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2. CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI SADOWNICTWA EKOLOGICZNEGO
W POLSCE
Ekologicznej produkcji rolnej w naszym kraju sprzyja relatywnie 1 czyste środowisko naturalne (woda,
gleba) i dostatek ziemi do zagospodarowania. Rolnictwo w Polsce już od lat było bliskie produkcji
organicznej. Znakomita większość gospodarstw rolnych to drobne gospodarstwa rodzinne, kilku- lub
kilkunastohektarowe. W odróżnieniu od innych krajów dawnego bloku wschodniego w Polsce nie nastąpiła
po II Wojnie Światowej powszechna kolektywizacja rolnictwa. Do małych, ekstensywnych
gospodarstwach środki produkcji, a zwłaszcza nawozy sztuczne i pestycydy były wprowadzone
kilkadziesiąt lat później niż w Europie Zachodniej, USA i innych wysoko uprzemysłowionych krajach. To
właśnie dzięki temu mamy dziś mniej skażone gleby i wodę w porównaniu z tymi państwami. Po wojnie,
kiedy powszechny był niedobór żywności pod uprawy rolne w Polsce trzeba było angażować znacznie
większy % użytków rolnych niż w krajach Europy Zachodniej. Dziś wiele pól pozostaje odłogowanych.
Powierzchnie te można wykorzystać pod uprawy ekologiczne. Polska powinna stać się liczącym się na
świecie producentem ekologicznych płodów rolnych, a w tym owoców, a zwłaszcza jabłek. W sytuacji
nadprodukcji owoców w gospodarstwach prowadzonych metodą konwencjonalną i integrowaną wiele z
tych gospodarstw mogłoby i powinno przestawić się na produkcję ekologiczną. Zachętą dla tych
producentów powinno stać się rosnące zapotrzebowanie na produkty ekologiczne w kraju i za granicą.
Rozwojowi upraw ekologicznych powinny sprzyjać dotacje, które po wejściu Polski do Unii Europejskiej,
zaczęli otrzymywać rolnicy ekologiczni. Poziom dotacji jest podobny lub nieco niższy od tych jakie
otrzymują producenci w innych krajach UE. Celem dotacji jest częściowe zrekompensowanie strat
wynikających z zaniechania stosowania w rolnictwie ekologicznym nawozów sztucznych i pestycydów.
Straty te to zmniejszenie ilości i jakości plonów. Wprowadzenie dotacji wzmogło zainteresowanie
ekologiczną produkcją, co uwidoczniło się dynamicznym wzrostem powierzchniami upraw, w tym również
sadowniczych. Wzrost powierzchni upraw nie przekłada się jednak dotychczas na równie dynamiczny
przyrost wielkości produkcji ekologicznych owoców (tabela). Istotnym powodem tego stanu rzeczy jest
fakt iż ekologicznej produkcji owoców nie podjęli profesjonaliści lecz niejednokrotnie osoby, które
wcześniej nie zajmowali się sadownictwem. Trudno się dziwić, że nie potrafią oni poradzić sobie z
niezwykle trudnym zadaniem jakim jest produkcja owoców metodami ekologicznymi. Ekologiczne metody
produkcji i naturalne środki do uprawy gleby i roślin stosowane w tych gospodarstwach służą wprawdzie
ochronie środowiska naturalnego, ale nie ekologicznej produkcji owoców. Są to gospodarstwa ekologiczne
prowadzące ekologiczne uprawy sadownicze bez produkcji owoców. Liczba profesjonalnych sadowników,
którzy przestawili się produkcję owoców metodami ekologicznymi jest dotychczas niewielka. Tymczasem,
podobnie jak w każdej działalności, żeby odnieść sukces niezbędna jest wiedza. Dynamiczny wzrost
produkcji ekologicznych owoców w krajach Europy Zachodniej i USA wynika stąd, że działalności tej
podjęli się profesjonalni sadownicy, a nie amatorzy.
W Polsce dzięki rozwojowi ekologicznego sadownictwa mają szanse przetrwania i rozwoju zwłaszcza małe
gospodarstwa sadownicze, które dziś nie wytrzymują konkurencji z gospodarstwami dużymi,
wysokonakładowymi, prowadzącymi produkcję konwencjonalną lub integrowaną.
Ważnym aspektem rozwoju ekologicznej produkcji ogrodniczej jest możliwość przywrócenia do
użytkowania licznych terenów, na których z różnych względów zaniechano produkcji rolnej. Rozwój
ekologicznych upraw sadowniczych może uaktywnić zawodowo lokalne społeczności, które w wielu
rejonach kraju nie potrafią odnaleźć się w warunkach gospodarki rynkowej i dużej konkurencyjności.
Wzrostowi ekologicznej produkcji owoców powinien towarzyszyć równoległy rozwój drobnego,
miejscowego przetwórstwa owocowego oraz sprzedaży bezpośredniej. Nie ulega wątpliwości, że popyt na
produkty ekologiczne będzie się zwiększał wraz ze wzrostem świadomości społecznej i dbałości o zdrowie.
Konsumenci świadomi dużej wartości produktów ekologicznych będą skłonni zapłacić za nie więcej niż za
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produkty pochodzące z upraw konwencjonalnych, co przyniesie producentom oczekiwany zysk i stanowić
będzie dodatkowy impuls dla rozwoju tego sektora rolnictwa.
Dla obniżenia kosztów produkcji ekologicznych owoców niezbędne jest doskonalenie technologii ich
produkcji. Wymaga to dalszego rozwoju badań z tego zakresu i szybkiego wdrażania wyników tych badań
do praktyki.
W krajach Europy Zachodniej intensywny rozwój rolnictwa ekologicznego poprzedziły ustanowienie
dobrego ustawodawstwa oraz szeroko zakrojone prace badawcze. W Szwajcarii został powołany do życia
Instytut badawczy (FIBL), który od lat prowadzi badania naukowe wyłącznie na rzecz ekologicznego
rolnictwa. Dużą rolę w rozwoju tego sektora odegrały wysokie dotacje rządowe dla gospodarstw rolnych
przestawiających profil produkcji na ekologiczny. W tych wysoko uprzemysłowionych krajach u podstaw
zmiany nastawienia polityki rolnej do idei rolnictwa ekologicznego legło docenianie jego ogromnej roli
środowiskowej.
W Polsce dotacje do badań z zakresu rolnictwa ekologicznego wprowadzone zostały 2004 roku.
Umożliwiły one także rozpoczęcie badań na rzecz rozwoju ekologicznej produkcji owoców.
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3. EKOLOGICZNY SAD DOŚWIADCZALNY (ESD) INSTYTUTU OGRODNICTWA
3.1. Organizacja Ekologicznego Sadu Doświadczalnego i jego rola
Na potrzeby opracowania technologii ekologicznej produkcji owoców wiosną 2004 roku został założony
w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa (dziś: Instytut Ogrodnictwa) pierwszy w Polsce Ekologiczny
Sad Doświadczalny. Jest on zlokalizowany w miejscowości Nowy Dwór-Parcela, 15 km od Skierniewic.
Jego założenie umożliwiła dotacja otrzymana z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Ministerstwa
Nauki i Informatyzacji. Od samego początku w tym obiekcie doświadczalnym prowadzone są
wielowątkowe badania, które dotyczą zarówno sposobów przygotowania stanowiska pod sad ekologiczny
jak również jego prowadzenia. W latach 2008-2014 prace te prowadzone były w ramach Programu
Wieloletniego Instytutu Ogrodnictwa pt. ”Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w
celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz
zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów”. Sad Doświadczalny w Nowym
Dworze-Parceli posiada status gospodarstwa ekologicznego, jest corocznie certyfikowany przez
uprawnioną jednostkę certyfikującą w rolnictwie ekologicznym. Badania na terenie ESD prowadzi
kilkudziesięcioosobowy zespół pracowników naukowych i technicznych Instytutu Ogrodnictwa,
zafascynowanych organiczną metodą produkcji owoców. Prace badawcze obejmują między innymi: ocenę
przydatności różnych gatunków, odmian i podkładek roślin sadowniczych do upraw ekologicznych,
agrotechnikę ekologicznego sadu, zapobieganie występowaniu chorób i szkodników w sadach
ekologicznych oraz ich zwalczanie. Ochrona roślin oparta jest o preparaty biologiczne, dozwolone do
stosowania w rolnictwie ekologicznym w Polsce. Wszystkie te badanie mają na celu opracowanie
technologii towarowej produkcji ekologicznych owoców. Najwięcej prac dotyczy jabłoni. Oceniane są
między innymi 2 modele sadów jabłoniowych. Pierwszy model obejmuje drzewa jabłoni posadzone w
rozstawie 4 x 3 m, na półkarłowej podkładce M.26, z liczbą 833 drzew w przeliczeniu na 1ha. W drugiej
części doświadczenia jabłonie, szczepione na podkładce M.9, posadzono w rozstawie 3 x 1 m, z liczbą
3333 drzew/ha. Celem tego doświadczenia było sprawdzenie czy w systemie rolnictwa ekologicznego
możliwa jest i opłacalna super intensywna uprawa jabłoni.
Na terenie Ekologicznego Sadu Doświadczalnego prowadzone są także prace, których celem jest
opracowanie technologii ekologicznej produkcji materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych. Prace te
również są prowadzone w ramach Programu Wieloletniego IO pt. ”Rozwój zrównoważonych metod
produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów
ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów”.
Stosunkowo mało miejsca zajmują w ESD w Nowym Dworze - Parceli doświadczenia z zakresu
ekologicznej produkcji owoców jagodowych. Badania dotyczące tej grupy roślin prowadzone są we
współpracy z Sadowniczym Zakładem Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. w Brzeznej,
gdzie na ten cel wydzielono areał o powierzchni ponad 2ha, który podobnie jak ESD w Nowym DworzeParceli jest certyfikowany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą w rolnictwie ekologicznym i posiada
status gospodarstwa ekologicznego. Doświadczenia prowadzone w Gospodarstwie Ekologicznym w
Brzeznej dotyczą doboru odmian roślin jagodowych do upraw ekologicznych, opracowania skutecznych
metod ochrony ekologicznych plantacji przed chorobami szkodnikami i chwastami, oraz zabiegów z
zakresu pielęgnacji gleby i roślin oraz ich nawożenia.
Wyniki badań prowadzonych w Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym w Nowym Dworze- Parceli są
sukcesywnie przekazywane do praktyki podczas organizowanych corocznie na terenie obiektu warsztatów.
Są one dedykowane producentom, doradcom rolnośrodowiskowym oraz uczniom i studentom. Wyniki
badań są również prezentowane na konferencjach poświęconych ekologicznej produkcji rolniczej oraz
publikowane w prasie ogrodniczej.
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3.2. ESD - źródłem wiedzy o ekologicznej produkcji owoców
Dotychczasowe, trwające 10 lat, badania prowadzone w ESD upoważniają do opracowania pierwszego
wydania książki „Technologia Ekologicznej Produkcji Owoców” którą przedkładamy. Na taki podręcznik
oczekują producenci. Autorzy wyrażają nadzieję, że zamieszczone w książce praktyczne rady ułatwią
uprawę roślin sadowniczych metodą ekologiczną, poprawią poziom ich prowadzenia, co przyczyni się do
szybkiego wzrostu produkcji ekologicznych owoców w Polsce. Z uwagi na krótki okres prowadzonych
nie udało się jeszcze rozwiązać wielu problemów. Dlatego badania powinny być kontynuowane.
W przedkładanym opracowaniu najwięcej uwagi, co zrozumiałe, poświęcono technologii ekologicznej
produkcji jabłek. Jabłoń jest najważniejszym gatunkiem sadowniczym w Polsce, najlepiej
przystosowanym do tutejszych warunków klimatyczno-glebowych. Pod względem wielkości produkcji
jabłek, rzędu 3 miliony ton rocznie, Polska zajmuje czołową pozycję na świecie. Autorzy wyrażają
nadzieję, że wkrótce kraj nasz zajmie równie wysoką pozycję na świecie jako producent jabłek
ekologicznych.
Autorzy, krok po kroku, omawiają poszczególne etapy ekologicznej produkcji owoców. W podręcznika
można dowiedzieć się na jakich glebach najlepiej jest posadzić sad ekologiczny, jak przygotować
stanowisko pod nasadzenie, jakie wybrać gatunki, odmiany i podkładki. Omówiono też metody
zapobiegania występowaniu chorób i szkodników w ekologicznym sadzie oraz sposoby radzenia sobie z
nimi kiedy już wystąpią.
Technologia produkcji owoców jagodowych jest potraktowana w niniejszym wydaniu skrótowo. Wynika
to ze znacznie mniejszej liczby doświadczeń przeprowadzonych z tą grupą roślin. Jednak, wiele
wskazówek zawartych w przedkładanym opracowaniu można wykorzystać również w ekologicznej
produkcji owoców jagodowych.
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4. TECHNOLOGIA EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI OWOCÓW
4.1. Lokalizacja sadów ekologicznych
Przed podjęciem decyzji o założeniu ekologicznego sadu producent powinien przeanalizować przydatność
miejsca, zarówno pod względem przyrodniczym jak i ekonomicznym. Zdrowy rozsądek jak również
wiedza teoretyczna również podpowiadają, by sady ekologiczne zakładać z dala od przemysłu, ruchliwych
arterii komunikacyjnych, a także od gospodarstw rolnych (sadowniczych) prowadzących intensywne
uprawy rolne i stosujące duże ilości pestycydów. Jednocześnie wiemy, że w dobie globalizacji w takich
samotnych, wyobcowanych gospodarstwach koszty produkcji owoców zawsze są bardzo wysokie. Ponadto
występują tam trudności ze zbytem owoców. Łatwiejsza oraz tańsza jest produkcja owoców wówczas, gdy
producenci ze sobą współpracują, tworząc grupy i organizacje producenckie. Dotyczy to również
producentów owoców ekologicznych. Wspólnie łatwiej i taniej można zakupić środki do produkcji czy też
zorganizować sprzedaż owoców. W Europie Zachodniej towarowe sady ekologiczne zakładane są w
rejonach typowo sadowniczych, w bliskim sąsiedztwie sadów prowadzących integrowaną produkcję
owoców (IPO) a nawet produkcję konwencjonalną. Jedni i drudzy producenci ściśle ze sobą współpracują.
Dzięki wzajemnej współpracy producenci owoców ekologicznych mają szanse skorzystać z nowoczesnej
infrastruktury, którą posiadają zazwyczaj dobrze już zorganizowane grupy sadowników konwencjonalnych
i prowadzących produkcję integrowaną (fot.)

4.2. Wybór stanowiska pod sad
Drzewa owocowe rosną i owocują najlepiej na stanowiskach nie użytkowanych uprzednio sadowniczo.
Dobrze jest, aby teren przeznaczony pod ekologiczny sad był lekko wzniesiony w stosunku do otoczenia.
Wówczas rzadziej przemarzają drzewa w podczas surowych zim oraz kwiaty i zawiązki - w czasie
wiosennych przymrozków. Łagodne stoki nie są trudne do uprawy, a jednocześnie występujący tam dość
intensywny ruch powietrza powoduje w czasie mrozów i przymrozków odpływ zimniejszych mas na
miejsca położone niżej. Ponadto, na stanowiskach lekko wzniesionych wiatr szybko osusza liście i owoce
po deszczu, a przez to maleje ryzyko występowaniu silnych objawów chorób grzybowych, np. parcha
jabłoni, brunatnej zgnilizny, Phytophtora i innych. Na takich stanowiskach mniej gniją i rzadziej pękają
owoce czereśni i wiśni. Sadu ekologicznego nie należy, z tego samego powodu, szczelnie osłaniać ze
wszystkich stron gęstym szpalerem drzew, krzewów lub innymi osłonami. W rejonach, w których
występują bardzo silne wiatry osłonę można dać z jednej lub najwyżej z dwóch stron, z których wiatr wieje
najczęściej. Dobrze jest zachować naturalne zadrzewienia (jeśli istnieją) po to, by mogły w nich znaleźć
schronienie ptaki i owady pożyteczne, które są dla ekologicznego sadownika sprzymierzeńcami w walce
ze szkodnikami. Podobne zadanie pełnią gromadzone wokół plantacji kamienie i głazy. Jeśli w sadzie
planuje się uprawę czereśni lub wiśni, to wskazane jest posadzenie w pobliżu skupiska morwy (kilkanaście
drzew/1 ha sadu) w odległości kilkuset metrów od sadu. Dobrze jest jeśli sad ekologiczny jest położony w
otoczeniu sprzyjającym różnorodności biologicznej, która sprzyja wytworzeniu się równowagi pomiędzy
organizmami szkodliwymi oraz pożytecznymi dla uprawianych roślin. W tym celu warto postarać się by w
otoczeniu sadu występowała obfitość gatunków roślinności sprzyjająca bytowaniu organizmów
pożytecznych. Na terenie przylegającym do sadu, jeśli to możliwe, nie należy niszczyć chwastów,
pozostawić istniejące zadrzewienia, krzewy, żywopłoty. Jeśli ich tam nie ma to warto posadzić, gdyż tylko
środowisko zróżnicowane biologicznie sprzyja rozwojowi i stabilności ekologicznej. Na obrzeżach sadu
lub poza ogrodzeniem powinny znaleźć się takie rośliny jak wrotycz, krwawnik, kalina, trzmielina, bez
czarny. W sadzie lub w jego otoczeniu warto stworzyć warunki korzystne dla rozwoju i bytowania
drapieżnych saków oraz ptaków, które są sprzymierzeńcami sadownika w walce ze szkodnikami roślin
sadowniczych. W tym celu pozostawia się w pobliżu sadu pryzmy kamieni, gdzie bytują np. łasice, a w
sadzie rozmieszcza się wysokie tyczki z poprzeczkami dla ptaków drapieżnych. Na drzewach należy
umieszczać budki lęgowe dla ptaków.
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4.3. Charakterystyka gleby przydatnej pod sad ekologiczny
Gleba pod sad ekologiczny powinna być średnio zwięzła, przepuszczalna, żyzna, a przede wszystkim
zasobna w próchnicę i głęboka. Nie może to być gleba podmokła. Zdecydowanie lepiej jest posadzić sad
ekologiczny tam, gdzie zawartość próchnicy w glebie przekracza 3% aniżeli tam, gdzie jest jej zaledwie
1%. Dlaczego? W sadownictwie ekologicznym dużym problemem jest interwencyjne dostarczenie
drzewom azotu, a zakładając sad na glebie bogatej w próchnicę zapobiega się występowaniu u roślin głodu
azotowego. Toteż głębokość gleby oraz jej zasobność w próchnicę odgrywają w przypadku sadów
ekologicznych fundamentalne znaczenie. Doświadczenia prowadzone w Ekologicznym Sadzie
Doświadczalnym w Nowym Dworze – Parceli na glebie bielicowej o zasobności próchnicy około 1,5%
pokazały, że pomimo starań e strony prowadzących doświadczenia trudno było zapewnić drzewom
dostateczną ilość azotu. Po 8 latach wzrostu roślin obserwowano wyraźny deficyt tego pierwiastka w
liściach. W sadach tradycyjnych i integrowanych w takim przypadku dokarmienie drzew azotem jest proste
i szybkie. Takiego komfortu nie ma rolnik/sadownik ekologiczny. Dlatego, tam gdzie to możliwe pod sady
ekologiczne należy wybierać gleby z zawartością próchnicy 3-4%. Bardzo dobrymi glebami są lessy, mady
rzeczne i różnego typu gleby piaszczysto-gliniaste – zasobne w próchnicę. Pod sady ekologiczne
nieprzydatne są gleby ciężkie, gliny, ani też szczere piaski. Niektóre drzewa owocowe, zwłaszcza wiśnie,
brzoskwinie i morele mogą być uprawiane na glebach piaszczystych, ale pod warunkiem, że w podłożu
występowała będzie warstwa gliny zatrzymująca wodę wokół korzeni, a dodatkowo glebę tę wzbogaci się
w próchnicę dostarczając obornik, nawozy zielone, kompost, mulczowanie itp. Bardziej żyznych gleb
wymagają śliwy, czereśnie, oraz jabłonie, zwłaszcza szczepione na karłowych podkładkach. Wybierając
stanowisko pod sad ekologiczny trzeba pamiętać, że bardzo ważną rolę w uprawie roślin sadowniczych
odgrywa poziom wody gruntowej.

4.4. Poziom wody gruntowej
Teren podmokły nie nadaje się do uprawy drzew owocowych. Czereśnie szczepione na siewkach czereśni
ptasiej nie znoszą wyższego poziomu wody gruntowej niż 1,6-1,8 m. Dla drzew czereśni szczepionych na
podkładkach karłowych, oraz większości innych gatunków drzew owocowych lustro wody gruntowej może
znajdować się wyżej, na głębokości około 140-150 cm od powierzchni gleby. Śliwy mogą rosnąć tam gdzie
woda gruntowa okresowo sięga do 1 m od powierzchni gleby.
Oprócz wyżej omówionych właściwości gleby pod sad ekologiczny ważną rolę odgrywa jej pH. Dla
większości roślin sadowniczych optymalne pH gleby mieści się w granicach 5,5-6,5. Czereśnie wymagają
odczynu gleby bardziej zasadowego, (ok. 7,0), natomiast borówka wysoka – odczynu bardzo kwaśnego, w
granicach 3,5-4,0.

4.5. Przygotowanie gleby pod sad ekologiczny
Przygotowanie gleby pod nowo zakładany sad ekologiczny powinno się rozpocząć co najmniej na rok przed
jego założeniem. W celu ograniczenia występowania w przyszłym sadzie opuchlaków i pędraków (larw
chrabąszczy) dobrze jest wykonać w okresie od maja do sierpnia orkę lub talerzowanie gleby, co umożliwi
wybranie tych szkodników przez ptaki. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek zabiegów poprawiających
zasobność gleby należy oddać próbki gleby do analizy w stacji chemiczno-rolniczej w celu określenia jej
kwasowości i zasobności w składniki mineralne. Próbki do analiz najlepiej jest pobrać na rok lub dwa przed
sadzeniem drzew. Powinny być pobrane z warstwy ornej (z głębokości 0-20 cm od powierzchni) i podornej
(20-40 cm) warstwy gleby.
Po założeniu sadu analizy chemiczne gleby wskazane jest wykonywać raz na 3 lata. Wyniki analiz
chemicznych pozwolą na bieżąco określić potrzeby nawozowe drzew, a zwłaszcza dawki nawozów
fosforowych, potasowych, magnezowych i wapniowych.
Glebę oczyścić z uporczywych chwastów trwałych, zwłaszcza perzu i wykonać różne zabiegi w celu
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poprawienia jej struktury. Chwasty niszczy się wyłącznie mechanicznie. W zależności od gatunku
uprawianych roślin wymagane jest doprowadzenia gleby do odpowiedniego odczynu (pH) przez jej
zwapnowanie lub zakwaszenie. Konieczność obniżenia pH jest wymagana prawie zawsze przed
planowanym sadzeniem krzewów borówki wysokiej.
Glebę o małej zawartości próchnicy trzeba wzbogacić w substancję organiczną. W tym celu glebę starannie
oczyszczoną z chwastów trwałych nawozi się obornikiem w dawce 40 t/ha, który przyoruje się na głębokość
około 30 cm. W wieloletnich uprawach sadowniczych nawożenie gleby obornikiem przed posadzeniem
roślin odgrywa bardzo ważną rolę. Obornik poprawia zasobność gleby w składniki pokarmowe, poprawia
jej właściwości powietrzno-wodne, a w przypadku sadzenia sadu po sadzie zapobiega zjawisku zmęczenia
gleby. Wraz z obornikiem zaleca się rozsiewanie nawozów fosforowych i potasowych. Nawozy te
producent ekologiczny wybiera z listy nawozów dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Listę nawozów dopuszczonych do stosowania rolnictwie ekologicznych prowadzi Instytut Uprawy,
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (http://www.iung.pulawy.pl/). Dawki nawozów ustala się na
podstawie wyników analizy gleby oraz wskazówek podanych przez stację chemiczno-rolniczą. Nawożenie
gleby można wykonać rok wcześniej, pod uprawy poprzedzające nasadzenie.
Gospodarstwo sadownicze, które nie dysponuje obornikiem ani też nie ma możliwości jego zakupu musi
przyjąć inną strategię przygotowania gleby pod sad ekologiczny. Można na przykład zastosować nawozy
zielone, w postaci mieszanek roślin bobowatych ze zbożowymi. W tym przypadku przygotowanie
stanowiska należy zacząć dwa, a nawet trzy lata przed planowanym sadzeniem drzew. W pierwszym
sezonie wegetacyjnym można wysiać na polu na przykład gorczycę lub facelię na przyoranie. Po
wykonaniu głębokiej orki dobrze jest wysiać rzepak ozimy. Wiosną należy go przyorać stosując nawozy
mineralne potasowe i fosforowe, spośród dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Dawki
tych nawozów należy ustalić bazując na analizie chemicznej gleby. Po przyoraniu rzepaku i zastosowaniu
nawozów można posiać łubin lub inną roślinę strączkową. Po ich przyoraniu można jeszcze wysiać
mieszankę żyta i wyki ozimej, które następnej wiosny na glebach lżejszych wystarczy tylko wymieszać z
glebą za pomocą brony talerzowej, natomiast na glebach cięższych - przyorać. Po wyrównaniu gleby można
przystąpić do sadzenia drzew. O wyborze przedplonu (międzyplonu) decyduje często stopień
zachwaszczenia gleby, a także jej struktura i skład chemiczny. Rolą przedplonów jest również wiązanie
wolnego azotu z powietrza, który jest bardzo ważny dla młodych drzewek. Nawozy zielone wzbogacają
glebę w substancję organiczną, spulchniają podglebie i uruchamiają znajdujące się w nim składniki
pokarmowe, a ponadto chronią glebę przed erozją wodną i wietrzną, a także zagłuszają chwasty. Stosując
dobry przedplon można wyraźnie zwiększyć aktywność biologiczną w glebie. Niektóre przedplony
zastosowane przed posadzeniem drzew skutecznie ograniczają występowanie szkodników w sadzie. Na
przykład wysiew gorczycy białej i rzepaku ogranicza występowanie w sadzie nicieni, nornic, ślimaków i
pędraków co ma ogromne znaczenie w przypadku uprawy ekologicznej. Jako nawozy zielone przed
założeniem sadu dobrze jest wysiewać jednoroczne rośliny bobowate, takie jak: wyka, bobik, peluszka,
łubin, rośliny kapustne: gorczycę, rzepak lub grykę (rdestowate). Rośliny te przyoruje się jako nawóz
zielony. Spośród roślin warzywnych przedplonem pod sad mogą być np. fasola, groch cebula, marchew.
Jeśli jest konieczność zakładania sadu po starym sadzie, a producent nie ma możliwości zastosowania
obornika, wówczas może ograniczyć problem „zmęczenia gleby” stosując w formie nawozów zielonych
głęboko korzeniące się rośliny strączkowe. Na glebach lżejszych warto wówczas wysiać łubin, w dawce
200-300 kg nasion/ha, a na glebach cięższych - mieszankę wyki jarej, peluszki, bobiku i owsa w dawce
odpowiednio: 120, 30, 30 i 40 kg nasion. Głęboki system korzeniowy roślin bobowatych umożliwia
odzyskanie dla uprawianych roślin składników pokarmowych takich jak wapń, magnez i potas, wcześniej
wymytych do głębszych warstw gleby.
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Sad powinien być bezwzględnie ogrodzony. Jest to inwestycja kosztowna, jednak niezbędna dla
uchronienia młodych drzewek przed szkodami wyrządzanymi przez zające, sarny i inne zwierzęta.

4.6. Rozplanowanie kwater i sadzenie drzew
Materiał szkółkarski drzewek owocowych jest dostępny zwykle w połowie października, toteż drzewka
sadzi się do sadu albo zaraz w jesieni (październik/listopad), albo wczesną wiosną, zanim zacznie się
wegetacja roślin. Wyjątkiem jest materiał szkółkarski produkowany w pojemnikach, który można sadzić
nawet w okresie wegetacji, latem. Przed przystąpieniem do sadzenia drzewek należy opracować dokładny
plan sadu. Teren przeznaczony pod sad należy podzielić na kwatery, sadząc w tej samej kwaterze odmiany
o podobnej porze dojrzewania. Badania prowadzone w ESD wykazały, że w sadzie ekologicznym im
większa jest różnorodność genotypów (odmian) tym lepiej, ze względów zdrowotnych. Ponadto sadzenie
odmian o różnej porze dojrzewania umożliwia rozłożenie w dłuższym czasie zbioru owoców i ich podaży
na rynek. Przy sadzeniu drzewek nie należy zapomnieć o zapylaczach. Zagadnienie zapylaczy jest tak
ważne, że zostało ono omówione w oddzielnym podrozdziale oraz przy okazji omawiania gatunków i
odmian przeznaczonych do ekologicznej produkcji owoców. Drzewka szczepione na słabo rosnących
podkładkach, aby nie utraciły cechy słabego wzrostu, należy posadzić tak, aby miejsce szczepienia odmiany
z podkładką (charakterystyczna krzywizna) znalazło się ok. 8-10 cm nad ziemią. Pamiętać o tym trzeba,
gdyż jest to równie ważne jak przygotowanie dla tych drzewek podpór w krótkim okresie po posadzeniu.
Przykłady podpór przedstawiono na fotografiach.

4.7. Obsada roślin na powierzchni 1 ha (rozstawa)
Ekologiczne owoce mogą być produkowane w specjalistycznych sadach towarowych bądź też w
ekologicznych gospodarstwach rolnych, prowadzących uprawy wielokierunkowe. Owoce takie produkują
też niektóre gospodarstwa agroturystyczne. Ekologicznie są prowadzone też istniejące jeszcze bardzo stare
sady przydomowe. Te ostatnie sady mają duże znaczenie środowiskowe, krajobrazowe, a przy okazji
dostarczają niewielkich ilości wartościowych owoców. Rosnące tam drzewa mają bardzo duże rozmiary,
gdyż dawniej szczepiono je na podkładkach silnie rosnących i sadzono w dużych rozstawach, np. 10 x 10
m, z liczbą 100 drzew na powierzchni 1 ha. Drzewa te mają wysokie pnie i rozłożyste korony. Te stare sady
powinny pozostać jak najdłużej, gdyż poza rolą krajobrazową mają również znaczenie historyczne. Często
można tam spotkać unikalne odmiany drzew owocowych, ale także nie spotykaną gdzie indziej florę i
faunę.
Dla zwiększenia podaży owoców ekologicznych na rynek powinny jednak powstawać profesjonalne sady
ekologiczne, dające dużą produkcję owoców. Do takich sadów należy starannie wybrać materiał
szkółkarski, tj. gatunki, odmiany i podkładki. Jak dowiodły badania prowadzone na terenie ESD drzewa do
towarowych sadów ekologicznych powinny być szczepione na słabo rosnących podkładkach. Podkładkom
karłowym zawdzięcza się w ostatnim okresie największy postęp w sadownictwie. Podkładki te mają wpływ
na wczesne wchodzenie drzew w okres owocowania i gwarantują dobre plony. Od rodzaju podkładki
zależy obsada drzew na powierzchni 1 ha. Im bardziej karłowa podkładka tym więcej drzew można
posadzić. Jednakże wybór podkładki zależy od wielu czynników, a w tym od rodzaju gleby. Bardzo karłowe
podkładki wymagają bardzo żyznych gleb i nawadniania. Badania przeprowadzone w ESD na glebie
średniej klasy wykazały również, że drzew na podkładkach silnie rosnących nie warto sadzić. Dla uzyskania
dobrych plonów i dodatniego efektu ekonomicznego trzeba na powierzchni 1 ha sadu ekologicznego
posadzić co najmniej 500 drzew jabłoni, po 400 drzew gruszy, śliwy, wiśni i brzoskwini i po 300 drzew
czereśni i moreli.
W przypadku drzew owocowych szczepionych na karłowych podkładkach wysokość zbieranych
plonów jest wprost proporcjonalna do liczby posadzonych drzew. W uprawie jabłoni najlepsze efekty
ekonomiczne uzyskuje się sadząc od 1500 do 3000 karłowych drzew jabłoni na ha lub od 1000 do
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1500 drzew szczepionych na podkładkach półkarłowych. Większe zagęszczenie niż 3000 drzew na ha
znacznie podraża założenie sadu, a ponadto może być także powodem pogorszenia jakości owoców.
Wolniejszy wzrost drzew gęsto sadzonych jest spowodowany ich wzajemną konkurencją o światło, wodę
i składniki pokarmowe, a także cięciem. Drzewa gęsto sadzone tnie się zazwyczaj mocno zmuszając je do
pozostania w ściśle ograniczonych rozmiarach. Wszystkie te czynniki sprawiają, że w miarę zagęszczania
sadu maleje plon jednostkowy z drzewa. Nadmierne zagęszczenie powoduje niedostatek światła
słonecznego, co pociąga za sobą także niedorastanie owoców do wymaganej wielkości, brak
odpowiedniego rumieńca, niższą zawartość cukrów i suchej masy, pogorszenie smaku i zdolności
przechowalniczych. Jeśli nadmiernemu zagęszczeniu drzew próbuje się przeciwdziałać silnym cięciem, to
w owocach wzrasta zawartość azotu, a maleje zawartość wapnia. Jabłka z takiego sadu źle się przechowują.
W popularnym rzędowym systemie sadzenia jabłonie karłowe są sadzone w rozstawie 3,5 m między
rzędami i 1,0-2,0 m w rzędzie, natomiast dla jabłoni półkarłowych rozstawa między rzędami powinna
wynosić 4,0 m, a w rzędzie od 1,5-2,5 m. Nie zawsze do zalecanych odległości sadzenia drzew należy
podchodzić dosłownie. Trzeba wziąć pod uwagę miejscowe warunki glebowo-klimatyczne. Należy unikać
zbyt gęstego sadzenia odmian silnie rosnących, szczególnie w pasie ziem podgórskich, gdzie gliniaste gleby
i obfite opady pobudzają wzrost. Warto także pamiętać, że drzewa posadzone po wykarczowanym starym
sadzie rosną zawsze słabiej niż na nowym terenie.

4.8. Zapylacze i ich rozmieszczenie w sadzie
Na zapylacze należy wybierać takie odmiany, które kwitną i dojrzewają w tym samym czasie, co odmiana
podstawowa, choć zdarza się, że odmiana późno kwitnąca jest bardzo dobrym zapylaczem dla odmiany
kwitnącej wcześnie. Ma to miejsce wówczas, gdy okres kwitnienia drzew tej drugiej odmiany był długi.
Orientacyjne terminy kwitnienia drzew ważniejszych odmian śliwy oraz wykaz zapylaczy przedstawiono
w tabelach xxx. Jeśli zapylacz kwitnie później niż odmiana podstawowa, to bywa, że brakuje pyłku do
zapylenia pierwszych kwiatów, które zwykle dają najdorodniejsze owoce. Niedobrze jest również, gdy
zapylacz kwitnie za wcześnie
Rozmieszczenie zapylaczy ma związek ze sposobem oblatywania drzew przez pszczoły w okresie
kwitnienia. Najchętniej przylatują one na najbliższe drzewo w rzędzie, dlatego najlepiej jest rozmieszczać
zapylacze w rzędach, co kilka kolejnych drzew odmiany podstawowej. Utrudnia to jednak zbiór owoców,
i w związku z tym w praktyce zapylacze rozmieszcza się całymi rzędami, równolegle do rzędów odmiany
podstawowej. W celu zrównoważenia mniej częstego przelatywania pszczół z rzędu na rząd sadzi się
wówczas więcej drzew odmiany zapylającej niż jest to teoretycznie potrzebne.
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5. GATUNKI I ODMIANY ROŚLIN SADOWNICZYCH DO EKOLOGICZNEJ UPRAWY

5.1. Kryteria wyboru gatunków i odmian do upraw ekologicznych
Obok wyboru odpowiedniego stanowiska pod sad ekologiczny i starannego przygotowania pola niezwykle
ważną rolę odgrywa trafny dobór gatunków i odmian. W sadzie ekologicznym nie sprawdza się
monokultura. Wykazały to między innymi badania prowadzone na terenie Ekologicznego Sadu
Doświadczalnego w Nowym Dworze-Parceli. Zdecydowanie lepiej jest utrzymać ekologiczny sad w
dobrym stanie zdrowotnym gdy uprawia się w nim kilka różnych gatunków drzew i krzewów owocowych
aniżeli monokulturę (jeden gatunek, jedna odmiana). O wyborze odmian lub gatunków do sadu
ekologicznego decyduje przeznaczenie owoców, produkowanych w tym sadzie. Zawsze powinny to być
odmiany i gatunki dobrze sprawdzające się w warunkach stresu, jakimi mogą być: choroby, szkodniki,
niska temperatura zimą, przymrozki wiosenne. Inne odmiany wybierzemy do produkcji owoców
deserowych, a inne na potrzeby przetwórstwa. Inne do towarowej produkcji owoców, a inne do sadu
zakładanego na potrzeby gospodarstwa agroturystycznego. W każdym jednak przypadku ważne jest by do
ekologicznej produkcji owoców wybierać odmiany charakteryzujące się odpornością lub małą
wrażliwością na najgroźniejsze choroby i szkodniki oraz inne stresy środowiskowe. Dla konsumentów
owoców deserowych istotny jest ich wygląd. Wprawdzie dla owoców ekologicznych tolerancja dotycząca
ich wyglądu jest znacznie większa niż dla owoców pochodzących z upraw konwencjonalnych i
integrowanych, ale owoce robaczywe (np. czereśnie), czy z parchem (jabłka i gruszki) nie są akceptowane
przez konsumentów. Chętniej kupowane są owoce bez śladów chorób i szkodników, o przyjemnym
wyglądzie i aromacie.
Głównymi kryteriami, którymi należy się kierować podejmując decyzję o wyborze gatunku czy odmiany
do uprawy ekologicznej są:


Odporność lub mała podatność na groźne choroby i szkodniki



Wytrzymałość na mróz



Duża plenność drzew



Preferencje konsumentów i wymagania rynku



Mała podatność owoców na pękanie w czasie deszczu (dotyczy głównie gatunków pestkowych)

W chwili obecnej stosunkowo najłatwiej jest wybrać do upraw ekologicznych dobre odmiany jabłoni, i
dlatego należy się spodziewać, że produkcja ekologicznych jabłek będzie wzrastać. Już dziś bez trudu
można polecić takie odmiany, które w uprawach ekologicznych dadzą wysokie plony dobrych jakościowo
owoców. Odmiany te muszą być plenne, a zarazem odporne lub bardzo mało wrażliwe na parcha jabłoni –
najgroźniejszą chorobę dla tego gatunku. Walka z parchem jabłoni jest trudna, a w uprawach ekologicznych
– prawie niemożliwa. W uprawach konwencjonalnych i integrowanych wymaga ona od producenta
zastosowania co najmniej kilkunastu zabiegów chemicznymi środkami grzybobójczymi (fungicydami). W
uprawie ekologicznej stosowanie fungicydów jest niedozwolone, toteż do ekologicznego sadu nie należy
wybierać odmian jabłoni wrażliwych na parcha. Duży postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach w hodowli
odmian jabłoni sprawił, że znakomita większość parchoodpornych odmian jabłoni nowej generacji ma
bardzo smaczne i atrakcyjne owoce.

5.2. Uprawa jabłoni w ekologicznym sadzie
5.2.1. Specyfika gatunku
W naszej strefie klimatycznej jabłoń jest wiodącym gatunkiem w produkcji owoców. Wynika to z faktu, że
nie ma ona specjalnie dużych wymagań co do gleby. Jest gatunkiem dobrze przystosowanym do naszych
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warunków klimatycznych, stąd też jest ona najczęściej spotykanym drzewem owocowym w Polsce. Udaje
się na glebie o różnej żyzności, wymaga lekko kwaśnego podłoża (pH 5,5-6,5). Dodatkowo gatunek ten ma
bogatą ofertę odmianową, dlatego można sobie dobrać odmianę do konkretnych warunków. Sukces w
uprawie zależy także od doboru odpowiedniej podkładki i zabiegów agrotechnicznych. Jabłoń w Polsce
jest uprawiana na powierzchni około 190 tys ha. (dane GUS 2013), z której zbiera się rocznie od 2,5 do
3,5mln ton owoców, co daje nam pierwsze miejsce w Europie. Różnice między latami w plonowaniu
jabłoni związane są z problemami jakie występują w uprawie tego gatunku. Przede wszystkim mrozy
zimowe oraz przymrozki wiosenne, które w naszych warunkach klimatycznych wpływają na ogólną
kondycję drzew oraz przyczyniają się do redukcji plonów. Innym problemem jest występowanie chorób i
szkodników, które pojawiając się w dużym nasileniu obniżają jakość i wysokość uzyskiwanych plonów.
W Polsce ekologiczna produkcja jabłek nie jest jeszcze bardzo rozwinięta, co świadczy, że ta metoda
produkcji nie jest łatwa. Założenia produkcji ekologicznej nakładają na producenta określone wymagania.
Przede wszystkim duży reżim odnośnie stosowania zasad produkcji ekologicznej na każdym jej etapie.
Przestrzegając tych zasad z czasem osiąga się równowagę biologiczną i łatwiej uzyskuje plony o jakości
akceptowanej przez rynek. Jakość owoców jest jednym z najważniejszych kryteriów wszelkiej produkcji.
Można ją uzyskać także w sadach prowadzonych metodami ekologicznymi pod warunkiem, że zdobędzie
się wiedzę w tym zakresie.
Lista odmian przydatnych do produkcji ekologicznej jest bardzo bogata. Jednak wybór odmiany zależy od
wielu czynników, które koniecznie trzeba barć pod uwagę. Przede wszystkim powinno się przeanalizować
warunki jakie istnieją w rejonie, i wybrać takie odmiany, które mogą się w nich dobrze zaadoptować.
Ważny jest również sposób zagospodarowania owoców tzn. czy przewiduje się ich przechowywanie (jeśli
tak to w jakich warunkach i jak długo) czy też planuje się sprzedaż jabłek bezpośrednio po zbiorze lub
przeznacza się je do przerobu. Nie mniej istotne jest poznanie wymagań agrotechnicznych odmiany i
odpowiedzenie sobie na pytanie, czy nasz wiedza w tym zakresie jest wystarczająca. Wybór odmiany ma
ogromne znaczenie, zwłaszcza w uprawach ekologicznych. W pierwszej kolejności trzeba sobie
odpowiedzieć na pytanie gdzie będzie się sprzedawać owoce, gdyż inne odmiany będą przydatne na rynek
owoców świeżych, inne do przetwórstwa a jeszcze inne na użytek gospodarstw agroturystycznych
nastawionych na turystę zainteresowanego ekologią. Do towarowych sadów ekologicznych najlepsze są
odmiany, które można wykorzystać zarówno na deser, jak i na przetwory. Jest to idealne rozwiązanie,
ponieważ wpływa na podniesienie opłacalności uprawy. W sadach ekologicznych udział owoców
najwyższej jakości wynosi, w zależności od odmiany i warunków pogodowych w danym roku, od 30-60%.
Pozostałe owoce z uszkodzeniami spowodowanymi przez choroby, szkodniki bądź niesprzyjające warunki
środowiska (przymrozki, deszcze, susze, gradobicia itp.) można przeznaczyć do produkcji soków mętnych
jednoodmianowych lub wieloodmianowych, w zależności od parametrów jakościowych jabłek danej
odmiany. Po odliczeniu kosztów tłoczenia pozostaje znacznie większy zysk niż ze sprzedaży takich
owoców bezpośrednio do przetwórni.
Oprócz wyboru właściwej odmiany i podkładki, dostosowanej do warunków i lokalizacji sadu ważne jest
stosowanie szeregu zabiegów agrotechnicznych, które wpływają na regularność plonowania oraz
poprawiają cechy jakościowe owoców.

5.2.2. Doświadczenia z ekologiczną uprawą jabłoni w ESD w Nowym Dworze-Parceli
Przeprowadzone na terenie ESD badania z zakresu oceny przydatności odmian jabłoni do ekologicznych
sadów dowiodły, że w celu uzyskania pozytywnego efektu ekonomicznego w tym systemie uprawy
producenci powinni wybierać do sadów odmiany plenne, a zarazem odporne lub bardzo mało wrażliwe na
najgroźniejsze choroby i szkodniki. W jednym z doświadczeń oceniano przydatność do uprawy
ekologicznej odmian jabłoni o zróżnicowanej podatności na parcha jabłoni. Przedmiotem badań były
głównie odmiany polskiej hodowli: ‘Free Redstar’, ‘Melfree’, ‘Gold Milenium’, a także czeskie: ‘Topaz’ i
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‘Rubinola’. W tej grupie odmian pierwsze plony zbierano w drugim roku życia drzew. Od początku
wyróżniającą się odmianą była ‘Free Redstar’. Plonowanie tej odmiany było o około 40% lepsze w
porównaniu z innymi. Odmiany ‘Melfree’, ‘Ligolina’ i ‘Gold Milenium’ dawały w warunkach
ekologicznego sadu umiarkowanie obfite plony, natomiast ‘Topaz’ i ‘Rubinola’ okazały się mało plenne.
Biorąc pod uwagę plonowanie oraz siłę wzrostu drzew można stwierdzić, że spośród wszystkich odmian
jabłoni ‘Free Redstar’ była w uprawie ekologicznej najmniej zawodna.
W drugim doświadczeniu oceniano odmiany: ‘Rajka’, ‘Enterprise’, ‘Rewena’ i ‘Delbard Jubile’ na
podkładkach M.9 i M.26. Niezależnie od zastosowanej podkładki najlepszym plonowaniem wyróżniała się
‘Rewena’, a następnej kolejności ‘Enterprise’. W tym doświadczeniu zaznaczył się wyraźny wpływ
podkładki na plonowanie i wzrost drzew w warunkach sadu ekologicznego. Podkładka M.9 pozytywnie
wpływała na cechy produkcyjne ocenianych odmian: plon, wielkość owoców, wzrost drzew. Należy jednak
podkreślić, że sukces w uprawie drzew na tej podkładce był możliwy dzięki temu, że kwatery
doświadczalne były w miarę potrzeby nawadniane. Spośród ocenianych odmian w tym doświadczeniu za
najbardziej przydatne do intensywnych sadów ekologicznych zostały uznane: ‘Free Redstar’, ‘Rewena’ i
‘Enterprise’. W przypadku tej ostatniej ważne jest odpowiednie cięcie i formowanie drzew, gdyż wykazuje
ona skłonność do ogałacania się pędów (owocowanie na 1-3-letnich formacjach). Dużą przydatność w
sadach ekologicznych wykazały również odmiany: ‘Melfree’ i ‘Gold Milenium’, które powinny być
wybierane do nasadzeń mniej intensywnych. Jeśli producent chciałby uprawiać wczesne (letnie) odmiany
jabłoni, to powinien wybrać do swojego sadu na przykład odmianę ‘Piros’. Badania przeprowadzone na
terenie ESD wykazały, że w warunkach sadu ekologicznego dobrze rosną i owocują drzewa późno zimowej
odmiany ‘Pinova’. Odmiana ta nie jest odporna na parcha jabłoni, a tylko mało podatna na tę chorobę.
Jednak niewątpliwą jej zaletą z punktu widzenia produkcji ekologicznej jest duża plenność drzew. Dzięki
temu, po odrzuceniu owoców uszkodzonych przez choroby i szkodniki, plon nadal jest satysfakcjonujący
dla producenta. Obfitość zawiązków owocowych na drzewach odmiany ‘Pinova’ umożliwia ich
przerywanie w celu wyeliminowania owoców uszkodzonych. Plon pozostały po przerywce jest co roku
znacznie większy, niż plon zbierany z drzew jabłoni ‘Topaz’- podstawowej odmiany w europejskim
sadownictwie ekologicznym.
Tabela 1. Wielkość drzew i plonów odmian jabłoni na dwóch podkładkach
Rok sadzenia: lato 2004; podkładka: M.9, M.26

Odmiana
Rubinola
Topaz
Ligolina
Free Redstar
Melfree
Gold Millenium

PPPP*
[cm2]
39,2
37,9
18,9
41,5

M.9
Plon [kg/drz.]
Masa 100
Spady
PPPP*
owoców
2006[%]
[cm2]
2013
[kg]
2013
87,3
53,9
10,4
59,5
6,5
13,1
2,8
92,3
6,0
13,2
0,6
56,9
2,5
15,3
4,0
63,4
3,5
13,5
-

M.26
Plon [kg/drz.]
Spady
2006[%]
2013
2013
1,3
56,9
0,5
7,6
58,8
5,5
-

Masa 100
owoców
[kg]
12,1
12,3
-

* Pole poprzecznego przekroju pnia

Zaznaczył się wpływ podkładki i odmiany na siłę wzrostu drzew. Na obu podkładkach najsilniej
rosły drzewa odmian ‘Rajka’ i ‘Rewena’ a do najsłabiej rosnących zaliczały się ‘Enterprise’
i ‘Delbard Jubile’.

Tabela 2. Wielkość drzew odmian jabłoni na dwóch podkładkach
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Rok sadzenia: lato 2004; podkładka: M.9, M.26
Odmiana

Rajka
Enterprise
Rewena
Delbard Jubile

PPPP*
[cm2]

33,0
25,5
35,9
28,7

M.9
Plon [kg/drz.]
20062013
2013

6,8
1,1
3,9
3,3

46,0
65,7
80,0
69,1

Spady
[%]

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

Masa 100
PPPP*
owoców
[cm2]
[kg]

10,9
9,2
9,6
10,7

55,8
30,9
50,1
26,9

M.26
Plon [kg/drz.]
Spady
2006[%]
2013
2013

5,0
2,4
8,3
2,9

64,1
63,9
69,4
63,4

4,3
2,0
3,2
6,5

Masa 100
owoców
[kg]

11,2
10,2
9,5
9,5

* Pole poprzecznego przekroju pnia

5.2.3. Odmiany jabłoni do uprawy ekologicznej
Jednym z ważnych kryteriów wyboru odmian jabłoni do sadu ekologicznego jest ich podatność na choroby.
Ma to też swoje uzasadnienie w kontekście ochrony środowiska oraz produkcji żywności przy użyciu
naturalnych środków ochrony. Powodzenie w produkcji ekologicznych jabłek zależy od właściwego
doboru odmiany. Podatność odmiany na parcha powoduje, że w lata sprzyjające rozwojowi choroby jakość
owoców jest bardzo niska. Obserwuje się wówczas znaczny udział jabłek z plamami, zdeformowanych
przez chorobę, a w skrajnych przypadkach niewyrośniętych, bez wartości handlowej. Warto zatem zwrócić
uwagę na odmiany odporne na tę chorobę i wybierać je do sadu ekologicznego. Obecnie jest to bardzo
liczna grupa odmian, które z powodzeniem wprowadza się do produkcji. Charakteryzują się one dużą
zmiennością wyglądu (kształt, barwa skórki) i smaku (kwaskowaty, słodko-kwaskowaty, słodki), różnią
się także terminem dojrzewania owoców. Zatem mogą zaspokoić gusta szerokiego grona konsumentów.
U większości odmian parchoodpornych przedstawionych w tabeli 1 odporność na parcha warunkowana
jest jednym genem Vf. Jest to niezbyt bezpieczne ze względu na pojawiające się informacje o
przełamywaniu genetycznej odporności na tę chorobę (np. ’Topaz’). Postęp w hodowli spowodował, że
patogeny także zmieniają się i wytwarzają nowe formy (rasy), które są wstanie przełamywać genetyczną
odporność odmiany. W doświadczeniach prowadzonych w naszym Instytucie miało to miejsce na początku
XXI wieku w przypadku odmiany ‘Reglindis’. Kilka lat później symptomy parcha pojawiły się na innych
odmianach zawierających ten gen. Oznacza to, że pojawiła się rasa grzyba Venturia inaequalis L, która
przełamuje odporność warunkowaną genem Vf. Trzeba jednak wyjaśnić, że mimo to odmiany określane
jako odporne łatwiej jest chronić przed parchem stosując zasady ekologicznej produkcji owoców niż
podatne na tę chorobę.
Grupę odmian przydatnych do towarowych sadów ekologicznych stanowią te o mniejszej podatności na
choroby. Niektóre z nich są dobrze znane na rynku, zatem nie powinno być kłopotów ze sprzedażą ich
owoców. Dobór odmian jabłoni prezentowanych w tabelach 1 i 2 powstał w oparciu o wyniki badań
prowadzonych w Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym w Nowym Dworze Parceli oraz innych
doświadczeń odmianowo-porównawczych, w których stosowanie fungicydów ograniczono do stosowania
preparatów miedziowych wiosną przed kwitnieniem drzew oraz jesienią po opadnięciu liści. W tabelach
podano najważniejsze informacje dotyczące podatności odmian na choroby, wytrzymałości na mróz oraz
informacje związane ze wzrostem drzew, terminem zbioru i jakością owoców.
‘Ariwa’ - odmiana powstała we współpracy angielsko szwajcarskiej. W East Malling w 1986 roku
skrzyżowano odmianę ‘Golden Delicious‘ z klonem A849-5 zawierającym geny odporności na parcha i
mączniaka jabłoni. Selekcji dokonano w Wädenswill w Szwajcarii, a w 1996 roku wpisano ją tam na listę
odmian. Jest zimową odmianą deserową przydatną do spożycia w stanie świeżym ale także nadaje się na
przetwory. Wcześnie wchodzi w okres owocowania, plonuje obficie i dosyć regularnie ale konieczne jest
przerzedzanie zawiązków. Jej owoce nie są specjalnie podatne na gorzką plamistość podskórną. Polecana
do uprawy na podkładkach karłowych i półkarłowych.
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‘Chopin’ – odmiana wyhodowana w Polsce w SGGW, powstała ze skrzyżowania odmian ‘Granny Smith’
x U 211 (klon parchoodporny). Jest odmianą późnozimową, genetycznie odporną na parcha jabłoni.
Wcześnie wchodzi w okres owocowania, plonuje umiarkowanie obficie, raczej regularnie. Drzewo niezbyt
się zagęszcza. W pierwszych latach po posadzeniu wymaga starannego formowania koron. Z uwagi na
wysoką kwasowość owoce odmiany nadają się świetnie na przetwory. Można je łączyć z owocami odmian
bardzo słodkich, dzięki czemu uzyska się produkt o zrównoważonym smaku.
‘Delbard Jubile’ - odmiana wyselekcjonowana we Francji przez szkółki G. Delbard’a w 1968 roku.
Powstała w wyniku zapylenia odmian ‘Golden Delicious’ x ‘Lundbytrop’. Późnozimowa odmiana
deserowa o owocach bardzo dobrej jakości. Wcześnie wchodzi w okres owocowania, plonuje obficie i dość
regularnie. Ma tendencję do nadmiernego zawiązywania owoców, wymaga zatem przerzedzania
zawiązków. Cenna z uwagi na małą podatność na choroby oraz jakość owoców. Dobre efekty uzyskuje się
produkując odmianę metodami ekologicznymi.
‘Ecolette’ - odmiana holenderska wyselekcjonowana w Wageningen z populacji siewek powstałych ze
skrzyżowania odmian ‘Elstar’ i ‘Prima’, wykonanego w 1978 roku. Testowana pod symbolem CPRO
78039-18. Zimowa odmiana deserowa i stołowa, odporna na parcha. Wcześnie wchodzi w okres
owocowania, wykazuje jednak tendencję do przemiennego plonowania. W uprawie tej odmiany zaleca się
stosowanie przerzedzania zawiązków, które wpływa na regularność plonowania oraz poprawia wielkość
owoców. Nadaje się do spożycia w stanie świeżym, a także do pieczenia i na soki. Owoce mogą się
ordzawiać, zwłaszcza w chłodne, deszczowe lata oraz przy błędach w ochronie. Wymaga stosowania
podkładek karłowych.
‘Elise’ (‘Red Deligh’, ‘Roblos’) - odmiana holenderska wyselekcjonowana w Wageningen z populacji
siewek powstałych ze skrzyżowania odmian ‘Septer’ x ‘Koksa Pomarańczowa’. Odmiana deserowa o małej
podatności choroby. Wcześnie wchodzi w okres owocowania, owocuje corocznie, obficie, wymaga
przerzedzania zawiązków. Jest chętnie sadzona do sadów towarowych ze względu na jakość i trwałość
owoców w obrocie handlowym. Ważna cechą jest późne kwitnienie, co chroni kwiaty przed uszkodzeniami
powodowanymi przez przymrozki a tym samym przyczynia się do regularnego plonowania. Jabłka
odmiany są średnio podatne na gorzką plamistość podskórną oraz gorzką zgniliznę jabłek. W obrocie
handlowym długo zachowują dobrą jakość, nie mają skłonności do szybkiego mięknięcia. Z powodu
skłonności do chorób kory i drewna nie powinno się sadzić odmiany na zimnych, ciężkich glebach oraz
unikać zastoisk mrozowych.
‘Enterprise’ - odmiana wyselekcjonowana w West Lafayette, Indiana USA w 1978 roku z mieszańców
parchoodpornych PRI 1661-2 x PRI 1661-1. W krzyżowaniach wykorzystano min. odmiany: ‘Golden
Delicious’, ‘Starkrimson Delicious’, ‘McIntosh’ i ‘Rome Beauty’ oraz Malus floribunda 821. Początkowo
oceniana jako Co-op 30. Odmiana zimowa, wcześnie wchodzi w okres owocowania. Należy do odmian
umiarkowanie plennych, regularnie owocujących Zawiązuje po 1-2 owoce w kwiatostanie. Wymaga
dolistnego nawożenia wapniowego, ze względu na podatność owoców na gorzką plamistość podskórną
szczególnie w młodych nasadzeniach. Z uwagi na skłonność do ogałacania się pędów zaleca się cięcie
odmładzające, dzięki czemu uniknie się przesuwania owocowania na peryferia korony. Lepiej rośnie na
glebach ciepłych, niezbyt ciężkich, na których mniej cierpi od chorób kory i drewna.
‘Florina’ (‘Querina’) – odmiana wyhodowana w Angers, Francja. Powstała ze skrzyżowania klonu
parchoodpornego 612-1 i odmiany ‘Jonathan’. Odmiana deserowa, wcześnie wchodzi w okres
owocowania, plonuje obficie, wykazuje skłonność do przemiennego owocowania. Wymaga przerzedzania
zawiązków oraz cięcia prześwietlającego. Zabiegi te korzystnie wpływają na jakość owoców oraz
poprawiają regularność owocowania. Ze względu na silny wzrost drzew oraz długi okres wegetacji poleca
się ją sadzić na podkładkach karłowych.
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‘Free Redstar’ - odmiana polska wyselekcjonowana została w Skierniewicach z partii nasion otrzymanych
z USA. Obiecująca wczesno zimowa odmiana deserowa. Bardzo wcześnie wchodzi w okres owocowania,
należy do odmian bardzo plennych, często nadmiernie zawiązujących owoce, dlatego konieczne jest
przerzedzanie zawiązków. Zabieg ten wpływa także korzystnie na regularność plonowania. Wymaga
stosowania cięcia prześwietlającego, gdyż ma skłonność do nadmiernego zagęszczania koron. Cenna
odmiana do sadów prowadzonych zgodnie z zasadami ekologicznymi. Ze względu na wytrzymałość drzew
na mróz nadaje się do surowszych warunków klimatycznych.
‘Freedom’ (‘Pulaski’) – odmiana powstała w wyniku skrzyżowania dwóch klonów parchoodpornych NY
18492 x NY 49821-46, wyhodowana w Genevie, USA. Odmiana deserowa o całkowitej odporności na
parcha, wcześnie wchodzi w okres owocowania, owocuje corocznie, na ogół umiarkowanie obficie. W
niektóre lata bardzo obfitego owocowania należy przerzedzać zawiązki, w celu poprawienia jakości
owoców. Owoce przed zbiorem nie osypują się jednak pozostawione zbyt długo na drzewie szybko tracą
walory smakowe. Odmiana raczej przerobowa, gdyż walory smakowe jabłek tej odmiany są przeciętne.
Owoce są podatne na gorzką plamistość podskórną, dlatego w młodych sadach oraz w lata słabszego
plonowania trzeba stosować dodatkowe nawożenie dolistne wapniem. W czasie przechowywania podlega
gorzkiej zgniliźnie jabłek.
‘Gold Milenium’ (‘Early Freegold’) - odmiana polska wyselekcjonowana w Skierniewicach z populacji
siewek o nieznanym rodowodzie, otrzymanych z nasion pochodzących z USA. Późno letnia, bardzo
obiecująca odmiana deserowa o jasnych owocach, które nadają się także do produkcji znakomitych soków
mętnych. Wcześnie wchodzi w okres owocowania. Plonuje dość regularnie ale umiarkowanie obficie. Z tą
odmianą wiąże się duże nadzieje, gdyż jest jedną z nielicznych odmian letnich zawierających gen
odporności na parcha jabłoni. Z powodu silnego wzrostu drzew polecana jest do uprawy na podkładkach
ograniczających wzrost.
‘Goldstar’ - odmiana pochodząca z Czech. Wyselekcjonowana w 1984 roku z mieszańców ‘Rubin’
x ‘Vanda’ (‘Jolana’ x ‘Lord Lambourne)’. Późnozimowa odmiana deserowa o dużych wymaganiach
odnośnie gleby i stanowiska. Wcześnie wchodzi w okres owocowania. Zaliczana jest do odmian plennych,
regularnie owocujących. Owoce zawiązuje zarówno na długo- jak krótkopędach. Wymaga przerzedzania
zawiązków i cięcia odmładzającego. Jabłka są bardzo podatne na gorzką plamistość podskórną. W niektóre
lata objawy choroby są widoczne już w okresie zbioru. Konieczny jest bardzo intensywny program
dokarmiania dolistnego wapniem. W lata chłodne owoce są gorszej jakości i mają większą skłonność do
ordzawiania. Lepiej owocuje i rodzi smaczniejsze owoce na ciepłych stanowiskach. Z uwagi na silny wzrost
drzew poleca się sadzić ją na podkładkach karłowych. W czasie przechowywania jabłka tej odmiany są
podatne na gorzką zgniliznę jabłek.
‘James Grieve’ - jest odmianą pochodzącą z końca XIX wieku, wyhodowaną w Edynburgu w Szkocji. Nie
ma pewności co do jej pochodzenia. Jedne źródła podają, że jest siewką z wolnego zapylenia odmiany
‘Pott's Seedling’. Inne z kolei uznają ją za siewkę odmiany ‘Cox’s Orange Pippin’. Do produkcji trafiła w
1893 roku a już 3 lata później uznana została za jedną z ciekawszych odmian wchodzących do ówczesnych
sadów. W Polsce od początku była polecana jako letnia odmiana deserowa nadającą się do cieplejszych
rejonów. Późnoletnia odmiana deserowa, ale jej jabłka nadają się także do produkcji soków. Owocuje
bardzo obficie, na podkładkach słabiej rosnących corocznie. Dobrze jest stosować zabiegi poprawiające
regularność plonowania. Dobrze udaje się na glebach piaszczysto - gliniastych i lessowych.
‘Jester’ - odmianę ‘Jester’ wyselekcjonowano z siewek pochodzących ze skrzyżowania odmian ‘Worcester
Pearmain’ x ‘Stark Spur Golden Delicious’ w Stacji Doświadczalnej w East Malling w Anglii. Do Polski
została sprowadzona w 1982 roku. Jesienna odmiana deserowa o małej podatności na choroby. Drzewa na
mróz są średnio wytrzymałe, a pąki kwiatowe są odporne na przymrozki wiosenne. Wcześnie wchodzi w
okres owocowania. Pierwsze owoce można otrzymać w 2-3 roku po posadzeniu. Owocuje bardzo obficie i
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raczej regularnie. Wymaga żyznych gleb, na których owoce lepiej wyrastają. W starszym wieku konieczne
jest stosowanie cięcia prześwietlającego. ‘Jester’ to odmiana łatwa w produkcji.
‘Julia’ - odmiana czeska wyselekcjonowana w Holovousach w wyniku skrzyżowania odmian ‘Quinte’ x
‘Discovery’. W Czechach wprowadzona do produkcji w 1984 roku, jest prawnie chroniona. Odmiana
letnia, wcześnie wchodząca w okres owocowania, plonuje dość obficie ale ma skłonność do przemiennego
owocowania. Konieczne jest więc stosowanie przerzedzania zawiązków, dzięki czemu poprawia się
regularność plonowania oraz jakość owoców. Jest jedną z odmian letnich, którą można polecać do uprawy
towarowej. Stanowi uzupełnienie dla uznanych już odmian letnich, znajdujących się w produkcji.
‘Katja’ – odmiana wyhodowana została w 1947 r. w Instytucie Sadownictwa w Balsgard w Szwecji w
wyniku skrzyżowania odmian ‘James Grieve’ x ‘Worcester Pearmain’. Letnia odmiana deserowa, cenna z
powodu małej podatności na choroby i wytrzymałości drzew na mróz. W okres owocowania wchodzi
wcześnie, plonując obficie i regularnie. Wymaga przerzedzania zawiązków w celu poprawienia wielkości
owoców. Owoce lepiej wyrastają, gdy drzewa rosną na żyznej i zasobnej glebie. Na słabszych glebach nie
powinno się sadzić drzew tej odmiany, ponieważ trudno jest wyprodukować owoce o odpowiedniej jakości.
‘Ligolina’ – jest siostrzaną siewką odmiany ‘Ligol’, wyselekcjonowaną w 1972 roku. Jej rodzicami są
odmiany ‘Linda’ x ‘Golden Delicious’. Bardzo obiecująca zimowa odmiana deserowa o owocach dobrej
jakości
i wysokich walorach przechowalniczych. Wcześnie wchodzi w okres owocowania, wykazuje skłonność do
przemienności. Wymaga przerzedzania zawiązków, co wpływa na większą regularność owocowania.
Należy podkreślić małą podatność drzew na podstawowe choroby grzybowe, co powoduje, że nadaje się
do uprawy w sadach prowadzonych metodami ekologicznymi.
‘Melfree’ - odmiana polska wyselekcjonowana w Skierniewicach. Jest mieszańcem odmian ‘Melrose’ x
‘Freedom’. Bardzo obiecująca wczesno zimowa odmiana deserowa. Jej drzewa średnio wcześnie wchodzą
w okres owocowania, owocuje umiarkowanie obficie. Jest interesującą odmianą, która sprawdziła się w
warunkach ekologicznej uprawy. Owoce charakteryzują się bardzo dobrym wyrastaniem, są wyrównane
pod względem kształtu i wielkości. Po rodzicach odziedziczyła dobry smak owoców.
‘Novamac’ - odmiana kanadyjska wyselekcjonowana w 1976 r. z populacji siewek powstałych ze
skrzyżowania odmiany ‘McIntosh’ i mieszańca parchoodpornego PRI 1018-3. Odmiana deserowa
o całkowitej odporności na parcha wcześnie wchodzi w okres owocowania, owocuje corocznie, na ogół
umiarkowanie obficie. Można ją uprawiać w rejonach chłodniejszych ale na stanowiskach bezwietrznych
ze względu na dużą skłonność do przedwczesnego opadania przed zbiorem. Owoce odmiany wyglądem i
smakiem przypominają odmianę ‘McIntosh’, jednak trwałość owoców jest znacznie mniejsza.
‘Pinova’ - odmiana pochodzi z Niemiec, gdzie została wyselekcjonowana w Dresden-Pilnitz z populacji
siewek powstałych ze skrzyżowania odmian ‘Clivia’ x ‘Golden Delicious’. W 1988 roku wprowadzono ją
do produkcji w Europie i wkrótce stała się cenną odmianą w sadach z ekologiczną produkcją owoców. Do
Polski trawiła pod koniec lat 80. XX wieku. Odmiana deserowa, której drzewa wcześnie wchodzą w okres
owocowania. Pąki kwiatowe zawiązują się już w szkółce, tak więc sadząc dobry materiał szkółkarski już
w roku posadzenia można zbierać pierwsze owoce. ‘Pinova’ owocuje obficie i regularnie. Ma skłonność
do nadmiernego zawiązywania owoców. Konieczne jest stosowanie przerzedzania zawiązków, cięcia
letniego oraz cięcia prześwietlającego, w celu uzyskania wyrośniętych i dobrze wybarwionych owoców.
Mniej zawodny jeśli chodzi o wybarwianie jabłek jest czerwony mutant odmiany ‘Evelina’ (RoHo 3615).
W czasie przechowywania owoce podlegają gorzkiej zgniliźnie jabłek, dlatego trzeba je zabezpieczać
traktując po zbiorze gorącą wodą.
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‘Piros’ - odmiana niemiecka, otrzymana w Dresden-Pillnitz. Do produkcji wprowadzona została w 1985
roku. Jest mieszańcem odmian ‘Helios’ x ‘Apollo’. Do Polski sprowadzono ją pod koniec lat 80. ubiegłego
wieku. Letnia odmiana deserowa, wcześnie wchodząca w okres owocowania, umiarkowanie plenna.
Wykazuje skłonność do przemiennego owocowania. Nie ma specjalnych wymagań odnośnie podkładki.
Należy zwrócić także uwagę na walory smakowe jabłek, które wyróżniają odmianę spośród innych odmian
o wczesnej porze dojrzewania jabłek.
‘Rajka’ - odmiana czeska powstała ze skrzyżowania odmian ‘Szampion’ x ‘Katka’ (‘Jolana’ x ‘Rubin’),
wykonanego w 1983 roku w Stacji Doświadczalnej Střižovice. Do produkcji wprowadzono ją w 1999 roku.
Zimowa odmiana deserowa o bardzo atrakcyjnych owocach. Wcześnie wchodzi w okres owocowania i jest
bardzo plenna. Przy dobrej pielęgnacji już w rok po posadzeniu rodzi pierwsze owoce. Ma skłonność do
nadmiernego zawiązywania jabłek. Wymaga przerzedzania zawiązków, dzięki czemu rodzi większe owoce
i plonuje bardziej regularnie. Owoce są wrażliwe na gorzką plamistość podskórną, dlatego należy stosować
dolistne nawożenie wapniem, szczególnie w młodych sadach. Dobrze rośnie i owocuje zarówno na
podkładkach karłowych jak i półkarłowych.
‘Redkroft’ – odmiana polska powstała ze skrzyżowania odmian ‘Red Delicious’ x ‘Bankroft’,
a wyselekcjonowana w 1980 roku w Skierniewicach. W doświadczeniach odmianowo - porównawczych
oceniano ją pod numerem VI-17-D2. Deserowa odmiana zimowa. Wcześnie wchodzi w okres owocowania,
owocuje średnio obficie, regularnie. Jej owoce wyróżnia oryginalny smak z lekką orzechową nutą. Z
powodu podatności na gorzką plamistość podskórną odmiana wymaga dolistnego nawożenia wapniowego,
szczególnie w sezonach z mała ilością opadów w okresie wiosennym.
‘Retina’ - odmiana niemiecka z Dresden-Pillnitz. Wyselekcjonowana w 1982 roku z populacji siewek
powstałych ze skrzyżowania odmian ‘Apollo x BX 44,2 (klon parchoodporny). Testowana była pod
numerem hodowlanym Pi-AS-23,3. Odmiana późno letnia, wcześnie wchodząca w okres owocowania
i plonująca dość regularnie. Rodzi atrakcyjne owoce o dużej jędrności.
‘Rewena’ - odmiana niemiecka, wyselekcjonowana w 1978 roku w Dresden-Pillnitz. Powstała ze
skrzyżowania mieszańców BV 6747 (Koksa Pomarańczowa x Duchess Oldenburg) x BX 44,14 (klon
parchoodporny). odmiana zimowa, wcześnie wchodzi w okres owocowania i jest bardzo plenna. Owoce
mają atrakcyjny wygląd. Wymaga przerzedzania związków. Z powodu dosyć późnego kwitnienia jej
kwiaty nie są uszkadzane przez przymrozki. Owoce przydatne do konsumpcji w stanie świeżym oraz do
przerobu.
‘Rubinola’ - odmiana czeska, powstała ze skrzyżowania odmian ‘Rubin’ x ‘Prima’ wykonanego w 1980
roku, w Stacji Doświadczalnej Střižovice. Wcześnie wchodzi w okres owocowania, plonuje regularnie
umiarkowanie obficie. Ma skłonność do ogołacania się, dlatego wymaga stosowania cięcia odnawiającego
oraz odpowiedniego formowania koron. Zabiegi te wpływają również na poprawienie plonowania drzew.
Powinna być sadzona na podkładkach karłowych. Jej owoce są mało podatne na gorzką plamistość
podskórną, nie podlegają też chorobom przechowalniczym. Jest jedną z cenniejszych odmian odpornych
o smacznych owocach. Wadą odmiany jest skłonność owoców do pękania oraz ordzawiania się w okolicy
zagłębienia szypułkowego. Wielkość tych uszkodzeń związana jest z przebiegiem warunków pogodowych
w sezonie wegetacyjnym.
‘Sawa’ - odmiana polska, wyselekcjonowana w SGGW o podobnym składzie genetycznym co odmiana
‘Witos’ (‘Primula’ x ‘Fantazja’). Bardzo obiecująca jesienna odmiana deserowa o atrakcyjnym wyglądzie
owoców. Należy do grupy odmian o kwaskowatym smaku co powoduje, że można je wykorzystywać na
rynku owoców świeżych oraz w przetwórstwie. W okres owocowania drzewa wchodzą bardzo wcześnie,
zwłaszcza na podkładkach karłowych. Przy właściwej pielęgnacji plonuje obficie i regularnie. Wykazuje
skłonność do ogałacania pędów, konieczne jest zatem stosowanie cięcia odmładzającego.
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‘Szampion’ – odmiana pochodzi z Czech, gdzie została wyselekcjonowana w 1970 roku w Střižovicach.
Jest mieszańcem odmian ‘Golden Delicious’ x ‘Koksa Pomarańczowa’. Do Polski została sprowadzona w
1976 roku. Zimowa odmiana deserowa, ceniona ze względu na jakość owoców oraz łatwość w produkcji.
Jej jabłka mają walory wybitnie deserowe ale nadają się także na przetwory. Wcześnie wchodzi w pełnię
owocowania plonując regularnie i bardzo obficie. Uważana jest za jedną z plenniejszych wśród jabłoni.
Wymaga cięcia prześwietlającego i przerzedzania zawiązków, gdyż wykazuje skłonność do nadmiernego
zawiązywania owoców. Konsekwencją jest pogorszenie się jakości jabłek. Owoce są podatne na gorzką
plamistość podskórną a w czasie przechowywania podlegają gorzkiej zgniliźnie jabłek. Straty można
ograniczyć traktując owoce gorącą wodą. Dobrze owocuje na różnych typach podkładek zarówno
karłowych, jak i półkarłowych. Wybierając teren pod sad trzeba unikać zastoisk mrozowych oraz ciężkich,
zlewnych gleb co ułatwi ochronę przed parchem jabłoni oraz chorobami kory i drewna.
‘Topaz’ - pochodzi ze Střižovic w Czechach, gdzie została wyselekcjonowana z populacji siewek ‘Rubin’
x ‘Vanda’ (‘Jolana’ x ‘Lord Lambourne’). Bardzo szybko znalazła uznanie w Europie zachodniej. W Polsce
także cieszy się coraz większym zainteresowaniem z uwagi na walory produkcyjne oraz cechy jakościowe
owoców. Jest bardzo interesującą, późnozimową odmianą parchoodporną. Cenioną ze względu na smak i
walory jakościowe jabłek. Bardzo wcześnie wchodzi w okres owocowania, plonuje obficie, regularnie. W
młodych sadach zaleca się stosowanie dolistnych nawozów wapniowych a po zbiorze traktować owoce
gorącą wodą aby uniknąć start powodowanych przez gorzką zgniliznę jabłek, na którą są podatne. Do
uprawy poleca się ją na podkładkach karłowych i półkarłowych. Wymaga stosowania zabiegów
poprawiających jakość owoców (przerzedzanie zawiązków, cięcie letnie).
‘Waleria’ (‘Alka’) - odmiana polska, która jest siewką z wolnego zapylenia odmiany ‘Primula’,
wyselekcjonowaną przez Emiliana Piterę w SGGW w Warszawie. W doświadczeniach hodowlanych była
oceniana pod numerem U-184. Odmiana późno letnia o owocach przypominających odmiany z grupy
‘McIntosh’. Wcześnie wchodzi w okres owocowania, plonuje obficie. Nie stwarza większych problemów
z cieciem i formowaniem drzew. Jednak z uwagi na tendencję do zagęszczania się koron poleca się
stosować cięcie prześwietlające. Kwitnie bardzo wcześnie, dlatego jej kwiaty są narażone na uszkodzenia
powodowane przez przymrozki wiosenne. Interesująca odmian do uprawy w rejonach, gdzie nie ma
niebezpieczeństwa wystąpienia przymrozków wiosennych.
‘Witos’ - odmiana polska, wyselekcjonowana w 1975 roku w SGGW z populacji siewek otrzymanych ze
skrzyżowania odmian ‘Primula’ x ‘Fantazja’. Odmiana jesienna o bardzo smacznych, dobrze wyrośniętych
owocach. Wcześnie wchodzi w okres owocowania, ale tylko na podkładkach karłowych, plonuje obficie i
dość regularnie. W lata z niedostateczną ilością wody owoce mogą podlegać gorzkiej plamistości
podskórnej, zwłaszcza na glebach lekkich. Wymaga gleb żyznych, ciepłych stanowisk oraz umiejętnego
cięcia. Owoce należy zbierać terminowo, gdyż pozostawione dłużej na drzewie łatwo się osypują. Jabłka
tej odmiany są wybitnie deserowe o stosunkowo krótkim okresie przechowywania.

Tabela 3. Podatność na choroby oraz wytrzymałość na mróz odmian jabłoni przydatnych do uprawy ekologicznej
Odmiana

Ariwa

parch

odporna

Podatność na choroby
Mączniak
zaraza ogniowa

Odporna

mała

kory i drewna

Wytrzymałość
drzew na mróz

mała

średnia
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odporna

średnia/mała

nieznana

nieznana

średnia

mała/średnia

Mała

średnia

mała/średnia

średnia

mała

Mała

mała

mała

średnia

odporna

Mała

nieznana

mała

średnia

mała

Mała

średnia

b. duża

średnia

Enterprise

odporna

Średnia

mała

średnia

b. duża

Evereste*

odporna

Mała

odporna

mała

średnia

Florina

odporna

średnia/mała

średnia

średnia

średnia

Free Redstar

odporna

Mała

mała

mała

duża

Freedom

odporna

średnia/mała

średnia/duża

duża

średnia

Gold Milenium

odporna

Mała

duża

mała

duża

Golden Gem*

odporna

Mała

odporna/mała

mała

średnia

mała

Mała

mała/średnia

mała

średnia

odporna

Średnia

duża

średnia

średnia

Jester

mała

Mała

nieznana

mała

średnia

Julia

mała

Mała

mała

mała

średnia

Katja

mała

Mała

nieznana

mała

średnia/duża

Ligolina

mała

Mała

b. duża

średnia

średnia/duża

Melfree

odporna

Mała

duża

mała

średnia

Novamac

odporna

Średnia

nieznana

mała

duża

Pinova i mutanty

mała

średnia/mała

duża

mała

średnia

Piros

mała

Mała

b. duża

średnia

duża

Profesor Sprenger*

mała

Mała

mała

mała

średnia

odporna

Mała

duża

duża

średnia

mała

średnia/duża

nieznana

średnia

średnia

Retina

odporna

Średnia

średnia

średnia/mała

średnia

Rewena

odporna

Mała

mała

mała

średnia

Rubinola

odporna

mała/średnia

duża

średnia

średnia

Sawa

odporna

Średnia

duża

średnia

duża

Szampion i mutanty

średnia

Mała

b. duża

duża

mała/średnia

Topaz i mutanty

odporna

Mała

b. duża

duża

średnia

Waleria

odporna

Mała

nieznana

mała

duża

Witos

odporna

Średnia

duża

średnia

średnia

Chopin
Delbard Jubile
Discovery
Ecolette
Elise

Golden Hornet*
Goldstar

Rajka
Redkroft

* jabłoń ozdobna (zapylacz dla odmian uprawnych)
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Tabela 4. Charakterystyka odmian jabłoni przydatnych do uprawy ekologicznej
Parametry jakościowe w czasie zbioru
Masa owocu
Jędrność
Ekstrakt
Kwasowość
[g]
[kg]
[%]
[%]

Siła wzrostu
drzew

Termin zbioru

Ariwa

średnia

IX/X

150-230

8,4-9,0

12-14

0,7

Chopin

duża/średnia

½X

135-165

7,2-9,1

12-13

1,2-1,4

średnia

IX/X

120-180

7,4-8,0

11-15

0,7

Ecolette

duża

2 poł. IX

120-150

7,8-9,4

11-13

0,8-1,0

Elise

mała

2 poł. IX

147-230

8,5-9,1

11-13

0,7

Enterprise

duża

IX/X

145-240

7,4-8,4

13-14

0,5-0,7

Florina

duża

1 poł. X

140-195

7,7-8,5

11-13

0,6

duża/średnia

½ IX

135-175

8,0-9,1

10-13

0,8-1,2

duża

2 poł. IX

155-240

7,2-8,0

11-13

0,8

Gold Milenium

b. duża

VIII/IX

150-200

7,4-7,9

12-13

0,8

Goldstar

średnia

IX/X

130-200

6,2-7,2

12-14

0,6

James Grieve

średnia

2 poł. VIII

167-230

6,0-7,2

11-13

0,7

Jester

średnia

½ IX

130-200

7,3-7,8

12-13

0,6

Julia

mała

p. VIII

120-160

6,5-7,4

12-13

0,8

Katja

średnia/duża

2 poł. VIII

100-145

6,6-7,2

10-12

1,0

Ligolina

średnia/mała

2 poł. IX

135-210

6,5-7,2

11-14

0,7

Melfree

duża

2-3 dek. IX

145-250

7,0-7,5

13-14

0,7

Novamac

mała

½ IX

100-145

5,7-7,5

10-12

0,7

Pinova i mutanty

mała

IX/X

130-180

7,4-8,0

12-15

0,7

Piros

mała

VII/VIII

130-185

6,0-7,2

11-14

0,7

Rajka

duża

k. IX

160-230

7,0-8,0

12-15

0,8

średnia/mała

I poł. IX

120-170

7,9-9,0

13-14

0,7

średnia

VIII/IX

160-190

7,3-8,2

11-12

0,7-1,0

Rewena

mała

I poł. X

120-190

6,0-7,0

12-14

0,7-1,0

Rubinola

duża

k. IX

140-220

6,5-7,9

12-14

0,7

Sawa

duża

½ IX

160-270

7,0-7,5

11-13

0,9

Szampion i mutanty

średnia

k. IX

155-200

7,4-8,1

12-14

0,6

Topaz i mutanty

średnia

I poł. X

140-220

7,4-8,2

12-15

1,0

mała

2 poł. VIII

105-180

6,2-7,8

11-14

0,8

b. duża

½ IX

200-270

6,5-7,2

12-14

0,8

Odmiana

Delbard Jubile

Free Redstar
Freedom

Redkroft
Retina

Waleria
Witos
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W opisach owoców różnych odmian jabłoni wyróżnia się ich jakość zewnętrzną, która dotyczy wyglądu,
oraz wewnętrzną, związane ze smakiem oraz wrażeniami w trakcie jedzenia. Obie grupy cech, choć są
ściśle związane z genotypem to jednak zależą w dużym stopniu od przebiegu warunków pogodowych w
sezonie wegetacyjnym. O jakości wewnętrznej decyduje jędrność miąższu, zawartość ekstraktu i
kwasowość. Dwa ostatnie parametry wpływają bezpośrednio na smak jabłek i są ściśle związane z
genotypem. Znając zawartość ekstraktu oraz kwasowość danej odmiany możemy w przybliżeniu
zakwalifikować smak jej owoców do jednej z trzech grup: kwaskowaty, słodki czy kwaskowato-słodki.
Wrażenia smakowe wynikają także z proporcji między zawartością cukrów i kwasów. Jędrność miąższu
jest parametrem zmieniającym się w czasie osiągania przez owoce dojrzałości konsumpcyjnej oraz w
okresie przechowywania jabłek. Dla większości odmian jabłko konsumpcyjne powinno mieć jędrność nie
niższą niż 5kG. Taki owoc jest przez konsumenta postrzegany jako nieprzejrzały a w trakcie jedzenia
przyjemnie „chrupie”.

5.2.4. Dobór zapylaczy dla jabłoni
Jabłoń jest gatunkiem obcopylnym wymagającym zapylenia pyłkiem innej odmiany, co warunkuje
powstanie owocu. Planując kwaterę należy pamiętać, że obok odmiany podstawowej konieczne jest
zaplanowanie odpowiedniego dla niej zapylacza. Skutkiem braku zapylaczy jest masowe opadanie kwiatów
tuż po kwitnieniu. U jabłoni, podobnie jak i u innych gatunków, występuje zjawisko samoniezgodności
polegające na tym, że w wyniku zapylenia własnym pyłkiem nie następuje zapłodnienie i powstanie owocu.
Innym zjawiskiem jest intersterylność, czyli niemożność wzajemnego zapylania się odmian. Dotyczy ono
zwłaszcza odmian blisko ze sobą spokrewnionych, jak mutant i odmiana wyjściowa (np. ‘Pinova’
i ‘Evelina’) czy odmiany rodzicielskiej i potomnej (np. ‘Stark Spur Golden Delicious’ i ‘Jester’). Odmiany
zaliczane do tej samej grupy niezgodności z reguły nie zapylają się wzajemnie.
Zjawisko partenokarpii występuje powszechnie u gruszy, natomiast u jabłoni sporadycznie. Są jednak
odmiany, u których na skutek partenokarpii mogą powstać owoce ale jest ich niewiele. Wśród odmian
polecanych do uprawy ekologicznej jedynie ‘Elise’ i ‘Waleria’ mają takie właściwości. Owoce
partenokarpiczne łatwo można odróżnić, ponieważ różnią się wielkością i kształtem od jabłek powstałych
w wyniku zapylenia krzyżowego. Owoc partenokarpiczny jest często bardziej płaski i ma wyraźniejsze
karbowania w części przykielichowej.
Wybierając odmiany zapylające należy zwrócić uwagę na termin kwitnienia, który powinien być podobny
dla odmiany zapylającej i zapylanej, aby znamiona słupków miały wystarczająco dużo czasu na przyjęcie
pyłku i zawiązanie owocu. Okres ten nazywa się umownie czasem efektywnego zapylenia (CZEZ).
Długość tego okresu zależy od pogody w okresie kwitnienia. Zmienna pogoda - ciepłe dni na przemian z
okresami chłodu mogą zakłócić jednoczesne kwitnienie zapylacza i odmiany zapylanej (przyspieszyć je
lub opóźnić). W takim przypadku można podwyższyć efektywność zapylenia poprzez zwiększenie liczby
owadów zapylających.
Ze względów organizacyjnych odmiany wzajemnie się zapylające powinny odznaczać się zbliżoną
podatnością na choroby oraz podobnym terminem zbioru owoców. Stwierdzono, że u jabłoni dobre warunki
zapylenia są wtedy, gdy zapylacz stanowi 10–15% odmiany zapylanej. Oznacza to, że jedno drzewo
zapylacza przypada na 8 drzew odmiany zapylanej. Właściwy dobór zapylaczy i ich rozmieszczenie w
kwaterze zapewnia obfite plonowanie co jest szczególnie ważne w sadach prowadzonych metodami
ekologicznymi.
Funkcję zapylaczy pełnią najczęściej odmiany uprawne. Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie w tym
celu odmian jabłoni ozdobnych („crabapple”, „crab”), których owoce nie mają wartości handlowej ale
charakteryzują się dużą wydajnością pyłku. Kryteria wyboru zapylacza z tej grupy odmian są takie same
jak u odmian towarowych. Zakłada się, że pełnia kwitnienia odmiany zapylającej powinna przypadać w
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czasie kwitnienia kwiatów królewskich odmiany zapylanej. Znalezienie właściwej odmiany nie jest trudne,
gdyż odmian typu „crab” jest bardzo dużo. Oprócz dużego zróżnicowania pod względem terminu
kwitnienia odmiany te różnią się także wieloma innymi cechami. Różnice dotyczą m.in. pokroju drzew, co
jest szczególnie istotne przy sadzeniu ich jako zapylacze między rosnącymi już drzewami odmiany
podstawowej. Najlepsze pod tym względem są formy tworzące wąskie korony lub o pokroju kolumnowym.
Takie drzewa nie zajmują dużo miejsca i łatwo dają się formować. Stosowanie odmian typu „crab” jako
zapylaczy ma wiele zalet. Przede wszystkim bardzo wcześnie wchodzą w okres owocowania,
charakteryzują się obfitym kwitnieniem i dużą produkcją pyłku i nadają się na formy silnie cięte.
Poważnym mankamentem jest skłonność do przemiennego owocowania, szczególnie widoczna na młodych
drzewach. Z tego powodu powinno się sadzić 2–3 odmiany zapylające, aby zminimalizować
niebezpieczeństwo słabego zapylenia spowodo-wanego brakiem kwitnienia.
W tabeli 5 podano wybrane zapylacze dla odmian przydatnych do sadów ekologicznych. Oprócz odmian
uprawnych umieszczono w niej także odmiany typu „crab” charakteryzujące się odpornością bądź małą
podatnością w stosunku do parcha jabłoni (ich podatność na choroby podano w tabeli 3).
Tabela 5. Dobór zapylaczy dla odmian jabłoni
Odmiana

Ariwa
Chopin
Delbard Jubile
Ecolette
Elise
Enterprise
Florina
Free Redstar
Freedom
Gold Milenium
Jester
Julia
Katja
Ligolina
Melfree
Novamac
Pinova i mutanty
Piros
Rajka
Retina
Rewena
Rubinola
Sawa
Szampion i mutanty
Topaz
Waleria
Witos
* jabłoń ozdobna („crab”)

Pora kwitnienia

śr. późna
średnia
śr. wczesna
średnia
średnia
średnia
śr. późna
śr. wczesna
śr. wczesna
śr. wczesna
śr. wczesna
śr. wczesna
śr. wczesna
śr. wczesna
śr. wczesna
śr. wczesna
śr. późna
śr. wczesna
śr. wczesna
śr. wczesna
śr. późna
średnia
śr. wczesna
śr. wczesna
śr. późna
wczesna
śr. wczesna

Zapylacze

‘Pinova’, ‘Rewena’, ‘Szampion’
‘Evereste’*, ‘Golden Gem’*, ‘Topaz’
‘Evereste’*, ‘Florina’, James Grieve’, ‘Prof. Sprenger’*
‘Discovery’, ‘Evereste’, ‘Golden Hornet’, ‘James Grieve’
‘Gold Milenium’, ‘James Grieve’
‘Discovery’, ‘Evereste’*, ‘Prof. Sprenger’*
‘Freedom’, ‘Golden Gem’*, ‘Katja’, ‘Szampion’
‘Discovery’, ‘Enterprise’, ‘Melfree’, ‘Szampion’
‘Melfree’, ‘Szampion’
‘Evereste’*, ‘Free Redstar’, ‘Melfree’
‘Discovery’, ‘James Grieve’
‘James Grieve’,
‘Discovery’, ‘Golden Hornet’*, ‘James Grieve’
‘Pinova’, ‘Szampion’
‘Discovery’, ‘Free Redstar’, ‘Freedom’, ‘Gold Milenium’
‘Freedom’, ‘James Grieve’, ‘Szampion’
‘Elise’, ‘Topaz’, ‘Szampion’
‘Discovery’, ‘James Grieve’, ‘Pinova’, ‘Retina’, ‘Szampion’
‘Goldstar’, ‘Topaz’
‘Florina, ‘James Grieve’, ‘Piros’, ‘Rewena’
‘James Grieve’, ‘Pinova’, ‘Retina’
‘Rajka’, ‘Topaz’
‘Pinova’, ‘Waleria’
‘Elise’, ‚Evereste‘*, ‚Profesor Sprenger‘*
‘Elise’, ‘Goldstar’, ‘Pinova’, ‘Rajka’, ‘Rubinola’
‘Gold Milenium’, ‘Pinova’, ‘Retina’, ‘Piros’, ‘Sawa’, ‘Szampion’
‘James Grieve‘, ‘Jester‘, ‘Katja‘, ‘Sawa‘
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5.3. Uprawa gruszy w ekologicznym sadzie
5.3.1. Specyfika gatunku
Grusza jest gatunkiem o mniejszym znaczeniu niż jabłoń, zwłaszcza w naszym kraju. Według danych GUS
z 2013 roku powierzchnia sadów gruszowych wynosi około 8 tys. Ha z czego niewielki areał zajmują
gruszowe sady ekologiczne. Roczna produkcja gruszek wynosi od 50-80 tys. ton. Duże różnice w plonie
między latami związane są z przebiegiem warunków pogodowych zarówno w czasie zimy, jak i w okresie
kwitnienia. Przymrozki wiosenne występujące w okresie kwitnienia drzew gruszy niszczące pąki kwiatowe
oraz mroźne zimy, w czasie których przemarzają drzewa prowadzą do dużych strat w plonach. Powszechnie
wiadomo, że grusza to gatunek znacznie bardziej wymagający od jabłoni. Sukces w uprawie zależy w dużej
mierze od wyboru właściwego stanowiska, gwarantującego dobre warunki wzrostu i rozwoju co ma
szczególne znaczenie w uprawach ekologicznych.

5.3.2. Doświadczenia z ekologiczną uprawą gruszy w ESD w Nowym Dworze-Parceli
Grusza jest gatunkiem ciepłolubnym, który potrzebuje gleb żyznych, przepuszczalnych, głębokich i
ciepłych. Sady gruszowe najlepiej jest sadzić na żyznych glebach lessowych, przepuszczalnych glinkach
lub piaskach gliniastych. Należy unikać zbyt ciężkich gleb i podmokłych, na których drzewa łatwiej
przemarzają i silniej porażane są przez choroby grzybowe. Ważnym elementem jest woda, która nie tylko
sprzyja wzrostowi drzew ale ma również duże znaczenie przy wyrastaniu owoców i wpływa na ich smak.
Ważny jest odpowiedni wybór terenu pod ekologiczny sad gruszowy. Z powodu mniejszej tolerancji na
mrozy zimowe powinno się unikać nisko położonych terenów, na których istnienie niebezpieczeństwo
powstawania zastoisk mrozowych. Najlepsze stanowiska to niewielkie wzniesienia o wystawie
południowej lub południowo-zachodniej. Powinno się unikać wietrznych stanowisk, na których łatwo
dochodzi do mechanicznych uszkodzeń owoców i przedwczesnego osypywania się przed osiągnięciem
przez nie dojrzałości zbiorczej oraz zamierania brzegów blaszki liściowej.

5.3.3. Odmiany gruszy do uprawy ekologicznej
Odmiany gruszy dostępne na rynku charakteryzują się dużą różnorodnością wyglądu, smaku, porą
dojrzewania owoców a także podatnością na najważniejsze dla gatunku choroby – parcha gruszy i zarazę
ogniową. Odmiany mniej podatne czy wręcz odporne znacznie ułatwiają produkcję gruszek metodami
ekologicznymi a wybór odmiany, dostosowany do warunków siedliskowych, jest gwarancją corocznego,
dobrego plonowania. Decyzja o sadzeniu drzew danej odmiany powinna uwzględniać jej wymagania
odnośnie stanowiska i potrzeb w zakresie warunków uprawy a także uwzględniać oczekiwania
konsumentów. W niniejszym opracowaniu odmiany gruszy do uprawy ekologicznej wybrano w oparciu o
wyniki doświadczeń odmianowo-porównawczych, w których zwracano uwagę na cechy produkcyjne oraz
podatność odmian w stosunku do chorób. Dodatkowe informacje czerpano z wieloletnich obserwacji
poczynionych w nasadzeniach kolekcyjnych Instytutu Ogrodnictwa. W opisach oraz zestawieniach
tabelarycznych podano cechy ważne z punktu widzenia producenta, pomocne w podjęciu decyzji o doborze
odmian do sadu gruszowego.
‘Alfa’ - odmiana czeska, została wyselekcjonowana z siewek powstałych z wolnego zapylenia odmiany
‘Dobra Ludwika’. Początkowo oceniana pod numerem hodowlanym TE-598. Ciekawa odmiana letnia o
atrakcyjnych, jasnych owocach. Wcześnie wchodzi w okres owocowania, zwłaszcza szczepiona na typach
pigwy. Owocuje umiarkowanie obficie, w miarę regularnie. W Polsce trudno jest jej konkurować z odmianą
‘Faworytka’, dlatego nie będzie miała większego znaczenia w produkcji towarowej. Warto ją wypróbować
w uprawie amatorskiej, gdyż jest odmianą, której owoce dłużej zachowują walory smakowe w porównaniu
z innymi odmianami o wczesnej porze dojrzewania.
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‘Amfora’ - odmiana czeska z Téchobužic, powstała ze skrzyżowania odmian ‘Konferencja’ x ‘Holenicka’.
Interesująca odmiana wczesno zimowa o wysokich walorach jakościowych i przechowalniczych owoców.
Wcześnie wchodzi w okres owocowania, wymaga przerzedzania zawiązków. Drzewa są łatwe do
prowadzenia w sadzie. Ze względu na słaby wzrost i pokrój korony nadaje się do sadów intensywnych,
zwłaszcza gdy rośnie na typach pigwy. Lepsze wyrastanie gruszek obserwuje się na ciepłych stanowiskach,
przydatnych do uprawy gruszy.
‘B. Williamsa’ - bardzo stara odmiana angielska, znaleziona w Berkshire przed 1770 rokiem. W USA
odmiana znana jest jako ‘Bartlett’. Od końca XVIII wieku aż do dzisiejszego dnia ‘Bonkreta Williamsa’
jest jedną z najpowszechniej uprawianych odmian na świecie. Odmiana deserowa i przerobowa, przydatna
zwłaszcza na susz i kompoty. W okres owocowania wchodzi bardzo wcześnie, owocuje obficie, regularnie.
Dla poprawienia wielkości owoców konieczne jest przerzedzanie zawiązków. Najlepiej owocuje na glebach
żyznych, przepuszczalnych, na stanowiskach zacisznych, wzniesionych. Na pigwie rośnie bardzo słabo i
wymaga stosowania pośredniej.
‘Carola’ - jest mieszańcem odmian ‘Johantorp’ x ‘Komisówka’. Wyselekcjonowałna w Szwecji w 1957
roku. Do Polski sprowadzona w drugiej połowie lat 80. XX wieku. Odmiana deserowa o bardzo
atrakcyjnych i smacznych owocach, wcześnie wchodząca w okres owocowania. Poważnym mankamentem
jest duża skłonność do przemiennego owocowania a w niektóre lata słabe zawiązanie owoców, zwłaszcza
na drzewach starszych. Jest bardzo łatwa do prowadzenia w sadzie, nadaje się na formy stożkowe. W
starszym wieku wymaga cięcia prześwietlającego a z uwagi na wyrastanie dużej liczby, długich, cienkich
pędów konieczne jest także cięcie letnie. Charakteryzuje się dobrą zdrowotnością drzew a ich duża
wytrzymałość na mróz powoduje, że nadaje się do uprawy w rejonach o surowszym klimacie. Należy
podkreślić duże walory przechowalnicze owoców. Nadaje się do gęstych nasadzeń, zwłaszcza gdy rośnie
na pigwie, z którą nie wykazuje niezgodności.
‘Concorde’ - odmiana pochodzi ze Stacji Doświadczalnej East Malling w Anglii, gdzie powstała ze
skrzyżowania odmian ‘Komisówka’ x ‘Konferencja’, wykonanego w 1969 roku. Wyselekcjonowano ją w
1977 roku. Odmiana jesienna, w okres owocowania wchodzi bardzo wcześnie i owocuje obficie. Wykazuje
lekkie skłonności do przemiennego owocowania. Odmiana deserowa o owocach wysokiej jakości.
‘David’ - odmiana wyhodowana we współpracy czesko-niemieckiej. Jest mieszańcem odmian ‘Jules
Guyot’ x ‘Komisówka’. Do produkcji wprowadzono ją w 1996 roku. Odmiana zimowa, wcześnie wchodzi
w okres owocowania, plonuje umiarkowanie obficie, regularnie. Mała podatność na choroby oraz słaby
wzrost drzew powodują, że może być polecana do uprawy jako interesująca odmiana zimowa.
‘Dicolor’ - odmiana czeska otrzymana w Stacji Doświadczalnej Téchobužice w wyniku skrzyżowania
odmian ‘Holenicka’ x ‘Bonkreta Williamsa’. Późno jesienna odmiana deserowa. Pierwsze owoce pojawiają
się w 2-3 roku po posadzeniu. Należy do odmian bardzo plennych i regularnie owocujących. Wymaga
przerzedzania zawiązków. Stosując ten zabieg uzyskuje się lepsze wyrastanie owoców. Poleca się ją sadzić
na pigwie, która ogranicza wzrost i wpływa na lepsze wyrastanie owoców. Walory smakowe gruszek oraz
atrakcyjne zabarwienie skórki rekompensują zbyt małe rozmiary owoców.
‘Dolores’ - odmiana polska o nieznanym rodowodzie, wyselekcjonowana w latach 70. XX wieku w Stacji
Doświadczalnej Prusy, należącej wówczas do Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Krzyżowanie
wykonano w 1954 roku. Odmiana jesienna, deserowa, średnio wcześnie wchodząca w okres owocowania,
plenna, ze skłonnością do przemienności. Jest łatwa do prowadzenia w sadzie. Atrakcyjne owoce o
czerwonej skórce.
‘Erika’ - odmiana czeska, wyselekcjonowana w 1983 roku w Stacji Doświadczalnej Téchobužice, z
populacji siewek Bera Boska x President Drouard. Krzyżowanie wykonano w 1955 roku w Holovousach.
Odmiana zimowa, deserowa o długim okresie przechowywania owoców. Należy do odmian wcześnie
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wchodzących w okres owocowania, plennych, regularnie owocujących. Jest łatwa do prowadzenia w
sadzie. Ceniona z uwagi na cechy produkcyjne oraz walory przechowalnicze gruszek.
‘Faworytka’ - została wyselekcjonowana około 1860 roku w Dorchester, Massachusetts, USA.
Przypuszcza się, że jest mieszańcem odmian ‘Topka Pękata’ x ‘Bonkreta Williamsa’. W Polsce od wielu
lat jest jedną z czołowych odmian letnich, uprawianą na skalę towarową. Letnia odmiana deserowa i
przerobowa, przydatna zwłaszcza na susz i kompoty. Udaje się na glebach żyznych i głębokich. Dosyć
wcześnie wchodzi w okres owocowania, plonuje obficie i regularnie. Można ją sadzić w wielu rejonach
kraju.
‘Hortensia’ - odmiana niemiecka wyhodowana w Dresden-Pilnitz. Powstała ze skrzyżowania odmian
Pstrągówka x Faworytka. W produkcji znalazła się w 1996 roku. Odmiana późno jesienna, wcześnie
wchodząca w okres owocowania. Plonuje regularnie, bardzo obficie.
‘Isolda’ - Odmiana niemiecka wyselekcjonowana w Dresden-Pilnitz z mieszańców ‘Jules Guyot’ x
‘Lipcówka Kolorowa’. Odmiana letnia, wcześnie wchodząca w okres owocowania, plonuje obficie i
regularnie. W odróżnieniu od innych odmian letnich charakteryzuje się lepszą trwałością owoców. Nie
mają one skłonności do tzw. „ulęgania” się po osiągnięciu dojrzałości konsumpcyjnej a dodatkowo
wyróżnia je bardzo dobry smak. Cechy te powodują, że jest jedną z ciekawszych grusz letnich.
‘Komisówka’ - odmiana jest siewką o nieznanym rodowodzie. Została znaleziona około 1840 roku we
Francji. Odmiana deserowa o bardzo smacznych owocach. W okres owocowania wchodzi późno, owocuje
umiarkowanie obficie, corocznie. Lepsze plonowanie uzyskuje się sadząc ją na typach pigwy. Owoce łatwo
opadają przed zbiorem. Wymaga gleb żyznych, głębokich oraz ciepłych stanowisk.
‘Konferencja’ - wyselekcjonowana w Anglii w Sawbridgeworth w 1864 roku a w 1884 została
wprowadzona do produkcji. Jest siewką z wolnego zapylenia odmiany ‘Leon Leclerc de Laval’. Jedna z
najbardziej rozpowszechnionych odmian gruszy uprawianej na skalę towarową, zwłaszcza w Europie
zachodniej. W Polsce jest podstawową odmianą późnojesienną. Odmiana deserowa o dużej plenności i
regularności owocowania. Wcześnie wchodzi w okres owocowania, wykazuje tendencję do przemienności.
Wymaga przerzedzania zawiązków, zabieg ten wpływa korzystnie na wielkość gruszek a jednocześnie
poprawia regularność owocowania. Nie udaje się na glebach zbyt lekkich oraz ciężkich, podmokłych, na
których porażana jest przez raka drzew owocowych.
‘Lipcówka Kol.’ - odmiana pochodzi z Ruen we Francji. Letnia odmiana deserowa, w okres owocowania
wchodzi wcześnie, owocuje na ogół przemiennie, w dobrych warunkach i przy należytej pielęgnacji może
owocować corocznie. Głównymi zaletami tej odmiany są: duża odporność drzew na parcha gruszy i
wczesna pora dojrzewania owoców. Podobnie jak u letnich odmian jabłoni owoce odmiany ‘Lipcówka
Kolorowa’ dojrzewają nierównomiernie. Mogą także przedwcześnie opadać, szczególnie na słabszych
glebach i na gorszych stanowiskach.
‘Radana’ - Odmiana czeska, wyselekcjonowana w latach 80. XX wieku w Téchobužicach z populacji
siewek ‘Dobra Ludwika’ x ‘Faworytka’. Letnia odmiana deserowa ciekawa z uwagi na wygląd i smak
owoców. Wcześnie wchodzi w okres owocowania. Pierwsze gruszki pojawiają się w 2-3 roku po
posadzeniu. Plonuje regularnie, obficie. Wymaga przerzedzania zawiązków. Stosując ten zabieg uzyskuje
się lepsze wyrastanie owoców.
‘Trewinka’ - stara odmiana francuska o nieznanym rodowodzie, znaleziona około 1862 roku w
miejscowości Trévoux. Letnia odmiana deserowa o bardzo atrakcyjnych, dobrze wyrośniętych owocach,
które smakiem ustępują owocom odmiany ‘Faworytka’. Nie mają skłonności do osypywania się, nawet po
osiągnięciu dojrzałości konsumpcyjnej. W okres owocowania wchodzi średnio wcześnie, plonuje dosyć
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regularnie, umiarkowanie obficie. Wymaga przerzedzania zawiązków, gdyż owocuje gronami. Jej owoce
nadają się do spożycia w stanie świeżym a także na przetwory.
‘Uta’ (‘Dazziling Gold’) - odmiana niemiecka wyhodowana w Dresden-Pilnitz. Wyselekcjonowana z
populacji siewek powstałych ze skrzyżowania odmian ‘Madame Verte’ x ‘Bera Boska’. Odmiana zimowa,
wcześnie wchodząca w okres owocowania. Plonuje obficie, regularnie. Nie ma skłonności do
przemiennego plonowania. Cenna z powodu atrakcyjnych, dorodnych owoców oraz z uwagi na łatwość w
produkcji.
‘Xenia’ - odmiana mołdawska powstała ze skrzyżowania odmian ‘Triumph de Vienne’ x 'Nikolaj Kruger'
wykonanego w 1962 roku. Została wyselekcjonowana w Instytucie Sadownictwa, Winorośli i Gorzelnictwa
Mołdawii. Jest ciekawą odmianą zimową o bardzo atrakcyjnych owocach, wcześnie wchodzącą w okres
owocowania,. Drzewa są łatwe do prowadzenia w sadzie. Wymaga przerzedzania zawiązków. Owoce
osiągają duże rozmiary zwłaszcza na dobrych stanowiskach oraz przy właściwej pielęgnacji (cięcie, i
formowanie koron, przerzedzanie związków). Owoce odmiany dobrze się przechowują w zwykłej chłodni.
Tabela 6. Podatność na choroby oraz mróz odmian gruszy przydatnych do uprawy ekologicznej.
Odmiana

Zdolność zrastania z
pigwą

Podatność na choroby
parch
zaraza ogniowa

Wytrzymałość drzew na
mróz

słaba/średnia

średnia

duża

duża

średnia

średnia

duża

średnia

słaba/średnia

średnia

duża

mała

b. dobra

mała

duża

b. duża

dobra

mała

duża

średnia

b. dobra

mała

duża/b. duża

średnia

Dicolor

dobra

mała

duża

średnia

Dolores

dobra

mała

nieznana

duża

b. dobra

średnia

duża

duża

Faworytka

słaba

średnia

duża

średnia

Hortensia

dobra

mała

duża

średnia

Isolda

dobra

mała

duża/b. duża

średnia/duża

Komisówka

dobra

mała

b. duża

duża

Konferencja

b. dobra

średnia

średnia

średnia

Lipcówka Kol.

b. słaba

mała

nieznana

mała

Radana

słaba

mała

duża

średnia/duża

Trewinka

słaba

mała

nieznana

średnia

Uta

słaba

b. mała

mała

średnia

Xenia

dobra

mała

mała

średnia

Alfa
Amfora
B. Williamsa
Carola
Concorde
David

Erika
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Tabela 7. Parametry jakościowe wybranych odmian gruszy, przydatnych do uprawy ekologicznej.
Parametry jakościowe w czasie zbioru
Masa owocu Jędrność
Ekstrakt Kwasowość
[g]
[kG]
[%]
[%]

Termin zbioru
owoców

Siła wzrostu
drzewa

1 poł. VIII

średnia

110-300

11,6

0,3

4,3

IX/X

średnia

120-235

14,6

0,2

6,3

1 poł. IX

średnia

100-190

9,3

0,3

6,6

½ IX

średnia

100-290

11,6

0,2

3,5

Concorde

2 poł. IX

średnia

180-325

15,1

0,1

6,2

David

1 poł. X

mała

130-320

14,2

0,2

5,8

Dicolor

IX/X

duża/średnia

120-315

13,2

0,1

4,5

Dolores

2 poł. IX

średnia

165-280

12,1

0,3

6,7

Erika

1 dek. X

średnia/mała

190-390

10,6

0,3

5,6

Faworytka

2 poł. VIII

duża

120-205

10,3

0,2

6,0

Hortensia

2 poł. IX

duża

150-290

14,6

0,4

4,6

Isolda

VII/VIII

średnia/słaba

89-195

12,6

0,2

5,7

Komisówka

IX/X

duża

165-345

14,6

0,3

4,8

Konferencja

2 poł. IX

średnia

95-250

11,6

0,1

6,1

½ VII

duża

85-130

10,7

0,1

5,2

1 poł. VIII

średnia

105-167

10,7

0,3

5,8

IX/X

średnia/mała

95-265

14,4

0,3

7,0

2 poł. IX

średnia

250-420

14,0

0,2

4,9

Odmiana

Alfa
Amfora
Bonkreta Williamsa
Carola

Lipcówka Kolorowa
Radana
Uta
Xenia

5.3.4 Dobór zapylaczy
Grusza jest gatunkiem znacznie trudniej zawiązującym owoce w porównaniu z jabłonią, gdyż jest bardziej
wrażliwa na niesprzyjające warunki pogodowe w czasie kwitnienia. Problemy z zapyleniem wynikają także
z faktu, że jej kwiaty są mniej atrakcyjne dla pszczół z uwagi na produkcję niewielkich ilości nektaru. Jeśli
w pobliżu sadu gruszowego rosną atrakcyjniejsze dla pszczół rośliny, wtedy kwiaty gruszy są mniej licznie
odwiedzane przez owady zapylające a w konsekwencji gorzej plonują. Konieczne jest zatem stworzenie
optymalnych warunków zapylenia co wiąże się z wyborem właściwego zapylacza, posadzeniem
odpowiedniej liczby drzew zapylacza i równomiernym rozmieszczeniem na kwaterze.
Większość odmian gruszy jest obcopylna co oznacza, że konieczne jest zapylenie pyłkiem innej odmiany
(tzw. zapylenie krzyżowe). Z reguły grusze wzajemnie się zapylają, jeśli tylko kwitną w podobnym czasie.
Tylko w niewielu przypadkach pojawia się intersterylność polegająca na tym, że niektóre odmiany, mimo
wykształcenia zdolnego do zapłodnienia pyłku, nie mogą się wzajemnie zapylić. Do takich odmian należą
m.in. takie pary odmian jak: ‘Bonkreta Williamsa’ i ‘Trewinka’, ‘Bonkreta Williamsa’ i ‘Beurre d'Anjou’
(‘Anjou’) czy ‘Uta’ i ‘Anjou’. Z tego powodu nie powinno się ich sadzić w jednej kwaterze tylko wybrać
odmiany zapewniające lesze zapylenie.
Ze względu na termin kwitnienia odmiany gruszy dzieli się na zasadnicze 3 grupy: wcześnie, średnio
wcześnie i późno kwitnące. Spotyka się jednak bardziej szczegółowe podziały z uwzględnieniem grup
pośrednich np. odmiany średnio późno kwitnące, których okres kwitnienia pokrywa się częściowo zarówno
z tymi średnio wcześnie jak i późno kwitnącymi. Jeśli wiosna następuje nagle, a do tego charakteryzuje się
wysokimi temperaturami, to różnice w porze kwitnienia między odmianami wcześnie i średnio wcześnie
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kwitnącymi zanikają. Natomiast między odmianami wspomnianych grup a tymi najpóźniej kwitnącymi
różnice są minimalne. Ważna jest także długość okresu kwitnienia. W przeciętnych warunkach jest ono
stosunkowo długie, jednak kiedy występują w tym czasie wysokie temperatury jest ono wyraźnie krótsze.
Znanym zjawiskiem u gruszy jest partenokarpia – czyli zawiązywanie owoców bez zapłodnienia (komory
nasienne są bez nasion). Powstanie owoców partenokarpicznych zależy przede wszystkim od odmiany,
kondycji drzewa oraz w dużej mierze od czynników pogodowych w czasie kwitnienia takich jak
temperatura i wilgotność powietrza. Zawiązywanie owoców partenokarpicznych zachodzi znacznie lepiej,
gdy temperatura wynosi minimum 15oC. Owoce beznasienne różnią się nieco wyglądem od tych
powstałych na drodze zapylenia krzyżowego. Najczęściej są bardziej wydłużone i nieco drobniejsze oraz
łatwiej osypują się przed zbiorem. Do odmian wysoce partenokarpicznych zalicza się ‘Konferencja’ i
‘Trewinka’ (syn. ‘Wczesna z Trevoux’).
Dobór zapylaczy dla nowych odmiany gruszy przedstawiono w tabeli 8. Jako zapylacze podano tylko te
odmiany, które są polecane do uprawy ekologicznej.
Tabela 8. Dobór zapylaczy dla odmian gruszy
Odmiana

Pora kwitnienia

Zapylacze

Alfa

śr. późna

‘Faworytka’, ‘Radana’

Amfora

śr. późna

‘Faworytka’

Bonkreta Williamsa i mutanty

śr. późna

‘Faworytka’, ‘Komisówka’, ‘Konferencja’

śr. wczesna

‘Faworytka’, ‘Komisówka’, ‘Konferencja’,

Carola
Concorde

śr. późna

‘Bonkreta Williamsa’, ‘Komisówka’, ‘Konferencja’

David

średnia

‘Bonkreta Williamsa’, ‘Concorde’, ‘Konferencja’

Dicolor

średnia

‘Erika’, ‘Konferencja’

Erika

średnia

‘Dicolor’, Konferencja’

Faworytkai mutanty

śr. późna

‘Bonkreta Williamsa’, Komisówka’, ‘Konferencja’,

Hortensia

śr. późna

‘Bonkreta Williamsa’, ‘Faworytka’, ‘Konferencja’

Isolda

śr. późna

Komisówka

śr. późno

Konferencja

śr. wczesna

‘Bonkreta Williamsa’, ‘Faworytka’, ‘Konferencja’
‘Bonkreta Williamsa’, ‘Concorde’, ‘Faworytka’, ‘Konferencja’,
‘Lipcówka Kolorowa’
‘Bonkreta Williamsa’, ‘Concorde’, ‘Fawortyka’, ‘Komisówka’

Lipcówka Kolorowa

śr. wczesna

‘Bonkreta Williamsa’, ‘Faworytka’, ‘Konferencja’, ‘Trewinka’

Radana
Trewinka

śr. późna
śr. wczesna

‘Amfora’, ‘Bonkreta Williamsa’, ‘Faworytka’
‘Konferencja’

Uta

średnia

‘Bonkreta Williamsa’, ‘Concorde’, ‘Faworytka’, ‘Konferencja’

Xenia

średnia

‘Konferencja’,

36

5.4. Uprawa śliwy w sadach ekologicznych
5.4.1. Specyfika gatunku
Śliwa jest gatunkiem powszechnie uprawianym w Polsce. Powierzchnia jej uprawy, prowadzonej metodą
tradycyjną i integrowaną, wynosi ponad 20 000 ha, a zbiory owoców blisko 100 tysięcy ton rocznie. W
warunkach klimatycznych naszego kraju drzewa śliw plonują zwykle dobrze i regularnie. Zdarza się
jednak, że plonowanie jest słabe lub przemienne, a przyczyną tego mogą być niesprzyjające warunki
klimatyczno – glebowe. Bardzo ważny jest więc wybór odpowiedniej lokalizacji sadu, który pozwala często
zapobiegać uszkodzeniom mrozowym drzew, a dzięki temu także porażeniu przez choroby. Śliwy mają
płytki system korzeniowy, dlatego wymagają gleb żyznych, ciepłych i przewiewnych. Generalnie pod śliwy
nadają się takie gleby, na których dobrze rośnie jabłoń i wiśnia. Ważnym czynnikiem wpływającym na
dobry wzrost, zawiązywanie owoców i plonowanie śliw jest również suma i rozkład opadów w ciągu roku.
Dobrze jest, jeśli roczna ilość opadów wynosi co najmniej 600 mm i gdy duża ich część przypada na okres
wiosenny. Jeśli opadów jest mniej wskazane jest nawadnianie sadu.

5.4.2. Doświadczenia z ekologiczną uprawą śliwy w ESD w Nowym Dworze-Parceli
Doświadczenia prowadzone w ESD dowiodły, że uprawa śliw w sadach ekologicznych sprawia wiele
trudności. Drzewa odmian polecanych do sadów prowadzonych metodami ekologicznymi powinny być
odporne lub mało wrażliwe na choroby i szkodniki. Nie ma odmian, które byłyby odporne na groźne
choroby i szkodniki występujące na śliwach. Na występowanie wielu patogenów wpływ mają warunki
klimatyczne. Na przykład w mokre lata na drzewach śliw powszechnie występuje brunatna zgnilizna drzew
pestkowych, powodująca masowe gnicie owoców. Również stopień nasilenia występowania szkodników
w dużym stopniu zależy od warunków klimatycznych. Jednak największy problem w uprawie śliw stanowi
choroba wirusowa, zwana szarką (fot. 1). Uprawiane odmiany śliw wykazują różny stopień podatności na
tę chorobę. Ważne, aby do uprawy w sadach ekologicznych wybierać odmiany tolerancyjne wobec szarki,
a jeszcze lepiej gdyby były one na tę chorobę całkowicie odporne. Pierwszą odmianą odporną na szarkę
jest śliwa o nazwie ’Jojo’. Odmianami o owocach wysokiej jakości, a jednocześnie tolerancyjnymi na
szarkę są m. in.: ‘Herman’, ‘Cacanska Rana’, ‘Katinka’, ‘Kalipso’, ‘Cacanska Lepotica’, ‘Cacanska
Najbolja’, ‘Hanita’, ‘Amers’, ‘Valjevka’, ‘Żółta Afaska’, ‘Elena’, ‘President’. Na drzewach wymienionych
odmian szarka powoduje chlorotyczne przebarwienia na liściach, ale owoce pozostają zdrowe. Ważne jest,
aby po posadzeniu drzewek regularnie kontrolować nasadzenie pod kątem potencjalnych zagrożeń ze
strony chorób i szkodników, a szczególne znaczenie ma lustrowanie drzew i usuwanie tych, które zostały
porażone przez szarkę. Rozprzestrzenianiu szarki można zapobiegać zwalczając mszyce, które są wektorem
wirusa. Niestety w uprawie ekologicznej zwalczanie mszyc jest bardzo trudne.
Badania pokazały, że w ekologicznej uprawie śliw problemem są też choroby grzybowe takie jak
dziurkowatość liści i brunatna zgnilizna drzew pestkowych, które rozwijają się zwłaszcza w lata wilgotne.
W ESD do odmian mało podatnych na wymienione choroby należały m. in.: ‘Herman’, ‘Katinka’,
‘Cacanska Rana’, ‘Valjevka’.
Poważnym problemem w uprawie śliw są szkodniki. Poza wymienionymi wcześniej mszycami groźna jest
owocówka śliwkóweczka, której larwy żerują w owocach, powodując ich robaczywienie. Ponadto w
ekologicznej uprawie śliw problem mogą stanowić: owocnice, pordzewiacz śliwowy, misecznik śliwowy i
przędziorki. Dotychczas nie ma odmian śliw odpornych na te szkodniki, a badania dotyczące preferencji
poszczególnych szkodników w stosunku do odmian są ograniczone.
W jednym z doświadczeń prowadzonych w ESD w Nowym Dworze-Parceli rosły 4 odmiany śliwy
domowej, polecane w Polsce do integrowanej produkcji owoców: ‘Herman’ (fot.2), ‘Cacanska Rana’ (fot.
3), ‘Valjevka’ (fot. 4) i ‘Żółta Afaska’ (fot. 5). Drzewka szczepione na siewkach ałyczy posadzono
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w rozstawie 4,5 x 3,5 m, w czterech powtórzeniach, po pięć na poletku i prowadzono zgodnie z zasadami
sadownictwa ekologicznego (fot. 6). Program ochrony śliw w ESD przed chorobami obejmował corocznie
2-3 zabiegi preparatem miedziowym (Miedzian 50 WG w dawce 3 kg/ha). Program ochrony śliw przed
szkodnikami obejmował 1 zabieg preparatem Treol 770 EC lub Promanal 60 EC przeciwko przędziorkowi
owocowcowi (Panonychus ulmi) i misecznikowi śliwowemu (Parthenolecanium corni). Mszyce
zwalczano stosując od jednego do kilku zabiegów, w zależności od nasilenia występowania szkodnika,
mieszaniną Bioczosu i mydła ogrodniczego. Ponadto w latach 2009-2012 wykonywano 2-3- krotnie zabiegi
preparatem bakteryjnym SpinTor 240 SC przeciwko owocówce śliwkóweczce (Laspeyresia funebrana).
Pierwsze owoce z drzew odmian: ‘Herman’, ‘Cacanska Rana’ i ‘Valjevka’ zebrano w trzecim roku po
posadzeniu, a z drzew odmiany ‘Żółta Afaska’ – dwa lata później. Poziom plonowania drzew zmieniał się
w latach badań i zależał głównie od warunków klimatycznych w czasie kwitnienia. Wiosenne przymrozki,
wietrzna i deszczowa pogoda oraz uszkodzenie zawiązków przez owocnice (Hoplocampa minuta i
Hoplocampa flava) to główne przyczyny słabego plonowania drzew w warunkach ESD. Najregularniej
plonowały drzewa odmiany ‘Herman’ i ‘Żółta Afaska’. W okresie 2008-2013 zebrano z drzew
wymienionych odmian odpowiednio 25,4 i 22,7 kg owoców w przeliczeniu na 1 drzewo. Pozostałe
odmiany plonowały wyraźnie słabiej. Najsłabiej owocowały drzewa odmiany ‘Cacanska Rana’.
Największą masę miały owoce odmiany ‘Żółta Afaska’, jednakże w plonie tej odmiany obserwowano
największy udział owoców uszkodzonych przez owocówkę śliwkóweczkę (Laspeyresia funebrana)
i porażonych przez brunatną zgniliznę drzew pestkowych (Monilinia laxa, Monilinia fructigena) (tab. 9).
Tabela 9. Wzrost, plonowanie oraz jakość owoców 4 odmian śliwy domowej w warunkach uprawy ekologicznej
% uszkodzonych owoców
owocówka
brunatna
śliwkóweczka
zgnilizna
2,1 c
2,4 c

PPPP*
[cm²]
2013

Suma
plonów
2008-2013

Termin
dojrzewania
owoców

Masa
owocu
[g]

Herman

107,0 b

25,4 a

23.07

30,0 d

Cacanska Rana

134,9 a

6,1 c

30.07

51,5 b

1,8 c

6,8 b

Valjevka

131,3 a

11,8 b

13.09

33,5 c

4,0 b

1,5 c

22,7 a

10.09

63,7 a

17,4 a

30,6 a

Odmiana

ŻółtaAfaska
129,8 a
* pole poprzecznego przekroju pnia

Źródło: Głowacka A., Rozpara E. 2014. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Vol. 59(3):56-60

Spośród ocenianych odmian śliwy domowej (Prunus domestica L.) w uprawie ekologicznej sprawdziła się
odmiana ‘Herman’. Mimo, że jej drzewa kwitły wcześnie, podobnie jak drzewa odmiany ‘Cacanska Rana’,
to lepiej zawiązywały owoce i regularniej plonowały. Odmiany ‘Cacanska Rana’ i ‘Valjevka’ miały dobrej
jakości owoce, ale były zawodne w owocowaniu. Drzewa odmiany ‘Żółta Afaska’ plonowały regularnie,
ale niezadowalająca była jakość owoców, które okazały się podatne na uszkodzenia przez owocówkę
śliwkóweczkę oraz przez brunatną zgniliznę drzew pestkowych.
Wyniki omówionego doświadczenia wskazują, że wybierając odmiany śliw do sadu prowadzonego
metodami ekologicznymi należy kierować się nie tylko małą podatnością drzew na choroby i wysoką
jakością owoców, ale również wysoką plennością drzew. Biorąc pod uwagę wymienione czynniki,
wybrałyśmy kilka odmian śliw, które mogą być przydatne do uprawy ekologicznej.

5.4.3. Odmiany śliwy do uprawy ekologicznej
‘Herman’- odmiana tolerancyjna na szarkę oraz średnio podatna na choroby grzybowe owoców, kory i
pędów, odznaczająca się dobrą plennością drzew i bardzo wczesnym terminem dojrzewania. Jej owoce są
średniej wielkości, szerokoowalne. Okrywa je fioletowoniebieska skórka z gęstym niebieskim nalotem,
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który utrzymuje się długo po zbiorze. Miąższ żóltobiaławy, bardzo smaczny, łatwo oddzielający się od
pestki.
‘Katinka’ - odmiana wytrzymała na mróz, tolerancyjna na szarkę i mało wrażliwa na inne choroby
owoców, kory i drewna. Jej drzewa rosną średnio silnie, w owocowanie wchodzą w drugim lub trzecim
roku po posadzeniu, owocują obficie i regularnie. Owoce, zależnie od pogody, dojrzewają w trzeciej
dekadzie lipca lub na przełomie lipca i sierpnia, zaraz po odmianie ‘Herman’. Są małe, o masie 20-28 g, a
kształtem przypominają węgierki. Skórka u mniej dojrzałych owoców jest bordowoniebieska, a w pełnej
dojrzałości - granatowa. Miąższ żółty lub pomarańczowożółty, bardzo smaczny, z bardzo dobrze
oddzielającą się pestką.
‘Kalipso’ – odmiana o dużej wytrzymałości na mróz i tolerancyjna na szarkę, o owocach mało podatnych
na choroby powodujące ich gnicie. Jej drzewa plonują corocznie, obficie. Owoce dojrzewają na przełomie
lipca i sierpnia, zwykle 2-3 dni po odmianie ‘Katinka’. Są średniej wielkości, o masie 30-40 g,
szerokoowalne. Skórka niebieskofioletowa z intensywnym, szarym nalotem woskowym. Miąższ
początkowo żółty, a w pełnej dojrzałości - pomarańczowożółty, zwarty, soczysty, bardzo smaczny, łatwo
oddzielający się od pestki.
‘Cacanska Lepotica’ – odmiana średnio wytrzymała na mróz, tolerancyjna na szarkę oraz mało podatna
na inne choroby śliw. Jej drzewa plonują bardzo dobrze i regularnie. Owoce dojrzewają pod koniec
pierwszej dekady sierpnia, są średniej wielkości lub duże, o masie ok. 40 g. Skórka ciemnogranatowa,
bardzo atrakcyjna. Całą jej powierzchnię pokrywa obfity, jasnoniebieski nalot. Miąższ jest zielonożółty,
dość jędrny, soczysty i bardzo łatwo oddziela się od pestki.
‘Węgierka Wczesna’ – odmiana o zdrowych, wytrzymałych na mróz i dobrze plonujących drzewach. Jej
owoce dojrzewają około połowy sierpnia. Są to typowe węgierki, charakterystycznie spłaszczone. Skórka
jest cienka, brązowogranatowa, pokryta szaroniebieskim nalotem. Miąższ zielonożółty lub żółty, ścisły,
soczysty i aromatyczny, bardzo smaczny, łatwo oddziela się od pestki.
‘Cacanska Najbolja’ – odmiana średnio wytrzymała na mróz, tolerancyjna na szarkę i mało podatna na
inne choroby śliw. Jej drzewa plonują dobrze i przeważnie corocznie, chociaż można się spotkać z
obniżonym plonowaniem lub całkowitym brakiem plonu, czego powodem jest przemarznięcie kwiatów w
czasie surowej zimy. Owoce dojrzewają najczęściej w końcu sierpnia i osiągają masę ok. 60 g. Ich skórka
jest granatowa, na całej powierzchni pokryta intensywnym, niebieskim nalotem woskowym, który nadaje
owocom bardzo atrakcyjny wygląd. Miąższ zielonożółty, zwarty, o przeciętnym smaku, bardzo łatwo
oddziela się od pestki.
‘Amers’ – odmiana wytrzymała na mróz, tolerancyjna na szarkę i mało podatna na inne choroby śliw, w
tym na choroby grzybowe. Jej drzewa plonują obficie i regularnie. Owoce osiągają dojrzałość zbiorczą w
drugiej dekadzie września. Są duże, o masie 50-60 g, owalne, lekko spłaszczone. Okrywa je
fioletowoniebieska lub bordowoniebieska skórka, która słabo się wybarwia u owoców zacienionych. Dla
uzyskania jednolitego koloru skórki potrzebna jest duża ilość światła słonecznego, dlatego wskazane jest
stosowanie letniego cięcia prześwietlającego. Miąższ jest żółty do pomarańczowożółtego, dość jędrny,
smaczny i bardzo dobrze oddziela się od pestki.
‘Jojo’ – pierwsza odmiana odporna na szarkę. Jej drzewa plonują dobrze i regularnie. W niektóre lata mają
skłonność do zawiązywania nadmiernej liczby owoców, a wtedy owoce drobnieją i pogarsza się ich jakość.
Owoce dojrzewają w drugiej dekadzie września, ale po uzyskaniu dojrzałości zbiorczej mogą jeszcze dość
długo pozostawać na drzewie, gdyż nie miękną i nie przejrzewają. Przy umiarkowanym plonowaniu
osiągają masę 40-50 g. Skórka jest gruba i dość twarda, barwy granatowej, z gęstym, szaroniebieskim
nalotem. Miąższ żółtopomarańczowy, jędrny, średnio oddziela się od pestki, a jego smak zależy od sezonu
wegetacyjnego.
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‘Bluefre’ - odmiana o dużej wytrzymałości drzew na mróz, tolerancyjna wobec szarki i mało podatna na
inne choroby śliw. Jej drzewa plonują dobrze i regularnie. Owoce dojrzewają w drugiej dekadzie września
i są duże do bardzo dużych (60-70 g). Skórka o bardzo atrakcyjnym, ciemnoniebieskim zabarwieniu,
pokryta jest obfitym, jasnym nalotem. Miąższ zielonożółty, a w pełnej dojrzałości - żółty, miękki, bardzo
soczysty i smaczny, niestety słabo oddziela się od pestki.
‘Elena’ - odmiana tolerancyjna na szarkę, o owocach mało podatnych na gnicie powodowane przez
brunatną zgnilizną drzew pestkowych. Jej drzewa mają długi okres wegetacji, dlatego końce pędów w
czasie zimy często przemarzają, ale łatwo się regenerują. Plonują dobrze i regularnie. Owoce osiągają
dojrzałość zbiorczą w końcu września lub na początku października. Są średniej wielkości, o masie 30-32
g, wydłużone i podzielone głębokim szwem na dwie nie zawsze równe części. Skórka ciemnoniebieska z
wyraźnym jasnym nalotem. Miąższ zielonkawożółty, ścisły, z dużą zawartością suchej masy i cukrów, w
pełnej dojrzałości przypomina smakiem ‘Węgierkę Zwykłą’, niezbyt łatwo oddziela się od pestki.
‘President’ – odmiana dość wytrzymała na mróz i mało podatna na większość chorób, w tym także na
szarkę. Wyjątkiem jest brunatna zgnilizna drzew pestkowych, na którą jest wrażliwa. Jej drzewa plonują
dobrze i corocznie. Owoce dojrzewają od końca września do końca października, zależnie od rejonu uprawy
i warunków klimatycznych w danym roku. Są duże, o masie 50-60 g, owalne. Skórka w chłodniejsze lata
jest koloru bordowego, a w lata cieplejsze bordofioletowa lub prawie granatowa. Miąższ dojrzałego owocu
żółtozielony lub żółty, dość zwarty, dość dobrze oddziela się od pestki. W lata chłodne ma smak przeciętny,
natomiast jeśli w okresie dojrzewania owoców jest dużo słońca i ciepła - owoce mogą być bardzo smaczne.
Tabela 10. Inne odmiany śliwy przydatne do uprawy ekologicznej
Termin
zbioru

Plenność

Masa
1 owocu
[g]

Odchodzenie
pestki od
miąższu

Wrażliwość
na choroby
grzybowe

Wrażliwość na
szarkę

Wytrzymałość
drzew na
mróz

Fryga

pocz. VIII

dość duża

25-30

dobre

mała

mała

średnia

Opal

pocz. VIII

b. duża

25-30

dobre

średnia

mała

średnia

Renkloda Althana

koniec VIII

średnia

40-45

średnie

średnia

mała-średnia

mała

Kirka

koniec VIII

średnia

45-50

dobre

średnia

średnia

mała

Pocz. X

b. duża

30-35

średnie

mała

mała

duża

Odmiana

Presenta

5.4.4. Dobór zapylaczy
Wśród odmian śliw uprawianych w naszym kraju są odmiany samopylne, częściowo samopylne oraz
obcopylne. Odmiany obcopylne należy sadzić w towarzystwie zapylaczy. Odmiany częściowo samopylne
po zapyleniu własnym pyłkiem mogą zawiązać owoce, ale ich plonowanie jest słabsze niż przy zapyleniu
krzyżowym, dlatego one również powinny być sadzone w towarzystwie odpowiednich odmian
zapylających. Dobierając zapylacze należy wybierać takie odmiany, których termin kwitnienia jest
zbliżony do odmiany podstawowej. Stosunki zapyleń oraz zapylacze dla odmian polecanych do uprawy w
sadach prowadzonych metodami ekologicznymi zamieszczono w tabeli 11.
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Tabela 11. Zestawienie zapylaczy dla wybranych odmian śliw przydatnych do uprawy ekologicznej
Odmiana

Zapylacze

Herman

odmiana częściowo samopłodna. Zapylacze: Cacanska Lepotica, Earliblue, Amers

Katinka

odmiana samopłodna

Kalipso

odmiana samopłodna

Fryga

Cacanska Lepotica, Cacanska Najbolja, Renkloda Althana, Renkloda Ulena

Opal

odmiana samopłodna

Węgierka Wczesna

odmiana samopłodna

Cacanska Lepotica

odmiana samopłodna

Cacanska Najbolja

President

Ruth Gerstetter, Cacanska Rana, Cacanska Lepotica, Stanley
odmiana częściowo samopłodna. Zapylacze: Cacanska Lepotica, Cacanska Najbolja,
Stanley, Empress, Bluefre, Węgierka Dąbrowicka
odmiana samopłodna
odmiana częściowo samopłodna. Zapylacze: Stanley, Węgierka Włoska, Verity,
Empress, President
Stanley, Empress, Amers, Valor

Elena

odmiana samopłodna

Elana

odmiana samopłodna

Amers
Jojo
Bluefre

5.5. Uprawa wiśni w sadach ekologicznych
5.5.1. Specyfika gatunku
Wiśnia jest ważnym gatunkiem sadowniczym w Polsce. Zarówno pod względem liczby drzew jak i
wielkości produkcji zajmuje ona drugie miejsce po jabłoni. Powierzchnia uprawy wiśni wynosi ponad 33
000 ha, a zbiory owoców ponad 170 tysięcy ton rocznie. W warunkach klimatycznych naszego kraju
drzewa tego gatunku plonują zwykle dobrze i regularnie. Zdarza się jednak, że plonowanie jest słabe lub
przemienne, a przyczyną tego może być zła lokalizacja sadu. Wiśnie dobrze rosną na glebach bielicowych
zasobnych w próchnicę, o uregulowanych stosunkach wodnych. Na glebie piaszczystej zrzucają dużo
zawiązków owocowych lub mają drobne owoce. Na glebach zbyt zwięzłych, podmokłych i zimnych są
natomiast porażane przez choroby kory i drewna, zwłaszcza przez raka bakteryjnego.
Wiśnia jest uprawiana z powodzeniem w sadach towarowych prowadzonych metodą integrowaną. Jej
uprawa w sadach ekologicznych sprawia natomiast wiele trudności. Odmiany wiśni wybierane do sadów
prowadzonych metodami ekologicznymi powinny być odporne lub mało wrażliwe na choroby grzybowe,
a zwłaszcza na drobną plamistość liści drzew pestkowych oraz na brunatną zgniliznę owoców drzew
pestkowych. Podstawową odmianą w polskich sadach wiśniowych jest ‘Łutówka’. Jest ona bardzo dobrze
przystosowana do warunków klimatycznych naszego kraju. Do jej zalet należą m. in.: słaby wzrost drzew,
wczesne wchodzenie ich w okres owocowania, wysokie i niezawodne plonowanie oraz mała podatność na
raka bakteryjnego. ‘Łutówka’ jest jednak wrażliwa na drobną plamistość liści drzew pestkowych, a starsze
drzewa są podatne na ogałacanie się z liści. W uprawach prowadzonych metodami ekologicznymi nie ma
dotychczas możliwości skutecznej ochrony drzew przed drobną plamistością liści, dlatego najważniejsza
towarowa odmiana wiśni nie nadaje się do tego typu nasadzeń. Poza drobną plamistością liści drzew
pestkowych problemem w uprawie wiśni są też gorzka i brunatna zgnilizna owoców. Rozwojowi tych
chorób sprzyja wilgotny klimat i duża ilość opadów. Niestety nie ma odmian, które byłyby odporne na
wszystkie choroby i szkodniki występujące na wiśniach. Jedne odmiany są mniej podatne na jedną chorobę,
a inne – na inną. Dobrze byłoby, aby odmiany wybierane do sadów prowadzonych metodami
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ekologicznymi były mało podatne na uszkodzenia przez szkodniki, w szczególności przez nasionnicę
trześniówkę. Ważna jest też wysoka jakość owoców - owoce odmian przeznaczonych do spożycia powinny
być duże, smaczne i posiadać niską zawartość kwasów. Odmiany przetwórcze natomiast powinny być
plenne, aromatyczne i mieć ładną barwę soku, który nie wycieka po oderwaniu szypułki. Owoce wiśni mają
wyjątkowo wysoką wartość dietetyczną, ponieważ zawierają znaczną ilość cukrów (8-10%), kwasów
organicznych (1,5-2%), pektyny, garbniki, karoteny, witaminy (C, B, PP i kwas foliowy), a także ważne
dla zdrowia człowieka składniki mineralne, takie jak: miedź, potas, żelazo, magnez, fosfor, wapń i sód.
Ułatwiają one wiązanie i wydalanie z organizmu toksyn, obniżają też poziom cholesterolu we krwi. Ponadto
owoce wiśni zawierają bardzo dużo antocyjanów, flawonoidów, melatoninę i inne bioaktywne składniki
określane mianem "fitochemikalia" o silnym działaniu przeciwzapalnym (antygorączkowym)
i antyrakowym. Ich właściwości antyutleniające są kilkakrotnie wyższe niż witaminy C.

5.5.2. Wyniki doświadczeń z ekologiczną uprawą wiśni w ESD w Nowym Dworze-Parceli
W związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem na owoce pochodzące z upraw ekologicznych w ESD w
Nowym Dworze-Parceli podjęto próbę wytypowania najlepiej sprawdzających się odmian wiśni w tego
typu nasadzeniach. Odmiany do badań wyselekcjonowano na podstawie obserwacji prowadzonych w
latach 2002-2003 na ponad stu odmianach w kolekcji wiśni w Dąbrowicach k/Skierniewic. Na podstawie
przeprowadzonych obserwacji wybrano takie odmiany, które wyróżniały się w uprawie integrowanej dużą
plennością, dobrą jakością owoców i wysoką odpornością na choroby grzybowe, w szczególności na
drobną plamistość liści i gorzką zgniliznę. Wśród wyselekcjonowanych odmian znalazły się: ‘Stevensbaer’,
‘Elmer’, ‘Pamiati Vavilova’, ‘Włodzimierska’ (fot. 7), ‘Wanda’ (fot. 8), ‘Naumburger’ (Fot. 9), ‘Słupia
Nadbrzeżna’ (fot. 10), ‘Oblacińska’ (fot. 11), ‘Lucyna’ (fot. 12) oraz 7 typów wiśni sokowych oznaczonych
symbolami: ‘W1/02’, ‘W2/02’, ‘W7/02’, ‘W8/02’, ‘W9/02’, ‘W10/02’ i ‘W12/02’. Drzewka szczepione na
siewkach antypki posadzono wiosną 2004 roku w rozstawie 4,5 x 2,5 m, w czterech powtórzeniach, po trzy
na poletku i prowadzono je zgodnie z zasadami sadownictwa ekologicznego. Program ochrony wiśni przed
chorobami obejmował corocznie 1-3 zabiegi preparatem miedziowym (Miedzian 50 WG lub Miedzian
Extra 350 SC). Mszyce zwalczano stosując od jednego do kilku zabiegów, w zależności od nasilenia
występowania szkodnika, mieszaniną Bioczosu i mydła ogrodniczego lub mydła ogrodniczego i denaturatu.
Siła wzrostu drzew wiśni była ograniczana przez choroby, a przede wszystkim przez drobną plamistość
liści drzew pestkowych. Jej objawy pojawiały się na liściach ocenianych odmian wiśni we wszystkich
sezonach wegetacyjnych. Stopień nasilenia tej choroby był ściśle związany z przebiegiem pogody oraz z
odmianą. W deszczowe lata całkowita defoliacja najpodatniejszych na porażenie odmian wiśni, do których
należały: ‘Elmer’, ‘Naumburger’, ‘Stevensbaer’ i ‘W9/02’, następowała już w końcu lipca. Następstwem
tego był słaby wzrost drzew wymienionych odmian, istotnie słabsze plonowanie w porównaniu z
odmianami mniej podatnymi na tę chorobę, a w konsekwencji ich zamieranie.
Pierwsze owoce z drzew wiśni: ‘Wanda’, ‘Pamiati Vavilova’, ‘Stevensbaer’, ‘Elmer’ ‘W2/02’, ‘W10/02’
oraz ‘W12/02’ zebrano w drugim roku po posadzeniu, a z drzew pozostałych odmian – rok później. Poziom
plonowania zmieniał się w latach badań. Wiosenne przymrozki, wietrzna i deszczowa pogoda oraz
porażenie przez drobną plamistość liści drzew pestkowych to główne przyczyny uzyskiwania niskich
plonów w warunkach ESD. Do najlepiej plonujących odmian należały ‘Wanda’ i ‘Oblacińska’. W okresie
2006-2011 zebrano z drzew wymienionych odmian odpowiednio 18,0 i 17,2 kg owoców w przeliczeniu na
1 drzewo. Pozostałe odmiany plonowały wyraźnie słabiej. Najsłabiej owocowały drzewa odmiany ‘Elmer’
(tab. 12).
Wśród ocenianych odmian największe i najmniej porażone przez choroby i szkodniki owoce miała wiśnia
oznaczona symbolem ‘W12/02’ (fot. 13). Drobniejsze, ale dobre jakościowo były również owoce odmian
oznaczonych symbolami ‘W2/02’ i ‘W10/02’. Uzyskanie dobrej jakości owoców z drzew większości
ocenianych odmian wiśni było jednak trudne z powodu porażenia przez nasionnicę trześniówkę oraz

42

brunatną i gorzką zgniliznę. Owoce najwcześniejszych odmian wiśni dojrzewały na początku lipca, a
najpóźniejszych w ostatniej dekadzie lipca. Owoce odmian późno dojrzewających były mniej podatne na
porażenie przez nasionnicę trześniówkę niż owoce odmian wcześnie dojrzewających. Podobną zależność
stwierdzono w przypadku porażenia owoców wiśni przez brunatną zgniliznę drzew pestkowych (tab. 12).
Tabela 12. Wzrost, plonowanie oraz jakość owoców 16 odmian wiśni w warunkach uprawy ekologicznej.
PPPP*
[cm²]
2011

Suma
plonów
2008-2011

Pamiati Vavilova

66,9 h

Wanda

43,0 de

Oblacińska

Odmiana

Lucyna

% uszkodzonych owoców
nasionnica
brunatna
gorzka
trześniówka zgnilizna
zgnilizna
18,7 f
11,2 de
2,3 a-d

Masa
owocu
[g]

Termin
dojrzewania
owoców

6,7 cd

4,8 g

02.07

18,0 i

3,7 d

07.07

13,1 de

10,8 d

4,8 e

35,1 bc

17,2 i

3,4 c

08.07

14,2 def

9,6 cd

0,0 a

99,5 i

15,1 h

4,3 ef

10.07

24,3 g

19,0 f

0,0 a

Naumburger

38,7 cd

6,1 c

3,9 d

12.07

16,8 ef

13,1 e

2,8 b-e

W 1/02

47,5 ef

8,6 e

4,5 ef

12.07

7,5 bc

7,5 c

2,3 a-d

Elmer

21,9 a

1,9 a

5,0 g

13.07

28,1 g

21,0 f

7,0 f

Włodzimierska

56,2 g

8,0 de

4,3 e

13.07

14,7 def

8,0 c

2,8 b-e

W 8/02

48,8 ef

8,5 e

3,9 d

13.07

10,2 cd

4,8 b

2,8 b-e

W 2/02

36,1 bc

7,6 de

3,1 bc

15.07

0,6 a

1,6 a

0,5 ab

W 9/02

30,1 b

2,4 ab

3,0 b

15.07

3,4 ab

1,7 a

3,0 cde

W 7/02

34,8 bc

2,6 ab

4,5 f

16.07

10,8 cd

5,0 b

1,8 abc

W 10/02

47,8 ef

6,8 cd

2,8 a

17.07

3,4 ab

2,2 a

1,3 abc

W 12/02

50,1 f

11,7 f

5,6 h

19.07

1,0 a

0,0 a

0,0 a

Stevensbaer

33,6 bc

3,4 b

2,6 a

20.07

1,2 a

0,7 a

2,5 b-e

Słupia Nadbrzeżna

36,9 c

13,1 g

3,2 bc

23.07

3,2 ab

0,7 a

4,5 de

*pole poprzecznego przekroju pnia
Źródło: Rozpara E., Głowacka A. 15th International Conference on Organic Fruit-Growing. Hohenheim (Germany), 20-22
February 2012: 375-381.

5.5.3. Odmiany wiśni przydatne do upraw ekologicznych
Uzyskane w ESD wyniki wskazują, że bardzo duży problem w ekologicznej uprawie wiśni stanowią:
drobna plamistość liści drzew pestkowych, patogeny powodujące gnicie owoców oraz nasionnica
trześniówka. Program ochrony oparty na środkach dopuszczonych do stosowania w sadach prowadzonych
metodami ekologicznymi nie zapewnił utrzymania dobrej zdrowotności drzew oraz uzyskania wysokich
plonów i odpowiedniej jakości owoców z drzew żadnej z odmian objętych doświadczeniem. Nawet
odmiany wiśni wyróżniające się małą podatnością na drobną plamistość liści drzew pestkowych w uprawie
integrowanej, okazały się wrażliwe w warunkach uprawy ekologicznej.
Niestety, mało jest odmian wiśni, które można byłoby z pełną odpwiedzialnością polecić do uprawy w
sadach ekologicznych. Od kilku lat jednak w badaniach porównawczo-odmianowych Instytutu
Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach oceniana jest grupa nowych odmian. Są wśród
nich odmiany wyróżniające się bardzo dobrym stanem zdrowotnym drzew, dobrym plonowaniem i wysoką
jakością owoców w uprawie integrowanej. Warto sprawdzić ich przydatność do uprawy w sadach
prowadzonych metodami ekologicznymi. Są to między innymi ‘Czudo Wisznia’, ‘Turgieniewka’, ‘Morina’
i ‘Rubellit’. Poniżej przedstawiamy ich krótką charakterystykę.
‘Czudo Wisznia’ – odmiana ukraińska bardzo atrakcyjnych owocach, które są przydatne przede wszystkim
do spożycia w stanie świeżym, ale nadają się również na przetwory. Jej drzewa rosną silnie, plonują
regularnie, są średnio plenne. Owoce dojrzewają zwykle na przełomie drugiej i trzeciej dekady czerwca.
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Są duże lub bardzo duże, o masie 7,5 – 8,5 g, nerkowate. Skórka ciemnoczerwona. Miąższ
ciemnoczerwony, jędrny, kwaśno-słodki, smaczny.
‘Turgieniewka’ – odmiana rosyjska, o wysokiej zdrowotności drzew i atrakcyjnych owocach, przydatnych
do bezpośredniej konsumpcji oraz do przetwórstwa. Jej drzewa są wytrzymałe na mróz, plonują dobrze, ale
nie zawsze regularnie, ponieważ pąki kwiatowe są wrażliwe na późnowiosenne przymrozki. Owoce
dojrzewają zwykle w pierwszej dekadzie lipca. Są duże, o masie 6,0-7,0 g, wydłużone. Okrywa je
brązowoczerwona skórka. Miąższ ciemnoczerwony, luźny, słodko-kwaskowy, smaczny.
‘Morina’ – odmiana niemiecka, wytrzymała na mróz, wyróżniająca się bardzo dobrą zdrowotnością –
drzewa są mało podatne na drobną plamistość liści oraz na brunatną zgniliznę drzew pestkowych. Kwitną
średnio wcześnie, plonują dobrze i regularnie. Owoce dojrzewają w drugiej dekadzie lipca. Są
ciemnoczerwone, z bardzo dobrze widocznymi przetchlinkami, średniej wielkości, o masie 5,0-5,5 g,
okrągłe, delikatnie spłaszczone na wierzchołkach. Miąższ ciemnoczerwony, jędrny, średnio soczysty, dość
kwaśny.
‘Rubellit’ – to również odmiana niemiecka, wytrzymała na mróz i mało podatna na choroby. Jej drzewa
rosną silnie i są plenne. Owoce dojrzewają w trzeciej dekadzie lipca. Są duże, o masie 6,0-6,5 g, okrągłe.
Skórka czerwonobrązowa. Miąższ czerwony, soczysty, dość kwaśny. Sok czerwony, nie wycieka po
oderwaniu szypułki.
Skróconą charakterystykę innych jeszcze odmian wiśni, które warto posadzić w ekologicznym sadzie
przedstawia tabela 13.
Tabela 13. Krótka charakterystyka 12 odmian wiśni polecanych do uprawy ekologicznej
Odmiana

Termin zbioru

Szklanka z Warki
Szklanka Wielka
Tschernokorka
Sabina
Erdi Bötermö
Debreceni Bötermö
Groniasta z Ujfehertoi
Granatnaja
Pandy 103
Serocka

koniec VI
pocz. VII
pocz. VII
pocz. VII
k.I dek.VII
k.I.dek.VII
poł. VII
poł VII
poł.VII
k.2 dek.VII

Wytrzymałość
drzew na mróz
duża
duża
duża
duża
średnia
średnia
średnia
średnia
średnia
duża

Plenność
duża
średnia
duża
duża
średnia
duża
średnia
duża
średnia
duża

Typ
owocu
szklanka
sokówka
sokówka
sokówka
sokówka
sokówka
sokówka
sokówka
sokówka
sokówka

Podatność na choroby:
Drobna plam.
Monilioza
mała
mała
mała
mała
średnia
mała
mała
mała
mała
mała
mała
mała
mała
dość duża
mała
mała
mała
mała
mała
mała

5.5.4. Dobór zapylaczy dla wiśni
Większość odmian wiśni uprawianych w Polsce jest samopylnych, dzięki czemu można je sadzić bez
zapylaczy. W uprawie możemy spotkać jednak także odmiany częściowo samopylne oraz obcopylne.
Odmiany obcopylne należy sadzić w towarzystwie zapylaczy. Odmiany częściowo samopylne po zapyleniu
własnym pyłkiem mogą zawiązać owoce, ale ich plonowanie jest słabsze niż przy zapyleniu krzyżowym,
dlatego one również powinny być sadzone w towarzystwie odpowiednich odmian zapylających. Dobierając
zapylacze należy wybierać takie odmiany, których termin kwitnienia jest zbliżony do odmiany
podstawowej. Stosunki zapyleń oraz zapylacze dla kilku nowych odmian wiśni zamieszczono w tabeli 14.

Tabela 14. Zestawienie zapylaczy dla odmian wiśni polecanych do uprawy ekologicznej
Odmiana

Zapylacze
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Czudo Wisznia

odmiana obcopylna. Zapylacze będą badane.

Turgieniewka

odmiana samopłodna

Morina

odmiana częściowo samopłodna. Dobrymi zapylaczami są ‘Fanal’ i ‘Kelleris 16’

Rubellit

odmiana samopłodna

Sabina

odmiana samopłodna

Debraceni Bötermö

odmiana częściowo samopłodna. Dobrymi zapylaczami są ‘Nefris’, ‘Koral’ i ‘Łutówka’

Groniasta z Ujfehertoi

odmiana częściowo samopłodna. Dobrymi zapylaczami są ‘Nefris’, ‘Koral’ i ‘Łutówka’

Pandy 103

odmiana częściowo samopłodna. Dobrymi zapylaczami są ‘Nefris’, ‘Koral’ i ‘Łutówka’

5.6. Uprawa czereśni w sadach ekologicznych
5.6.1. Specyfika gatunku
Powierzchnia uprawy czereśni w Polsce wynosi ponad 11 000 ha, a zbiory owoców około 40 50 tysięcy
ton rocznie. Czereśnia jest gatunkiem wrażliwym na niskie temperatury, toteż o powodzeniu uprawy
czereśni niejednokrotnie decyduje wybór odpowiedniego stanowiska pod sad. W związku z tym, że istnieje
duże ryzyko przemarzania drzew czereśni w czasie surowych zim ze spadkami temperatury poniżej -25°C
lepiej jest sadzić czereśnie na terenach lekko wzniesionych niż płaskich. Zimowe mrozy uszkadzają nie
tylko drewno ale i pąki kwiatowe czereśni. Ponadto pąki kwiatowe i kwiaty czereśni są uszkadzane podczas
wiosennych przymrozków. Gleba przeznaczona pod uprawę tego gatunku powinna się łatwo nagrzewać,
być przewiewna i przepuszczalna. Nie może to być jednak gleba piaszczysta, ponieważ w takich
warunkach drzewa zrzucają dużo zawiązków owocowych lub mają drobne owoce. Na glebach zbyt
zwięzłych, podmokłych i zimnych natomiast czereśnie są porażane przez choroby kory i drewna, zwłaszcza
przez raka bakteryjnego. Choroba ta występuje niemal na wszystkich organach drzewa, rozwija się w
okresie jesiennym i wiosennym w czasie zimnej, deszczowej pogody. Uprawiane odmiany wykazują różny
stopień podatności na raka bakteryjnego. Odmianą odporną jest ‘Merton Premier’, a do odmian mało
podatnych należą m. in. ‘Karesova’, ‘Burlat’, ‘Vanda’, ‘Summit’, ‘Kordia’, ‘Regina’.
W deszczowe lata dużo problemów w uprawie czereśni może sprawiać pękanie owoców, a w pękających
owocach rozwijają się grzyby z rodzaju Botrytis i Monilinia, powodujące ich gnicie. Można temu
zapobiegać wybierając do uprawy odmiany o małej podatności owoców na pękanie, takie jak m. in.:
‘Karesova’, ‘Vanda’, ‘Summit’, ‘Karina’, ‘Kordia’, ‘Sylvia’, ‘Regina’.
Jednym z najgroźniejszych szkodników czereśni jest nasionnica trześniówka (Rhagoletis cerasi), której
larwy odżywiają się miąższem owoców, powodując ich robaczywienie. Straty wyrządzane przez
wymienionego szkodnika mogą być bardzo duże i obejmować nawet kilkadziesiąt procent plonu.
Nasionnica trześniówka nie poraża odmian o wczesnym terminie dojrzewania, takich jak: ‘Rivan’, ‘Rita’,
‘Helga’, ‘Bladoróżowa’, ‘Karesova’, ‘Burlat’, ‘Marta’, ‘Kasandra’, ‘Sandor’, ‘Skazka’ (syn. ‘Bajka’),
‘Merton Premier’.
Pomimo wymienionych trudności uprawa czereśni w naszym kraju cieszy się wciąż rosnącą popularnością.
Przyczyniło się do tego wdrożenie do uprawy karłowych podkładek oraz wartościowych odmian,
wytrzymałych na mróz, mało podatnych na choroby i szkodniki oraz o wysokiej jakości owoców tzn.
dużych, smacznych i mało podatnych na pękanie.
Czereśnie są w Polsce z powodzeniem uprawiane metodą integrowaną.

5.6.2. Wyniki doświadczeń z ekologiczną uprawą czereśni w ESD w Nowym Dworze-Parceli
W związku jednak ze wzrastającym zapotrzebowaniem na owoce pochodzące z upraw ekologicznych
podjęto próbę wytypowania najlepiej sprawdzających się odmian w sadach prowadzonych metodami
ekologicznymi. Przedmiotem badań były drzewa odmian: ‘Karesova’ (fot. 14) ‘Burlat’ (fot. 15) i ‘Summit’
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(fot. 16), szczepione na siewkach czereśni ptasiej. Drzewa posadzono w rozstawie 4,5 x 3,5 m, w czterech
powtórzeniach, po pięć na poletku i prowadzono zgodnie z zasadami sadownictwa ekologicznego. Program
ochrony czereśni przed chorobami obejmował corocznie 1-3 zabiegi preparatem miedziowym (Miedzian
50 WG lub Miedzian Extra 350 SC). Mszyce zwalczano stosując od jednego do kilku zabiegów, w
zależności od nasilenia występowania szkodnika, mieszaniną Bioczosu i mydła ogrodniczego lub mydła
ogrodniczego i denaturatu. Dodatkowo przy dużej liczebności mszycy wycinano młode, zasiedlone przez
szkodnika pędy.
Oceniane odmiany różniły się podatnością na raka bakteryjnego. Najliczniejsze rany rakowe obserwowano
na pniach i konarach odmiany ‘Karesova’ (fot. 17). Brak oznak choroby lub tylko objawy śladowe
notowano na pniach i konarach odmiany ‘Burlat’ i ‘Summit’. Odmiana ‘Karesova’ wyróżniała się natomiast
mniejszą od pozostałych odmian podatnością na drobną plamistość liści drzew pestkowych.
Najsilniej rosły drzewa odmiany ‘Burlat’. W niektóre lata wzrost drzew w sadzie ekologicznym był
ograniczany przez mszyce, które uszkadzały wierzchołki młodych pędów, a zwalczanie tych szkodników
było bardzo trudne (fot. 18 i 19).
Czereśnie weszły w okres owocowania w czwartym roku po posadzeniu. Poziom plonowania drzew
zmieniał się w latach badań i zależał głównie od warunków pogodowych w czasie kwitnienia. Wiosenne
przymrozki oraz wietrzna i deszczowa pogoda to główne przyczyny słabego plonowania drzew w
warunkach ESD. Łączny plon zebrany w latach 2008-2012 był niski i wynosił od kilku do kilkunastu
kilogramów z jednego drzewa. Największą masę miały owoce odmiany ‘Summit’, jednakże w plonie tej
odmiany obserwowano największy udział owoców uszkodzonych przez nasionnicę trześniówkę
(Rhagoletis cerasi) i porażonych przez brunatną zgniliznę drzew pestkowych (Monilinia laxa, Monilinia
fructigena) (tab. 15).
Tabela 15. Wzrost, plonowanie oraz jakość owoców 3 odmian czereśni w warunkach uprawy ekologicznej.
Odmiana

PPPP*
[cm²]
2012

Karesova
202,5 b
Burlat
248,4 a
Summit
189,2 b
* pole poprzecznego przekroju pnia

Suma plonów
2008-2012

Termin
dojrzewania
owoców

Masa owocu
[g]

12,1 a
12,0 a
7,1 b

08.06
10.06
25.06

6,2 c
7,0 b
8,7 a

% uszkodzonych owoców
nasionnica
brunatna
trześniówka
zgnilizna
0
6,2 c
0
9,8 b
13,5
18,0 a

Źródło: E. Rozpara „Intensyfikacja uprawy czereśni (Prunus avium L.) w Polsce z zastosowaniem nowych odmian,
podkładek i wstawek”. Monografie i Rozprawy 2013:1-118

Wyniki omówionego doświadczenia wskazują, że wysokiej jakości owoce czereśni, wolne od larw
nasionnicy trześniówki i stosunkowo rzadko porażane przez choroby można uzyskać z drzew odmian o
wczesnym terminie dojrzewania takich jak ‘Karesova’ i ‘Burlat’. Z obserwacji wynika, że w warunkach
uprawy integrowanej owoce odmiany ‘Burlat’ są bardziej podatne na gnicie w czasie opadów deszczu od
owoców odmiany ‘Karesova’ i ‘Summit’. W warunkach sadu ekologicznego najbardziej podatne na gnicie
okazały się jednak owoce odmiany ‘Summit’. Miało to związek z uszkodzeniem skórki owoców tej
odmiany przez muchy nasionnicy trześniówki, a takie owoce były bardziej podatne na porażenie przez
brunatną zgniliznę drzew pestkowych. Podobną zależność zaobserwowano również w przypadku owoców
wiśni porażonych przez nasionnicę trześniówkę.

5.6.3. Odmiany czereśni do uprawy ekologicznej
Dopóki nie będzie opracowanej skutecznej metody ochrony przed nasionnicą trześniówką, najważniejszym
kryterium doboru odmian czereśni do sadu ekologicznego będzie wczesny termin dojrzewania owoców.
Poza ocenianymi w doświadczeniu odmianami ‘Karesova’ i ‘Burlat’, w grupie odmian wczesnych,
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uprawianych od wielu lat w Polsce znajdują się również odmiany: ‘Rivan’, ‘Bladoróżowa’ i ‘Merton
Premier’. Z nowszych odmian o wczesnym terminie dojrzewania na uwagę zasługują: ‘Rita’, ‘Helga’,
‘Marta’, ‘Kasandra’ i ‘Skazka’ (syn. ‘Bajka’). Na obecnym etapie badań tylko te odmiany dają możliwość
uzyskania ekologicznych owoców wolnych od larw nasionnicy trześniówki. Należy jednak wspomnieć, że
od kilku lat w ESD prowadzone są badania dotyczące możliwości zapobiegania porażeniu owoców czereśni
przez nasionnicę trześniówkę. Jeśli zostanie opracowana skuteczna metoda ochrony przed nasionnicą
trześniówką lista odmian czereśni polecanych do sadów prowadzonych metodami ekologicznymi będzie
mogła zostać rozszerzona o odmiany o średnio późnym i późnym terminie dojrzewania.
Wybierając odmiany czereśni do sadu prowadzonego metodami ekologicznymi należy kierować się
również małą podatnością na choroby i wysoką plennością drzew oraz wysoką jakością owoców. Biorąc
pod uwagę wyżej wymienione czynniki poniżej przedstawiamy kilka odmian czereśni, które mogą być
przydatne do uprawy ekologicznej wraz z krótką ich charakterystyką. Ze względu na brak w pełni
skutecznej metody zapobiegania i zwalczania w sadach ekologicznych nasionnicy trześniówki-szkodnika
powodującego robaczywienie czereśni wśród odmian przez nas polecanych znajdują się tylko odmiany
wcześnie dojrzewające
‘Rivan’ – odmiana o owocach osiągających dojrzałość zbiorczą w I tygodniu dojrzewania czereśni,
najczęściej na przełomie maja i czerwca. Jest wytrzymała na mróz i mało podatna na raka bakteryjnego. Jej
drzewa wcześnie wchodzą w owocowanie, plonują dobrze i regularnie. Owoce osiągają masę 4,5-5,5 g i
mają kształt sercowaty. Skórka jest ciemnoczerwona, lśniąca, a w pełnej dojrzałości prawie czarna, średnio
podatna na pękanie. Miąższ ciemnoczerwony, lekko chrząstkowaty, winno-słodki, smaczny.
‘Bladoróżowa’ – odmiana o dużej plenności, wytrzymała na mróz i mało wrażliwa na raka bakteryjnego.
Owoce osiągają dojrzałość zbiorczą w końcu drugiego lub na początku trzeciego tygodnia dojrzewania
czereśni. Są średniej wielkości, o masie 5-6 g, sercowate, wydłużone. Skórka kremowa pokryta
bladoróżowym lub bladokarminowym rumieńcem. Miąższ kremowy, miękki, słodki, dobrze odchodzący
od pestki, bardzo smaczny. Niestety owoce są delikatne i wrażliwe na transport.
‘Karesova’ - odmiana średnio wrażliwa na mróz, mało podatna na drobną plamistość liści drzew
pestkowych i średnio podatna na raka bakteryjnego. Jej drzewa wcześnie wchodzą w okres owocowania,
plonują dobrze i regularnie. Owoce dojrzewają w trzecim tygodniu dojrzewania czereśni, prawie
równocześnie z owocami odmiany ‘Burlat’. Są średniej wielkości, o masie około 6,0 g, sercowate. Okrywa
je ciemnoczerwona skórka, która jest mało podatna na pękanie. Miąższ czerwony, średnio jędrny, soczysty,
aromatyczny, smaczny.
‘Burlat’ - podstawowa, wcześnie dojrzewająca towarowa odmiana czereśni. Jej drzewa są wytrzymałe na
mróz i mało podatne na choroby. Owoce są duże, o masie 6,5-7 g, szerokosercowate, charakterystycznie
pofałdowane. Skórka purpurowoczerwona, delikatnie marmurkowa, lśniąca, w pełnej dojrzałości prawie
czarna, podatna na pękanie w czasie deszczu. Miąższ ciemnoczerwony, chrząstkowaty, soczysty, bardzo
smaczny.
‘Merton Premier’ - odmiana odporna na raka bakteryjnego. Jej drzewa wcześnie wchodzą w okres
owocowania, plonują obficie i regularnie. Owoce dojrzewają w końcu trzeciego lub na początku czwartego
tygodnia dojrzewania czereśni, kilka dni po odmianie ‘Burlat’. Są średniej wielkości, o masie ok. 5,0 g,
kuliste lub lekko wydłużone. Skórka ciemnopurpurowa z licznymi drobnymi przetchlinkami, a w pełnej
dojrzałości owocu prawie czarna. Miąższ czerwony, średnio ścisły, soczysty, słodki.
‘Rita’ – odmiana o bardzo wczesnej porze dojrzewania owoców. Termin ich zbioru przypada 8-10 dni
przed odmianą ‘Burlat’, a w niektórych latach nawet około 2 tygodnie wcześniej. Owoce są średniej
wielkości lub duże, o masie 6,5 – 7,5 g, sercowate, spłaszczone na biegunach. Skórka ciemnoczerwona,

47

błyszcząca, podatna na pękanie wskutek wystąpienia obfitych opadów deszczu w czasie dojrzewania.
Miąższ czerwony, dość jędrny, soczysty, smaczny.
‘Helga’ - odmiana o owocach dojrzewających w drugim tygodniu dojrzewania czereśni, zwykle 3-5 dni
wcześniej niż ‘Burlat’. Owoce są duże, o masie 7-8 g, okrągłe, lekko spłaszczone na biegunach. Skórka
ciemnoczerwona, z połyskiem, mało podatna na pękanie podczas opadów deszczu. Miąższ czerwony,
delikatny, miękki. Drzewo jest bardzo plenne, początkowo rośnie silnie, ale po wejściu w pełnię
owocowania jego wzrost słabnie.
‘Marta’ - odmiana o owocach dojrzewających w trzecim tygodniu dojrzewania czereśni, prawie w tym
samym terminie co ‘Burlat’. Owoce są duże, o masie 8–9 g, osadzone na długiej szypułce. Skórka
ciemnoczerwona, lśniąca, średnio podatna na pękanie w czasie deszczu. Miąższ jędrny (chrząstka), bardzo
smaczny. Drzewa plonują na średnim poziomie. Niestety, są dość podatne na infekcje wirusowe.
‘Kasandra’ - odmiana o owocach osiągających dojrzałość zbiorczą 2-3 dni po odmianie ‘Burlat’. Są one
duże i smaczne, o bardzo atrakcyjnym wyglądzie i masie około 8-9 g. Okrywa je ciemnoczerwona,
błyszcząca skórka. Miąższ ciemnoczerwony, soczysty, smaczny. Owoce są mało podatne na pękanie, ale
nie są dostatecznie jędrne i z tego powodu, pomimo, że bardzo atrakcyjne, mogą być nietrwałe w obrocie.
Drzewa rosną umiarkowanie silnie, wcześnie wchodzą w okres owocowania i są plenne.
‘Skazka’ (syn. ‘Bajka’) – odmiana o owocach dojrzewających 3-5 dni po odmianie ‘Burlat’. Osiągają one
masę 7,5-8 g i mają szerokosercowaty kształt. Skórka ciemnoczerwona, lśniąca, średnio podatna na
pękanie. Miąższ czerwony, jędrny, dość soczysty, smaczny. Drzewa rosną silnie, kwitną średnio wcześnie
i są plenne.
5.6.4. Dobór zapylaczy dla czereśni
Większość uprawnych odmian czereśni to odmiany obcopylne. Dla zawiązania owoców wymagają one
odpowiednich odmian zapylających. Dobór zapylaczy dla poszczególnych odmian czereśni jest utrudniony.
Podstawową trudność sprawia występowanie u tego gatunku tzw. grup niezgodności. Odmiany należące
do tej samej grupy nie mogą być polecane dla siebie jako zapylacze z powodu niezgodności gametofitowej.
Poza niezgodnością gametofitową przyczyną braku zapłodnienia u czereśni może być rozbieżność
terminów kwitnienia odmiany zapylanej i odmiany zapylającej. W takiej sytuacji do zawiązywania owoców
nie dochodzi pomimo, że zapylacz i odmiana zapylana należą do różnych grup niezgodności. Przy doborze
zapylaczy najlepiej jest więc kierować się gotowymi zestawieniami przygotowanymi dla czereśni (tabela
16).
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Tabela 16. Zestawienie zapylaczy dla odmian czereśni przydatnych do uprawy ekologicznej
Odmiana
Rivan
Bladoróżowa
Karesova
Burlat
Merton Premier
Rita
Helga
Marta
Kasandra
Skazka (Bajka)

Zapylacze
Vega, Burlat
Büttnera Czerwona, Kassina, Hedelfińska
Wczesna Riversa, Schneidera Późna, Merton Premier, Vega, Büttnera Czerwona
Vega, Wczesna Riversa, Van, Stark Hardy Giant, Jaboulay, Rainier
Burlat, Vega, Vista
Van, Burlat, Vera, Aida, Petrus
brak danych
brak danych
Burlat, Vanda, Tamara
brak danych

5.7. Uprawa brzoskwini w sadach ekologicznych
5.7.1. Specyfika gatunku
Brzoskwinia jest ważnym gatunkiem uprawianym w cieplejszej strefie klimatu umiarkowanego. Polska nie
posiada optymalnych warunków do uprawy tego gatunku, dlatego powierzchnia uprawy brzoskwini w
naszym kraju jest ograniczona i wynosi obecnie około 3500 ha, a zbiory owoców 9-10 tysięcy ton rocznie.
O powodzeniu uprawy brzoskwini decyduje kilka czynników. Bardzo ważny jest wybór odpowiedniego
stanowiska pod sad. Drzewa brzoskwini najlepiej rosną i plonują wtedy, gdy zima jest łagodna, wiosna
ciepła, a lato słoneczne i długie. W zimę zahartowane drzewa znoszą spadki temperatury do około -25°C,
jednak im bliżej wiosny tym wytrzymałość drzew na mróz jest coraz mniejsza. Po okresie odwilży spadki
temperatury do -20°C mogą spowodować uszkodzenia pędów i przemarznięcie znacznej liczby pąków
kwiatowych. Brzoskwinie najlepiej rosną i owocują na glebach niezbyt ciężkich, o dobrych właściwościach
fizycznych i przepuszczalnym podłożu. Najbardziej przydatne do uprawy tego gatunku są gleby III-IV
klasy botanicznej. Poziom wody gruntowej nie powinien być wyższy niż 1,5-2 m, a pH gleby nie niższe
niż 6-6,5.
Do najgroźniejszych chorób brzoskwini należy kędzierzawość liści. Silnie porażone drzewa zrzucają liście,
co powoduje ich osłabienie, a w konsekwencji większą podatność na uszkodzenia mrozowe i porażenie
przez choroby. Niestety nie ma dotychczas odmian odpornych na kędzierzawość liści brzoskwini, dlatego
choroba ta wymaga zwalczania. W celu jej zwalczania w sadach prowadzonych metodami ekologicznymi
konieczne jest stosowanie preparatów miedziowych wyłącznie w okresie bezlistnym. Poza wymienioną
chorobą problemem w uprawie brzoskwini może być również rak bakteryjny drzew pestkowych. Jego
objawy to zrakowacenia na pędach oraz często towarzyszące im wycieki tzw. gumy. Ponadto w lata z dużą
ilością opadów w okresie dojrzewania owoców rozwija się brunatna zgnilizna drzew pestkowych.
Pomimo trudności uprawa brzoskwini w naszym kraju cieszy się rosnącą popularnością. Przyczyniło się
do tego m. in. wdrożenie do uprawy wartościowych odmian, wytrzymałych na mróz, mało podatnych na
choroby oraz o wysokiej jakości owoców.
Brzoskwinie należą do jednych z najsmaczniejszych owoców. Oprócz walorów smakowych mają również
wysoką wartość dietetyczną. Zawierają od kilku do kilkunastu procent węglowodanów, trochę białka i
kwasów organicznych, witaminy z grupy: C, A, B1 i PP oraz około 0,5% składników mineralnych, w tym:
potas, fosfor, wapń, magnez, żelazo. Owoce brzoskwiń są również cennym surowcem przetwórczym. Mogą
być używane do produkcji kompotów, dżemów, marmolad, win, nalewek, a także mrożenia i produkcji
suszu.
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5.7.2. Wyniki doświadczeń z ekologiczną uprawą brzoskwini w ESD w Nowym DworzeParceli
W ESD w Nowym Dworze-Parceli przeprowadzono badania nad możliwością ekologicznej uprawy
brzoskwini. Do doświadczenia prowadzonego w ESD w Nowym Dworze-Parceli wybrano 5 odmian
brzoskwini, w tym dwie odmiany wczesne - ‘Harnaś’ i ‘Royalvee’ oraz trzy odmiany późne – ‘Redhaven’,
‘Harrow Beauty’ i ‘Inka’. Drzewka szczepione na siewkach brzoskwini Mandżurskiej posadzono w
rozstawie 4,5 x 3,2 m i prowadzono je zgodnie z zasadami sadownictwa ekologicznego. Program ochrony
drzew brzoskwini obejmował corocznie zabiegi preparatem miedziowym, które wykonywano jesienią tuż
po opadnięciu liści oraz w okresach ociepleń zimowych i na przedwiośniu. Program ochrony drzew przed
szkodnikami obejmował od jednego do kilku zabiegów mieszaniną Bioczosu i mydła ogrodniczego.
Drzewa ocenianych odmian weszły w okres owocowania w trzecim roku po posadzeniu. Poziom
plonowania drzew zmieniał się w latach badań i zależał głównie od warunków pogodowych w czasie
kwitnienia. Wiosenne przymrozki oraz wietrzna i deszczowa pogoda to główne przyczyny przemiennego
plonowania drzew brzoskwini w warunkach ESD. Najlepiej plonowały drzewa odmiany ‘Royalvee’ i
‘Redhaven’. W okresie 2011-2013 zebrano z drzew wymienionych odmian odpowiednio 23,7 i 20,7 kg
owoców w przeliczeniu na 1 drzewo. Pozostałe odmiany plonowały wyraźnie słabiej. Najsłabiej
owocowały drzewa odmiany ‘Inka’, ale jej owoce miały największą masę. Brunatna zgnilizna drzew
pestkowych (Monilinia laxa, Monilinia fructigena) stanowiła problem w 2011 roku. Największy udział
owoców porażonych przez tę chorobę zaobserwowano w plonie odmiany ‘Redhaven’, natomiast nie
porażała ona owoców odmiany ‘Harrow Beauty’ i ‘Inka’ (tab. 17).
Tabela 17. Wzrost, plonowanie oraz jakość owoców 5 odmian brzoskwini w warunkach uprawy ekologicznej.
Rok sadzenia drzew: 2009
PPPP*
Suma plonów
Masa owocu
Brunatna
Odmiana
2013 [cm²]
2011-2013 [kg/drz.]
2011-2013 [g]
zgnilizna 2011 [%]
Harnaś
30,3 b
Royalvee
30,9 b
Redhaven
24,7 a
Harrow Beauty
26,7 a
Inka
25,2 a
* pole poprzecznego przekroju pnia

17,8 b
23,7 c
20,7 bc
11,4 a
9,8 a

126,6 b
117,6 ab
102,7 a
110,4 a
145,3 c

13,3
18,4
52,6
0,0
0,0

Źródło: Sitarek M., Rozpara E., Danelski W., Grzyb Z.S. 16 th International Conference on Organic Fruit-Growing.
Hohenheim (Germany), 17-19 February 2014: 153-156.

5.7.3. Odmiany brzoskwini do upraw ekologicznych
Przeprowadzone badania wykazały dużą przydatność ocenianych odmian brzoskwini do sadów
prowadzonych metodami ekologicznymi. Poniżej przedstawiamy ich krótką charakterystykę.
‘Harnaś - odmiana o wczesnym terminie dojrzewania owoców. Jej drzewa i pąki kwiatowe są dość
wytrzymałe na mróz. Owoce dojrzewają w ostatniej dekadzie lipca lub na początku sierpnia. Są średniej
wielkości, o masie 90-130 g, kuliste. Skórka żółta, dość silnie omszona, z marmurkowym, kropkowanym,
czerwonym rumieńcem pokrywającym 70-90% powierzchni owocu. Miąższ jasnożółty, średnio zwięzły,
soczysty, słodkokwaskowaty, dość słabo odchodzący od pestki.
‘Royalvee’ - odmiana o wczesnej porze dojrzewania owoców. Jej drzewa są dość wytrzymałe na mróz, a
pąki kwiatowe – średnio podatne na uszkodzenia mrozowe oraz średnio do mało podatnych na uszkodzenia
przymrozkowe. Owoce dojrzewają w pierwszej dekadzie sierpnia, około 5 dni przed odmianą ‘Redhaven’.
Są średniej wielkości, o masie 80-130 g, kuliste, lekko wydłużone. Skórka jasnopomatrańczowa, dość silnie
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omszona, z marmurkowym, rozmytym, jaskrawoczerwonym rumieńcem pokrywającym 40-80%
powierzchni owocu. Miąższ jaskrawożółty, średnio zwięzły, bardzo soczysty, słodkokwaskowaty,
częściowo odchodzący od pestki.
‘Redhaven’ - odmiana o średnio późnym terminie dojrzewania owoców. Jej drzewa są dość wytrzymałe
na mróz, a pąki kwiatowe – średnio podatne na uszkodzenia mrozowe i przymrozkowe. Owoce dojrzewają
w drugiej połowie sierpnia. Są duże, o masie 100-160 g, kuliste, czasem z małym czubkiem. Skórka
złocistożółta, średnio omszona, z marmurkowym, kropkowanym, jaskrawoczerwonym rumieńcem
pokrywającym 50-80% powierzchni owocu. Miąższ żółtopomarańczowy, zwięzły, bardzo soczysty,
słodkokwaskowaty, dobrze odchodzący od pestki.
‘Inka’ - odmiana o wysokiej plenności i średnio późnym terminie dojrzewania owoców. Jej drzewa są
wytrzymałe na mróz, a pąki kwiatowe – średnio podatne na uszkodzenia mrozowe i przymrozkowe. Owoce
dojrzewają pod koniec sierpnia, 10-15 dni po odmianie ‘Redhaven’. Są duże, o masie 120-200 g, owalne.
Skórka ciemnożółta, średnio omszona, z plamistym, kropkowanym rumieńcem pokrywającym 30-50%
powierzchni owocu. Miąższ żółtokremowy, średnio zwięzły, bardzo soczysty, kwaskowaty, bardzo dobrze
odchodzący od pestki.
‘Harrow Beauty’ - odmiana o wysokiej plenności i późnym terminie dojrzewania owoców. Jej drzewa są
dość wytrzymałe na mróz, a pąki kwiatowe – średnio podatne na uszkodzenia mrozowe i przymrozkowe.
Owoce dojrzewają w ostatniej dekadzie sierpnia lub na początku września, około 15 dni po odmianie
‘Redhaven’. Są średniej wielkości, o masie 90-150 g, kuliste, lekko asymetryczne. Skórka żółta, słabo
omszona, z kropkowanym, marmurkowym, intensywnym, ciemnoczerwonym rumieńcem pokrywającym
80% powierzchni owocu. Miąższ jasnopomarańczowy, zwięzły, słodkokwaskowaty, dobrze odchodzący
od pestki.

5.7.4. Dobór zapylaczy
Odmiany: ‘Harnaś’, ‘Royalvee’, ‘Redhaven’, ‘Inka’ i ‘Harrow Beauty’ są samopłodne, a więc nie
wymagają zapylaczy.
Tabela 18. Odmiany brzoskwini przydatne do uprawy ekologicznej wg E. Rozpary
Odmiana

Termin
dojrzewania
dni/miesiące/1
29.VII-7. VIII
1-10.VIII
7-17. VIII
10-20. VIII
14-24.VIII
17-27. VIII
25.08-5. IX
10-30.IX

Średnia
masa
owocu [g]
90-130
80-130
80-130
100-160
80-140
100-160
120-200
80-150

Harnaś
Royalvee
Reliance
Redhaven
Velvet
Iskra
Inka
Siewka Rakoniewicka
1
/ - w centralnej Polsce
/2
- pestka przylega, 5-wolna (oddzielona od miąższu)

Procent
pokrycia
rumieńcem
70-90
50-80
30-70
50-80
40-60
60-90
30-50
40-90

Odchodzenie
pestki
od miąższu/2
1-2
2
4
3-4
4
4
4
5

Przydatność owoców:
D – deserowe,
P - przetwórcze
D
D
DP
DP
D
DP
DP
PD

5.8. Upraw moreli w sadach ekologicznych
5.8.1. Specyfika gatunku
Powierzchnia uprawy moreli w Polsce wynosi blisko 1700 ha, a zbiory owoców 3-5 tysięcy ton rocznie. O
powodzeniu uprawy moreli decyduje kilka czynników. Ważny jest wybór odpowiedniego stanowiska pod
sad, ponieważ istnieje ryzyko przemarzania drzew w czasie surowych zim. Co prawda drzewa moreli mogą
przetrwać okresowe spadki temperatury nawet do -30°C, ale mają one krótszy okres spoczynku
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bezwzględnego od powszechnie uprawianych w naszym kraju gatunków drzew owocowych, dzięki czemu
wcześniej kwitną, ale przez to są bardziej podatne na uszkodzenia mrozowe i przymrozkowe. Uszkodzenia
pąków kwiatowych mogą również powstać późną jesienią i zimą, dlatego drzewa moreli plonują
nieregularnie. Ponadto przyczyną słabego owocowania może być niska temperatura i opady w okresie
kwitnienia utrudniające zapylanie kwiatów oraz sprzyjające rozwojowi chorób porażających kwiaty i
zawiązki. Morele najlepiej rosną na glebach głębokich, ciepłych, o dobrych właściwościach fizycznych.
Gleba przeznaczona pod uprawę tego gatunku powinna się łatwo nagrzewać, być przewiewna i
przepuszczalna. Nie może to być jednak gleba piaszczysta, ponieważ w takich warunkach drzewa zrzucają
dużo zawiązków owocowych lub mają drobne owoce. Do uprawy moreli nie nadają się też gleby zbyt
zwięzłe, podmokłe i zimne, o nieprzepuszczalnym podłożu. Morele posadzone na niewłaściwej glebie
rosną słabo, są też częściej porażane przez choroby i mróz.
Owoce moreli są cenione ze względu na smak i aromat, wartości dietetyczne oraz dużą przydatność na
przetwory. Zawierają łatwo przyswajalne cukry, znaczne ilości związków wapnia, fosforu i żelaza oraz
witaminy B1, B2, PP, C i prowitaminę A (karoten).
Zaletą drzew moreli jest mała podatność na uszkodzenia przez choroby i szkodniki, co jest bardzo ważne
w przypadku doboru gatunków i odmian do uprawy w sadach prowadzonych metodami ekologicznymi.
Możemy jednak zaobserwować zamieranie drzew spowodowane kompleksem chorób tzw. apopleksją. W
mokre lata na drzewach moreli pojawia się również brunatna zgnilizna drzew pestkowych, porażająca
kwiaty i owoce. Ważne jest, aby do uprawy w sadach prowadzonych metodami ekologicznymi wybierać
odmiany wytrzymałe na mróz i tolerancyjne na choroby.

5.8.2. Wyniki doświadczeń z ekologiczną uprawą moreli w ESD w Nowym Dworze-Parceli
Do doświadczenia prowadzonego w ESD w Nowym Dworze-Parceli wybrano 2 odmiany moreli ‘Wczesna
z Morden’ i ‘Harcot’. Drzewka szczepione na siewkach ałyczy posadzono w rozstawie 4,5 x 3,5 m i
prowadzono je zgodnie z zasadami sadownictwa ekologicznego. Program ochrony drzew moreli
obejmował corocznie 2-3 zabiegi preparatem miedziowym (Miedzian 50 WG w dawce 3 kg/ha).
Pierwsze owoce z drzew odmiany ‘Harcot’ zebrano w trzecim roku po posadzeniu, a z drzew odmiany
‘Wczesna z Morden’ – dwa lata później. Poziom plonowania zmieniał się w latach badań i zależał głównie
od warunków pogodowych w czasie zimy i kwitnienia. Wyższe plony uzyskano z drzew odmiany ‘Wczesna
z Morden’ niż z drzew odmiany ‘Harcot’. W okresie 2008-2010 z drzew wymienionych odmian zebrano
odpowiednio 25,8 i 15,9 kg owoców w przeliczeniu na 1 drzewo. Owoce odmiany ‘Harcot’ były większe i
dojrzewały wcześniej od owoców odmiany ‘Wczesna z Morden’, jednakże w jej plonie obserwowano
większy udział owoców porażonych przez brunatną zgniliznę drzew pestkowych (Monilinia laxa,
Monilinia fructigena) (tab. 19).
Tabela. 19. Wzrost, plonowanie oraz jakość owoców 2 odmian moreli w warunkach uprawy ekologicznej.
Odmiana

PPPP*
2010 [cm²]

Suma plonów
2008-2010**
[kg/drz.]

Wskaźnik
plenności
[kg/cm²]

Harcot
115,2 a
15,9 a
0,139 a
Wczesna z Morden
128,2 a
25,8 b
0,203 b
*- pole poprzecznego przekroju pnia, ** w 2011 roku brak owoców

Masa
owocu [g]

Termin
dojrzewania

% gnijących
owoców

55,7 b
47,8 a

22-25.07
28-31.07

16,5
0

Źródło: Rozpara E., Głowacka A. 15th International Conference on Organic Fruit-Growing. Hohenheim (Germany),
20-22 February 2012: 375-381.

Przeprowadzone badania wykazały dużą przydatność ocenianych odmian moreli do uprawy ekologicznej.
Choroby i szkodniki nie stanowiły poważnego problemu w uprawie tego gatunku. Pąki kwiatowe moreli
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były jednak podatne na uszkodzenia spowodowane przemarzaniem w czasie spoczynku zimowego lub
wiosną w czasie kwitnienia, dlatego drzewa plonowały nieregularnie. ‘Wczesna z Morden’ była plenniejszą
odmianą i wyróżniała się zdrowszymi owocami niż odmiana ‘Harcot’.

5.8.3. Odmiany moreli do upraw ekologicznych
Wyniki omówionego doświadczenia wskazują, że wybierając odmiany moreli do sadu prowadzonego
metodami ekologicznymi należy kierować się przede wszystkim wysoką wytrzymałością drzew na mróz,
wysoką ich plennością oraz dobrą jakością owoców. Biorąc pod uwagę wymienione czynniki, wybrałyśmy
kilka odmian moreli, które mogą być przydatne do uprawy ekologicznej. Poniżej przedstawiamy ich krótką
charakterystykę.
‘Early Orange’- odmiana o wysokiej plenności i wczesnym terminie dojrzewania owoców. Jej drzewa i
pąki kwiatowe są wytrzymałe na mróz. Owoce dojrzewają w drugiej połowie lipca. Są średniej wielkości,
o masie 30-45 g, kuliste lub owalne. Skórka pomarańczowa z czerwonym rumieńcem pokrywającym 2050% powierzchni owocu, słabo omszona. Miąższ ciemnnopomarańczowy, zwięzły, średnio soczysty,
słodki z kwaskowym posmakiem, aromatyczny, smaczny, dobrze oddzielający się od pestki.
‘Harcot’ - odmiana o atrakcyjnych, wcześnie dojrzewających owocach. Jej drzewa są wytrzymałe na mróz,
ale pąki kwiatowe dość podatne na uszkodzenia przymrozkowe. Drzewa rosną silnie i są średnio plenne.
Owoce dojrzewają na przełomie lipca i sierpnia. Są średniej wielkości do dużych, o masie 40-60 g,
kulistojajowate lub owalne, zwężone przy szypułce. Skórka pomarańczowa z jaskrawoczerwonym,
rozmytym rumieńcem pokrywającym 30-60% powierzchni owocu. Miąższ ciemnopomarańczowy,
zwięzły, soczysty, lekko aromatyczny, smaczny, dobrze oddzielający się od pestki.
‘Wczesna z Morden’ - odmiana deserowa i przetwórcza o wczesnym terminie dojrzewania owoców. Jej
drzewa są wytrzymałe na mróz, a pąki kwiatowe na mrozy i przymrozki. Drzewa rosną silnie lub bardzo
silnie i są plenne. Owoce dojrzewają w drugiej połowie lipca i łatwo opadają z drzewa. Są średniej wielkości
do dużych, o masie 35-50 g, jajowate, o silnie spłaszczonych bokach i z dużym czubkiem. Skórka
jasnopomarańczowa, zwykle bez rumieńca lub z niewielkim kropkowanym rumieńcem pokrywającym
10% powierzchni owocu, dość silnie omszona. Miąższ pomarańczowy, średnio zwięzły, średnio soczysty,
lekko aromatyczny, mało słodki. Pestka duża, łatwo oddzielająca się od miąższu.
‘Somo’ - odmiana o późnym terminie dojrzewania owoców. Jej drzewa i pąki kwiatowe są wytrzymałe na
mróz. Owoce osiągają dojrzałość zbiorczą w drugiej połowie sierpnia. Są małe, o masie nie przekraczającej
35 g, a przy obfitym plonowaniu osiągają ok. 20 g. Mają kształt kulistoowalny. Skórka
ciemnopomarańczowa z kropkowanym, ciemnoczerwonym rumieńcem pokrywającym 10-40%
powierzchni owocu, słabo omszona. Miąższ ciemnopomarańczowy, dość zwięzły, soczysty, słodki,
aromatyczny, smaczny.
Tabela. 20. Odmiany moreli przydatne do uprawy ekologicznej,
Odmiana

Termin
dojrzewania

Masa
Owocu [g]

Procent
rumieńca

Kolor
miąższu

Stopień
Samopłodności

Early Orange
Harcot
Wczesna z Morden
Goldrich
Somo

18-28. VII
19-30.VII
20-31.VII
30.VII-03.VIII
10-17.VIII

30-45
40-60
35-50
60-70
20-30

20-50
10-30
0-10
10-20
10-40

pom.
j. pom.
j. pom.
j.pom
c. pom.

samobezpłodna
Samobezpłodna
samobezpłodna
Samobezpłodna
Samopłodna
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5.8.4. Dobór zapylaczy dla moreli
Wśród odmian moreli uprawianych w naszym kraju są odmiany samopylne, częściowo samopylne oraz
obcopylne. Z odmian samopylnych można zakładać kwatery jednoodmianowe, co ułatwia ochronę przed
chorobami i szkodnikami, a także zbiór owoców. Odmiany obcopylne należy sadzić w towarzystwie
zapylaczy. Dobierając zapylacze należy wybierać takie odmiany, których termin kwitnienia jest zbliżony
do odmiany podstawowej. Stosunki zapyleń oraz zapylacze dla odmian polecanych do uprawy w sadach
prowadzonych metodami ekologicznymi zamieszczono w tabeli
Tabela Zestawienie zapylaczy dla wybranych odmian moreli przydatnych do uprawy ekologicznej
Odmiana
Early Orange
Harcot
Wczesna z Morden
Somo

Zapylacze
Harcot, Wczesna z Morden
Early Orange, Wczesna z Morden
odmiana samopłodna
odmiana samopłodna
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6.

MATERIAŁ SZKÓŁKARSKI
EKOLOGICZNYCH

ROŚLIN

SADOWNICZYCH

DO

SADÓW

6.1. Charakterystyka materiału szkółkarskiego przeznaczonego do uprawy ekologicznej
Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na krajowym rynku szkółkarskim pojawiła się nowa kategoria
materiału szkółkarskiego – materiał CAC (spełniający minimalne wymagania). Dla materiału CAC nie ma
zastosowania żaden ze statusów zdrowotności: wolny od wirusów (vf) i testowany na wirusy (vt) oraz żaden
ze stopni kwalifikacji: superelita, elita, oryginał. Nie określa się również parametrów jakości zewnętrznej
(grubość, wysokość, liczba rozgałęzień), a zgodnie z obowiązującymi przepisami należy zachować jedynie
„odpowiednią” czystość gatunkową i odmianową. Jednak pomimo wcześniejszych obaw szkółkarzy, że
materiał CAC zdominuje oferty polskich producentów materiału szkółkarskiego, nadal istnieje
zapotrzebowanie przede wszystkim na kwalifikowany materiał szkółkarski. Polscy sadownicy cenią sobie
ten materiał, a tylko nieliczni szkółkarze krytycznie wypowiadają się co do „uciążliwych” obowiązków
wynikających z jego wytwarzania.
Zgodnie z „Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji
ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych” sady i plantacje jagodowe powinny być zakładane
jedynie z materiału szkółkarskiego wyprodukowanego metodami ekologicznymi. Jednak szkółek
produkujących pod kontrolą jednostek certyfikujących taki materiał w dużych ilościach jest w naszym kraju
bardzo mało. W przypadku braku odpowiedniego asortymentu materiału szkółkarskiego przewidzianego
do założenia sadu czy plantacji można wykorzystać materiał szkółkarski uzyskany z produkcji
konwencjonalnej po uzyskaniu stosownej zgody od Wojewódzkiego Inspektora Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jest to zgodne z Artykułem 15 rozporządzenia WE 889 z 2008 r.
dotyczącym „Użycia nasion i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego nieuzyskanych przy pomocy
metod produkcji ekologicznej”, który w państwach członkowskich UE dopuszcza użycie nieekologicznych
nasion lub wegetatywnego materiału rozmnożeniowego, jeśli nie są one dostępne z produkcji ekologicznej.
W myśl obowiązujących przepisów nie ma ustawowego podziału drzewek owocowych na wybory
jakościowe. O sposobie sortowania drzewek decyduje szkółkarz. Zgodnie z obowiązującymi w naszym
kraju przepisami, wyprodukowany materiał szkółkarski powinien spełniać minimalne wymagania
jakościowe. Drzewka owocowe muszą mieć:




wysokość nie mniejszą niż 80 cm (mierząc od szyjki korzeniowej);
średnicę pnia nie mniejszą niż 8 mm (mierząc na wysokości 10 cm powyżej miejsca uszlachetniania)
system korzeniowy powinien składać się z korzenia głównego i co najmniej 3 korzeni bocznych lub
wiązki korzeni drobnych lub przerastających całą objętość gleby w pojemniku (dla drzewek
produkowanych w pojemnikach).
W praktyce producenci kwalifikowanego materiału szkółkarskiego nie sprzedają drzewek o minimalnych
parametrach jakościowych. Na rynku szkółkarskim stosowany jest podział drzewek na wybory podobny
do tego obowiązującego w końcu lat osiemdziesiątych. Został on przez szkółkarzy zmodyfikowany i
dostosowany do obecnych trendów nowoczesnego sadownictwa. Pojawił się w ofercie szkółkarskiej wybór
Ekstra, dotyczący zarówno okulantów, jak i drzewek dwuletnich z jednoroczną koroną. Do tego wyboru
zaliczane są przede wszystkim drzewka silnie wyrośnięte, z koroną składającą się minimum z 5–6 pędów
bocznych (w zależności od odmiany długości co najmniej 30–40cm), uformowaną na wysokości około
60cm od ziemi. Podział na wybory I i II jest zbliżony do wspomnianych już polskich norm.
Producenci owoców metodami ekologicznymi musza sami zadecydować odnośnie formy drzewek i ich
parametrów jakościowych. Mają do wyboru materiał szkółkarski najwyższej jakości, a tym samym droższy,
czy trochę jakościowo słabszy, ale tańszy, czy drzewka dwuletnie z jednoroczną koroną lub silnie
wyrośnięte okulanty w wyborze Ekstra, czy nierozgłęzione drzewka w formie jednorocznych okulantów
lub drzewek jednorocznych uzyskanych z zimowego szczepienia podkładek. W dokonaniu odpowiedniego
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wyboru powinny być pomocne takie same zasady, obowiązujące sadowników, zajmujących się
integrowaną produkcją owoców:
 jeżeli zapewnione jest bardzo dobre stanowisko glebowe, z możliwością nawadniania drzewek
bezpośrednio po sadzeniu – zalecane są drzewka dwuletnie z jednoroczną koroną lub silnie wyrośnięte
i rozgałęzione jednoroczne okulanty wyboru Ekstra. Drzewka takie powinny mieć korony uformowane
na wysokości 60–80 cm od ziemi, w zależności od formy wzrostu i pokroju zaszczepionej odmiany.
Sadzenie takich drzewek, wcześniej już przygotowanych w szkółce, powoduje znaczne ograniczenie
lub wręcz zaniechanie cięcia po ich posadzeniu. W pierwszych latach wzrostu w sadzie drzewa takie
wcześniej i bardziej obficie owocują. To wyższe plonowanie w pierwszych latach rekompensuje
sadownikom zwrot większych nakładów finansowych poniesionych na zakup drzewek najwyższej
jakości.
 na słabsze stanowiska glebowe, bez możliwości systematycznego nawadniania drzewek bezpośrednio
po posadzeniu – zalecane są przede wszystkim jednoroczne okulanty, nierozgałęzione lub z 3–4
średniej długości pędami bocznymi. Drzewka takie mają korzystniejszy stosunek systemu
korzeniowego do części nadziemnej. Powoduje to ich silniejszy wzrost w pierwszym roku po
posadzeniu w sadzie. Adaptacja takich drzewek w sadzie jest z reguły dobra. Drzewko słabo
rozgałęzione lub nie rozgałęzione wcale, posadzone w sadzie potrzebuje co najmniej jednego roku na
przyjęcie się i ukorzenienie. Zabiegi formujące koronę muszą być wykonane w pierwszym roku
wzrostu w sadzie. Owocowanie takich drzewek zaczyna się co najmniej rok później w porównaniu z
drzewkami silnie rozgałęzionymi. Jednak mniejsze nakłady, przede wszystkim finansowe poniesione
na zakup „słabszych” drzewek rekompensują sadownikowi ten pierwszy rok oraz zmniejszają ryzyko
nie przyjęcia się drzewek w sadzie, zwłaszcza w okresie niesprzyjających warunków pogodowych
wiosną i wczesnym latem.
Wysokie plony z bardzo młodych jabłoni są możliwe dzięki sadzeniu dwu- lub trzyletnich drzewek
wysokiej jakości. Należy pamiętać, że nierozgałęzione drzewko (okulant bez pędów bocznych), posadzone
do sadu potrzebuje, co najmniej jednego roku na przyjęcie się i ukorzenienie. Pierwszy rok można więc
uznać za stracony zarówno dla wzrostu drzewa, jak i dla sadownika, ponieważ nie można wykonać
zabiegów formujących koronę. Nierozgałęzione jednoroczne okulanty lub jednoroczne drzewka uzyskane
z zimowego szczepienia lub sadzenia podkładek ze „śpiącym oczkiem” pozostawione na jeden rok w
szkółce można łatwo formować. Sadzenie drzewek przygotowanych już w szkółce, znacznie ogranicza lub
nawet eliminuje cięcie ich po posadzeniu. Ogólnie, można powiedzieć, że zaniechanie cięcia (oczywiście
konieczne są zabiegi korekcyjne) w pierwszych 2-3 latach wzrostu drzewek w sadzie wpływa na ich
wcześniejsze i bardziej obfite plonowanie w porównaniu do drzewek ciętych po posadzeniu lub sadzenia
nierozgałęzionych okulantów.
Krajowe szkółki oferują materiał jednoroczny oraz dwuletni, okulanty i drzewka ze szczepienia, a także
drzewka rozgałęzione i bez rozgałęzień. W niektórych ofertach handlowych szkółek można znaleźć
zarówno zaszczepione podkładki, jak i podkładki z tzw. śpiącym oczkiem. Każda z tych form materiału
szkółkarskiego różni się jakością i — co jest ważne dla sadownika — ceną. Warto czasem ponieść większe
nakłady finansowe na założenie sadu, ponieważ wybierając wysokiej jakości materiał szkółkarski, okres
inwestycyjny ich zwrotu można wyraźnie skrócić.

6.2 Charakterystyka podkładek zalecanych do uprawy drzew owocowych metodami
ekologicznymi
Na podkładkach szczepi się lub okulizuje odmiany szlachetne i stąd wynika ich ważna funkcja w całym
okresie życia drzewa. W uprawie ekologicznej dobór odpowiedniej podkładki dla odmiany szlachetnej
musi uwzględniać kilka podstawowych cech charakteryzujących poszczególne klony czy typy podkładek.
Do najważniejszych należy określona siła wzrostu z jaką podkładka wpływa na odmianę szlachetną,
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wrażliwość podkładek na niskie temperatury, odporność na najgroźniejsze choroby i szkodniki, dobre
zrastanie się z odmianą szlachetną oraz dostosowanie się do typu gleby oraz jej zasobności w składniki
pokarmowe i wodę. Odpowiednie dobranie podkładki do odmiany wpływa na obfite owocowanie drzew i
warunkuje ich długowieczność oraz zdrowotność.
Tabela 22. Podkładki zalecane do produkcji drzewek do ekologicznych sadów jabłoniowych.

Podkładka

Siła
wzrostu1)

Odporność na: 2)
Wytrzymałość
Zgniliznę
na niskie
Zarazę
pierścieniową
temperatury2)
ogniową
podstawy pnia

Wartość użytkowa

Drzewa bardzo wcześnie wchodzą w okres
owocowanie. Nadaje się na gleby żyzne i
wilgotne. Dobra dla odmian silnie
30-35
3-4
4-5
1
rosnących. Drzewa wymagają stosowania
podpór, ze względu na płytki i słaby system
korzeniowy.
Dobra dla odmian umiarkowanie silnie
rosnących. Ma skłonność do wytwarzania
brodawek. Lubiana przez myszy i zające.
Podczas zimowych ociepleń łatwo ulega
rozhartowaniu. Nadaje się na gleby
piaszczyste. Należy unikać sadzenia drzew
P 60
35-45
4
2-3
2-3
na glebach ciężkich i podmokłych. ze
względu na ryzyko porażenia przez
pierścieniową zgniliznę podstawy pnia.
Drzewa wymagają stosowania podpór.
Mogą wykazywać objawy niedoboru
magnezu.
Podkładka mało podatna na guzowatość
korzeni, podatna na bawełnicę korówkę. Na
gleby lekkie, mniej zasobne. Należy unikać
gleb ciężkich i zlewnych. Polecana dla
M.26
45-55
4
2-3
1
odmian średnio silnie i słabo rosnących. Nie
zalecana dla odmian późno kończących
wegetację, np. odm. ‘Elstar’ i jej klonów.
Drzewa wymagają stosowania podpór.
Bardzo podatna na guzowatość korzeni. Nie
wydaje odrostów w sadzie. Nie lubi gleb
wilgotnych. Dobrze znosi niedobory wody.
P 14
55-65
3-4
4-5
1-2
Młode drzewa rosną początkowo silniej niż
na M.26, później po wejściu w okres
owocowania wzrost słabnie. Zalecana dla
odmian umiarkowanie i słabo rosnących.
Polecana na gleby słabsze. Ma skłonność do
wytwarzania odrostów korzeniowych. Dobra
M.7
55-70
4
3
4
dla odmian słabo rosnących. Nie wymaga
stosowania podpór.
Bardzo dobra na gleby lekkie, słabe.
Polecana dla odmian słabo rosnących. W
Siewka Antonówki
100
5
4-5
3-4
przeszłości wykorzystywana do produkcji
drzewek ze wstawkami skarlającymi.
Drzewa nie wymagają stosowania podpór.
1)
- za 100 jednostek przyjęto wielkość drzew na siewkach Antonówki Zwykłej
2)
- 1 – niska; 5 – wysoka
M.9 i podklony:
M.9 EMLA,
M.9 T.337,
M.9 RN 29(Nic.29)
M.9 FL56
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Tabela 23. Podkładki zalecane do produkcji drzewek do ekologicznych sadów gruszowych.
Podkładka

Siła wzrostu*)

Wytrzymałość
na niskie temperatury

Wartość użytkowa

Dla niektórych odmian wymagane jest stosowanie
pośredniej. Drzewa wcześniej wchodzą w okres
owocowania i są plenne. Wymaga gleb żyznych, o
Pigwa S1
55-70
średnia
uregulowanych stosunkach wodnych. Nie nadaje się
na gleby lekkie, piaszczyste. Drzewa wymagają
stosowania podpór.
Dobrze zrasta się ze wszystkimi odmianami grusz.
Belia, Doria, Elia
Drzewa nieco później wchodzą w okres owocowania
– typy gruszy
100
wysoka
niż na podkładkach słabo rosnących. Nadaje się na
kaukaskiej
gleby słabe, piaszczyste. Drzewa nie wymagają
stosowania podpór.
1)
- za 100 jednostek przyjęto wielkość drzew na siewkach gruszy kaukaskiej
Tabela 24. Podkładki zalecane do produkcji drzewek do ekologicznych sadów wiśniowych i czereśniowych.

Podkładka

Czereśnia
ptasia – typ
Alkavo
Antypka jej typy:
Piast,
Popiel
F 12/1
Gisela 5

Gisela 6

P − HL A

Wytrzymałość
na niskie
temperatury

Wartość użytkowa

Średnia

Dobrze zrasta się ze wszystkimi odmianami wiśni. Nadaje się na
wszystkie typy gleb z wyjątkiem lekkich, piaszczystych a także
o wysokim poziomie wody gruntowej lub okresowo
zalewanych.
Drzewa nie wymagają stosowania podpór.

85-90

Wysoka

Dobrze zrasta się ze wszystkimi odmianami wiśni. Toleruje
gleby lekkie, ale lepiej rośnie i owocuje na glebach żyznych, o
uregulowanych stosunkach wodnych.
Drzewa nie wymagają stosowania podpór.

100

Średnia

Wartość użytkowa podobna jak czereśni ptasiej.

50-70

wysoka

Dobrze zrasta się ze wszystkimi odmianami czereśni. Drzewa
wcześnie wchodzą w okres owocowania i są bardzo plenne.
Wymaga gleb żyznych, o uregulowanych stosunkach wodnych.

wysoka

Jest mniej wymagająca niż Gisela 5. Bardziej tolerancyjna do
gleb uboższych, o mniejszej zasobności w wodę. Alternatywna
podkładka na gleby lżejsze lub ciężkie, bez możliwości
nawadniania.

średnia

Wykazuje niezgodność fizjologiczną z odmianą ‘Hedelfińska’.
Drzewa wcześnie wchodzą w okres owocowania i są bardzo
plenne. Wymaga gleb żyznych, o uregulowanych stosunkach
wodnych. W pierwszych latach po posadzeniu wskazane jest
stosowanie podpór, ponieważ drzewa bardzo płytko się korzenią
i są podatne na wywracanie.

Siła wzrostu*

100

80-90

50-70

Drzewa wcześnie wchodzą w okres owocowania, dobrze
plonują i dają wysokiej jakości owoce. Mają mniejsze
50-70
średnia
wymagania glebowe w porównaniu z czereśniami szczepionymi
na podkładkach słabo rosnących.
* - za 100 jednostek przyjęto wielkość drzew na siewkach czereśni ptasiej typu Alkavo
Frutana
(wstawka)
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Tabela 25. Podkładki zalecane do produkcji drzewek do ekologicznych sadów śliwowych.
Podkładka

Siła
wzrostu*

Wytrzymałość na
niskie temperatury

Wartość użytkowa

Dobrze się zrasta z odmianami uprawnymi. Jest dość
odporna na choroby i szkodniki. Drzewa na niej szczepione
rosną silnie, później wchodzą w okres owocowania i w
Siewka ałyczy
100
wysoka
pierwszych latach po posadzeniu plonują gorzej niż na
podkładkach słabo rosnących. Jest przydatna na wszystkie
rodzaje gleb oprócz lekkich.
Dobrze się zrasta ze wszystkimi odmianami występującymi
u nas w uprawie. Jest dość odporna na choroby. Drzewa na
niej szczepione wcześnie wchodzą w okres owocowania i
Siewka Węgierki
są plenne. Owoce są dobrej jakości i dojrzewają zwykle o
50-60
wysoka
Wangenheima
kilka dni wcześniej niż na ałyczy. Podkładka ta ma
stosunkowo płytki system korzeniowy i dlatego drzewa na
niej szczepione należy sadzić na glebach żyznych, o
uregulowanych stosunkach wodnych.
Podkładka wegetatywna, półkarłowa, dobrze zrasta się ze
wszystkimi odmianami śliwy. Odznacza się wysoką
St. Julien A
80-90
średnio
tolerancją na szarkę. Korzystnie wpływa na plonowanie i
jakość owoców. Nadaje się na wszystkie rodzaje gleby.
* - za 100 jednostek przyjęto wielkość drzew na siewkach ałyczy

Do produkcji drzewek brzoskwini polecane są trzy typy podkładek. Siewka brzoskwini Mandżurskiej,
uważana jest za najlepsza podkładkę dla brzoskwiń, głównie z uwagi na jej dużą wytrzymałość na mróz.
Wykazuje wysoki stopień zgodności fizjologicznej z odmianami uprawianymi w Polsce. Drzewa na niej
szczepione rosną słabiej niż na siewkach brzoskwini Rakoniewickie. Z kolei siewka Rakoniewicka należy
do podkładek od wielu lat wykorzystywanych w produkcji szkółkarskiej w naszym kraju. Drzewka na niej
szczepione rosną jednak bardzo silnie. trzecia podkładka to siewka Siberian C. Brzoskwinie szczepione
na tej podkładce rosną podobnie jak te, szczepione na brzoskwini Mandżurskiej.
Morele najlepiej jest szczepić na siewkach ałyczy lub (rzadziej) - na siewkach moreli. Coraz częściej, i z
dobrym skutkiem, wykorzystywana jest na podkładkę dla moreli siewka ‘Węgierki Wangenheima’. W
ostatnich latach do uprawy wchodzi także nowa, wegetatywnie mnożona podkładka o nazwie ‘Pumiselect’.
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7. PROWADZENIE EKOLOGICZNEGO SADU
7.1. Uprawa gleby
Glebę w sadzie ekologicznym w pierwszych dwóch latach po posadzeniu roślin najlepiej jest utrzymywać
w czarnym ugorze. W rzędach drzew/krzewów u talerzowej, glebogryzarki, kultywatora. Duże znaczenie
ma rozkładanie wokół młodych drzewek ściółki z obornika. Zabieg ten użyźnia glebę i zabezpiecza
posadzone drzewko przed utratą wody. W tym celu obornik wokół pni rozkłada się wcześnie wiosną, gdy
gleba ma zapasy wody z zimowych opadów śniegu. Na glebach słabszych kopczyki z obornika wyłożone
wokół drzewek w pierwszym roku po posadzeniu poprawiają znacząco ich przyjmowanie się i wzrost.
Późną jesienią ściółkę należy rozrzucić, aby zagnieżdżały się pod nią gryzonie, które mogłyby uszkadzać
korzenie i korę młodych drzewek. W trzecim roku po posadzeniu roślin glebę między rzędami można
doprowadzić do samo zadarnienia. W młodą murawę otrzymaną z samosiewu warto wysiać nasiona
koniczyny białej, która będzie dostarczać uprawianym roślinom azot. Murawę (wraz z koniczyną) należy
kosić 3-5 razy w sezonie, a po skoszeniu pozostawiać w sadzie. Taka zielonka będzie pełnić rolę nawozową
i próchniczo-twórczą.
Nawożenie ekologicznego sadu jest o nawozy naturalne i organiczne oraz kopalniane nawozy mineralne,
dopuszczone do obrotu na podstawie przepisów o nawozach i nawożeniu. Do wapnowania gleb używa się
węglanu wapnia lub węglanu magnezowo-wapniowego pochodzenia naturalnego oraz wapna
defekacyjnego. Do nawożenia roślin fosforem stosuje się mączki fosforytowe, a w celu zaopatrzenia roślin
w potas - używa kopalnianych soli potasowych. Do obniżenia odczynu gleby używa się tylko siarki
elementarnej. W celu utrzymania lub podwyższenia biologicznej aktywności i żyzności gleby w produkcji
ekologicznej można stosować mikroelementy pochodzenia mineralnego.

7.2. Pielęgnacja roślin w sadach ekologicznych
7.2.1. Formowanie koron i cięcie drzew w sadach ekologicznych.
Formowanie koron i cięcie drzew to kolejny ważny czynnik regulujący wzrost drzew w sadzie
ekologicznym. Jeśli zakładamy sad intensywny, w którym drzewa sadzimy gęsto, najczęściej w odległości
4 m rząd od rzędu i 2-3 m w rzędzie to korony warto poprowadzić w formie smukłego stożka. Kształt taki
uzyskamy przycinając drzewa lekko po posadzeniu i unikając skracania pędu głównego, zwanego
przewodnikiem. Słabe cięcie spowoduje powstanie niezbyt silnych pędów bocznych (przyszłych konarów)
i wczesne wejście drzew w owocowanie. Kształt stożkowy korony łatwo uzyskać prowadząc przewodnik
pionowo wzdłuż podpory i przyginając do położenia poziomego pędy boczne, jeśli mają one tendencję do
wzrostu ku górze. Drzewa szczepione na podkładkach karłowych muszą mieć podpory (pale) o wysokości
2,0 m. Podpory są również wskazane dla drzew półkarłowych przynajmniej na okres formowania korony.
Jedynie drzewa szczepione na silnie rosnących podkładkach nie wymagają podpór. Sadzimy je najczęściej
w sadach agroturystycznych i tradycyjnych, w dużych odległościach (np.6m między rzędami i 5 m w
rzędzie) i prowadzimy w formie koron prawie naturalnych. U uformowanych drzew co 2-3 lata prowadzimy
intensywne cięcie prześwietlające i korygujące kształt koron. Drzewa karłowe zaczynają zazwyczaj
owocować w drugim roku, a pełnię owocowania osiągają już 3-4 lata po posadzeniu. W tym czasie trzeba
wprowadzić cięcie regulujące owocowanie, rozmiary koron i ich zagęszczenie.
Cięcie drzew owocowych w uprawie ekologicznej odgrywa istotną rolę w utrzymaniu dobrego stanu
fitosanitarnego sadu i produktywności uprawy. Zabieg ten silnie wpływa na wzrost, rozwój oraz
owocowanie drzew. Ważnym zadaniem cięcia jest udział w procesie formowania czyli wyprowadzenia i
utrzymania prawidłowego kształtu i struktury korony drzewa. Liczba i rozmieszczenie/orientacja w
przestrzeni pędów i gałęzi jak również wielkość i gęstość powierzchni liściowej decydują o temperaturze i
wilgotności powietrza w obrębie korony oraz dostępności światła do każdej jej części. Światło słoneczne
jest podstawowym czynnikiem plonotwórczym. Jego niedostatek odbija się negatywnie na jakości pąków
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kwiatowych, stopniu zawiązania owoców oraz ich jakości w czasie zbioru. Budowa korony i jej
zagęszczenie decydują także o skuteczności zabiegów zwalczających patogeny. W uprawie ekologicznej
ten aspekt cięcia nabiera szczególnego znaczenia.
Termin cięcia
Skutki cięcia drzew owocowych zależą między innymi od terminu jego wykonania. Wyróżnia się dwa
podstawowe terminy cięcia: 1. cięcie „zimowe” wykonywane w okresie spoczynku głębokiego oraz 2.
cięcie „letnie” prowadzone w okresie aktywnego wzrostu drzew. W ostatnim czasie coraz bardziej
popularne staje się cięcie w okresie tuż przed lub tuż po kwitnieniu, nazywane 3. cięciem „wiosennym”. W
praktyce uprawowej drzewa ziarnkowe (jabłoń i grusza) cięte są w każdym z wymienionych terminów,
jednak głównie w okresie spoczynku (cięcie „zimowe”) a drzewa pestkowe (wiśnia, śliwa, czereśnia,
morela, brzoskwinia) cięte są głównie w okresie wegetacji.
Cięcie „zimowe” w małym stopniu zmienia naturalny rytm rozwoju drzewa. Podobnie działa cięcie
„letnie”, wykonywane w drugiej połowie lata. Jednak konkretny efekt cięcia letniego zależy od gatunku, a
nawet odmiany i podkładki, oraz zastosowanego sposobu cięcia. Znaczniejsze zmiany w rozwoju owoców
może spowodować zbyt późno wykonane cięcie wiosenne, tj. później niż trzy tygodnie po kwitnieniu.
Sposób cięcia
Ogólnie wyróżnia się dwa podstawowe sposoby cięcia pędów, tj. 1. cięcie bez skracania, przez niektórych
nazywane cięciem „długim” oraz 2. cięcie ze skracaniem pędów, które czasami nazywane jest cięciem
„krótkim”. Wybór konkretnego sposobu cięcia zależy od efektu końcowego jaki chcemy osiągnąć. Na
przykład dla wzmocnienia rozgałęziania się pędów należy zastosować „krótkie” cięcie ze skracaniem
pędów. Natomiast dla rozluźnienia korony należy zastosować „długie” cięcie, bez skracania pędów, a tylko
z wycinaniem ich nadmiaru. Cięcie „długie” jest podstawowym sposobem wykorzystywanym w cięciu
drzew dojrzałych. Natomiast cięcie ze skracaniem pędów jest bardzo często stosowane w początkowych
etapach formowania korony młodego drzewa.
Intensywność cięcia
Intensywność cięcia można mierzyć ilością wyciętego drewna lub liczbą usuniętych gałęzi i pędów.
Silne/intensywne cięcie powoduje z reguły znaczne zmiany w gospodarce hormonalnej i w konsekwencji
zasadniczą zmianę w rozwoju drzewa. Najczęściej silne cięcie obniża plonowanie wzmagając
równocześnie rozwój najmłodszych, ulistnionych pędów. W praktyce uprawowej należy unikać zbyt
intensywnego cięcia. Umożliwi to systematyczne, coroczne wykonywanie tego zabiegu, utrzymujące
optymalny kształt i miąższość korony. Jeżeli cięcie nie jest prowadzone systematyczne to po 2-3 latach
jego braku trzeba mocno prześwietlić koronę, usuwając przy tym wiele pędów i gałęzi. Tak radykalne cięcie
może odbić się negatywnie na stanie fitosanitarnym drzew.
Wpływ cięcia na stan zdrowotny uprawy
Cięcie wykonane w nieodpowiedni sposób lub w niewłaściwym terminie może wpływać negatywnie na
kondycję jak również stan odżywienia drzewa. Może także wpływać na zmiany w populacji niektórych
szkodników, a poprzez to na skalę uszkodzeń owoców. Niewłaściwe cięcie może także uwrażliwiać drzewa
na porażenie patogenami chorobotwórczymi, na przykład jabłoni i gruszy na infekcje zarazy ogniowej.

Szczegółowe zasady cięcia głównych gatunków drzew owocowych.
Cięcie drzew owocowych należy każdorazowo dostosowywać do wymagań danego gatunku oraz odmiany.
Wiek drzew, ich wigor oraz stan fitosanitarny sadu także należy brać pod uwagę planując i wykonując
zabieg cięcia.
JABŁOŃ
Cięcie po posadzeniu i w pierwszych latach wzrostu
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Przycinanie drzewek po posadzeniu na miejsce stałe przywraca równowagę między częścią podziemną i
nadziemną okulantów, naruszoną w czasie ich wykopywania ze szkółki. Przycinanie drzewek/okulantów
wykonuje się z chwilą ruszenia wegetacji, niezależnie od terminu ich posadzenia (jesień czy wiosna).
Natomiast sposób i intensywność przycinania zależy od jakości okulanta, warunków w jakich drzewka będą
rosły oraz od wybranej formy korony. Przycięcie po posadzeniu jest pierwszym zabiegiem formującym
przyszłą koronę drzewa. Materiał szkółkarski najwyższej jakości, czyli rozgałęzione drzewka dwuletnie
z jednoroczną koronką pozostawiamy bez cięcia po posadzeniu. Drzewka takie muszą posiadać co
najmniej 7 rozgałęzień bocznych, o długości 15-30 centymetrów każde. Sadzi się je w rzędzie w odległości
mniejszej niż 100 centymetrów. W tym przypadku celem jest uzyskanie licznych formacji owoconośnych,
równomiernie rozłożonych na przewodniku. Dlatego odgałęzienia boczne, wytworzone w szkółce, nie
mogą być dłuższe niż 30 centymetrów. Nie tnąc jabłoni po posadzeniu i w kolejnych dwóch latach,
unikniemy wyrastania zbyt długich pędów a raczej skłonimy drzewka do intensywnego wiązania pąków
kwiatowych i owoców. W późniejszym wieku wzajemna konkurencja drzew o wodę i składniki pokarmowe
oraz obfite owocowanie nie pozwolą na wyrastanie zbyt silnych przyrostów w koronach. Wtedy trzeba
zastosować cięcie odnawiające, gałęzie starsze niż trzyletnie będą wycinane i zastępowane pędami
młodszymi. Bezwzględnym warunkiem jest nawadnianie sadu od momentu posadzenia okulantów.
Okulanty z rozbudowaną koronką (część nadziemna), które po posadzeniu nie będą nawadniane, należy
przyciąć mocno. Okulanty, które będą nawadniane można przyciąć lekko lub pozostawić bez cięcia.
Okulanty nie rozgałęzione (jednopędowe) trzeba skrócić tylko wtedy, gdy wymagać tego będzie
formowanie przyszłej korony.
Formy koron dla drzew owocowych można podzielić na a) przewodnikowe i b) pozbawione wyraźnego
przewodnika. Do koron bezprzewodnikowych należą korony krzaczaste, otwarte (pucharowe) i swobodne.
Wśród koron przewodnikowych najpowszechniej stosowana jest korona stożkowa (wrzecionowa), w
różnych modyfikacjach (wrzeciono klasyczne, wrzeciono wysmukłe, itp.). Korony drzew owocowych
wszystkich gatunków można uformować w dowolnym kształcie (typie). Zarówno jabłoń jak i morelę można
prowadzić w formie korony pucharowej (bezprzewodnikowa), stożkowej (przewodnikowa) lub rozpinanej
(często z wieloma przewodnikami). Dokonując konkretnego wyboru trzeba pamiętać, że drzewa
bezprzewodnikowe wymagają dużo miejsca. Drzewa prowadzone na przewodniku potrzebują tego miejsca
znacznie mniej.
Okulanty przeznaczone do wyprowadzenia korony pucharowej, otwartej, przycinamy/skracamy
stosunkowo nisko (ok. 40 cm od powierzchni gleby). Niskie przycięcie okulantów spowoduje wyrośnięcie,
w ciągu pierwszego roku, kilku „równych sobie” odgałęzień bocznych. Na nich w przyszłości będzie się
opierała cała konstrukcja korony. Natomiast przycinanie okulantów przeznaczonych do wyprowadzenia
korony stożkowej zawsze zależy od jakości samego okulanta. Po przycięciu, na okulancie powinien być
wyraźnie widoczny jeden pęd najsilniejszy czyli przewodnik, będący przedłużeniem pnia. Odgałęzienia
boczne zawsze muszą być „słabsze” i odchodzić od przewodnika pod szerokim kątem. Każdy pęd
wyrastający pod ostrym kątem należy wyciąć. Tak zwany pierwszy okółek odgałęzień bocznych powinien
wyrastać na wysokości ok. 50 cm od powierzchni gleby (fot. 1). Na rynku szkółkarskim oferowane są
jednak drzewka różnej jakości. Niemało jest okulantów spełniających tylko minimalne wymagania
jakościowe: wysokość nie mniejsza niż 80 cm, średnica pnia nie mniejsza niż 8 mm oraz system korzeniowy
składający się z korzenia palowego i co najmniej 3. korzeni bocznych. Liczba, długość i grubość odgałęzień
bocznych jest także bardzo różna. Odgałęzienia boczne mogą wyrastać w różnej odległości od miejsca
szczepienia. Nieprzydatne są boczne pędy wyrastające zbyt nisko (do 50 cm od powierzchni gleby) jak
również te, które wyrastają zbyt wysoko. W sytuacji pierwszej pędy zbyt nisko położone należy wyciąć
(fot. 2) a przewodnik skrócić. Natomiast rozgałęzienia okulanta wyrastające zbyt wysoko i pod ostrymi
kątami często trzeba wyciąć wszystkie (fot. 3).
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Cięcie młodych drzew
Cięcie jabłoni w pierwszych latach po posadzeniu zależy między innymi od siły wzrostu drzew i typu
owocowania danej odmiany. W przypadku jabłoni wyróżnia się 4 typy owocowania. Jabłonie typu I, II i
III owocują głównie na krótkopędach, jabłonie typu IV owocują głównie na najmłodszych pędach.
Jabłonie IV typu owocowania: Korony tych drzew są najczęściej luźne, rozłożyste, z dużą liczbą niezbyt
długich pędów, zakończonych zwykle pąkiem kwiatowym. Cechą charakterystyczną tej grupy jest
ogołacanie się starszych gałęzi. Utrudnieniem w prowadzeniu jabłoni IV typu owocowania jest często silny
wzrost oraz słabe rozgałęzianie się pędów. W pierwszym okresie wzrostu młodych drzewek należy
zapewnić im optymalne warunki, a zwłaszcza odpowiednią wilgotność gleby. Pod koniec maja lub na
początku czerwca, w pierwszym roku po posadzeniu, najmłodsze przyrosty dorastają do długości 20 cm.
Wtedy należy wykonać zabieg uszczykiwania ich wierzchołków. W ten sposób skłonimy je do
rozgałęzienia, co pomoże w odpowiednim zgęszczeniu korony i zapobiegnie tworzeniu się
nieproduktywnych, pozbawionych liści i kwiatów gałęzi w środkowych partiach korony.
Jabłonie II i III typu owocowania: Prowadzenie jabłoni II i III typu owocowania jest najmniej kłopotliwe.
Pąki kwiatowe powstają u nich na drewnie młodszym i starszym, zarówno na gałęziach 2.letnich jak też 4.
letnich i starszych. Dla prawidłowego cięcia po posadzeniu i w pierwszych latach istotne jest to czy pędy
danej odmiany są sztywne, silne czy też odwrotnie, wiotkie i słabo rosnące. W przypadku jabłoni o silnych
i sztywnych pędach należy dbać o tworzenie się szerokich kątów odgałęzień bocznych, zwłaszcza w
pierwszych latach życia drzew. Po drugie należy zapobiegać zbytniemu ogołacaniu się koron, co również
często zdarza się u tych jabłoni. W tym przypadku, w pierwszych latach wzrostu w sadzie należy stosować
skracanie pędów. W pierwszym roku po posadzeniu na miejsce stałe bardzo przydaje się letnie
uszczykiwanie wierzchołków pędów. Hamuje to nadmierny ich wzrost i sprzyja tworzeniu się szerokich
rozgałęzień bocznych. Z odmienną sytuacją mamy do czynienia w przypadku odmian o pędach słabych,
drobnych i wiotkich. Te jabłonie są zdecydowanie najmniej kłopotliwe w prowadzeniu i cięciu. Należy
jednak dbać o to, aby ich korony zbytnio się nie zagęszczały. Szczególnie starannie należy rozrzedzać
nadmierne zgęszczenie w zewnętrznych partiach korony.
Jabłonie I typu owocowania: Odmian tego typu jest mało i prawie nie występują w uprawie. Drzewa
odmian grupy I owocują w całej objętości korony przez całe swoje życie. Po posadzeniu nie wymagają
przycinania. Wymagają jednak bardzo dobrych warunków klimatyczno-glebowych i bardzo starannej
agrotechniki. Odnosi się to nie tylko do pierwszych lat po posadzeniu, ale do całego okresu życia drzew w
sadzie.
Cięcie starszych drzew, w pełni owocowania
Jabłonie II i III typu, których jest najwięcej, rosną umiarkowanie silnie. Z chwilą wejścia w owocowanie
siła wzrostu drzew zostaje wyraźnie zahamowana. Konary boczne w koronie są dobrze związane z
przewodnikiem, odrastając od niego pod szerokim kątem. Korony tych drzew „z natury” są prawidłowo
zbudowane. W trakcie ich prowadzenia najczęściej wymagają tylko niewielkiej korekty. Łatwo jest przy
tym nadawać różne kształty i formy, dostosowane do wybranego systemu uprawy. Pąki kwiatowe formują
się zarówno na gałęziach 2 letnich jak też 4. letnich i starszych. Różnica polega tylko na tym, gdzie (na
jakich gałęziach) tych pąków jest najwięcej i na których gałęziach pąki te są najsilniejsze. W grupie II
najcenniejsze pod tym względem są gałęzie 2.-5. letnie, natomiast w grupie III są to gałęzie w wieku 1-3
lat. W koronach drzew powinny więc takie gałęzie przeważać.
GRUSZA
Grusza jest gatunkiem wymagającym i niełatwym w uprawie a w systemie produkcji ekologicznej stopień
tych trudności jeszcze się zwiększa. Z drugiej strony wiadomo, że grusza ma duże zdolności regeneracji
uszkodzeń. Należy jednak pamiętać o jej wysokich wymaganiach co do optymalnego nawilżenia gleby.
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Drzewa gruszy źle reagują na okresowe posuchy zwłaszcza gdy zdarzają się one w pierwszych latach życia
sadu. W sezonach suchych i gorących, szczególnie w sadach nienawadnianych, drzewa grusz słabo się
rozwijają a jakość owoców jest niezadowalająca.
Planując cięcie grusz należy brać pod uwagę, że najlepsze gruszki zawiązują się na krótkopędach. Tam
znajdują się liczne i dobrze wykształcone pąki kwiatostanowe. Drobne gałązki owoconośne tzw., prątki
oraz młode, dwuletnie przyrosty, są również cenne. Krótkopędy owoconośne formują się głównie na
starszych gałęziach. W optymalnych warunkach uprawy na krótkopędach przeważają pąki kwiatowe.
Natomiast w warunkach stresu, przy osłabionym wzroście, na krótkopędach i prątkach powstają głównie
pąki liściowe. W koronie gruszy niepotrzebne też są silne pędy wegetatywne, tak zwane wilki. W trakcie
cięcia należy je usuwać, najlepiej przez „wyrwanie” z gałęzi. Odpowiednim terminem jest wczesna wiosna
- do chwili, kiedy „wilki” będą drewniały, co przypada mniej więcej na okres przerzedzania zawiązków.
Odmiany uprawne gruszy różnią się typem owocowania i siłą wzrostu drzew. Przykładem odmiany, która
rośnie niezbyt silnie i wydaje pędy średniej długości, jest ‘Bera Boska’. Odmiana ta łatwo zawiązuje owoce
na prątkach. Odmiana ‘Faworytka’ również tworzy pędy niezbyt długie ale owoce zawiązuje na przyrostach
jednorocznych oraz na krótkopędach znajdujących się na młodych (dwuletnich) gałęziach. Natomiast
‘Lukasówka’ zawiązuje owoce na krótkopędach znajdujących się zarówno na młodszych jak i starszych
gałęziach. Odmianami owocującymi przede wszystkim na starszym drewnie są między innymi
‘Konferencja’ i ‘Komisówka’. Ogólnie mówiąc w przypadku odmian owocujących głównie na
młodszym drewnie, w czasie cięcia należy stosować skracanie pędów dla wytworzenia się dużej liczby
młodych przyrostów. W przypadku odmian owocujących głównie na starszym drewnie, przeważać
powinno cięcie „długie” bez skracania pędów.
Cięcie w pierwszych latach po posadzeniu drzew do sadu
Cięcie grusz, w początkowym okresie ich wzrostu, ma na celu zbudowanie prawidłowej korony. Jest to
cięcie formujące, które powinno być wspomagane zabiegami dodatkowymi. W uprawie grusz jakość
materiału roślinnego sadzonego do sadu ma ogromne znaczenie. W systemie uprawy tradycyjnej, z luźną
rozstawą sadzenia drzew, wykorzystuje się jednoroczne okulanty produkowane metodami tradycyjnymi.
W Polsce w obrocie handlowym znajdują się praktycznie tylko takie drzewka. Bardzo trudno jest zakupić
drzewka dwuletnie z jednoroczną, dobrze rozgałęzioną koronką. Do zakładania intensywnych sadów
gruszowych potrzebne są drzewka rozgałęzione, produkowane w szkółce w cyklu dwuletnim. Brak takiego
materiału jest istotnym ograniczeniem w rozwijaniu intensywnych metod produkcji gruszek w Polsce.
Ponieważ grusze źle znoszą szok spowodowany przesadzaniem, okulanty po wykopaniu ze szkółki
powinny być posadzone na polu odpowiednio przygotowanym. W pierwszym momencie życia drzewek
ważne jest, aby trafiły one na optymalne warunki powietrzno-wodne w glebie. System korzeniowy grusz
prawidłowo funkcjonuje, gdy w środowisku glebowym poziom tlenu przekracza 10%. Granicą, poniżej
której korzenie włośnikowe zamierają, jest 3-5%. Nowo powstające, delikatne korzonki grusz mogą być
bardzo łatwo oberwane przez wiatr ‘targający’ drzewkiem. Dlatego ważne jest, aby zaraz po posadzeniu
przywiązać drzewka do podpór, zwłaszcza w miejscach gdzie wieją silniejsze wiatry.
Nierozgałęzione okulanty, po posadzeniu na miejsce stałe, należy przyciąć na wysokości 100-110 cm od
miejsca szczepienia. Zabieg ten ma skłonić drzewko do utworzenia pędów bocznych, które wyrosną na
długości ok. 40 cm od miejsca cięcia w dół przewodnika. Tym samym strefa odgałęzień korony będzie
zaczynała się na wysokości 60-70 cm od powierzchni gleby. Drzewka niewyrośnięte, nieprzekraczające
110 cm wysokości, pozostawia się nie przycięte. Jeżeli na okulancie znajdują się słabe odgałęzienia boczne
to należy je usunąć, gdyż są nieodpowiednie jako przyszłe konary boczne. Pozostawiamy tylko silne pędy,
które u jednorocznych okulantów są niestety rzadkością. Usunąć należy odgałęzienia boczne wyrastające
na pniu do wysokości 60-70 cm od powierzchni gleby. Pod koniec roku na drzewku powinno znajdować
się od 3 do 6 odgałęzień odchodzących od przewodnika pod możliwie szerokimi kątami. W uzyskaniu
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takich odgałęzień bardzo pomocne są drewniane wykałaczki, zakładane między przewodnik a pęd boczny,
gdy przekroczy on 10 cm długości. Zabieg ten jest bardzo ważny u grusz, które mają naturalną skłonność
do tworzenia ostrych kątów rozgałęzień, zwłaszcza w pierwszym okresie wzrostu drzew. Cecha ta jest
główną trudnością w prowadzeniu grusz. Korony często są zbyt gęste, z dużą liczbą gałęzi. Dopuszczenie
światła do wnętrza korony, przez jej prześwietlenie (wycięcie nadmiaru pędów) stworzy optymalne
warunki dla lepszego zawiązywania pąków kwiatowych.
Cięcie grusz po pierwszym roku wzrostu w sadzie powinno regulować liczbę i kondycję pędów. Jeżeli
odgałęzienia boczne w pierwszym okółku pędów są zbyt słabe to wiosną należy je skrócić, w celu
wzmocnienia. Pędy silne, rosnące pod zbyt ostrym kątem powinny zostać odgięte do ok. 70 o. Na gładko
należy wycinać pędy wyrastające na pniu, poniżej pierwszego rozgałęzienia. Jeżeli wyżej na przewodniku
z jednego pąka wyrastają dwa pędy, jeden z nich również trzeba wyciąć na gładko. W pierwszym okółku
odgałęzień nie powinno być więcej niż 6 pędów, a najlepiej 4. Nadmiar należy usunąć, kierując się zasadą,
że pęd boczny powinien być dwa razy cieńszy niż przewodnik w miejscu wyrastania. Przewodnik należy
skrócić 40-50 cm ponad ostatnim odgałęzieniem bocznym, dla wyprowadzenia drugiego piętra. Latem
należy usuwać nadmiar młodych ulistnionych pędów rozwijających się na przyszłych konarach bocznych.
Najłatwiej jest to robić przez wyrwanie, gdy osiągną one długość 10-15 centymetrów. Od trzeciego roku i
w latach następnych, cięcie powinno regulować kształt korony, jej gęstość i prowadzić do regularnego
owocowania.
Cięcie grusz w pełni owocowania
Regulowanie kształtu i zagęszczenia korony to główny cel cięcia grusz będących w okresie pełnej
dojrzałości. Grusze uprawiane w Polsce w większości należą do grupy odmian owocujących na
krótkopędach, na starszym drewnie. Odmianami takimi są ‘Faworytka’ czy ‘Bera Boska’. Nawet młode, 34 letnie drzewa tych odmian ponad 3/4 owoców zawiązują na krótkopędach. Dla drzew starszych, 8-10
letnich, wskaźnik ten jest jeszcze wyższy. Cięcie tych odmian, będących w okresie pełni owocowania, jest
łatwe i stosunkowo szybko można je wykonać. Polega na usuwaniu ewentualnego nadmiaru przyrostów 1rocznych bądź gałęzi starszych, które nie zawiązały pąków kwiatowych. Na krótkopędach owocują również
odmiany: ‘Konferencja’, ‘Bera Hardego’, ‘Bera d’Anjou’, ‘Tryumf Packhama’ czy ‘Dobra Ludwika’.
Jednak w ich przypadku najbardziej produktywne są krótkopędy na młodszym drewnie 2-3 letnim.
Najczęściej spotykaną w naszych sadach jest ‘Konferencja’. Grusza ta większość owoców zawiązuje na
krótkopędach „młodych”, ale nie przestaje owocować również na drewnie starszym. Tym samym typ gałęzi
(wiek) przestaje mieć istotne znaczenie, gdyż produktywne są zarówno gałęzie 2-3 letnie, jak i 4-5 letnie.
Jednak zaniechanie cięcia nie byłoby dobre, ponieważ drzewo może zacząć przemiennie owocować a poza
tym jakość owoców ze starszych gałęzi obniża się. Aby tych niekorzystnych zmian uniknąć, starsze drzewa
‘Konferencji’ należy ciąć regularnie, co roku. W trakcie zabiegu wycina się ok. 1/3 pędów, zwracając
szczególną uwagę na odmłodzenie gałęzi. Obfite i regularne owocowanie zapewni cięcie, po którym na
drzewie znajdzie się do 20% pąków kwiatowych na pędach jednorocznych, 25-30% na pędach dwuletnich
tyle samo na pędach trzyletnich, oraz 20-25% na drewnie czteroletnim. Innego traktowania wymagają
drzewa odmiany ‘Komisówka’. W pierwszych 3-4 latach życia grusza ta większość owoców wiąże z pąków
szczytowych, w latach późniejszych zaczyna owocować na krótkopędach, ale na młodym, dwuletnim
drewnie. Gałęzie starsze nie są produktywne. Głównym sposobem cięcia, które można w jej przypadku
polecać to skracanie (odmładzanie) gałęzi nieco starszych, 3-4 letnich. Przy tym im mocniejsze cięcie tym
lepsze zawiązywanie owoców. Wiąże się to z tym, że jakość pąków generatywnych bardzo mocno zależy
od intensywności cięcia, im jest ono silniejsze tym lepiej są wykształcone i odżywione pąki kwiatowe.
Wycinanie starszych gałęzi wzmaga tworzenie nowych pędów. Pod wpływem asymilatów dostarczanych
przez liście z młodych, silnych pędów, pąki gruszy rozwijają się jako pąki generatywne. Tym samym
utrzymuje się wysoka plenność ‘Komisówki’ i wysoka jakość owoców. Przy obfitym zawiązaniu konieczne
może być zastosowanie przerzedzania dla odpowiedniego wyrośnięcia owoców. W przypadku tej odmiany,
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dla zapewnienia obfitego owocowania, konieczny jest intensywny rozwój powierzchni liściowej (dużo
zdrowych, aktywnych liści). Gałęzie o słabszym wigorze również słabiej zawiązują owoce. Dlatego nie
należy dopuszczać do tego, aby w koronie ‘Komisówki’ gałęzie obwisały do dołu. Bowiem takie położenie
znacznie osłabia ich wigor a tym samym plenność i produktywność.
Stosunkowo najmniej jest odmian gruszy owocujących na najmłodszych pędach, w pozycji
wierzchołkowej. Reprezentantem tej grupy jest ‘Williams’. W pierwszych latach życia bez mała wszystkie
owoce powstają z pąków szczytowych, na krótkich pędach jednorocznych, ale również w wieku dojrzałym
ponad 60% owoców formowanych jest w tym miejscu. Tym samym owocowanie u tej odmiany
zlokalizowane jest na obrzeżu korony, w strefie zewnętrznej. ‘Williams’ wymaga wybitnie selektywnego
cięcia. W trakcie zabiegu należy zwracać szczególną uwagę na to, aby pozostawić odpowiednią liczbę
pędów owocujących (jednorocznych). Równocześnie należy wyprowadzać nowe pędy dla owocowania w
kolejnym roku. Na drzewach dojrzałych, na których w naturalny sposób zmniejsza się liczba pędów
najbardziej produktywnych, szczególnego znaczenia nabiera zabieg przerzedzania. Dla uzyskania
odpowiedniej wielkości gruszek w czasie zbioru, należy przerzedzać zawiązki, pozostawiając jeden na
krótkopędzie.
Termin cięcia grusz
Z punktu widzenia fizjologii drzewa, najbardziej optymalnym terminem cięcia głównego jest okres do
ruszenia wegetacji. Cięcie w tym czasie zapewnia odpowiedni wigor dla utworzenia i intensywnego
rozwoju powierzchni liściowej drzewa. Zdrowe, aktywne liście mają za zadanie dostarczać roślinie
odpowiednie ilości asymilatów. Niestety, należy zdawać sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie ze sobą
rozwój bakterii Erwinia amylovora. Badania naukowe wykazały bowiem, że silne cięcie grusz w okresie
zimy i wczesnej wiosny może sprzyjać rozwojowi zarazy ogniowej, powodowanej przez tę bakterię.
Stwierdzono również, że skracanie pędów jest mniej korzystne niż ich wycinanie oraz, że cięcie gałęzi
starszych może nieść ze sobą większe zagrożenie niż cięcie gałęzi młodszych. W warunkach dużej presji
choroby, w sadach zagrożonych, lepiej jest odłożyć cięcie drzew do lata. W tym czasie warunki zewnętrzne
nie sprzyjają rozwojowi zarazy i cięcie nie jest niebezpieczne. Na rozwój choroby wpływa przede
wszystkim układ warunków pogody i w każdym roku może on przebiegać nieco inaczej.

7.3. Nawożenie sadów ekologicznych
W sadach ekologicznych obowiązują określone zasady nawożenia, których należy przestrzegać.
Podstawową jest używanie nawozów dopuszczonych do stosowania w uprawie ekologicznej, w tym
głównie nawozów organicznych. Do tych nawozów można zaliczyć: obornik, komposty i nawozy zielone.
Obornik należy stosować po uprzednim przekompostowaniu w pryzmach. Rośliny sadownicze w
odróżnieniu od roślin warzywnych i rolniczych przebywają na danym terenie kilkanaście lat. Dlatego
nawożenie obornikiem jest bardzo ważne przed założeniem sadu. Dawkę 40-60 ton/ha obornika należy
rozprowadzić po polu i potem wykonać głęboką orkę. Przyorany obornik zwiększy żyzność gleby oraz
poprawi jej agrofizyczne i chemiczne właściwości. Efektu tego nie osiągniemy rozkładając obornik wzdłuż
posadzonych drzew. Przed wykonaniem głębokiej orki należy też zastosować nawozy potasowe i
fosforowe.
Wapnowanie gleb w sadzie
Odczyn gleby wyrażony wartością pH jest ważną cechą każdej gleby. Warunkuje on chemiczne, fizyczne
i biologiczne jej właściwości, w znacznym stopniu przyczynia się do lepszego wzrostu i plonowania roślin
sadowniczych. W Polsce oznacza się odczyn gleby w 1 molowym roztworze KCL. Odczyn gleby na
podstawie przedziałów, ustalonych dla warunków Polski, przedstawia tabela 26.
Wartość pH gleby nie jest cechą stałą, może ulegać dość dużym zmianom w stosunkowo krótkim czasie,
zarówno pod wpływem czynników antropogenicznych jak i naturalnych. Do przyczyn antropogenicznych
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zakwaszania gleb można zaliczyć: kwaśne deszcze powstające w wyniku emisji przemysłowych oraz
stosowanie nawozów o odczynie kwaśnym. Do czynników naturalnych można zaliczyć: wymywanie jonów
zasadowych (głownie Ca2+i Mg2+) w głąb profilu glebowego przez wody opadowe, działalność życiową
mikroorganizmów glebowych, wynoszenie składników pokarmowych o charakterze zasadowym z plonem
oraz procesy mineralizacji glebowej materii organicznej. W glebach o odczynie kwaśnym zachodzi wiele
niekorzystnych zjawisk. Do najważniejszych zaliczyć można: wzmożone wymywanie składników
pokarmowych z gleby, pogorszenie dostępności dla roślin niektórych składników pokarmowych,
zmniejszenie populacji mikroorganizmów (bakterii i promieniowców) biorących udział w procesach
mineralizacji, wzrost rozpuszczalności metali ciężkich w roztworze glebowym, pogorszenie się struktury
agregatowej gleby.
Odczyn gleby powinno się uregulować przed założeniem sadu przez wapnowanie. Należy brać przy tym
pod uwagę, że poszczególne gatunki roślin sadowniczych mają różne wymagania co do odczynu gleby
(tabela 27). Orientacyjne dawki nawozów wapniowych, uwzględniające tylko warstwę orną (0-25 cm)
podano w tabeli 28. Jeżeli odkwaszenia wymaga też warstwa podorna, należy odpowiednio zwiększyć
dawki nawozu. Efekt wapnowania zależy od zastosowanego nawozu. Najbardziej aktywne są nawozy
tlenkowe silnie rozdrobnione. Obecnie produkuje się nawozy wapniowe na bazie surowców naturalnych:
kalcytu (CaCO3) lub dolomitu (CaCO3+MgCO3 ). Przetworzenie tych minerałów polega na rozdrobnieniu
i wysuszeniu a składniki aktywne występują w nich w formie węglanowej. Szybkość odkwaszania zależy
od stopnia rozdrobnienia minerałów, im bardziej zmielone tym odkwaszenie szybsze. W sadach rosnących
również trzeba kontrolować odczyn gleby. Nieodpowiednie pH wpływa niekorzystnie na wielkość i jakość
plonu. Wybór nawozu do odkwaszania (wapniowy czy wapniowo - magnezowy) zależy od zasobności
gleby w przyswajalne formy magnezu. Na gleby o niskiej zasobności w magnez zaleca się stosowanie
wapna magnezowego.
Obecnie szczególną wagę przykłada się do bilansu składników pokarmowych w układzie gleba -roślina.
Wyniki badań naukowych wskazują, że drzewa owocowe pobierają w ciągu roku z jednego hektara sadu
odpowiednio: około 70 kg azotu, 25 kg fosforu i 100kg potasu. Tylko część tych składników mineralnych
wynoszona jest bezpowrotnie z plonem z sadu. Znaczna ich ilość zostaje zużyta przez rośliny do wzrostu i
rozwoju. Drzewa i krzewy owocowe, jako rośliny wieloletnie mają zdolność do magazynowania
składników mineralnych w tkankach korzeni, pni czy gałęzi i uruchomiania ich w okresie największego
zapotrzebowania. Dlatego nawożenie roślin sadowniczych znacznie różni się od nawożenia roślin
jednorocznych.
Potrzeby nawozowe u roślin sadowniczych można określać na podstawie wyglądu liści. Objawy niedoboru
składników pokarmowych występują najwyraźniej w połowie lata (lipiec/sierpień) na liściach długopędów.
Stosunkowo najłatwiej jest rozpoznać objawy braku jednego składnika pokarmowego. Przy niedoborze
dwu lub większej liczby składników lub przy uszkodzeniu liści przez choroby i szkodniki, rozpoznanie jest
trudniejsze. W przypadku deficytu makroelementów takich jak azot, potas i magnez, objawy niedoboru
występują na starszych liściach rosnących u podstawy długopędów. Natomiast objawy deficytu
mikroelementów (żelazo, cynk, miedź i mangan) występują na młodych liściach, w górnej części
długopędów. Objawy deficytu boru i wapnia występują przede wszystkim na owocach. Niedobór potasu w
uprawach sadowniczych raczej nie występuje. Natomiast nadmiar potasu w polskich sadach występuje
bardzo często, szczególnie w rejonie grójecko -wareckim .W rejonie tym występuje często także niedobór
magnezu, zwłaszcza przy stosowaniu wysokich dawek potasu na glebach lekkich i w młodych
nasadzeniach. Wysokie dawki potasu oraz wapnia mogą zaostrzyć deficyt magnezu. Objawy niedoboru
magnezu występują najczęściej w drugiej połowie lata na dolnych liściach długopędów. Na starszych, a w
skrajnych przypadkach również na młodych liściach, pomiędzy nerwami bocznymi a nerwem głównym
powstają jasnożółte plamy, z czasem brunatniejące i tworzące nekrozy. Drzewo zrzuca stopniowo starsze
liście, pozostawiając na wierzchołkach pędów liście najmłodsze. Nadmiar magnezu w naszych sadach nie
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występuje. Potas i magnez to dwa pierwiastki antagonistyczne, które mają wzajemny wpływ na pobieranie
ich z gleby. Niedobór fosforu w naszych sadach spotyka się rzadko. Drzewa i krzewy owocowe mają dużą
zdolność do pobierania i magazynowania tego składnika jak również w większym stopniu niż inne rośliny
mogą korzystać z trudno dostępnych jego form w glebie. Nadmiar fosforu występuje sporadycznie.
Przenawożenie tym składnikiem może pogorszyć zaopatrzenie w cynk i żelazo. Fosfor nie jest składnikiem
który wpływa na wielkość plonu ale na jego jakość.
Nawożenie sadu tylko na podstawie wyglądu drzew nie jest właściwym postępowaniem. Najlepszą metodą
jest nawożenie na podstawie wyników analizy chemicznej gleby i liści z uwzględnieniem wyglądu drzew.
Liście do analiz pobieramy latem (od 15 lipca do 15 sierpnia), ze środkowej części długopędu. Próbka
powinna zawierać około 100 liści pobranych z kilku drzew danej odmiany, z różnych wysokości korony.
Trzeba pamiętać, że na zawartość składników pokarmowych w liściach wpływają: termin pobrania próbek,
wielkość plonu oraz układ warunków metrologicznych w ciągu sezonu. Lepszą metodą do określenia
potrzeb nawożenia jest analiza chemiczna gleby. Laboratorium chemiczne wykonujące analizę gleby i liści
wraz z wynikami podaje, na życzenie zleceniodawcy, zalecenia nawożenia.
Tabela 26. Podział gleb pod względem kwasowości.
Odczyn gleby
Bardzo kwaśny
Kwaśny
Lekko kwaśny
Obojętny
Zasadowy

pH w KCl

pH w H2O

< 4,5
4,6 – 5,5
5,6 – 6,5
6,6 – 7,2
>7,3

< 5,0
5,1 – 6,0
6,1 – 6,7
6,8 – 7,4
>7,5

Tabela 2. Wymagania roślin sadowniczych odnośnie odczynu gleby.
Gatunek
Czereśnie, wiśnie, śliwy, morele, brzoskwinie, winorośl, orzech włoski
Jabłonie, grusze, porzeczki
Agrest, maliny, truskawki
Borówka, żurawina

pH H2O
6,7 – 7,1
6,2 – 6,7
5,5 – 6,2
< 5,0

odczyn
obojętny
lekko kwaśny
kwaśny
silnie kwaśny

Tabela 3. Maksymalne dawki nawozów wapniowych lub wapniowo-magnezowych (dawka CaO lub CaO +MgO
kg/ha) stosowane jednorazowo w sadach i na plantacjach jagodowych lub przed ich założeniem.
Gleby o zawartości części spławialnych

Odczyn gleby
pH w KCl

< 20%

20 - 35%

>35%

do 4,5

1500

2000

2,500

4,6 – 5,5

750

1500

2000

5,6 – 6,0

500

750

1500
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8. EKOLOGICZNE METODY OCHRONY SADÓW PRZED CHOROBAMI
I SZKODNIKAMI
8.1. Zapobieganie występowaniu chorób i szkodników w sadach ekologicznych
Założeniem sadownictwa ekologicznego jest eliminacja syntetycznych substancji biologicznie czynnych z
ochrony roślin z jednoczesnym uzyskaniem równowagi biologicznej. W sadzie ekologicznym raczej
zapobiega się występowaniu chorób i szkodników aniżeli się je zwalcza. Ekologiczne metody ochrony
roślin opierają się głównie na wykorzystaniu związków pochodzenia mineralnego i roślinnego. Środki te
są mniej efektywne niż związki syntetyczne, działają prawie wyłącznie powierzchniowo i kontaktowo.
Dlatego ekologiczna uprawa nie daje gwarancji uzyskania dużej ilości plonu o zadowalającej jakości. Do
zapobiegania chorobom i szkodnikom w ekologicznej produkcji stosuje się owoców pomocne są niektóre
metody: agrotechniczne, mechaniczne i biologiczne.
Metody agrotechniczne – to np. odpowiednie cięcie i formowanie drzew i krzewów (szerokie kąty
rozwidleń, luźne korony), koszenie liści truskawki po zbiorach, usuwanie pędów maliny, jesienne
stosowanie przekompostowanego obornika w uprawie truskawek, ściółkowanie plantacji truskawek;
Metody mechaniczne – to na przykład wycinanie pędów porażonych przez choroby i szkodniki (np.
mszyce), usuwanie opadłych liści, usuwanie porażonych owoców (np. mumii), wycinanie porażonych liści,
niszczenie dziko rosnących roślin żywicielskich, zbieranie i niszczenie uszkodzonych organów roślin wraz
z żerującymi na nich szkodnikami (np. przeziernikami, zwójkówkami);
Metody biologiczne to na przykład stosowanie Polagrocyny do zaprawianie korzeni drzewek przed
guzowatością korzeni czy Larvanu zawierającego nicienie entomopatogeniczne) przeciwko opuchlakom i
pędrakom. Zkolei roztocze drapieżne z rodziny Phytoseiidae stosowane do ograniczania występowania
przędziorków.

8.2. Ochrona sadów ekologicznych przed chorobami
Ochrona drzew owocowych przed chorobami w ekologicznym systemie produkcji jest trudna ze względu
na bardzo ograniczony zestaw preparatów możliwych do zastosowania. W związku z tym podstawą
zdrowotności sadów ekologicznych jest profilaktyka. W przypadku jabłoni najbardziej przydatne do sadów
ekologicznych są odmiany parchoodporne. Stosowanie dozwolonych preparatów miedziowych i
siarkowych w początkowym okresie wegetacji jabłoni, a Mydła Potasowego w miesiącach letnich pozwala
u tych odmian uzyskać dobrą zdrowotność i jakość owoców. Zabieg termoterapii ogranicza nasilenie
gorzkiej zgnilizny jabłek w czasie przechowywania i pozwala na długotrwałe przechowywanie jabłek bez
większych strat. W przypadku wiśni do sadów ekologicznych należy wybierać odmiany o małej podatności
na choroby grzybowe. Środki miedziowe po kwitnieniu można polecać producentom do stosowania
przeciwko najgroźniejszym chorobom wiśni - drobnej plamistości liści drzew pestkowych i gorzkiej
zgniliźnie owoców.
Celem badań było rozpoznanie, które choroby stanowią największe zagrożenie w ekologicznej uprawie
jabłoni i wiśni oraz opracowanie metod i sposobów zapobiegania tym chorobom. Ocenę występowania
chorób jabłoni prowadzono na drzewach 13 odmian różniących się podatnością na parcha jabłoni (Venturia
inaequalis L.). Ta choroba stanowi największe zagrożenie w uprawie jabłoni w naszych warunkach
klimatycznych. Osiem spośród wybranych do badań odmian jabłoni charakteryzuje się genetyczną
odpornością na parcha. Są to:`Gold Milenium`, `Free Redstar`, `Melfree`, `Rajka`, `Enterprise`, `Rewena`,
`Rubinola` i `Topaz`. Pięć odmian: `Delbard Jubile`, `Ligolina`, `Pinova`, `Piros` i `Szampion` wykazuje
małą podatność na tę chorobę. Program ochrony drzew obejmował corocznie 2-3 zabiegi dozwolonym
preparatem miedziowym i 2 zabiegi preparatem siarkowym dozwolonym do stosowania w rolnictwie
ekologicznym. Preparaty miedziowe stosowano przed kwitnieniem, a siarkowe na przełomie maja i
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czerwca. Dodatkowo, stosowano zabiegi mechaniczne polegające na wycinaniu wiosną każdego roku rozet
liściowych z objawami mączniaka jabłoni, a jesienią - na wygrabianiu spod drzew opadłych liści i usuwaniu
ich poza teren sadu. W pierwszych pięciu latach po posadzeniu drzew nie stwierdzono objawów parcha
jabłoni ani na liściach, ani na owocach odmian parchoodpornych. Pierwsze, nieliczne objawy na liściach
wystąpiły w 2010 roku. W następnych latach porażenie drzew było jeszcze silniejsze. Należy jednak
podkreślić, że nasilenie choroby na liściach i owocach tych odmian było znacznie mniejsze w porównaniu
do odmian nie posiadających genu odporności. Wszystkie badane odmiany parchoodporne mogą i powinny
być więc wybierane przez producentów do sadów ekologicznych. Z grupy odmian mało podatnych na
parcha na wyróżnienie zasługują: `Ligolina` i `Pinova`, których owoce były najsłabiej porażane przez grzyb
V. inaequalis. Odmiana `Szampion` okazała się mało przydatna do ekologicznych sadów ze względu na
bardzo silne porażenie przez parch zarówno liści jak i owoców. Usuwanie z sadu opadłych liści, na których
zimuje patogen - sprawca choroby, nie przyniosło spodziewanych efektów, gdyż nie wyeliminowało
całkowicie źródła infekcji a tylko je ograniczało. Choroba nadal występowała. Usuwanie liści to metoda
bardzo pracochłonna i kłopotliwa do zastosowania, zwłaszcza w sadach, w których utrzymywana jest
murawa w rzędach drzew. Brak dotychczas odpowiedniego sprzętu do tego celu. Metoda ta może być
zalecana do wspomagania ochrony przed parchem jabłoni w małych, przydomowych sadach. Mączniak
jabłoni (Podoshaera leucotricha) nie stanowił dużego problemu w ekologicznej uprawie jabłoni.
Opryskiwanie drzew Siarkolem Extra 80 WG oraz wycinanie porażonych rozet liściowych pozwoliło na
utrzymanie choroby na wszystkich badanych odmianach na niskim, akceptowalnym poziomie.
Chorobą typową dla sadów ekologicznych jest brudna plamistość jabłek. Objawia się ona powstawaniem
rozległych, brudnych plam na owocach. W ESD w Nowym Dworze-Parceli pierwsze symptomy choroby
zauważono po 5 latach od posadzenia drzew. Pojawiły się one w kwaterze drzew rosnących w dużym
zagęszczeniu (rozstawa 3 x 1m). W następnym roku objawy choroby nasiliły się, co było związane z
długotrwałymi opadami deszczu w okresie letnim, które sprzyjały jej rozwojowi. Porażenie jabłek
niektórych odmian sięgało 60%. W Polsce niedostępne jest jeszcze Mydło Kokosowe, które jest zalecane
przeciwko tej chorobie na świecie. W związku z tym podjęto badania nad skutecznością Mydła
Ogrodniczego Potasowego (firmy Himal) w walce z tą chorobą. Preparat stosowano w następnych latach
w okresie czerwiec-sierpień, wykonując 8-10 zabiegów co 10-14 dni. W 2011 roku nastąpiło istotne
zmniejszenie nasilenia choroby (o około 60%), a w latach 2012-2014 objawy choroby występowały
sporadycznie. Prowadzono także badania nad oceną zdolności przechowalniczej jabłek uprawianych
systemem ekologicznym. Stwierdzono, że największe zagrożenie dla przechowywanych jabłek stanowiła
gorzka zgnilizna jabłek (Pezicula spp.), która powodowała znaczne straty owoców. Najbardziej podatne na
tę chorobę były jabłka odmian: `Pinova`, `Topaz` i `Rajka`, a najmniej `Rubinola`, `Melfree` i `Enterprise`.
Inne choroby przechowalnicze (szara pleśń, mokra zgnilizna, brunatna zgnilizna) występowały w bardzo
małym nasileniu. Ponieważ żaden ze środków ochrony roślin aktualnie zalecanych do sadów ekologicznych
nie zwalcza gorzkiej zgnilizny jabłek, przeprowadzono badania nad możliwością zastosowania
termoterapii. Metoda polega na traktowaniu zebranych jabłek gorącym powietrzem lub wodą przed
umieszczeniem ich w chłodni. Do tego celu skonstruowano specjalne urządzenie o pojemności około 800
litrów, wyposażone w grzałki i termostat pozwalający utrzymać stałą temperaturę wody. W wyniku badań
stwierdzono, że dla odmian `Topaz` i `Pinova` najbardziej bezpieczną i jednocześnie najbardziej efektywną
temperaturą było 48-49oC, a czas zanurzania 2 minuty. Skuteczność tej metody, oceniana po 4 miesiącach
przechowywania, była bardzo wysoka i wynosiła 75-100%. Nie stwierdzono objawów fitotoksyczności ani
pogorszenia cech jakości wewnętrznej jabłek. Należy jednak zaznaczyć, że przy zbiorze owoców
przeznaczonych do termoterapii musi być zachowana duża ostrożność, aby owoce te nie miały uszkodzonej
skórki. Dość dużą wadą tej metody jest również jej duża praco- i czasochłonność. Niezbędne jest
opracowanie odpowiedniego sprzętu, który pozwoliłby na zmechanizowanie procesu zanurzania większych
partii owoców.
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Szczegółową ocenę występowania chorób wiśni uprawianych systemem ekologicznym prowadzono na
dwóch odmianach: `Debreceni Bötermo` i `Kelleris 16`. Drzewa chronione były preparatami miedziowymi
dozwolonymi do stosowanymi w sadach ekologicznych do czasu kwitnienia, zgodnie z etykietą preparatu.
Ponadto wycinano pędy wiśni z objawami zgorzeli, a jesienią wygrabiano opadłe liście i usuwano je z sadu.
Chorobą, która występowała w sadach wiśniowych w największym nasileniu była drobna plamistość liści
drzew pestkowych (Blumeriella jaapi). Pomimo wyboru do badań odmian o mniejszej podatności na tę
chorobę, w porównaniu z `Łutówką`, to jednak corocznie już w lipcu obserwowano pierwsze objawy, a w
sierpniu następowała defoliacja drzew. Wygrabianie liści, na których zimuje grzyb - sprawca choroby, nie
dało oczekiwanych rezultatów. Bardzo dużym zagrożeniem dla ekologicznych sadów wiśniowych była
gorzka zgnilizna wiśni (Glomerella cingulata) powodująca gnicie owoców a przez to istotną redukcję
plonu. Obserwowano wzrost nasilenia choroby z każdym rokiem prowadzenia badań. W 2013 roku
stwierdzono aż ponad 90% porażonych owoców. Kolejna choroba to brunatna zgnilizna drzew pestkowych
(Monilinia spp.) która wywołuje na wiśniach dwa rodzaje objawów - zamieranie pędów i/lub gnicie
owoców. Pierwsza forma choroby występowała znacznie częściej i była wyraźnie skorelowana z
warunkami atmosferycznymi w okresie kwitnienia. Deszczowa pogoda sprzyjała infekcji kwiatów, a
następnie zamieraniu pędów i dużych gałęzi.. Odmiana `Kelleris 16` w warunkach sadu ekologicznego była
bardziej podatna na choroby grzybowe niż `Debreceni Bötermo`. Gnicie owoców obu odmian z powodu
porażenia przez Monilinia sp. nie było duże, znacznie mniejsze niż z powodu porażeniu przez Glomerella
sp. Zalecane w sadach ekologicznych wycinanie zamierających pędów zmniejszało źródło infekcji na
następny rok. Jednak takie zabiegi prowadzone każdego roku mogą niekorzystnie wpływać na kształt
korony i wielkość plonów. W ramach prowadzonych badań oceniano także skuteczność preparatów
roślinnych zalecanych w uprawach ekologicznych, a które producent może samodzielnie przygotować w
gospodarstwie. Badano efektywność wyciągów z chrzanu pospolitego, krwawnika pospolitego i skrzypu
polnego, stosowanych 10-11 krotnie w okresie wegetacji. Stwierdzono, że żaden preparat nie był na tyle
skuteczny, aby można go było polecać do walki z chorobami w uprawach ekologicznych wiśni. Oceniono
także efektywność preparatu miedziowego stosowanego w innych terminach, niż dotychczas zalecane, tzn.
od kwitnienia do zbioru w zwalczaniu chorób. Wyniki wstępnych badań są bardzo obiecujące. Miedzian
Extra 350 SC stosowany 6-9 krotnie w sezonie ograniczył o około 80% nasilenie gorzkiej zgnilizny wiśni
i o około 90% drobnej plamistości liści drzew pestkowych. Środki miedziowe wykazują dużą skuteczność
w walce z groźnymi chorobami wiśni. Obecnie mogą one być używane przez producentów, jednakże
planowane jest stopniowe wycofywanie tych preparatów ze stosowania w uprawach ekologicznych.
Z uwagi na ograniczone możliwości stosowania gotowych środków do ochrony roślin sadowniczych przed
chorobami, w uprawach ekologicznych stosuje się różne substancje roślinne mające na celu zwiększenie
odporności roślin na niekorzystne czynniki chorobotwórcze.

75
Tabela 27. Wykorzystanie wywarów roślinnych w ograniczaniu chorób roślin sadowniczych
Roślina

Forma

Czosnek

75 g rozdrobnionych
ząbków/10 l wody
500 g świeżych liści i
łusek/10 l wody
200 g suszonych liści i
łusek/ 10l wody

Cebula

75 g cebuli/10 l wody
200-500 g łusek/10 l
wody

rumianek

100 g suszu/10 l wody

Skrzyp

1 kg świeżego ziela/10 l
wody
150 g suszu/10 l wody

Rozcieńczenie

Czas użycia

Zastosowanie

10 razy
okres kwitnienia i
owocowania, co 7-10 dni

szara pleśń truskawki i
maliny

10 razy

okres kwitnienia i
owocowania, co 7-10 dni

szara pleśń truskawki i
maliny

5 razy

wczesną wiosną przez 3
kolejne dni, potem
powtórzyć po 14 dniach

zamieranie pędów
maliny

5 razy

od kwietnia do końca
czerwca, co 2 tygodnie

biała i czerwona
plamistość liści
truskawki, zamieranie
pędów maliny,
mączniak prawdziwy
jabłoni i agrestu

Trawy

1 kg zmurszałego siana/3
l wody-moczyć 3 dni

3 razy

pierwsze opryskiwanie
wczesną wiosną, następne
mączniak prawdziwy
w zależności od przebiegu
agrestu
pogody 2-3 razy co 10-14
dni

pokrzywa

1 kg świeżego ziela/10 l
wody
200 g suszu/10 l wody

10 razy

wiosną

mączniak prawdziwy
agrestu

krwawnik

1 kg świeżego ziela/5 l
wody

10 razy

wczesną wiosną przez 3
dni z rzędu, powtórzyć po
14 dniach

drobna plamistość liści
drzew pestkowych,
kędzierzawości liści
brzoskwini, monilioza

8.3. Ochrona sadów ekologicznych przed szkodnikami
8.3.1. Monitoring szkodników
Podstawą sukcesu w ochronie drzew przed szkodnikami w sadach ekologicznych tak jak i w integrowanej
produkcją owoców (IPO), jest prowadzenie monitoringu. W chwili obecnej dostępny jest szereg metod
monitorowania występowania szkodników w sadzie. Prowadzenie obserwacji występowania agrofagów
pozwala przede wszystkim na wyznaczenie optymalnego terminu wykonania zabiegów ochronnych, jeśli
takowe są możliwe, jak również w sposób pośredni przyczynia się do ograniczenia liczebności szkodników.
W sadownictwie ekologicznym do monitorowania sadu stosowane są metody takie jak:


odławianie owadów przy pomocy pułapek feromonowych (fot. 1 i 2), pułapek i tablic lepowych: żółte,
białe, niebieskie (fot. 3 i 4)



metoda wizualna przeprowadzana przy pomocy lupy lub mikroskopu stereoskopowego (fot. 5) służąca
do oceny nasilenia występowania szkodników na pobranych w sadzie pędach i liściach,



strząsanie szkodników na białą płachtę entomologiczną (fot. 6).

Prowadząc monitoring mamy możliwość wyznaczenia progów zagrożenia przez poszczególne agrofagi,
zastosowanie metod agrotechnicznych do zwalczania szkodników oraz wyznaczenia optymalnych
terminów wykonania zabiegów ochronnych. Progi zagrożenia w sadownictwie ekologicznym przyjęto na
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takim samym poziomie jak w IPO. W tabeli 2 zamieszczono poszczególne metody monitorowania
szkodników w sadach ekologicznych i sprecyzowane progi zagrożenia.
Tabela 28. Sposoby oceny oraz progi zagrożenia dla wybranych szkodników drzew owocowych wg Programu
Ochrony Roślin Sadowniczych na rok 2014.
Narzędzia do oceny progu
Próg zagrożenia
Gatunek szkodnika
zagrożenia
(liczba odłowionych owadów)
Jabłoń
Kwieciak jabłkowiec

Biała płachta entomologiczna

5 – 10 chrząszczy z 35 gałęzi

Owocnica jabłkowa

Biała pułapka lepowa

Owocówka jabłkóweczka

Pułapka feromonowa

Zwójkówki

Pułapka feromonowa

ponad 30 błonkówek
Powyżej 5 motyli w ciągu
kolejnych 3 dni
rozpoznanie gatunków

Grusza
Kwieciak jabłkowiec i Gruszowiec

Biała płachta entomologiczna

5 – 10 chrząszczy z 35 gałęzi

Miodówka gruszowa plamista
Pryszczarek Gruszowiec

Biała płachta entomologiczna
Żółta tablica lepowa

ponad 15 dorosłych z 35 gałęzi
wyznaczenie terminu zabiegu

Śliwa
Owocnica jasna i
Owocnica żółtoroga
Owocówka śliwkóweczka

Biała pułapka lepowa

ponad 80 błonkówek

Pułapka feromonowa

wyznaczenie terminu zabiegu

Czereśnia i wiśnia
Nasionnica trześniówka

Żółta pułapka lepowa

2 muchy

Wszystkie gatunki drzew
Przędziorki
Szpeciele
Pędraki

Lupa 10 x
Mikroskop 30 x
32 dołki 25x25x30cm = 2m2 z 1ha
koniec IV do końca VIII

3 – 7 form ruchomych/liść
5 – 20 osobników/cm2
1 pędrak na 2 m2

8.3.2. Szkodniki oraz metody ograniczania ich liczebności w sadach ekologicznych
W sadach ekologicznych, z powodu braku dostatecznej ilości ekologicznych środków ochrony roślin,
szkodniki stanowią, obok chorób, główną przyczynę pogorszenia jakości i wysokości plonu. W miarę
starzenia się sadu, brak ochrony przed pewną grupą szkodników skutecznie uniemożliwia wyprodukowanie
dobrej jakości owoców. Skład gatunkowy szkodników występujących w sadach ekologicznych jest
porównywalny do tych pojawiających się w sadach IPO z tą różnicą, że najczęściej występują one w
zdecydowanie większym nasileniu. Nasilenie danych gatunków szkodników może różnić się w zależności
od składu gatunkowego sadu, położenia geograficznego sadu oraz od czynników naturalnych tj. obecności
organizmów pożytecznych. Szkodniki występujące w sadach ekologicznych możemy podzielić na
żerujące, na: systemie korzeniowym, liściach, pędach, korze, kwiatach i pąkach kwiatowych oraz owocach.
Biorąc pod uwagę nieograniczone obecnie możliwości dostępu do informacji, w poniższym rozdziale
zostaną krótko scharakteryzowane i opatrzone materiałami fotograficznymi najważniejsze szkodniki sadów
ekologicznych, które mogą stanowić poważny problem w tychże uprawach. Szczegółową charakterystykę
wszystkich szkodników sadów ekologicznych można znaleźć w pracy zbiorowej pod redakcją prof. dr hab.
Edwarda Żurawicza pt.: „Ekologiczne metody produkcji owoców” wydanej w 2005 roku przez Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Na końcu rozdziału zamieszczono opis
wybranych szkodników występujących w sadach ekologicznych z uwzględnieniem szkodliwości i
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objawów żerowania (tabela 36) oraz podano w krótkiej formie metody ograniczania szkodników metodami
ekologicznymi (tabela 37).

Gryzonie i zwierzyna płowa
W sadach jabłoniowych gryzonie nornikowate (Microtidae) i myszowate (Muridae) oraz zwierzyna (np.
zające, sarny, jelenie) mogą wyrządzić duże szkody w okresie zimowym i wczesnowiosennym. W
pierwszych latach po posadzeniu, najczęściej spotykanymi uszkodzeniami są ogryzienia korzeni i szyjek
korzeniowych przez gryzonie i części nadziemnych przez zające. Stosowanie w sadach ściółek z trocin i
słomy może stymulować wzrost liczebności gryzoni w sadzie. Sadownik ekologiczny ma niestety
ograniczone możliwości zapobiegania tym szkodom. Przede wszystkim teren sadu ekologicznego musi być
ogrodzony tak, aby zwierzyna nie przedostała się w okresie zimowym na teren sadu (fot. 7). Dodatkowo,
w początkowych latach po posadzeniu sadu, stosuje się różnego rodzaju osłony na drzewa zabezpieczające
pnie drzew przez ogryzieniem (fot. 8). Zabiegami zabezpieczającymi sad przed zbyt dużą populacją gryzoni
jest systematyczne odchwaszczanie terenu sadu oraz stosowanie różnego rodzaju pułapek chwytnych. W
okolicy lub na terenie sadu możemy umieścić specjalne ambony dla ptactwa drapieżnego (fot. 9) oraz
przygotować miejsca bytności drobnych drapieżców np. łasic. Najczęściej są to luźne skupiska kamieni
rozmieszczone w okolicy sadu (fot. 10).

Szkodniki glebowe
Organizmy te żerują na wielu gatunkach roślin sadowniczych. Należą do nich pędraki chrabąszcza
majowego (Melolontha melolontha) (fot. 11), chrabąszcza kasztanowca (Melolontha hippocastani),
guniaka czerwczyka (Amphimallon solstitiale), drutowce osiewników (Agriotes spp.) (fot. 12) i larwy
opuchlaków (Otiorhynchus spp.). Szkodniki te ogryzają z zewnątrz korzenie lub zjadają włośniki (fot. 13)
prowadząc do osłabienia roślin oraz zwiększenia ich wrażliwości na mróz. W przypadkach nasilonego
występowania pędraków szczególnie chrabąszczy może dochodzić do zamierania roślin. Liczebność
szkodników glebowych możemy obecnie ograniczać głównie poprzez mechaniczną uprawę gleby w sadzie.
Przed założeniem sadu należy odpowiednio przygotować glebę poprzez kilkukrotną jej uprawę. Sprzyja to
mechanicznemu zniszczeniu szkodników żyjących w glebie. Innym sposobem zapobiegania występowania
lub ograniczenia już istniejącej populacji jest wysiew gryki. Korzenie tej rośliny zawierają taniny, które
przedostają się do organizmu szkodników podczas żerowania i uszkadzają układ pokarmowy. Z innych
metod należy wymienić także stosowanie preparatów biologicznych zawierających nicienie
entomopatogeniczne z gatunku Heterorhabditis megidis oraz grzyby owadobójcze, które rozwijają się na
ciele szkodników. W chwili obecnej prowadzone są doświadczenia nad skutecznością różnych metod
ograniczania populacji pędraków, a ich wyniki zostaną przedstawione w publikacjach naukowych i
artykułach w prasie sadowniczej.

Szkodniki uszkadzające kwiaty
Kwieciak jabłkowiec (Anthonomus pomorum L.)
Jest bardzo groźnym szkodnikiem ekologicznych sadów jabłoniowych (fot. 14). Może uszkadzać także
kwiaty gruszy i pigwy. Dorosłe chrząszcze zimują pod korą drzew. Wczesną wiosną, podczas
nabrzmiewania pąków, samice składają 1 jajo do wnętrza pąka. Dorastające larwy wyjadają ich wnętrze,
uszkadzając części generatywne pąka, a podcięte płatki zasychają tworząc charakterystyczne schronienie
(fot. 15 i 16). Największe szkody kwieciak wywołuje podczas słabego kwitnienia drzew.
W sadownictwie ekologicznym w chwili obecnej brak jest środków dozwolonych do zwalczania kwieciaka.
Jego liczebność możemy ograniczać zakładając na pnie drzew opaski chwytne, które mogą być wykonane
z tektury falistej (fot. 17 i 18). Najbardziej optymalnym terminem ich zakładania jest początek czerwca
(tab. 29). Pod koniec lipca opaski należy ostrożnie zdejmować z pni drzew i bezwzględnie niszczyć
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najlepiej poprzez spalenie. Metoda ta może mieć zastosowanie w sadach przydomowych i ogrodach
działkowych.
Tabela 29. Liczba odłowionych chrząszczy kwieciaka jabłkowca w opaski chwytne
Odmiana(Rozstawa)/
Okres odłowu chrząszczy
Pinova i Topaz (3x1 m)

7.06 – 14.06

14.06 – 26.06

26.06 – 18.07

62

61

23

74

37

3

Pinova i Topaz (3,5x3 m)

W innym doświadczeniu zrealizowanym w latach 2010 – 2011 sprawdzono możliwość zwalczania
chrząszczy kwieciaka za pomocą spinosadu (SpinTor 240 SC – dawka 0,8 l/ha) i ekstraktu z nasion
miodli indyjskiej (NeemAzal-T/S – 2,5 l/ha). Aktualnie, preparaty te nie znajdują się na liście
dozwolonych do stosowania w sadownictwie ekologicznym. Doświadczenie zrealizowano na
terenie dwóch sadów ekologicznych: Nowy Dwór-Parcela i Nowe Rowiska. W obydwu latach
prowadzenia badań wykonano po dwa zabiegi ochronne, a termin zabiegu wyznaczono na
podstawie strząsania chrząszczy kwieciaka wczesną wiosną. Zabiegi wykonano niezwłocznie po
przekroczeniu progu zagrożenia przy słonecznej i ciepłej pogodzie. Po ich wykonaniu oceniono
skuteczność zastosowanych preparatów poprzez ocenę uszkodzenia kwiatów przez larwy
kwieciaka (tab. 30). Uzyskana efektywność preparatu SpinTor 240 SC była zadowalająca i w
zupełności wystarczyła do zabezpieczenia kwatery doświadczalnej przed nadmiernymi szkodami
w kwiatostanie wywołanymi przez kwieciaka jabłkowca (Danelski i wsp. 2012).
Tabela 30. Efektywność zwalczania kwieciaka jabłkowca w sadach
i Nowych Rowiskach w latach 2010 – 2011.
Procent uszkodzonych kwiatów [%]
Nowy
Nowe Rowiska
Kombinacje
Dwór-Parcela
2010
2011
2010
2011
SpinTor 240 SC
12,6
18,4
3,8
6,7
NeemAzal-T/S
26,2
19,8
28,0
21,7
Kontrolna
37,1
25,4
32,6
28,5

ekologicznych w Nowym Dworze-Parceli
Skuteczność [%]
Nowy
Nowe Rowiska
Dwór-Parcela
2010
2011
2010
2011
66,0
42,5
85,0
76,5
29,4
22,0
14,1
23,9
-

Szkodniki uszkadzające liście i pędy
Mszyce (Aphidoidea)
Skutkiem żerowania tych szkodników jest deformacja i zahamowanie wzrostu pędów. W przypadku
mszycy jabłoniowo-babkowej dodatkowo pojawiają się zniekształcenia i skarlenie owoców. Niektóre
gatunki mszyc, jak np. mszyca śliwowo-trzcinowa, są też wektorami wirusów (ospowatość śliwy – szarka).
Wszystkie gatunki mszyc występujące w sadach zwalczane są w podobny sposób. W sadownictwie
ekologicznym, w chwili obecnej, mamy ograniczone metody zwalczania mszyc. Do zabiegów ochronnych
możemy wykorzystać jedynie roztwór wodny (2%) mydła ogrodniczego potasowego. Dodatkowo ciecz
roboczą możemy wzbogacić gotowym wyciągiem z czosnku (2%) lub wyciągiem z suszonego czosnku
przygotowanym we własnym zakresie. Producent mydła ogrodniczego zaleca także dodawanie alkoholu
etylowego do cieczy roboczej w ilości 2%. Z obserwacji prowadzonych przez kilka lat w Ekologicznym
Sadzie Doświadczalnym IO wynika, że stosowanie mydła ogrodniczego przynosi dobry efekt w postaci
zabezpieczenia sadu przed tworzeniem się nowych koloni mszyc. Wykonywanie zabiegów ochronnych
mydłem od początku sezonu wegetacyjnego pozwala zmniejszyć nasilenie występowania mszyc.
Jednocześnie należy pamiętać, że mydło ogrodnicze potasowe działa bardziej repelentnie (odstraszająco)
niż owadobójczo. W latach sprzyjających rozwojowi mszyc oraz przy bardzo dużym nasileniu
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występowania tych szkodników, zabiegi mydłem nie są wystarczające, a jedyną metodą walki z mszycami
jest ścinanie i natychmiastowe niszczenie pędów oraz liści zasiedlonych przez mszyce. Dużą rolę w
ograniczaniu liczebności mszyc odgrywa obecność dużej populacji fauny pożytecznej w sadzie. Należą do
niej: złotookowate (Chrysopidae) (fot. 19), biedronkowate (Coccinellidae) (fot. 20 i 21), Bzygowate
(Syrphidae), pryszczarkowate drapieżne (Cecidomyiidae), mszycarzowate (Aphididae), oścowate
(Aphelinidae) i inne. Na podstawie obserwacji prowadzonych ekologicznych sadach doświadczalnych
największym zagrożeniem dla upraw ekologicznych są gatunki mszyc wymienione w tabeli 31.
Tabela 31. Gatunki mszyc stanowiące największe zagrożenie w sadach ekologicznych.
Gatunek

Roślina
żywicielska

Miejsce porażenia

Uszkodzenia

Mszyca jabłoniowa
(Aphis pomi) (fot. 22)

Jabłoń

Młode liście i pędy.

Zahamowanie wzrostu pędów i
liści. Szczególnie niebezpieczna na
młodych drzewach i w szkółkach.

Mszyca jabłoniowo-babkowa
(Dysaphis plantaginea)
(fot. 23 - 25)

Jabłoń

Liście, pędy, zawiązki
owoców

Silne skręcenie liści, deformacja i
skarlenie zawiązków (owoców)

Mszyca śliwowo-trzcinowa
(Hyalopterus pruni) (fot. 26)

Śliwa

Liście

Mszyca czereśniowa
(Myzus cerasi) (fot. 27 i 28)

Czereśnia
Wiśnia,

Bawełnica korówka
(Eriosoma lanigerum) (fot. 29)

Jabłoń

Liście, młode przyrosty
Zagłębienia kory, rany po
cięciu, korzenie, pędy
jednoroczne w młodych
sadach

Silne ogładzanie drzewa, przenosi
wirusa najgroźniejszej choroby
śliw – ospowatości śliwy (szarki)
Na czereśni silne skręca liście, a na
obu gatunkach powoduje
zahamowanie wzrostu pędów
Narośla w miejscach żerowania.
zahamowany wzrost roślin,
zwiększona podatność na
przemarzanie

Szpeciele (Eriophyoidea)
Ta grupa szkodników nie jest tak groźna jak mszyce. Jeśli jednak szpeciele występują masowo każdego
roku, mogą być przyczyną słabszego owocowania, silnego zahamowania wzrostu drzew i większej ich
podatności na przemarzanie. Na podstawie wieloletnich obserwacji w sadach ekologicznych pordzewiacz
jabłoniowy (Aculus schlechtendali) (fot. 30) występował na jabłoni w liczbie przekraczającej próg
zagrożenia tylko na odmianach Topaz i Pinova. Inne gatunki szpecieli pordzewiacz śliwowy (Vasates
fockeui) (fot. 31) na śliwie i podskórnik gruszowy (Eriophyes piri) (fot. 32) na gruszy występowały w
znacznie większym nasileniu. W latach 2011-2013 badano zasiedlenie oraz uszkodzenie liści i pędów przez
te gatunki szpecieli. Najwyższy stopień uszkodzenia śliw przez pordzewiacza śliwowego notowano na
odmianie ‘Herman’ (fot. 33 i 34), a najniższy na odmianie ‘Valjevka’. Na gruszy najsilniej uszkadzane
liście, przez podskórnika gruszowego, notowano na odmianie ‘Amfora’ i ‘Erika’ (fot. 35), a w najmniej na
odmianach ‘Radana’ i ‘Konferancja. Liczebność szpecieli w sadach ekologicznych możemy ograniczać
stosując preparaty olejowe (Treol 770 EC i Promanal 60 EC) oraz przy okazji zwalczania mączniaka na
jabłoni preparatem siarkowym (Siarkol Extra 80 WP). O ile stosowanie w Ekologicznym Sadzie
Doświadczalnym oleju parafinowego i siarki utrzymywało wielkość populacji pordzewiacza jabłoniowego
na poziomie poniżej progu szkodliwości to w przypadku podskórnika i pordzewiacza śliwowego
stosowanie tych środków było mało skuteczne. Introdukowany do sadu w 5-ym i 7-ym roku wzrostu drzew
dobroczynek gruszowiec (fot. 36 i 37) drapieżny roztocz z rodziny Phytoseidae nie ograniczył w
wystarczającym stopniu wymienionych gatunków szpecieli. Roztocz ten okazał się bardziej skuteczny w
ograniczaniu przędziorków, które nie stanowiły zagrożenia dla ekologicznej uprawy drzew owocowych
(Badowska-Czubik i wsp. 2014).

Zwójkowate (Tortricidae)
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Szkody powodują niewielkie gąsienice (16-24 mm), które uszkadzają liście, pąki, kwiaty i owoce. W
okresie masowego występowania i w wyniku braku zabiegów ochronnych uszkodzenia zawiązków i
owoców są znaczne. Motyle tej rodziny mają zmienną kolorystykę, a rozpiętość ich skrzydeł waha się od
18 do 20 mm. W doświadczeniach w Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym IO obserwowane jest
nasilenie występowania następujących gatunków zwójek liściowych: wydłubka oczateczka (Spilonota
ocellana) (fot. 38), zwójka różóweczka (Archips rosana) (fot. 39), zwójka bukóweczka (Pandemis
heparana) (fot. 40), zwójka siatkóweczka (Adoxophyes reticulana) (fot. 41), zwójka rdzaweczka (Archips
podana) (fot. 42), zwójka koróweczka (Enharmonia woeberiana) (fot. 43) oraz płatkówka pstrocineczka
(Hedya nubiferana) (fot. 44). Monitoring prowadzony jest przy pomocy pułapek feromonowych. W
sadownictwie ekologicznym do 2012 roku był zarejestrowany tylko jeden preparat do zwalczania zwójek
liściowych - SpinTor 240 S.C. Preparat ten zawiera produkt procesów metabolicznych bakterii z rzędu
Actinomycetes - spinosad. W chwili obecnej brak jest środków do zwalczania zwójek liściowych, co
stanowi problem w sadach ekologicznych, głównie jabłoniowych. Duże nasilenie występowania zwójek
liściowych jest przyczyną poważnych strat w jakości plonu. Z obserwacji prowadzonych ESD wynika, że
zwójki liściowe w latach 2010 – 2012 były odpowiedzialne za około 10% (średnia wieloletnia z 10 odmian
jabłoni) uszkodzeń owoców (fot. 45 - 47) (Danelski i wsp. 2013).

Miodówki (Psylloidea)
W obserwowanych sadach jabłoniowych miodówka jabłoniowa występowała w niewielkim nasileniu. W
znacznie większym nasileniu występowały miodówki na gruszy (fot. 48 - 50). W latach 2010-2013
dominowała miodówka czerwona (Cacopsylla pirisuga), a obecność dużej populacji tego gatunku jest
charakterystyczna dla sadów niechronionych. Miodówka czerwona zimuje na innych roślinach
żywicielskich i wiosną przylatuje na grusze. W marcu i kwietniu dorosłe osobniki odławiano za pomocą
żółtych tablic lepowych. W kwietniu i maju populację tego szkodnika ograniczały głównie chrząszcze
biedronek, które niszczyły złoża jaj. Miodówka gruszowa plamista (Cacopsylla pyri) występowała w
zmiennym nasileniu. W niektóre lata ograniczana była przez drapieżców, a także przez parazytoidy.
Jesienią w latach 2011-2012 spasożytowanie osobników dorosłych wahało się od kilkunastu do
kilkudziesięciu procent.

Szkodniki uszkadzające zawiązki i owoce
Owocnice
Jednym ze szkodników występujących rokrocznie w sadach jabłoniowych i stanowiących stałe zagrożenie
jest owocnica jabłkowa (Hoplocampa testudinea Klug) W latach masowego występowania może być ona
przyczyną dużych strat w plonie. Dorosłe osobniki owocnicy jabłkowej pojawiają się w okresie różowego
pąka jabłoni wykazując szczególną aktywność w czasie kwitnienia. Larwy uszkadzają zawiązki owocowe
(fot. 51) a w czasie żerowania drążą one kanał do gniazda nasiennego. Jedna larwa może uszkodzić kilka
zawiązków, które przestają rosnąć i najczęściej opadają. Na niektórych rozwijających się owocach, na
których żerowały larwy owocnicy, widnieją charakterystyczne ślady w postaci blizn w kształcie wstążki
(fot. 52). Badania nad możliwością ograniczenia populacji owocnicy jabłkowej w sadzie ekologicznym
wykonano w latach 2010-2012. Efektywność zabezpieczenia zawiązków owocowych przed uszkodzeniami
wyniosła dla zastosowanego wywaru z Quassia amara 86,1%, a dla preparatu NeemAzal-T/S 44,3%
(Danelski i wsp. 2014). Obydwa badane środki nie są zarejestrowane w naszym kraju.

Owocnica żółtoroga (Hoplocampa minuta) i Owocnica jasna (Hoplocampaflava)

81

Te dwa gatunki owocnic występują na śliwie i w podobny sposób, jak na jabłoni, uszkadzają zawiązki
owocowe (fot. 53). Do monitoringu tych szkodników polecane są białe pułapki lepowe (fot. 54) (tab. 28).
Na śliwie owocnice są jedynie groźne w latach słabego kwitnienia drzew.
Do zwalczania owocnic w sadownictwie ekologicznym w Polsce nie ma w chwili obecnej zarejestrowanych
środków ochrony roślin.

Owocówki: owocówka jabłkóweczka (Laspeyresia pomonella) i owocówka śliwkóweczka
(Laspeyresia funebrana)
Obydwa gatunki owocówek są groźnymi szkodnikami jabłoni i śliw. Ich gąsienice żerują wewnątrz
owoców powodując nieprzydatność ich do spożycia (fot. 55 - 57). W latach nasilonego występowania i
braku zabiegów ochronnych, powodują duże straty w plonie. Monitoring występowania prowadzi się przy
pomocy pułapek feromonowych. W chwili obecnej do zwalczania owocówki jabłkóweczki zarejestrowane
są dwa preparaty wirusowe Madex SC i Carpovirusine Super S.C., brakuje natomiast preparatu do
zwalczania owocówki śliwkóweczki. W doświadczeniach prowadzonych w ESD do zwalczania owocówki
jabłkóweczki wykorzystano dwa preparaty ekologiczne: Madex SC i NeemAzal-T/S. W latach 2009 – 2010
zastosowano wymienione preparaty w dawkach 0,25 l/ha i 3,5 l/ha oraz mieszaniny tych preparatów.
Zabiegi wykonywano dwukrotnie przeciwko I pokoleniu. Najwyższą skuteczność zwalczania owocówki
jabłkóweczki wykazano dla kombinacji mieszaniny preparatów Madex SC (0,25 l/ha) i NeemAzal-T/S (3,5
l/ha) (tab. 32) (Badowska-Czubik i wsp. 2011).
Tabela 32. Wyniki zwalczania owocówki jabłkóweczki w sadzie ekologicznym
% uszkodzonych owoców
Kombinacje
Dawka [l/ha]
2009
2010
NeemAzalT/S
3,5
14,8
5,3
Madex SC
0,25
10,5
7,6
Madex SC + NeemAzalT/S
0,25+3,5
8,4
3,7
Madex SC + NeemAzalT/S
0,125+1,75
13,5
6,5
Kontrolna
22,8
19,2

Skuteczność [%]
2009
2010
35,1
72,4
53,9
60,4
63,2
80,7
40,9
66,1
-

Z doświadczeń wykonanych w sadach ekologicznych wynika także, że zakładanie w terminie letnim
(lipiec) tekturowych opasek chwytnych na pnie drzew (fot. 58), znacznie zmniejsza liczebność gąsienic
owocówki jabłkóweczki. Zasiedlone przez gąsienice opaski chwytne (fot. 59) należy zdejmować we
wrześniu i bezwzględnie niszczyć, najlepiej spalić.

Nasionnica trześniówka Rhagolethis cerasi
Jest groźnym szkodnikiem czereśni, a w ostatnich latach także wiśni, powodującym robaczywienie owoców
(fot. 60). W latach masowego występowania nasionnica może uszkodzić prawie cały plon. Ze względu na
brak środków ochrony roślin dozwolonych do stosowania w ekologicznym systemie uprawy czereśni
populacja tego szkodnika jest trudna do utrzymania na poziomie progu zagrożenia (2 muchy odłowione na
żółte pułapki) (fot. 61). W ostatnich latach obserwuje się wzrost populacji nasionnicy również w sadach
chronionych konwencjonalnymi. W ostatnich latach pojawiło się wiele doniesień o wystąpieniu w naszym
kraju innego gatunku Rhagoletis cingulata (fot. 62, 63). Uszkadza ona owoce czereśni i wiśni w identyczny
sposób jak nasionnica trześniówka. Dotychczas, w ekologicznym sadzie notowano pojedyncze muchy tego
gatunku. Do najbardziej zagrożonych przez nasionnice należą średnio późne i późne odmiany czereśni oraz
wszystkie odmiany wiśni. Dobrą metodą ograniczania populacji nasionnic jest przykrywanie gleby (fot.
64), izolowanie drzew przy pomocy siatek (fot. 65) oraz opóźnianie koszenia trawy (fot. 66). Zabiegi
obniżają temperaturę gleby i opóźniają wyloty much (opóźniony pokos murawy) lub też uniemożliwiają
wylot much z gleby (okrywanie podłoża). W ostatnich dwóch latach metody te są przedmiotem naszych
badań, a uzyskiwane wyniki są zaliczane do pozytywnych (tab. 33 i 34.).
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Tabela 33. Uszkodzenia owoców czereśni przez nasionnicę trześniówkę w kwaterach koszonej i niekoszonej trawy
w Nowym Dworze w 2013 roku
Liczba owoców
Liczba owoców
% uszkodzonych
Kombinacje
przejrzanych
uszkodzonych
owoców
Trawa koszona
400
304
76,0
Trawa niekoszona
400
129
32,3
Tabela 34. Uszkodzenia owoców czereśni przez nasionnicę trześniówkę w kwaterach z folią i bez folii w Nowym
Dworze w 2013 roku
Liczba owoców
Liczba owoców
% uszkodzonych
Kombinacje
przejrzanych
uszkodzonych
owoców
Podłoże z folią
400
116
29,0 b
Podłoże bez folii
400
211
52,8 c

Na terenie ESD oprócz testowania skuteczności metod agrotechnicznych w ograniczaniu populacji
nasionnic badano wpływ preparatów biologicznych na liczebność nasionnicy. Do zabiegów
ochronnych użyto ekstraktu z nasion miodli indyjskiej (Azadirachta indica) w postaci gotowego
środka – NeemAzal-T/S. W latach 2008 – 2010 skuteczność zabiegów wyniosła od 54,9% (2009)
do 93% (2008) (Badowska-Czubik i wsp. 2010). Z kolei w latach 2013 – 2014 wykonano kolejne
doświadczenie stosując wspomniany wyżej preparat NeemAzal-T/S i dodatkowo wywar z drewna
gorzkli właściwej (Quassia amara) przygotowany we własnym zakresie. Ekstrakt z miodli
indyjskiej zabezpieczył owoce przed zasiedleniem przez larwy nasionnic w 50% a wywar z
Quassia Amara w 34%.
Podsumowanie
Do ochrony sadów wykorzystywane są środki pochodzenia roślinnego, mineralnego,
mikroorganizmy lub substancje uzyskiwane z procesów metabolizmu mikroorganizmów. Związki
te wykazują bardzo często niską skuteczność i przede wszystkim działają kontaktowo i
powierzchniowo. Substancje organiczne wykazują zdecydowanie krótszy okres działania niż
substancje syntetyczne co często powoduje niższą skuteczność. Głównym czynnikiem
ograniczającym możliwości efektywnej ochrony drzew i owoców przed agrofagami jest mała
liczba środków ochrony roślin dozwolonych do stosowania w sadownictwie ekologicznym (tab.
35). Jednocześnie osiągnięcie poziomu równowagi biologicznej ekosystemu sadu jest bardzo
trudne do osiągnięcia i traktowana najczęściej jest jako dodatkowy czynnik wspomagający
ochronę roślin. Z tych powodów ochrona sadu ekologicznego przed szkodnikami jest procesem
trudnym i złożonym. W przypadku szkodników, które występują w małym nasileniu,
wprowadzenie organizmów pożytecznych pozwala wyeliminować potrzebę stosowania środków
ochrony roślin. Dobrym przykładem może tu być drapieżny roztocz dobroczynek gruszowiec
(Typhlodromus piri), odżywiający się przędziorkami i szpecielami. W pierwszych latach, po
założeniu sadu ekologicznego, szkodniki nie stanowią dużego problemu, a problem szkodliwości
organizmów narasta wraz z wiekiem sadu. W pewnych sytuacjach, przy braku stosowania
jakiegokolwiek programu ochrony oraz braku dostatecznej ilości organizmów pożytecznych,
problem szkodliwości agrofagów nawarstwia się i często uniemożliwia uzyskanie wysokiej
jakości plonu. Uprawa drzew owocowych metodami ekologicznymi jest procesem trudnym i
złożonym, ale możliwym do wykonania. Stosowanie różnych dostępnych metod ochrony roślin
(biologicznej, mechanicznej, fizycznej, agrotechnicznej), wybór właściwego stanowiska oraz
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dobór odpowiednich gatunków i odmian, prawidłowe przygotowanie gleby pod założenie sadu
oraz ochrona środkami dozwolonymi do stosowania w rolnictwie ekologicznym umożliwia
uzyskanie wysokiej jakości plonu. W Instytucie Ogrodnictwa, który jest wiodącą jednostką w
badaniach z zakresu sadownictwa, w 2004 roku założono sad ekologiczny. Na terenie tego obiektu
prowadzone są m.in. prace badawcze nad opracowaniem ekologicznych metod ochrony sadów
przed szkodnikami. Metody zwalczania szkodników przytoczone w niniejszym rozdziale zostały
przetestowane lub opracowane w toku prowadzonych doświadczeń i obserwacji w Ekologicznym
Sadzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w Nowym Dworze-Parceli oraz Sadzie
Ekologicznym w Nowych Rowiskach.
Tabela 35. Wykaz środków ochrony roślin przeznaczonych do zwalczania szkodników w sadach ekologicznych (stan
na 15 października 2014).
Nazwa środka ochrony
CARPOVIRUSINE SUPER SC
ECODIAN-CP VP (dyspenser)
MADEX SC

Rodzaj
uprawy

Zwalczane szkodniki

Jabłoń

Owocówka jabłkóweczka

Jabłoń

Owocówka jabłkóweczka

Jabłoń

Owocówka jabłkóweczka

Jabłoń
Przędziorek owocowiec
Śliwa
Misecznik śliwowy
Jabłoń
Olej parafinowy
Przędziorek owocowiec
Śliwa
* źródło: Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu – www.ior.poznan.pl

PROMANAL 60 EC
TREOL 770 EC

Substancja biologicznie
czynna
Cydia pomonella Granulosis
Virus (CpGV)
(E,E)-8,10 – dodecadieno -1-ol
Cydia pomonella Granulosis
Virus (CpGV)
Olejparafinowy
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Tabela 36. Charakterystyka wybranych szkodników występujących w ekologicznych uprawach sadowniczych.
Szkodnik

Gatunek
rośliny*

Stadium rozwojowe szkodnika
powodujące uszkodzenie

Szkodliwość i objawy żerowania

Kwieciak jabłkowiec i
gruszowiec

J
G

Beznoga, początkowo biaława larwa z
czarną głową, następnie żółtawa z
brązową głową

Larwa wyjada wnętrze pąka kwiatowego,
podcina płatki, które zasychają i tworzą
ochronę dla rozwoju larwy

Owocówka jabłkóweczka

J
G

Biała a następnie różowawa gąsienica
żerująca wewnątrz zawiązków i owoców

Wżery do gniazda nasiennego owoców
powodujące ich opadanie oraz utratę
wartości handlowej

Owocówka śliwkóweczka

Ś

Biała potem różowawa gąsienica do 15
mm długości

Wżery w owocach w pobliżu pestki wraz
z odchodami gąsienic powodują opadanie
i utratę wartości handlowej owoców

Zwójkówki

J
G

Gąsienice różnej wielkości i zabarwienia
żerujące w pąkach kwiatowych, na
liściach i skórce owoców

Uszkodzona skórka owoców korkowacieje
co obniża ich jakość, a głębokie wżery są
miejscem infekcji dla patogenów
grzybowych

Najczęściej zielone, brunatne lub czarne
pluskwiaki żerujące na liściach, pędach i
zawiązkach owocowych

Wysysanie soku z komórek powodujące
deformację i zahamowanie wzrostu liści,
pędów i zawiązków owocowych

Mszyce

J
G
Ś
CZ

W
B
M

Owocnice

J
G
Ś

Białe lub kremowe larwy z brązową
głową lub żółtopomarańczowe z brązową
głową - żerują wewnątrz zawiązków

Drążenie kanalików w skórce oraz w
miąższu zawiązków do gniazda
nasiennego. Opadanie zawiązków

Przędziorki

J
G
Ś

Larwy i osobniki dorosłe – czerwone
i zielonkawe pajączki na dolnej stronie
liści

Wysysanie soku z komórek powodujące
przebarwienie, żółknięcie i opadanie liści

Pryszczarki

J
G

Beznogie, walcowate larwy, początkowo
kremowo-białe potem pomarańczowe

Zwijanie brzegów liści wierzchołkowych
do środka, deformacje i zahamowanie
wzrostu pędów

Roztocze kształtu wrzeciona –
beżowe, białe lub jasnobrązowe
(0,1 - 0,2 mm)

Przebarwienia liści i ordzawienia
zawiązków lub owoców wokół kielicha

Szpeciele

Ś
W

J
G

Paciornica gruszowianka

G

Beznogie, białe larwy długości 2-3 mm
Żerujące wewnątrz zawiązków

Zahamowanie wzrostu zawiązków i ich
deformacje. Później brunatnienie i
opadanie zawiązków.

Nasionnica trześniówka

CZ
W

Beznogie białe larwy żerujące wewnątrz
owoców

Robaczywienie owoców i utrata wartości
handlowej

Licinek tarninaczek

W

Gąsienica zielonożółta długości do 6mm
żerująca wewnątrz pąków kwiatowych

Wyjedzone wnętrza pąków kwiatowych.
Niszczą zalążnie i zawiązki owoców

Misecznik śliwowy

Ś
J

Ciało samic okryte stwardniałą
”miseczką” Larwy płaskie ruchliwe
zielonkawe potem brązowiejące

Skośnik brzoskwiniaczek

B

Czerwonobrunatne gąsienice z czarną
głową

Ogłodki

J
G
Ś

CZ
B
M

Walcowate, ciemne chrząszcze –
wielkość około 0,5 cm

Trociniarki

J
G
Ś

CZ
B
M

Duże beżowe, żółte lub ciemnoczerwone
larwy

Wbijając kłujkę w drewno wprowadzają
substancje wywołujące zamieranie
komórek. Powodują wyginanie i
zasychanie pędów
Gąsienica wgryza się wiosną do młodych
pędów i powoduje zasychanie liści.
Później może żerować pod skórką
owoców
Chrząszcze mogą wgryzać się do rozetek
liściowych w maju i powodują więdnięcie
i zasychanie rozetek. Ich larwy drążą
korytarze w zdrewniałych pędach i
powodują zasychanie całych konarów.
Początkowo żerują pod korą, w drugim
roku drążą korytarze i dopiero w trzecim
roku się przepoczwarczają. Mogą
powodować zasychanie gałęzi.

* J – jabłoń; G – grusza; Ś – śliwa; CZ – czereśnia; W – wiśnia; B – brzoskwinia; M - morela
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Tabela 37. Metody redukcji liczebności niektórych szkodników w sadach ekologicznych
Szkodniki
Zimujące formy szkodników

Bawełnica korówka

Mszyce

Działania obniżające liczebność szkodników
Usuwanie i niszczenie złóż jaj, larw czy „gniazd
zimujących szkodników” w trakcie cięcia drzew
Introdukcja ośca korówkowego - rozkładanie pędów
ze spasożytowaną bawełnicą korówką w koronach
drzew
Ścinanie pędów z mumiami mszyc z diapauzującymi
larwami ośca wewnątrz
Wysiew roślin miododajnych dla zwabienia
drapieżców np. biedronek, złotooków
Rozwieszanie pułapek dla ochrony skorków.
Różnego rodzaju pojemniki wypełnione słomą
zawieszane w koronie drzew przy pniu.

Termin
Wiosna
Wiosna – początek
wegetacji(pękanie pąków)
Koniec września – październik
Wiosna
Wiosna - lato

Zakładanie opasek chwytnych na pnie drzew.

Czerwiec

Usuwanie i palenie opasek

Lipiec

Usuwanie i niszczenie uszkodzonych zawiązków

Czerwiec

Zakładanie opasek chwytnych na pnie drzew

Początek lipca

Niszczenie spadów oraz zasiedlonych opasek
chwytnych - palenie ich

Wrzesień - październik

Introdukcja roztocza drapieżnego –zakładanie
opasek filcowych z dobroczynkiemgruszowcem

Wiosna –początek
wegetacji(pękanie pąków do
zielonego pąka)

Kwieciak jabłkowiec

Owocnica jabłkowa

Owocówka jabłkóweczka

Przędziorek owocowiec
Pordzewiacz jabłoniowy

Zwójkowate

Gryzonie

Introdukcja roztocza drapieżnego –rozkładanie
pędów zasiedlonych przez dobroczynkagruszowca
Zakładanie skrzynek lęgowych dla ptaków
Zakładanie na pnie drzew perforowanych osłon,
siatek, malowanie pni farbą
Zalewanie nor gryzoni wodą i wyłapywanie
uciekających zwierząt.
Ustawianie wysokich tyczek z poprzeczką dla
drapieżnych ptaków w liczbie od 3 do 4 na 1 ha
sadu.

Sierpień
Wczesna wiosna
Po posadzeniu drzew

W trakcie wzrostu drzew
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9. ORGANIZMY POŻYTECZNE I ICH ROLA W EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI
OWOCÓW.
9.1. Naturalni wrogowie szkodników roślin sadowniczych
W rolnictwie ekologicznym obowiązuje kontrolowany system produkcji, dzięki któremu uzyskujemy
produkt wysokiej jakości, pozbawiony pozostałości substancji szkodliwych dla zdrowia konsumenta.
Aby sprostać wymaganiom wynikającym z definicji produkcji ekologicznej niezbędne jest poszukiwanie
rozwiązań, dzięki którym producent mógłby z jednej strony skutecznie ograniczać straty powodowane
przez agrofagi, a z drugiej chronić bioróżnorodność środowiska naturalnego. Bardzo dobrym obszarem
tych poszukiwań są biologiczne metody ochrony roślin, które opierają się w głównej mierze na
wykorzystaniu organizmów pożytecznych w ograniczaniu liczebności szkodników.

9.1.1. Wirusy
Wirusy należą do bardzo efektywnych czynników zwalczania biologicznego wywołujących ogólne
zakażenie organizmu owada, na skutek którego przestaje on żerować i ginie. Najwięcej wirusów wykryto
u gąsienic motyli, ale atakują one również błonkówki, muchówki i chrząszcze. W praktyce sadowniczej
od wielu lat stosuje się preparaty oparte na wirusie CpGv (Cydia pomonella Granulosis Virus) do
zwalczania gąsienic owocówki jabłkóweczki.

9.1.2. Bakterie
Istotną rolę w ograniczaniu liczebności szkodników w sadach odgrywa gatunek Bacillus thuringiensis var.
kurstaki. Podatne na infekcje tą bakterią są przede wszystkim gąsienice motyli, w mniejszym stopniu
muchówki i chrząszcze.
Obecnie w Polsce nie ma zarejestrowanych bioinsektycydów bakteryjnych przeznaczonych do zwalczania
szkodników w sadach.

9.1.3. Grzyby
W odróżnieniu od wirusów i bakterii, które działają na szkodniki drogą pokarmową, grzyby
entomopatogeniczne oddziaływają na zwalczane organizmy kontaktowo i powierzchniowo. W uprawach
sadowniczych najważniejszą rolę w ograniczaniu liczebności szkodników odgrywają grzyby naturalnie
występujące w przyrodzie należące do rodzaju Beauveria, Metarrhizium, Paecilomyces, a także Pochonia
i Cylintrocarpon infekujące nicienie glebowe. W Polsce biopreparaty grzybowe są dozwolone do
stosowania w ekologicznej uprawie niektórych warzyw, roślin ozdobnych i rzepaku.

9.1.4. Nicienie
Nicienie entomopatogenicznie powszechnie występują w środowisku glebowym. Do tej pory
zidentyfikowano wiele rodzin nicieni będących pasożytami owadów, w tym dwa rodzaje: Steinernema i
Heterorhabditis o dużym znaczeniu w uprawach sadowniczych. W praktyce nicienie wykorzystuje się do
zwalczania szkodników, których część cyklu życiowego przebiega w glebie (np. opuchlak truskawkowiec,
owocnice, brzęczak porzeczkowy, piędzik przedzimek).

9.1.5. Drapieżne roztocze
Przędziorki i szpecieli należą do groźnych szkodników sadów, plantacji roślin jagodowych oraz szkółek.
Bardzo pomocne w ograniczaniu ich liczebności są drapieżne roztocze, głównie z rodziny
dobroczynkowatych (Phytoseiidae) oraz Stigmaeidae. Z uwagi na swe bardzo małe rozmiary (0,2-0,5mm)
są widoczne dopiero przy użyciu lupy lub binokularu. Ważną cechą tej grupy entomofagów jest możliwość
przeżycia długiego okresu czasu bez pokarmu zwierzęcego (odżywiają się wówczas pokarmem zastępczym
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tj. pyłkiem kwiatowym, rosą miodową, zarodnikami grzybów). Dzięki temu mogą bytować w miejscach,
gdzie zagęszczenie populacji szkodnika jest niewielkie.
Najważniejszym przedstawicielem rodziny Phytoseiidae jest dobroczynek gruszowiec (Typhlodromus
pyri). Gatunek ten występuje powszechnie na terenie całego kraju nie tylko na drzewach i krzewach, ale
również na roślinności zielnej.
Liczebność drapieżcy w danej uprawie można zwiększyć posługując się różnymi metodami. Jedną z nich
jest przenoszenie ściętych pędów lub rozet kwiatowo-liściowych z sadów (kwater), w których dobroczynek
występuje licznie i przenoszenie go w miejsca jeszcze nie zasiedlone przez tego drapieżcę. Inną metodą
powszechnie w tej chwili stosowaną przez właścicieli upraw jest wprowadzanie dobroczynka w opaskach
filcowych, w których znajdują się zimujące samice T.pyri. Opaski można nabyć w firmach komercyjnych
zajmujących się sprzedażą entomofagów. Dobrym uzupełnieniem oferty handlowej przeznaczonej dla
roślin sadowniczych są wodoodporne saszetki zawierające różne stadia rozwojowe innego gatunku
drapieżnego roztocza - dobroczynka wielożernego Amblyseius andersoni (Phytoseiidae).
Zarówno dobroczynek gruszowiec jak i dobroczynek wielożerny występują naturalnie w przyrodzie więc
ich wprowadzenie nie stanowi zagrożenia dla rodzimej fauny.
Należy pamiętać, że efekty działania drapieżnych roztoczy są widoczne najczęściej po 2-3 latach od ich
introdukcji.
Oprócz dobroczynkowatych w sadach owocowych można również spotkać drapieżne roztocze z rodziny
Stigmaeidae. Gatunkiem najczęściej występującym w obrębie tej rodziny jest bursztynka jabłoniowa –
Zetzellia mali.

9.1.6. Owady drapieżne i pasożytnicze (parazytoidy)
Owady należą do najliczniejszej grupy sprzymierzeńców w walce ze szkodnikami roślin sadowniczych.
Przedstawiciele tej grupy są bardzo zróżnicowani nie tylko pod względem wielkości, kształtu i barwy ciała,
ale również preferencji pokarmowych. Dlatego też prawidłowa diagnostyka poszczególnych rodzin, czy
gatunków wymaga odpowiedniego przygotowania merytorycznego w tym zakresie.
Do owadów drapieżnych należą te organizmy, które zabijają i zjadają osobniki innego gatunki. Natomiast
pasożyty/parazytoidy przebywają pewien czas na lub w ciele swojej ofiary żywiąc się jej kosztem. W
odróżnieniu od drapieżców nie powodują natychmiastowej śmierci żywiciela. Niestety wśród pasożytów
są gatunki, które atakują również owady pożyteczne.
Zarówno drapieżcy jak i pasożyty mogą żerować na wszystkich stadiach rozwojowych szkodników. Z
gospodarczego punktu widzenia najkorzystniejsza jest działalność gatunków niszczących jaja fitofagów,
gdyż w ten sposób nie dopuszczają one do rozwoju kolejnych stadiów szkodnika, które mogą uszkadzać
rośliny lub owoce.
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Tabela 38. Najważniejsze grupy owadów drapieżnych i pasożytniczych występujących w biocenozie sadów
Główne źródło pokarmu
Drapieżce

Takson
Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera)
Rodzina: Dziubałkowate (Anthocoridae)
Tasznikowate (Miridae)
Zażartkowate (Nabidae)

mszyce, miodówki, przędziorki
mszyce
muchówki i ich larwy, jaja i małe gąsienice motyli,
mszyce, skoczki

Muchówki (Dipetra)
Rodzina: Bzygowate (Syrphidae)
Pryszczarkowate (Cecidomyiidae)
Chrząszcze (Coleoptera)
Rodzina: Biedronkowate (Coccinellidae)
Kusakowate (Staphylinidae)
Biegaczowate (Carabidae)

mszyce, miodówki, wciornastki
mszyce
mszyce, miodówki, czerwce, przędziorki, drobne larwy
motyli, muchówek, błonkówek
niszczą szkodniki przebywające na powierzchni lub w
górnych warstwach gleby

Sieciarki (Neuroptera)
Rodzina: Złotookowate (Chrysopidae)
Skorki (Dermaptera)
Pająki (Araneae)
Roztocze (Acarina)
Rodzina: Dobroczynkowate (Phytoseiidae)

mszyce, miodówki, małe gąsienice motyli
mszyce, miodówki, drobne owady i ich jaja
najczęściej te owady, których w danej uprawie jest
najwięcej
przędziorki, szpeciele
Pasożyty (Parazytoidy)

Błonkówki (Hymnoptera)
Rodzina: Kruszynkowate (Trichogrammatidae)
Oścowate (Aphelinidae)
Gąsienicznikowate (Ichneumonidae)
Bleskotkowate (Chalcididae)
Mszycarzowate (Aphididae)
Muchówki (Diptera)
Rączycowate (Tachinidae)

parazytoidy jaj wielu szkodliwych owadów, w tym
owocówek i zwójek liściowych
bawełnica korówka
mszyce, miseczniki, szkodniki minujące liście, jaja,
larwy, poczwarki, owady dorosłe wielu szkodliwych
motyli
gąsienice motyli, larwy błonkówek, chrząszczy,
pluskwiaków, muchówek

9.2. Czynniki wpływające na liczebność organizmów pożytecznych w sadzie
Na liczebność organizmów pożytecznych w danej biocenozie wpływa wiele czynników. Jednym z
najważniejszych są preparaty stosowane do zwalczania chorób i szkodników. Wydawać by się mogło, że
upraw ekologicznych ten problem nie dotyczy. Jednak nie wszystkie środki zrejestrowane w ekologii są
całkowicie bezpieczne dla fauny pożytecznej (np. preparaty oparte na siarce mogą w znacznym stopniu
obniżyć liczebność drapieżnych roztoczy). Z tego względu zwalczanie szkodników powinno się opierać na
regularnym monitoringu i sygnalizacji ich pojawu, a decyzję o zabiegu należy podejmować dopiero po
przekroczeniu przez fitofagi progu szkodliwości.
Innym ważnym krokiem zmierzającym do zwiększenia liczebności drapieżców i pasożytów jest dbałość o
bioróżnorodność upraw. Ważnym elementem infrastruktury ekologicznej są
między innymi zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, łąki, stawy, roślinność zielna porastająca miedze.
Stanowią one miejsce schronienia, bytowania i zimowania wielu pożytecznych gatunków. Należy
pamiętać, że w przypadku parazytoidów tylko stadia larwalne żyją kosztem swojego żywiciela, natomiast
osobniki dorosłe odżywiają się pyłkiem i nektarem roślinnym. Dlatego tak ważne jest, aby w sąsiedztwie
upraw były obecne dziko rosnące rośliny jednoroczne i wieloletnie, które dostarczają pokarmu organizmom
pożytecznym.
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W sytuacji, gdy liczebność wrogów naturalnych szkodników jest niewielka (lub w ogóle nie występują),
można je w sposób sztuczny wprowadzić do środowiska. Najczęściej introdukowane gatunki pochodzą z
masowych hodowli laboratoryjnych. Wyjątek stanowi tutaj metoda wprowadzania dobroczynka gruszowca
w opaskach filcowych, w której drapieżcę pozyskuje się z miejsc jego naturalnego występowania (głównie
sady jabłoniowe, plantacje winorośli).
Obecnie na rynku polskim funkcjonuje wiele firm dystrybucyjno-doradczych zajmujących się sprzedażą
entomofagów. Jednak nie wszystkie znajdujące się w ofercie gatunki nadają się do upraw polowych. Zdarza
się bowiem, że uwalnianie organizmy (głównie owady) opuszczają przeznaczone do ochrony uprawy i
szukają pokarmu w innych zbiorowiskach albo nie są w stanie przezimować w warunkach klimatycznych
panujących Polsce. W takich wypadkach koszty ochrony z użyciem introdukowanych gatunków
niejednokrotnie przewyższałyby uzyskane efekty.
Dużym problemem w powszechnym wykorzystaniu metody biologicznej są niskie nakłady na badania
naukowe mające na celu poznanie procesów samoregulacji zachodzących w przyrodzie, brak koordynacji
tych badań i słabe wdrażanie wyników do praktyki. Poważnym ograniczeniem jest także nieodpowiednie
przygotowanie merytorycznego producentów i doradców w zakresie stosowania czynników biologicznych.
Metoda biologiczna wymaga bardzo dobrej znajomości nie tylko szkodników, ale również ich wrogów
naturalnych, a także dokładnego wyznaczania terminów zwalczania i regularnego kontrolowania efektów
działania pożytecznych mikro i makroorganizmów.
Należy pamiętać, że organizmy pożyteczne ograniczają w sposób istotny liczebność wielu groźnych
szkodników. Choć najczęściej ich obecność w sadzie czy na plantacji roślin jagodowych jest
niezauważalna, to bez ich udziału zwalczanie roślinożerców przy użyciu dostępnych preparatów byłoby
zdecydowanie mniej skuteczne.
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10. MECHANIZACJA PRAC W SADZIE EKOLOGICZNYM
Analogicznie jak w przypadku produkcji tradycyjnej, mechanizowanie procesów technologicznych w
ekologicznej produkcji owoców, ma na celu poprawienie wydajności i jakości prac a w konsekwencji
uzyskanie lepszego efektu ekonomicznego. Zasadnicza różnica między ekologiczną a tradycyjną uprawą
sadów owoców polega na wyeliminowaniu nawozów mineralnych oraz środków ochrony roślin, co zmusza
do stosowania innych, z reguły bardziej pracochłonnych metod. Większość zabiegów pielęgnacyjnych w
sadach ekologicznych wykonywana jest środkami technicznymi wykorzystywanymi w sadach
tradycyjnych. Podobnie jest w przypadku urządzeń do zbioru i transportu owoców. Najbardziej istotne
różnice dotyczą pielęgnacji gleby w pasach pod koronami drzew. Brak możliwości użycia herbicydów
wymusza wykorzystanie metod niechemicznych, w tym odchwaszczania mechanicznego polegającego na
niszczeniu chwastów ciągnikowymi urządzeniami o różnym sposobie budowy i działania elementów
roboczych.
Podstawowym źródłem energii maszyn i narzędzi wykorzystywanych w uprawie sadów są ciągniki. W
zasadach intensywnych z międzyrzędziami o szerokości od 3 do 4 m., uliczki przejazdowe zawężone są
nawet do 1,5 m., co uniemożliwia to pracę uniwersalnymi ciągnikami rolniczymi. Konieczne jest
posiadanie specjalistycznych ciągników sadowniczych o szerokości nie przekraczającej 1,3 m – Fot. 1 i
niewielkim, poniżej 3,5 m promieniem skrętu, który ułatwia manewrowanie na uwrociach sadu. Jednostki
napędowe ciągników powinny dysponować mocą przewyższającą o ok. 20% zapotrzebowanie na
pokonanie oporów jazdy oraz napęd elementów roboczych współpracujących maszyn. Jednocześnie dobór
mocy ciągników powinien uwzględniać ilość spalanego paliwa, co w przypadku upraw ekologicznych
nabiera szczególnego znaczenia. Zastosowanie silników o zbyt dużej, w stosunku do zapotrzebowania,
mocy skutkuje zwiększonym jednostkowym zużyciem paliwa przyczyniając się do zwiększenia emisji CO2
do atmosfery. Największe zapotrzebowanie mocy zużywanej na napęd podzespołów roboczych maszyn
charakteryzuje wykorzystanie opryskiwaczy sadowniczych z pomocniczym strumieniem powietrza (PSP)
oraz kosiarko-rozdrabniaczy bijakowych. Opryskiwacze z podwójnymi wentylatorami oraz pompami
cieczy o dużej wydajności wymagają współpracy ciągnika dysponującego mocą powyżej 40 kW. Jeszcze
wyższym zapotrzebowanie mocy charakteryzują się specjalistyczne maszyny sadownicze. Przykładowo,
ciągnikowe urządzenia ogrzewające powietrze podczas przymrozków wymaga współpracy z ciągnikiem o
mocy ponad 45 kW. Istotną rolę w ograniczeniu nakładów pracy ciągników ma ich wyposażenie. Ciągniki,
które oprócz klasycznych, umieszczonych z tyłu, układów zawieszenia narzędzi (TUZ) oraz wału odbioru
mocy (WOM), wyposażane są w dodatkowo w te układy z przodu umożliwiają zastosowanie przednich
podnośników widłowych usprawniających prace transportowe podczas zbioru owoców. Możliwe jest także
jednoczesne wykonywanie dwóch zabiegów, na przykład, koszenia trawy kosiarką umieszczoną z przodu
(Fot. 2) i opryskiwania drzew opryskiwaczem zawieszonym z tyłu ciągnika.
Urządzenia do pielęgnacji powierzchni sadu
Sposób utrzymania powierzchnia sadów ekologicznych nie różni się stosowanych sadach tradycyjnych. W
uliczkach przejazdowych międzyrzędzi rośnie zielona murawa ułatwiająca przejazd ciągników z
maszynami. Pasy gleby o szerokości ok. 1,5 m pod koronami drzew pozostają w ugorze, na którym
zachwaszczenie kontrolowane jest na poziomie uniemożliwiającym konkurencję o wodę i składniki
pokarmowe. W kilkuletnich sadach ekologicznych stosowana jest także technologia polegająca na
utrzymywaniu murawy lub roślin okrywowych na całej szerokości międzyrzędzi i częstym ich wykaszaniu.
W zależności od warunków atmosferycznych, w sezonie wegetacyjnym koszenie murawy wykonuje się od
6 do 12 razy, przeciętnie 6-9 - tab. 39. Do zabiegów wykorzystywane są zawieszane na ciągnikach kosiarki
i kosiarko-rozdrabniacze charakteryzujące się niską konstrukcją, umożliwiającą swobodny przejazd pod
koronami drzew. Szerokość robocza maszyn (od 1,5 do 3,0 m) powinna zapewnić możliwość koszenia na
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całej szerokości pasa murawy. Wykorzystywanie węższych kosiarek zwiększa ilości przejazdów obniżając
wydajność roboczą (ha/h) i podnosząc koszty zabiegów.
Tabela 39. Ilość zabiegów pielęgnacyjnych w trzech sezonach wegetacyjnych (ESD)
Rodzaj urządzenia

Sezon
2011
1
6
7

2010
1
8
9

kosiarka bijakowa
kosiarka nożowa
ilość zabiegów koszenia w sezonie

2012
3
3
6

Stosowane są dwa rodzaje ciągnikowych kosiarek rotacyjnych, różniące się sposobem pracy
zespołów roboczych. Pierwsze, tzw. kosiarki nożowe (Fot. 3), wyposażane są w 1-4 noży
obracających się w płaszczyźnie poziomej. Elementami roboczymi kosiarek bijakowych są
obracające się z dużą prędkością w płaszczyźnie pionowej bijaki, umieszczone wahliwie na
poziomym wale Fot. 4. Kosiarki bijakowe umożliwiają uzyskanie niższych wysokości koszenia,
co zmniejsza ilość wykonywanych w sezonie zabiegów. Jednocześnie są skuteczniejsze podczas
rozdrabniania gałęzi po pielęgnacyjnym cięciu drzew. Lepsza jakość pracy kosiarek wiąże się
jednak ze zwiększonym, w stosunku do kosiarek nożowych, zapotrzebowanie mocy z WOM
ciągnika. Na 1 m szerokości koszonej murawy, całkowita moc potrzebna do jej pracy wynosi
ponad 8,5 kW, podczas gdy kosiarki nożowej tylko 6 kW. W sadach, w których powierzchnia
międzyrzędzi pokryta jest w całości murawą lub roślinami okrywowymi stosowane są kosiarki
wyposażone w zespoły odchylające się na pniach drzew. Element uchylny stanowi obrotowy nóż
tnący osłonięty lekką obudową z bieżnią wykonaną z miękkiego materiału - Fot. 5.
Wydajność godzinowa (hah-1) agregatów ciągnikowych koszących murawę zależy od
stosowanych prędkości jazdy, szerokości międzyrzędzi oraz strat czasu na zawracanie ciągnika na
końcach rzędów. Wysoka lub wilgotna trawa wymusza obniżenie prędkości roboczej, co
szczególnie dotyczy kosiarek nożowych. Mniej wrażliwe na warunki pracy są kosiarki bijakowe,
wykorzystują ne jednak więcej mocy współpracującego ciągnika. W przeciętnych warunkach, gdy
wysokość trawy wynosi ok. 15 cm wydajność koszenia wynosi: w sadach o szerokości
międzyrzędzi 3 m, od 1,0 do 1,3 hah-1, w sadach o szerokości międzyrzędzi 4 m od 1,3 do 1,8 ha

-1

wydajność (hah )

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

15 VI 2012 11 VII 2012 29 VIII 2012 15 VI 2012 11 VII 2012 29 VIII 2012
3m

4m

Kosiarka bijakowa

1,34

1,15

1,28

1,79

1,53

1,71

Kosiarka nożowa

1,20

1,13

0,98

1,60

1,50

1,31

Ryc. 1. Wydajność godzinowa (hah-1) dwóch rodzajów kosiarek sadowniczych

101

Najistotniejsze różnice między tradycyjną i ekologiczną uprawą sadów dotyczą sposobów zwalczania
chwastów w pasach pod koronami drzew. W tej pierwszej, najtańszym sposobem odchwaszczania jest
zastosowanie środków chemicznych nanoszonych belkami opryskiwaczy ciągnikowych. W sadach
ekologicznych wykorzystanie herbicydów nie jednak możliwe, konieczne jest zastosowanie metod
alternatywnych. Wybór optymalnej metody powinien uwzględniać rodzaj prowadzonych upraw, położenie
oraz rodzaj gleb, na których znajduje się gospodarstwo. Należy wziąć pod uwagę, że celem zabiegów
odchwaszczających w sadach oraz na plantacjach wieloletnich nie jest całkowita likwidacja chwastów, lecz
kontrolowanie zachwaszczenia na poziomie uniemożliwiającym konkurencję dla do uprawianych roślin.
Nawet mniej skuteczne zabiegi, w których redukowane jest 50-60% chwastów, przeprowadzane
kilkakrotnie w ciągu sezonu, mogą okazać się wystarczające dla uniknięcia istotnego obniżenia plonu.
Stosowane obecnie w praktyce proekologiczne sposoby zwalczania chwastów w sadach to: wykładanie
międzyrzędzi, metody mechaniczne, niszczenie wysokimi temperaturami oraz wysiew roślin okrywowych.
Jako rośliny okrywowe w sadownictwie wykorzystuje się wysiewane w rzędach drzew koniczynę oraz
niektóre gatunki zbóż lub traw. Wyniki badań wykazały jednak, że rośliny okrywowe stanowią zbyt dużą
konkurencję dla młodych drzew, powodując ich wolniejszy wzrost i gorsze owocowanie. Wysokie koszty
wysiewu nasion oraz kilkakrotnego koszenia powodują, że stosowanie roślin okrywowych nie jest
popularne. Częściej wykorzystywane są wykładziny: organiczne (ściółki ze słomy, kory drzew, trocin) oraz
syntetyczne (włókniny oraz czarna folia polietylenowa). Skuteczność ściółek organicznych zależy od
rodzaju materiału oraz grubości zastosowanej warstwy. W cieńszych warstwach ściółki (do 10 cm) chwasty
mogą pojawić się już rok po jej rozłożeniu, warstwa grubsza 15-20 cm zapobiega ich wyrastaniu przez 2-3
lata. Stosowanie ściółek organicznych oprócz szeregu zalet takich jak pozytywny wpływ na skład i
porowatość gleby, wyższa i bardziej ustabilizowana wilgotność, ma jednak także wady. Gruba warstwa
ściółki może sprzyjać powstawaniu szkód mrozowych, obserwowany jest także wzrost populacji gryzoni.
Lepsze efekty w zwalczaniu zachwaszczenia upraw wieloletnich przynosi zastąpienie ściółek organicznych
materiałami syntetycznymi. Tworzą one wyjątkowo niekorzystne dla rozwoju chwastów środowisko,
wpływając jednocześnie pozytywnie na właściwości fizyczne, temperaturę i stosunki wodne w glebie.
Często obserwowane są jednak uszkodzenia folii spowodowane przez ciągniki wykonujących w sadzie
zabiegi pielęgnacyjne, głównie podczas koszenia murawy. Folia niszczona jest także przez pracowników
wykonujących zimowe cięcia drzew, bowiem w niskich temperaturach materiał traci elastyczność i jest
bardziej podatny na uszkodzenia. Istotny jest także fakt, że koszt stosowania wykładzin przekracza nakłady
ponoszone na mechaniczne zwalczanie chwastów.
Chwasty niszczone są wysoką temperaturą podczas bezpośredniego oddziaływania płomienia na rośliny
(metoda płomieniowa), lub pośredniego, za pomocą ogrzewanych elementów metalowych, wody czy pary
wodnej. Metody płomieniowe, znane od dawna (pierwszy patent na urządzenie udzielono w 1852 roku)
najpowszechniej wykorzystywane są w europejskim rolnictwie ekologicznym i integrowanym, głównie w
uprawach warzyw i winnicach. Ze względu na stosunkowo niską skuteczność niszczenia chwastów
trwałych, ryzyko uszkadzania wysoką temperaturą pni młodych drzewek oraz wysokie koszty, w
odchwaszczania pasów pod koronami drzew stosowane są sporadycznie. Wykorzystywane urządzenia
wyposażone są w różnorodnej konstrukcji palniki zasilane gazem (propan) lub paliwami ropopochodnymi.
Budowane są w wersjach ręcznych, taczkowych oraz ciągnikowych. Koszt wypalania chwastów znacznie
przekracza koszt odchwaszczania chemicznego, głównie z powodu wysokiego zużycia paliwa (zużycie
propanu 40-80 l/h) oraz niewielkiej wydajności spowodowanej niskimi prędkościami roboczymi.
Niszczenie chwastów gorącą wodą lub parą wodną jest znacznie bezpieczniejsze dla drzew, nie zagraża
ponadto zapaleniem wysuszonych części roślin. Aby gorąca woda skutecznie niszczyła chwasty jej
temperatura powinna wynosić ponad 90○C a czas jej oddziaływania na roślinę powinien być nie krótszy niż
1 sekunda. Ciągnikowe urządzenie do niszczenia chwastów składa się ze zbiornika, w którym palnikami
zasilanymi olejem napędowym podgrzewana jest woda. W spotykanych konstrukcjach moc grzewcza
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palników wynosi 140 kW. Woda nanoszona jest na rośliny rozpylaczami umieszczonymi w specjalnej
osłonie, pod którą doprowadzane są także pochodzące z palników spaliny o temperaturze ok. 200 ○C.
Zabiegi odchwaszczania przeprowadza się synchronicznie używając jednocześnie dwóch ciągników
jadących po obydwóch stronach rzędu. W sadzie jabłoniowym posadzonym w rozstawie 3,5 m, zużycie
gorącej wody na jeden zabieg wynosi ok. 2000 l/ha a do jej ogrzania potrzeba 30 l oleju napędowego.
Obserwacje zachwaszczenia na traktowanych rzędach wykazały, że po tygodniu od zabiegu zaczynają
pojawiać się nowe rośliny, a po miesiącu efekt pielenia nie jest widoczny. Uzyskiwane rezultaty
odchwaszczania są więc podobne do osiągniętych za pomocą urządzeń mechanicznych. Jednym z
ważniejszych tematów prac prowadzonych obecnie nad wykorzystaniem metod termicznych jest badanie
wpływu oddziaływania wysokich temperatur na występującą na plantacjach faunę pożyteczną.
Mechaniczne metody odchwaszczania upraw znane są od stuleci, w zmieniających się warunkach produkcji
udoskonalane są tylko wykorzystywane maszyny i narzędzia. Wydaje się, w krajowych sadach
ekologicznych mechaniczne zwalczanie chwastów - pomimo szeregu wad - będzie jeszcze długo
najpowszechniej stosowaną metodą. Efekt pielenia uzyskiwany podczas zabiegów mechanicznych jest
stosunkowo dobry a koszty ich przeprowadzenia niskie. Zabiegi mechaniczne przyczyniają się także do
ograniczenia populacji gryzoni. Przeprowadzane jesienią, poprzez przykrycie opadłych liści glebą (Fot. 6)
mogą ograniczać ryzyko infekcji a tym samym poprawiać zdrowotność sadu. Ponieważ kontrolowanie
zachwaszczenia wymaga przeprowadzanie kilku zabiegów w sezonie, istotne jest stosowanie narzędzi
charakteryzujących się wysoką skutecznością. Jest ona określana tzw. procentową efektywnością
niszczenia chwastów w pojedynczym zabiegu i wyznaczana jako stosunek ilości roślin zniszczonych
podczas zabiegu do ilości obserwowanej przed zabiegiem – wzór (1).

E% [%] 

C1  C2
 100 (1)
C1

gdzie:
C1 - ilość chwastów obserwowana przed zabiegiem
C2 - ilość chwastów obserwowana 7 dni po zabiegu

Lepsze efekty niszczenia chwastów uzyskuje się stosując maszyny z czynnymi elementami roboczymi.
Obowiązuje zasada, że im wyższe prędkości obrotowe elementów roboczych, tym skuteczność maszyn jest
większa. Wzrasta jednak ryzyko niekorzystnego oddziaływania na strukturę gleby. W sadach posadzonych
na skłonach i glebach lekkich, nadmierne rozbicie gleby może doprowadzać do wypłukiwania frakcji
organicznych. W szczególnie niekorzystnych warunkach, gdzie wysokie jest ryzyko erozji, należy
stosować maszyny pracujące z niższymi prędkościami elementów roboczych. Należy jednak być
przygotowanym na wykonanie większej ilości zbiegów w sezonie.
Najbardziej bezpieczne dla struktury gleby są, pozbawione ruchomych elementów roboczych narzędzia
bierne takie jak noże podcinające czy zęby sprężyste (Fot. 7). Z uwagi jednak na niewielkie prędkości
przemieszczania się ciągników w sadzie wynoszące od 2,5-do 4 kmh-1 skuteczność tych narzędzi jest niska.
W pojedynczym zabiegu niszczą od 25 ÷ 86% - chwastów, przez co w sezonie wegetacyjnym należy
wykonać 7-10 zabiegów (tab. 40). Lepsze efekty uzyskuje się wykorzystując maszyny z czynnymi
elementami roboczymi. Elementy te mogą mieć różnego rodzaju konstrukcję i sposób działania. Spotykane
są obrotowe lub drgające noże w kształcie pierścieni czy pół-pierścieni poruszające się pod powierzchni
gleby i podcinające systemy korzeniowe chwastów.

103

Najwyższą skuteczność odchwaszczania uzyskują ciągnikowe, wąskie glebogryzarki sadownicze (Fot. 8),
niszczące w pojedynczym zabiegu 67÷100% chwastów. Umożliwia to skuteczną kontrolę zachwaszczenia
3-6 zabiegami w sezonie wegetacyjnym. Elementami roboczymi glebogryzarek są noże obracające się z
prędkością od 400 do 600 obr./min, mocowane na poziomym wale napędzanym hydraulicznie lub od WOM
ciągnika.
Tabela 40. Efektywność niszczenia chwastów wieloletnich uzyskana przez trzy urządzenia odchwaszczające w
sezonie 2012 (Nowy Dwór k. Skierniewic)
Procentowa efektywność niszczenia
Ilość zbiegów w sezonie
chwastów (%)
wegetacyjnym
Rodzaj urządzenia
min
max
średnia
min
max
kultywator
25
86
69,0
7
10
noże pionowe
60
100
85,8
5
8
glebogryzarka
67
100
91,5
3
6

Stosowane są dwa rodzaje noży, ich dobór zależy m.in. od stanu zachwaszczenia sadu. Noże w kształcie
litery „L” (Fot. 9) umożliwiają pracę z większą, do 10 cm, głębokością, stąd są bardziej wskazane do sadów
mocniej zachwaszczonych. O ile jednak pas ugoru pod koronami drzew jest dobrze utrzymany, zalecane
jest stosowanie noży w kształcie litery„U” przeznaczone do pracy na mniejszej głębokości (Fot. 10). Noże
glebogryzarek ulegają podczas pracy zużyciu i po pewnym okresie wymagają wymiany. Tempo zużywania
zależy od jakości materiału, z którego są wykonane, oraz rodzaju i stopnia zakamienienia gleby. W
przeciętnych warunkach komplet noży wystarcza na odchwaszczenie 80-100 ha, tzn. ok. 200-250 godzin
pracy urządzenia.
Jednym z niekorzystnych aspektów stosowania zabiegów mechanicznych jest możliwość uszkadzania
systemów korzeniowych drzew. Uszkodzeniom tym zapobiega się poprzez stosowanie niewielkich
głębokości roboczych, co jednak może powodować niższą skuteczność niszczenia chwastów. W badaniach
prowadzonych nad wpływem głębokość roboczej glebogryzarki sadowniczej na efektywność zabiegów w
sadzie jabłoniowym zastosowano trzy głębokości robocze: 10, 5 oraz 3 cm. Nie obserwowano wpływu
głębokości pracy glebogryzarki na skuteczność niszczenia chwastów jednorocznych. Chwasty wieloletnie
niszczone były w 63-100%, nie odnotowano różnic w efektywnościach niszczenia chwastów z głębokością
5 oraz 10 cm. - tab. 41. Niższą efektywność pracy glebogryzarki z głębokością 3 cm w stosunku do
pozostałych głębokości pracy obserwowano podczas wykonywania dwóch zabiegów.
Tabela 41. Procentowa efektywność niszczenia chwastów glebogryzarką pracującą na różnych głębokościach
Termin zabiegu
Głębokość
sezon 2003
sezon 2004
robocza
[cm]
28.V
30.VI
16.VII
17.VIII
17.V
15.VI
20.VII
23.VIII
3
85,2 a
74,6 a
63,6 a
96,3 a
89,3 a
95,9 a
99,0 a
98,3 a
5
92,0 b
64,1 a
64,5 a
99,5 b
91,6 a
96,4 a
98,5 a
100,0 a
10
90,4 ab
63,7 a
70,8 a
99,7 b
83,5 a
99,0 a
96,3 a
96,9 a
Wartości w kolumnach oznaczone różnymi literami różnią się istotnie, test Duncana, (P < 0,05).

Obniżona w niektórych zabiegach skuteczność wpłynęła na zwiększone pokrycie chwastami w
sezonie wegetacyjnym – Ryc. 2, Ryc. 3. Poziom zachwaszczenia chwastami wieloletnimi był
wyższy na poletkach odchwaszczanych z głębokością 3 cm w stosunku do pozostałych głębokości
roboczych. Istotnie większe ilości chwastów obserwowano w sezonie 2004 –. Nie wykazano
różnic w ilości chwastów wieloletnich na poletkach traktowanych głębokościami 5 i 10 cm.
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Liczba chwastów (szt./1m 2)

30
25

gł. 3cm
gł. 5cm
gł.10cm

20
15
10
5
0
27.V

9.VI

30.VI

14.VII

29.VII

17.VIII

Terminy zabiegów w 2013: 28 V; 30 VI; 16 VII; 17 VIII

28.VIII

25.IX

data obserwacji

Ryc. 2. Wpływ głębokości roboczej glebogryzarki na ilość chwastów wieloletnich (Nowy Dwór, 2003)
16

3 cm
5 cm
10 cm

2

liczba chwastów (szt./1m )

14
12
10
8
6
4
2
0
14.V

24.V

15.VI

22.VI

20.VII

27.VII

23.VIII
28.IX
data obserwacji

terminy zabiegów w 2004: 17 V; 15 VI; 20 VII; 23 VIII

Ryc. 3. Wpływ głębokości roboczej glebogryzarki na ilość chwastów wieloletnich (Nowy Dwór 2004)

Biorąc pod uwagę powyższe obserwacje można stwierdzić, że zalecana głębokość pracy sadowniczych
urządzeń odchwaszczających powinna wynosić ok. 5 cm. Stosowanie mniejszych głębokości może w
niektórych zabiegach obniżyć skuteczność niszczenia chwastów, głębokości większe nie wpływają
pozytywnie na jakość odchwaszczania mogą zaś zwiększać ryzyko uszkodzeń systemów korzeniowych
drzew, a w konsekwencji obniżenie plonowania.
Jednym z istotnych wskaźników jakości wykonania zabiegów jest jak najmniejsza powierzchnia pasa w
bezpośrednim sąsiedztwie pni, w który nie dotarł zespół roboczy maszyn – Fot. 11. Szerokość tego pasa
zależy od dokładności prowadzenia ciągnika wzdłuż rzędów i powinna być możliwie najmniejsza. Na
uzyskanie wysokiej precyzji wpływa sposób połączenia maszyny z ciągnikiem. Najmniejszą dokładnością
charakteryzują się urządzenia zawieszane na tylnym trzypunktowym układzie zawieszenia. Taki sposób
łączenia z ciągnikiem uniemożliwia kierującemu obserwację pracy elementów roboczych. Jednak, ze
względu na łatwość przeniesienia napędu z WOM, jest najmniej skomplikowany konstrukcyjnie, a co za
tym idzie, znacznie obniża koszty maszyn. Zawieszenie maszyny z przodu lub miedzy osiami kół ciągnika
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poprawia dokładność prowadzenia, co przekłada się na uzyskiwanie węższych pasów nieodchwaszczonych
– tab. 42. Glebogryzarki z zespołami pielącymi zawieszanymi z przodu lub boku ciągnika najczęściej
napędzane są hydraulicznie pompą umieszczaną wraz ze zbiornikiem oleju z tyłu ciągnika.
Tabela 42. Wpływ sposobu zawieszenia chwastownika na szerokość pasa nieodchwaszczonego
Szerokość pasa nieodchwaszczonego [m]
Sposób zawieszenia maszyny na
kwatery z przewodem
kwatery bez przewodu
ciągniku
nawodnieniowym
nawodnieniowego
z tyłu
0,25
0,22
między osiami kół
0,14
0,13

Mechaniczne niszczenie chwastów na całej szerokości czarnego ugoru można prowadzić wykorzystując
specjalistyczne urządzenia z automatycznie wycofywanymi zespołami roboczymi. Zawieszane na
trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika maszyny posiadają własny, hydrauliczny układ napędu oraz
siłowniki ustalające położenie elementów roboczych - Fot. 12. Są nimi najczęściej noże obracające się na
pionowej osi lub wąskie glebogryzarki. Prędkość obrotowa noży pionowych jest niższa niż noży
glebogryzarek, stąd też ich wpływ na strukturę gleby jest mniejszy. Cały zespół roboczy lub element
stanowiący jego część jest wycofywany siłownikiem hydraulicznym po dotknięciu drzewa przez czujnik
połączony z rozdzielaczem układu hydraulicznego - Fot. 13. Szerokość robocza najczęściej spotykanych
zespołów odchwaszczających wynosi 0,35-0,45m, maksymalne głębokości pracy 0,10-0,16 m. Minimalna
moc ciągników współpracujących z maszynami wynosi przeciętnie 25 kW. Planując wykorzystanie
urządzenia do pracy w gospodarstwie, należy zwrócić uwagę na wybór odpowiedniej dla danego sadu
szerokości maszyny – musi umożliwić swobodny przejazd ciągnika w międzyrzędziach. Jest to szczególnie
ważne w wąskich uliczkach przejazdowych sadów intensywnych. Jednocześnie długość zawieszenia
elementów pielących musi być dostosowana do szerokości koron drzew. W tym celu, producenci oferują
maszyny o różnych (np.: 1,0; 1,2 oraz 1,7 m) odległościach zespołu roboczego od osi ciągnika. W sadach
nawadnianych kroplowo, warunkiem stosowania maszyn z zespołami uchylnymi, jest podwieszenie
przewodów nawodnieniowych na wysokości umożliwiającej przemieszczanie się pod nimi zespołu
roboczego – Fot. 13. W sadach posadzonych w znacznym zagęszczeniu drzew w rzędach (0,75-1,2 m)
należy spodziewać się pozostawiania przez maszynę „omijaków” chwastów w bezpośrednim sąsiedztwie
pni i podpór rusztowań – Fot. 14. Oprócz niekorzystnego efektu wizualnego, takie trudne do usunięcia
zgrupowania wyrośniętych chwastów mogą wpłynąć niekorzystnie na wzrost i plonowanie młodych drzew.
Szerokiemu upowszechnieniu się maszyn z uchylnymi elementami pielącymi nie sprzyja ich wysoka, w
stosunku do prostszych urządzeń cena, która podnosi koszty produkcji owoców. Ma to szczególne
znaczenie w produkcji ekologicznej, której opłacalność jest ciągle dyskutowana.
O ile wpływ rodzaju zastosowanych urządzeń oraz ich parametrów pracy na skuteczność niszczenia
chwastów w uprawach wieloletnich został stosunkowo dobrze rozpoznany, to ciągle niedostateczna jest
wiedza na temat plonowania młodych sadów odchwaszczanych mechanicznie od początku ich założenia.
Badania, których celem było określenie wpływu głębokości roboczej maszyn odchwaszczających nie tylko
na efektywność zabiegów ale także na plonowanie drzew jabłoni, prowadzono w latach 2007-2009 w sadzie
ekologicznym założonym w roku 2005. Obserwacje prowadzono w kwaterach o rozstawie drzew 3 x 1 oraz
4 x 3 m. Na powierzchni międzyrzędzi utrzymywana była zielona murawa, pod koronami drzew pas
czarnego ugoru o szerokości 1,4 m. Chwasty w pasie ugoru niszczono zawieszaną między osiami kół
ciągnika glebogryzarką sadowniczą wyposażaną w dwa rodzaje noży o prędkości obrotowej 400450 obrmin-1. Glebogryzarka pracowała z dwoma głębokościami roboczymi: 3 oraz 6 cm, w sezonie
wegetacyjnym 2007 wykonano pięć, w 2008 i 2009 po trzy zabiegi.

Obserwowane w trzech sezonach badań różnice skuteczności niszczenia chwastów glebogryzarką
pracującą z dwoma głębokościami roboczymi nie wykazały przewagi żadnej z nich – tab. 43 i tab.
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44. Podobnie jak we wcześniejszych badaniach, średnie nie różniły się statystycznie, w kilku
przypadkach nieznaczna lepiej niszczono chwasty pracując z głębokością 0,03 m. Dotyczyło to
zwłaszcza chwastów jednorocznych – na 7 ocenionych zabiegów, w połowie z nich nieznacznie
lepsze rezultaty uzyskano stosując mniejszą głębokość roboczą. Chwasty wieloletnie niszczone
były nieznacznie skuteczniej w przypadku zastosowania większej głębokości pracy maszyny.
Tabela 43. Wpływ głębokości roboczej na procentową efektywność niszczenia chwastów jednorocznych w
wybranych zabiegach trzech sezonów wegetacyjnych (Nowy Dwór k. Skierniewic)
Głębokość
Procentowa efektywność odchwaszczania (%)
robocza
sezon 2007
sezon 2008
sezon 2009
27 VI
26 VII
30 V
4 VIII
22 IV
9 VI
21 VII
0,03 m
85,0 a
96,1 b
68,3 a
91,7 b
99,6 a
89,6 a
98,2 a
0,06 m
91,4 ab
94,7 ab
75,4 a
89,9 b
100,0 a
87,3 a
96,7 a
Wartości w kolumnach w obrębie sezonu oznaczone różnymi literami różnią się istotnie, test t-Duncana, (P < 0,05).
Tabela 44. Wpływ głębokości roboczej na procentową efektywność niszczenia chwastów wieloletnich w wybranych
zabiegach trzech sezonów wegetacyjnych (Nowy Dwór k. Skierniewic)
Głębokość
Procentowa efektywność odchwaszczania (%)
robocza
sezon 2007
sezon 2008
sezon 2009
27 VI
26 VII
30 V
4 VIII
22 IV
9 VI
21 VII
0,03 m
90,1 ab
85,3 a
84,8 a
82,9 a
89,2 a
77,4 a
96,1 a
0,06 m
95,6 b
83,6 a
92,0 a
88,8 a
92,1 a
81,3 a
95,3 a
Wartości w kolumnach w obrębie sezonu oznaczone różnymi literami różnią się istotnie, test t-Duncana, (P < 0,05)

Jednoznaczne wnioskowanie o wpływie głębokości pracy glebogryzarki na plonowanie drzew
jabłoni w trzecim i czwartym roku prowadzenia sadu ekologicznego, na podstawie
obserwowanych różnic plonów nie było możliwe. W sezonie 2008 wpływu głębokości pracy
glebogryzarki na wielkość plonu uzyskanego z pojedynczych drzew nie udowodniono. Jedną z
przyczyn była duża zmienność plonowania poszczególnych poletek doświadczalnych.
Nieznacznie lepiej (nie udowodniono różnic statystycznych), w trzech z czterech ocenianych
kombinacji (wyjątek: odmiana ‘Pinova’ w rozstawie 3 x 1 m.), owocowały drzewa w rzędach
odchwaszczanych z głębokością 0,03 m – Ryc. 4. Wobec braku różnic w poziomie zachwaszczenia
a więc i konkurowaniu chwastów o wodę, obserwowane niższe plonowanie drzew
odchwaszczanych z większą głębokością mogło być spowodowane większymi uszkodzeniami
słabo rozwiniętego sytemu korzeniowego drzew przez noże glebogryzarki.
Ryc. 4. Wpływ głębokości zabiegów odchwaszczania glebogryzarką sadowniczą na plonowanie jabłoni odmian
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‘Pinova’ i ‘Topaz’ w sezonie 2008
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Odwrotną tendencję obserwowano w sezonie 2009 – nieznacznie wyższe plony uzyskano z rzędów
odchwaszczanych z głębokością 0,06 m – Ryc. 5. W pojedynczej kombinacji (‘Topaz’ w rozstawie 4 x 3
m.), średnie różniły się istotnie. Przy bardziej rozwiniętych, w stosunku do poprzedniego sezonu, systemach
korzeniowych mniejsze znaczenie miało ich uszkadzanie w wierzchniej warstwie gleby, większy wpływ
na plonowanie mogła mieć konkurencja o wodę z chwastami porastającymi pas pod koronami drzew.
Ryc. 5. Wpływ głębokości zabiegów odchwaszczania glebogryzarką sadowniczą na plonowanie jabłoni odmian
‘Pinova’ i ‘Topaz’ w sezonie 2009
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Zasadniczy wpływ na opłacalność produkcji owoców są nakłady ponoszone w poszczególnych jej etapach.
Największe różnice między uprawą tradycyjną i ekologiczną charakteryzują koszty związane z
kontrolowaniem poziomu zachwaszczenia. Najtańsze metody z użyciem herbicydów, z powodzeniem
stosowane w produkcji integrowanej, muszą być zastąpione licznymi zabiegami mechanicznymi.
Wielokrotność tych zabiegów sprawia, że istotne jest określenie uzyskiwanej wydajności godzinowej (hah 1
), od której zależą nakłady czasu pracy agregatów, niezbędne do pielęgnacji hektara powierzchni sadu. Na
godzinową wydajność maszyn zasadniczy wpływ ma ich prędkość robocza oraz czasy tracone na pokonanie
uwroci podczas przejazdów do następnego rzędu drzew. Im prędkość jazdy jest wyższa a czasy
pokonywania nawrotów mniejsze, tym uzyskiwane wydajności są większe. W trakcie badań nad
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efektywnością odchwaszczania sadu ekologicznego trzema urządzeniami odchwaszczającymi określone
zostały podstawowe parametry ich pracy: ilość zabiegów wykonywanych w sezonie wegetacyjnym,
prędkości robocze, czasy pokonywania uwroci, zapotrzebowanie mocy na przetaczanie agregatów i napęd
elementów roboczych z WOM ciągnika. Na ich podstawie wyznaczono wydajności godzinowe oraz
nakłady na czasu pracy na 1 hektar sadu. Poziom zachwaszczenia w pasie ugoru kontrolowano trzema
urządzeniami odchwaszczającymi o szerokości roboczej ok. 0,7 m:


- zawieszaną między osiami kół ciągnika glebogryzarką sadowniczą z nożami w kształcie litery ”U”,
pracującymi z prędkością obrotową 400-450 obr. min-1,



- urządzeniem z uchylnym zespołem roboczym niszczącym chwasty także w wąskim (ok. 0,2 m.)
pasie pni drzew. Zespół pielący maszyny, wyposażony w pionowe elementami roboczymi,
wycofywany jest automatycznie po zetknięciu się czujnika z pniem drzewa.



- zawieszanym z boku ciągnika kultywatorem z zębami sprężynowymi, skonstruowanym do
interwencyjnego usuwania rozłogów perzu.



Ilość zabiegów wykonanych w sezonie zależała od efektywności niszczenia chwastów uzyskanym
przez urządzenia w pojedynczym traktowaniu. Oprócz rodzaju zastosowanego urządzenia, istotny
wpływ miały warunki pogodowe w czasie i po zabiegu. W sprzyjających rozwojowi chwastów
(wysoka wilgotność gleby i temperatura) należało wykonać 8 zabiegów – tab. 45 .

Tabela 45. Ilość zabiegów pielęgnacyjnych w sezonie wegetacyjnym
Rodzaj urządzenia
glebogryzarka sadownicza
urządzenie z uchylnym elementem roboczym
kultywator
łączna ilość zabiegów odchwaszczania w sezonie

2010
4
2
2
8

Sezon
2011
3
2
1
6

2012
2
3
5

Średni czas zawracania ciągnika na końcach międzyrzędzi wynosił od 18 do 35 sekund – tab. 8. Prędkość
robocza ciągników z urządzeniami odchwaszczającymi zależała od warunków, w których przeprowadzano
zabieg. Przy znacznym zachwaszczeniu oraz wyższej wilgotności gleby (zabiegi po deszczach) prędkości
jazdy były o ponad połowę niższe niż w zabiegach przeprowadzanych na suchej glebie pokrytej
niewyrośniętymi chwastami. - tab. 46.
Tabela 46. Średnie czasy nawrotów oraz prędkości robocze ciągników współpracujących a urządzeniami
odchwaszczającymi.
Czas nawrotu
Prędkość jazdy
[s]
[km*h-1]
Rodzaj urządzenia
Zabieg
2011
2012
2011
2012
I
18,5
27,9
4,10
1,40
glebogryzarka sadownicza
II
21,5
34,4
3,14
1,85
I
25,4
27,4
3,10
1,52
uchylny zespół roboczy
II
22,3
26,7
3,38
1,42
I
24,5
32,2
2,52
2,02
Kultywator
II
28,7
30,1
2,06
1,67

Określone na podstawie parametrów roboczych trzech urządzeń odchwaszczających wydajności
godzinowe nie przekraczały 0,5 hah-1 – Ryc. 6 i Ryc. 7. W kwaterze o rozstawie rzędów 3 m, w niektórych
zabiegach uzyskiwano wydajność tylko nieznacznie przekraczającą 0,2 hah-1. Wyższe wydajności
charakteryzowały zabiegi w kwaterach o szerokości międzyrzędzi 4 m. W ciągu godziny odchwaszczano
przeciętnie 0,3-0,4 ha sadu. Należy oczekiwać, że wyższe wydajności robocze będą osiągane w sadach z
rzędami drzew o większej długości. Na 1 hektar sadu przypada mniej uwroci, tym samym mniejsze będą
straty czasu związane z ich pokonywaniem.
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wydajność hah-1
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Ryc. 6. Wydajność godzinowa trzech urządzeń odchwaszczających uzyskana w sezonie 2012 (Nowy Dwór)
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0,350
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Ryc. 7. Wydajność godzinowa trzech urządzeń odchwaszczających uzyskana w sezonie 2013 (Nowy Dwór).

Z osiąganych przez agregaty wydajności godzinowych wynika, że na odchwaszczenia pasów pod koronami
drzew na powierzchni 1 hektara sadu, potrzeba 3-5 godzin pracy ciągnika wyposażonego w jedno z
ocenianych urządzeń odchwaszczających.
Wyznaczone dla maszyn odchwaszczających z czynnymi elementami roboczymi zapotrzebowanie mocy
na przetaczanie ciągnika oraz napęd WOM wykazało, że opory toczenia stanowią tylko nieznaczną część
mocy potrzebnej na napęd elementów roboczych - Ryc. 8. Mniejsze zapotrzebowanie mocy (ok. 6,3 kW)
charakteryzują maszyny uchylne z pionową osią obrotów elementów roboczych. Większa, na poziomie 9
kW, energochłonność glebogryzarek sadowniczych wynika z wyższych prędkości obrotowych noży i
bardziej intensywnego oddziaływania na strukturę gleby. Niezależnie od rodzaju maszyny, do współpracy
z nimi wystarczy ciągnik klasy 6 kN, dysponujący mocą do 30 kW, charakteryzujący się stosunkowo
niewielkim zużyciem oleju napędowego a więc emitujący do atmosfery mniej produktów spalania.
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Zapotrzebowanie mocy [kWm-1]

10,00
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Moc WOM
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1,00

1,29
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Zespół uchylny

Glebogryzarka

Ryc. 8. Zapotrzebowanie mocy na 1 metr szerokości pracy glebogryzarki oraz zespołu z pionową osią obrotów
elementów roboczych (kWm-1)

Urządzenia do nawożenia
W sadach ekologicznych stosuje się nawozy organiczne w postaci obornika lub kompostu, aplikowanego
w rzędy sadów. Ponieważ ich ręczne rozrzucanie jest bardzo pracochłonne a przez to mało wydajne,
coraz częściej wykorzystywane są specjalistyczne przyczepy z urządzeniem rozrzucającym nawóz
pasowo pod korony drzew – Fot. 15. Przyczepy wyposażone są w łańcuchowe przenośniki podłogowe,
których prędkość reguluje się w zależności od zakładanej dawki. Nawóz jest przesuwany do przedniej
części przyczepy gdzie zespół rozdrabniający (Fot. 16) odrywa jego fragmenty i kieruje na obrotowy
rozrzutnik w postaci obrotowego wału z łopatkami lub dysku .
Środki techniczne do cięcia i usuwania gałęzi
Pielęgnacyjne cięcie drzew jest jednym z ważniejszych zabiegów agrotechnicznych a wobec braku
możliwości wykorzystania pestycydów w sadach ekologicznych jest jednym z istotnych elementów
ochrony. Wykorzystywany do cięcia sprzęt nie różni się od stosowanego w sadach tradycyjnych. Ponieważ
zabiegi wykonywane jest głównie ręcznie, podstawową rolę spełniają narzędzia ręczne: sekatory i piły.
Sekatory ręczne mają kształt nożyc, a ich ostrza i stalnice przeznaczone do ścinania pojedynczych pędów
i gałęzi różną się geometrią i maja różną wielkość. Są wyposażane w rękojeści krótkie (sekatory
jednoręczne) lub przedłużone (sekatory dwuręczne). Te ostatnie umożliwiają cięcie gałęzi o średnicy do 30
mm., zwiększają także zasięg działania, przez co, w niskich sadach umożliwiają pracę bez użycia drabin
czy podestów. Aby poprawić warunki pracy a przez to samo jej wydajność, proponowane są rozwiązania,
które zmniejszają wysiłek fizyczny pracowników. Sekatory ręczne zastępowane są coraz częściej przez
sekatory o napędzie pneumatycznym, których wykorzystanie zwiększa wydajność cięcia o 20-30%, w
stosunku do sekatorów ręcznych. Przyrząd tnący sekatora pneumatycznego jest zbudowany podobnie jak
sekatora ręcznego. Część ruchomą stanowi ostrze uruchamiane dźwignią za pomocą tłoczyska
przesuwanego sprężonym powietrzem. Po przecięciu gałęzi, ostrze wraca do położenia pierwotnego pod
wpływem nacisku sprężyny powrotnej. Ciśnienie powietrza potrzebne do pracy sekatora wynosi 0,8 - 1,2
MPa, jeden sekator zużywa przeciętnie ok. 50 l powietrza w ciągu minuty. Sekatory pneumatycznych
zasilane najczęściej są powietrzem z ciągnikowych agregatów sprężarkowych, zawieszanych na
trzypunktowym układzie zawieszenia i napędzanych od WOM ciągnika. Wyposażane są w szybkozłącza
oraz zwijane węże. Agregat sprężarkowy może zasilać 4 – 6 sekatorów pneumatycznych lub 1 frez do
oczyszczania ran rakowych. W mniejszych sadach, w których podczas cięcia pracuje mniejsza ilość
pracowników wykorzystanie agregatów ciągnikowych może być nieuzasadnione ekonomicznie. Do
zasilania narzędzi pneumatycznych można wtedy wykorzystać mniejsze sprężarki napędzane silnikiem
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spalinowym – Fot. 17. W zależności od modelu, sprężarka może zasilać 2-3 sekatory. Całkowite
uniezależnienie pracowników wykonujących cięcie od stacjonarnych źródeł energii, umożliwiają zasilane
z przenośnych akumulatorów sekatory elektryczne. Sekatory tego rodzaju sprawdzają się podczas
wycinania są pędów o średnicach do 20mm. Z jednego naładowania baterii o masie ok. 3,5 kg przenoszonej
w zasobniku umieszczonym przy pasie lub na plecach pracowników, można wykonać do 13 tys. cięć, co
wystarcza na pełny dzień pracy.
Czynnikiem utrudniającym cięcie w sadach o większej wysokości drzew jest konieczność używania drabin
lub sanek sadowniczych. Znaczny wzrost wydajności pracy w tego rodzaju sadach daje wykorzystanie
platform sadowniczych, przeznaczonych także do zbioru owoców. Mniej skomplikowane wersje platform
są zaczepiane do ciągników, bardziej zaawansowane konstrukcje (Fot. 18) mają własny napęd oraz układ
jezdny, często z dodatkowym systemem samoprowadzenia wzdłuż rzędów. Dodatkowym wyposażeniem
platform samojezdnych są sprężarki zasilające sprężonym powietrzem narzędzia pneumatyczne.
Zasadniczym elementem maszyn są pomosty o regulowanej wysokości i szerokości, zabezpieczone
barierkami chroniącymi pracowników przed upadkiem.
W sadach tradycyjnych, usuwane z drzew gałęzie są z reguły rozdrabniane ciągnikowymi kosiarkami lub
kosiarko-rozdrabniaczami w międzyrzędziach kwater. Lepszą jakością pracy charakteryzują się maszyny
bijakowe, umożliwiające rozdrabnianie gałęzi o średnicy do 50mm. Ze względu na większe niż
rozdrabniacze nożowe zapotrzebowanie mocy wymagają współpracy z ciągnikiem o mocy 30-50 kW.
Zaletą tego sposobu jest wysoka wydajność robocza maszyn oraz niskie koszty. Wadą, która może mieć
szczególne znaczenie w uprawach ekologicznych jest pozostawianie w sadzie organizmów szkodliwych,
które mogą znajdować się na usuwanych pędach. Byłoby więc z korzyścią dla zdrowotności sadu wywozić
pozostałości cięcia i utylizować je poza jego obszarem. Do wywożenia gałęzi wykorzystuje się widły
sadownicze mocowane z tyłu lub przodu z ciągnika – Fot. 19. Niestety, że względu na niskie wydajności
pracy takich zestawów, ponoszone nakłady są znacznie wyższe niż w przypadku rozdrabniania gałęzi w
międzyrzędziach. Przykładowo, na usunięcie gałęzi z 1 ha sadu posadzonego w rozstawie 4 x 2,5 m i
długości rzędów 215 m ciągnik wyposażony w czołowe widły potrzebował od 20 do 28 min (badania
Instytutu Ogrodnictwa). W sytuacji, gdy gałęzie składowano w odległości 300-400 m od kwatery, nakłady
czasu zwiększały się do 60-90 min.
Aparatura do ochrony
Kompleksowa technologia ochrony sadów ekologicznych polega na równoległym wykorzystaniu szeregu
metod, wśród których istotne znaczenie ma także nanoszenie preparatów prawnie dopuszczonych do tego
rodzaju produkcji owoców. Dla uzyskania wysokiej jakości zabiegów oraz zminimalizowania szkodliwego
oddziaływania środków chemicznych konieczna jest właściwa technika ochrony, uwzględniająca dobór
optymalnych dawek cieczy i wielkości kropli. Właściwa jakość zabiegów wymaga wykorzystanie
aparatury ochrony zapewniającej uzyskanie założonych dawek cieczy i preparatów i ich równomierne
naniesienie na chronione drzewa. Ten ostatni warunek jest możliwy do spełnienia wyłącznie podczas
zabiegów opryskiwaczami ciśnieniowymi z pomocniczym strumieniem powietrza (PSP). Wyposażane są
w przystawki wentylatorowe wytwarzające strumienie powietrza, przenoszące krople cieczy wewnątrz
chronionych obiektów. W zależności od pojemności zbiornika opryskiwacze sadownicze występują w
wersjach zawieszanych na ciągniku (pojemność 400-600 l) lub do niego zaczepianych (1000-2000 l).
Wentylatory wytwarzają strumień powietrza o wydatku od 10 do 50 tys. m3h-1. Ich zróżnicowane
konstrukcje pozwalają na uzyskanie kilku rodzajów emisji powietrza. Najpopularniejsze i najbardziej
uniwersalne dla różnych typów sadów opryskiwacze mają pojedynczy wentylator rozprowadzający
powietrze promieniowo (emisja radialna) Fot. 20. Wadą tego rodzaju emisji powietrza jest spadek
prędkości strumienia powietrza na wysokości odpowiadającej górnym partiom koron i gorsza jakość
naniesienia cieczy w tym obszarze. Większą równomierność energii strumienia powietrza w płaszczyźnie
pionowej uzyskuje się stosując opryskiwacze z tzw. poprzeczną emisją powietrza. Wyposażone są w
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przystawki wentylatorowe z deflektorami kierującymi powietrze poziomo lub pod niewielkim kątem w
górę. Jeszcze większą równomierność energii strumienia powietrza zapewniają przystawki wyposażone w
wentylatory kolumnowe. Ich zastosowanie pozwala uzyskać efekt równego naniesienia cieczy na całej
wysokości drzewa. Wadą jest mała uniwersalność opryskiwaczy, wysokość opryskiwanych drzew nie może
być większa niż wysokość konstrukcji wentylatorów. Do ochrony wyższych, dochodzących do 5 m sadów
przeznaczone są opryskiwacze wyposażone w dwa lub trzy, umieszczone na różnych wysokościach
wentylatory osiowe – Fot. 21. Zasięg wytwarzanego przez nie strumienia powietrza dochodzi do 6 m., co
umożliwia wyrównane naniesienie cieczy na całej wysokości drzew.
Ważne z punktu widzenia ograniczenia zanieczyszczenia środowiska jest minimalizowanie ilości cieczy
roboczej przenoszonej poza strefę oprysku podczas zabiegów prowadzonych opryskiwaczami z PSP.
Możliwość taką daje wykorzystanie opryskiwaczy tunelowych, w których oprysk prowadzony jest
wewnątrz ograniczonej bocznymi ścianami konstrukcji, eliminującej wpływy bocznego wiatru. Ciecz,
która nie została naniesiona na drzewa, spływa po ścianach tunelu do rynien, z których odprowadzana jest
do zbiornika opryskiwacza. Recyrkulacja cieczy pozwala na zredukowanie stosowanych dawek środków
chemicznych, co rekompensuje w pewnym stopniu wyższe ceny zakupu tego typu opryskiwaczy.
Zbiór
W całym cyklu produkcji owoców, zbiór jest okresem największego zapotrzebowania na pracę ludzką,
ciągników oraz środków transportowych. Ponieważ w przypadku owoców przeznaczonych do
bezpośredniego spożycia prowadzony jest ręcznie, rosnące koszty pracy zwiększają istotnie koszty
produkcji. Ma to szczególne znaczenie w produkcji ekologicznej, w której wydajność zbioru jest z reguły
niższa niż w sadach tradycyjnych. Ważne jest więc wykorzystanie metod i środków technicznych, które
pozwolą maksymalnie zwiększyć wydajność pracowników w sadach o różnych typach nasadzeń. Można
to osiągnąć poprzez skracanie odległości donoszenia owoców do opakowań, zmniejszenie wysiłku
fizycznego pracowników czy wyeliminowanie drabin oraz podestów ze zbioru z wyższych partii drzew.
Stosowane metody, ze względu na rosnące wymagania jakościowe, powinny uwzględniać unikanie
uszkodzeń owoców, co wiąże się, między innymi, z wyborem właściwych opakowań. W przypadku
owoców ziarnkowych najlepiej do tego celu nadają się palety skrzyniowe o wymiarach 1200 x 1000 x
830÷850 mm i pojemności ok. 350 kg. Ich stosowanie zmniejsza nakłady pracy ponoszone w
poszczególnych etapach obrotu owocami oraz umożliwia lepsze wykorzystanie komór przechowalniczych.
Owoce zbierane i transportowane w dużych skrzyniach są mniej narażone na uszkodzenia, charakteryzują
się one bowiem niższą wartością wskaźnika określającego stosunek powierzchni styku owoców ze
ściankami opakowania do jego pojemności. Im większa wartość tego wskaźnika, tym większe
prawdopodobieństwo powstania uszkodzeń.
Najpopularniejszą ciągle metodą zbioru owoców ziarnkowych jest zbiór do opakowań rozstawianych
wcześniej w uliczkach przejazdowych sadu i wywożonych ciągnikami wyposażonymi w podnośniki
widłowe. Pracownicy zbierają owoce do noszonych na piersiach zbieraczy wyposażonych w płócienne dno
(Fot. 22) lub do plastikowych pojemników. Napełnione opakowania donoszone są do skrzyń, które
powinny być rozstawione w międzyrzędzi w taki sposób by maksymalna odległość donoszenia nie
przekraczała 10-12m. Powyżej tego dystansu wydajność pracowników spada. Sytuacja taka ma miejsce w
słabiej i nierówno plonujących sadach. W takich warunkach wydajność pracy można o zwiększyć nawet
do 25% podwożąc skrzynie za pracownikami ciągnikiem wyposażonym w czołowy podnośnik widłowy.
Sprawność podwożenia zależy od długości kwatery, w przeciętnym sadzie ciągnik może wspomagać zbiór
3-4 par zbieraczy. W dużych sadach, w których owoce zbiera jednocześnie większa ilość osób, podwożenie
skrzyń wymagałoby użycia kilku ciągników. Bardziej celowym jest zastosowanie prostych i tanich
środków transportowych w postaci lekkich, obsługiwanych przez dwie osoby, wózków na pojedynczą
skrzynię, Wózki wyposażone są w różnego typu (rolkowe, linowe lub hydrauliczne) systemy,
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umożliwiające opuszczenie zapełnionych opakowań na ziemię. Pozostawione w międzyrzędziach pełne
skrzynie wywożone są następnie ciągnikami.
W sadach o zawężonych do 3-3,5 m międzyrzędziach, stosowane są przyczepki o ładowności jednej
skrzyni, zestawiane po kilka (4-5) w tzw. pociągi drogowe - Fot. 23. Dzięki umieszczeniu kół jezdnych
wewnątrz ramy, szerokość przyczepek nie przekracza szerokości skrzyni (1 m.), co ułatwia poruszanie się
obok nich pracowników prowadzących zbiór. Odpowiednio dobrana długość zaczepów transportowych
umożliwia poruszanie się zestawu po śladach kół ciągnika zapewniając jego dużą zwrotność. Na krajowym
rynku spotykane są przyczepki o ładowności 1 lub 2 palet skrzyniowych. Oprócz przewożenia opakowań
za pracownikami, zestawy wykorzystywane są także do bezpośredniego, bez dodatkowych operacji
przeładunkowych, transportu owoców z sadu do gospodarstwa. Jest to jednak uzasadnione w przypadkach,
gdy odległość chłodni od sadu nie przekracza 1-1,5 km. Rozładunek przyczepek w gospodarstwie wymaga
współpracy z dodatkowymi podnośnikami widłowymi. Zwożenie owoców do gospodarstwa przebiega
płynniej jeśli do zbioru i transportu owoców używa się specjalistycznych przyczep sadowniczych
wyposażonych w układy samorozładowcze. Ładowność przyczep wynosi najczęściej 4 palety skrzyniowe.
Wyposażane są w boczne pomosty, które umieszczone na poziomie dna skrzyni ułatwiają wysypywanie
owoców ze zbieraczy. Stosowane są różnego rodzaju systemy rozładowcze przyczep, najbardziej popularne
bazują na rolkowych, pochylanych do rozładunku przenośnikach.
Najwyższą wydajność zbioru owoców ziarnkowych osiąga się wykorzystując specjalistyczne, samobieżne
platformy sadownicze. Ich podstawową zaletą jest wyeliminowanie drabin i podestów w sadach, w których
wysokość drzew uniemożliwia prowadzenie zbioru z poziomu powierzchni ziemi. Pojazdy z silnikami
wysokoprężnymi o mocy 30-35 kW wyposażane są w hydrostatyczne napędy oraz wszystkie koła skrętne.
Prędkość robocza regulowana jest bezstopniowo w przedziale od 0 do 15-20 km/h. Wybór prędkości zależy
od tempa zbioru, opcjonalnie pojazdy wyposażane są w systemy automatycznego sterowania wzdłuż
uliczek przejazdowych sadu. Szerokość platform (1,3-2,5 m) oraz zakres zastosowanych regulacji
umożliwia pracę w kwaterach o nawet bardzo wąskich międzyrzędziach. Stosowane obecnie maszyny
można podzielić na dwie, różniące się sposobem pracy grupy. Do pierwszej należą samobieżne pojazdy
wyposażone w przednie i tylne podnośniki o udźwigu ok. 500 kg podnoszące puste skrzynie ustawione w
uliczkach przejazdowych (podnośnik przedni) i opuszczające je na ziemię po napełnieniu poza pojazdem.
W zależności od wersji, na rolkowym przenośniku platformy dla zbierających owoce, można ustawić jedną
lub dwie palety skrzyniowe. Dzięki regulowanej siłownikami hydraulicznymi wysokości platformy (maks.
2 - 2,4 m.), pracownicy mogą z jej poziomu zbierać owoce z różnych partii drzewa. Drugą grupę maszyn
stanowią pojazdy z przenośnikami transportującymi zebrane owoce do opakowań przewożonych na
pojeździe. Wyposażone są w hydraulicznie rozsuwane podesty, dopasowywane do różnych szerokości
międzyrzędzi. Stojący na kilku różnych poziomach pracownicy zbierają owoce z odpowiadającej danemu
podestowi wysokości. Zbiór z dolnych partii drzew prowadzony jest z ziemi. Zrywane ręcznie owoce
układa się na przenośnikach, przenoszących je bezpośrednio na taśmę pół-automatycznej napełniarki
skrzyń. Zmniejsza się w ten sposób ryzyko uszkodzeń powstających w wyniku nieostrożnego wysypywania
owoców z pojemników używanych w tradycyjnych technologiach zbioru. Po napełnieniu skrzynie
opuszczane są na ziemię wyposażoną w siłownik hydrauliczny windą lub rolkową platformą o zmiennym
kącie nachylenia. Puste opakowania przewożone są za maszyną, na przyczepach o wysokim prześwicie
umożliwiającym przejazd ponad napełnionymi skrzyniami. Efektywność stosowanych metod zbioru
owoców w dużej mierze zależy od skoordynowania zbioru i transportu. Nawet najlepszy środek techniczny
wspierający zbiór nie zapewni wzrostu wydajności pracy, jeżeli w odpowiednim czasie nie zostaną
dostarczone puste i wywiezione pełne opakowania. Dobór wyposażenia należy planować całościowo,
uwzględniając ilość zbieranych w ciągu dnia owoców, ilość i wydajność posiadanych środków
przewożących owoce do gospodarstwa oraz, ze względu na ograniczanie uszkodzeń mechanicznych,
ograniczając do minimum ilość operacji przeładunkowych.

114

Chwasty w sadzie ekologicznym niszczymy mechaniczne (ręcznie lub maszynowo). Maszyny do
niszczenia chwastów powinny pracować w glebie na głębokości nie większej niż 2-5 cm, aby nie uszkadzać
korzeni drzew, zwłaszcza w młodych sadach. Zamiast zwalczać chwasty można powstrzymywać ich
rozwój przez stosowanie różnych ściółek pokrywających glebę, które poza ograniczeniem wzrostu
chwastów, utrzymują także lepsze uwilgotnienie gleby, a niektóre - zasilają glebę w składniki pokarmowe.
Materiałem na ściółkę może być rozdrobniona słoma zbóż, siano, kompost, torf, kora drzewna, trociny,
rozdrobniony papier, przekompostowane resztki roślinne lub odpadki organiczne. Aby ściółka spełniała
swoje zadanie grubość warstwy powinna wynosić od 8 do 15 cm w zależności od zwięzłości użytego
materiału. Wybór rodzaju ściółki jest bardzo istotny. Trzeba pamiętać, że niektóre ściółki mogą stać się
doskonałym siedliskiem dla gryzoni. Warto wiedzieć, że wyniki badań prowadzone w Ekologicznym
Sadzie Doświadczalnym pokazały, że wysiew aksamitki w rzędach drzew zapobiega szkodom
wyrządzanym przez nornice.
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Fot. 1 Autor J. Rabcewicz

Fot. 5 Autor J. Rabcewicz

Fot. 2 Autor J. Rabcewicz

Fot. 5 Autor J. Rabcewicz

Fot. 3 Autor J. Rabcewicz

Fot. 6 Autor J. Rabcewicz

Fot. 4 Autor J. Rabcewicz

Fot. 7 Autor J. Rabcewicz
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Fot. 9 Autor J. Rabcewicz

Fot. 13 Autor J. Rabcewicz

Fot. 10 Autor J. Rabcewicz

Fot. 14 Autor J. Rabcewicz

Fot. 11 Autor J. Rabcewicz

Fot.15 Autor J. Rabcewicz

Fot. 12 Autor J. Rabcewicz

Fot. 16 Autor J. Rabcewicz
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Fot. 17 Autor J. Rabcewicz

Fot. 21 Autor J. Rabcewicz

Fot. 18 Autor J. Rabcewicz

Fot. 22 Autor J. Rabcewicz

Fot. 19 Autor J. Rabcewicz

Fot. 23 Autor J. Rabcewicz

Fot. 20 Autor J. Rabcewicz
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11. EKOLOGICZNA PRODUKCJA OWOCÓW JAGODOWYCH
Borówka wysoka
Borówka wysoka (Vaccinium corymbosum L.) zaliczana jest do najbardziej rozpowszechnionych i
najszerzej uprawianych gatunków roślin należących do rodzaju Vaccinium. Klimat naszego kraju sprzyja
uprawie zdecydowanej większości odmian i dlatego nadaje się ona doskonale zarówno do uprawy
towarowej jak i amatorskiej. Borówka dobrze rośnie zarówno na kwaśnych glebach organicznych, jak i na
lekkich glebach mineralnych wzbogaconych w materię organiczną, dobrze zaopatrywanych w wodę. Ze
względu na niezbyt wygórowane wymagania pokarmowe może ona być uprawiana nawet na dotychczas
nie użytkowanych rolniczo terenach, będących doskonałym stanowiskiem pod plantację ekologiczną.
Należy jednak pamiętać, że założenie plantacji borówki o profilu organicznym może okazać się inwestycją
wymagającą od producenta znacznej wiedzy na temat potencjalnych trudności oraz znajomości specyfiki
uprawy. Powodzenie jej zależy w głównej mierze od poprawnej lokalizacji stanowiska, uwzględniającego
nachylenie, przepływ powietrza, stosunki wodno-powietrzne gleby oraz prawdopodobieństwo
występowania wiosennych przymrozków. Istotny wpływ ma także efektywność wykorzystania azotu przez
rośliny, ściśle powiązane z kwasowością podłoża. W uprawie ekologicznej kwestia ta jest szczególnie
ważna ze względu na znacznie mniejszą zasobność gleby w preferowaną przez rośliny borówki amonową
formę azotu. Spowodowane jest to koniecznością stosowania jedynie nawozów organicznych, z których
ten składnik odżywczy uwalnia się zdecydowanie wolniej niż z nawozów mineralnych. Dlatego ogromną
rolę w tym modelu uprawy borówki odgrywa poprawna agrotechnika, polegająca na odpowiednim
nawożeniu i wzbogacaniu podłoża w składniki pokarmowe, związki humusowe oraz aktywne
mikroorganizmy, poprawiające ich wykorzystanie przez rośliny. Równie ważne jest ograniczanie
zachwaszczenia w rzędach, co zmniejsza konkurencję o azot i składniki pokarmowe między roślinami
borówki i chwastami, zapewniając krzewom optymalne warunki do wzrostu, ograniczając jednocześnie
populację żywicieli chorób i szkodników mogących być dla nich potencjalnym zagrożeniem. Pomocne są
tu zarówno ściółki organiczne, jak i tekstylne – polecane dla tej metody uprawy.
Dużej uwagi wymaga należyte prowadzenie i formowanie krzewów, które decyduje o ich produktywności,
kondycji fizycznej i zdrowotności. Ten aspekt agrotechniczny powinien być dopasowany i modyfikowany
w zależności od zastosowanej na plantacji odmiany, której umiejętny dobór jest szczególnie istotny przy
podejmowaniu decyzji o założeniu ekologicznej plantacji borówki wysokiej. Precyzyjne określenie
preferencje roślin, dotyczącej wytrzymałości na mróz, wrażliwości na choroby, terminu kwitnienia,
dojrzewania i jakości owoców oraz plenności, może ułatwić prowadzenie tego typu nasadzenia. Aktualna
oferta szkółkarska proponowanych do uprawy odmian borówki wysokiej jest bardzo szeroka, a
zdecydowana większość z nich została już przebadana w zróżnicowanych warunkach klimatycznoglebowych Polski i może być polecana do uprawy ekologicznej.
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Wytrzymałość
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Początek
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Antraknoz
a
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pędów

Zamierani
e pędów

Brunatna
zgnilizna

Tabela 46. Wybrane cechy wzrostu i rozwoju borówki wysokiej oraz wrażliwość odmian na niektóre choroby
grzybowe.
Podatność na choroby

‘Bluetta’

wczesny

duża

wczesny

średnnia

duża

mała

mała

duża

‘Duke’

wczesny

duża

wczesny

duża

średnnia

średnnia

mała

mała

‘Earliblue’

wczesny

duża

śr. wczesny

średnnia

duża

średnnia

duża

duża

‘Sunrise’

wczesny

duża

wczesny

duża

średnnia

średnnia

mała

-

‘Bluejay’

śr. wczesny

duża

śr. wczesny

średnnia

średnnia

mała

mała

mała

‘Draper’

śr. wczesny

duża

wczesny

duża

-

mała

-

-

‘Patriot’

śr. wczesny

duża

wczesny

średnnia

duża

mała

-

-

‘Spartan’

śr. wczesny

duża

wczesny

duża

duża

mała

-

średnnia

‘Bluecrop’

średni

b. duża

śr. wczesny

duża

duża

średnnia

mała

średnnia

‘Hardyblue’

średni

duża

wczesny

duża

-

mała

-

-

‘Olympia’

średni

duża

śr. wczesny

duża

-

mała

mała

-

‘Sierra’

średni

duża

śr. wczesny

duża

mała

mała

-

duża

‘Toro’

średni

duża

śr. wczesny

średnnia

-

mała

-

-

‘Berkeley’

śr. późny

duża

śr. wczesny

średnnia

mała

średnnia

duża

średnnia

‘Bluegold’

śr. późny

b. duża

śr. wczesny

duża

-

-

mała

duża

‘Chandler’

śr. późny

duża

śr. wczesny

średnnia

mała

-

mała

mała

‘Darrow’

śr. późny

średnnia

śr. wczesny

mała

mała

mała

-

mała

‘Nelson’

śr. późny

duża

śr. wczesny

duża

-

-

-

mała

‘Rubel’

śr. późny

duża

wczesny

średnnia

średnnia

średnnia

średnnia

duża

‘Brigitta’

późny

duża

śr. wczesny

średnnia

mała

średnnia

-

mała

‘Jersey’

późny

b. duża

śr. wczesny

duża

duża

duża

duża

średnnia

‘Lateblue’

późny

b. duża

późny

duża

mała

mała

-

średnnia

‘Elliott’

b. późny

duża

śr. wczesny

b. duża

mała

mała

mała

mała

‘Liberty’

b. późny

duża

późny

duża

-

mała

-

-

‘Aurora’

b. późny

duża

śr. wczesny

duża

-

mała

mała

-

Odmiana

120

Agrest
Agrest (Ribes uva-crispa L.) nazywany również ‘winoroślą północy’ jest gatunkiem szczególnie
predestynowanym do uprawy w warunkach klimatu umiarkowanego, w którym występował pierwotnie w
siedliskach naturalnych. Jego popularność na przestrzeni lat wynikała między innymi z niepospolitych
walorów smakowych, wyjątkowo dużej plenności oraz posiadania wysokich walorów prozdrowotnych,
których źródłem jest urozmaicony skład chemiczny. Ze względu na pochodzenie tego gatunku wydzielono
trzy główne grupy roślin: europejską, amerykańską oraz europejsko-amerykańską. Niekiedy wydzielana
jest również tzw. grupa rosyjska, obejmująca historycznie zarówno tereny obecnej Rosji, ale także
ościennych krajów rosyjskojęzycznych. Odmiany w każdej z grup odznaczają się nieco innymi walorami,
ale większość z nich nie jest zbyt wymagająca, co do warunków uprawy oraz dobrze znosi zarówno duże
spadki temperatury powietrza, jak i niedostatek wilgoci w glebie. Najwięcej odmian polecanych do uprawy
należą do grupy europejsko-amerykańskiej, stanowiąc najlepszy możliwy kompromis w zakresie
najbardziej pożądanych cech obu grup. Hodowla nowych odmian była i jest nastawiona między innymi
na: zwiększenie wielkości owoców i poprawę jakości plonu, podatność na choroby, a także zdolność
adaptacyjną krzewów w odniesieniu do bardziej wymagających warunków uprawowych i klimatycznych.
Selekcja i tworzenie odmian pod kątem wymienionych cech poszerzyły znacznie możliwości ich
odpowiedniego doboru, także do nasadzeń ekologicznych.
Aktualnie w Krajowym Rejestrze Odmian agrestu znajdują się jedynie 3 odmiany o żółto-zielonkawej
barwie skórki (‘Biały Triumf”, ‘Invicta’ i ‘Hinsel’) oraz 5 odmian czerwono-owocowych (‘Czerwony
Triumf’, ‘Hinnonmaeki Rot’, ‘Resika’, ‘Kati’ i ‘Pax’). Od kilku jednak lat, ze względu na liberalizację
przepisów dotyczących obrotu niekwalifikowanym materiałem roślinnym tzw. CAC, na krajowym rynku
szkółkarskim pojawia się coraz więcej zupełnie nowych, ale i nieco starszych odmian, które dotychczas nie
były dostępne w Polsce. Liczba odmian agrestu oferowanych przez szkółkarzy dochodzi do kilkudziesięciu.
Wszystkie można uszeregować stosując różne parametry oceny. Wydaje się jednak, że kilka z nich (np.
kolor skórki, podatność na mączniaka, występowanie kolców na pędach czy produktywność) może być dla
potencjalnego plantatora ekologicznego szczególnie interesujących. Wśród nich zarówno odmiany dobrze
znane jak i te, które pojawiły się na rynku szkółkarskim stosunkowo niedawno. Wiele interesujących
odmian szczególnie zza wschodniej granicy, ale także z europy zachodniej swój debiut w Polsce ma jeszcze
przed sobą, dlatego należy oczekiwać, że w niedalekiej przyszłości oferta odmian agrestu będzie jeszcze
większa.
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Tabela 48. Wybrane cechy wzrostu i rozwoju agrestu oraz wrażliwość odmian na mączniaka prawdziwego.
Odmiana

Pora
dojrzewania

Owoc
Kolor skórki
Wielkość

Plon

Obecność
kolców

Wrażliwość na
mączniaka

Flavia

wczesna

czerwony

duża

wysoki

mała

średnia

Greenfinch

wczesna

zielony

duża

wysoki

średnia

odporne

Invicta

wczesna

zielony

duża

wysoki

średnia

odporne

Remarka

wczesna

czerwony

duża

średni

średnia

mała

Reverta

wczesna

zielony

średnia

średni

średnia

mała

Rokula

wczesna

czerwony

średnia

średni

średnia

odporne

Xenia

wczesna

czerwony

duża

wysoki

mała

mała

Bekay

średnia

czerwony

duża

wysoki

mała

średnia

Espera

średnia

czerwony

duża

wysoki

mała

mała

Kamieniar

średnia

zielony

duża

wysoki

średnia

odporne

Karlin

średnia

zielony

średnia

wysoki

średnia

mała

Krasen

średnia

czerwony

średnia

średni

mała

średnia

Krasnoslavianski

średnia

czerwony

duża

wysoki

średnia

mała

Pax

średnia

czerwony

duża

wysoki

brak

mała

Pixwell

średnia

czerwony

średnia

wysoki

mała

odporne

Puszkinskij

średnia

zielony

średnia

wysoki

mała

mała

Rodnik

średnia

zielony

duża

wysoki

mała

średnia

Syriusz

średnia

czerwony

średnia

średni

mała

średnia

Tixia

średnia

czerwony

średnia

wysoki

mała

mała

Larell

śr. późna

czerwony

duża

średni

brak

mała

Macurines

śr. późna

zielony

średnia

średni

średnia

mała

Martlet

śr. późna

czerwony

duża

wysoki

mała

odporne

Redeva

śr. późna

czerwony

średnia

wysoki

średnia

mała

Rixanta

śr. późna

żółty

duża

wysoki

średnia

mała

Sadko

śr. późna

czerwony

średnia

wysoki

mała

mała

Astrid

późna

czerwony

duża

wysoki

brak

mała

Captivator

późna

czerwony

średnia

średni

brak

odporne

Reflamba

późna

zielony

duża

wysoki

średnia

odporne

Rolanda

późna

czerwony

średnia

wysoki

średnia

średnia

Spine Free

późna

czerwony

średnia

wysoki

brak

mała
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Porzeczka czarna i czerwona
Porzeczka czarna (Ribes nigrum L.) należy do najbardziej rozpowszechnionych w uprawie i stosunkowo
mało wrażliwych na niesprzyjające warunki siedliskowe gatunków roślin jagodowych. Porzeczka czerwona
(Ribes rubrum L.) jest zdecydowanie mniej popularna, jednak ze względu na duże walory smakowe jagód
i stosunkowo małą podatność roślin na infekcje chorobowe, jej nasadzenia także można znaleźć wśród
uprawach sadowniczych. Oba typy porzeczki rosną dobrze na stanowiskach o wystawie północnowschodniej, gdzie mogą występować mniejsze dobowe wahania temperatury. Dobrze radzą sobie również
w innych lokalizacjach, co daje plantatorom pewną możliwość wykorzystania tych gatunków także w
nasadzeniach o charakterze ekologicznym. Wybierając odmiany do założenia plantacji należy kierować się
kryteriami istotnymi z punktu produkcyjnego jak: mrozoodporność, siła wzrostu, zagęszczenie, pokrój,
przydatność do zbioru mechanicznego, plenność, równomierność owocowania, wielkość gron, jakość
owoców oraz przydatność konsumpcyjną i przetwórczą jagód. Nie należy zapominać jednak o cechach
decydujących o powodzeniu uprawy takich jak: podatność odmian na groźne, z gospodarczego punktu
widzenia, infekcje chorobowe (np. amerykański mączniak agrestu, czy opadzina liści) oraz skłonności
niektórych szkodników do zasiedlania krzewów (np. wielkopąkowca porzeczkowego). Wysoki poziom
zdrowotności materiału szkółkarskiego może mieć decydujący wpływ na powodzenie uprawy, zwłaszcza
prowadzonej metodą organiczną.
Sadzonki do zakładania plantacji najlepiej pozyskiwać z certyfikowanych i licencjonowanych gospodarstw
szkółkarskich, które oferują zdrowy i dobrze uformowany materiał roślinny, stanowiący najlepszy
jakościowo efekt właściwie opanowanej technologii produkcji. Jednak po posadzeniu roślin, jak i w
kolejnych latach plantacja wymaga regularnej kontroli i monitorowania jej pod kątem potencjalnych
zagrożeń chorobotwórczych, szkodników oraz chwastów. Lustrowanie krzewów, wykrycie i odpowiednio
wczesna reakcja na niebezpieczeństwo, polegająca na eliminacji zainfekowanych lub opanowanych przez
szkodniki roślin, połączona z ich szybkim usunięciem z plantacji, może zwiększyć skuteczność
prowadzonej ochrony, która w przypadku nasadzeń ekologicznych może być dość uciążliwa.
Aktualnie w ofercie szkółkarskiej dostępnych jest wiele odmian obu gatunków porzeczki, jednak w
rejestrze Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) figuruje jedynie część z
nich. Wśród dotychczas ocenionych i polecanych do uprawy w Polsce jest 13 odmian porzeczki czarnej (5wczesnych, 5-o średniej porze dojrzewania i 3-późne) oraz 8 odmian porzeczki czerwonej (2-wczesne, 1średnio-wczesna i 5-późnych). Wśród odmian 13 odmian porzeczki czarnej umieszczonych w krajowym
rejestrze (KR), aż 8 z nich powstało w Polsce, a ich wysokie walory uprawowe i niewielka wrażliwość na
infekcje grzybowe pozwalają przypuszczać, że niektóre z nich poradziłyby sobie także w uprawach
ekologicznych.
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Tabela 49. Wybrane cechy wzrostu i rozwoju porzeczki czarnej oraz wrażliwość odmian na wielkopąkowca
porzeczkowego i choroby grzybowe.

Wielkość jagód

Wielkopąkowie
c porzeczkowy

Amerykański
mączniak
agrestu

Antraknoza

Rdza
wejmutkowoporzeczkowa

duża

duża

duża

mała

duża

duża

duża

duża

mała

mała

mała

duża

duża

średnnia

mała

mała

średnnia

średnnia

wczesny

bardzo duża

średnnia

mała

mała

mała

mała

‘Ojebyn’

wczesny

średnnia

średnnia

mała

mała

duża

duża

‘Tines’

wczesny

duża

średnnia

mała

mała

średnnia

średnnia

‘Tisel’

wczesny

bardzo duża

średnnia

mała

mała

średnnia

mała

Termin
dojrzałości
zbiorczej

Plenność

Wrażliwość na choroby i szkodniki

bardzo wczesny

‘Ben Connan’

wczesny

‘Ben Gairn’

wczesny

‘Gofert’

Odmiana

‘Bona’

‘Titania’

wczesny

duża

duża

mała

mała

średnnia

mała

‘Ben Hope’

średnio wczesny

duża

średnnia

mała

mała

średnnia

średnnia

‘Ben Lomond’

średnio wczesny

duża

duża

duża

średnnia

średnnia

średnnia

‘Ben Nevis’

średnio wczesny

duża

duża

duża

duża

średnnia

średnnia

‘Ores’

średnio wczesny

średnnia

bardzo duża

mała

mała

średnnia

mała

‘Tiben’

średnio wczesny

duża

średnnia

mała

mała

średnnia

średnnia

‘Ceres’

średni

średnnia

duża

mała

duża

średnnia

średnnia

‘Ruben’

średni

duża

średnnia

mała

mała

średnnia

mała

średnio późny

duża

średnnia

mała

mała

duża

duża

późny

duża

średnnia

mała

mała

średnnia

średnnia

bardzo późny

duża

średnnia

duża

mała

duża

duża

’Ben Alder’
‘Polares’
‘Ben Tirran’

duża

‘Detvan’

wczesny

średnnia

średnnia

‘Gąbińska’

wczesny

duża

duża

‘Junifer’

wczesna

średnnia

średnnia

‘Rosetta’

wczesny

duża

‘Rolan’

średnio wczesny

duża

‘Koral’

średnio późny

‘Holenderska Czerwona’
‘Rondom’

Rdza
wejmutkowoporzeczkowa

Wielkość jagód

średnnia

Antraknoza

Plenność

bardzo wczesny

Wrażliwość na choroby

Amerykański
mączniak
agrestu

Termin
dojrzałości
zbiorczej

Tabela 50. Wybrane cechy wzrostu i rozwoju porzeczki czerwonej oraz wrażliwość odmian na choroby grzybowe.

mała

średnnia

mała

mała

mała

mała

mała

średnnia

mała

mała

średnnia

mała

średnnia

mała

mała

mała

średnnia

średnnia

mała

mała

duża

duża

mała

średnnia

mała

późny

średnnia

średnnia

mała

mała

mała

późny

duża

średnnia

mała

mała

mała

‘Roodneus’

poźny

duża

średnnia

mała

mała

mała

‘Rovada’

poźny

duża

duża

mała

średnnia

mała

‘Tatran’

poźny

duża

duża

mała

mała

mała

bardzo późny

duża

średnnia

mała

mała

mała

Odmiana

‘Jonkheer van Tets’

‘Augustus’
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12. PRZESTAWIANIE GOSPODARSTWA SADOWNICZEGO NA PRODUKCJĘ
EKOLOGICZNĄ
Przestawianie gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi wg
ustalonego programu jest realizowane co najmniej przez 2 lata (Art. l8; Ustawa z dn. 16 marca
2001 roku; Dz.U. R.P. Nr 38 z 2 maja 2001r.)
13. CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE ROZWÓJ EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI
OWOCÓW W POLSCE
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