania środków opartych na związkach niechemicznych o działaniu mechanicznym na nicienie, roztocze i owady.
Metodyka
W latach 2010-2014 oceniano skuteczność działania preparatu opartego na polisacharydach
(Afik) w zwalczaniu przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae) na chryzantemie i mszycy
ziemniaczanej na pelargonii; opartego na polimerach silikonowych (Siltac EC) w zwalczaniu przędziorka chmielowca i mszycy brzoskwiniowej (Nectarosiphon persicae) na chryzantemie, larw
misecznika cisowca (Parthenolecanium pomeranicum), ochojnika świerkowo-modrzewiowego na
modrzewiu, mszycy różano-szczeciowej (Macrosiphum rosae), mszycy złocieniowej (Macrosiphoniella sanborni) i wciornastka amerykańskiego (Echinothrips americanus) na niecierpku nowogwinejskim; opartego na oleju rydzowym (Emulpar’ 940 EC) w zwalczaniu przędziorka chmielowca na krotonie i mszycy różano-szczeciowej; wyciągu z miazgi czosnkowej i ekstraktu z kory
mydłoki lekarskiej (Quillaja Extract) w zwalczaniu węgorka chryzantemowca (Aphelenchoides
ritzemabosi) na krzewuszce, powojniku i zawilcu japońskim.
Wyniki
Preparat Afik w stężeniu 0,15% wykazał dobrą skuteczność w zwalczaniu przędziorka
chmielowca na chryzantemie (ok. 75% redukcji form ruchomych) i bardzo dobrą w zwalczaniu
mszycy brzoskwiniowej na chryzantemie (87,3-95,0%) oraz mszycy ziemniaczanej na pelargonii
(80-98,9%). Preparat Siltac EC w stężeniu 0,1-0,2% skutecznie zwalczał jaja i formy ruchome
przędziorka chmielowca na chryzantemie (95,4-100%) oraz róży (91,3-93,4%), a także mszycę
złocieniową (80,7-96,3%) i larwy ochojnika świerkowo-modrzewiowego (99,6%), larwy wciornastka amerykańskiego (93,8-99,5%) i larwy misecznika cisowca (92,1-98,7%). Preparat Emulpar 940 EC w stężeniu 0,9% skutecznie zwalczał mszycę różano-szczeciową (80,5%) i przędziorka
chmielowca (85,4%).
Wysoką skuteczność w zwalczaniu węgorka chryzantemowca na krzewuszce wykazał 2,5%
wyciąg z miazgi czosnkowej (redukcja nicieni 97,6% i zmniejszenie liczy uszkodzonych roślin
o 64,5%). Podobną skutecznością charakteryzował się 10% roztwór Quillaja Extract (redukcja
nicieni 97,7% i liczby uszkodzonych roślin 79,3%).
Wniosek
Preparaty Afik, Siltac EC, Emulpar 940 EC, wyciąg z miazgi czosnkowej i Quillaja Extract
są skuteczne w zwalczaniu przędziorka chmielowca, mszyc, miseczników i wciornastka amerykańskiego i tym samym, jako środki pochodzenia naturalnego, mogą być wykorzystane w integrowanej ochronie roślin ozdobnych w polu i pod osłonami.
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TRANSFER WIEDZY Z ZAKRESU OCHRONY ROŚLIN OZDOBNYCH
I WARZYWNYCH – OD NAUKI DO PRAKTYKI
Gabriel Łabanowski, Grażyna Soika, Aneta Chałańska, Leszek Orlikowski,
Adam Wojdyła, Robert Wrzodak
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych i Ozdobnych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
W latach 2011-2014 opracowano szereg materiałów, w których opublikowano najważniejsze informacje, służące ogrodnikom w produkcji roślin ozdobnych i warzywnych w polu i pod
osłonami, z zakresu występowania, rozpoznawania, szkodliwości i biologii patogenów, nicieni,
roztoczy i owadów. Wiedza z zakresu ochrony roślin ozdobnych i warzywnych przed chorobami
i szkodnikami była również przekazywana na licznych szkoleniach i konferencjach w formie
wykładów i konsultacji.
Książki zawodowe dla ogrodników – wydano jedną książkę z zakresu pielęgnacji roślin
ogrodowych na temat najważniejszych chorób i szkodników zagrażających drzewom i krzewom
ozdobnym w ogrodach przydomowych oraz dwie książki na temat chorób i szkodników krzewów liściastych i pnączy występujących w szkółkach.
Metodyki integrowanej ochrony opracowano dla 13 gatunków warzyw z przeznaczeniem
dla producentów i doradców oraz jedną metodykę integrowanej ochrony roślin ozdobnych
w ogrodach przydomowych.
Instrukcje rozpoznawania organizmów obcych inwazyjnych stwierdzanych na roślinach ozdobnych uprawianych w szklarniach i w szkółkach.
Programy i zalecenia ochrony roślin ozdobnych i warzyw przygotowywane są każdego
roku, w których podane są sposoby stosowania środków chemicznych, biologicznych i biotechnicznych do zwalczania agrofagów na kilkudziesięciu gatunkach upraw w polu i pod osłonami.
Seminaria, szkolenia, warsztaty dla doradców i producentów, organizowane przez Instytut Ogrodnictwa i różne związki ogrodnicze, stowarzyszenia, ośrodki doradztwa rolniczego,
producentów sadzonek, firmy fitofarmaceutyczne, służą przekazywaniu informacji o najnowszych
osiągnięciach nauki z zakresu ochrony roślin, które można bezpośrednio wdrożyć do praktyki.
Konsultacje dla ogrodników w terenie prowadzone są przez pracowników naukowych
Zakładu Ochrony Roślin Warzywnych i Ozdobnych na wielu imprezach organizowanych przez
różne organizacje ogrodnicze. Udzielane są na nich liczne porady z zakresu zwalczania chorób
i szkodników w uprawach szkółkarskich oraz warzyw i kwiatów uprawianych w polu i pod osłonami. Przykładem są Międzynarodowe Targi „Dni Ogrodnika” w Gołuchowie, Dni Otwarte Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Dni Otwarte w gospodarstwie Turscy w Rzgowie,
Dni Otwarte gospodarstwa DIANTHUS w Warszawie, Dni Otwarte firmy TIN TOURS
w Brzeszczach czy Chryzantemowe Dni Otwarte organizowane przez gospodarstwo Pychyńskich na terenie całego kraju.
Liczne artykuły popularno-naukowe z zakresu ochrony roślin ozdobnych i warzyw
dla profesjonalistów i amatorów publikowane na łamach wielu czasopism: Hasło Ogrodnicze, Rośliny Ozdobne, Szkółkarstwo, Warzywa, Owoce Warzywa Kwiaty, Pod Osłonami, Wiadomości Rolnicze, Warzywnicze Wieści).
Instrukcje wdrożeniowe z zakresu skuteczności najnowszych środków ochrony roślin
pochodzenia naturalnego w ochronie roślin ozdobnych i warzywnych przed szkodnikami
zamieszczane są na stronie internetowej Instytutu Ogrodnictwa.
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WYKORZYSTANIE METODY RADIACYJNEJ DO ODKAŻANIA PODŁOŻY
OGRODNICZYCH
Magdalena Ptaszek1, Urszula Gryczka2, Wojciech Migdał2, Leszek Orlikowski1
1
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych i Ozdobnych
Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice
2
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Warszawa
Odkażanie podłoży ogrodniczych jest najważniejszym zabiegiem wpływającym istotnie na
zdrowotność roślin w szkółkach i pod osłonami. Stosowane dotychczas metody chemiczne i parowanie nie eliminują całkowicie czynników chorobotwórczych z podłoży ogrodniczych, a ich skuteczność zależy od właściwości podłoży i warunków przeprowadzenia zabiegu. Parowanie
(zwłaszcza substratu torfowego) może zmieniać teksturę. Stosowanie fumigantów sprawia, że
podłoża mogą być wykorzystane do uprawy roślin dopiero po 3-4 tygodniach od wykonania zabiegu. Możliwości eliminowania patogenów i bezpośredniego wykorzystania podłoża po wykonanym zabiegu stwarza metoda radiacyjna, stosowana do sterylizacji sprzętu medycznego oraz
higienizacji artykułów rolno-spożywczych. W latach 2009-2012 w ramach współpracy Instytutu
Ogrodnictwa oraz Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, przeprowadzono badania nad możliwością wykorzystania technologii radiacyjnej do eliminowania najgroźniejszych patogenów roślin,
tj. Phytophthora cinnamomi, Rhizoctonia solani oraz Fusarium oxysporum f. sp. dianthi, przy użyciu wiązki elektronów o energii 9 MeV. Do odkażania użyto: substrat torfowy, kompostowaną
korę sosnową, jej mieszaninę z torfem (1 : 1) oraz perlit.
Uzyskane wyniki pozwoliły na określenie skutecznych dawek promieniowania jonizującego, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane do masowej dekontaminacji podłoży
ogrodniczych. Efektywność procesu odkażania zależała od dawki promieniowania, gatunku patogena oraz rodzaju podłoża. Zastosowanie dawki 10 kGy silnie ograniczało liczebność populacji
badanych patogenów, natomiast 20 kGy powodowało ich całkowitą eliminację z podłoży. Zastosowane dawki promieniowania nie miały negatywnego wpływu na rozwój roślin. Zalety metody
radiacyjnej to: duża skuteczność eliminacji skażenia mikrobiologicznego, brak pozostałości toksycznych, względnie szybka realizacja procesu, brak konieczności przeprowadzania kwarantanny
napromieniowanego podłoża, brak zagrożenia dla środowiska, brak negatywnych efektów temperaturowych zabiegu oraz zmian cech jakościowych napromieniowanego surowca.
Wykorzystanie metody radiacyjnej dekontaminacji mikrobiologicznej może być alternatywą
dla obecnie stosowanych sposobów dezynfekcji.
Patent na wynalazek pt. Sposób dezynfekcji podłoży ogrodniczych z wykorzystaniem
wiązki wysokoenergetycznych elektronów.

107

OFERTY WDROŻENIOWE

Instytut Ogrodnictwa
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel.: 46 833 34 34, fax: 46 833 31 86
Dyrektor: prof. dr hab. Franciszek Adamicki
e-mail: Franciszek.Adamicki@inhort.pl

OFERTA WDROŻENIOWA
‘Gofert’ – nowa polska odmiana porzeczki czarnej
Słowa kluczowe: porzeczka czarna, Ribes nigrum L., odmiana deserowa i przetwórcza
Odmiana ‘Gofert’ w dniu 2 lutego 2010 roku
została wpisana do krajowego Rejestru Odmian COBORU. Wspólnotowy Urząd Odmian
Roślin (CPVO) w Angers, Francja w dniu
19 grudnia 2011 roku przyznał wspólnotowe
prawo do odmiany (Nr UE 31262) i jest ona
chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii
Europejskiej do dnia 31.12.2036 r.
Krzew rośnie dość silnie, ma pokrój wzniosły,
ale pędy obciążone masą owoców mają tendencję do rozchylania się w międzyrzędzia. Pędy
są średnio grube, liczne. Pąki małe, wydłużone,
odstające od pędów, łuski zewnętrzne barwy jasno antocyjanowego. Liście średniej wielkości,
jasnozielone, pięcioklapowe, z wydłużoną
środkową klapą. Kwiatostany pojedyncze i podwójne, średniej długości.

Odmiana o wczesnej porze dojrzewania, bardzo
plenna i regularnie plonująca, owoce dojrzewają 8-10 dni wcześniej niż odmiany ‘Ben Lomond’. Jagody są średniej wielkości i duże
(0,9-1,2 g), smaczne i ze względu na odpowiedni stosunek cukrów i kwasów organicznych, mogą być wykorzystane w stanie świeżym jako deserowe. Owoce także przydatne do
przetwórstwa, do produkcji koncentratu, mrożonek i innych przetworów. Owoce zawierają
dużo ekstraktu (17,8%), kwasu askorbinowego,
wit. C (240 mg/100 g) oraz barwników antocyjanowych (340 mg/100 g). Rośliny są wytrzymałe na mróz, a pąki kwiatowe – na przymrozki
wiosenne, odporne na amerykańskiego mączniaka agrestu oraz rdzę wejmutkowo-porzeczkową. Z uwagi na lekko rozłożysty pokrój
krzewu oraz elastyczne pędy nadaje się do
zbioru owoców różnymi typami kombajnów.
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Siła wzrostu i pokrój 6-letnich krzewów
odmiany ‘Gofert’

Owoce odmiany ‘Gofert’

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
‘Gofert’ jest nową, wczesną odmianą porzeczki czarnej, o owocach przydatnych do spożycia
w stanie świeżym oraz do przetwórstwa i zamrażalnictwa. Ze względu na wysokie plonowanie,
odporność roślin na choroby grzybowe liści i pędów oraz wysoką tolerancję pąków kwiatowych
na przymrozki wiosenne jest polecana do tradycyjnej uprawy towarowej, integrowanej i amatorskiej.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa sadownicze, szkółki roślin jagodowych, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, ogrody
działkowe i przydomowe.
Autorzy oferty wdrożeniowej:
Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych

Twórcy odmiany:
dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO
tel. 46 834 53 15
e-mail: Stanislaw.Pluta@inhort.pl
prof. dr hab. Edward Żurawicz
tel. 46 834 54 25
e-mail: Edward.Zurawicz@inhort.pl
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Instytut Ogrodnictwa
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel.: 46 833 34 34, fax: 46 833 31 86
Dyrektor: prof. dr hab. Franciszek Adamicki
e-mail: Franciszek.Adamicki@inhort.pl

OFERTA WDROŻENIOWA
Internetowa aplikacja do obliczania dawek wody lub czasu nawadniania
roślin sadowniczych
Słowa kluczowe: dawka wody, czas nawadniania
Użytkownik może tu wyznaczyć wiele parametrów niezbędnych podczas projektowania i użytkowania instalacji nawodnieniowej. Aplikacja
pozwala na wykonanie obliczeń dla systemów
kroplowych, minizraszania i deszczowania.
Nawadnianie kroplowe
Po wpisaniu w odpowiednie rubryki parametrów
opisujących kwaterę (rozstawa między rzędami,
rozstawa między roślinami, średnia długość
rzędu, liczba rzędów) i parametrów instalacji nawodnieniowej (rozstawa i wydatek wody emiterów kroplowych) otrzymujemy informację
o wielkości kwatery, liczbie roślin i ich zagęszczeniu na kwaterze oraz intensywności wydatku
wody instalacji nawodnieniowej w przeliczeniu
na kwaterę, jednostkę powierzchni i roślinę. Po
wprowadzeniu danych można prowadzić dalsze
obliczenia w celu uzyskania odpowiedzi na następujące pytania:
– jaka jest dawka wody przy określonym czasie nawadniania,
– jak długo trzeba nawadniać, aby zastosować
określoną dawkę wody.
Dawki wody wyrażone są w różnych jednostkach, np. mm, m3 na kwaterę, m3 na hektar,
litrach na roślinę, litrach na kroplownik.

Minizraszanie
Aplikacja wykonuje takie same obliczenia jak
dedykowana systemom kroplowym. Po wpisaniu parametrów opisujących kwaterę i instalację nawodnieniową otrzymujemy dane o wielkości kwatery, wydatku wody na jednostkę powierzchni i na roślinę. Po wprowadzeniu tych
danych można obliczyć dawkę wody przy określonym czasie nawadniania lub czas nawadniania przy ustalonej dawce wody.
Deszczowanie
Aplikacja przeznaczona jest dla systemów
deszczownianych. Po wpisaniu parametrów
opisujących kwaterę i instalację nawodnieniową (rozstawa pomiędzy rzędami zraszaczy,
rozstawa pomiędzy zraszaczami i wydatek zraszacza) otrzymujemy dane o wielkości kwatery, wydatku wody na jednostkę powierzchni
i wydatku wody na roślinę. Tak jak w przypadku poprzednich kalkulatorów po wprowadzeniu wstępnych danych można obliczyć
dawkę wody przy określonym czasie nawadniania lub czas nawadniania przy ustaleniu dawki
wody.
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Fig. 1. Panel do wprowadzania wstępnych danych o kwaterze i kroplowym systemie nawadniania

Aplikacja została umieszczona na stronie Serwisu Nawodnieniowego pod adresem:
www.nawadnianie.inhort.pl/nawadnianie
Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Aplikacja jest rozwiązaniem oryginalnym, podobnych kalkulatorów obliczeniowych dostępnych
on-line nie było dotychczas nie tylko na stronach polskich, ale i zagranicznych. Umożliwia ona
szacowanie czasu nawadniania w odniesieniu do wielkości dawek wody. Wykorzystanie jej
w praktyce będzie miało istotny wpływ na racjonalne gospodarowanie naszymi skromnymi zasobami wody. Dzięki umieszczeniu tej aplikacji w internecie korzystać z niej może szerokie
grono odbiorców.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa ogrodnicze, firmy zajmujące się doradztwem, firmy nawodnieniowe, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, szkoły średnie
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakład Agroinżynierii,
Pracownia Nawadniania

Autorzy:
prof. dr hab. Waldemar Treder
tel. 46 834 52 46, 508 000 211
e-mail: Waldemar.Treder@inhort.pl
mgr inż. Daniel Sas
tel. 46 834 52 16, e-mail: Daniel.Sas@inhort.pl
dr Krzysztof Klamkowski
tel. 46 834 52 38, e-mail:
Krzysztof.Klamkowski@inhort.pl
mgr Anna Tryngiel-Gać
tel. 46 834 53 29, e-mail: Anna.Gac@inhort.pl
mgr Katarzyna Wójcik
tel. 46 834 54 15, e-mail:
Katarzyna.Wojcik@inhort.pl

Praca wykonana w ramach zadania 2.2 „Optymalizacja nawadniania upraw sadowniczych w Polsce z uwzględnieniem
przebiegu pogody i zasobów wodnych gleby w głównych rejonach upraw sadowniczych” programu wieloletniego
(2008-2014), finansowanego przez MRiRW.
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Instytut Ogrodnictwa
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel.: 46 833 34 34, fax: 46 833 31 86
Dyrektor: prof. dr hab. Franciszek Adamicki
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OFERTA WDROŻENIOWA
Internetowa platforma szacowania równomierności nawadniania
Słowa kluczowe: równomierność nawadniania, DUlq
Aplikacja służy do oceny równomierności nawadniania przez różne systemy nawodnieniowe. Podstawową cechą jakości pracy każdej
instalacji nawodnieniowej jest równomierność
dystrybucji aplikowanej wody. Nierównomierne
nawadnianie wpływa na nierównomierność
wzrostu i plonowania roślin, co jest zjawiskiem
niekorzystnym, obniżającym efektywność nawadniania upraw. Każda instalacja nawodnieniowa powinna być tak zaprojektowana i wykonana, aby dzięki jej pracy uzyskać jak najwyższą równomierność nawadniania. Dlatego
przed przystąpieniem do regularnego użytkowania instalacji nawodnieniowej powinno się
przeprowadzić pomiary równomierności jej
pracy. Za pomocą tej aplikacji internetowej możemy obliczyć wartość współczynnika dystrybucji wody – DUlq. Współczynnik (wyrażony
w %) jest obiektywnym parametrem opisującym zmienność wypływu wody z emiterów
pracujących w jednej sekcji. Definiujemy go
jako średni wydatek 25% pobranych próbek
o najmniejszym wydatku w odniesieniu do
średniego wydatku wszystkich próbek. W zależności od potrzeb użytkownik ma do wyboru
dwie aplikacje: Równomierność nawadniania

kroplowego oraz Równomierność zamgławiania, zraszania lub deszczowania. Do przeprowadzenia oceny niezbędny jest stoper, naczynie
miarowe lub waga i 36 pojemników, do których
pobierana będzie woda. Całą instalację dzielimy na 3 części (tak jak na schemacie). Począwszy od źródła wody wybieramy pierwszą,
środkową i ostatnią linię nawodnieniową.
W przypadku parzystej liczby ciągów nawodnieniowych wybieramy tylko jedną linię ze
środkowej części kolektora. Każdy ciąg nawodnieniowy dzielimy także na trzy części: początkowy (tuż przy kolektorze), środkowy i końcowy. Na każdym z wyselekcjonowanych obszarów mierzymy wydatek wody z 4 emiterów
kroplowych. W przypadku deszczowni i systemów zraszających na każdym z wyselekcjonowanych obszarów ustawiamy po 4 naczynia pomiarowe w takiej odległości od siebie, aby prowadzone pomiary mogły jak najlepiej opisać
rozkład opadu wody na danej powierzchni. Wyniki pomiarów należy wpisać w odpowiednie
pola aplikacji. Jako wynik obliczeń otrzymujemy informację o wartości wskaźnika dystrybucji wody, którą możemy odnieść do wartości
oceny równomierności zawartych w tabeli.
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Fig. 1. Panel do wprowadzania danych oceny równomierności dystrybucji wody systemu nawadniania kroplowego

Aplikacje zostały umieszczone pod adresami:
www.nawadnianie.inhort.pl/rownomierno-nawadniania-kroplowego
www.nawadnianie.inhort.pl/hydraulika/55-rownomiernosc-deszczowania
Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Aplikacja jest rozwiązaniem oryginalnym, umożliwiającym ocenę równomierności nawadniania
różnych systemów nawodnieniowych. Może być narzędziem pomocnym przy rozstrzyganiu
kwestii spornych, dotyczących jakości pracy instalacji nawodnieniowych. Dzięki umieszczeniu
tej aplikacji w internecie korzystać z niej może szerokie grono odbiorców.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa ogrodnicze, firmy zajmujące się doradztwem, firmy nawodnieniowe, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, szkoły średnie.
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakład Agroinżynierii,
Pracownia Nawadniania

Autorzy:
prof. dr hab. Waldemar Treder
tel. 46 834 52 46, 508 000 211
e-mail: Waldemar.Treder@inhort.pl
mgr inż. Daniel Sas
tel. 46 834 52 16, e-mail: Daniel.Sas@inhort.pl
dr Krzysztof Klamkowski
tel. 46 834 52 38, e-mail:
Krzysztof.Klamkowski@inhort.pl
mgr Anna Tryngiel-Gać
tel. 46 834 53 29, e-mail: Anna.Gac@inhort.pl
mgr Katarzyna Wójcik
tel. 46 834 54 15, e-mail:
Katarzyna.Wojcik@inhort.pl

Praca wykonana w ramach zadania 2.2 „Optymalizacja nawadniania upraw sadowniczych w Polsce z uwzględnieniem
przebiegu pogody i zasobów wodnych gleby w głównych rejonach upraw sadowniczych” programu wieloletniego
(2008-2014), finansowanego przez MRiRW.
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96-100 Skierniewice
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OFERTA WDROŻENIOWA
Internetowy kalkulator do obliczania ewapotranspiracji wskaźnikowej
Słowa kluczowe: potrzeby wodne roślin, ewapotranspiracja
Aplikacja umożliwia szacowanie ewapotranspiracji wskaźnikowej (ETo) za pomocą czterech różnych modeli obliczeniowych: Temperaturowego, Grabarczyka, Hargreavesa i Penmana-Monteitha. Aplikacja została umieszczona na stronie Serwisu Nawodnieniowego
pod adresem:
www.nawadnianie.inhort.pl/eto
Ewapotranspiracja to całokształt procesów
związanych z odpływem do atmosfery wody
parującej z powierzchni gleby (ewaporacja)
i roślin (transpiracja). Na wielkość ETo wpływają czynniki meteorologiczne, m.in. temperatura i wilgotność powietrza, radiacja słoneczna,
prędkość wiatru. W praktyce znajomość wielkości ewapotranspiracji niezbędna jest do szacowania potrzeb wodnych roślin. Potrzeby
wodne roślin wyznaczamy mnożąc wartość
ETo przez specyficzny dla każdego gatunku
współczynnik roślinny Kc.
Na stronach serwisu nawodnieniowego umieszczono także aplikację pozwalającą na wyznaczanie potrzeb wodnych wybranych gatunków
roślin sadowniczych w oparciu o wartość ETo:
www.nawadnianie.inhort.pl/potrzeby-wodneroslin

Rozwój elektroniki umożliwił wprowadzenie
do praktyki stacji meteorologicznych, które
mogą obliczyć wartość ETo na podstawie mierzonych parametrów. Niestety stacje tego typu
są drogie, co ogranicza ich szerokie zastosowanie w praktyce. Alternatywą mogą być proste
i stosunkowo tanie stacje meteorologiczne dostępne na rynku, z których dane możemy wykorzystać do obliczeń prowadzonych za pomocą
kalkulatorów internetowych. Modele zawarte
w aplikacji dają możliwość szacowania ewapotranspiracji na podstawie tylko niektórych parametrów lub pełnych danych meteorologicznych.
Model Temperaturowy i Hargreavesa wymaga
tylko temperatury powietrza, Model Grabarczyka wymaga temperatury i wilgotności powietrza, Model Penmana-Monteitha wymaga
temperatury i wilgotności powietrza, radiacji
słonecznej, prędkości wiatru, ciśnienia atmosferycznego.
W zależności od posiadanych danych pomiarowych, wybieramy model obliczeniowy i wprowadzamy dane do odpowiednich komórek
(zgodnie z instrukcją umieszczoną bezpośrednio nad panelem do wprowadzania danych).
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Fig. 1. Panel do wprowadzania danych
Dla modelu Grabarczyka

Fig 2. Panel do wprowadzania danych
dla modelu Hargreavesa

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Aplikacja jest rozwiązaniem oryginalnym, podobnych kalkulatorów obliczeniowych dostępnych on-line nie było dotychczas nie tylko na stronach polskich, ale i zagranicznych. Umożliwia
ona szacowanie ewapotranspiracji wskaźnikowej na podstawie ograniczonej ilości parametrów
meteorologicznych. Korzystanie z tej metody szacowania potrzeb wodnych roślin sadowniczych pozwoli na optymalizację praktycznego stosowania nawadniania, czego efektem będzie
wzrost efektywności wykorzystania wody. Dzięki umieszczeniu tej aplikacji w internecie korzystać z niej może szerokie grono odbiorców.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa ogrodnicze, firmy zajmujące się doradztwem, firmy nawodnieniowe, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, szkoły średnie i wyższe uczelnie rolnicze.
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakład Agroinżynierii,
Pracownia Nawadniania

Autorzy:

prof. dr hab. Waldemar Treder
tel. 46 834 52 46, 508 000 211
e-mail: Waldemar.Treder@inhort.pl
mgr inż. Daniel Sas
tel. 46 834 52 16, e-mail: Daniel.Sas@inhort.pl
dr Krzysztof Klamkowski
tel. 46 834 52 38, e-mail:
Krzysztof.Klamkowski@inhort.pl
mgr Anna Tryngiel-Gać
tel. 46 834 53 29, e-mail: Anna.Gac@inhort.pl
mgr Katarzyna Wójcik
tel. 46 834 54 15, e-mail: Katarzyna.Wojcik@inhort.pl

Praca wykonana w ramach zadania 2.2 „Optymalizacja nawadniania upraw sadowniczych w Polsce z uwzględnieniem
przebiegu pogody i zasobów wodnych gleby w głównych rejonach upraw sadowniczych” programu wieloletniego
(2008-2014), finansowanego przez MRiRW.
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OFERTA WDROŻENIOWA
Internetowy kalkulator do obliczania strat ciśnienia
w magistrali nawodnieniowej
Słowa kluczowe: strata ciśnienia, magistrala
Aplikacja umożliwia prowadzenie obliczeń hydraulicznych dla instalacji nawodnieniowej.
Służy do obliczania strat hydraulicznych przewodów transportujących wodę. Podstawową cechą jakości pracy każdej instalacji nawodnieniowej jest równomierność nawadniania. Nierównomierna dystrybucja wody powoduje nierównomierność wzrostu i plonowania roślin, co
jest zjawiskiem niekorzystnym, obniżającym
efektywność nawadniania upraw. Każda instalacja nawodnieniowa powinna być tak zaprojektowana i wykonana, aby dzięki jej pracy
uzyskiwano jak najwyższą równomierność nawadniania. Każdy rodzaj systemu nawodnieniowego ma specyficzne wymagania odnośnie
wysokości ciśnienia wody. Przykładowo systemy kroplowe 0,5-2,5 atm, a deszczownie 210 atm. Przyczyną niedostatecznej równomierności nawadniania jest bardzo często zbyt niskie
ciśnienie wody w instalacji, wynikające ze
złego doboru średnic przewodów doprowadzających wodę do poszczególnych sekcji systemu
nawodnieniowego. Brak umiejętności wykonania prawidłowych obliczeń hydrauliki rurociągu wodnego jest często elementem ograni-

czającym możliwość wykonania prostej instalacji bezpośrednio przez użytkownika. Problem
ten rozwiązuje prezentowana aplikacja komputerowa. Użytkownik może obliczyć straty ciśnienia w magistrali, w zależności od rodzaju
rurociągu, średnicy wewnętrznej przewodu,
długości magistrali oraz wielkości przepływu
wody. Bardzo ważne jest to, że użytkownik
może prowadzić obliczenia dla rurociągów wykonanych z różnych materiałów: aluminium,
betonu, stali, polietylenu i polichlorku winylu.
Po wprowadzeniu danych wejściowych otrzymujemy informacje o początkowym i końcowym ciśnieniu w rurociągu, stracie ciśnienia na
określonym odcinku i prędkości przepływu
wody. W przypadku, gdy prędkość przepływu
jest zbyt wysoka pojawia się informacja alarmowa. Przy zbyt wysokiej prędkości przepływu znacznie wzrastają straty hydra-uliczne,
a na elementach złącznych mogą wystąpić
także silne uderzenia hydrauliczne. W zależności od sytuacji, użytkownik może dowolnie
zmieniać wprowadzane parametry tak, aby obliczyć optymalne parametry rurociągu.
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Fig. 1. Panel do wprowadzania danych kalkulatora do obliczeń hydraulicznych

Aplikacja została umieszczona pod adresem:
www.nawadnianie.inhort.pl/hydraulika/ 37-magistrala-straty-cisnienia
Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Aplikacja jest rozwiązaniem oryginalnym, umożliwiającym wykonanie obliczeń hydraulicznych
rurociągu. Może być narzędziem pomocnym przy projektowaniu instalacji nawodnieniowych.
Dzięki umieszczeniu tej aplikacji w internecie korzystać z niej może szerokie grono odbiorców.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa ogrodnicze, firmy zajmujące się doradztwem, firmy nawodnieniowe, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, szkoły średnie i wyższe uczelnie rolnicze.
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakład Agroinżynierii,
Pracownia Nawadniania

Autorzy:
prof. dr hab. Waldemar Treder
tel. 46 834 52 46, 508 000 211
e-mail: Waldemar.Treder@inhort.pl
mgr inż. Daniel Sas
tel. 46 834 52 16, e-mail: Daniel.Sas@inhort.pl
dr Krzysztof Klamkowski
tel. 46 834 52 38, e-mail:
Krzysztof.Klamkowski@inhort.pl
mgr Anna Tryngiel-Gać
tel. 46 834 53 29, e-mail: Anna.Gac@inhort.pl
mgr Katarzyna Wójcik
tel. 46 834 54 15, e-mail:
Katarzyna.Wojcik@inhort.pl

Praca wykonana w ramach zadania 2.2 „Optymalizacja nawadniania upraw sadowniczych w Polsce z uwzględnieniem
przebiegu pogody i zasobów wodnych gleby w głównych rejonach upraw sadowniczych” programu wieloletniego
(2008-2014), finansowanego przez MRiRW.
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OFERTA WDROŻENIOWA
Internetowy system wspomagania decyzji nawodnieniowych
Słowa kluczowe: potrzeby wodne roślin, ewapotranspiracja
Aplikacja pomaga w podejmowaniu decyzji
o wyborze optymalnego sposobu nawadniania,
parametrów instalacji nawodnieniowej, rodzaju
niezbędnej filtracji oraz liczby zaworów w planowanej instalacji. Po wstępnym wprowadzeniu danych, użytkownik może oszacować czy
dysponuje odpowiednią ilością wody w stosunku do potrzeb wodnych roślin i czy planowana w instalacji liczba zaworów pozwala na
zastosowanie wymaganej dawki wody. Jeżeli
została zaprojektowana zbyt duża liczba zaworów, użytkownikowi nie wystarczy czasu, aby
poszczególne kwatery otrzymały zakładaną
dawkę wody. Aplikacja została tak skonstruowana, aby z góry nie narzucać gotowego rozwiązania. Sadownik ma możliwość skonfigurowania dowolnego systemu nawodnieniowego
i wyboru dowolnej liczby zaworów. Jeżeli jego
wybór jest niezgodny z zasadami integrowanego nawadniania, natychmiast otrzymuje informację o zbyt małym wydatku źródła wody
w stosunku do potrzeb wodnych nawadnianej
powierzchni lub o zbyt wysokiej liczbie zaworów w instalacji. Użytkownik ma do wyboru
7 podstawowych gatunków roślin sadowni-

czych, określa wielkość nawadnianej powierzchni, typ gleby, rodzaj źródła wody, wydatek wody tego źródła w m3/h, liczbę godzin
jaką może poświęcić na nawadnianie w ciągu
doby oraz rodzaj systemu nawodnieniowego.
Po kliknięciu na tekst z podkreśleniem może
zapoznać się z informacjami na temat typów
gleb, rodzajów ujęć wody i z charakterystyką
różnych systemów nawodnieniowych.
Bardzo ważnym parametrem jest Dozwolony
sumaryczny czas nawadniania (h/dobę). Nie
zawsze musi być równy 24 h. Bardzo często
zdarza się, że po kilku godzinach pompowania
poziom wody się obniża, uniemożliwiając dalszą pracę pompy. Jeżeli aplikacja nie wskazuje
błędnych parametrów możemy zatwierdzić
analizę klikając „Akceptuj”. Na ekranie pojawi
się podsumowanie całej analizy. Poza danymi
zawartymi w poprzednich tabelach uzyskujemy
także sugestie wyboru filtracji, zalecanej rozstawy emiterów oraz maksymalnej pojedynczej
dawki wody.
Po naciśnięciu na ikonę
uzyskujemy raport
w formacie pdf.
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Fig. 1. Panel do wprowadzania danych

Aplikacja została umieszczona na stronie Serwisu Nawodnieniowego pod adresem:
www.nawadnianie.inhort.pl/swd
Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Aplikacja jest rozwiązaniem oryginalnym, a podobnych kalkulatorów obliczeniowych dostępnych on-line nie było dotychczas nie tylko na stronach polskich, ale i zagranicznych. Korzystanie
z tej aplikacji pozwoli na optymalizację stosowania nawadniania, czego efektem będzie wzrost
efektywności wykorzystania wody nawodnieniowej. Dzięki umieszczeniu tej aplikacji w internecie korzystać z niej może szerokie grono odbiorców.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa ogrodnicze, firmy zajmujące się doradztwem, firmy nawodnieniowe, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, szkoły średnie i wyższe uczelnie rolnicze.
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakład Agroinżynierii,
Pracownia Nawadniania

Autorzy:
prof. dr hab. Waldemar Treder
tel. 46 834 52 46, 508 000 211
e-mail: Waldemar.Treder@inhort.pl
mgr inż. Daniel Sas
tel. 46 834 52 16
e-mail: Daniel.Sas@inhort.pl
dr Krzysztof Klamkowski
tel. 46 834 52 38
e-mail: Krzysztof.Klamkowski@inhort.pl
mgr Anna Tryngiel-Gać
tel. 46 834 53 29
e-mail: Anna.Gac@inhort.pl
mgr Katarzyna Wójcik
tel. 46 834 54 15
e-mail: Katarzyna.Wojcik@inhort.pl

Praca wykonana w ramach zadania 2.2 „Optymalizacja nawadniania upraw sadowniczych w Polsce z uwzględnieniem
przebiegu pogody i zasobów wodnych gleby w głównych rejonach upraw sadowniczych” programu wieloletniego
(2008-2014), finansowanego przez MRiRW.
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OFERTA WDROŻENIOWA
‘Ligolina’ – odmiana jabłoni do uprawy towarowej
Słowa kluczowe: jabłoń, parch, mączniak, zaraza ogniowa, Malus Mill.
Odmiana ‘Ligolina’ w dniu 17 lutego 2005 r.
została wpisana do krajowego Rejestru Odmian COBORU. Wspólnotowy Urząd Odmian
Roślin (CPVO) w Angers, Francja w dniu
23 stycznia 2012 roku przyznał wspólnotowe
prawo do odmiany Nr UE 31389 i jest ona
chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii
Europejskiej do dnia 31.12.2042 r.
Drzewo rośnie słabo lub średnio silnie, tworzy
koronę rozłożystą, stożkowatą, średnio zagęszczoną. Pędy średnio grube, silnie omszone, międzywęźla krótkie do średnio długich,
przetchlinki średnio duże. Liście długie do
bardzo długich, szerokie, brzeg blaszki liściowej piłkowany, ogonek liściowy krótki do
średnio długiego. Kwiaty średnio duże, pąki
kwiatowe ciemnoróżowe. Owoce średnio duże
do dużych, kulisto-stożkowate. Skórka zielonożółta, sucha, bez nalotu woskowego, z połyskiem, pokryta w dużej części czerwonym,
marmurkowym rumieńcem. Miąższ kremowy,
średnio twardy, soczysty, komora nasienna

zamknięta. Szypułka cienka do średnio grubej,
krótka do średnio długiej, zagłębienie szypułkowe średnio głębokie, średnio szerokie, nieordzawione. Kielich zamknięty, duży, zagłębienie kielichowe średnio głębokie i średnio
szerokie.
Odmiana zimowa. Wcześnie wchodzi w okres
owocowania, wykazuje skłonność do przemiennego owocowania. Dojrzałość zbiorczą
owoce osiągają w pierwszej połowie października. Jędrność owoców podczas zbioru wynosi
75-80 N, test skrobiowy – 8-9 (skala 1-10),
zawartość ekstraktu 12-14%, a kwasowość –
0,8-1,0%. Odmiana mało podatna na parcha
i mączniaka jabłoni, wrażliwa na zarazę ogniową, wytrzymała na mróz.
Kilkuletnie doświadczenie (użyto 4 podkładek
– M.9, M.26, P 14 i P 60) przeprowadzone
w Instytucie wykazało, że w warunkach doświadczenia odmiana ta najlepiej plonuje oraz
wytwarza największe owoce na podkładce M.9
i M.26.
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Owoce odmiany ‘Ligolina’

Owocujące drzewa odmiany ‘Ligolina’

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Odmiana ‘Ligolina’ jest wartościową odmianą deserową, o owocach bardzo dobrej jakości
i wysokich walorach przechowalniczych (owoce bardzo dobrze się przechowują zarówno
w zwykłej chłodni do końca marca, jak i w chłodni KA – podobnie jak ‘Ligol’), przydatną
zarówno do tradycyjnej uprawy towarowej, integrowanej, jak i amatorskiej.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa sadownicze, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ogrody działkowe i przydomowe.
Autorzy oferty wdrożeniowej:
Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych
Kontakt:
prof. dr hab. Edward Żurawicz
tel. 46 83 45 425
e-mail: Edward.Zurawicz@inhort.pl
dr Mariusz Lewandowski
tel. 46 834 54 10
e-mail: Mariusz.Lewandowski@inhort.pl

Twórcy odmiany:
prof. dr hab. Stanisław W. Zagaja
prof. dr hab. Andrzej A. Przybyła
mgr inż. Jan Krzewiński
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OFERTA WDROŻENIOWA
‘Litacz’ – nowa polska odmiana maliny czarnej
Słowa kluczowe: malina czarna, Rubus occidentalis L., odmiana przetwórcza
Odmiana ‘Litacz’ została wpisana do krajowego rejestru odmian roślin sadowniczych (KR)
COBORU oraz do Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) w dniu 02.03.2012 roku. Pochodzi ze swobodnego zapylenia odmiany
‘Bristol’. Wyhodowano ją w Sadowniczym
Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w Brzeznej Sp. z o.o.
Opis morfologiczny. Jest to odmiana owocująca na dwuletnich pędach. Krzew rośnie bardzo silnie, ma pokrój szeroko rozłożysty
z wierzchołkami pędów sięgającymi ziemi.
Nie wytwarza odrostów korzeniowych. Pędy
są grube, pokryte grubymi, licznymi kolcami.
Wytwarza małą liczbę pędów jednorocznych.
Jest odmianą wczesną, zbiór owoców przypa-

da na koniec czerwca, tydzień wcześniej niż
u odmiany ‘Bristol’. Owoce są średniej wielkości, o kulistym kształcie, czarne, z silnym
omszeniem, zwarte, bardzo smaczne, łatwo
odchodzą od dna kwiatowego, dlatego nadają
się do mechanicznego zbioru.
Inne właściwości. Odmiana polecana jest do
produkcji towarowej z przetwórczym zastosowaniem owoców, ze względu na dobry skład
chemiczny owoców, tj. wysoki poziom ekstraktu – 12,5% (Brix), oraz kwasowość –
1,3%. W porównaniu z innymi odmianami
maliny i jeżyny owoce charakteryzują się dużą
zawartością antocyjanów (743 mg w 100 g
owoców).
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Owoce odmiany ‘Litacz’

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
‘Litacz’ to cenna nowa odmiana maliny o czarnych owocach i wczesnym terminie dojrzewania.
Owoce są bardzo smaczne, przydatne także dla przemysłu przetwórczego. Ze względu na trwałość i wysoką jakość owoców odmiana jest polecana na plantacje towarowe z przeznaczeniem
do mechanicznego zbioru owoców.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa sadownicze i szkółkarskie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
Autorzy oferty wdrożeniowej:
Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Ogrodnictwa
w Brzeznej Sp. z o.o.

Twórcy odmiany:
dr inż. Maria Buczek
mgr inż. Wojciech Zaweracz
mgr inż. Agnieszka Faron-Szpilowska

Praca wykonana w Instytucie Ogrodnictwa w ramach Programu Wieloletniego (2008-2013), Zadanie 6.1 „Tworzenie postępu biologicznego i jego wykorzystanie w systemie zrównoważonej produkcji sadowniczej”, finansowanego
przez MRiRW.
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OFERTA WDROŻENIOWA
‘Pink Rosa’ – nowa polska odmiana truskawki
Słowa kluczowe: truskawka, odmiana, Fragaria × ananassa Duch.
‘Pink Rosa’ (‘Granda’ × ‘Sophie’) jest nową
odmianą truskawki, przyjętą do badań rejestrowych COBORU i Księgi Ochrony Wyłącznego
Prawa pod numerem T-04052-06 w dniu
18.01.2012 roku. Odmiana wpisana będzie do
krajowego rejestru odmian roślin sadowniczych na początku 2016 roku.
Charakterystyka odmiany
Wzrost roślin silny, pokrój luźny, rozłożysty,
ulistnienie średnio obfite. Liście jasnozielone,
o średnim połysku, lekko wklęsłe wzdłuż
nerwu głównego, o ząbkowanych brzegach,
tępo zakończonych (półkolistych). Rozłogi
średnio liczne, słabo owłosione, o umiarkowanym zabarwieniu antocyjanowym. Kwiatostany ukryte pod powierzchnią liści. Kwitnienie
obfite. Kwiaty duże, obupłciowe, o kielichu
znacznie mniejszym niż korona i nakładających
się płatkach korony.

Owoce duże i bardzo duże, szeroko stożkowate
i sercowate, bardzo kształtne, pomarańczoworóżowe, równomiernie wy-barwione, o dość silnym połysku, jędrne (jędrniejsze niż owoce odmian ‘Elsanta’ i ‘Honeoye’), o zagłębionych
orzeszkach, umiarkowanie aromatyczne, dość
smaczne, lekko kwaskowe. Miąższ pomarańczowo-czerwony, komora powietrzna bardzo
mała; kielich przylegający do owocu, o średnicy mniejszej niż średnica owocu i działkach
dość wąskich, nieco odchylonych, umiarkowanie trudno oddzielający się od owocu.
Odmiana późna, odznaczająca się obfitym plonowaniem. Owoce są mało podatne na szarą
pleśń. Rośliny wykazują małą podatność na
białą plamistość liści, mączniaka prawdziwego
truskawki oraz werticyliozę, ale są umiarkowanie podatne na czerwoną plamistość liści. Są
również wytrzymałe na przemarzanie.
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Owoce i rośliny odmiany ‘Pink Rosa’ (rodowód ‘Granda’ × ‘Sophie’)

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
‘Pink Rosa’ jest nową odmianą deserową o późnej porze dojrzewania owoców, cenną z uwagi
na atrakcyjny wygląd, wysoką jędrność i obfite plonowanie, a także małą podatność na choroby
liści i wysoką wytrzymałość na przemarzanie. Polecana jest zarówno do uprawy na plantacjach
towarowych, jak i w ogrodach przydomowych.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa sadownicze, szkółki truskawek, ogrody działkowe i przydomowe, Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
Autorzy oferty wdrożeniowej:
Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych

Twórcy odmiany:
dr inż. Agnieszka Masny
tel. 46 83 45 273
e-mail: Agnieszka.Masny@inhort.pl
prof. dr hab. Edward Żurawicz
tel. 46 83 45 425
e-mail: Edward.Zurawicz@inhort.pl
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OFERTA WDROŻENIOWA
‘Radziejowa’ – nowa polska odmiana maliny
Słowa kluczowe: malina, Rubus idaeus L., odmiana deserowa
Odmiana ‘Radziejowa’ (‘92271’ × ‘96221’)
w dniu 25 stycznia 2010 roku została zgłoszona do badań rejestrowych COBORU. Wyhodowana została w Sadowniczym Zakładzie
Doświadczalnym
Instytutu
Ogrodnictwa
w Brzeznej Sp. z o.o.
Odmiana jest tradycyjną formą maliny owocującej na dwuletnich pędach. Krzew rośnie
średnio silnie. Wytwarza średnią ilość jednorocznych pędów oraz odrostów korzeniowych.
Pędy średniej grubości, sztywne. Młode pędy
jasnozielone z antocyjanowym zabarwieniem,
starsze barwy brązowopurpurowej. Kolce małe, krótkie, rzadko rozmieszczone. Liście 3-

listkowe, jasnozielone, płaskie, szeroko owalne, listki wygięte wzdłuż nerwu do góry.
Kwiatostany luźne, pędy owoconośne średniej
wielkości. Owoce duże, o kształcie stożkowym, koloru czerwonego z niewielkim połyskiem, o atrakcyjnym wyglądzie, jędrne
i smaczne. Dojrzewanie owoców jest wczesne,
przy-pada na drugą połowę czerwca, tydzień
wcześniej niż u odmiany ‘Laszka’.
Owoce są mało podatne na uszkodzenia mechaniczne w czasie zbioru i transportu oraz
mało podatne na gnicie. Rośliny są mało podatne na przemarzanie, lecz pąki mogą być
uszkadzane w czasie silnych mrozów.
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Owoce odmiany ‘Radziejowa’

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
‘Radziejowa’ to nowa polska odmiana o wczesnym terminie dojrzewania owoców. Ze względu
na trwałość i wysoką jakość owoców jest przeznaczona na rynek owoców świeżych. Polecana
jest do uprawy towarowej oraz jako odmiana amatorska.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa sadownicze i szkółkarskie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
Autorzy oferty wdrożeniowej:
Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Ogrodnictwa
w Brzeznej Sp. z o.o.

Twórcy odmiany:
dr inż. Maria Buczek
mgr inż. Wojciech Zaweracz
mgr inż. Agnieszka Faron-Szpilowska
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OFERTA WDROŻENIOWA
‘Sokolica’ – nowa polska odmiana maliny
Słowa kluczowe: malina, Rubus idaeus L., odmiana deserowa, ochrona prawna odmian
Odmiana ‘Sokolica’ (‘96131’ × ‘96221’)
w dniu 25 stycznia 2010 roku została zgłoszona do badań rejestrowych COBORU. Wyhodowana została w Sadowniczym Zakładzie
Doświadczalnym
Instytutu
Ogrodnictwa
w Brzeznej Sp. z o.o.
Krzew rośnie silnie, wytwarza średnią ilość
jednorocznych pędów oraz odrostów korzeniowych. Pędy średniej grubości, sztywne,
łukowato wygięte u wierzchołka. Pokrój krzewów zwarty. Jest to odmiana owocująca na
dwuletnich pędach. Zbiór owoców jest śre-

dniowczesny, przypada na koniec czerwca,
podobnie jak u odmiany ‘Laszka’. Owoce są
duże, o kształcie stożkowym, tępo ściętym,
jasno czerwone z niewielkim połyskiem,
o atrakcyjnym wyglądzie, wysokiej jędrności
i bardzo smaczne. Odmiana plenna, polecana
do produkcji owoców deserowych.
Owoce są mało podatne na uszkodzenia mechaniczne w czasie zbioru i transportu oraz
mało podatne na gnicie. Rośliny są mało podatne na przemarzanie, pąki mogą być uszkadzane w czasie silnych mrozów.
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Owoce odmiany ‘Sokolica’

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
‘Sokolica’ to nowa polska odmiana maliny o średniowczesnym terminie dojrzewania owoców.
Ze względu na trwałość i wysoką jakość owoców jest przeznaczona na rynek owoców świeżych. Polecana jest do uprawy towarowej oraz jako odmiana amatorska.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa sadownicze i szkółkarskie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
Autorzy wdrożeniowej:
Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Ogrodnictwa
w Brzeznej Sp. z o.o.

Twórcy odmiany:
dr inż. Maria Buczek
mgr inż. Wojciech Zaweracz
mgr inż. Agnieszka Faron-Szpilowska
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OFERTA WDROŻENIOWA
Wczesne odmiany brzoskwini o niepękających pestkach
Słowa kluczowe: truskawka, odmiana, Fragaria × ananassa Duch.
Wadą wielu wczesnych odmian brzoskwini jest
skłonność do pękania pestek w owocach
i w konsekwencji całych owoców od strony
szypułki. Pęknięte owoce zasiedlane są przez
skorki, które zanieczyszczają je swoimi odchodami. Brzoskwinie takie nie mają wartości handlowej. W przypadku uprawy odmian podatnych na pękanie, jak na przykład ‘Harbinger’,
udział uszkodzonych w ten sposób owoców
w plonie może przekraczać 30%. Sadownicy
dokonując wyboru odmian do uprawy powinni
o tym pamiętać, by ustrzec się strat. Spośród
wielu kryteriów, branych pod uwagę przy ocenie wczesnych odmian brzoskwini, skłonność
do tego typu spękań jest jednym z najważniejszych. Obserwacje przeprowadzone w latach
2006-2014 pozwoliły wyłonić te, które są dobrze przystosowane do warunków klimatycznych Polski, a równocześnie charakteryzują się
niepękającymi owocami, dojrzewającymi
w drugiej i trzeciej dekadzie lipca.
‘Maycrest’. Jej największą zaletą są atrakcyjnie wybarwione owoce. Skórka owoców jest
zielonożółta, prawie całkowicie pokryta ciemnoczerwonym
rumieńcem, dość silnie
omszona. Miąższ żółtopomarańczowy, soczysty, smaczny, nie odchodzi od pestki. Pestka
mała – około 3,6 g. Na drzewach, na których
nie przerzedza się zawiązków, owoce dorastają
do około 115 g i dojrzałość zbiorczą osiągają
najczęściej około 20 lipca.

‘Manon’. To brzoskwinia biało miąższowa.
Owoce są zielonożółte z czerwonym marmurkowym rumieńcem, średnio omszone. Miąższ
soczysty, słodki, bardzo smaczny, raczej trudno
oddzielający się od pestki. Pestka jest średniej
wielkości (4,1 g). Przy próbie rozłupania owoców rzadko udaje się zachować całą pestkę, ale
samoistnie nie pęka. Drzewo bardzo obficie zawiązuje pąki kwiatowe, dlatego bez przerzedzania zawiązków owoce są średniej wielkości
(90-95 g). Jak w przypadku większości odmian
biało miąższowych owoce dość szybko miękną,
a dojrzałe łatwo się odgniatają. Dlatego do celów handlowych trzeba je zbierać zanim osiągną pełną dojrzałość. Owoce zbiera się zwykle
w tym samym czasie co owoce odmiany
‘Maycrest’ lub 1-2 dni wcześniej.
‘Harrow Diamond’. Tworzy owoce średniej
wielkości (90 g), o zielonożółtej skórce, delikatnie omszone. Rumieniec koloru jasnoczerwonego powstaje przede wszystkim od strony
nasłonecznionej. Miąższ żółtopomarańczowy,
soczysty, bardzo smaczny, przylegający do
pestki. Pestka dość duża – 4,5 g, stanowi 5%
masy owocu. Owoce dojrzewają niemal równocześnie z owocami odmiany ‘Maycrest’.
‘Dixired’. W przeciwieństwie do ‘Harrow Diamond’ owoce tej odmiany wcześnie pokrywają
się ciemnoczerwonym rumieńcem, co utrudnia
precyzyjne ustalenie terminu ich dojrzałości
zbiorczej. Najczęściej zbiera się je w końcu
lipca. Jak na wczesną odmianę tworzy dość
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duże, atrakcyjne owoce, których masa przekracza 100 g. Miąższ jest jasnopomarańczowy, soczysty, bardzo smaczny, słabo odchodzi od
pestki. Średnia masa pestki wynosi 4,4 g.
Owoce nie mają tendencji ani do przedwczesnego mięknięcia, ani do opadania z drzew. Zebrane w odpowiedniej fazie są jędrne, nie przejrzewają szybko i dobrze znoszą transport.
‘Maja’. Owoce dojrzewają w trzeciej dekadzie
lipca, osiągają masę około 120 g i są silnie
omszone. Barwa skórki jest zasadniczo jasnożółta, a na przeważającej jej powierzchni wy-

stępuje ciemnoczerwony rumieniec. Miąższ pomarańczowy, bardzo soczysty, smaczny, przylegający ściśle zarówno do skórki, jak i do
pestki. Przeciętna masa pestki wynosi 5,4 g.
‘Early Redhaven’. Owoce dojrzewają na przełomie lipca i sierpnia, są duże (120-130 g), o regularnym kulistym kształcie, wyrównane pod
względem wielkości. Skórka żółta, pokryta
w przeważającej części czerwonym marmurkowym rumieńcem, dość silnie omszona. Miąższ
jasnopomarańczowy,
soczysty,
bardzo
smaczny, słabo odchodzi od pestki ważącej
średnio 6,2 g.

‘Maycrest’

‘Early Redhaven’

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Na podstawie wieloletnich obserwacji, spośród genotypów zgromadzonych w kolekcji brzoskwini, wytypowano 6 odmian wczesnych o atrakcyjnych, niepękających owocach. Ich rozpowszechnienie w towarowych sadach pozwoli zminimalizować straty i zwiększyć opłacalność
produkcji owoców tego gatunku.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa szkółkarskie, gospodarstwa sadownicze, Ośrodki Doradztwa Rolniczego
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakład Zasobów Genowych
Roślin Ogrodniczych

Autor:
dr Mirosław Sitarek
tel. 46 834 54 39
e-mail: miroslaw.sitarek@inhort.pl
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OFERTA WDROŻENIOWA
Wykorzystanie pułapek feromonowych do monitoringu i określania terminów
zwalczania przeziernika jabłoniowca (Synanthedon myopaeformis)
Słowa kluczowe: przeziernik jabłoniowiec, monitoring, pułapki feromonowe, terminy zwalczania
Gąsienice przeziernika jabłoniowca żerują pod
korą drzew i niszczą wiązki przewodzące. Powoduje to osłabienie wzrostu roślin, zasychanie
pojedynczych gałęzi, a przy bardzo licznym
występowaniu, zasychanie drzewek. Przeziernik jabłoniowiec jest wyjątkowo trudnym
szkodnikiem do zwalczania.
Opryskiwania insektycydem należy wykonywać w okresach wylotu motyli i składania jaj,
zanim wylęgające się gąsienice wgryzą się pod
korę drzew. Tam są już niedostępne dla stosowanych środków. Przebieg lotu motyli jest
różny, w zależności od lokalizacji sadu, sezonu,
a także nasilenia występowania szkodnika.
Szczegółowe terminy zwalczania powinny być
ustalane na podstawie obserwacji odłowów
samców w pułapki feromonowe, prowadzonych w sadach, w których ten szkodnik będzie
zwalczany.

Pułapki z dyspenserami wysyconymi feromonem przeziernika jabłoniowca należy zawiesić
w sadzie w drugiej połowie maja i sprawdzać
na obecność motyli do początku sierpnia. Od
2014 roku na naszym rynku dostępne są dyspensery rodzimej produkcji, które są znacznie
tańsze od importowanych. Termin zwalczania
wyznacza się w okresie licznych odłowów motyli w pułapkę feromonową (kilkanaście i więcej motyli odłowionych do jednej pułapki
w okresie kilku dni). Największe znaczenie
w zwalczaniu przeziernika jabłoniowca będą
miały zabiegi ochronne wykonane w czerwcu
i w lipcu. W sezonie najczęściej potrzebne są
3 zabiegi chemiczne. Większość gąsienic (od
60 do nawet 100%) przeziernika jabłoniowca
zasiedla dolne partie drzewa do wysokości
1 metra, dlatego dysze opryskiwacza należy
skierować również na pnie drzew.
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c. objawy żerowania gąsienic

a. motyl

b. gąsienica

d. dynamika lotu motyli
Przeziernik jabłoniowiec

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Innowacyjność polega na wyznaczaniu terminów zwalczania przeziernika jabłoniowca za pomocą pułapek feromonowych i możliwości kontroli liczebności oraz przebiegu lotu osobników
dorosłych. Metoda ta może być powszechnie stosowana, dzięki dostępności pułapek z dyspenserami krajowej produkcji.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa sadownicze, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, instruktorzy i doradcy.
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych
Pracownia Entomologii

Autor:
dr Zofia Płuciennik
tel. 46 834 53 62
e-mail: zofia.pluciennik@inhort.pl
Barbara Sobieszek
e-mail: barbara.sobieszek@inhort.pl
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OFERTA WDROŻENIOWA
Zastosowanie lamp LED podczas aklimatyzacji mikrosadzonek truskawki
Słowa kluczowe: aklimatyzacja, truskawka, mikrosadzonki, lampy LED, doświetlanie
Najszybszym sposobem rozmnażania i szybkiego wprowadzania na rynek nowych odmian
truskawek jest metoda in vitro. Technologia
rozmnażania truskawek in vitro jest ciągle udoskonalana. Rośliny rozmnażane tą metodą wytwarzają więcej rozłogów, obficiej kwitną i dają
większy plon, chociaż średnia wielkość owoców bywa mniejsza. Szczególnym etapem dla
roślin uzyskanych metodą in vitro jest aklimatyzacja do naturalnych warunków tuż po wyjęciu ze szkła. Mikrosadzonki truskawki, podobnie jak inne rośliny rozmnażanie tą metodą, wymagają okresu adaptacji przez kilka tygodni,
ponieważ ich liście są bardzo podatne na wysychanie, mają niecałkowicie wykształcony mechanizm regulacji otwierania się szparek oraz
słabo wykształcony aparat fotosyntetyczny.
Podczas aklimatyzacji szczególne znaczenie
ma wilgotność powietrza oraz światło. Stosowane podczas aklimatyzacji światło fluorescencyjne może być dla roślin niewystarczające, zaś
światło z lamp sodowych powoduje wzrost
temperatury wokół roślin, przegrzewanie i wysychanie liści. Badania przeprowadzone w Instytucie Ogrodnictwa wykazały, że zastosowa-

nie nowoczesnych lamp LED podczas aklimatyzacji mikrosadzonek truskawki może korzystnie wpływać na ich rozwój i proces rizogenezy. Mikrosadzonki doświetlano lampami sodowymi (HPS) i LED przez 16 godzin dziennie,
stosując przez pierwsze dwa tygodnie światło
o natężeniu 50, a później 120 µmol·m-2·s-1.
Ograniczone wydzielanie ciepła oraz możliwość modyfikacji widma stwarzają duże szanse
na poprawę przeżywalności oraz jakości mikrosadzonek podczas aklimatyzacji.
W badaniach przeprowadzonych na mikrosadzonkach kilku odmian truskawki: ‘Elsanta’,
‘Pink Rosa’ i ‘Grandarosa’ wykazano, że modyfikując odpowiednio widmo światła za pomocą lamp LED, można stymulować rozwój
wegetatywny mikrosadzonek lub wzrost systemu korzeniowego. Ocena roślin wykonana po
7 tygodniach aklimatyzacji wykazała, że wzrost
części nadziemnej mikrosadzonek truskawek
doświetlanych lampami LED był porównywalny lub nieznacznie słabszy niż podczas stosowania lamp HPS, ale ich system korzeniowy
był lepiej rozwinięty, a rośliny te miały grubsze
szyjki korzeniowe.
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Mikrosadzonki truskawek przed aklimatyzacją,
pozbawione korzeni wytworzonych
w warunkach in vitro

Ukorzenione sadzonki truskawek
po 7 tygodniach aklimatyzacji

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Zastosowanie lamp LED podczas aklimatyzacji mikrosadzonek truskawki pozwala uzyskać dobrze ukorzenione i rozrośnięte rośliny w stosunkowo krótkim czasie (7-8 tygodni). Ze względu
na niemal dwukrotnie niższe zapotrzebowanie lamp LED na energię niż lamp sodowych metoda
jest bardziej ekonomiczna. Regulacja widma światła pozwala wpływać na morfogenezę i jakość
uzyskiwanych mikrosadzonek.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Laboratoria in vitro, Ośrodki Doradztwa Rolniczego
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin
Ogrodniczych
Zakład Biologii Ogólnej
Zakład Agroinżynierii

Autor:
dr hab. Jadwiga Treder, prof. IO
tel. 46 834 55 51
e-mail: jadwiga.treder@inhort.pl
Współautorzy:
dr Iwona Sowik
dr Krzysztof Klamkowski
prof. dr hab. Waldemar Treder
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OFERTA WDROŻENIOWA
Aktualności w programie ochrony warzyw przed chwastami na rok 2015
Słowa kluczowe: warzywa, herbicydy, zalecenia stosowania, skuteczność, wrażliwość
W integrowanej ochronie warzyw przed chwastami preferowane są metody niechemiczne,
ale dopuszcza się też stosowanie herbicydów
jako uzupełnienie. Podstawą ochrony jest
przestrzeganie zasad agrotechniki i ograniczanie zachwaszczenia. Program Ochrony Warzyw przed chwastami zawiera herbicydy dopuszczone w Polsce do obrotu i stosowania.
Zmiany w Programie wprowadzane są w oparciu o aktualny wykaz środków oraz zapisy
w etykietach-instrukcjach stosowania, zatwierdzonych przez MRiRW.
Do Programu Ochrony Warzyw przed chwastami na rok 2015 wprowadzono środki do
odchwaszczania brokułu i szparaga oraz rozszerzono zalecenia dla kalafiora i ogórka. Herbicydy dla tych gatunków warzyw mają istotne
znaczenie, gdyż areał ich uprawy ciągle się
zwiększa. W uprawach szparaga ponownie
mogą być stosowane substancje czynne – linuron (Afalon Dyspersyjny 450 SC) oraz metrybuzyna (Sencor Liquid 600 SC). Herbicydy te
dopuszczono w uprawach szparaga do stosowania małoobszarowego, co oznacza, że
wszelkie skutki niewłaściwego ich użycia, czy
zwiększonej fitotoksyczności spowodowanej
warunkami pogodowymi, ponosi producent
i użytkownik tych środków. Należy jednak zaznaczyć, że ryzyko uszkodzeń powodowanych
przez te środki jest niewielkie, gdyż były wcześniej stosowane w uprawie tej rośliny, a więc
zostały już zweryfikowane przez praktykę.

Do odchwaszczania brokułu dopuszczony został Lentagran 45 WP, który zalecany jest
w okresie od początku fazy 4. liścia do końca
fazy 6. liścia właściwego do niszczenia rocznych chwastów dwuliściennych nie starszych
niż 4 liście właściwe.
W uprawach fasoli szparagowej, do stosowania bezpośrednio po siewie, dopuszczona została substancja czynna – chlomazon, w preparatach handlowych: Command 360 CS – 0,25
l/ha oraz Command 480 EC, Kilof 480 EC
i Szpada 480 SC w dawce 0,2 l/ha, które wykazują działanie doglebowe. Środki te niszczą
chwasty jednoroczne w fazie kiełkowania
i wschodów. Wymienione środki mogą powodować przebarwienia rośliny uprawnej,
zwłaszcza przy silnych opadach deszczu i niskich temperaturach w okresie kiełkowania
i wschodów. Objawy te mają charakter przemijający. Herbicydy zawierające chlomazon
cechuje długi okres zalegania w glebie, a więc
przed rozpoczęciem jakiejś uprawy konieczne
jest dokładne zapoznanie się z informacją
w etykiecie i możliwością uprawy roślin następczych.
W ochronie grochu i marchwi można stosować
nową formę użytkową pendimetaliny, dopuszczoną jako herbicyd Stomp Aqua 455 CS (2,53,5 l/ha). Do odchwaszczania kalafiora wprowadzono preparaty zawierające substancję
czynną – metazachlor w środkach Fym 500
SC, Metazanex 500 SC i Zatem 500 SC oraz
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Lentagran 45 WP, dopuszczony także do odchwaszczania kukurydzy.
W uprawach ogórka ponownie zarejestrowane
zostały herbicydy, zawierające substancję
czynną – chlomazon, takie jak: Command
360 CS, Command 480 EC, Kilof 480 EC

Marchew – kontrola

i Szpada 480 SC. Command 360 CS zaleca się
w dawce 0,25 l/ha, a pozostałe środki –
0,2 l/ha. Wysokość dawek została zmniejszona
w porównaniu do poprzedniej rejestracji, dzięki czemu środki te stały się bardziej bezpieczne dla ogórka.

Marchew odchwaszczana linuronem po siewie
i metrybuzyną po wschodach

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Innowacyjność polega na dostarczeniu producentom warzyw odpowiedniej wiedzy na temat
zmian w Programie ochrony warzyw przed chwastami. Właściwe stosowanie herbicydów
zwiększy efektywność niszczenia chwastów, zmniejszy zagrożenia dla środowiska i nakłady na
odchwaszczanie, poprawi jakość warzyw.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Producenci warzyw, prowadzący chemiczną ochronę przed chwastami, doradcy i osoby zainteresowane produkcją warzyw. Przestrzeganie zasad właściwego doboru i stosowania herbicydów
jest obowiązkiem każdego producenta.
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych
i Ozdobnych
Pracownia Herbologii

Autor:
dr Zbigniew Anyszka
mgr Małgorzata Kohut
tel. 46 833 42 71
e-mail: zbigniew.anyszka@inhort.pl

Praca została wykonana w ramach zadania 1.18: „Monitorowanie wpływu metod ochrony przed chwastami oraz
regulatorów wzrostu na ekofizjologiczne właściwości roślin warzywnych, ich jakość i wartość biologiczną oraz
trwałość przechowalniczą” programu wieloletniego (2008-2014), finansowanego przez MRiRW.
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OFERTA WDROŻENIOWA
Nowa odmiana mieszańcowa ogórka polowego SKW 1712
Słowa kluczowe: ogórek, Cucumis sativus L., odmiana heterozyjna, cechy użytkowe
Mieszaniec heterozyjny ogórka polowego
SKW 1712 (nazwa hodowlana) został zgłoszony do badań rejestrowych w COBORU
w roku 2012. Odmiana ta została wytworzona
klasycznymi metodami hodowli heterozyjnej
w oparciu o komponenty rodzicielskie otrzymane w Pracowni Genetyki i Hodowli Roślin
Warzywnych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.
Rośliny tej odmiany cechuje: bardzo silny wigor, wczesny termin zakwitania kwiatów żeńskich, które dominują na pędach w liczbie od
jednego do trzech w węźle.
Owoce: krótkie do średniej długości, bardzo
kształtne, cylindryczne, smukłe, nie przerastają
na grubość; skórka intensywnie zielona, z poły-

skiem; brodawki małe, kolce białe, przekrój poprzeczny okrągłotrójkątny; komora nasienna
mała i zwarta, miąższ jasnozielony. Owoce bardzo smaczne, chrupkie, bez goryczy. Polecane
do konserwowania i kwaszenia oraz na korniszony („3 w 1”).
Odmiana średniowczesna, bardzo plenna,
o bardzo dobrej strukturze plonowania (ponad
90% plonu handlowego w plonie ogólnym).
Wymaga standardowych warunków uprawy,
w tym nawożenia zalecanego dla tego gatunku.
Posiada kompleksową odporność na choroby
(mączniak rzekomy i prawdziwy, kanciasta plamistość, parch dyniowatych, wirus mozaiki
ogórka). Odmiana SKW 1712 polecana jest zarówno do uprawy na plantacjach towarowych,
jak i w ogrodach przydomowych.
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SKW 1712

kontrola podatna

Owoce i rośliny odmiany heterozyjnej SKW 1712

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
SKW 1712 jest nową odmianą mieszańcową ogórka polowego, cenną z uwagi na atrakcyjny
wygląd owoców, ich walory smakowe i obfite plonowanie. Jest szczególnie przydatna do przetwórstwa, gdyż owoce w przetworach są chrupkie, nie miękną i nie mają pustych przestrzeni. Ze
względu na kompleksową odporność na choroby, zwłaszcza na mączniaka rzekomego – najgroźniejszą chorobę tego gatunku, odmiana ta polecana jest do uprawy ekologicznej oraz integrowanej z ograniczoną ochroną chemiczną.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Polskie przedsiębiorstwa hodowlano-nasienne, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, producenci
ogórka polowego i działkowcy.
Autorzy oferty wdrożeniowej:
Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin
Warzywnych

Twórcy:
dr Urszula Kłosińska
tel. 46 833 41 93
e-mail: urszula.klosinska@inhort.pl
prof. dr hab. Elżbieta U. Kozik
tel. 46 833 41 93
e-mail: elzbieta.kozik@inhort.pl

140

Instytut Ogrodnictwa
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel.: 46 833 34 34, fax: 46 833 31 86
Dyrektor: prof. dr hab. Franciszek Adamicki
e-mail: Franciszek.Adamicki@inhort.pl

OFERTA WDROŻENIOWA
Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń
i rewitalizacji ekosystemu glebowego – BIOREWIT
Słowa kluczowe: nawozy organiczne, biodegradowalne włókniny, biodegradowalne podłoża
Podstawowym celem projektu jest wyeliminowanie lub radykalne zmniejszenie szkodliwości
emitowanych do środowiska zanieczyszczeń
oraz ograniczenie degradacji gleb, spowodowanej stosowaniem nadmiernej ilości nawozów
mineralnych i środków ochrony roślin, przez
wdrożenie opracowanych innowacyjnych technologii wytwarzania nowych środków ulepszania gleby i nowych biodegradowalnych podłoży
do upraw bezglebowych. W skład szerokiej
grupy produktów przewidzianych do implementacji wchodzą:
– nawozy organiczne wytworzone z koniczyny
i lucerny (Ekofert K i L);

– nawozy organiczne wytworzone z roślin bobowatych z dodatkiem odpadów z wełny owczej (Fertilan K i L);
– biodegradowalna włóknina wytworzona
z odpadów wełny owczej, bawełny, z dodatkiem suszu z roślin bobowatych (Cowelana);
– biodegradowalne podłoża do bezglebowej
uprawy warzyw szklarniowych (Biopot);
– nawozy organiczno-mineralne wytworzone z
odpadowej masy organicznej impregnowanej
lub estryfikowanej kwasami azotowym lub
fosforowym.
Opracowane nawozy uzyskały certyfikaty Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
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Peletowane nawozy organiczne na bazie
roślin bobowatych

Biodegradowalne włókniny w uprawie selera

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Opracowano nowe nawozy organiczne na bazie roślin bobowatych z dodatkiem wełny owczej,
biodegradowalne włókniny wytworzone z odpadów bawełny, wełny owczej i suszu z roślin bobowatych do ograniczenia zachwaszczenia w uprawach ogrodniczych oraz biodegradowalne
podłoża do bezglebowych upraw szklarniowych, jako podłoża alternatywne do powszechnie stosowanej wełny mineralnej.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Przedsiębiorstwa, gospodarstwa ogrodnicze
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin
Ogrodniczych

Autor:
prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski
tel. 46 833 2875
e-mail: stanislaw.kaniszewski@inhort.pl
Współautorzy:
dr Irena Babik
dr Józef Babik
dr Jacek Dyśko
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OFERTA WDROŻENIOWA
Reakcja marchwi i chwastów na chlomazon stosowany
z adiuwantem doglebowym Grounded
Słowa kluczowe: marchew, chwasty, chlomazon, Grounded
Herbicydy doglebowe mają podstawowe znaczenie w ochronie marchwi przed chwastami.
Zapewniają dobre warunki wschodów i wzrostu
roślin w początkowym okresie wegetacji oraz
determinują odpowiednie fazy wzrostu chwastów w czasie zabiegów powschodowych. Po
siewie marchwi zalecana jest substancja aktywna – chlomazon w herbicydzie Command
480 EC i innych środkach. W uprawie rzepaku
chlomazon można stosować z adiuwantem doglebowym Grounded (732 g/l rafinowanego
oleju parafinowego w mieszaninie z etoksylowanym alkoholem oraz kwasami tłuszczowymi).
W Pracowni Herbologii Instytutu Ogrodnictwa
przeprowadzono badania nad skutecznością
działania chlomazonu w mieszaninie z adiuwantem Grounded w uprawie marchwi. Adiuwant zapobiega znoszeniu cieczy użytkowej
podczas opryskiwania, poprawia osadzanie
i przyleganie cieczy użytkowej do powierzchni
gleby, zwiększa adsorpcję substancji aktywnej,
co poprawia skuteczność niszczenia chwastów
i zmniejsza ryzyko powstania objawów fitotoksyczności.
Badania przeprowadzono na glebie płowej, zawierającej 1,3-1,5% substancji organicznych
(pH 6,5), metodą losowanych bloków, w układzie jednoczynnikowym, w 4 powtórzeniach.
Marchew ‘Nerac F1’ wysiewano w III dekadzie
kwietnia w rzędy o rozstawie 45 cm, w ilości 60
nasion na 1 metr bieżący rzędu, a Command

480 EC stosowano po siewie marchwi, w dawce
0,25 l/ha oraz w dawkach 0,2 i 0,25 l/ha w mieszaninie z adiuwantem Grounded (0,4 l/ha). Zabiegi wykonywano opryskiwaczem kołowym,
wyposażonym w rozpylacze płaskostrumieniowe DG Tee Jet 110-02 VS, zużywając
200 l/ha cieczy użytkowej przy ciśnieniu roboczym 0,4 MPa. Oceniano stopień zniszczenia
chwastów i fitotoksyczność herbicydu dla marchwi, po 16, 23 i 37 dniach od zabiegu, a także
liczbę i masę chwastów po 41 dniach od zabiegu oraz zachwaszczenie wtórne przed zbiorem. Marchew zbierano w fazie dojrzałości
zbiorczej, a korzenie sortowano na handlowe
i niehandlowe.
Badania wykazały całkowite zniszczenie chwastów przez herbicyd Command 480 EC
w dawce 0,25 l/ha, zarówno stosowany sam, jak
i z dodatkiem adiuwantu Grounded. Obniżenie
dawki środka o 20% (do 0,2 l/ha) i dodanie adiuwantu Grounded do cieczy użytkowej nie
zmniejszyło jego skuteczności. Wysoka skuteczność herbicydu Command 480 EC utrzymywała się przez długi okres, przy czym redukcja liczby i masy chwastów po 6 tygodniach od
zastosowania środka z adiuwantem była większa niż po użyciu samego herbicydu. Wykazano, że dodatek adiuwantu Grounded do herbicydu Command 480 EC nie powodował
zwiększenia fitotoksyczności na roślinach marchwi, a korzystnie wpływał na plony.
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Celem wdrożenia jest określenie przydatności
adiuwantu Grounded do poprawy skuteczności
i długości okresu działania herbicydu Command 480 EC, stosowanego doglebowo w upra-

wie marchwi. Dobór skutecznie działających
herbicydów do odchwaszczania marchwi pozwala na uzyskanie wysokiego plonu korzeni
o dobrej jakości.

Marchew odchwaszczana herbicydem
Command 480 EC z adiuwantem Grounded

Marchew – kontrola

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Innowacyjność polega na zastosowaniu adiuwantu w mieszaninie z herbicydem doglebowym.
Dotychczas w uprawach warzyw adiuwanty dodawano do herbicydów stosowanych nalistnie.
Przez dodanie adiuwantu do herbicydu doglebowego można zwiększyć efektywność zniszczenia
chwastów, przedłużyć działanie środka, zmniejszyć zagrożenie dla środowiska i nakłady na odchwaszczanie.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Producenci marchwi, doradcy ODR, zakładów przetwórczych i przemysłu chłodniczego.
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Pracownia Herbologii

Autor:
dr Zbigniew Anyszka
tel. 46 833 42 71
e-mail: zbigniew.anyszka@inhort.pl
Współautorzy:
mgr Małgorzata Kohut
mgr Joanna Golian
mgr inż. Monika Witek
dr Dariusz Teper
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OFERTA WDROŻENIOWA
Wykorzystanie mieszaniny chlomazonu z linuronem (HARRIER 295 ZC)
do odchwaszczania marchwi
Słowa kluczowe: marchew, chwasty, chlomazon, linuron
Do zwalczania chwastów w uprawach marchwi
mogą być stosowane herbicydy zawierające
substancje czynne – chlomazon (np. Command
480 EC) i linuron (Linurex 500 SC). Środki te
niszczą szerokie spektrum gatunków chwastów, jednak niektóre gatunki wykazują mniejszą wrażliwość na ich działanie. Chlomazon nie
niszczy fiołka polnego, słabiej zwalcza komosę
białą, natomiast linuron słabo działa na rdesty,
jasnoty i chwasty rumianowate.
W styczniu 2015 roku do odchwaszczania marchwi dopuszczono herbicyd Harrier 295 ZC,
który jest mieszaniną chlomazonu (45 g/l) i linuronu (250 g/l). Działanie mieszaniny jest
szersze niż poszczególnych substancji osobno.
Środek ten zalecany był dotychczas do odchwaszczania ziemniaka i grochu jadalnego.
Działa doglebowo, niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy pierwszych liści. Substancje
aktywne herbicydu hamują syntezę barwników
(chlomazon) i proces fotosyntezy (linuron), co
prowadzi do bielenia i zamierania roślin.
W Pracowni Herbologii Instytutu Ogrodnictwa
przeprowadzono badania nad skutecznością
działania herbicydu Harrier 295 ZC w uprawie
marchwi. Wykonywano je w Skierniewicach
oraz w miejscowości Łozina, woj. dolnośląskie,
na glebie płowej. Nasiona marchwi ‘Nerac F1’
wysiewano w III dekadzie kwietnia w rzędy
o rozstawie 40 cm (Skierniewice) oraz 68,5 cm

(Łozina), zużywając odpowiednio 2 kg i 1,3 kg
nasion na hektar. Harrier 295 ZC stosowano po
siewie marchwi opryskiwaczem kołowym, wyposażonym w rozpylacze płaskostrumieniowe
Tee-Jet 8002 VS lub Tee-Jet 11003VP, o wydatku cieczy użytkowej 220-250 l/ha (ciśnienie
robocze 0,2 MPa). Oceniano stopień zniszczenia chwastów przez herbicyd i jego fitotoksyczność dla roślin marchwi po 22-27, 34-36 i 41-50
dniach od zabiegu, a także liczbę i masę chwastów po 36-50 dniach od zabiegu. Marchew
zbierano w fazie dojrzałości zbiorczej, a korzenie sortowano na handlowe i niehandlowe.
Badania wykazały bardzo dobre zniszczenie
chwastów przez herbicyd Harrier 295 ZC (98,3100% i 96-97,4% w poszczególnych doświadczeniach). W obu miejscowościach Harrier 295
ZC silnie redukował liczbę i masę chwastów
w czasie wegetacji (odpowiednio 97,6-99,4%
i 81,6-96,7%), a także wpływał na zmniejszenie
zachwaszczenia wtórnego. Nie obserwowano
wyraźnej fitotoksyczności herbicydu Harrier
295 ZC dla marchwi, natomiast zanotowano
przyrost plonów.
Badania wykazały, że herbicyd Harrier 295 ZC
może być stosowany w uprawach marchwi. Do
zwalczania chwastów środek ten zaleca się po
siewie, w dawkach 1,5-2 l/ha. Preparat dobrze
zwalcza m.in. komosę białą, marunę bezwonną,
żółtlicę drobnokwiatową, jasnotę purpurową,
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gwiazdnicę pospolitą, tasznik pospolity, tobołki
polne, gorczycę polną i chwastnicę jednostronną.
Celem wdrożenia jest określenie przydatności
herbicydu Harrier 295 ZC do zwalczania chwa-

stów w uprawie marchwi. Właściwy dobór
środków do ochrony przed chwastami, w oparciu o rodzaj zachwaszczenia pozwala na zwiększenie opłacalności uprawy marchwi.

Marchew odchwaszczana herbicydem
Harrier 295 ZC

Marchew – kontrola

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Innowacyjność polega na wprowadzeniu do ochrony marchwi przed chwastami nowego herbicydu doglebowego, złożonego z dwóch substancji czynnych, który charakteryzuje się szerszym
zakresem zwalczanych gatunków chwastów. Pozwala to na skuteczniejsze zniszczenie chwastów, zmniejszenie nakładów pracy i kosztów odchwaszczania, a ponadto zwiększenie plonów
i poprawę ich jakości.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Producenci marchwi, doradcy ODR, zakładów przetwórczych i przemysłu chłodniczego.
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Pracownia Herbologii

Autor:
dr Zbigniew Anyszka
tel. 46 833 42 71
e-mail: zbigniew.anyszka@inhort.pl
Współautor:
mgr Joanna Golian
mgr Małgorzata Kohut
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OFERTA WDROŻENIOWA
Zastosowanie nanokoloidów srebra do ochrony
marchwi szczotkowanej przed Chalara elegans
Słowa kluczowe: marchew, szczotkowanie, składowanie, nanokoloidy srebra, Chalara spp.
Obecnie coraz większe znaczenie przywiązuje
się do właściwego przygotowania warzyw do
sprzedaży. Korzenie marchwi oprócz mycia
poddawane są polerowaniu, co przyczynia się
do poprawy walorów estetycznych produktu.
Jednak zabieg ten powoduje lekkie otarcie
skórki, w wyniku czego korzenie stają się bardziej narażone na zainfekowanie przez patogeny grzybowe, w tym Chalara elegans. Infekcji sprzyja temperatura ok. 20 °C oraz wysoka
względna wilgotność powietrza. Dogodne warunki do rozwoju patogena występują w czasie
obrotu towarowego. W magazynach oraz na
półkach sklepowych często utrzymywana jest
podwyższona temperatura. Ponadto przy stosowaniu opakowań foliowych korzenie narażone
są na wysoką względną wilgotność powietrza.
W początkowej fazie choroby na korzeniach
pojawia się ciemnoszary nalot grzybni, następnie powstają nieregularne, czarne plamy obejmujące stopniowo coraz większą powierzchnię.
Do tej pory brak jest skutecznej metody chemicznej, ograniczającej występowanie i rozwój
Chalara elegans.
W latach 2012-2014 w Instytucie Ogrodnictwa
w Skierniewicach przeprowadzono badania nad

wpływem nanokoloidów srebra na choroby
przechowalnicze marchwi. Z dostępnych w literaturze informacji wynika, że nanocząsteczki
srebra i miedzi wykazują działanie grzybo- i
bakteriobójcze. Zaleca się, aby świeżo wyszczotkowane korzenie marchwi opryskać roztworem nano Ag o wielkości cząsteczek 8 nm
w stężeniu 100 ppm lub 50 ppm.
W badaniach prowadzonych w IO korzenie
marchwi opryskane i zainfekowane Chalara
elegans zapakowano do woreczków z folii polietylenowej (PE) z perforacją (8 otworów
o średnicy 0,04 cm). W temperaturze 18-20 °C
rozwój grzyba był bardzo szybki. Po 8 dniach
inkubacji w powyższej temperaturze wzrost
grzybni patogena na korzeniach infekowanych
i traktowanych nano Ag w stężeniu 100 ppm
był widoczny na długości 3,2 mm, podczas gdy
na korzeniach nietraktowanych nano Ag – na
długości 25,5 mm. Po 12 dniach wzrost grzybni
patogena wynosił: korzenie traktowane Ag –
15,3 mm, nietraktowane nano Ag 113,1 mm.
Wzrost grzybni Chalara elegans na korzeniach
marchwi opryskanych roztworem nano Ag o
stężeniu 50 ppm wynosił po 8 dniach 6,1 mm,
natomiast po 12 dniach 24,8 mm.
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Marchew inokulowana Chalara elegans i potraktowana nano Ag (100 ppm), po 8 dniach składowania
w temperaturze 18-20°C

Marchew inokulowana Chalara elegans
i nietraktowana nano Ag, po 8 dniach składowania
w temperaturze 18-20°C

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Zastosowanie nano Ag do ochrony marchwi szczotkowanej przyczyni się do poprawy zdrowotności korzeni, a także zachowania lepszej jakości w czasie obrotu towarowego. Środek ten nie
jest środkiem ochrony roślin, a więc nie podlega procesom rejestracyjnym.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa warzywnicze uprawiające marchew z przeznaczeniem do przechowania, pośrednicy handlowi przygotowujący marchew na świeży rynek, Ośrodki Doradztwa Rolniczego i inne
służby doradcze.
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa
Owoców i Warzyw
Pracownia Przechowalnictwa i Fizjologii
Pozbiorczej Owoców i Warzyw
Zakład Mikrobiologii
Pracownia Mikrobiologii

Autor:
dr Maria Grzegorzewska
tel. 46 833 40 46
e-mail: maria.grzegorzewska@inhort.pl
Współautor:
dr Beata Kowalska
tel. 46 833 29 71
e-mail: beata.kowalska@inhort.pl

Praca została wykonana w ramach zadania 5.3: „Monitorowanie strat powstałych podczas przechowywania warzyw
pochodzących z produkcji konwencjonalnej i zrównoważonej oraz rozwój nowych technologii pozbiorczych i przechowalniczych dla ich ograniczenia i zachowanie wysokiej jakości i wartości odżywczej warzyw” programu wieloletniego (2008-2014), finansowanego przez MRiRW.
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96-100 Skierniewice
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OFERTA WDROŻENIOWA
Zastosowanie nowej formy użytkowej pendimetaliny (Stomp Aqua 455 CS)
do odchwaszczania warzyw
Słowa kluczowe: marchew, cebula, groch, chwasty, pendimetalina
Pendimetalina jest substancją czynną, stosowaną
w Polsce od wielu lat do odchwaszczania różnych gatunków warzyw. Dotychczas zalecana
była jako koncentrat do sporządzania emulsji
wodnej, w formie herbicydów Stomp 330 EC,
Pendigan 330 EC, Golden Pendi 330 EC i in.
Substancja ta działa doglebowo, pobierana jest
przez korzenie i części nadziemne chwastów,
a mechanizm jej działania polega na hamowaniu
podziału komórek i wzrostu siewek roślinnych.
Chwasty jednoliścienne najskuteczniej niszczy
do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a chwasty dwuliścienne do fazy dwóch liści
właściwych.
Nową formą użytkową pendimetaliny, wprowadzaną obecnie na polski rynek, jest Stomp Aqua
455 CS, który stanowi zawiesinę kapsuł w cieczy, przeznaczoną do rozcieńczania wodą. Środek ten stosowany jest doglebowo, w dawkach
2,5-3,5 l/ha, a może być też użyty nalistnie, na
małe chwasty. Stomp Aqua 455 CS dopuszczony jest w Polsce do odchwaszczania cebuli
z siewu, marchwi i grochu zielonego. Dobrze
zwalcza m.in. komosę białą, jasnoty, przytulię
czepną, szarłat szorstki i chwastnicę jednostronną. Skuteczność działania tego środka zależy od wilgotności gleby, a także od występowania chwastów odpornych. Pendimetalina nie
niszczy żółtlicy drobnokwiatowej i starca zwyczajnego, słabo działa też na chwasty rumiano-

wate. Obecność tych gatunków na plantacji sprawia, że ogólny efekt zniszczenia chwastów może
być bardzo słaby, gdyż miejsce zniszczonych
gatunków wrażliwych zajmują szybko rozwijające się chwasty odporne.
W Pracowni Herbologii Instytutu Ogrodnictwa
przeprowadzono dwuletnie badania nad skutecznością działania i selektywnością herbicydu
Stomp Aqua 455 CS w uprawie cebuli z siewu,
marchwi i grochu zielonego. Badania przeprowadzono na glebie płowej, zawierającej 1,31,5% substancji organicznych (pH 6,5). Marchew odmiany ‘Nerac F1’, wysiewano w III dekadzie kwietnia, cebulę odmiany ‘Błońska’
i groch zielony odmiany ‘Jantar’ – w II dekadzie
kwietnia. Stomp Aqua 455 CS stosowano po siewie warzyw w dawkach 2,5 i 3,5 l/ha. W doświadczeniach trzykrotnie oceniano stopień
zniszczenia chwastów i fitotoksyczność herbicydu dla roślin uprawnych, a także określano obsadę roślin uprawnych w okresie wegetacji
i podczas zbiorów oraz liczbę i masę chwastów.
Przed zbiorem marchwi, cebuli i grochu dokonano oceny zachwaszczenia wtórnego. Warzywa zbierano w fazie dojrzałości zbiorczej
strąków, cebul lub korzeni.
Badania wykazały, że zakres niszczonych gatunków chwastów przez ten środek jest charakterystyczny dla pendimetaliny. Stomp Aqua 455 CS
stosowany po siewie warzyw wykazał dobrą

149

skuteczność chwastobójczą w zakresie badanych dawek. Nie stwierdzono żadnych objawów
fitotoksyczności dla roślin warzywnych. Stomp
Aqua 455 CS nie wpływał na obsadę roślin
uprawnych, a po jego zastosowaniu nastąpiło
zwiększenie plonów.

Właściwy dobór środków i ich form użytkowych do niszczenia chwastów w uprawach warzyw, zmniejszenie ryzyka ich stosowania.
Celem wdrożenia jest określenie przydatności
nowej formy użytkowej pendimetaliny (Stomp
Aqua 455 CS) do odchwaszczania marchwi, cebuli z siewu i grochu zielonego.

Cebula odchwaszczana po siewie herbicydem
Stomp Aqua 455 CS

Cebula – kontrola

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Innowacyjność polega na wprowadzeniu do obrotu i stosowania w uprawach warzyw ulepszonej
formy użytkowej pendimetaliny, która jest bezpieczniejsza w stosowaniu. Badania wykazały, że
ta forma użytkowa nieco skuteczniej niszczy chwasty i nie jest fitotoksyczna dla roślin uprawnych.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Producenci marchwi, cebuli i grochu zielonego, doradcy ODR, zakładów przetwórczych i przemysłu chłodniczego.
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Pracownia Herbologii

Autor:
dr Zbigniew Anyszka
tel. 46 833 42 71
e-mail: zbigniew.anyszka@inhort.pl
Współautorzy:
mgr Małgorzata Kohut
mgr Joanna Golian

150

Instytut Ogrodnictwa
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96-100 Skierniewice
tel.: 46 833 34 34, fax: 46 833 31 86
Dyrektor: prof. dr hab. Franciszek Adamicki
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OFERTA WDROŻENIOWA
Zastosowanie ściółki z roślin okrywowych w ekologicznej uprawie
kapusty brukselskiej jako elementu jej ochrony przed agrofagami
Słowa kluczowe: kapusta brukselska, mszyca kapuściana, zwalczanie

Mszyca kapuściana (Brevicoryne brassicae L.)
jest niewielkim pluskwiakiem należącym do rodziny mszycowatych (Aphididae). Stadium
szkodliwym tego owada są zarówno larwy, jak
i osobniki dorosłe, które odżywiają się wysysając z roślin soki komórkowe. Mszyce żerując na
najmłodszych liściach, powodują ich deformacje i miejscowo zmianę zabarwienia na różowe.
Na starszych liściach obserwuje się z kolei deformacje i jasne plamy. Rośliny zasiedlone
przez mszyce są także zanieczyszczone ich odchodami, wylinkami oraz spadzią. Przy dużym
porażeniu rośliny więdną i słabiej rosną.
W przypadku kapusty brukselskiej obecność
nawet niewielkiej liczby mszyc na roślinach
obniża jej wartość handlową. Proponowana
metoda ochrony polega na ograniczaniu populacji mszycy kapuścianej, występującej w ekologicznej uprawie kapusty brukselskiej, przy
pomocy żywej ściółki z rośliny okrywowej –

koniczyny białej. Koniczynę białą należy wysiać w uprawioną glebę rzutowo w dawce ok.
10 kg/ha. Siew powinno się wykonać jak najwcześniej wiosną, aby w momencie sadzenia
rozsady kapusty brukselskiej rośliny przykrywały jak największą powierzchnię gleby. Należy zwrócić uwagę, na równomierny siew.
Bezpośrednio po siewie powinno się wykonać
wałowanie w celu zapewnienia lepszych
wschodów koniczyny.
Rozsadę kapusty brukselskiej sadzimy w pole
z wykoszoną koniczyną, w terminie i rozstawie
zależnym od odmiany. Dla lepszego przyjęcia
się rozsady oraz uzyskania wyższych plonów,
koniczynę z miejsca sadzenia rozsady należy
usunąć. Ponadto po posadzeniu roślin można
zastosować nawożenie dolistne. W pierwszych
tygodniach po posadzeniu roślin w pole trzeba
dbać, aby rozrastająca się koniczyna nie zagłuszyła rozsady (należy ją usuwać z bezpośredniego sąsiedztwa kapusty).
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Mszyca kapuściana na kapuście brukselskiej

Kapusta brukselska w ściółce z koniczyny białej

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Zwalczanie mszycy kapuścianej w ekologicznej uprawie kapusty brukselskiej jest trudne ze
względu na powszechność występowania tego szkodnika przy jednoczesnej niewielkiej liczbie
dostępnych metod i środków ograniczających jego populację. Zastosowanie żywej ściółki z koniczyny białej w uprawie brukselki pozwala nie tylko ograniczyć liczbę mszyc zasiedlających
kapustę, ale również chronić glebę przed zachwaszczeniem, erozją i poprawiać jej właściwości.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Oferta skierowana jest do Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz gospodarstw ekologicznych
z rejonów, w których prowadzona jest uprawa kapusty brukselskiej i występują problemy ze skutecznym zwalczaniem mszycy kapuścianej.
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych
i Ozdobnych
Pracownia Entomologii Roślin
Warzywnych i Ozdobnych

Autor:
dr Piotr Szafranek
tel. 46 834 67 43
e-mail: Piotr.Szafranek@inhort.pl
Współautor:
mgr Dariusz Rybczyński
tel. 46 834 67 67
e-mail: dariusz.rybczyński@inhort.pl

Praca została wykonana w ramach zadania 1.15: „Aktualizacja istniejących i opracowywanie nowych integrowanych
programów ochrony roślin warzywnych przed szkodnikami jako podstawa nowoczesnych technologii produkcji warzyw” programu wieloletniego (2008-2014), finansowanego przez MRiRW.
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96-100 Skierniewice
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OFERTA WDROŻENIOWA
Zwalczanie pachówki strąkóweczki występującej na grochu
przy wykorzystaniu sygnalizacji pojawienia się szkodnika
Słowa kluczowe: groch, pachówka strąkóweczka, zwalczanie
Pachówka strąkóweczka (Cydia nigricana) jest
niewielkim motylem, należącym do rodziny
zwójkowatych (Torticidae). Stadium szkodliwym są gąsienice, które żerując w strąkach,
wygryzają znajdujące się w nich nasiona i zanieczyszczają je dodatkowo odchodami i oprzędem. Uszkodzone nasiona mają obniżoną siłę
kiełkowania oraz wartość handlową. Gąsienice
pachówki mogą również uszkadzać kwiaty, liście i wierzchołkowe części pędów. Zaproponowana metoda zwalczania pachówki strąkóweczki w uprawie grochu, przy pomocy zarejestrowanych do tego celu insektycydów, odbywa się w oparciu o sygnalizację pojawienia
się szkodnika, stwierdzoną na podstawie odczytów z pułapek feromonowych. Metoda ta
jest uzupełnieniem innych powszechnie znanych metod zwalczania tego szkodnika. W celu
zapewnienia skutecznej ochrony grochu przed
szkodami wyrządzanymi przez pachówkę strąkóweczkę zaleca się postępowanie według poniższego schematu.
1. Pułapkę feromonową ustawić na polu
z uprawą grochu w drugiej połowie maja.

2. Przeglądać pułapki na obecność pachówki
dwa razy w tygodniu.
3. Dyspenser feromonowy znajdujący się
w pułapce wymieniać co 3 tygodnie.
4. Podłogę w pułapce wymieniać co 2 tygodnie
lub częściej w przypadku dużego zabrudzenia.
5. Pierwszy zabieg insektycydem przeprowadzić po 7-10 dniach od zaobserwowania pierwszych motyli pachówki strąkóweczki (lista
środków ochrony roślin przeznaczonych do
zwalczania pachówki strąkóweczki w uprawie
grochu znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
6. W przypadku wystąpienia opadów deszczu
w ciągu doby od momentu wykonania pierwszego zabiegu, zabieg należy powtórzyć.
7. Drugi zabieg insektycydem przeprowadzić
po 7-10 dniach od wykonania pierwszego zabiegu (tylko pod warunkiem, że zachowany zostanie okres karencji).
8. W przypadku wystąpienia opadów deszczu
w ciągu doby od momentu wykonania drugiego
zabiegu zabieg należy powtórzyć.
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Motyl pachówki strąkóweczki

Gąsienica pachówki strąkóweczki

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Zwalczanie pachówki strąkóweczki jest trudne ze względu na problemy z ustaleniem optymalnego terminu wykonania zabiegu zwalczania szkodnika. Zastosowanie pułapek feromonowych
do monitoringu lotu pachówki pozwala dość precyzyjnie określić moment wykonania zabiegu
ochrony, a co za tym idzie uzyskać plony wyższej jakości przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów produkcji.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Oferta skierowana jest do Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz gospodarstw z rejonów, w których prowadzona jest uprawa grochu i występują problemy ze skutecznym zwalczaniem pachówki.
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych
i Ozdobnych
Pracownia Entomologii Roślin
Warzywnych i Ozdobnych

Autor:
dr Piotr Szafranek
tel. 46 834 67 43
e-mail: piotr.szafranek@inhort.pl
Współautorzy:
mgr Dariusz Rybczyński
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OFERTA WDROŻENIOWA
Actifos – nawóz do ochrony róż przed mączniakiem prawdziwym
i czarną plamistością liści
Słowa kluczowe: nawóz, Actifos, mączniak prawdziwy, plamistość liści, ograniczanie występowania
Actifos, nawóz zawierający fosforyn amonowy
i mikroelementy, produkowany jest przez firmę
Agropak z Jaworzna. Nawóz polecany jest do
opryskiwania i podlewania roślin w celu poprawy kondycji, dostarczenia niezbędnych
składników do wzrostu i rozwoju oraz ograniczenia występowanie patogenów – sprawców
wielu chorób. Dotychczas prowadzone badania
wykazały wysoką skuteczność nawozu Actifos
w ograniczaniu patogenów z rodzaju Phytophthora. Również wcześniejsze badania wykazały, że Actifos w stężeniu 0,6% może być
z powodzeniem stosowany do opryskiwania innych gatunków roślin w celu ograniczenia występowania rdzy oraz szarej pleśni.
Actifos działa pośrednio na czynniki chorobotwórcze, indukując odporność chronionych roślin. W przeprowadzonych badaniach wykazano, że nawóz działa również bezpośrednio na
patogeny, powodując miedzy innymi silne hamowanie wzrostu grzybni.
W przeprowadzonych badaniach Actifos w stężeniu 0,6% stosowano do opryskiwania roślin
w odstępach 7-dniowych do zwalczania patogenów nalistnych.

W uprawie róży pod osłonami Actifos stosowano do zwalczania mączniaka prawdziwego
Sphaerotheca pannosa var. rosae. Po wystąpieniu objawów chorobowych róże opryskiwano
4-krotnie, co 7 dni. Skuteczność nawozu Actifos wahała się od 98 do 99%.
W uprawie polowej róży nawóz stosowano do
zwalczania czarnej plamistości liści Diplocarpon rosae. Actifos zastosowany interwencyjnie
do 9-krotnego opryskiwania krzewów w odstępach 7-dniowych istotnie ograniczał rozwój
D. rosae. W zależności od terminu obserwacji,
odmiany i roku badań jego skuteczność wahała
się od 52 do 100%.
W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono fitotoksyczności nawozu Actifos w stosunku do badanych odmian róż. Szczegółowe
informacje dotyczące skuteczności nawozu zawarto w artykułach popularno-naukowych, publikowanych na łamach prasy ogrodniczej oraz
w wystąpieniach na konferencjach. Uzyskane
wyniki wykorzystano również w zaleceniach
Programu Ochrony Roślin Ozdobnych.
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Krzewy kontrolne silnie porażone przez czarną
plamistość

Krzewy róż opryskiwane nawozem Actifos
w stężeniu 0,6%

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Innowacyjność polega na wprowadzeniu do programu integrowanej ochrony nowego nawozu
Actifos, ograniczającego rozwój patogenów – sprawców mączniaka prawdziwego i plamistości
liści. Nawóz wykazuje bezpośrednie oraz pośrednie działanie na czynniki chorobotwórcze przez
indukcję odporności w roślinach. Stosowanie nawozu pozwoli rozszerzyć zakres stosowanych
środków, dopuszczonych do ochrony. Actifos, z uwagi na odmienny charakter działania od polecanych fungicydów, może być stosowany przemiennie z fungicydami w celu zapobiegania wystąpienia odporności oraz zwalczania odpornych ras patogenów. Nawóz jest bezpieczny dla ludzi
oraz środowiska. Actifos może być polecany do integrowanej ochrony roślin ozdobnych.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa ogrodnicze produkujące rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami, szkółki drzew
i krzewów ozdobnych, rośliny uprawiane w mieszkaniach i ogrodach przydomowych, parkach
miejskich, Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych
i Ozdobnych
Pracownia Chorób Roślin Warzywnych
i Ozdobnych

Autor:
prof. dr hab. inż. Adam Wojdyła
tel. 46 834 55 37
e-mail: Adam.Wojdyla@inhort.pl
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OFERTA WDROŻENIOWA
Metody ograniczania zanieczyszczenia środowiska związkami biogennymi
stosowanymi w pojemnikowej uprawie krzewów ozdobnych
Słowa kluczowe: azotany, Euonymus japonicus, Lavendula officinalis, Rhododendron, szkółki
roślin ozdobnych
Optymalizacja wzrostu drzew i krzewów ozdobnych przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia wody i zanieczyszczenia środowiska
związkami biogennymi jest ważnym wyzwaniem, z którym muszą zmierzyć się producenci
materiału szkółkarskiego zarówno w Polsce,
jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej.
Prawo Unijne (Dyrektywa Wodna i Dyrektywa
Azotanowa) nakłada na państwa członkowskie
obowiązek racjonalnego wykorzystywania
i ochrony zasobów wodnych oraz stanowi, iż
stężenie azotanów w wodzie pitnej nie może
przekraczać 50 mg NO3- w 1 l. W przeprowadzonych badaniach oceniano dynamikę wzrostu trzech gatunków krzewów ozdobnych (Euonymus japonicus ‘Ovatus Aureus’, Lavendula
officinalis ‘Dwarf Blue’ i Rhododendron ‘Geisha Orange’), stan odżywienia roślin azotem
i fosforem oraz straty tych składników spowodowane wyciekiem roztworu z pojemników,
w zależności od intensywności nawadniania
(standardowe i intensywne) oraz intensywności
nawożenia (1,5; 3,0 i 4,5 g/l) z wykorzystaniem
nawozów o kontrolowanym uwalnianiu składników pokarmowych (Multicote 17-17-17,
Osmocote Exact 16-9-12 i Plantacote 15-1015). Rośliny kontrolne nawożone były nawozami szybkodziałającymi (PG-Mix 1 g/l dogle-

bowo + zasilanie nawozem 0,1%). Badania wykazały, że intensywne nawadnianie korzystnie
oddziaływało na wzrost i rozwój Rhododendron, natomiast negatywnie wpływało na
wzrost i jakość Euonymus. Nawozy Osmocote
i Plantacote były najbardziej przydatne do
uprawy badanych gatunków roślin. Najlepszy
wzrost i jakość roślin Rhododendron, zarówno
w pierwszym, jak i w drugim roku uprawy, uzyskano po zastosowaniu dawki nawozów 3,0 g/l.
Dla roślin Euonymus w pierwszym roku wystarczająca była dawka 3,0 g/l, natomiast w drugim roku rośliny wymagały zastosowania wyższej dawki nawozów – 4,5 g/l. Najszybszy
wzrost i obfite kwitnienie lawendy uzyskano po
zastosowaniu dawki 4,5 g/l. Intensywne nawadnianie istotnie zwiększało ilość wody wyciekającej z podłoża oraz straty azotanów i fosforanów, niezależnie od użytych nawozów. Im
wyższa była dawka nawozu tym większe były
straty azotu i fosforu. Najwyższe stężenie azotanów w wodach drenażowych notowano po 24 tygodniach od ich zastosowania.
W celu poprawy efektywności wykorzystania
składników biogennych w pojemnikowej uprawie krzewów ozdobnych przy równoczesnym
zmniejszeniu strat azotu i fosforu przedostających się wraz z wodami drenażowymi do śro-
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dowiska, należy: stosować odpowiednie rodzaje i dawki nawozów dla poszczególnych gatunków, regularnie wykonywać monitoring
przewodności elektrycznej (EC) wód drenażowych, zwiększać częstotliwość nawadniania roślin o wyższych wymaganiach wodnych z jed-

Rhododendron ‘Geisha Orange’ – rośliny nawożone
nawozem Osmocote Exact 16-9-12 w dawce 3 g/l
(lewa strona) i nawozem szybkodziałającym (prawa
strona)

noczesnym ograniczaniem jednostkowego wydatku wody, kontrolować ilość wyciekającej
wody z pojemników tak, aby frakcja drenażowa
(ilość wody wyciekającej z pojemnika w stosunku do ilości wody użytej do nawadniania)
nie przekraczała 20%.

Rhododendron ‘Geisha Orange’ – rośliny nawożone
nawozem Plantacote 15-10-15 w dawce 3 g/l (lewa
strona) i nawozem szybkodziałającym (prawa
strona)

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Wdrożenie uzyskanych wyników badań do produkcji szkółkarskiej przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania wody, ograniczenia zużycia nawozów i zmniejszenia zanieczyszczenia
środowiska azotanami i fosforanami wypłukiwanymi z pojemników.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Szkółki roślin ozdobnych, Ośrodki Doradztwa Rolniczego
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakład Biologii Ogólnej

Autor:
dr hab. Bożena Matysiak, prof. IO
tel. 46 834 53 83
e-mail: Bozena.Matysiak@inhort.pl
Współautor:
mgr Aleksandra Nogowska
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OFERTA WDROŻENIOWA
Możliwości zwalczania misecznika tujowca (Parthenolecanium fletcheri)
w szkółkach roślin ozdobnych i ogrodach przydomowych
Słowa kluczowe: misecznik tujowiec, rozwój, ograniczanie liczebności, Treol 770 EC, Afik
Misecznik tujowiec (Parthenolecanium fletcheri) to czerwiec z rodziny misecznicowatych,
występujący pospolicie na żywotniku zachodnim
i jego odmianach w szkółkach roślin ozdobnych
oraz w ogrodach przydomowych. Szkodliwe są
zarówno samice (fot. 1), jak i larwy (fot. 2, 3),
które żerując na łuskowatych igłach powodują zamieranie pędów, a nawet całych krzewów. Wiosną larwy i młode samice, zanim złożą jaja, intensywnie żerują wydalając rosę miodową, na której
rozwijają się grzyby sadzakowe, pokrywające
pędy czarnym nalotem. W ciągu roku rozwija się
jedno pokolenie tego czerwca. Zimują larwy drugiego stadium, które wiosną, tj. od połowy kwietnia do końca maja, linieją i przekształcają się
w samice (rys. 1). Mają górną stronę ciała w postaci wypukłej tarczki, która u młodych osobników jest jasnobrązowa, natomiast u starszych –
czerwonawo-brązowa. Samice od końca maja do
pierwszych dni lipca składają jaja (przeciętnie po
450 sztuk każda). W tym okresie samice są nieruchome i nie pobierają pokarmu. Larwy letnie pojawiają się pod koniec czerwca i występują do połowy września. Przez pierwsze trzy dni swojego
życia wędrują po roślinie, później przytwierdzają
się do pędów i żerują. We wrześniu osiągają drugie stadium rozwoju, w którym zimują.
Można zwalczać tego szkodnika w dwóch okresach: podczas występowania larw letnich, tj. od

drugiej połowy lipca do pierwszych dni września,
oraz w okresie występowania larw zimowych, tj.
jesienią w drugiej połowie września, lub wiosną,
najpóźniej do połowy kwietnia, zanim larwy
przeobrażą się w samice (rys. 1). Przebieg wylęgania larw z jaj powinien być monitorowany. Od
pierwszych dni lipca do połowy sierpnia, raz w
tygodniu należy ścinać po kilka pędów długości
do 10 cm z dobrze widocznymi tarczkami samic
i kontrolować obecność wylęgających się larw.
O zakończonym wylęgu larw świadczy brak samic pod tarczkami. Ze względu na niewielkie rozmiary jaj i larw (fot. 2), konieczne jest posługiwanie się lupą o powiększeniu co najmniej 10-krotnym lub mikroskopem stereoskopowym. Pierwszy zabieg powinien być wykonany w momencie,
gdy większość larw wydostała się spod tarczek na
powierzchnię pędów. Drugi zabieg należy wykonać 7-10 dni później.
Badania przeprowadzone w roku 2014 w Instytucie Ogrodnictwa pozwoliły na wytypowanie skutecznych preparatów do zwalczania tego czerwca
w okresie występowania larw letnich na żywotniku zachodnim (Thuja occidentalis) odmiany
‘Danica’. Spośród użytych środków, wysoką skutecznością (około 90%) w niszczeniu larw letnich
misecznika tujowca (fot. 3) charakteryzował się
preparat olejowy Treol 770 EC (1,5%) oraz Afik
(0,3%), zastosowane 2-krotnie co 7 dni.
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Fot. 1. Samice misecznika tujowca

Fot. 2. Jaja i larwy letnie misecznika tujowca

okresy zwalczania larw zimowych
okres zwalczania larw letnich

Fot. 3. Larwy letnie misecznika tujowca

Rys. 1. Cykl rozwojowy misecznika tujowca

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Innowacyjność polega na poszerzeniu asortymentu środków przydatnych do zwalczania misecznika tujowca o preparat Afik, zawierający polisacharydy. Afik, w odróżnieniu od preparatu Treol
770 EC (olej parafinowy), nie jest środkiem ochrony roślin i nie wymaga rejestracji. Jest przyjazny dla środowiska, dzięki czemu może być stosowany w programach integrowanej ochrony
żywotnika zachodniego w szkółkach roślin ozdobnych oraz w ogrodach przydomowych.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa szkółkarskie, właściciele ogrodów przydomowych, instruktorzy i doradcy
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych
i Ozdobnych
Pracownia Entomologii Roślin
Warzywnych i Ozdobnych

Autor:
dr hab. Grażyna Soika, prof. IO
tel. 46 834 55 44
e-mail: Grazyna.Soika@inhort.pl
Współautorzy:
mgr inż. Edyta Kowalska
mgr inż. Anna Wozińska

Praca wykonana w ramach zadania 1.5: „Diagnostyka zagrożenia przez agrofagi inwazyjne, podlegające obowiązkowi
zwalczania, opracowanie metod zwalczania i zapobiegania ich rozprzestrzenianiu się” programu wieloletniego (20082014), finansowanego przez MRiRW.
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OFERTA WDROŻENIOWA
Opracowanie metody przełamywania spoczynku nasion ślazówki turyngskiej
(Lavatera thuryngiaca L.)
Słowa kluczowe: ślazówka turyngska, Lavatera thuryngiaca, nasiona, zdolność kiełkowania,
przełamywanie spoczynku, poprawa wartości siewnej
Ślazówka turyngska (Lavatera thuyngiaca) jest
przyszłościową i nowo introdukowaną rośliną
w Polsce. Może być uprawiana w niesprzyjających warunkach środowiskowych i wykorzystana wielokierunkowo w wielu dziedzinach
gospodarki, między innymi jako roślina ozdobna oraz bylina, będąca źródłem pożytków
pszczelich o wydajności miodowej porównywalnej z gryką. Jest przydatna w rekultywacji
zdegradowanych terenów oraz jako roślina
energetyczna o wydajności suchej biomasy 1535 ton·ha-1 i składzie chemicznym zbliżonym
do drewna drzew liściastych. Służy jako surowiec dla przemysłu celulozowo-papierniczego
i farmaceutycznego, a także jako roślina uzupełniająca pasze dla przeżuwaczy, ze względu na
dużą zawartość strawnego białka i cukrów
w zielonce i kiszonce. Może też być rośliną
podporową w uprawie wyki, lucerny i koniczyny oraz wpływać na poprawę zdolności zakiszania roślin motylkowych. Wobec dużej
przydatności, szczególnie w produkcji biomasy
energetycznej, prognozuje się, że uprawy jej
będą stanowić znaczny areał, co najmniej kilkaset hektarów.
Problemem w produkcji tej rośliny na skalę
przemysłową jest bardzo niska zdolność kiełkowania nasion, zazwyczaj 5-20%, co obniża
efektywność ekonomiczną.

W literaturze światowej nie ma opracowanych
technologii poprawy wartości siewnej nasion
tego gatunku roślin. Opracowane metody przełamywania spoczynku nasion umożliwiają
zwiększenie zdrowotności i zdolności kiełkowania do 80-95%, co umożliwia zwiększenie
opłacalności produkcji towarowej ślazówki turyngskiej. Mogły też być zaadoptowane do
przełamywania spoczynku nasion innych gatunków roślin o podobnym mechanizmie spoczynku.
Metody uszlachetniania nasion ślazówki turyngskiej polegają na traktowaniu nasion zebranych w fazie dojrzałości zbiorczej kwasem siarkowym, a następnie płukaniu pod bieżącą
wodą. Alternatywną metodą jest traktowanie
nasion czynnikami hydrotermicznymi. Zastosowanie tych metod wpływa korzystnie na intensywność procesów metabolicznych w nasionach (aktywność enzymatyczną, integralność
błon cytoplazmatycznych), a także na przyspieszenie oraz zwiększenie wschodów i zdrowotności roślin w warunkach polowych. Rośliny,
uzyskane z tak traktowanych nasion charakteryzują się również zwiększoną zawartością
chlorofilu i aktywnością fotosyntetyczną (fotosynteza netto), transpiracją, przewodnością
szparkową oraz przyspieszonym kwitnieniem
i wyższym plonem nasion.
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Siewki ślazówki turyngskiej uzyskane z nasion nie
uszlachetnianych (1) oraz poddanych skaryfikacji
chemicznej i termicznej (2-5)

Rośliny ślazówki turyngskiej (Lavatera thuryngiaca)
‘Uleko’

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Opracowana technologia poprawy wartości siewnej nasion umożliwia uprawę ślazówki turyngskiej na dużych areałach. Zwiększenie ich zdolności kiełkowania z 5-20 do 80-95%, za pomocą
łatwych do wykonania i ekonomicznych metod, poprawia opłacalność jej upraw przez: zmniejszenie ilości wysiewanych nasion, możliwość zastosowania siewu punktowego, przyspieszenie
wschodów oraz zwiększenie plonu nasion i biomasy roślinnej. Zastosowane metody korzystnie
wpływają również na zdrowotność nasion, co ogranicza konieczność ich chemicznego zaprawiania, które niekorzystnie wpływa na środowisko.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Firmy nasienne, producenci roślin ślazówki turyngskiej, ODR
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Pracownia Nasiennictwa

Autor:
prof. dr hab. Mieczysław Grzesik
tel. 46 833 33 33
e-mail: Mieczyslaw.Grzesik@inhort.pl
Współautor:
dr Regina Janas
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OFERTA WDROŻENIOWA
Poprawa jakości handlowej krzewuszki cudownej (Weigela florida)
poprzez ograniczenie liczebności węgorka chryzantemowca
(Aphelenchoides ritzemabosi) w liściach
Słowa kluczowe: Aphelenchoides ritzemabosi, krzewuszka, uszkodzenia liści
Węgorek chryzantemowiec jest nicieniem, żerującym w liściach i pąkach wielu gatunków roślin ozdobnych. Obserwacje prowadzone na terenie całego kraju w szkółkach produkujących
krzewy liściaste wykazały, że największe
szkody wyrządzane są na krzewuszce cudownej
(fot. 1), na budlei Dawida i powojniku. Od
kilku lat w szkółkach roślin ozdobnych obserwuje się zwiększanie zagrożenia węgorkiem
chryzantemowcem i coraz większe szkody na
krzewach liściastych i bylinach. Przyczyną jest
brak zarejestrowanych w Polsce środków
ochrony roślin do zwalczania nicieni na roślinach ozdobnych.
Doświadczalnie stwierdzono, że na roślinach
krzewuszki cudownej liczebność nicieni w liściach w istotny sposób redukuje 6-krotne
opryskiwanie krzewów, w odstępach tygodniowych, preparatami pochodzenia roślinnego:
2,5% wyciągiem z miazgi czosnkowej lub 10%
roztworem preparatu Quillaja Extract, zawierającym 2,2% saponiny z kory mydłoki lekarskiej
(Quillaja saponaria) albo przemienne stosowanie co 7 dni miazgi czosnkowej i preparatu

Quillaja Extract w stężeniu 8% (tab. 1). Wysoka skuteczność preparatów pochodzenia roślinnego (miazgi czosnkowej i Quillaja Extract)
w niszczeniu węgorka chryzantemowca została
potwierdzona znaczną redukcją liści uszkodzonych przez tego nicienia. Skuteczność działania
preparatów pochodzenia roślinnego była tylko
w nieznacznym stopniu niższa od doglebowej
aplikacji preparatu referencyjnego z grupy karbaminianów układowych – Vydate 10 G
w dawce 0,05 g/litr podłoża w pojemniku
(tab. 1). Na szczególną uwagę zasługuje wyciąg
z miazgi czosnkowej, który można przygotować we własnym zakresie: 25 g ząbków
czosnku po zmieleniu zalewamy 1 litrem wody
destylowanej i po dokładnym wymieszaniu odstawiamy na 15 minut, po czym cedzimy i otrzymujemy gotowy wyciąg do opryskiwania.
Ograniczenie liczebności nicieni w liściach
krzewuszki cudownej, a tym samym zmniejszenie o ponad 60% liczby liści uszkodzonych
przez węgorka chryzantemowca, ma istotny
wpływ na poprawę jakości handlowej roślin
krzewuszki cudownej.
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Fot. 1. Typowe objawy na liściach krzewuszki cudownej odmiany ‘Lucifer’
uszkodzonych przez węgorka chryzantemowca

Tabela 1. Skuteczność działania preparatów pochodzenia roślinnego w zwalczaniu węgorka chryzantemowca na krzewuszce cudownej – Skierniewice 2014
Liczba
zabiegów

2,5%
10%

6
6

2,5% + 8%

3+3

97,7

78,8

0,05 g/l podłoża

1

99,0

87,4

Preparat
Wyciąg z miazgi czosnkowej
Roztwór Quillaja Extract
Wyciąg z miazgi czosnkowej
+ roztwór Quillaja Extract
Vydate 10 G

Redukcja po 42 dniach
od ostatniego zabiegu (%)
Liczba uszkodzoLiczba nicieni
nych liści
97,6
64,5
97,2
79,3

Stężenie
lub dawka

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Wprowadzenie do programu ochrony roślin ozdobnych preparatów pochodzenia roślinnego:
2,5% wyciągu z miazgi czosnkowej i 10% roztworu preparatu Quillaja Extract, w formie opryskiwania krzewów do zwalczania węgorka chryzantemowca na krzewuszce cudownej, pozwoli
na znaczną eliminację nicieni i istotne zmniejszenie uszkodzeń, co przyczyni się do poprawienia
jakości handlowej krzewów. Zabiegi preparatami pochodzenia roślinnego ograniczą źródła występowania nicieni, a tym samym zmniejszą ryzyko rozprzestrzeniania się węgorka chryzantemowca na inne gatunki krzewów ozdobnych w szkółkach produkcyjnych, co ograniczy do minimum szkody wyrządzane przez tego nicienia.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Związek Szkółkarzy Polskich, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, gospodarstwa szkółkarskie niezrzeszone w Związku Szkółkarzy Polskich.

Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych
i Ozdobnych
Pracownia Nematologii
Pracownia Entomologii Roślin Warzywnych
i Ozdobnych

Autorzy:
dr Aneta Chałańska
e-mail: aneta.chalanska@inhort.pl
prof. Gabriel Łabanowski
mgr Aleksandra Bogumił
tel. 46 834 55 46

Praca wykonana w ramach zadania 1.4: „Wykrywanie i oznaczanie nicieni kwarantannowych podlegających obowiązkowi zwalczania, określenie ich występowania na terytorium Polski oraz zapobieganie ich rozprzestrzenianiu
się” programu wieloletniego (2008-2014), finansowanego przez MRiRW.
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OFERTA WDROŻENIOWA
Regulowany Deficyt Nawadniania (RDI) jako metoda poprawiająca
jakość i kwitnienie różaneczników wielkokwiatowych (Rhododendron L.)
Słowa kluczowe: regulacja wzrostu, Regulowany Deficyt Nawadniania, różanecznik wielkokwiatowy, Rhododendron L.
Regulowany Deficyt Nawadniania (Regulated
Deficit Irrigation RDI) to metoda polegająca na
ograniczeniu lub całkowitym zaprzestaniu nawadniania w określonej fazie rozwojowej roślin, w sposób niepowodujący uszkodzeń, pogorszenia jakości, kwitnienia, plonowania roślin lub trwałości pozbiorczej. Okresowy niedobór wody w odpowiednim czasie i natężeniu
umożliwia kontrolę wzrostu i rozwoju roślin,
a ponadto pozwala znacząco ograniczyć zużycie wody w produkcji. Różaneczniki wielkokwiatowe (Rhododendron L.) są popularnymi
krzewami ozdobnymi o dużym znaczeniu gospodarczym, uprawianymi w wielu polskich
szkółkach. Są krzewami silnie rosnącymi,
o atrakcyjnych kwiatostanach. Intensywne nawadnianie u wielu odmian różaneczników wielkokwiatowych stymuluje wydłużanie pędów,
co pogarsza pokrój i jakość krzewów, a także
przedłuża okres wzrostu wegetatywnego
i opóźnia wchodzenie roślin w fazę generatywną skutkując słabszym zawiązywaniem pąków kwiatostanowych. Badania przeprowadzone w Instytucie Ogrodnictwa wykazały, że

okresowe ograniczenie nawadniania różaneczników nie tylko nie powoduje żadnych uszkodzeń roślin, ale poprawia dekoracyjność krzewów i stymuluje ich zakwitanie. W badaniach
wykorzystano pomiar ewapotranspiracji rzeczywistej (ETp) do szacowania wielkości deficytu wody w podłożu. Umiarkowane ograniczenie wilgotności podłoża (0,75 ETp) w ciągu
14-tygodniowego okresu uprawy, jak również
silniejszy deficyt wody (0,5 ETp) utrzymywany
w ciągu pierwszych i ostatnich 5 tygodni
uprawy, ogranicza wzrost wydłużeniowy pędów, poprawia pokrój oraz jakość dwuletnich
różaneczników ‘Catawbiense Boursault’,
‘Lee’s Dark Purple’, ‘Old Port’ i ‘Prinz Karneval’. Przy takim sposobie nawadniania ilość
zużytej wody jest mniejsza odpowiednio o 25
i 32% w porównaniu do nawadniania kontrolnego (1,0 ETp), w którym ilość wody dostarczanej roślinom wraz z nawadnianiem jest taka,
jak uwalniana w wyniku ewapotranspiracji.
Bardzo silne ograniczenie wilgotności podłoża
(0,25 ETp) w drugim, 4-tygodniowym okresie
uprawy (faza inicjacji kwitnienia), stymuluje
zawiązywanie pąków kwiatostanowych.
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Zastosowanie Regulowanego Deficytu
Nawadniana (RDI) w uprawie Rhododendron ‘Catawbiense Boursault’ oraz ‘Old
Port’

Zróżnicowanie wzrostu roślin Rhododendron ‘Old Port’
uprawianych w różnych wariantach nawadniania
1 ETp – nawadnianie zgodne z rzeczywistą wartością ewapotranspiracji; 0,75 ETp – umiarkowany deficyt nawadniania;
0,5 ETp – silny deficyt nawadniania

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Zastosowanie metody RDI (Regulowanego Deficytu Nawadniania) w pojemnikowej uprawie różanecznika wielkokwiatowego ‘Catawbiense Boursault’, ‘Lee’s Dark Purple’, ‘Old Port’, ‘Prinz
Karneval’ pozwala uzyskać krzewy o wyrównanym wzroście i zwartym pokroju przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia wody. Zmniejszona intensywność nawadniania w okresie inicjacji
kwitnienia może być stosowana w uprawie tych roślin w celu zwiększenia liczby pąków kwiatostanowych.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Szkółki krzewów ozdobnych, Ośrodki Doradztwa Rolniczego
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa
i Nasiennictwa Roślin Ogrodniczych
Pracownia Szkółkarstwa
Zakład Biologii Ogólnej
Pracownia Fizjologii i Morfogenezy

Autor:
mgr Michał Koniarski
tel. 46 834 54 77
e-mail: Michal.Koniarski@inhort.pl
Współautor:
dr hab. Bożena Matysiak, prof. IO
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OFERTA WDROŻENIOWA
Rozmnażanie in vitro piwonii chińskiej (Paeonia lactiflora Pall.)
Słowa kluczowe: Helleborus niger, mikrorozmnażanie, regulatory wzrostu, sacharoza, sole azotu
Piwonie znane są w Chinach od ponad 3000 lat
jako rośliny lecznicze, a od VII wieku n.e. stały
się popularne jako rośliny ozdobne. W Europie
wielka kariera piwonii jako roślin ogrodowych
rozpoczyna się w końcu XVIII wieku. Spośród
wielu gatunków rodzaju Paeonia, najbardziej
powszechne w uprawie są 2 gatunki – Paeonia
lactiflora i Paeonia officinalis oraz ich odmiany. Piwonie najczęściej sadzone są jako byliny ogrodowe, ale znajdują również zastosowanie w uprawie na kwiaty cięte i rzadziej jako
rośliny doniczkowe. Piwonie – byliny rozmnaża się głównie wegetatywnie, przez podział
starszych, silnie rozwiniętych roślin. Podziemne kłącze z korzeniami bulwiastymi dzieli
się na fragmenty z 3-5 pąkami spoczynkowymi.
Ta metoda rozmnażania jest jednak mało wydajna. W przypadku rozmnażania przez nasiona, kwitnące rośliny uzyskuje się po około
10 latach.
W opracowanej metodzie rozmnażania in vitro
piwonii chińskiej do zapoczątkowania kultur
(etap I) stosowane są pąki kątowe, które pobiera
się wczesną wiosną z zawiązków pędów, znajdujących się w pąkach odnawiających. Po odkażeniu eksplantaty umieszcza się na zmodyfikowanej pożywce MS (Murashige i Skooga),
zawierającej mieszaninę cytokinin (BAP, kinetyna, 2iP) i GA3. Podczas tego etapu z pąków
kątowych po około 1-2 miesiącach rozwijają
się pierwsze pędy. Następnie pędy uzyskane
z pąków kątowych namnaża się wielokrotnie

(etap II) na pożywce o zmodyfikowanej zawartości sacharozy i soli azotu (KNO3, NH4NO3)
oraz takim samym składzie regulatorów wzrostu jak w fazie inicjalnej. Modyfikacja ta zwiększa wydajność mnożenia pędów oraz poprawia
ich jakość. Wartość współczynnika namnażania
wynosi od 2,5 do 3,7, w zależności od odmiany.
Mnożenie pędów na wymienionej pożywce,
w cyklu 6-8-tygodniowym, prowadzi się do
czasu uzyskania planowanej liczby roślin, jednak nie dłużej niż 3 lata. Pędy w pasażu poprzedzającym ukorzenianie przenosi się na specjalną pożywkę, która, oprócz regulatorów stosowanych w fazie namnażania, zawiera również auksynę (etap III). Do ukorzeniania pędów
in vitro stosowana jest pożywka MS o zmodyfikowanej zawartość sacharozy i soli azotu
(etap IV). Proces ukorzeniania na wymienionej
pożywce trwa około 3 miesięcy. W pożywce tej
nie stosuje się auksyn. Procent ukorzenionych
pędów jest uzależniony od genotypu i wynosi
od 70% do 100%. Uzyskane mikrosadzonki należy przed posadzeniem poddać chłodzeniu
przez okres 2-3 miesięcy (etap V), a następnie
aklimatyzować w warunkach szklarniowych
(etap VI). W zależności od genotypu przeżywa
i podejmuje wzrost od 90% do 95% sadzonek.
Po 2-3 miesiącach wzrostu sadzonek w szklarni
można je posadzić w gruncie w celu dalszej
uprawy. Najlepszym okresem na sadzenie do
gruntu roślin piwonii pochodzących z rozmnażania in vitro jest wiosna – od połowy maja.
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A - kwitnąca roślina piwonii chińskiej odmiany ‘Jadwiga’
B - namnażanie pędów in vitro
C - mikrosadzonki ukorzenione in vitro

F

D - mikrosadzonki po aklimatyzacji
E - rośliny w fazie wchodzenia w spoczynek zimowy
F - rośliny rozpoczynające wzrost po okresie spoczynku

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Metoda rozmnażania in vitro piwonii chińskiej jest w pełni nowatorska w Polsce, a także na świecie, ponieważ dotychczas nie publikowano procedury możliwej do zastosowania w warunkach
produkcyjnych. Innowacyjność metody polega na wysokiej wydajności rozmnażania piwonii in vitro w porównaniu do metod tradycyjnie stosowanych. Metoda ta może być wykorzystana do mnożenia odmian piwonii chińskiej na skalę produkcyjną w laboratoriach in vitro, a także w pracach
hodowlanych do rozmnażania pojedynków oraz materiału roślinnego wykorzystywanego do dalszej hodowli. Zastosowanie tej metody w hodowli nowych odmian piwonii zielnych może znacznie
przyśpieszyć prace hodowlane i wprowadzenie tych odmian na rynek. W Polsce w latach 70. ubiegłego wieku wyhodowano kilka odmian piwonii chińskiej, które nadal są obecne na rynku polskim
i europejskim.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Produkcyjne laboratoria kultur tkankowych, firmy hodowlane, gospodarstwa szkółkarskie
i ogrodnicze, Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakład Biologii Ogólnej
Pracownia Fizjologii i Morfogenezy

Autor:
dr hab. Eleonora Gabryszewska, prof. IO
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e-mail: Eleonora.Gabryszewska@inhort.pl
Współautor:
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OFERTA WDROŻENIOWA
Rozmnażanie pelargonii in vitro w produkcji i hodowli roślin
Słowa kluczowe: inhibicja starzenia, meta-topolina, mikrorozmnażanie, Pelargonium hortorum,
Pelargonium hederaefolium
Produkcja pelargonii w Polsce stanowi 50%
ogólnej produkcji roślin rabatowo-balkonowych. Efektywna metoda rozmnażania pelargonii in vitro pozwala uzyskać wysokiej jakości
materiał rozmnożeniowy, wolny od wirusów
i patogenicznych bakterii – Xanthomonas hortorum pv. pelargonii i Ralstonia solanacearum.
W proponowanej metodzie rozmnażania pelargonii in vitro inicjacja kultur następuje przez
bezpośrednią regenerację pędów z pąków
wierzchołkowych i kątowych. Długotrwałe
namnażanie pędów uzyskuje się w obecności
meta-topoliny, która zastąpiła tradycyjnie stosowane cytokininy, głównie BAP. W zależności od genotypu, współczynnik mnożenia pędów wynosi 2,7-4,9. Pędy z powodzeniem ukorzeniają się w obecności IBA, a następnie aklimatyzują w warunkach szklarniowych.
Zaproponowana metoda pozwala na tworzenie pędów bez obecności tkanki kalusowej oraz

mnożenie pędów, głównie przez stymulację
wzrostu pędów bocznych. Zastosowanie metatopoliny daje możliwość wzrostu w warunkach
in vitro odmian opornie regenerujących i długotrwale utrzymuje ich zdolność do organogenezy. Opóźnia również starzenie pędów, które
jest poważnym utrudnieniem podczas wzrostu
pelargonii in vitro. Wynika to m.in. ze zdolności meta-topoliny do podwyższania produkcji
nadtlenku wodoru i aktywności enzymów antyoksydacyjnych, szczególnie z grupy peroksydaz. W porównaniu z innymi cytokininami,
meta-topolina wykazuje korzystne działanie
w rozmnażaniu zarówno odmian Pelargonium
hortorum, jak i Pelargonium hederaefolium. Jej
zastosowanie pozwoliło na przezwyciężenie
głównych problemów towarzyszących rozmnażaniu pelargonii in vitro.
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Etapy rozmnażania pelargonii in vitro

Stadium inicjalne

Namnażanie pędów

Ukorzenianie pędów

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Innowacyjność metody polega na jej uniwersalności dla wielu genotypów pelargonii. Metoda, w
której regeneracja pędów z pąków wierzchołkowych i kątowych następuje bez pośrednictwa
tkanki kalusowej, a następnie uzyskiwane jest efektywne i długotrwałe namnażanie pędów, z
powodzeniem może być wykorzystywana w produkcji materiału rozmnożeniowego oraz w pracach hodowlanych.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa ogrodnicze, produkcyjne laboratoria kultur tkankowych, firmy hodowlane,
ośrodki doradztwa rolniczego
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakład Biologii Ogólnej
Pracownia Fizjologii i Morfogenezy
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dr inż. Agnieszka Wojtania
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Współautorzy:
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OFERTA WDROŻENIOWA
Wykorzystanie techniki real-time PCR do ilościowego oznaczania
Phytophthora alni w tkance roślinnej
Słowa kluczowe: Phytophthora alni, real-time PCR, ilościowe oznaczanie
Phytophthora alni to gatunek, który wyspecjalizował się w porażaniu olszy czarnej (Alnus
glutinosa), szarej (A. incana) oraz sercowatej
(A. cordata). Od czasu pierwszej izolacji
w 1993 r. w południowej Anglii, jest powszechnie wykrywany w Europie, w tym także w Polsce. Objawy chorobowe powodowane przez
P. alni to przejaśnienie liści wierzchołkowych,
małe, rzadkie i często żółte listowie, wczesne
i nadmierne owocowanie, tworzenie małych,
nietypowych szyszek, zamieranie korzeni włośnikowych, zgnilizna podstawy pędu oraz
ciemnobrunatne wysięki na pniach. Wczesne
i prawidłowe wykrycie patogena w materiale
roślinnym, mające charakter nie tylko jakościowy, lecz także ilościowy, jest niezbędne do
podjęcia racjonalnych działań przeciwdziałających wystąpieniu choroby i podjęciu skutecz-

nego zwalczenia oraz zahamowania rozprzestrzeniania się czynnika chorobotwórczego.
Taką możliwość daje technika real-time PCR,
która umożliwia monitorowanie ilości produktu
w każdym cyklu reakcji amplifikacji, dzięki
czemu można oszacować liczbę kopii DNA na
początku reakcji, porównując do krzywej standardowej, sporządzonej dla znanej liczby kopii
DNA. Ponadto, amplifikacja i detekcja produktu odbywa się w jednym, zamkniętym naczyniu, co zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia
badanej próby. Proponowana metoda ilościowej oceny P. alni obejmuje izolację DNA z materiału roślinnego, według zmodyfikowanej
procedury Doyle and Doyle, a następnie ilościowe oszacowanie DNA patogena przy użyciu techniki real-time PCR z zastosowaniem
barwnika SYBR Green.
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Ciemnobrunatne wysięki na pniu olszy
porażonej przez P. alni

Zamieranie siewki olszy powodowane
przez P. alni

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Wczesne oszacowanie ilościowe obecności DNA patogena P. alni w tkance roślinnej będzie
wskaźnikiem pomocnym w podjęciu działań zmniejszających możliwość wystąpienia choroby
i zahamowania rozprzestrzeniania się czynnika chorobotwórczego. Metoda cechuje się dużą czułością, wysoką precyzją uzyskanych wyników oraz krótkim czasem oczekiwania na wynik.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa szkółkarskie ogrodnicze i leśne, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Państwowy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Twórcy oferty wdrożeniowej:
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OFERTA WDROŻENIOWA
Wykrywanie i identyfikacja gatunków Phytophthora w uprawach bylin
Słowa kluczowe: Phytophthora spp., byliny, izolacja, identyfikacja
W produkcji szkółkarskiej roślin ozdobnych
najistotniejszą rolę odgrywa wysoka jakość
i zdrowotność roślin, które mogą być istotnie obniżone z powodu wystąpienia w nasadzeniach
patogenów roślin. Badania prowadzone w ostatnich latach w Instytucie Ogrodnictwa wykazały,
iż największe zagrożenie w uprawach bylin stanowią grzybopodobne mikroorganizmy należące do rodzaju Phytophthora. Patogeny te
w sposób istotny wpływają na produktywność
roślin, a w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do całkowitej utraty plonu. Źródłem
Phytophthora spp. w szkółkach jest głównie importowany materiał roślinny, ale mogą to być
również sadzonki pozyskiwane z chorych roślin,
resztki zakażonego podłoża na matach, nieodkażone doniczki stosowane w poprzednim cyklu
produkcyjnym oraz skażona zoosporami woda
wykorzystywana do nawadniania upraw, pobierana z pobliskich cieków i zbiorników wodnych.
Objawy chorobowe powodowane przez omawiane patogeny to zahamowanie wzrostu, więdnięcie roślin jako następstwo zgnilizny podstawy pędu i systemu korzeniowego.

Dotychczas w Polsce w uprawie bylin stwierdzono występowanie P. cryptogea (dominujący), P. citrophthora, P. plurivora, P. cinnamomi i P. gonapodyides. Coroczne wyniki obserwacji zdrowotności bylin w szkółkach wskazują na systematycznie rosnącą listę roślin-gospodarzy dla tego rodzaju. Biorąc pod uwagę
ograniczoną liczbę zarejestrowanych na rynku
środków ochrony roślin oraz straty powodowane przez Phytophthora spp., w uprawach bylin bardzo duże znaczenie ma wczesne wykrywanie i identyfikacja tych patogenów.
Proponowana metoda wykrywania i identyfikacji Phytophthora spp. obejmuje izolację patogenów na pożywkę PDA (agar glukozowoziemniaczany), uzyskiwanie czystych kultur,
a następnie identyfikację patogena na podstawie cech morfologicznych oraz z wykorzystaniem techniki PCR ze starterami gatunkowospecyficznymi. Identyfikacja może być dodatkowo potwierdzana przez analizę sekwencji
DNA wybranych genów lub regionów.
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Zgnilizna podstawy pędu wilczomleczu migdałolistnego odm. ‘Purpurea’ porażonego przez Phytophthora cryptogea

Fytoftoroza rojników w szkółce

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Identyfikacja oraz wczesne wykrywanie gatunków Phytophthora w nasadzeniach bylin pozwoli
na podjęcie odpowiednich kroków zaradczych w celu eliminacji patogenów oraz zapobiegnie ich
rozprzestrzenianiu w szkółce. Proponowana metoda pozwala na izolację oraz identyfikację Phytophthora spp. w uprawach bylin, a tym samym na wczesne usuwanie chorych roślin, zmniejszenie zagrożenia lub całkowitą eliminację patogenów z nasadzeń. Ponadto umożliwi prawidłowy dobór fungicydów i racjonalną ochronę roślin, co w konsekwencji przyniesie wzrost efektywności uprawy bylin.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa szkółkarskie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Państwowy Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych
i Ozdobnych
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OFERTA WDROŻENIOWA
Zastosowanie cytometrii przepływowej
w hodowli mieszańców międzygatunkowych,
poliploidów i podwojonych haploidów roślin ogrodniczych
Słowa kluczowe: cytometria przepływowa, tetraploidy, podwojone haploidy, mieszańce międzygatunkowe, jabłoń, narcyz, burak, marchew, kapusta
Cytometria przepływowa (FCM) jest techniką
analityczną umożliwiającą ocenę zawartości jądrowego DNA (wielkość genomu) w materiale
roślinnym. Analiza FCM jest powszechnie wykorzystywana w badaniach z dziedziny taksonomii, hodowli, systematyki i ewolucji. Jest to
prosta i szybka metoda, polegająca na pomiarze
fluorescencji DNA jądrowego, barwionego
barwnikami fluorohromowymi. Najczęściej
wykorzystuje się indolo-4’,6-dwuamidyno-2fenyloidynę (DAPI) i jodek propidyny (PI). Do
przeprowadzenia analizy cytometrycznej wystarczy niewielki fragment tkanki, np. 0,51 cm2 świeżych liści, z którego po rozdrobnieniu izoluje się jądra komórkowe i barwi w odpowiednich bufo-rach, zawierających wymienione barwniki.
W Instytucie Ogrodnictwa analizę FCM wykorzystuje się w badaniach służących pracom hodowlanym. Metoda ta jest przydatna do selekcji
sztucznie indukowanych poliploidów wielu gatunków roślin ogrodniczych (m.in. jabłoni, porzeczki, lilii, liliowca i tulipana) oraz do wstępnej selekcji haploidów i podwojonych haploidów uzyskanych na drodze androgenezy czy
gynogenezy (burak i marchew). W tego typu
pracach analizowany jest poziom ploidalności
przy użyciu buforów zawierających DAPI.

Wiadomo, że poszczególne gatunki roślin, a nawet ich odmiany, różnią się zawartością jądrowego DNA i w obrębie danego rodzaju wielkość ta jest zazwyczaj pochodną liczby chromosomów. Wielkość genomu jest cechą specyficzną i jego ocena może być pomocna w różnicowaniu taksonów. W Instytucie Ogrodnictwa analizę wielkości genomu dla celów taksonomicznych wykorzystano u narcyza, jabłoni
i liliowca. Taka analiza jest również używana
w hodowli mieszańców międzygatunkowych
do szybkiego potwierdzenia statusu mieszańca
z uzyskanych siewek. Jednak użycie tej metody
jest uzasadnione tylko wtedy, gdy gatunki wytypowane do krzyżowań wyraźnie różnią się
wielkością genomów, np. taksony w obrębie rodzaju Brassica (kapusta). Mieszańce F1 między
takimi gatunkami charakteryzują się pośrednią
zawartością jądrowego DNA. W analizie wielkości genomu, wykorzystywanej w badaniach
taksonomicznych, oraz w ocenie statusu mieszańców do barwienia DNA wykorzystuje się
jodek propidyny oraz standard wewnętrzny –
roślinę innego gatunku o znanej wielkości genomu. Dokładność metod cytometrycznych
(FCM) zależy od stosowanego buforu ekstrakcyjnego, czasu barwienia oraz użytego standardu wewnętrznego. W ocenie zawartości
DNA przy użyciu barwników łączących się
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z kwasami nukleinowymi należy uwzględnić
fakt, że w cytozolu komórek wielu gatunków
występują inhibitory wybarwiania, np. związki
fenolowe. Powodują one, iż odczyt może być
obarczony dużym błędem – zaniżony lub nawet

Zea mays
(5.43 pg)

Zea mays
(5.43 pg)
Hemerocallis
2x

niemożliwy do interpretacji, ze względu na bardzo niską jakość histogramu. Przeciwdziała
temu dodatek do buforu ekstrakcyjnego antyutleniaczy, np. PVP, które częściowo lub całkowicie znoszą efekt inhibitorów.

Hemerocallis
4x

4x

2x

Zea mays
2x (4C)

Histogramy analizy cytometrycznej z wykorzystaniem jodku
propidyny i standardu wewnętrznego (kukurydzy) użytych do
pomiaru zawartości DNA w jądrach komórkowych izolowanych
z liści liliowca: diploida (po lewej) i tetraploida (po prawej)

Fenotyp kwiatów liliowca: po lewej
tetraploida, po prawej diploida

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Warunki analizy zawartości DNA jądrowego, wykonywanej przy użyciu cytometrii przepływowej, zostały zoptymalizowane dla wielu gatunków roślin ogrodniczych. Zoptymalizowane techniki FCM mogą być wykorzystywane w pracach hodowlanych do selekcji haploidów, podwojonych haploidów, poliploidów oraz do oceny statusu mieszańców, otrzymanych w wyniku krzyżowania taksonów różniących się wielkością genomu. Szersze zastosowanie techniki FCM przyczyni się do znacznego przyspieszenia prac hodowlanych, których celem jest wytworzenie ulepszonych genotypów o nowych cechach jakościowych.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Firmy hodowlane, ośrodki badawcze zajmujące się pracami hodowlą i pokrewne
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Pracownia Fizjologii i Morfogenezy Roślin

Autor:
dr hab. Małgorzata Podwyszyńska, prof. IO
tel. 46 834 53 53
e-mail: malgorzata.podwyszynska@inhort.pl
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OFERTA WDROŻENIOWA
Ocena przydatności syropów skrobiowych i sacharozowych
jako zapasów zimowych rodzin pszczelich
Słowa kluczowe: rodziny pszczele, zimowanie, syrop skrobiowy, syrop sacharozowy
Istotnym warunkiem dobrego zimowania rodzin pszczelich jest jakość i ilość pokarmu dostarczonego pszczołom na ten okres. Powszechnie wykorzystywany do dokarmiania
jest cukier buraczany. Podaje się go w postaci
syropu, czyli roztworu wodnego, o odpowiedniej koncentracji cukru. Pszczoły przerabiają
syrop cukrowy na łatwo przyswajalny pokarm,
magazynują go w plastrach, a następnie wykorzystują w trakcie zimowania i rozwoju wiosennego.
W ostatnich latach, ze względu na brak odpowiedniej normy na „paszę” dla pszczół i wyraźne zainteresowanie ze strony pszczelarzy
gotowymi, tanimi produktami, na rynku pojawiło się wiele różnych syropów skrobiowych
i sacharozowych. Są to produkty polskie lub importowane z krajów zachodnich, oferowane
przez producentów lub dystrybutorów jako pokarmy do stosowania w pszczelarstwie.
Produkty te, szczególnie syropy skrobiowe,
wprowadzono jednak do obrotu bez wcześniej
przeprowadzonych badań ich przydatności.
O ich zastosowaniu w krajowych pasiekach zadecydował skład i właściwości fizykochemiczne oraz opinie pszczelarzy z krajów ich pochodzenia. Należy jednak zwrócić uwagę, że
warunki klimatyczne Polski znacznie różnią się
od warunków panujących w krajach, gdzie te
produkty sprawdziły się dość dobrze(Francja,

Niemcy), co może mieć znaczący wpływ na
wynik zimowania i rozwoju wiosennego.
Dlatego w latach 2012-2014 w pasiekach Pracowni Technologii Pasiecznych oceniono przydatność trzech różnych syropów skrobiowych
i jednego syropu sacharozowego, oferowanych
w tym czasie na krajowym rynku. Badane pokarmy zostały wykorzystane do zimowego dokarmiania rodzin pszczelich przez dwa kolejne
sezony (2012 i 2013) w dwóch terminach
(wcześniejszym – do 10 września i późniejszym – do 10 października). Po zakończeniu
uzupełniania zapasów dokonywano oceny rodzin pszczelich na podstawie pomiarów siły
(czyli liczby obsiadanych przez pszczoły plastrów) i powierzchni czerwiu. Analiza statystyczna wyników z przeprowadzonych pomiarów nie wykazała istotnych różnic pomiędzy
grupami doświadczalnymi (rodziny pszczele
dokarmiane gotowymi syropami) a kontrolną
(dokarmiane syropem cukrowym przygotowanym we własnym zakresie). Po zimowaniu oceniano wpływ tych pokarmów na: stopień krystalizacji zapasów, śmiertelność pszczół w trakcie zimowania (wielkość osypu zimowego
pszczół), siłę rodzin i powierzchnię czerwiu
wiosną, dynamikę rozwoju oraz wydajność
miodową rodzin pszczelich. Analiza statystyczna wyników nie wykazała istotnych różnic
w ocenianych parametrach pomiędzy grupami.

177

Koszty zimowego dokarmiania syropami skrobiowymi były niższe niż w przypadku testowanego syropu sacharozowego. Ponadto, na korzyść tych syropów przemawia fakt, że nie
stwierdzono ich negatywnego wpływu na rodziny pszczele, na co miały wpływ dość wysokie temperatury w okresie zimowania rodzin,
które nie powodowały krystalizacji zapasów
i dzięki temu pszczoły mogły je w pełni wyko-

rzystać podczas zimowania. Na niekorzyść syropów skrobiowych przemawiają jednak wyższe koszty dokarmiania w porównaniu do stosowania syropu cukrowego wykonanego we
własnym zakresie, trudności w nalewaniu do typowych bocznych podkarmiaczek z pionową
przegrodą oraz niebezpieczeństwo pojawienia
się pozostałości tych pokarmów w miodzie
wiosennym, gdyż obecność maltodekstryn byłaby cechą dyskwalifikującą produkt.

Zimujące rodziny pszczele

Rój pszczeli

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Oceniono przydatność pszczelarską oferowanych na rynku kilku syropów skrobiowych, które
dotychczas nie były badane w warunkach klimatycznych Polski.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Producenci i dystrybutorzy syropów skrobiowych lub sacharozowych zainteresowani ich sprawdzeniem jako pokarmów do dokarmiania zimowego rodzin pszczelich, a także pszczelarze-praktycy, którzy do tej pory nie mieli dostatecznej wiedzy na temat przydatności tych pokarmów oraz
zaleceń dotyczących ich stosowania.
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakład Pszczelnictwa
Pracownia Technologii Pasiecznych
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OFERTA WDROŻENIOWA
Oznaczanie aktywności antyoksydacyjnej w miodzie
Słowa kluczowe: miód pszczeli, antyoksydanty, aktywność antyoksydacyjna, rodnik DPPH
W ostatnich latach coraz większą uwagę poświęca się tematyce związanej z właściwościami antyoksydacyjnymi żywności. Antyoksydanty to grupa związków chemicznych posiadających zdolność neutralizowania nadmiaru
wolnych rodników z organizmu człowieka, zapobiegając tym samym uszkodzeniom komórek. Do antyoksydantów zaliczamy witaminę
A, E i C, karotenoidy, flawonoidy i niektóre
sole mineralne. Antyoksydanty zabezpieczają
komórki przed uszkodzeniem, spowalniają proces starzenia się organizmu, rozwój zmian nowotworowych i innych chorób, nazywanych
ogólnie cywilizacyjnymi. Profilaktyczne włączenie antyoksydantów do codziennej diety zabezpiecza przed negatywnymi skutkami działania wolnych rodników. Miód jest znakomitym
źródłem przeciwutleniaczy. Najwięcej tych
związków zawierają miody ciemne (spadziowy, gryczany).
Z uwagi na coraz większe zainteresowanie właściwościami antyoksydacyjnymi miodu Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich opracowało i zwalidowało metodę oznaczania aktywności antyoksydacyjnej tego produktu. Badanie wykonano oznaczając zdolność
do unieczynnienia rodnika DPPH+ (2,2-difenylo-1-pikrylhydrazyl) za pomocą antyoksy-

dantów znajdujących się w miodzie. Alkoholowy roztwór rodnika DPPH+ podczas reakcji
zmienia barwę z fioletowej na żółtą, co można
oznaczyć spektrofotometrycznie, przy maksimum absorbcji 517 nm. Aktywność antyoksydacyjna została wyrażona jako procent unieczynnienia rodnika DPPH+ w odniesieniu do
próbki kontrolnej. Procent unieczynnionego
rodnika DPPH+ obliczono według wzoru:
𝐴𝑘 − 𝐴𝑏
𝐴[%] = (
) ∙ 100%
𝐴𝑘
gdzie:
Ak – absorbancja próbki kontrolnej,
Ab – absorbancja próbki badanej.
Znaczące różnice właściwości przeciwutleniających pozwoliły na wskazanie próbek miodu o
najsilniejszych oraz najsłabszych zdolnościach
unieczynnienia rodnika w warunkach przeprowadzonego testu. Został ustalony zakres roboczy metody, który wynosił od 11% do 96%.
Współczynnik zmienności dla serii badań próbek miodu wykonanych w warunkach powtarzalności wynosił 3,4%, a odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej – 6,4%.
Aktywność antyoksydacyjna miodów odmianowych wynosiła średnio od 20,9% (dla miodu
akacjowego) do 91,0% (dla miodu gryczanego).
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Spektrofotometr UV-VIS „SPECORD 200”
Tabela 1. Aktywność antyoksydacyjna (wyrażona w % zmiatania rodnika DPPH +) miodów odmianowych
Aktywność
antyoksydacyjna (%)
Zakres
Średnia ± SD
CV (%)

NA
11,1 - 32,3
20,9 ± 4,6
22,2

NR
12,9 - 50,7
27,4 ± 7,7
28,2

Odmiana miodu
NL
13,7 - 77,5
37,1 ± 11,7
31,6

S
54,1 - 97,0
78,3 ± 13,3
17,0

NG
63,4 - 96,2
91,0 ± 7,1
7,8

NA - miód nektarowy akacjowy, NR - miód nektarowy rzepakowy,
NL - miód nektarowy lipowy, S - miód spadziowy, NG - miód nektarowy gryczany

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Innowacyjność wdrożenia polega na opracowaniu metody oznaczania aktywności antyoksydacyjnej w miodzie metodą spektrofotometryczną z zastosowaniem rodnika DPPH. Opracowana
metoda będzie bardzo przydatna do określania aktywności przeciwutleniającej przy ocenie prozdrowotnych właściwości miodów odmianowych.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Laboratoria zajmujące się badaniami produktów pszczelich.
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Laboratorium Badania Jakości
Produktów Pszczelich
Zakład Pszczelnictwa

Autor:
mgr Katarzyna Jaśkiewicz
tel. 81 886 42 08
e-mail: katarzyna.jaskiewicz@inhort.pl
Współautor:
dr hab. Helena Rybak-Chmielewska, prof. IO
dr hab. Teresa Szczęsna, prof. IO
mgr inż. Monika Witek
dr Ewa Waś
Urszula Kośka
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OFERTA WDROŻENIOWA
Oznaczanie całkowitej zawartości związków fenolowych
w miodzie metodą Folina-Ciocalteu’a
Słowa kluczowe: miód pszczeli, flawonoidy, odczynnik Folina-Ciocalteu’a, kwas galusowy, polifenole
Miód jest cennym źródłem związków fenolowych (fenolokwasów i flawonoidów). Bogaty
skład i różnorodność tych związków zależy od
pochodzenia botanicznego miodu.
Biorąc pod uwagę coraz większe zainteresowanie związkami fenolowymi Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich opracowało i zwalidowało metodę oznaczania całkowitej zawartości związków fenolowych w miodzie z zastosowaniem odczynnika Folina-Ciocalteu’a. Przy oznaczaniu całkowitej zawartości polifenoli w badanych ekstraktach wodnych
miodu wykorzystano ich zdolność do barwnej
reakcji z odczynnikiem Folina-Ciocalteu’a,
przy maksimum absorpcji 760 nm (bez dostępu

światła). Całkowitą zawartość związków fenolowych wyrażono w mg/100 g miodu, w przeliczeniu na kwas galusowy, dla którego sporządzono krzywą wzorcową (rys. 1.). Granicę
oznaczalności metody dla miodów odmianowych wyznaczono na poziomie 0,025 mg/ml.
Ustalono zakres roboczy metody 0,0250,2 mg/ml. Współczynnik korelacji liniowej zależności sygnału od stężenia w wyznaczonych
zakresach był zadowalający (powyżej 0,997).
Współczynnik zmienności dla serii badań próbek miodów odmianowych, wykonanych w warunkach powtarzalności, wynosił 1,2%, a odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej – 2,0%.

Spektrofotometr UV-VIS „SPECORD 200”

Rys. 1. Krzywa wzorcowa kwasu galusowego
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Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Innowacyjność wdrożenia polega na adaptacji metody Folina-Ciocalteu’a oznaczania całkowitej
zwartości związków fenolowych w miodzie. Metoda ta będzie przydatna przy określaniu właściwości prozdrowotnych miodów odmianowych znajdujących się na rynku.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Laboratoria badające produkty pszczele.
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakład Pszczelnictwa
Laboratorium Badania Jakości Produktów
Pszczelich
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Współautor:
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OFERTA WDROŻENIOWA
Oznaczanie związków fenolowych w obnóżach pyłkowych
techniką HPLC-DAD
Słowa kluczowe: obnóża pyłkowe, związki fenolowe, flawonoidy, kwasy polifenolowe,
HPLC-DAD
Obnóża pyłkowe, pyłek kwiatowy zbierany
przez pszczoły zawiera związki polifenolowe,
które odgrywają bardzo ważną rolę w organizmie człowieka. Są odpowiedzialne m.in. za
uszczelnianie i wzmacnianie naczyń krwionośnych, obniżają ciśnienie, biorą udział w budowie i wzmacnianiu układu immunologicznego,
wykazują także działanie przeciwalergiczne,
właściwości antybiotyczne i antyoksydacyjne.
Związki polifenolowe wykorzystuje się w leczeniu wielu chorób (np. cukrzycy, miażdżycy,
alergii). Są również zaliczane do jednych z najskuteczniejszych substancji antynowotworowych, a ponieważ nie są syntetyzowane przez
organizm ludzki ciągle poszukuje się ich nowych źródeł. Stąd też duże zainteresowanie
produktami pszczelimi (miodem, pyłkiem
i propolisem), które zawierają w swym składzie
polifenole.
W laboratorium opracowano metodę oznaczania związków fenolowych w obnóżach pyłkowych (waniliny, kwasów: kawowego, p-kumarowego i salicylowego oraz flawonoidów: rutyny, hesperetyny, kwercetyny, pinocembryny,
apigeniny, kemferolu, izoramnetyny, chryzyny,
akacetyny) techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem z matrycą fotodiodową (HPLC-DAD).

Satysfakcjonujący rozdział tych związków uzyskano na kolumnie chromatograficznej Bionacom STR (2,5 µ, 3 × 100 mm) po zastosowaniu
elucji gradientowej w układzie dwóch faz ruchomych (faza A – woda z dodatkiem 1%
kwasu mrówkowego, faza B – metanol). Opracowano także metodę izolacji związków fenolowych z obnóży pyłkowych techniką ekstrakcji do fazy stałej (SPE) na kolumienkach Cleanert C18-SPE (500 mg/6 ml, Agela Technologies). Analizę ilościową polifenoli wykonano
metodą standardu zewnętrznego. Dla oznaczanych związków uzyskano zadowalające
(≥0,997) współczynniki korelacji liniowej
w zakresie roboczym metody od 2,5 do 10 mg/l.
Opracowana metoda charakteryzuje się dużą
powtarzalnością i odtwarzalnością wewnątrzlaboratoryjną. Współczynniki zmienności dla
większości związków nie przekraczały 10%
(zarówno w warunkach powtarzalności, jak
i odtwarzalności), a dla łącznej zawartości polifenoli wynosiły odpowiednio 1,8 i 5,1%.
Skład związków fenolowych w obnóżach pyłkowych, pozyskiwanych w warunkach pożytkowych naszego kraju, nie był dotychczas dobrze poznany, a wykorzystywane do oznaczeń
tych związków metody nie pozwalały na ich
szczegółową analizę. Na podstawie wyników
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badań uzyskanych opracowaną metodą dla próbek obnóży pyłkowych, stwierdzono znaczne
różnice w składzie (zarówno jakościowym, jak

i ilościowym) związków fenolowych, w zależności od gatunków roślin, z których pyłek został pozyskany.

Chromatograf cieczowy z detektorem z matrycą fotodiodową (HPLC-DAD)

Chromatogram związków fenolowych oznaczonych
w próbce obnóży pyłkowych

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Innowacyjność wdrożeniowa polega na opracowaniu metody oznaczania związków fenolowych
w obnóżach pyłkowych techniką HPLC-DAD. Metoda ta pozwala na szczegółową analizę jakościową i ilościową kwasów polifenolowych, co przełoży się na efektywniejsze wykorzystanie
pyłku jako cennego, naturalnego źródła związków fenolowych i jego zastosowanie w dietetyce i
leczeniu ludzi.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Laboratoria zajmujące się badaniem składu oraz właściwości prozdrowotnych produktów
pszczelich (np. laboratoria ogrodnicze, laboratoria firm farmaceutycznych i kosmetycznych).
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Laboratorium Badania Jakości Produktów
Pszczelich
Zakład Pszczelnictwa IO w Puławach
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Zrzeszamy dystrybutorów środków do produkcji rolnej
Kształtujemy standardy działania branży dystrybucyjnej
Budujemy podstawy dla rozwoju rolnictwa zrównoważonego
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