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I.

NOWE tECHNOLOgIE W UPRaWIE
ROŚLIN JagODOWyCH
wg wykładu dr hab. Moniki Bieniasz z Katedry Sadownictwa
i Pszczelnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Rośliny jagodowe to jeden z najważniejszych działów sadownictwa w Polsce.
Historycznie ta grupa owoców to synonim pełni lata, kiedy przypada ich biologiczny okres owocowania. Większość owoców jagodowych ma niewielkie
możliwości przechowywania (nie licząc mrożenia). Duży potencjał substancji
biologicznie czynnych oraz walory smakowe spowodowały, iż od wielu lat pracujemy nad możliwością przedłużenia podaży tych owoców. Pierwszym ważnym czynnikiem wpływającym na wydłużenie czasu przydatności do konsumpcji owoców jest prawidłowa agrotechnika. Od zrównoważonego żywienia roślin
poprzez optymalną ochronę oraz traktowanie pozbiorcze. Obecnie najmocniej
rozwijającym się trendem w uprawie roślin jagodowych jest szeroko pojęta sterowana uprawa.
Najbardziej zaawansowana technologia sterowanej uprawy dotyczy jedynej
w grupie roślin sadowniczych byliny, jaką jest truskawka. Dla tego gatunku
został opracowany najlepszy model sterowania owocowaniem. Owoce truskawki można wyprodukować o dowolnej porze roku, natomiast czynnikiem
ograniczającym jest tylko ekonomia. W tradycyjnych uprawach rośliny sadzono
jesienią lub wiosną z sadzonek zielonych. Wtedy pierwszy znaczący plon uzyskiwano w drugim roku po posadzeniu. Uprawę prowadzono 3-4 lata. Mimo że jest
to technologia nieefektywna, to jednak niestety nadal jest prowadzona w wielu
gospodarstwach. Obecnie zaleca się do nasadzeń towarowych wykorzystanie
sadzonek wysokiej jakości typu A+, doniczkowych lub wielokoronowych. Taka
sadzonka gwarantuje uzyskanie ekonomicznie zasadnego plonu w pierwszym
roku p posadzeniu. Jakość sadzonki ma fundamentalne znaczenie przy sterownej
produkcji owoców. Sadzonka o średnicy przynajmniej 1,5 cm wykopana w pełnym spoczynku i przechowana w chłodni w temperaturze ok. -2oC pozwala na
uzyskanie owoców po około 7-8 tygodni po posadzeniu w warunki dogodne do
wegetacji.
W obrocie znajdują się trzy rodzaje sadzonek:
− zielone (świeże, wykopywane z mateczników wiosną lub w drugiej połowie
lata i sadzone bezpośrednio na plantacji),
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− frigo (wykopywane po wejściu roślin w stan spoczynku zimowego, czyli
późną jesienią lub wczesną wiosną, przechowywane przez zimę w chłodni
w temperaturze ok. –2,0°C),
− sadzonki doniczkowane.
Nie mniej ważnym elementem jest dobór odmiany. Dla celów deserowych
owoce powinny być jędrne, oraz charakteryzować się jasnoczerwoną błyszczącą
skórką. Decyzja o doborze odmiany powinna być związana ze sposobem uprawy.
Jeśli uprawiamy truskawki w gruncie bez osłon zaleca się wybór odmian, których miejsce pochodzenia ma zbliżone warunki przyrodnicze do warunków polskich. Szczególnie ma to duże znaczenie w miejscach gdzie powłoka śnieżna
zimą jest zawodna.
W ostatnich latach coraz bardziej popularne są odmiany obojętne na długość dnia
(tzw. odmiany powtarzające owocowanie). Odmiany takie dają możliwość na bardzo znaczące wydłużenie okresu owocowania nawet do pierwszych przymrozków. W pełni lata odmiany te jednak przysparzają kilku problemów. Jest to związane głównie z występującymi polifagicznymi szkodnikami takimi jak zmienniki,
wciornastki. W uprawach pod osłonami problem ten jest nieco mniejszy.
W tabeli 1 zamieszczono klika nowych obiecujących odmian owocujących tradycyjnie oraz powtarzających owocowanie.
Tab.1. Wybrane nowe odmiany truskawek
Odmiany owocujące w terminie tradycyjnym
Clery

Bardzo wczesna wcześniej niż Honeoye

Deluxe

Średnio wczesna podobnie jak Elasanta

Rumba

Wczesna około 5-7 dni przed Elsantą

Odmiany powtarzające owocowanie
Amandine

do uprawy pod osłonami jak i w gruncie

Evie II

do uprawy pod osłonami jak i w gruncie

Vima Rina

do uprawy w gruncie jak i pod osłonami plenna

St Andreas

do uprawy w gruncie jak i pod osłonami

Linosa

b. wczesna (połowa lata) do uprawy w gruncie jak i pod osłonami plenna
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W krajach Europy zachodniej od kilkunastu lat udoskonala się techniki uprawy
sterowanej mali i jeżyn. Szkółki produkują sadzonki malin i jeżyn typu long
cane tzn. sadzonka posiada 1 lub 2 dwuletnie pędy o długości od 80 - 100 cm
Rośliny wysadzane są do gruntu lub pojemników ze substratem plantacja jest
pod daszkami foliowymi lub w tunelach. Podobnie jest dla odmian owocujących na pędach jednorocznych. Taki system uprawy pozwala na uzyskanie
owoców malin od kwietnia do grudnia. Spośród malin owocujących na pędach
jednorocznych bardzo dużym poważaniem cieszą się polskie odmiany autorstwa
dr Jana Danka.
Tab. 2. Wybrane odmiany malin polecane do sterowanej uprawy

Odmiana

Wrażliwość Wrażliwość
Wielkość na choroby
na białą
Pochodzenie
owoców grzybowe
plamistość
pędów
liści

Mróz

Odmiany letnie
Laszka

Polska

Duże

Średnia

Średnia

Mała

Sokolica

Polska

Średnia

Duża

Mała

Mała

Beskid

Polska

Średnia

Średnia

Średnia

Mała

Odmiany jesienne
Polka

Polska

Duże

Średnia

Średnia

Mała

Polana

Polska

Duże

Mała

Mała

Mała

Pokusa

Polska

b. Duże

Mała

Mała

Mała

Poranna
Rosa
Radziejowa

Polska

Duże

Mała

Mała

Mała

Polska

Duże

Średnia

Średnia

Mała
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II. WyBRaNE PROBLEMy DOtyCząCE
KWItNIENIa ROŚLIN SaDOWNICzyCH
wg wykładu dr hab. Moniki Bieniasz z Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Bardzo ważnym momentem w rozwoju drzew i krzewów owocowych jest pierwsze kwitnienie. Jest to punkt, w którym rośliny te przechodzą z fazy juwenilnej
w fazę generatywną. Od tej chwili mają one zdolność do corocznego zakwitania
i owocowania.

Do intensywnych nasadzeń sadowniczych zalecany jest materiał szkółkarski,
który ma już zakończony okres juwenilny, ponieważ tylko taki materiał pozwala
na szybkie wejście uprawy w okres produktywny. Dla większości drzew owocowych okres juwenilny kończy się, gdy drzewo osiągnie około 122 węzłów.
Przed osiągnięciem 122 węzłów żadne zabiegi regulatorami wzrostu nie zasymulują kwitnienia.
Dojrzały generatywnie materiał szkółkarski zakwita corocznie. Indukcja i różnicowanie pąków kwiatowych roślin sadowniczych odbywa się na około 9 miesięcy przed zakwitaniem. Jest to okres, w którym na drzewach są już zawiązki
owoców. Liczba owoców na drzewie wpływa bezpośrednio na liczbę pąków
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kwiatowych, które mają szansę się rozwinąć w kolejnym roku. Produkowane
w powstających nasionach auksyny i gibereliny wpływają hamująco na liczbę
nowopowstających pąków kwiatowych. Dlatego dla odmian mających tendencję do zawiązywania nadmiernej ilości owoców wskazane jest przerzedzanie
zawiązków bądź kwiatów, dostatecznie wcześnie, aby osiągnąć pożądany efekt.
Kolejnym ważnym problemem jest właściwy dobór zapylaczy.
Większość drzew i krzewów owocowych osiąga plon wysokiej jakości gdy
zostanie właściwie dobrana odmian zapylająca. Ogólna zasada doboru polega
na tym, aby zapylacz dla odmiany głównej charakteryzowała się dalekim pokrewieństwem i zbliżonym terminem kwitnienia. Najbardziej pożądanymi odmianami w uprawach intensywnych są odmiany samopłodne. Niestety lista tych
odmian jest bardzo krótka, gdyż z punktu widzenia biologii ta cech jest niekorzystna, natomiast dla plantatorów, takie odmiany są dużym ułatwieniem agrotechnicznym.
Przed rozpoczęciem uprawy nowej odmiany na plantację należy zapoznać się
z jej podstawowymi cechami biologicznymi w tym; pochodzeniem oraz czy
odmiana nie jest triploidalna. Wszystkie odmiany triploidalne charakteryzują się
dużymi atrakcyjnymi owocami, jednak ich pyłek jest płony. Dla takich odmian
zaleca się nawet wprowadzanie do kwatery dwóch zapylaczy.
Tab. 1. Ogólne zasady doboru zapylaczy dla jabłoni i grusz

gatunek

Obcopłodne
(O)
Samopłodne
(S)

Dobór

Uwagi

zapylacza

szczegółowe

odmiany triploidalne: Jonagold
i jego mutanty,
Piękna z Boskoop,
Zbliżony
Close, Mutsu,
termin kwitGrafsztynek
nienia
Inflancki, Jupiter, Bramley’s
Seedling

Owady

Dalekie
pokrewieństwo

Jabłonie

O
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odmiany triploidalne: Lukasówka, Bera
Diela, Dobra
Szara, Plebanka,
Minister Dr
Lucius.

Dalekie
pokrewieństwo
Grusze

O
Zbliżony
termin kwitnienia

+++

PARTENOKARPIA!

Dla jabłoni i grusz dobór zapylaczy nie jest bardzo skomplikowany wystarczy
dobrać odmianę zapylającą o dalekim pochodzeniu i pamiętać o ploidalnośći.
Ostatnio w uprawach intensywnych bardzo popularne są odmiany ozdobne. Jednak przy zastosowaniu odmian ozdobnych ważne jest, aby odmiana ozdobna
cechowała się takim samym kolorem kwiatów, co odmiana główna. Jest to
ważne, ponieważ owady zapylające są wierne kolorowi kwiatów (tab.1).
Najtrudniejszym gatunkiem pod względem doboru zapylacza są czereśnie.
Obecnie określono już 26 grup niepłodności. Co powoduje, że każda nowa
odmiana musi być precyzyjnie zdiagnozowana pod względem doboru zapylacza. Odmiany samopłodne nie są w Polsce szeroko uprawiane. Najczęściej jest
to odmiana Lapins. Wśród wiśni najpopularniejszą w Polsce odmiana uprawną
jest Łutówka, odmiana ta cechuje się cenną cechą samopłodności. Jednak ostatnio często proponuje się odmiany nowe, które nie posiadają tej cennej cechy
(tab.2).
Tab. 2. Ogólne zasady doboru zapylaczy dla czereśni, wiśni i śliw
Gatunek

Śliwy

Obcopłodne
(O)
Samopłodne
(S)

Dobór
zapylacza

Uwagi szczegółowe

Owady

S/O

Sady towarowe =
odmiany samopłodne

Odmiany deserowe
konieczne wprowadzenie odmian
zapylających

+++
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Czereśnie

O

Wiśnie

S/O

Odmiany
samopłodne;
Stella, Summit,
26 grup niepłodSandra Rose,
ności. Dobór
zapylacza - bardzo Santina, Sonata,
Lapins, Skeena,
ważny
Staccato, Sweetheart
Nowe wprowaPodstawowe
dzane odmiany
odmiany towarowe
hodowli zagraniczwiśni w Polsce
nej często wymaSAMOPŁODNE
gają zapylacza

+++

+++

Wśród roślin jagodowych największe wymagania dotyczące zapylacza mają
borówki wysokie i jagoda kamczacka. Zasada doboru zapylacza będzie podobna
jak dla drzew, tzn. dalekie pokrewieństwo i zbliżony termin kwitnienia. Owoce
powstałe w wyniku zapylenia swobodnego na plantacjach z większą liczbą
odmian cechują się większą masą oraz porą dojrzewania o około 10 dni wcześniejszą od owoców powstałych w wyniku zapylenia kwiatów pyłkiem własnym.
Dodatkowo procent zawiązania owoców powstałych w wyniku zapylenia swobodnego jest znacznie wyższy (tab. 3).
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Tab.3. Procent zawiązanych owoców borówki wysokiej w zależności od sposobu zapylenia
Rok
2010

2009
Zapylenie
swobodne

Zapylenie
wsobne

Zapylenie
swobodne

Zapylenie
wsobne

Zapylenie
swobodne

Zapylenie
wsobne

Odmiana

2011

Blueray

76,6

26,0

46,7

15,5

70,8

34,9

Bluejay

80,3

37,2

39,7

18,5

42,5

24,3

Bonifacy

87,7

19,5

33,8

16,5

35,6

14,5

Brigitta Blue

43,9

19,1

38,7

4,5

b.d.

b.d.

Chandler

82,7

41,8

79,5

24,7

72,2

30,2

Jersey

69,9

26,0

46,0

10,5

53,8

18,6

Late Blue

84,6

36,0

36,0

26,0

75,7

14,0

Northland

75,6

42,0

61,5

29,0

69,8

26,6

Puru

65,5

27,0

28,0

13,5

56,2

5,1

Sunrice

69,0

28,2

34,5

20,0

70,2

20,3

Toro

66,5

13,0

31,2

7,5

60,7

32,4
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III. PODStaWy PRaWIDłOWEgO
NaWOŻENIa JagODOWyCH
wg wykładu dr Kazimierza Ścibisza
W praktyce rolniczej podstawą nawożenia roślin jagodowych bardzo często są
dawki orientacyjne. Są one opracowane na podstawie bardzo licznych doświadczeń nawozowych, w których uwzględniano reakcje roślin wyrażoną wzrostem,
kondycją roślin i plonowaniem. Dawki orientacyjne są bardzo krytykowane
przez naukowców tzw. analityków, którzy zarzucają nawożenie na ślepo bez
uwzględnienia realnych sytuacji w zasobności gleb. Próba poprawienia wizerunku dawek orientacyjnych jest uwzględnianie w zaleceniach innych, łatwo do
określenia czynników jak np. poziom cięcia roślin czy zasobność gleby w substancje organiczne.
Orientacyjne dawki N (kg N/ha) dla malin jesiennych w zależności od
zawartości materii organicznej w glebie
Wiek
plantacji

zawartość materii organicznej (% gleby)
0,5 – 1,5

1,6 – 2,5

2,6 – 3,5

Dawka azotu
Pierwsze dwa lata

100 - 120

80 - 100

60 - 80

Kolejne lata

80 - 100

60 - 80

40 - 60

Dawki orientacyjne nawożenia plantacji borówki wysokiej w Polsce (kg/ha)
Składnik
nawozowy

Dawka
(kg/ha powierzchni
nawożonej)

Forma nawozu

Azot –N

30 –50

siarczan amonowy, mocznik

Potas K O

50 – 75

Fosfor P O

30 – 60

Magnez MgO

20 – 80

2

2

5

siarczan potasowy
sól potasowa *
superfosfat,
fosforan amonowy
siarczan magnezu
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Pobieranie próbek gleby do analiz

Laska glebowa i sposób pobrania próbek w sadzie
Schemat pobierania próbek gleby do analiz, na polu o różnych kształtach

Podział drzew i krzewów pod względem wymagań, co do odczynu gleby
Odczyn gleby

pH KCl

gatunki

obojętny

6,2 - 6,6

czereśnia, śliwa, wiśnia, morela, brzoskwinia, winorośl, orzech włoski

lekko kwaśny

5,7 - 6,2

jabłonie, grusze, porzeczki

kwaśny

5,0 - 5,7

agrest, maliny, truskawki

b. kwaśny

>5,0

borówka wysoka
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W kontekście dawek orientacyjnych bardzo źle wyglądają programy nawożenia roślin opracowywane przez różne firmy nawozowe. Zwykle zalecane dawki
nawożenia daleko przekraczają poziom dawek orientacyjnych.
Podstawą racjonalnego nawożenia roślin jagodowych są analizy gleby wykonywane przed posadzeniem roślin jak i w trakcie ich wzrostu. W użyciu są dwie
podstawowe metody analiz gleby, tzw. rolnicza i uniwersalna. Każda z tych
metod ma swoje wady i zalety, które należy omawiać oddzielnie. W wyznaczaniu dawek nawożenia w oparciu o analizy gleby należy uwzględnić sposób
przygotowania gleby pod uprawy roślin jagodowych. Analizy gleby są podstawą nawożenia przed posadzeniem roślin. Gdy rośliny już rosną do analizy
gleby dodajemy także analizy liści (za wyjątkiem porzeczek). Wyniki analiz liści
pozwalają określić zawartość od deficytowej do luksusowej i na tej podstawie
poziom zalecanego nawożenia. Jednakże dla poprawnego zalecenia wysokości
dawki należy uwzględnić różne czynniki agrotechniczne takie jak wysokość
plonowania, intensywność wzrostu, czy wiek plantacji.
W trakcie wzrostu roślin racjonalne nawożenie powinno opierać się na wykorzystaniu metod analiz gleby, analiz liści i wyglądu roślin. Wygląd roślin to przede
wszystkim diagnostyka w oparciu o typowe symptomy związane z występowaniem niedoborów i nadmiarów składników pokarmowych. Jednakże diagnozowanie nawożenia w oparciu tylko o objawy zaburzeń żywienia mineralnego
nie daje pełnej podstawy do zalecania poziomu i sposobu nawożenia krzewów
jagodowych.
W uprawach dających finansowe korzyści stosuje się dodatkowo nawożenie
przy użyciu rozprowadzanej wody, tzw. fertygacji. Jest to system droższy od
podstawowego nawożenia doglebowego, ale daje większe możliwości różnicowania i dostosowania nawożenia do aktualnych potrzeb w sezonie. Dla upraw
przeznaczonych do zbioru kombajnowego z przeznaczeniem owoców do przemysłu ważniejsze jest wybór stanowiska i nawożenie gleby aniżeli wprowadzenie drogiego systemu fertygacji.
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Określenie potrzeb nawożenia borówki wysokiej na podstawie analiz gleby
(metoda rolnicza)
Klasa zasobności

Wyszczególnienie

niska

średnia

wysoka

Zawartość P mg/100 g gleby
Warstwa orna
Podorna
Nawożenie

2–4
1,5 – 3
-

<2
<1,5
70 - 100

>4
>3
-

Zawartość K mg na 100 g gleby
Warstwa orna
Gleby lekkie
Gleby średnie
Nawożenie K2O/ha

5–8
8 – 13
-

<5
<8
100 - 150

>8
>13
-

Zawartość Mg mg/100 g gleby
Gleby lekkie
Gleby średnie
Nawożenie g/m

2,5 – 4
4–6
-

<2,5
<4
6

>4
>6
-

Uprawa

zawartość suchej masy
w świeżej (%)

P
% s.m.

P
Wywóz w kg z ha

K
% s.m.

K
Wywóz z ha (kg)

Mg
% sm

Mg
Wywóz z ha (kg)

Ca
% s.m.

Ca
Wywóz z ha (kg)

zawartość makroskładników w owocach borówki wysokiej i wywóz z owocami (przy plonie 10 000 kg) z 1 ha

Ugór

16,9

0,087

1,5

0,36

6,1

0,025

0,4

0,047

0,8

Ściółka

16,7

0,079

1,4

0,49

8,3

0,036

0,6

0,067

1,2

Średnio

16,8

0,083

1,4

0,43

7,2

0,031

0,5

0,057

1,0
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Błędy popełniane przy nawożeniu borówki wysokiej
Nawożenie azotem - 1 rok uprawy:
1) Postępowanie prowadzące do głodu N:
− pierwsza dawka poza zasięgiem korzeni
− za późna 1 dawka azotu
− brak uwzględnienia substratu dawanego pod korzenie C:N w trocinach >
100 : 1
2) Postępowanie prowadzące do nadmiaru N (bardziej groźne niż brak!):
− za wysokie dawki nawozów N w 1 roku w obrębie doniczki
− dawki stosowane „pod roślinę” zamiast na powierzchnię
− dawka N jednorazowa
− źle skalkulowana dawka (bez uwzględnienia nawozów wieloskładnikowych, jeżeli je zastosowano)
− brak uwzględnienia kwasu azotowego
− za późny termin nawożenia N (doglebowo – nie później niż VI/VII, z wodą
1-10 VIII).
Nawożenie azotem - plantacje owocujące:
1) Nawożenie prowadzące do nadmiaru:
− nadmierny wzrost- pokładanie się pędów
− większa wrażliwość na choroby owoców i pędów oraz mróz
2) Skutki niedoborów:
− słaby wzrost, brak odnawiania krzewów
− mniejsze owoce, starzenie krzewów.
Odczyn gleby, potas, fosfor:
− siarkowanie i wapnowanie powinno być na rok przed posadzeniem roślin.
− brak analiz gleby przed posadzeniem – nawożenie na ślepo.
− za późne nawożenie dla uregulowania pH gleby.
− stosowanie formy chlorkowej potasu (soli potasowej) wiosną lub w sezonie. Uwaga na nawozy wieloskładnikowe!
− stosowanie dawki zbyt blisko rośliny. Bomba nawozowa.
− mieszanie superfosfatu i siarczanu amonowego w nawożeniu posypowym.
− nawożenie dolistne - bez potrzeby.
17

IV. RaCJONaLNE zaSaDy W UPRaWIE
BORÓWKI aMERyKańSKIEJ
wg wykładu dr Kazimierza Ścibisza
Odmiany borówki wysokiej pochodzą od kilku gatunków tetraploidalnych
z dominującym udziałem Vaccinium corymbosum. Są to rośliny o specyficznych
wymaganiach uprawowych, wieloletnie i dużych wymaganiach wobec producentów. Do najważniejszych wymogów nalezą związane z glebą należą – pH,
zasobność, poziom wód gruntowych.
Borówka ma ścisłe i specyficzne wymagania glebowe (zasada dobra gleba
borówkowa – uprawa dochodowa; gleba na granicy wymagań – oznacza ryzyko
bankructwa).
Produkcja wieloletnia (25 – 100 lat, z długim okresem inwestycyjnym, na stanowiskach dobrych – 4 lata, na złych – 7 lat).
Długi okres zwrotu kapitału (na stanowiskach dobrych – 8 lat, na złych – nigdy).
Owoce borówki są bardzo popularne szczególnie do konsumpcji bezpośredniej
(w USA: 200 g owoc świeży + 300 g owoc przetworzony/głowę/rok).
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Organizacja gospodarstwa borówkowego
Specjalizacja jednokierunkowa
Zalety:
a)
b)
c)
d)

ułatwione zarządzanie i gromadzenie wiedzy
ułatwiony monitoring
łatwiejsze wyszkolenie ludzi do specjalistycznej pracy
dostosowanie infrastruktury

Wady:
a)
b)
c)
d)

kłopotliwe szczyty pracy
krótkotrwałe, okresowe wykorzystanie inwestycji i maszyn
krótkotrwałe zatrudnienie ludzi
zwiększone ryzyko ekonomiczne (ale i szansa dochodów).

Co przemawia za specjalizacją? Trudności z połączeniem z innymi działami
produkcji rolniczej (specyfika stanowiska i uprawy). Zazwyczaj gospodarstwo
borówki wysokiej jest wysoce specjalistyczne, tak dzieje się w USA, Europie
i Polsce.
Warunki osiągnięcia sukcesu w uprawie
√ Właściwe stanowisko
√ Dostępny kapitał, siła robocza, woda, wiedza
√ Zorganizowany rynek
√ Zdrowotność roślin! I wysoka jakość materiału nasadzeniowego
Odmiany uprawiane u nas należą do grupy Northern highbush i różnią się pod
wieloma względami. Przy wyborze odmiany decyduje termin dojrzewania owoców, ich wielkość, trwałość, a także plenność i tolerancyjność na czynniki środowiskowe. Mrozoodporność odmiany jest ważna w warunkach niekorzystnych
siedliskowo i warunkach stresowych. Cechy odmian decydują o rozmieszczeniu ich w poszczególnych kwaterach. Przy doborze odmian należy uwzględnić nachylenie pola w poszczególnych kwaterach według przeprowadzonych
obserwacji odmiany rosnące w górnym położeniu kwatery zniosły mrozy
lepiej niż rosnące w dolnej części kwatery. A więc uszkodzenia mrozowe roślin
były zależne od odmiany a także położenia w kwaterze. Na stanowiska mniej
korzystne dla zimowania roślin należy wybierać odmiany odporne na mróz.
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Do odpornych odmian można zaliczyć odmiany: Patriot, Bluegold i Bluecrop
a do wrażliwych Brigitta Blue i Lateblue, a także w niekorzystnych warunkach
Duke.
zasady doboru odmian i wytyczania kwater
√ Na ciepłych, lekkich glebach – odmiany wczesne;
√ Na ciepłych glebach – odmiany bardzo późne;
√ Na średnio ciepłych stanowiskach – odmiany średniej i późnej pory dojrzewania.
Zestawienie najbardziej popularnych odmian ze względu na porę owocowania
czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień
Earliblue
Chanticleer
Kaz_Pliszka
Bluetta
Duke
Reka
Sunrise
Spartan
Patriot
Bluejay
Bluray
Toro
Bluegold
Bluecrop
Bonifacy
Sierra
Nelson
Herbert
Berkeley
Chandler
Brigitta
Darrow
Lateblue
Liberty
Eliott
Aurora
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zasady szczegółowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nie mieszać terminów dojrzewania owoców w kwaterze.
W rzędzie tylko jedna odmiana!
W kwaterze odmiany o podobnej porze kwitnienia.
Kwatery sąsiednie o zbliżonej porze dojrzewania (lub bardzo odległej).
Długość rzędów nie więcej niż 150 m.
Kierunek rzędów północ – południe.

Przykładowy dobór odmian do kwater
Wczesne: Duke samodzielnie lub plus Spartan lub Sunrise.
Średnio wczesne: Bluecrop samodzielnie lub Toro plus Berkeley, Draper prawdopodobnie samodzielnie (odmiana w trakcie badań) Bluegold plus Sierra.
Późne: Brigitta plus Darrow, Nelson plus Lateblue lub Chandler lub Elliot.
Bardzo późne: Liberty z Elliot lub Nelson, Elliot z Aurora lub Liberty, Aurora
z Liberty lub Elliot.
Czynniki wpływające na jakość owoców po zbiorze
√ Permanentne szkolenie osób zbierających.
√ Chowanie owoców do cienia na polu.
√ Szybkie wynoszenie i wywożenie owoców z pola.
√ Nie wywożenie owoców zebranych w wysokie pojemniki.
√ Nie wywożenie owoców na twardych przyczepach, wózkach, taczkach.
√ Schłodzenie owoców po zbiorze do temperatury przechowywania lub obrotu.
Dla właściwej organizacji gospodarstwa borówkowego, należy tak dobrać
odmiany, aby najbardziej optymalnie wykorzystać możliwości zbioru owoców,
ponieważ jest to jeden z głównych składowych kosztów produkcji. Aby poprawić możliwości i wydajność pracowników zbierających owoce należy do produkcji polowej dołączyć produkcję przyspieszoną i opóźnioną, wykorzystując
różne technologie uprawy. Do przyspieszenia dojrzewania owoców wybiera się
inne rodzaje okryw i odmiany niż do opóźniania. Uprawa pod osłonami wymaga
podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii wzrostu i tworzenia owoców oraz
z zakresu uprawy pod osłonami.
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Sterowanie dojrzewaniem owoców
Przyspieszanie dojrzewania
√ Uprawa na płask pod osłoną z folii w pełni przepuszczalnej dla światła.
√ Uprawa na płask pod osłoną z folii rozpraszającej światło.
√ Uprawa na wałach pod osłonami.
√ Uprawa w pojemnikach pod osłonami.
√ Uprawa w pojemnikach i przenoszenie pod osłonę z folii.
√ Uprawa w szklarniach na zagonach lub pojemnikach.
Odmiany do przyspieszania: Bluetta, Earlyblue, Reka, Sunrise, Toro, Duke,
Chanticleer, (prawdopodobnie) Draper.
Metody opóźniania dojrzewania owoców borówki wysokiej
√ Uprawa odmian późnych pod osłonami.
√ Uprawa pod daszkami z folii 95% przepuszczalnej (od fazy kwitnienia).
Odmiany późno dojrzewające: Chandler, Lateblue, Darrow, Elizabeth, Brigitta
Blue, Liberty, Aurora, Elliot.
Problemy przy opóźnianiu dojrzewania pod folią
√
√
√
√
√

Przedłużenie dojrzewania owoców.
Przy nadmiernym owocowaniu złe wybarwianie.
Trudności z przygotowaniem krzewów do zimowania.
Tendencja do przemienności owocowania.
Problemy z mrozami jesiennymi.

zapotrzebowanie na siłę roboczą przy założonej wysokiej wydajności
zbioru 6 kg/godz.
− w Missouri – w pełni owocowania 20–40 zbieraczy/ha przy zbiorach 11 t/ha
w odstępach 5-7 dniowych;
− Niemcy – 10-20 zbieraczy/ha.
Przykład gospodarstwa borówkowego
Przy założonej produkcji 200 t owoców/rok i plonach 8 t/ha potrzeba 25 ha pod
plonującymi roślinami, oraz 7 ha rezerwy pod replantację (w 5 kwaterach po
1,5 ha) - replantacja po 25 latach + 5 lat przerwy + 5 lat uzyskiwania przewi22

dzianych plonów. Ponadto konieczne są 2 ha na drogi, place, miejsca przeładunkowe, domki, toalety, przyłącza, a także 2 ha na zbiorniki wodne. Czyli łączna
powierzchnia takiego gospodarstwa to 36 ha.
W Polsce zapotrzebowanie dla ww. gospodarstwa to 33300 rbh zbieraczy
w gospodarstwie:
− w 5 tyg. cyklu (jedna odmiana) -145 zbieraczy a w 2 i 3 tygodniu – 217 zbieraczy;
− w 15 tyg. cyklu 48 zbieraczy.
Dodatkowo pracownicy do zwozu, sortowania, pakowania ważenia – ok. 30%
siły polowej.
Urządzenia socjalne:
− dla 48 zbieraczy 24 miejsca do spożywania posiłków przy 3 zmianowej przerwie ½ godzinnej
− co najmniej 2 toalety w miejscu przerw i 2 na polu
− przy założeniu przerwy 1 godzinnej więcej miejsc i toalet w miejscu przerwy
− ile więc potrzeba dla 217 zbieraczy???
Konieczna w gospodarstwie powierzchnia przechowalnicza:
1) Zbiór 15 tygodniowy (2,2 ton/dzień)
− 2,2 x 3 = 6,6 ton kubatury chłodniczej
− 47,5 m3 kubatury składowej
− min. 60 m3 całkowitej
2) Zbiór 5 tygodniowy (6,6 t/dzień)
− 6,6 x 3 = 20 t kubatury chłodniczej
− 144 m3 całkowitej
Aby poprawić wyniki finansowe, zwiększyć wykorzystanie budynków należy
wydłużyć sprzedaż lub połączyć z inną produkcją (ziarnkowych).
Sortownie i pakownie
− konieczna jest minimum dwukrotnie większa powierzchnia niż chłodni;
− projektując trzeba uwzględnić: brak progów i dobre połączenia wewnętrzne;
− przewidzieć zakryte miejsce załadunku owoców do wywozu oraz miejsce na
kalibrownicę, sortownię i wagi.
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Na efekty ekonomiczne wpływają wszystkie składowe kosztów produkcji, jednak w największym stopniu koszty zbioru i przygotowania owoców do sprzedaży, sama sprzedaż a także koszty związane z monitoringiem upraw. Znacznie
mniejsze znaczenie stanowią koszty nawożenia, nawadniania i ochrony roślin,
chociaż z chwilą pojawienia się szkodnika Drosophila suzukii relacje mogą się
zmienić.
Inicjacja (zakładanie) pąków kwiatowych
Warunki:
−
−
−
−
−
−

termin: późne lato, wczesna jesień
dzień krótszy od 12 godzin,
zakończony wzrost pędów,
dobre warunki świetlne,
dobre warunki wilgotnościowe i termiczne,
zakończenie owocowania.
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Warunki dobrego plonowania
1) Światło: fotosynteza max. przy 500-900 µmol m-²s, tj. około 50-60% pełnego
światła słonecznego. Pod folią światło nie obniża intensywności fotosyntezy.
2) Temperatura: temperatura 28°C graniczną, ta temperatura pozwala uzyskać
największe owoce, najszybsze dojrzewanie, wysoka fotosynteza.
3) Woda: deficyt wody zmniejsza wielkość owoców i drastycznie obniża inicjację pąków kwiatowych.
Dojrzewanie owoców na krzewach
Zmiany barwy: od początku zmiany barwy (barwa różowa) do pełni wybarwienia potrzeba od 2 do 4 dni zależnie od odmiany.
Zmiany wielkości: owoce rosną przez cały czas do 5-6 dnia od pełni wybarwienia, przyrastając nawet o 1/3 masy w stosunku do początku wybarwionych
owoców.
Zmiany jędrności: maleje w okresie zmiany barwy, ale po osiągnięciu wybarwienia utrzymuje się na podobnym poziomie aż do przejrzenia. Odmiany „miękkie”
przejrzewają szybciej niż „twarde”.
Zmiany zawartości cukrów: zawartość cukrów intensywnie rośnie do 6 dnia od
wybarwienia.
Zmiany zawartości kwasów: zwartość kwasów maleje w owocach do około
6 dnia od wybarwienia.
Zbiór owoców przerywa zmiany zachodzące w owocach na krzewach.
Negatywne konsekwencje rzadkiego zbioru
√
√
√
√

Część owoców przejrzałych (III i IV zbiór).
Owoce narażone na pękanie.
Owoce narażone na uszkodzenia przez ptaki.
Większe ryzyko chorób (Colletotrichum accutatum, Alternaria spp.
i Botritis spp.)
√ Prawdopodobna większa presja Drosophila suzukii
√ Nerwowość organizacyjna.
√ Owoce narażone na opadanie.
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Owoce do przechowywania
Do długotrwałego przechowywania można przeznaczać owoce:
√ Dobrze wybarwione i w pełni dojrzałe (3-5 dni od uzyskania pełnego wybarwienia).
√ Nieuszkodzone przez czynniki mechaniczne.
√ Nieuszkodzone przez szkodniki.
√ Niepopękane na deszczu.
√ Szybko schłodzone.
√ Zbierane ręcznie.
Nie nadają się do przechowywania
√
√
√
√
√
√
√

Owoce z ostatniego i często przedostatniego zbioru.
Źle zbierane (rzucane, wystawiane na słońce, późno schłodzone).
Mokre.
Zbierane i sortowane mechanicznie.
Z mikropęknięciami i obiciami.
Po obrocie handlowym (np. po powrocie z giełdy tzw. turystki).
Kupowane na giełdach towarowych.

Uprawy pod osłonami
Wymagania dla tuneli:
√
√
√
√
√
√

Odpowiednia wysokość, umożliwiająca wykonanie prac uprawowych.
Dobra przewiewność.
Możliwość wjazdu ciągnikiem (bramy).
Możliwość zdejmowania folii.
Stabilność konstrukcji.
Do przyspieszania zbiorów wskazane jest wykorzystanie tuneli wolnostojących.
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Zalety i wady tuneli wolnostojących:
−
−
−
−
−

lepszy dostęp światła;
mniejsze ryzyko zawalenia pod wpływem śniegu;
wcześniejsze dojrzewanie owoców;
wyższy koszt (kotwy boczne, bramy);
tunele te wymagają więcej przestrzeni.

Zakładanie uprawy pod osłoną
1. Stawianie namiotu nad roślinami rosnącymi – trudności organizacyjne podczas montażu, dopasowanie szerokości namiotu do rozstawy rzędów.
2. Sadzenie roślin pod postawionym namiotem – rośliny duże, przez to drogie,
większa pracochłonność sadzenia.
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Zalety i wady tuneli wielonawowych
− są tańsze, wymagają mniej miejsca;
− są lepiej wykorzystane bramy, jest więcej powietrza;
− jednocześnie jest trudniejsze wietrzenie, występuje niebezpieczeństwo
zlewisk wody na styku poszczególnych naw.
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Wady upraw specjalnych:
− wyższe nakłady inwestycyjne (kaskadowe);
− skomplikowany monitoring i zarządzanie;
− trudności z ochroną upraw (dobre warunki do rozwoju i łatwość rozprzestrzeniania się chorób i szkodników,
− trudność w zachowaniu przerw w produkcji i płodozmianu);
− trudności z pielęgnacją i agrotechniką roślin;
− trudności z utrzymaniem gleby, (zasolenie);
− utrudnione zimowanie roślin, (jeżeli w pojemnikach).
Uprawa w pojemnikach

Uprawa w pojemnikach ma uzasadnienie, gdy na przykład gleba jest nie właściwa dla borówki, gdy mamy jakieś szczególnie cenne odmiany, także przy
uprawie amatorskiej. Przy produkcji towarowej w pojemnikach konieczne jest
nawadnianie z fertygacją.
Bardzo ważne i utrudnione jest przy tym typie uprawy cięcie oraz zimowanie
z uwagi na niebezpieczeństwo przemarzania.
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Podłoża do pojemników
Plantacja borówki ma trwałość kilkudziesięciu lat, natomiast przy tej uprawie
istnieją trudności w zachowaniu trwałości właściwości fizycznych po kilku
latach użytkowania, oraz utrzymywanie właściwości chemicznych, istnieje tu
możliwość nadmiernego zasolenia.
Przykładowe składy podłoża:
− 40% włókno kokosowe, 40% torf wysoki, 20% perlit
lub
− 60% torf wysoki, 5% piasek, 20% kora sosnowa, 15% perlit.

V. PRzECHOWaLNICtWO OWOCÓW
MIĘKKICH
wg wykładu dr Pawła Michalskiego
Przechowywanie owoców polega na utrzymaniu zerwanych owoców w stanie
jak najmniej zmienionym, przez możliwie jak najdłuższy czas, czyli na takim
wykorzystaniu techniki by uzyskać maksymalne zahamowanie niekorzystnych
zmian fizycznych i fizjologicznych w przechowanych owocach.
Jakie owoce przechowywać?
Owoce z natury są dość nietrwałe i trudno przechowywać je przez dłuższy czas.
Najszybciej psują się owoce uszkodzone, dlatego do przechowywania przeznaczane są owoce nieuszkodzone, dobrej jakości. Do przechowywania najlepiej
nadają się owoce jędrne, zdrowe i nie w pełni dojrzałe. Mycie zwykłą wodą
usuwa ochronną warstwę wosku i przyspiesza gnicie owoców.
Możliwa długość okresu przechowywania
Okres przechowywania jest miarą czasu, jaki upływa między umieszczeniem
owoców w obiekcie przechowalniczym, a ich wyciągnięciem. Jest podawany
w miesiącach, tygodniach, dniach.
Zdolność przechowalnicza to cecha charakterystyczna dla danego gatunku
i odmiany. Zależy, od jakości owoców, jest nazywana także predyspozycją przechowalniczą.
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Jeśli zostaną wypełnione zasady dobrej praktyki produkcji oraz wystąpi w danym
roku sprzyjający układ pogodowy można oczekiwać dobrej zdolności przechowalniczej owoców.
Parametry przechowywania
Zakres temperatury, wilgotności względnej, jakość opakowań, skład atmosfery
(O2, CO2, C2H4).
Efekty przechowywania
Są one widoczne dopiero po zakończonym okresie przechowywania owoców,
gdy są przygotowywane do sprzedaży i zależą, od: jakości owoców, czystości
opakowań/miejsca przetrzymywania, terminu zbioru, sposobu przechowywania.
Dojrzałość owoców
− owoce niedojrzałe - owoce przed osiągnięciem dojrzałości konsumpcyjnej
lub fizjologicznej,
− owoce przejrzałe - owoce, które utraciły przydatność użytkową z powodu
zaawansowanego procesu przejrzewania.
trwałość owoców
− owoce trwałe – to owoce o trwałości przechowalniczej powyżej 2 miesięcy,
− owoce średnio trwałe – to owoce o trwałości przechowalniczej do kilku tygodni,
− owoce nietrwałe – to owoce o trwałości przechowalniczej do kilku dni,
− owoce świeże – to owoce nieprzetworzone, bez oznak zwiędnięcia, zestarzenia lub psucia.
Większą trwałością charakteryzują się owoce zawierające mniejszą zawartość
wody (im jej mniej tym lepiej), zagęstniki (cukier, pektynę, żelatynę, gumę),
substancje konserwujące (benzoesany, kwasy), związki zmniejszające ciemnienie (kwasy).
Dodatki do żywności - lista E:
−
−
−
−

100–199
200–299
300–399
400–499

barwniki
konserwanty
przeciwutleniacze
emulgatory, stabilizatory, środki zagęszczające
31

− 500–599
dodatki o zróżnicowanym przeznaczeniu
− 600–699
wzmacniacze smaku
− 700–799
antybiotyki
− 900–1299 dodatki do żywności o różnym zastosowaniu
− 1300–1400 modyfikowane skrobie.
Owoce są bardziej trwałe w okresie pozbiorczym, jeśli umieści się je w chłodni
zwykłej lub KA. Pomocne w tym względzie są np. „inteligentne” opakowania,
w których owoce i warzywa będą miały stworzone takie warunki, w których
zachowają dłużej świeżość oraz/lub na których pojawią się właściwości produktu czy opis zalecanych warunków jego przechowywania za pomocą specjalnych wskaźników lub oznaczeń.
Cechy wysokiej jakości owoców
√ Cechy zewnętrzne: wielkość, kształt, barwa, połysk, brak uszkodzeń, brak
chorób.
√ Cechy wewnętrzne: tekstura, jędrność, kruchość, soczystość, mączystość,
twardość, smakowitość, smak, zapach, obecność obcego smaku/zapachu,
zawartość witamin, składników mineralnych, błonnika, karotenoidów, flawonoidów, brak pozostałości po ś.o.r. oraz związków szkodliwych dla zdrowia.
Negatywne skutki przechowywania
Duże zainteresowanie świata nauk medycznych wzbudza kwas elagowy. Jest to
związek z grupy polifenoli. Ma on wielkie znaczenie dla systemu odpornościowego człowieka. Udowodniono jego działanie zapobiegawcze, oraz lecznicze
wobec raka. Bogatym źródłem kwasu elagowego są owoce jagodowe, głównie
truskawki, maliny, żurawina, winogrona, a także orzechy włoskie.
√ Przechowywanie zamrożonych malin i truskawek w temperaturze -20°C
powoduje spadek ilości kwasu elagowego o około 30–40%.
√ Przechowywanie zamrożonych truskawek w temperaturze -20°C przez 4
m-ce powoduje spadek ilości witaminy C o około 30–60%.
Prozdrowotne znaczenie owoców i warzyw
Owoce i warzywa są podstawowym źródłem: witaminy C i prowitaminy
A (β-karotenu), składników mineralnych (mikro- i makroelementów), błonnika
pokarmowego, niektórych witamin z grupy B, związków: terpenowych, flawonowych, garbników, chitonów i fitoncydów. Powinny stanowić podstawowy
32

składnik diety każdego człowieka. Żywieniowcy zalecają spożywanie owoców
i warzyw pięć razy dziennie.
Należy zwrócić uwagę na uprawy ekologiczne, jako szczególnie przydatne dla
zdrowia.
Niektóre zagrożenia związane z produktami roślinnymi spożywanymi na
świeżo.
Jednym z zagrożeń przy spożywaniu owoców i warzyw świeżych jest listerioza.
Jest to choroba odzwierzęca, atakująca osoby z grupy ryzyka: kobiety w ciąży,
noworodki, ludzi starszych i osoby z upośledzeniem odporności. W Polsce
odnotowuje się kilkadziesiąt przypadków tej choroby rocznie.
W województwie zachodniopomorskim przebadano w jednym sezonie 220 próbek (w tym: 80 owoców i 140 warzyw), które pochodziły zarówno z lokalnych
punktów sprzedaży detalicznej, jak również z upraw nawożonych obornikiem.
Na podstawie identyfikacji przeprowadzonej zgodnie z PN-EN ISO 112902:2000 Listeria sp. została stwierdzona w 50% prób buraków ćwikłowych, 25%
marchwi, 15% pomidorów i ziemniaków oraz 5% pietruszki i 25% truskawek.
Natomiast techniką multiplex PCR L. monocytogenes stwierdzono w 10% prób
truskawek, 5% pietruszki i 15% ziemniaków. Listeria sp. i L. monocytogenes
nie stwierdzono w próbach: borówki amerykańskiej, borówki czernicy, maliny,
kapusty i sałaty. Bakterie Listeria sp. izolowano tylko z owoców i warzyw
pochodzących z upraw ekologicznych.
Niektóre czynniki wpływające na skuteczność przechowywania
Owoce zebrane zbyt wcześnie są mniej smaczne, wielkościowo często mniejsze
i mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu. Owoce zebrane zbyt
późno są z reguły wielkościowo większe, bardziej dojrzałe, intensywniej oddychają i mają niższą zdolność przechowalniczą, tym niższą, im później zostały
zebrane. Takie owoce szybko tracą jakość, więdną i ciemnieją, są bardziej
podatne na choroby.
Na przechowywanie owoców wpływają: temperatura, tlen, dwutlenek węgla,
etylen, substancje lotne, wilgotność względna powietrza, cyrkulacja powietrza.
Należy pamiętać, że obecność tlenu stymuluje procesy dojrzewania, przejrzewania i starzenia owoców, przyczynia się także do rozwoju pleśnienia i gnicia.
Wysoka zawartość dwutlenku węgla w przypadku przechowywania owoców
miękkich powoduje:
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−
−
−
−

zmniejszenie intensywności oddychania;
dwukrotnie zwiększenie czasu przechowywania;
brak rozwoju pleśni;
zmniejszenie o połowę rozpadu owoców zarówno w czasie; przechowywania jak i w obrocie.
Na tempo oddychania owoców wpływają cechy związane z: gatunkiem,
odmianą, terminem zbioru, warunkami przechowywania, stanem zdrowotnym,
ilością produkowanego etylenu, stanem odżywienia mineralnego (Ca).
Co można zrobić by wydłużyć trwałość owoców?
−
−
−
−
−

prowadzić tak uprawę, by owoce były jak najwyższej jakości;
nie opóźniać zbioru;
zadbać by owoce były czyste i zdrowe;
szybko je w schłodzić lub sprzedać;
a w czasie przechowywania kontrolować temperaturę, skład atmosfery (H2O,
CO2, O2);
− wyeliminować etylen.
Metody wyznaczające termin zbioru:
− wizualne, fizyczne, chemiczne lub inaczej: organoleptyczne lub laboratoryjne.
Wpływ etylenu na dojrzewanie - wzór chemiczny etylenu - C2H4 (węglowodór
jednonienasycony, występuje w formie gazowej).
Jest to roślinny bioregulator (stymulator dojrzewania) miejsce produkcji –
nasiona, wywołuje reakcję w bardzo małych ilościach ppm (part per milion) =
μl.l-1.
Jest on odpowiedzialny za dojrzewanie owoców klimakterycznych i nieklimakterycznych, jego obecność w atmosferze (niezależnie od tego czy jest endo- czy
egzogenny) powoduje przyspieszenie tempa oddychania owoców, wzrost produkcji etylenu w nasionach i w konsekwencji przyspiesza przejrzewanie owoców.
Owoce klimakteryczne - czyli dojrzewające po zbiorze, produkujące etylen,
które można zbierać przed pełnią dojrzałości: JABŁKA, MORELE, GRUSZKI,
BRZOSKWINIE, ŚLIWKI, POMIDORY, BANANY.
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Owoce nieklimakteryczne - czyli nie dojrzewające po zbiorze, nie produkujące etylenu, które trzeba zbierać w pełni dojrzałości: MALINY, TRUSKAWKI,
WIŚNIE, CZEREŚNIE, WINOGRONA, POMARAŃCZE, CYTRYNY.
W przypadku owoców klimakterycznych usunięcie etylenu z powietrza nie
zatrzymuje wzrostu intensywności oddychania owoców (stają się bardziej dojrzałe).
W przypadku owoców nieklimakterycznych usunięcie etylenu z powietrza
zmniejsza intensywność oddychania owoców do poziomu sprzed podania etylenu.
Ważne zagadnienia, o których trzeba pamiętać przy zbiorach na przykładzie malin:
− przestrzegać okresu karencji, zapobiegać powstawaniu pozostałości pestycydów, azotanów, itp.
− stosować wyłącznie czyste opakowania;
− umożliwić zachowanie higieny. W pobliżu plantacji powinna być dostępna
toaleta, należy zapewnić na terenie plantacji wodę pitną w odpowiedniej ilości, przeznaczoną do mycia rąk, mydło płynne oraz ręczniki do higienicznego
osuszania rąk;
− plantatorzy i pracownicy powinni posiadać podstawową wiedzę na temat
zagrożeń związanych z nieprzestrzeganiem higieny w czasie zbioru. Malin
w Polsce się nie myje, w Chile są myte!
− należy przestrzegać właściwych warunków przechowywania zebranych
malin przed przekazaniem do punktu skupu oraz w czasie transportu.
zawartość ekstraktu w owocach
Jest to czynnik wskazujący na stopień dojrzałości owoców i ich jakość. Do jego
oznaczenia używa się refraktometru. Wartość ekstraktu jest wyrażana w % s.m.
lub w skali Brixa. Jest to pomiar zawartości cukrów i kwasów rozpuszczonych
w soku komórkowym. Im wyższa zawartość ekstraktu tym owoce są lepszej
jakości.
Obiekty przechowalnicze
Docelowe: przechowalnie, chłodnie, chłodnie z kontrolowaną atmosferą chłodnie z niską zawartością tlenu, chłodnie z dynamiczną kontrolowaną atmosferą
Tymczasowe: zadaszenia, przyczepy, kontenery, izotermy.
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Komory chłodnicze
W zależności od czynnika chłodniczego występują chłodnie: freonowe lub
glikolowe (freonowo-glikolowe), natomiast amoniakalne są wykorzystywane
w zamrażalniach. Punkty newralgiczne obiektów przechowalniczych: urządzenia chłodnicze i regulujące skład atmosfery, przyrządy i urządzenia kontrolno-pomiarowe, warunki sanitarne w czasie przechowywania owoców.
Ogólne warunki przechowywania owoców miękkich
−
−
−
−

temperatura od -1 do 2°C
wilgotność względna od 90 do 95%
stężenie O2 powyżej 2%
stężenie CO2 do 20%

Rekomendowane warunki KA dla poszczególnych gatunków
Dla śliwek:
− 0–5% CO2, 2% O2 (SeaLand, 1991)
− 0–5°C, 0–5% CO2, 1–2% O2 (Bishop, 1996)
− -0,5°C, 5% CO2, 3% O2 (7-8 tygodni, jędrność 5,5 kg/cm2) (Van der Merwe,
1996)
dla odmiany ‘Opal’
− 0°C, 1 lub 2% O2, 5% CO2
dla odmiany ‘Węgierka Zwykła’
−
−
−
−

-2°C, NA (tylko przez 19 dni)
-2°C, 3% O2, 5% CO2 (do 125 dni) (Naichenko and Romanshchak, 1984)
0,5°C, 90% ww., 1% O2, 2% CO2 dla odmian: Opal, Valor, Victoria
0,5°C, 90% ww., 1% O2, 1% CO2 dla odmian: Jubileum, Vision (Tahir and
Olsson, 2009)

Dla brzoskwiń:
− 5% CO2 + 2% O2 (SeaLand, 1991)
− 0–5°C, 3–5% CO2, 1–2% O2 (Bishop, 1996)
przy temperaturze przechowywania –0,5°C:
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− w NA – 7 dni
− 1,5% CO2 + 1,5% O2 – 4 tygodnie (Van der Mierwe, 1996)
Dla moreli:
− 2–3% CO2, 2–3% O2 (SeaLand, 1991)
− 0–5°C, 2–3% CO2, 2–3% O2 (Kader, 1989; Bishop, 1996)
Dla czereśni:
najlepszą trwałość osiąga się, gdy owoce po zbiorze zostaną jak najszybciej
schłodzone do 1°C w czasie 36 godz.
−
−
−
−
−
−

0-5°C, 20–25% CO2, 0,5–2% O2 (Hardenberg et al., 1990)
0-5°C, 10–15% CO2, 3–10% O2 (Lawton, 1996)
20–25% CO2, 10–20% O2 (SeaLand, 1991)
0-5°C, 10–15% CO2, 3–10% O2 (Bishop, 1996)
0-5°C, 10–12% CO2, 3–10% O2 (Kader, 1989)
1°C, 10% CO2, 2% O2 (Luchsinger et al., 2005)

Dla truskawek:
− 15-20% CO2, 10% O2 (SeaLand, 1991)
− 1°C, 90% ww., 20% CO2, 17% O2 (Lawton, 1996)
− 0-5°C, 15-20% CO2, 5-10% O2 (Bishop, 1996)
nie więcej, niż 20% CO2 i nie mniej niż 2% O2 (Fellows, 1988)
Dla malin:
− 0-5°C, 15-20% CO2, 5-10% O2 (Kader, 1989 and Bishop, 1996)
nie więcej, niż 20% CO2 i nie mniej niż 2% O2 (Fellows, 1988)
przy 0-0,5°C i 90-95% ww. (Robbins and Fellman, 1993)
Dla borówki wysokiej:
− 0-5°C, 15–20% CO2, 5–10% O2 (Kader, 1989)
dla odmiany ‘Bluecrop’
− 0-5°C, 12% CO2, 21% O2 (Harb and Streif, 2006)
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dla odmiany ‘Duke’
− 0-1°C, 12% CO2, 18–21% O2 (Harb and Streif, 2006)
− 1°C, 11% CO2, 3% O2 (Chiabrandoand Peano, 2006) 2 miesiące
− nie więcej, niż 25% CO2 i/lub nie mniej niż 2% O2 (DeEll, 2002)
Dla porzeczki czarnej:
−
−
−
−
−

2–4°C, 40–50% CO2, 5–6% O2 (Stoll, 1972)
1°C, 20% CO2, 2% O2
1°C, 20% CO2, >15% O2
1°C
nie więcej niż, 30% CO2 i/lub nie mniej niż 2% O2

Dla jeżyny:
•

•

owoce dobrze zachowują swą jakość przez 2 dni jeśli zostały schłodzone bardzo
szybko i umieszczone w atmosferze zawierającej do 40% CO2 (Hulme, 1971)
− 0-5 °C, 10–15% CO2, 5–10% O2 (Kader, 1989)
− 1°C, 20–30% CO2, 2% O2 (Agar et al., 1994)
przechowywanie w atmosferze zawierającej, 20–40% CO2 jest polecane do
krótkiego przechowywania owoców zebranych za pomocą kombajnów (Hardenberg et al., 1990)

Dla agrestu:
− 0–1°C 3 tygodnie (Prange, 2009)
− 1°C, 10–15% CO2, 1,5% O2 6-8 tygodni (Prange, 2009)
• przy temperaturze przechowywania 1°C i 18% CO2, 2% O2 obserwowano
zmiany smaku, a przy 12% CO2, 2% O2 już nie (Harb and Streif, 2004)
• dla przechowywania dłuższego niż 3 miesiące zaleca się zbiór niedojrzałego
agrestu i przechowywanie w warunkach -0,5 do -0,9 °C, 93% ww. 2,5–3%
O2, 20-25% CO2 (McKay and Van Eck, 2006)
Dla żurawiny:
− 2–5°C, 0–5% CO2, 1–2% O2 (Kader, 1989)
KA nie zawsze polecana, lepsza bywa nawet zwykła chłodnia
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Choroby przechowalnicze
− grzybowe – powodujące gnicie owoców szara pleśń (Botrytis cinerea), mokra
zgnilizna (Penicilium ssp., Mucor ssp., Rhizopus ssp.).
Szara pleśń – polifag, porażający wiele gatunków roślin uprawnych: truskawki,
poziomki, maliny, borówkę wysoką, jabłoń, gruszę, porzeczki i in. zarówno
w okresie wegetacji, jak i w czasie przechowywania owoców, zwłaszcza truskawki, maliny, porzeczki i inne miękkie owoce. W zależności od gatunku porażeniu ulegają: kwiaty, liście, pędy i owoce.
Inaktywacja rozwoju szarej pleśni w warunkach in vitro:
− całkowita 60% CO2 i temperatura 40°C
− częściowa 60% CO2 i temperatura 30°C
Możliwości wydłużania trwałości owoców przez ozonowanie
Bez obecności tlenu i ozonu na Ziemi nie byłoby życia. Ozonosfera nie pozwala
wysokoenergetycznemu promieniowaniu UV przedostawać się do troposfery,
dzięki czemu kod DNA zawarty w komórkach jest w miarę stabilny i nie ulega
zniszczeniu. Warstwa ozonosfery w niektórych miejscach staje się coraz cieńsza.
Nad Antarktyką występuje wielka „dziura” w warstwie ozonowej.
Ozon w normalnych warunkach jest gazem o niebieskiej barwie. Ma większą
gęstość niż powietrze (jest cięższy od powietrza). W temperaturach od -193 do
-111°C jest fioletową, bardzo wybuchową cieczą. W normalnych warunkach jest
gazem nietrwałym (okres połowicznego jego rozpadu wynosi około 20–30 min.)
Wykorzystanie ozonu: uzdatnianie wody, bielenie materiałów, oczyszczanie
ścieków, konserwacja i ochrona żywności, dezodoryzacja powietrza (usuwanie
przykrych zapachów), dezynfekcja i mycie ozonowaną wodą instalacji, urządzeń i opakowań w przemyśle spożywczym
Wykorzystanie ozonu
Właściwości dezynfekcyjne ozonu
− powoduje sanityzację, czyli powierzchniową, krótkotrwałą sterylizację.
Ozon nie ma zdolności wnikania do wnętrza tkanek, działa wyłącznie na
powierzchni zewnętrznej.
Wyliczenie ilości ozonu
S=CxT
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S – przeżywalność patogenów, C – stężenie ozonu, T – czas oddziaływania
ozonu na patogeny (czas ozonowania)
Jakie uzyskam maksymalne stężenie po godzinie pracy generatora o wydajności
10 g O3/h w pomieszczeniu o kubaturze 500 m3
− w ciągu 1h zostanie łącznie wyprodukowane 10 000 mg ozonu
10 000 mg O3/500 m3 = 20 mg O3/m3
− okres połowicznego rozpadu wynosi ok. 20 minut, dlatego dzielimy wynik
przez 3
20/3 = 6,7 mg O3/m3
− uzyskany wynik dzielimy przez ciężar właściwy ozonu
6,7/2,14 = 3,11 ppm O3
Techniki ozonowania
I sposób − długi czas ozonowania przy niskim stężeniu ozonu (sanityzacja
wolna);
II sposób − krótki czas ozonowania przy wysokim stężeniu ozonu (sanityzacja
szybka).
Sprzęt podstawowy: generator ozonu, miernik ozonu, źródło prądu.
Sprzęt dodatkowy: tlen, koncentrator tlenu, destruktor ozonu sterowniki ilości
wytwarzanego ozonu podaje się zazwyczaj w częściach milionowych (ppm) lub
bilionowych (ppb).
Ozonowanie może być przeprowadzane za pomocą owiewania powietrzem
wzbogaconym w ozon lub za pomocą płukania w ozonowanej wodzie.
W praktyce wykorzystywane są systemy ozonowania: stacjonarne, przenośne.
Czynności związane z ozonowaniem: przygotowanie pomieszczenia, rozstawienie oraz włączenie generatorów ozonu, monitorowanie procesu ozonowania
(pomiar stężenia, kontrola szczelności pomieszczenia), zakończenie procesu
ozonowania (wietrzenie i pomiar stężeń).
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VI. INtENSyWNy SaD ŚLIWOWy
PRzyStOSOWaNy DO
KOMBaJNOWEgO zBIORU OWOCÓW
wg wykładu dr Zbigniewa Bulera
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
W uprawie owoców pestkowych zbiór stanowi największy wydatek producenta.
Pochłania dużo robocizny i stanowi 50-70% wszystkich kosztów produkcji.
Wprowadzenie maszynowego zbioru śliw zmniejszy kilkakrotnie nakłady pracy
na zbiór i obniży znacznie koszty produkcji owoców. Innym warunkiem opłacalnej uprawy drzew pestkowych jest prowadzenie intensywnego sadu założonego
z odmian o owocach dojrzewających wcześnie lub późno, które można przechowywać w chłodni przez okres kilku tygodni. Sad śliwowy do zbioru owoców
kombajnem musi składać się z drzew posadzonych gęsto.
Przepis na opłacalny sad śliwowy jest następujący: trafny dobór odmian,
gęste sadzenie drzew, minimalne cięcie po posadzeniu, przyginanie pędów.
Uprawa śliw może być opłacalną inwestycją pod warunkiem, że drzewa
wejdą szybko w okres obfitego owocowania i wydadzą roczne plony, około
20 ton owoców z hektara. Na rynku krajowym w miesiącach letnich obserwuje się popyt na śliwki duże. We wrześniu i październiku dobrze się sprzedają śliwki z grupy węgierek.
Śliwy przeznaczone do kombajnowego zbioru muszą posiadać pionowy przewodnik i cienkie gałęzie boczne rosnące poziomo lub lekko skośnie. Grube,
sztywne pędy wyrastające pod ostrym kątem z przewodnika lub w kierunku międzyrzędzia są nieodpowiednie, gdyż wyłamują się podczas zbioru. Wysokość
drzew powinna wynosić ok. 3 m, rozpiętość koron 2,5 m, a minimalna wysokość
pnia 0,7 m. Drzewa prowadzi się w formie wysmukłej korony wrzecionowej.
Śliwy szczepione na półkarłowej podkładce Węgierka Wangenheima można
posadzić w rozstawie 4 x 1,0 lub 4 x 1,5 m, czyli 2500 lub 1666 drzew/ha. Śliwy
szczepione na ałyczy można, przy odpowiednim cięciu utrzymać w rozstawie
4 x 1,5 lub 4 x 2,0 m, czyli nie mniej niż 1250 drzew/ha. Wszystkie drzewa
szczepione zarówno na podkładkach silnie rosnących jak i półkarłowych mogą
wydać plony w drugim lub trzecim roku po posadzeniu drzew, jeśli zastosuje się
słabe cięcie i przyginanie pędów.
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Większość odmian śliw posiada po posadzeniu przewodnik wysokości 1,5-2,2 m
oraz po kilka pędów bocznych. Rozgałęzienia boczne znajdujące się na przewodniku do wysokości 70 cm od ziemi należy usunąć zaraz po posadzeniu drzewek.
Rozgałęzienia boczne wyrastające z przewodnika powyżej 70 cm trzeba skrócić
o 1/4 lub 1/3 długości. Te, które wyrastają pod ostrym kątem w stosunku do przewodnika musimy bezwzględnie wyciąć. Przewodniki drzewek mające do 1,7 m
wysokości można pozostawić nie cięte, a wyższe skrócić 1,7 m od ziemi.
Najważniejszy zabieg formujący korony trzeba wykonać na przełomie maja
i czerwca. Większość odmian śliw wydaje na szczycie przewodnika dużo przyrostów, co umożliwia ich selekcję i usuwanie przyrostów szczytowych wyrastających pod ostrym kątem w stosunku do przewodnika. Nie wolno dopuścić,
aby rozwijały się wszystkie przyrosty, lecz tylko jeden stanowiący przedłużenie
przewodnika. Wobec tego pod koniec maja należy usunąć wszystkie przyrosty
u szczytu przewodnika (w liczbie 3–4) z wyjątkiem jednego, przeznaczonego
na przedłużenie przewodnika. W wyniku tego zabiegu na przewodniku wyrośnie wiele drobnych, krótkich, poziomych pędów, a korona zacznie przyjmować
kształt bardzo wysmukły, co jest ważne przy gęstym sadzeniu drzew. Na tych krótkich przyrostach zawiązują się pąki kwiatowe i drzewa są w stanie wydać plon
już w drugim roku. W czerwcu pomocnym zabiegiem jest zakładanie spinaczy
nad przyrostami, które wyrastają pionowo, aby zmusić je do wzrostu poziomego.
Pomimo tych wszystkich zabiegów u szczytu przewodnika mogą wyrastać silne
pędy. W związku z tym należy również w maju, w drugim i trzecim roku po posadzeniu drzew, powtórzyć zabiegi jak w roku pierwszym, usuwając zbędne, szczytowe przyrosty. Jest to bardzo istotny zabieg w formowaniu koron. Powoduje to
rozwój wielu drobnych przyrostów wzdłuż przewodnika, na których zawiązują się
pąki kwiatowe i owoce. Dzięki temu śliwy zakwitają w drugim roku po posadzeniu
i są już zdolne do wydania 2-3 kg plonu z drzewa. Przewodnik i przyrosty boczne
pozostawia się w tym czasie bez skracania. W drugim i trzecim roku po posadzeniu drzewek około 30% pędów należy przyginać do położenia poziomego, aby
korony mogły uzyskać odpowiednią formę. Pędy przygięte rosną słabiej, zawiązują więcej pąków kwiatowych i wobec tego obficiej owocują. W skutek tych
zabiegów w trzecim roku po posadzeniu, drzewa osiągają wysokość ok. 3,0 m,
mają prosty, pionowy przewodnik, około 15-tu, wiotkich, poziomych i skośnych
gałęzi, znacznie krótszych u wierzchołka niż u podstawy. Korony drzew powinny
mieć kształt bardzo wysmukły, przydatny do gęstej uprawy oraz są przystosowane
do zbioru kombajnem. W trzecim roku po posadzeniu drzewa są zdolne do wydania plonów w granicach od 5 do 15 kg z drzewa.
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Odpowiednio uformowane śliwy do zbioru kombajnem muszą mieć w miarę
prosty, pionowy przewodnik i młode, cienkie, elastyczne gałęzie. Przewodnik
nie musi być idealnie prosty, bowiem pionowe osie, na których zamocowane
są palce otrząsające uchylają się pod naciskiem przewodnika. Palce otrząsające
nie są elastyczne, więc elastyczne muszą być gałęzie, cienkie, do 3 cm średnicy
u nasady. W koronie muszą przeważać gałęzie i pędy młode w wieku 1–3 lat.
Prowadząc szczegółowe obserwacje zawiązywania się pąków kwiatowych na
pędach stwierdziliśmy, że u większości odmian 60–80% pąków kwiatowych
znajduje się na pędach rocznych i dwuletnich, a pozostałe na pędach trzyletnich. Starsze pędy nie odgrywają decydującej roli w owocowaniu. Oznacza
to, że uformowane śliwy można poddawać cięciu odnawiającemu, tak jak
jabłonie lub wiśnie. Cięcie tego typu rozpoczynamy od wiosny czwartego
roku. Przewodnik stanowi trwałą konstrukcję drzewa, natomiast gałęzie są
wymienne. Z korony drzewa usuwamy pędy najstarsze i najgrubsze. Najczęściej takich pędów jest trzy lub cztery. W celu uzyskania odpowiedniej ilości
nowych przyrostów należy wycinać najstarsze gałęzie z pozostawieniem czopa
długości do 20 cm. Dłuższe czopy przeszkadzają w pracy palców otrząsających.
Z pozostawionych czopów wyrosną nam nowe pędy zastępcze. Jeszcze lepsze
rezultaty uzyskamy, gdy wytniemy najstarszą gałąź na czop wykonując cięcie
za jakimkolwiek drobnym pędem, który jest już początkiem nowego przyrostu.
Oprócz usunięcia najstarszych pędów na czop, koronę drzewa należy również
prześwietlić. W celu rozrzedzenia korony wycinamy gałęzie pokładające się na
sobie, krzyżujące, usuwamy nadmiar wyrosłych po cięciu pędów rocznych oraz
silne pędy rosnące pionowo. Należy również usunąć pędy zwisające zbyt blisko
ziemi, żeby nie utrudniały nanoszenia herbicydów. Przewodnik drzewa przycinamy na wysokości ok. 3 m, pozostawiając na jego szczycie kilka krótkich
przyrostów.
Im mniejsza rozstawa w rzędzie, tym drzewa muszą być niższe, aby wzajemnie się nadmiernie nie cieniowały. Miejsca cięcia po usunięciu grubych gałęzi
należy smarować preparatami do leczenia ran, a po zakończeniu cięcia, kwatery
należy opryskać preparatem miedziowym.
W Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach uprawiamy 6 odmian śliw na
powierzchni 2 ha. Odmiany Cacanska Lepotica i Jojo, szczepione na Węgierce
Wangenheima, posadzone są w zagęszczeniu 1666 i 2500 drzew/ha. Pozostałe odmiany szczepione na ałyczy (Tab. 1) posadzono w zagęszczeniu 1666
i 1250 drzew/ha. Wszystkie odmiany wydały w trzecim roku po posadzeniu
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plony w granicach 5 – 10 kg z drzewa, a w czwartym roku 5 do 15 kg z drzewa.
Odmiana Jojo i Cacanska Lepotica przekroczyły plon 20 t/ha już w trzecim roku
po posadzeniu. W czwartym roku po posadzeniu cztery z sześciu odmian osiągnęły plon 20 t/ha. Drzewa weszły w okres pełnego owocowania w piątym roku.
Niektóre odmiany wydały rekordowe plony przekraczające 40 i 50 ton z hektara
(Tab.1).
Tabela 1. Plonowanie sześciu odmian śliw w piątym, szóstym i siódmym roku
po posadzeniu drzew (2012-2014) (odmiany według kolejności dojrzewania od
lipca do października) (wg Z. Bulera, A. Miki)
Odmiana

Rozstawa

Plon t/ha

Plon kg/drzewo
2012

2013

2014

2012

2013

2014

Cacanska
Lepotica

4×1,0
4×1,5

10,8
14,6

18,9
19,8

15,6
23,8

27,0
24,3

47,3
33,0

39,0
39,7

Amers

4×1,5
4×2,0

9,3
13,0

10,5
15,8

24,5
33,9

15,5
16,3

17,5
19,7

40,8
42,4

Jojo

4×1,0
4×1,5

11,5
20,4

23,0
28,8

8,3
10,6

28,8
34,0

57,5
48,0

20,8
17,7

Valjevka

4×1,5
4×2,0

11,2
11,8

23,7
30,4

5,9
8,1

18,7
14,8

39,5
38,0

9,8
10,1

Węgierka
Zwykła

4×1,5
4×2,0

9,9
13,4

27,4
28,5

3,6
4,6

16,4
16,8

45,6
35,6

6,0
5,8

Elena

4×1,5
4×2,0

29,4
33,3

16,6
21,5

4,0
7,0

49,0
41,6

27,6
26,8

6,7
8,8

Odmiany ‘Cacanska Lepotica’ i ‘Jojo’ szczepione są na Węgierce Wangenheima. Pozostałe odmiany szczepione na ałyczy
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Warto zwrócić uwagę, że drzewa posadzone bardzo gęsto w rzędzie, wydały
nieznacznie tylko niższy plon w stosunku do drzew sadzonych w większej
rozstawie. taki wynik upoważnia do propagowania gęsto sadzonych sadów
śliwowych.
Celem gęstego sadzenia i ograniczonego cięcia drzew było przygotowanie
kwatery do zbioru owoców kombajnem. Zadanie to powiodło się znakomicie.
Kombajn zbierał śliwki przez kilka ostatnich sezonów. Sprawność zbioru śliwek
kombajnem samojezdnym w zależności od sezonu i odmiany wynosiła 85-95%.
Straty przy zbiorze kombajnem wyniosły od 5 do 15%. Wydajność zbioru śliw
kombajnem wynosiła 6-7 t na godzinę. Kombajn samojezdny obsługiwany jest
przez 3 osoby i zastępuje pracę 40 pracowników przy zbiorze śliw.

185/5,9 225/7,1

7,4

0,22

Valjevka

2412/100 2148/89,1

56/2,3

208/8,6

6,8

0,25

Węgierka

2634/100 2320/88,1

165/5,2 177/6,7

6,8

0,23

3360/100 2890/86,0

70/2,1

7,8

0,22

zbioru (ha/h)

3150/100 2740/87,0

Wydajność

Jojo

zbioru (t/h)

Owoce „zgubione”
na ziemi (kg/%)

0,25

Wydajność

Owoce nie zebrane
z drzew (kg/%)

6,5

(kg/%)
Owoce zebrane
przez kombajn

141/6,4

plon z drzew

8/0,4

Cacanska

Całkowity

2207/100 2058/93,2

Odmiana

(kg/%)

Tabela 2. Wydajności zbioru mechanicznego śliwek kombajnem samojezdnym
- rok 2013

Lepotica

Zwykła
Elena

400/11,9

(wg Z. Bulera, A. Miki, J. Rabcewicza, P. Białkowskiego)
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VII. MEtODyKa PROWaDzENIa
OBSERWaCJI WyStĘPOWaNIa MUSzKI
PLaMOSKRzyDłEJ (DRosophilA
suzuKii MatSUMURa) W POLSCE
dr hab. Barbara H. Łabanowska, prof. IO
mgr Wojciech Piotrowski
Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
Muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii) jest muchą z rodziny wywilżyn
(Drosophilidae), z rzędu muchówek (Diptera), gatunek pokrewny do znanej
u nas muszki owocowej Drosophila melanogaster.
Występowanie i rośliny żywicielskie
Drosophila suzukii jest gatunkiem inwazyjnym, o bardzo dużym znaczeniu
gospodarczym. Po raz pierwszy została wykryta i opisana w Japonii około 80
lat temu (Kanzawa, 1935). W wyniku szerokiej wymiany handlowej o charakterze międzynarodowym w 1980 roku wykryto ją na Hawajach, gdzie spowodowała straty ekonomiczne. We wrześniu 2008 roku stwierdzono jej obecność
na plantacji maliny w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, skąd przemieściła
się dalej do kolejnych stanów USA, Kanady, Meksyku, Ekwadoru i Brazylii.
W Europie pierwsze muchy odłowiono w 2008 roku w Hiszpanii i Włoszech,
a następnie we Francji. W latach 2010-2014 muszka plamoskrzydła została
stwierdzona w kolejnych krajach takich jak: Szwajcaria, Chorwacja, Austria,
Słowenia, Portugalia, Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Niemcy, Węgry, Grecja, Czechy, Słowacja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Bułgaria. Jesienią
2014 roku została wykryta w Polsce zachodniej na plantacji borówki wysokiej
oraz w południowej części kraju na plantacji maliny (Łabanowska i Piotrowski,
2015). Badacze z zachodniej Europy (Hiszpania, Szwajcaria, Czechy) szacują,
że D. suzukii w ciągu jednego roku może czynnie przemieścić się na odległość
około 1400 km. Jednak, główne rozprzestrzenianie się tego szkodnika odbywa
się biernie poprzez globalny handel świeżymi owocami, w których ukryte są
głównie jaja i larwy. Tą drogą D. suzukii najprawdopodobniej przedostała się
także do Rosji, gdzie została wykryta w 1992 r. (rys. 1).
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Rys. 1. Występowanie Drosophila suzukii w świecie (koniec grudnia 2014)
D. suzukii jest gatunkiem polifagicznym (wielożernym), który może występować na wszystkich dojrzewających i nieuszkodzonych owocach miękkich
zarówno tych uprawnych np. borówka wysoka, malina, jeżyna, truskawka,
porzeczka, morela, brzoskwinia, czereśnia, wiśnia, śliwa i in. jak i dziko rosnących np. bez czarny, jagoda leśna, jeżyna, czereśnia ptasia, antypka i in. (EPPO,
2014). W literaturze znajdują się informacje, że w przypadku braku owoców
roślin sadowniczych Drosophila suzukii może żywić się sokiem dębów, wyciekającym ze zranień kory oraz substancjami wydzielanymi przez miodniki znajdujące się na liściach wiśni i czereśni. Podczas dojrzewania owoców zmienia się
ich kolor oraz wzrasta poziom rozpuszczalnych cukrów i wówczas są one bardziej podatne na atak muszki plamoskrzydłej. Ważnym kryterium przy wyborze
owocu jest grubość jego skórki, czyli jeśli D. suzukii jest w stanie ją przeciąć
pokładełkiem to taki owoc staje się jej gospodarzem. W przypadku braku dojrzewających owoców w terenie D. suzukii może atakować te uszkodzone lub
słabszej jakości, a nawet zasiedlać owoce opadłe na ziemię, bądź uszkodzone
przez inne szkodniki/ czynniki (obserwowano szkodnika na uszkodzonych
mechanicznie jabłkach i pomarańczach).
Objawy żerowania i szkodliwość
Na skórce owocu, po złożeniu jaja, pojawia się niewielkie zranienie - nakłucie
pokładełkiem samicy (rys. 2, 3). Dalszą destrukcję owocu powodują larwy, które
żywią się jego miąższem. W przypadku jaj złożonych do owocu tuż przed zbiorem, można nie zauważyć uszkodzenia skórki i owoce są zbierane, a wyraźne
uszkodzenia powstałe podczas żerowania larw widoczne są później, np. w prze47

chowalni, w transporcie oraz w czasie obrotu. Skórka na zasiedlonych owocach
zaczyna zapadać się wokół miejsca uszkodzenia (np. podczas składania jaja),
powodując uwidocznienie się blizny, która wtórnie zostaje zaatakowana przez
grzyby patogeniczne (np. Botrytis cinerea sprawca szarej pleśni) lub owady,
żywiące się sokiem i miąższem owocu, powodując dalsze jego gnicie. Dodatkowo zarówno larwy, jak i dorosłe osobniki D. suzukii, mogą przenosić drożdże i bakterie, a te także przyspieszają intensywność procesu gnilnego owocu.
Owoce uszkodzone przez larwy D. suzukii tracą wartość konsumpcyjną i handlową.

Rys. 2 i 3. Owoce borówki uszkodzone przez D. suzukii, plantacja we Włoszech.
W USA stwierdzono straty w zbiorach z powodu uszkodzenia owoców przez
muszkę plamoskrzydłą na poziomie 20-40%, (mimo wykonania 5-7 zabiegów
chemicznych zwalczających szkodnika), natomiast we Włoszech przy dużym
zagrożeniu i braku zwalczania straty plonu sięgały nawet 100%. Z drugiej strony
chemiczne zwalczanie D. suzukii przeprowadzane podczas dojrzewania owoców, tuż przed zbiorem, jest niebezpieczne, gdyż mogą być one zdyskwalifikowane, ze względu na pozostałości pestycydów, które mogą przekraczać dopuszczalne poziomy.
Rozwój szkodnika
Dynamiczne rozprzestrzenianie się muszki plamoskrzydłej jest możliwe ze
względu na powszechną uprawę owoców miękkich oraz zróżnicowanie warunków klimatycznych, a zatem rozciągnięty okres dojrzewania owoców. Ponadto
sprzyja mu obecność dzikorosnących, owocujących roślin w lasach, w których
znajduje ona odpowiedni mikroklimat i pokarm prawie przez cały rok. Natomiast w regionach położonych na północy kontynentu, gdzie występują ostrzej-
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sze zimy D. suzukii może znaleźć miejsca zimowania związane z ludzkimi siedliskami.
Zimują osobniki dorosłe. Muchy pojawiają się wiosną (temperatura >5oC), ale
niektóre osobniki mogą być aktywne także podczas ciepłych zimowych dni (np.
w Szwajcarii w ostatnim sezonie tylko w styczniu nie odławiano much). Do
zapłodnienia dochodzi zazwyczaj w ciągu dnia, gdy temperatura jest względnie
wysoka. Jaja składane są do dojrzewających owoców, a w jednym owocu może
być ich od jednego do kilku. Samica może składać jaja przez 10-65 dni, (maksymalnie 21 jaj/dzień), a suma złożonych jaj jest wysoka i wynosi od 195 do ponad
300 lub więcej, zależnie od warunków życia. Jaja mogą być składane od kwietnia do listopada. Larwy wylęgają się z jaj po 1-3 dniach, następnie żerują przez
3-13 dni, a dojrzałe przepoczwarczają się w owocu, lub na jego powierzchni:
niektóre mogą spadać na glebę i tam przepoczwarczają się. Stadium poczwarki
trwa od 4 do 43 dni. Minimalna, optymalna i maksymalna temperatura, w której
zachodzi rozwój szkodnika wynosi odpowiednio 13,4; 21,0 i 29,4oC. D. suzukii
jest najbardziej aktywna przy temperaturze 20-25oC. Zbyt wysoka temperatura,
(powyżej 25oC) wpływa niekorzystnie na aktywność samic, natomiast przy temperaturze około 30oC i lub powyżej, obserwuje się osłabioną sprawność rozrodczą samców.
Muszka plamoskrzydła może rozwijać od 3 do 9 pokoleń rocznie (na terenie
zachodniej części Stanów Zjednoczonych, Kanady i Północnych Włoch). Osobniki dorosłe D. suzukii żyją zwykle od 20-56 dni, ale niektóre zimujące muchy
mogą przeżywać ponad 200 dni. Z ostatnich badań przeprowadzonych w USA
wynika, że istnieją dwa morfotypy, obydwu płci D. suzukii - większe i ciemniejsze, bardziej tolerują chłodniejszy klimat, zaś mniejsze, o jaśniejszym kolorze
ciała uznawane, jako typ letni, źle znoszą chłody.
Jak rozpoznać szkodnika?
Drosophila suzukii to mucha z czerwonymi oczami, o rozpiętości skrzydeł
5-6 mm, samica ma wielkość 3,2-3,4 mm, natomiast samiec jest nieco mniejszy
2,6-2,8 mm. Jej ciało ma barwę żółtawą do brązowej, a na odwłoku widoczne
są ciemne pasy. Jaja D. suzukii są początkowo przezroczyste, później - mlecznobiałe długości 0,4-0,6 x 0,2 mm, posiadają dwie „rurki oddechowe”, które
wystają ponad skórkę owocu, do którego zostało złożone jajo. Wylęgłe larwy są
mlecznobiałe i dorastają do 6,0 mm długości, cały rozwój przechodzą w owocu
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i początkowo są trudne do wykrycia. Poczwarki są cylindrycznego kształtu,
czerwono-brązowe, długości do 3,5 mm i szerokości 1,2 mm z dwoma małymi
wyrostkami na końcu.
Samce (rys. 4) D. suzukii są dość łatwe do oznaczenia, ze względu na obecność czarnych plam w dolnej części skrzydeł, które można dostrzec nawet bez
pomocy lupy czy binokularu. Kolejną cechą rozpoznawczą osobnika męskiego
są czarne grzebienie (rys. 5) na łączeniach segmentów przednich odnóży,
widoczne pod mikroskopem stereoskopowym. Identyfikacja samic (rys. 6) także
wymaga użycia sprzętu powiększającego, gdyż ich charakterystyczną cechą jest
silne, ząbkowane pokładełko, którym nacinają skórkę owocu podczas składania
jaj do jego wnętrza.

Rys. 4. Samiec – plamki
na skrzydłach

Rys. 5. Samiec – grzebienie
na odnóżach

Rys. 6. Samica i jej pokładełko
W przypadku problemów z identyfikacją zapraszamy do kontaktu z autorami
niniejszego opracowania.
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Metoda prowadzenia obserwacji
Monitoring Drosophila suzukii jest trudniejszy do prowadzenia w gospodarstwach mniejszych obszarowo, o zróżnicowanej strukturze roślin uprawnych
i żywicielskich oraz w przypadku uprawy gatunków, których owoce dojrzewają
stopniowo i są zbierane wielokrotnie np. borówki, truskawki, maliny. Monitoring powinien być prowadzany przez wszystkich plantatorów (także
w ogrodach działkowych), gdyż tylko wczesne wykrycie szkodnika, pozwoli
na podjęcie działań ograniczających jego liczebność i powodowane straty
gospodarcze.
Do monitoringu D. suzukii można wykorzystać pułapki i płyn wabiący wykonany we własnym zakresie według receptury włoskiej. Pułapkę można wykonać
np. z czworokątnej butelki/pojemnika typu PET o pojemności 1,0-1,5 l, z szeroką szyjką. W górnej części należy wywiercić kilka małych otworów- średnicy 2-3 mm z 3 stron, przez które mogą wchodzić odławiane muchy, wlać
płyn i zamknąć (rys. 7). Jako płyn wabiący można stosować mieszaninę np.
200 ml octu winnego (jabłkowy) + 50 ml czerwonego wina, która wabi muchy.
Tak przygotowane pułapki zawiesza się na grubszych pędach krzewów lub na
specjalnych kołkach bądź na drutach, (jeśli tak prowadzona jest uprawa) na plantacji. Pułapki umieszcza się na wysokości owocowania krzewów.

Rys. 7. Pułapka do odłowu D. suzukii wykonana przez sadownika (Włochy)
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Na początku sezonu najlepiej jest zawiesić pułapki obok plantacji np. w sąsiadujących z uprawą żywopłotach, refugiach lub na obrzeżach pobliskiego lasu.
Pułapki na tych nieużytkowanych rolniczo terenach należy zawiesić, gdy średnia temperatura dobowa osiągnie około 10oC, na wysokości około metr nad
ziemią w miejscu zacienionym, gdy owoce są już uformowane tj., co najmniej
miesiąc przed początkiem ich dojrzewania. Uprawy zlokalizowane w pobliżu
w/w obiektów są zdecydowanie bardziej narażone na ryzyko pojawienia się
muszki plamoskrzydłej na plantacji, w porównaniu z tymi, obok zbóż (pszenica, żyto, jęczmień) a także ziemniaków. Pojawiły się także informacje, że bardzo niekorzystnym sąsiedztwem są wiśnie i czereśnie, gdyż lepkie substancje
wydzielane przez miodniki znajdujące się na ich liściach mogą służyć za pokarm
dla D. suzukii, w czasie, gdy nie ma owoców. Na początku sezonu wegetacyjnego pułapki nie powinny być umieszczane bezpośrednio na plantacjach
roślin uprawnych, gdyż mogą one przywabiać muchy szkodnika. Dopiero
po odłowieniu większej liczby much na sąsiadującym terenie (refugia, lasy itp.),
powinno się rozpocząć monitoring na plantacji. Należy umieścić, co najmniej
dwie pułapki na kwaterze gatunku/odmiany, których owoce dojrzewają
w tym samym czasie, zawieszając je od zacienionej strony rzędu. W badaniach prowadzonych w Szwajcarii próbuje się ustalić próg zagrożenia dla muszki
plamoskrzydłej. Na podstawie dotychczas uzyskanych wyników pojawiają się
sugestie, że jeśli w pułapkę w ciągu tygodnia odłowi się poniżej 10 much,
to zagrożenie ze strony tego szkodnika można uznać za niskie. Jako średni
próg zagrożenia sugeruje się 10-100, wysoki – 100-300, bardzo wysoki > 300
odłowionych osobników na pułapkę na tydzień.
Można też wykorzystać dostępne komercyjnie pułapki i płyn przygotowane
np. przez firmę ICB Pharma z Jaworzna (www.icbpharma.pl), lub inne, które
zapewne pojawią się na rynku. W 2014 r. muchy D. suzukii odłowiliśmy
w pułapki z płynem wabiącym uzyskanym z polskiej firmy ICB Pharma
z Jaworzna (rys. 8, 9) oraz w pułapki z płynem wabiącym pochodzącym
z firmy Bioiberica, Hiszpania (rys. 10, 11).
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Rys. 8. Polska pułapka

Rys. 9. Polski płyn wabiący

Rys. 10. Hiszpańska pułapka

Rys. 11. Hiszpański płyn wabiący
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W sadach czereśniowych i wiśniowych pułapki należy zawieszać na wysokości
1,0-1,5 m nad ziemią, natomiast w przypadku polowej uprawy truskawki bezpośrednio nad ziemią, w taki sposób, by nie były one uszkadzane podczas zabiegów pielęgnacyjnych (np. przez belkę opryskiwacza). W uprawach tunelowych
truskawek zawiesza się je w rzędzie na wysokości około 10 cm nad roślinami.
Pułapki należy kontrolować raz w tygodniu, przelewać płyn z odłowionymi owadami przez gęste sitko (okazy poddać identyfikacji) i odzyskany
płyn wlać ponownie do pułapki, uzupełniając go do wymaganego poziomu
(około 300 ml), zaznaczonego wcześniej na powierzchni pułapki. Według
ostatnich doniesień, wskazane jest, co 2-4 tygodnie całkowicie wymienić płyn
wabiący (atraktant), w pułapce na inny, gdyż muchy przyzwyczajają się do zapachu i omijają pułapkę, lecąc dalej w poszukiwaniu owoców, do których mogą
złożyć jaja. Należy pamiętać, by płyn ten zabrać z pola w zamkniętym pojemniku (np. w butelce plastikowej). Zużyty płyn najlepiej skutecznie zutylizować
(wlać do kanalizacji). Absolutnie nie wolno wylewać płynu z pułapki na ziemię,
gdyż nadal, choć słabiej, będzie on wabił muchy D. suzukii.
Czynniki ograniczające, profilaktyka i możliwości zwalczania
Przestrzeganie higieny uprawy – konieczne jest zbieranie wszystkich owoców
z plantacji zarówno z roślin jak i z gleby pod nimi, aby nie wabiły much Drosophila suzukii. Pozostawione na plantacji owoce są idealnym miejscem do
składania jaj przez samice muszki plamoskrzydłej. Szacuje się, że w przypadku
owoców miękkich 15-20% plonu to odpady, które należy zbierać i zamykać
np. w szczelnych plastikowych skrzynio-paletach z zamykaną pokrywą lub
w szczelnie zamkniętych beczkach i poddać je fermentacji. W takich warunkach
owoce sfermentują w ciągu 2-3 tygodni (zniszczone też będą szkodniki) i dopiero
wówczas można je wywieść na pole i zmieszać z glebą przy pomocy narzędzi
mechanicznych. W handlu najlepiej jest używać opakowań jednorazowych,
bezzwrotnych. Jeśli opakowania używane wracają do plantatora/eksportera to
należy niezwłocznie sprawdzić ich czystość i w razie potrzeby dokładnie umyć,
gdyż nawet niewielka ilość owoców lub resztek soku znajdujących się na ścianach opakowań mogą wabić D. suzukii oraz umożliwić jej składanie jaj.
Zwiększenie częstotliwości zbioru owoców – w przypadku borówek, malin czy
truskawek, należy wprowadzić częstszy zbiór owoców, dzięki temu na roślinach
będzie mniej owoców dojrzałych, do których samice Drosophila suzukii będą
mogły składać jaja. Godnym polecenia rozwiązaniem jest także wcześniejszy
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zbiór owoców tj. zanim osiągną one dojrzałość zbiorczą i kiedy są mniej podatne
na atak D. suzukii.
Sortowanie owoców – w przypadku obecności D. suzukii na plantacji zaleca
się sortowanie owoców podczas zbioru i/lub po zbiorze. Jest to jednak bardzo
pracochłonne i kosztowne, zwłaszcza w przypadku owoców miękkich, wymaga
wysokich kwalifikacji i uwagi osób zbierających i przeglądających owoce (umiejętność rozpoznawania owoców uszkodzonych). Ta metoda była wdrażana podczas zbioru owoców borówki amerykańskiej we Włoszech w 2013 roku, dzięki
czemu udało się zebrać przynajmniej część plonu kwalifikującego się do handlu. Uszkodzone owoce zbierano do oddzielnych pojemników i utylizowano.
W przypadku czereśni, w USA wykonano maszynę do sortowania owoców na
obecność uszkodzeń skórki, w tym uszkodzonej podczas składania jaj przez
samice D. suzukii.
Monitorowanie uszkodzonych owoców i larw – zarówno przed jak i po zbiorze
oraz przed wysłaniem owoców na rynek, powinny być one sprawdzone na obecność larw muszki plamoskrzydłej, gdyż sprzedaż owoców z larwami spowoduje
utratę wiarygodności i reputacji producenta/dostawcy. Po wykryciu D. suzukii
w pułapkach warto przeprowadzać lustracje plantacji w poszukiwaniu uszkodzonych owoców. Szczególną uwagę należy zwrócić na owoce ze zranieniami,
wokół których tkanka zapada się.
Uszkodzone owoce można zebrać, włożyć do szklanego lub plastikowego pojemnika i przykryć szczelnie siatką (moskitierą) o małych oczkach (0,6 - 0,8 mm).
Jeśli w owocach znajdują się jaja lub larwy to po przetrzymaniu ich w temperaturze pokojowej przez kilka - kilkanaście dni powinny pojawić się osobniki
dorosłe, które można łatwo zidentyfikować.
W celu sprawdzenia obecności larw w owocach, należy pobrać próbkę, co
najmniej 100 losowo wybranych, dojrzałych owoców, z każdej przewidzianej do zbioru odmiany lub partii owoców z chłodni. Na plantacji sąsiadującej
z lasem owoce należy zbierać z obrzeża plantacji od strony źródła nalotu szkodnika. Owoce włożyć do plastikowych lub szklanych, przezroczystych pojemników, bądź toreb foliowych i lekko zgnieść ręką lub narzędziem kuchennym,
a następnie do owoców dodać roztwór: woda + cukier (170-180 g cukru na 1,0 l
wody) lub woda + sól (75,0 g na 1,0 l wody), całość wymieszać i pozostawić
na 10 minut, następnie dodać kilka kropel środka przeciw pieniącego, zmieszać
i odstawiać na 10 minut. Jeśli larwy są obecne w próbie owoców będą one unosić się w pulpie lub na jej powierzchni.
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Kolejną metodą zdiagnozowania larw w owocach jest powolne ich zamrażanie,
poprzez umieszczenie na jedną noc w zamrażalce. Jeśli próba jest pozytywna
lawy wyjdą na powierzchnię owoców.
Uprawy pod osłonami – tunele są bardzo dobrym miejscem dla rozwoju tego
szkodnika, gdyż zazwyczaj jest to monokultura bez sąsiedztwa innych roślin
żywicielskich dla D. suzukii (mało refugiów obok), z wyższą temperaturą nawet
podczas zimy.
Stosowanie siatek – według opinii Włochów przykrywanie plantacji siatkami
może dać dobre efekty, ale oczka nie powinny być większe niż 0,6 x 0,8 mm
(w warunkach klimatycznych Polski może to w zbyt dużym stopniu ograniczać
ilość światła potrzebnego roślinom). Ponadto konieczne jest wchodzenie i wjazd
na plantację w celu przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych oraz zbioru
owoców. Każdorazowe odsłanianie siatki, nawet na krótko, stwarza szanse na
przedostanie się pod nią owadów. Mimo zastosowania siatek, konieczne jest
prowadzenie monitoringu wewnątrz i na zewnątrz obiektu, gdyż siatka może
być uszkodzona mechanicznie, co także umożliwia przedostanie się szkodnika i spowodowanie nawet dużych strat, których producent się nie spodziewa.
Trwają prace nad wprowadzeniem śluzy powietrznej zainstalowanej na wejściu
do uprawy pod osłoną.
Masowe odłowy – po wykryciu muszki plamoskrzydłej w pułapkach zawieszonych w pobliżu plantacji (np. jeśli sąsiaduje ona z lasem), celowe jest zawieszanie pułapek przeznaczonych do masowego odłowu szkodnika wzdłuż granicy
między plantacją a lasem co 2,0 m, aby owady, które będą kierowały się na
plantację zostały zwabione przez płyn wabiący. Niezależnie od tego, konieczne
jest zawieszenie pułapek na skraju uprawy od strony lasu, by monitorować obecność szkodnika na plantacji. Po odłowieniu pierwszych osobników, wskazane
jest zastosować, co najmniej 150-200 pułapek na ha plantacji w celu masowego odławiania nalatujących much szkodnika i ograniczenia dalszej inwazji.
Skuteczność takiej metody, w zależności od liczebności szkodnika i czynnika
wabiącego, może osiągać poziom 40-60%. Przy tej metodzie także wskazana
jest okresowa zmiana pułapek i atraktantu, gdyż D. suzukii przyzwyczaja się
i przelatuje obok nich w poszukiwaniu owoców, do których może złożyć jaja.
Zwalczanie biologiczne – pierwsze doświadczenia laboratoryjne z użyciem
błonkówki Phaenopria spp. (Hymenoptera: Diapriidae), przeprowadzone
w Japonii ponad 70 lat temu nie dały zadowalających wyników. Ostatnie badania
przeprowadzone także w warunkach laboratoryjnych, przez naukowców z Pół56

nocnej Ameryki i Europy, pozwoliły na wytypowanie parazytoidów: Leptopilina
heterotoma i Leptopilina boulardi ograniczających larwy, oraz Pachycrepoideus
vindemiae (Hymenoptera: Pteromalidae) i Trichopria drosophilae (Hymenoptera: Diapriidae), które skutecznie niszczą poczwarki. Fauna drapieżna D. suzukii obejmująca kilka gatunków z rodzaju Orius (dziubałkowate) żywiących się
larwami oraz wirusy i bakterie wyizolowane ostatnio z D. suzukii sugerują, że
czynniki te będzie można wykorzystać do zwalczania szkodnika, ale wymaga to
dalszych badań.
Stosowanie repelentów – w Szwajcarii prowadzone są badania nad substancjami
repelentnymi z zastosowaniem 74% tlenku wapnia (CaO w ilości 2,0 kg/ha, pH
roztworu 14) w 1000 l wody, gdyż rośliny muszą być dokładnie pokryte cieczą.
Do opryskiwania używano tylko przezroczystą ciecz z nad osadu (potrzebne jest
kilka godzin czasu, aby nierozpuszczalna w wodzie frakcja pozostała na dnie
pojemnika np. beczki, w której przygotowuje się zawiesinę). Po takim zabiegu
zastosowanym podczas dojrzewania owoców są one pokryte cienką warstwą
przezroczystej cieczy, przez co stają się mniej atrakcyjne i/lub niewidoczne dla
D. suzukii. We wstępnych doświadczeniach skuteczność takiego zabiegu oceniono na poziomie około 40-60%.
Zwalczanie chemiczne – musi być ukierunkowane na zniszczenie form dorosłych, by nie dopuścić do złożenia jaj w dojrzewające owoce. W USA i innych
krajach, gdzie D. suzukii wyrządza znaczne szkody, lokalnie w sezonie wykonuje się nawet 5-10 zabiegów zwalczających szkodnika. W USA dozwolonych
jest zdecydowanie więcej insektycydów niż w Europie, gdzie z rejestru wykreślono już liczne środki. Konieczny jest też odpowiedni sprzęt do wykonywania
opryskiwań. Trzeba także uwzględnić bezpieczeństwo obecnych na plantacji
owadów pożytecznych, w tym zapylających, które zbierają sok z owoców uszkodzonych przez muszkę plamoskrzydłą np. winogrona czy truskawki. Według
badań prowadzonych w Niemczech, pszczoły najbardziej intensywnie pracują
od 9.00 do 19.00, a spadź zbierają od 6.00-10.00 oraz pomiędzy 18.00-20.30. Na
plantacjach zaatakowanych przez D. suzukii zaleca się wykonać zabiegi zwalczające szkodnika także po zbiorze owoców (zabezpieczenie resztek owoców).
W Polsce, prowadzone są starania o rejestrację do zwalczania Drosophila suzukii preparatów: Spintor 240 SC (spinosad), Decis Ogród 015 EW (deltametryna)
i Calypso 480 SC (tiachlopryd).
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Odporność – D. suzukii rozwija wiele pokoleń w sezonie (nawet do 13 w zależności od kraju i temperatury). Ze względu na wielopokoleniowość szkodnika
oraz konieczność kilkakrotnego powtarzania zabiegów środkami ochrony roślin,
np. w USA przeprowadzono badania w warunkach laboratoryjnych i wyselekcjonowano rasę odporną na pyretrynę stosowaną do zwalczania szkodnika.
Dodatkowo zwalczając muszkę plamoskrzydłą należy pamiętać o innych szkodnikach, które są redukowane przy tak zwanej „okazji”. W badaniach wykazano,
że efektem wielokrotnych zabiegów zwalczających D. suzukii, jest pojawienie
się rasy przędziorków, mszyc oraz szkodników minujących liście odpornych na
stosowane insektycydy.
Pozbiorcze traktowanie owoców – prowadzone są badania nad metodami ograniczającymi/zwalczającymi jaja/larwy w owocach (np. traktowanie owoców
niską temperaturą, dwutlenkiem węgla, dwutlenkiem siarki, ozonem). Badania
te są w początkowym etapie poznawczym i konieczne są dalsze intensywne
prace nad opracowaniem optymalnej, bezpiecznej i skutecznej metody redukcji
szkodnika.
Propozycja prowadzenia monitoringu obecności D. suzukii w Polsce
w 2015 roku
Monitoring powinien być prowadzony głównie w Polsce południowej oraz
w zachodnim rejonie, ale także w centralnej części kraju. Pracownicy Zakładu
Ochrony Roślin Sadowniczych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach będą
kontynuowali monitoring w podobnym zakresie jak w 2014 roku (7-9 lokalizacji), łącznie z terenem Rynku Hurtowego w Broniszach. Liczba lokalizacji
i roślin uprawnych (głównie borówka wysoka, malina, truskawka, czereśnia)
będzie uzależniona od możliwości finansowych i personalnych (konieczny
zakup wybranych typów pułapek i różnych płynów wabiących, dojazd na plantację oraz przeglądanie i selekcja odłowionych okazów, co jest dość pracochłonne
i kosztochłonne).
Według naszej opinii monitoring powinien być prowadzony na szerszą skalę
przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa a także przez prywatnych producentów owoców jagodowych (borówki wysokiej, maliny i jeżyny,
truskawki) oraz czereśni.
W początkowym okresie, jak wspomniano wyżej, pułapki powinny być zawieszane w otoczeniu plantacji, a w miarę potrzeby także obok uprawy i na roślinach
owocujących. Po stwierdzeniu zagrożenia celowe będzie zawieszenie pułapek
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do masowego odławiania much szkodnika (około 150 pułapek na 1 ha uprawy,
rozmieszczone w rzędach, co około 3 m).
Autorzy niniejszego opracowania będą służyć pomocą (według możliwości i jeśli będzie taka potrzeba) w rozpoznawaniu odłowionych okazów. Bardzo ważne jest, by do monitoringu stosować pułapki z małymi otworami (lub
otwory zakryte siatką o gęstych oczkach 0,6-0,8 mm), dzięki czemu ograniczone
będzie odławianie się większych much lub innych owadów. Liczne okazy różnych gatunków bardzo utrudniają selekcję okazów i znacznie wydłużają czas
potrzebny na sprawdzenie zawartości pułapek.
Pułapki do masowego odłowu nie muszą być zbyt często sprawdzane w celu
wybierania z nich odłowionych okazów. Jednakże, okresowo także będą wymagały kontroli i uzupełniania płynu. W takich pułapkach można początkowo
zastosować większą ilość płynu np. około 0,5-0,6 l, co pozwoli na wydłużenie
okresu pomiędzy kolejnymi okresami kontroli. Jeśli będzie możliwe, powinien
to być płyn z dodatkiem substancji zmniejszających parowanie.
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