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1. Wstęp
Polska jest jednym ze światowych liderów produkcji malin. Wynika to
głównie z przeprofilowania produkcji maliny letniej na jesienną, tj. głównie
z odmiany Polka na Polana. Krajowe owoce w przeważającej ilości ok 80%
przeznaczane są dla przemysłu przetwórczego – produkcja mrożonek, produkcja zagęszczonego soku owocowego, produkcja puree owocowego.
Jednym z głównych kryteriów sukcesu polskiej maliny jest jednolitość odmianowa. Ta jednolitość w znacznej mierze decyduje o dużym popycie na
nią, ponieważ nie jest to przypadkowa mieszanina, lecz towar o podobnych parametrach. Pomimo tych faktów sytuacja producentów nie jest
wcale taka różowa. Sytuację może zmienić procentowy udział maliny deserowej do ok 50% w produkcji ogólnej, czyli dywersyfikacja.
Zanim przejdziemy do technologii kilka słów o rynku owoców jagodowych.
Głównymi czynnikami warunkującymi pozycję rynkową deserowych owoców jagodowych są przeobrażenia następujące w handlu. Jeszcze w latach
80 ubiegłego wieku, około 10-12% ogólnej ilości sklepów w Polsce stanowiły sklepy owocowo-warzywne. Szacuje się, że obecnie ich udział w rynku
stanowi poniżej 2% i nadal będzie malał.
Największy wpływ na kształt rynku owoców jagodowych ma coraz większa
monopolizacja obrotu w ramach światowej globalizacji. Rozwój sieci handlowych i zwiększanie się ich udziału w handlu spowodowały zmianę organizacji rynku hurtowego i detalicznego. Taka sytuacja ma oczywiście wpływ
na możliwości producentów w zakresie kształtowania rynku. Na organizację handlu wszystkich produktów deserowych owoców jagodowych oddziaływują bezpośrednio lub pośrednio zmiany wynikające z postępującej
globalizacji w produkcji i handlu, takie jak:
• stały spadek opłacalności produkcji większości upraw z jednostki
powierzchni, pomimo postępu technologicznego,
• wyrównywanie światowych cen środków produkcji,
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•

wzrastająca monopolizacja handlu, zarówno w hurcie jak iw detalu,
• zanikanie różnic w kosztach pracy najemnej,
• pełna optymalizacja logistyki i przepływu informacji w zakresie
podaży i popytu.
Zmiany bezpośrednio związane z obrotem produktami jagodowymi to:
• wydłużenie okresu podaży (w zasadzie cały rok) - import w sieciach handlowych,
• silna konkurencja na rynku owoców,
• silny spadek udziału rynków hurtowych w obrocie produktami,
• sprzedaż prowadzona głównie przez zrzeszenia grup producenckich,
• wymogi dotyczące identyfikalności i jakości owoców,
• dominacja sieci supermarketów,
• globalizacja niwelująca siłę grup producenckich.
Te wszystkie zmiany stawiają pewne oczekiwania wobec producentów
min. takie jak:
• szukanie nowych rynków zbytu,
• produkcja ekologiczna,
• optymalizacja produkcji,
• efektywna promocja,
• dostosowanie podaży i logistyki do potrzeb sieci,
• potrzeba organizowania się i zwiększania koncentracji podaży,
• efektywna promocja,
• korzystanie z postępu technologicznego.
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2. Sadzonki
Zakładanie plantacji z niepełnowartościowego materiału to błąd, który jest
widoczny w jakości owoców przy pierwszym zbiorze (owoce rozsypują się),
wysokości plonu i zdrowotności plantacji. Sposobem na pozyskanie zdrowych sadzonek są dwie metody: rozmnażanie z odcinków korzeniowych
oraz przez kultury tkankowe (in vitro).Obydwie metody dają w rezultacie
sadzonki doniczkowane. Produkcja sadzonek typu plug plants polega na
wykorzystaniu korzeni roślin matecznych specjalnie do tego przygotowanych. Mateczniki zakłada się z elitarnych sadzonek, na matach lub w pojemnikach. Podczas wzrostu w szkółce rośliny te nie mogą mieć kontaktu z
rodzimą glebą. Matecznik prowadzi się na otwartym terenie kontrolując
zdrowotność roślin. Na przygotowanie korzeni, które posłużą do produkcji
sadzonek, należy przeznaczyć jeden sezon wegetacyjny. Jesienią gdy rośliny wejdą w okres spoczynku usuwa się ich części nadziemne, a korzenie
umieszcza w chłodni, w której są przetrzymywane do czasu produkcji sadzonek. Produkcję sadzonek prowadzi się od stycznia do maja w szklarni
lub tunelu foliowym. Korzenie, po wyjęciu z worków z substratem, rozkładane są na stolach, przykrywane cienką warstwą podłoża kokosowego i z
takiego materiału pozyskuje się sadzonki. Wyrastające z korzeni młode
rośliny ścina się gdy mają rozwinięte 2-3 liście (sadzonki zielne), następnie
ukorzenia się je w wielodoniczkach.
Sadzonki odmian jesiennych wyprodukowane wiosną (najpóźniej w maju)
mogą trafić bezpośrednio do produkcji, ponieważ umożliwiają uzyskanie
plonu już w roku sadzenia. Sadzonki uzyskane latem mogą być wysadzane
jesienią na owocowanie w roku następnym. Chcąc uzyskać jak najwyższy
plon z sadzonek doniczkowanych w roku sadzenia należy pamiętać, aby
plantacje założyć jak najwcześniej, do początku maja. Korzystając z sadzonek doniczkowanych odmian letnich istnieje możliwość posadzenia ich
wiosną i wówczas owocują w roku następnym. Sadząc zaś jesienią uzyskuje
się owocowanie po dwóch latach po posadzeniu lub uzyskuje materiał
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typu long cane. Dobrej jakości sadzonka long cane powinna wytworzyć w
szkółce pęd o długości najmniej 1,6 m, w praktyce są to dwa pędy w pojemniku uzyskane z jednej lub dwu sadzonek. Tak naprawdę nie jest istotna jego wysokość, ale to ile pąków kwiatowych wykształciły pędy. Na pędzie może być ich różna ilość – wszystko zależy od odmiany i warunków
uprawy. Dlatego w przypadku malin nie jest uzasadniona produkcja materiału long cane w tunelach, co mogłoby sprzyjać wyrastaniu dłuższych pędów, ale z mniejszą ilością pąków kwiatowych. Sadzonki doniczkowe dają
producentom możliwość wyboru różnych wariantów produkcji malin w
gruncie oraz pod osłonami.

Fot. CDR O/Radom
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3. Zakładanie plantacji towarowej

Plantacje odmian powtarzających owocowanie, założone do końca czerwca, zaczynają owocować już jesienią tego samego roku. Późnowiosenny
termin sadzenia gwarantuje dobre i szybkie ukorzenianie się sadzonek, ze
względu na nagrzanie się gleby, które stymuluje rozwój korzeni. Plantatorzy którzy nie są nastawieni na uzyskanie plonu w roku sadzenia, mogą zakładać plantację w sierpniu lub wrześniu. Termin ten pozwoli na lepsze ukorzenienie się sadzonek i rozbudowanie silniejszego systemu korzeniowego
przed zimą. Bedzie to miało duży wpływ na plonowanie w roku następnym.
Właściwe przygotowanie stanowiska to jeden z czynników warunkujących
powodzenie uprawy. Musimy pamiętać o:
– właściwym przedplonie,
– wyeliminowaniu chwastów wieloletnich,
– wykonaniu analizy gleby i w oparciu o nią uzupełnieniu składników
mineralnych,
– uregulowaniu pH,
– wysianiu i przyoraniu roślin poplonowych,
– poprawie warunków fitosanitarnych stanowiska.

Fot. CDR O/Radom
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4. Technologia uprawy
Zakładając plantację z sadzonek plug plants można zastosować różne rozstawy sadzenia. Odległość miedzy rzędami nie powinna być mniejsza niż
3,5m, a odległość w rzędzie powinna wynosić 0,3 – 0,5m. Przy zastosowaniu rozstawy 3,5 x 0,5m potrzebne jest 5700 szt. roślin na ha, a przy rozstawie 3,5 x 0,3m liczba sadzonek wzrasta do 9500 szt./ha. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest sadzenie malin w rozstawie 3,5 x 0,5m w rzędzie
pojedynczym, aby plantacja nie zagęściła się nadmiernie w latach następnych.
Plantacje możemy zakładać w różnych systemach uprawy:
– na zagonach ściółkowanych czarną agro-włókniną,
– na zagonach nieściółkowanych,
– standardowo (bezzagonowo).
Włókninę o szerokości 1,2m można rozłożyć za pomocą maszyny, która
jednocześnie formuje podniesiony zagon wysokości 15 – 25 cm. Maszyna
ta nacina otwory do sadzenia na etapie rozkładania włókniny. Zaletą ściółkowania włókniną jest wyeliminowanie nadmiernego zachwaszczenia oraz
utrzymanie lepszej wilgotności w strefie systemu korzeniowego. Jednocześnie nie ma zagrożenia przegrzewania systemu korzeniowego, ponieważ
włóknina bardzo dobrze przepuszcza powietrze. Bezpośrednio po posadzeniu roślin możemy rozłożyć taśmy nawodnieniowe.
Ze względu na możliwość wystąpienia przymrozków w okresie zakładania
plantacji (początek maja) z myślą o zbiorze w pierwszym roku po posadzeniu należy ten czynnik brać pod uwagę.
Uprawa odmian maliny powtarzających owocowanie
na zbiór podwójny w cyklu czteroletnim
Odmiany malin popularnie zwanych jesiennymi owocują od sierpnia do
pierwszych przymrozków, jednak prawidłowo prowadzone mogą wydać
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plon dwa razy w sezonie wegetacyjnym. Zbiór letni uzyskuje się poprzez
pozostawienie dolnej części pędu z poprzedniego sezonu wegetacyjnego
(pęd dwuletni), a jesienny z pędów tegorocznych (pęd jednoroczny). Nie
wszystkie odmiany powtarzające są przydatne do podwójnego zbioru.
Zależy to min. od długości pędu dwuletniego oraz od wczesności owocowania. Uprawę na zbiór podwójny możemy prowadzić zarówno w otwartym gruncie jak i pod osłonami. Podstawowymi zaletami tego systemu
produkcji jest przede wszystkim dłuższy czas zbiorów oraz wyższy plon, w
porównaniu z pojedynczym zbiorem jesiennym. Natomiast wady to wysokie koszty ze względu na długi okres zbiorów, konieczność dwukrotnego
cięcia, trudności w łączeniu ochrony i zbiorów oraz skomplikowane żywienie roślin w związku z różnymi fazami rozwojowymi rośliny występującymi
w tym samym czasie.
I rok
Po założeniu plantacji, w roku sadzenia można uzyskać średnio z rośliny 23 pędy w zależności od odmiany i sposobu pielęgnacji gleby, a zbiory uzyskać po upływie 70-100 dni. Plon waha się pomiędzy 0,7 – 10,0 t/ha w zależności od odmiany. Wiosną następnego roku wszystkie pędy usuwamy.
II rok
W drugim roku uprawy najważniejszym zabiegiem jest regulacja liczby
pędów tegorocznych. Maksymalnie z jednej rośliny powinno się pozostawić 5 pędów. Większa liczba pędów powoduje spadek masy owoców, a
zbyt mała obniża plon. W drugim roku uprawy plon może się wahać od
13,0 do 26,0 t/ha. Odmiany późne mogą plonować niżej ze względu na
niskie temperatury na koniec sezonu wegetacyjnego. Po drugim roku owocowania pędy pozostawia się na zimę. W przypadku zdjęcia foli z tunelu na
zimę pędy warto zabezpieczyć przed uszkodzeniami mrozowymi.
III rok
Wiosną po ruszeniu wegetacji pędy należy skrócić nad pierwszym lub drugim (licząc od wierzchołka) oczkiem - żywym pąkiem. Cięcie w okresie wio11

sennym jest wygodniejsze w porównaniu z jesiennym po zbiorach, z tego
względu, że wiosną łatwo stwierdzić które pąki są żywe (nieuszkodzone
przez mróz). Uszkodzenia mrozowe paków łatwo zdiagnozować, ponieważ
pędy z nich wyrastające są krótsze, wytwarzają zdeformowane, pokarbowane liście, na takich pędach wcześniej pojawiają się pąki i kwiaty, a owoce z nich są mniejsze, przysuszone lub rozsypują się. Pozostawienie zbyt
dużej liczby pędów dwuletnich wpływa niekorzystnie na wybijanie pędów
tegorocznych. Konieczne jest zachowanie równowagi pomiędzy pędami
dwuletnimi a młodymi. W zależności od odmiany będzie to od 2 do 4 pędów. Po owocowaniu pędy dwu letnie usuwamy. Atutem zbioru letniego z
odmian jesiennych jest uzyskanie owoców o lepszej jakości niż w zbiorze
jesiennym.
IV rok
W czwartym roku uprawy zaleca się, po sezonie, w którym uzyskano dwa
zbiory owoców, ściąć wszystkie pędy i zebrać tylko plon jesienny z pędów
tegorocznych.
Integrowane nawadnianie malin
Malina jest gatunkiem bardzo wrażliwym na niedobór wody. Wyraźne
obniżenie plon u maliny występuje gdy niedobory wody wystąpią w okresie dojrzewania owoców. Dla uzyskania wysokich plonów ważne jest zapewnienie wysokiej wilgotności gleby co najmniej 2 tygodnie przed zbiorem owoców aż do końca prowadzenia zbiorów. Maliny możemy nawadniać za pomocą deszczowni, systemów podkoronowych lub systemu nawadniania kroplowego.
Główną ideą integrowanego nawadniania roślin jest nawadnianie zgodne z
potrzebami roślin. O konieczności zastosowania nawadniania powinny
decydować wiarygodne kryteria oparte o potrzeby wodne roślin, wilgotność gleby i przebieg pogody. Częstotliwość i wielkość dawki nawodnieniowej może być ustalana na podstawie pomiaru wilgotności lub siły ssącej
gleby. Czujniki wilgotności lub tensjometry umieszczamy na głębokości 1512

20 cm w pobliżu miejsc gdzie emitowana jest woda. W przypadku systemów kroplowych jest to około 15-20 cm od kroplownika wzdłuż rzędu
krzewów. W okresach bezdeszczowych nawadnianie kroplowe powinno
być stosowane stosunkowo często, nawet codziennie, nie rzadziej jednak
niż raz na trzy dni. Niektóre modele tensjometrow mogą współpracować
ze sterownikami uruchamiając nawadnianie. Zastosowanie systemu nawodnieniowego na plantacji stwarza możliwość nawożenia roślin płynnymi
pożywkami (fertygacja ).
W uprawie pod osłonami potrzeby wodne malin zależą od tych samych
czynników które wpływają na rośliny uprawiane w polu. W produkcji pod
osłonami są pewne możliwości sterowania mikroklimatem (temperatura,
wilgotność powietrza, poziom intensywności światła docierającego do
rośliny) poprzez sterowanie wietrzeniem i cieniowaniem. Należy pamiętać
że ze względu na częstą uprawę roślin w pojemnikach, znacznie ograniczone jest parowanie z podłoża, jednak objętość podłoża jest znacznie mniejsza niż w uprawie polowej, czego konsekwencją jest większa częstotliwość
nawadniania.
Alternatywne metody ochrony roślin jagodowych przed szkodnikami
Jednym z rozwiązań pozwalającym producentom zwiększyć zyski jest poprawa jakości owoców, min. poprzez eliminowanie pozostałości środków
ochrony roślin. Środki ochrony roślin pochodzenia naturalnego powinny
być stosowane nie tylko w uprawach ekologicznych, ale stanowić podstawę w integrowanej ochronie. Skuteczność środków alternatywnych jest
porównywalna w wielu przypadkach z pestycydami. Do zwalczania szkodników wykorzystywane są bakterie, grzyby owadobójcze, wyciągi i ekstrakty roślinne.
Bakterie
Najlepiej poznanym gatunkiem jest Bacillus thuringiensis (laseczka turyngska) Bakteria ta wytwarza przetrwalniki zawierające białkową toksynę.
Toksyna ta to delta –endotoksyna, która działa na larwy owadów przez
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układ pokarmowy. Po jej spożyciu larwy owadów giną. Pierwsze objawy i
zaprzestanie żerowania obserwuje się już po ok. poł godziny od wniknięcia
toksyny do żołądka, a śmierć następuje w ciągu następnych kilkudziesięciu
godzin. Od chorych i martwych osobników zarażają się zdrowe. Musimy
pamiętać że skuteczność działania preparatów zawierających Bacilius thuringiensis jest odwrotnie proporcjonalna do wieku larw, stąd konieczność
uważnej lustracji upraw. Istnieje wiele podgatunków tej bakterii dedykowanych do zwalczania różnych owadów.
Grzyby
Grzyby które mają praktyczne znaczenie w ograniczaniu populacji szkodników należą do workowców i strzępczaków, pomimo że najczęściej infekują
owady grzyby z rzędu owadomorków. Grzyby infekują owady przez zarodniki workowe lub konidialne. Do gatunków powszechnie stosowanych
należą Beauveria bassiana i Metarisium anisopliae.
Produkty zawierające B.bassiana mają okres przydatności do użycia od 6
miesięcy do 2 lat w temperaturze 4-80C. Grzyb doprowadza do infekcji
owada przez kutykulę lub przez przewód pokarmowy. W ciągu 3-4 dni
doprowadza do jego śmierci. W środkach ochrony wykorzystuje się różne
szczepy tego grzyba. Stosuje się je w formie oprysku lub podlewania. Aby
zapewnić wysoką skuteczność w ograniczaniu szkodników konieczne jest
utrzymywanie wysokiej wilgotności otoczenia, aby zarodniki grzyba mogły
szybko skiełkować. Pod osłonami zwalcza się min. wciornastki, jaja przędziorków, mszyce, skoczki, zmienniki. W uprawach polowych podlewa się
rośliny ograniczając larwy sprężykowatych i ryjkowcowatych. Należy dodać
że grzyb ten występuje na całym świecie w każdym środowisku.
Kolejny gatunek, Metarisium anisopliae, również występuje naturalnie w
glebie i infekuje wiele gatunków owadów. Aplikacja produktów zawierających M.anisopliae najczęściej odbywa się przez podlewanie, wówczas
grzyb niszczy larwy szkodników znajdujących się w glebie. Na nadziemnych
częściach roślin produkty te mają zastosowanie jedynie pod osłonami w
warunkach wysokiej wilgotności
14

Wyciągi, ekstrakty i olejki pochodzenia roślinnego
Do najpowszechniej stosowanych zalicza się azadirachtynę (limonid tetranotrojterpenowy) pozyskiwany z rośliny Azadirachta indica (miodla indyjska) Azadirachtyna działa głównie jako regulator wzrostu zakłócając rozwój
owadów w stadiach larwalnych. Jest to działanie kontaktowe lub żołądkowe. Jest również doskonałym repelentem. W roślinie w niewielkim stopniu
wykazuje działanie układowe – silniejsze gdy stosujemy przez system korzeniowy, słabsze przy aplikacji na nadziemne części roślin. Spektrum działania jest bardzo szerokie, najczęściej zwalczane gatunki szkodników należą do pluskwiaków, błonkówek, przylżeńców, motyli, muchówek i chrząszczy. Produkt działa także na niektóre roztocze i nicienie. Należy pamiętać
ze azadirachtyna wpływa na procesy hormonalne i jej działanie jest widoczne po pewnym czasie.
Produkty na bazie olejku pomarańczowego rejestrowane są zarówno jako
fungicydy lub insektycydy i zalecane do zwalczania drobnych owadów, tj.
mszyc, wciornastków, zmienników, młodych gąsienic lub przędziorków,
szpecieli i innych roztoczy. W uprawach jagodowych te produkty są stosowane do ograniczania populacji najważniejszych chorób i szkodników.
Produkty oparte na wymienionych substancjach czynnych są bezpieczne
dla ludzi i środowiska. Miejmy nadzieję że będą zarejestrowane w Polsce.
Ściółkowanie i okrywanie
Włókniny wykorzystywane w rolnictwie i ogrodnictwie zwane są agrowłókninami. Jednym z elementów odróżniającym je od innych włóknin jest
technologia produkcji oraz dodatek stabilizatora UV.
Agrowłókniny możemy podzielić na dwie grupy:
– osłaniające, białe
– ściółkujące (przeciw chwastom) czarne
Coraz częściej producenci maliny powtarzającej wykorzystują agrowłókniny do okrywania płaskiego wczesną wiosną.
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Zalety okrywania malin powtarzających to:
• szybszy wzrost pędów,
• lepsza regeneracja roślin po uszkodzeniach mrozowych,
• zabezpieczenie przed wiosennymi przymrozkami,
• skrócenie okresu kwitnienia,
• przyśpieszenie dojrzewania owoców,
• zmniejszanie liczby pojedynczych zbiorów,
• przesunięcie szczytu zbiorów z pierwszej dekady września na koniec sierpnia (dostępność siły roboczej, lepsze warunki atmosferyczne),
• zwiększenie plonu handlowego,
• na okrytych plantacjach nie obserwuje się wzrostu zagrożenia chorobami grzybowymi.
Przygotowanie plantacji
Jesienią, po zbiorach, kosimy pędy malin nisko, co nie powoduje mechanicznych uszkodzeń agrowłókniny i wydłuży jej okres użytkowania. Mikroklimat pod włókniną może sprzyjać wzrostowi chwastów dlatego wskazane
jest zastosowanie jesienią po skoszeniu pędów herbicydu doglebowego.
Przed rozłożeniem okrywy należy wykonać nawożenie oraz rozwinąć linię
kroplującą.
Termin i sposób okrycia
Plantację okrywamy wczesną wiosną, gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, najczęściej jest to początek kwietnia. Agrowłókninę układamy
ręcznie lub za pomocą ciągnika, pozostawiając nadwyżkę ułatwiającą swobodny wzrost roślin. Brzegi mocujemy szpilkami z drutu dł. ok 20 cm, najlepiej powlekanego tworzywem. W późniejszej fazie wzrostu, gdy rośliny
będą wyższe, musimy poluzować okrywę z jednej strony, a następnie z
drugiej strony rzędu. Włókninę najlepiej pozostawić na malinach do czasu
gdy minie ryzyko wystąpienia przymrozków (10—20 maja). Musimy zwracać uwagę, aby osłona nie była zbyt mocno naprężona, ponieważ może
wtedy hamować wzrost pędów.
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Główną zaletą stosowania czarnych ściółek z tworzyw sztucznych jest
znaczne ograniczenie zachwaszczenia przy mniejszym zużyciu herbicydów,
które zazwyczaj negatywnie wpływają na płytko korzeniące się maliny.
Ściółki poprawiają warunki wilgotnościowe poprzez zmniejszenie parowania, szczególnie polecane są na gleby lekkie. Parująca woda częściowo
skrapla się na włóknach ściółki pozostając na powierzchni gleby. W przypadku włókniny, przepuszczalność wody pochodzącej z opadów, jak i parującej, jest duża. Włóknina zapewnia też dobrą wymianę gazową między
glebą a powietrzem.
Inne właściwości ma mata polipropylenowa. Jej zwarta struktura umożliwia tylko częściowe przesiąkanie wody. Pozostała część spływa w międzyrzędzia dlatego lepiej sprawdza się w okresie suszy.
Ściółkowanie przyspiesza wzrost roślin przez podwyższenie temperatury
gleby. Ciepłe i wilgotne powietrze przyśpiesza ukorzenianie się roślin po
wysadzeniu, stymuluje rozwój korzeni w czasie wegetacji, poprawia kondycje roślin, co przekłada się na zwyżkę plonu. Dodatkowo ściółka zabezpiecza system korzeniowy przed przemarzaniem.
Innymi zaletami ściółkowania jest poprawa właściwości fizycznych gleby i
zapobieganie degradacji jej struktury. Ściółkowanie zapobiega niszczeniu
agregatów glebowych przez opady atmosferyczne i znacznie ogranicza
wymywanie składników pokarmowych w głąb profilu glebowego. Gleba
pod powierzchnią ściółki jest krucha, luźna i dobrze napowietrzona. Sprzyja to rozwojowi systemu korzeniowego i mikroorganizmów glebowych.
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