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Ubiegłoroczna produkcja owoców jagodowych w Polsce została oszacowana przez GUS na
poziomie 565 tys. ton (wzrost o prawie 2% względem roku 2020). Malin zebrano około
104 tys. ton (–13% w stosunku do minionego sezonu), kolorowych porzeczek ponad
152 tys. t (+6,5%), agrestu ok. 9,5 tys. t (+ ok. 10%), truskawek ok. 156 tys. t (+ ok. 8%).
Zbiory owoców pozostałych roślin jagodowych oszacowano na mniej więcej 143 tys. ton
(+ ok. 3%), a największy udział w tej grupie mają aronia i borówka wysoka. Można sądzić,
że tym roku – jeśli nie wystąpią ekstremalne zjawiska pogodowe – produkcja będzie na
podobnym, a może nawet wyższym poziomie. Powodem tego mogą być względnie dobre
ceny uzyskiwane w minionym roku za owoce kilku gatunków, a także inwestowanie przez
plantatorów w produkcję deserowych owoców wysokiej jakości.
Podczas planowania produkcji owoców w następnym sezonie nie tylko plantatorzy, ale
także ekonomiści od kilku miesięcy zastanawiają się nad tym, jak rosnące koszty wpłyną na
produkcję płodów rolnych. Specjaliści z branży uważają, że rok 2022 będzie bez wątpienia pod tym
względem przełomowy. Dotyczy to zarówno materiałów wykorzystywanych w produkcji, jak też kosztów
pracy, która w uprawie roślin jagodowych odgrywa szczególną rolę. Określona przez rząd płaca minimalna ma w rozpoczynającym się roku wynieść 3010 zł, w porównaniu z ubiegłoroczną wzrośnie zatem o 210 zł (+7,5%). Minimalna stawka godzinowa
dla pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych wzrasta, w stosunku do kwoty obowiązującej w 2021 roku (19,70 zł),
o 1,40 zł. Dobrze by było, gdyby taki wzrost nakładów został zaakceptowany przez odbiorców i, analogicznie do rosnących kosztów
produkcji, mogły wzrosnąć uzyskiwane przez plantatorów ceny owoców.
W wielu gospodarstwach od kilku sezonów czynione są starania w kierunku optymalizacji nakładów na produkcję. Okazuje
się, że inwestowanie na przykład w uprawę truskawek na podwyższeniach w tunelach czy na wysokich zagonach w polu, pozwala m.in. zwiększyć wydajność pracy i – co za tym idzie – zwielokrotnić, w porównaniu z płacą minimalną, przychody uzyskiwane
przez zbieraczy. Podobnie jest na plantacjach borówek – krzewy odpowiednio (silnie) cięte zapewniają lepszy dostęp do owoców
i ich wysoką jakość, głównie wielkość, co również powoduje, że wydajność zbioru jest większa. Na takich kwaterach łatwiej też
wprowadzić zbiór mechaniczny, który szybkimi krokami będzie wkraczał na krajowe plantacje borówki. Dobrze zorganizowane
miejsce pracy sprawia, że komfort zbioru jest większy, co – w połączeniu z możliwością otrzymania atrakcyjnego wynagrodzenia – powoduje, że takie gospodarstwa są chętniej wybierane przez osoby poszukujące sezonowego zatrudnienia. Coraz częściej
w krajowych gospodarstwach praca sezonowa trwa już nie tylko kilka tygodni, bowiem – w związku z prowadzeniem uprawy
w różnych technologiach – na nowoczesnych farmach jagodowych zatrudnienie można znaleźć od wczesnej wiosny do późnej
jesieni. Tak długi okres oraz fakt, iż pracownicy pochodzą głównie spoza naszego kraju, powoduje, że konieczne jest stworzenie
dla nich właściwych warunków socjalnych. Nie dotyczy to tylko miejsc noclegowych, ale coraz częściej również umożliwienia
przyjemnego spędzania czasu wolnego, co w niektórych polskich gospodarstwach jest już wprowadzane na wzór zachodnioeuropejskich farm jagodowych. Wszystkie takie działania obarczone są także kosztami. W związku z tym, bez prawidłowego
zarządzania nakładami na produkcję i ich dokładnej analizy oraz bez zwiększania efektywności pracy, trudno będzie utrzymać się
na coraz bardziej wymagającym rynku.
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W Polsce od lat obserwuje się znaczne zmiany
w uprawie truskawek. Dotyczą one zarówno technologii uprawy, jak i doboru odmian.
Na plantacjach towarowych jest coraz więcej
odmian deserowych. Problemem w ich uprawie
jest duża podatność na groźną chorobę systemu
korzeniowego, jaką jest werticilioza truskawki,
wywoływana przez grzyb Verticillium dahliae.
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Duet targowy expoSE & expoDirekt, zorganizowany w dniach 17-18 listopada 2021 roku
w Karlsruhe, przebiegał w czasie zaostrza
jących się restrykcji związanych z COVID-19.
Swoją ofertę zaprezentowało podczas tego
wydarzenia 369 firm z jedenastu krajów, a jak
podają organizatorzy, ich ekspozycje odwiedziło 5000 osób.

Hortus Media Sp. z o.o.
ul. B. Czerwieńskiego 3a/17
31-319 Kraków

Oficyna Wydawnicza
Oikos Sp. z o.o.
ul. Kaliska 1 m. 7
02-316 Warszawa

Druk:
Lotos Poligrafia Sp. z o.o.
www.lotos-poligrafia.pl
Nakład: 5500 egz.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustacji
i opracowywania edytorskiego nadesłanych artykułów,
zmiany tytułów oraz innych poprawek.
www.jagodnik.pl
Za treść ogłoszeń, reklam
i artykułów sponsorowanych
redakcja nie odpowiada.

spis treści

Agrotechnicznie i sprzętowo

Michał Piątek ............................................................................................................................................................ 38

R

Borówka wysoka

E K L A M

A

Malina

5

Regeneracja roślin po stresie (cz. II). Borówkowe Factory 2021
Mariusz Podymniak
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Zdarzenia pogodowe sprawiły, że nie było możliwe zrealizowania wielu doświadczeń zaplanowanych w ubiegłorocznej edycji projektu Borówkowe Factory, ale z kolei sytuacja związana z silnym
gradobiciem pod koniec czerwca, wymusiła nietypowe działania. Dzięki nim udało się odbudować potencjał młodych plantacji i zebrać owoce,
które po nawałnicy pozostały na krzewach.

Sezon borówkowy w Polsce i Europie

 Tunele pojedyncze

i zblokowane do truskawek

Patrycja Macko ........................................................................................................................................................ 46

Problemy na niemieckich plantacjach

Mariusz Podymniak ............................................................................................................................................... 50

Jubileuszowa Borówkowa 22

Mariusz Podymniak ............................................................................................................................................... 58

Farmaceutyczny jagodnik – aronia, jagoda kamczacka, borówka wysoka

Mgr farm. Joanna Bilek, mgr farm. Maciej Bilek, dr hab., prof. URz ....................................................... 59

Porzeczka
Połączyć tradycję i nowoczesność (cz. I)

Michał Piątek ............................................................................................................................................................ 62

Agrest
Wartość produkcyjna i jakość owoców polskich klonów agrestu

Dr inż. Łukasz Seliga, dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO .............................................................................. 66

 Tunele pojedyncze

i zblokowane do malin

Targi
Kanadyjska konferencja na temat haskapu

Michał Piątek ............................................................................................................................................................ 70

Inne gatunki
Gdzie diabeł mówi dobranoc
Mariusz Podymniak

str.  

73

Gdy w 2016 roku po raz pierwszy odwiedziłem
szkółkę Pawła Korfantego niedaleko Grabownicy Starzeńskiej, nie spodziewałem, że w ciągu
kolejnych lat tak się ona rozwinie. Obecnie gospodarstwo położone jest nad Sanem, w Załużu
(u podnóża Bieszczadów), a jego areał wynosi
22 ha, z czego większość została już zagospodarowana pod działalność szkółkarską i hodowlaną.
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100 lat Wydziału
Ogrodniczego SGGW

W Warszawie, a dokładnie na Ursynowie 15 października odbyły się uroczyste obchody 100-lecia Wydziału Ogrodniczego
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Połączono je
z inauguracją roku akademickiego 2021/2022 i powitaniem nowych studentów. W uroczystości wzięli udział nauczyciele akademiccy, zaproszeni gości oraz absolwenci wydziału. Witając
przybyłych, Dziekan Wydziału Ogrodniczego dr hab. Marzena
Wińska-Krysiak przypomniała historię jednego z najstarszych
wydziałów warszawskiej uczelni rolniczej.
Został on powołany do życia 18 marca 1921 roku, a jego
pierwszym dziekanem był prof. Stefan Biedrzycki. Wtedy
w skład wydziału wchodziło 5 zakładów, których większość
działała w Skierniewicach, gdzie w tym samym roku powstało
też pole doświadczalne wydziału. Z czasem powstały kolejne
zakłady i tworzono nowe kierunki studiów. W okresie II wojny
światowej nauczanie prowadzone było tajnie, a zaraz po niej
wznowiono kształcenie studentów w 12 zakładach. W 1957 roku,
gdy uczelnia przejęła spory zasób dóbr wilanowskich, zaczęto
tworzyć na Ursynowie i w Wilanowie bazę dydaktyczną oraz
doświadczalną m.in. dla tego wydziału. Współcześnie Wydział
Ogrodniczy (taka nazwa obowiązuje od 1 października 2021 r.)
ma główną siedzibę na Ursynowie, w budynku nr 37. Nauczanie
prowadzone jest na kierunkach Ogrodnictwo, Ogrodnictwo
miejskie i arborystyka, Ochrona Zdrowia Roślin, Architektura
Krajobrazu i, od tego roku, także dla studentów anglojęzycznych
na kierunku General Horticulture.
W ostatnich latach edukację na tej uczelni odbyło wiele osób,
które kontynuują zawodową karierę we własnych gospodar-

Inaugurację poprowadziła Dziekan Wydziału Ogrodniczego
dr hab. Marzena Wińska-Krysiak		
fot. M. Podymniak

stwach lub w firmach branżowych. Absolwentów spotykamy
stosunkowo często, o czym można się było przekonać podczas
uroczystości w Warszawie i kontaktu z osobami, które cały czas
są aktywne zawodowo w sektorze ogrodniczym. MP

Rusza projekt Osmia 4.0
W styczniu rusza projekt Osmia 4.0. Za jego realizację
odpowiada polska firma Osmia Future. Głównym celem
działań jest optymalizacja zapylania kwiatów w uprawach
ogrodniczych, z wykorzystaniem nowoczesnej technologii,
przy jednoczesnej minimalizacji nakładu pracy po stronie
plantatora, związanej z obsługą owadów zapylających,
w tym przypadku – murarki ogrodowej.
Ogrodnik, który chce nawiązać współpracę z firmą Osmia
Future, powinien zacząć od pobrania aplikacji. Jest ona przygotowana do współpracy z systemami Android oraz iOS, a będzie dostępna i zweryfikowana przez App Store i Google Play. W aplikacji
plantator oznacza swoje kwatery, uprawiane gatunki i zagęszczenie krzewów. Na tej podstawie aplikacja wskazuje optymalną
liczbę uli Osmia Box i ich rozstawę. Jeżeli ogrodnik uzna, że liczba
proponowanych uli jest za duża albo zbyt mała, może ręcznie na
mapie swoich kwater dokonać modyfikacji. Dotyczy to też przesunięcia umiejscowienia uli, w związku z lokalizacją przejazdów
czy innych przeszkód na plantacji. Warto przy tym pamiętać,
że równomierne rozstawienie uli gwarantuje lepsze zapylenie.
Każdy ul ma swój indywidualny kod QR, który jest skanowany
po rozmieszczeniu Osmia Boxów i dzięki temu rzeczywista ich
pozycja jest oznaczana na wirtualnych mapach. Po sezonie ule
są zabierane z pól. W przypadku klientów, którzy wynajmują powyżej 50 uli, serwis odbywa się na miejscu u plantatora.
Jeśli ich liczba jest mniejsza, plantator będzie musiał odesłać

Ul Osmia Box

                   
fot. firmowe

www.jagodnik.pl
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je do firmy. W trakcie serwisu
kokony są liczone i sortowane,
a nadwyżkę ogrodnik będzie
mógł odsprzedać, np. korzystając z aplikacji. Policzenie kokonów ułatwi także optymalizację zapylenia na tych samych
kwaterach w kolejnym sezonie.
Pod uwagę brane będą również
warunki klimatyczne panujące
w rejonie, w którym znajdują się
kwatery zaopatrywane w ule
przez firmę Osmia Future. Kokony są własnością plantatora,
który przez zimę powinien je
przetrzymać w odpowiednich
warunkach, a jeśli nie będzie to
możliwe, może w tym zakresie
skorzystać z usługi oferowanej
przez dostawcę uli.
W pierwszym roku aplikacja
dla wszystkich zainteresowanych jest bezpłatna. W kolejnych latach także jest możliwość
używania jej bez opłat. Warunkiem jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów przyznawanych za korzystanie z płatnych
usług, jakimi dzięki niej można
zarządzać – wynajmu uli dla
murarek, zakupu ś.o.r. i zakupu
termometrów antyprzymrozkowych. Stawki za wynajem
uli uzależnione będą od wielkości zamówienia, co wiąże się
głównie ze zmiennymi kosztami
zarówno transportu Osmia Boxów, jak i dojazdu serwisanta do
plantatora. Przewidywana cena
wynajęcia 1 ula na sezon 2022
nie przekroczy 100 zł. Serwis
jest bezpłatny. Będzie wykonywany za pomocą specjalnej
maszyny, która automatycznie zdejmie membrany z płytek siedliskowych ula, wyjmie
kokony, oczyści i zdezynfekuje
te elementy, a następnie złoży wszystko w całość. Na tym
etapie przeprowadzone zostanie także liczenie kokonów,
ich czyszczenie i selekcja pod
kątem obecności pasożytów.
Wszystkie prace serwisowe
styczeń 2022

wykonywał będzie wykwalifikowany pracownik firmy Osmia Future.
Aplikacja będzie mieć bardzo wiele funkcji.
Oprócz tych związanych z zapylaniem, będzie
także optymalizować zabiegi chemiczne. Wyposażona będzie w programy ochrony wielu
gatunków roślin, porównywarkę cen zabiegów
przy użyciu różnych preparatów, rejestrator
wykonywanych zabiegów, z możliwością wydruku ich ewidencji w dowolnej chwili. Umożliwi również zakup i monitorowanie stanów
magazynowych preparatów w gospodarstwie,

z uwzględnieniem ich zużycia w trakcie opryskiwania. Będzie też ostrzegać o możliwości
wystąpienia przymrozków, na podstawie odczytu pomiarów temperatury i wilgotności powietrza z termometrów antyprzymrozkowych
łączących się z nią zdalnie. Pracujemy nad
kolejnymi funkcjami tego oprogramowania,
aby jak najbardziej dostosować je do potrzeb
użytkowników. O wszystkim opowiemy dokładniej podczas TSW 2022. Zapraszam na
nasze stoisko G2 – mówi Przemysław Kapka,
prezes firmy Osmia Future. Michał Piątek
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Jagodowy
Pierwszy taki sezon, ale nie ostatni
rynku borówkowym sukces odnoszą
dziś nie ci, którzy po prostu produkują
Dominika Kozarzewska
Zestawienie inicjatyw strategicznych – portfela
owoce w okresach niskiej podaży, ale
Fundacja Promocjiprojektów
Polskiej Borówki,
ułatwiających rozwój rynku produkcji
ci, którzy dysponują owocami wysoGPO Polskie Jagody,
Core Team owoców i warzyw
i przetwórstwa
kiej, powtarzalnej jakości. Na rynek
Materiał podsumowujący i deklaracje
uczestników
weszli
nowi, szybko rosnący gracze –
Peru, Meksyk czy Maroko (przy czym
Dla uważnych obserwatorów borówkowego rynku wydarzenia roku z tych dwóch ostatnich krajów można
Warszawa,
6.10.2021 r.jedynie fakt,
2021 nie były zaskoczeniem. Zdziwienie
mógł wywołać
w zimie dowieźć owoce na największe
że bardzo trudny handlowo sezon nadszedł dopiero teraz. Od wielu rynki na świecie – do USA i Unii Eulat można się było spodziewać, że – jeżeli w danym roku przebieg ropejskiej – transportem drogowym),
dlatego nie da się już opierać planów
pogody w zimie będzie korzystny i większość plantacji ominą przy- biznesowych na zapełnianiu rynkomrozki oraz inne kataklizmy – podaż borówki na polskim rynku wych „dziur”, bo w praktyce ich nie ma.
w szczycie sezonu będzie przewyższała popyt. Z sytuacją, gdy ceny Oczywiście, w niektórych latach mogą
za spakowane owoce wynosiły w czasie „górki bluecropowej” około wystąpić czynniki takie, jak wcześniejsze zbiory na południu Europy, które
8 zł/kg, mieliśmy zresztą niejednokrotnie do czynienia w pierwszej pozwolą polskim plantatorom uzyskać
połowie ubiegłej dekady.
lepsze ceny w pierwszej części sezonu.
Ale lista chętnych do wykorzystania takiej okazji będzie się z każdym rokiem
Borówkowe górki
produkcji, nawet po 5-7 złotych za
wydłużać. Długoterminowym skutkiem
Z jednej zrobiły się już dwie. W sezonie
kilogram. Natomiast ceny na półkach
będzie spadek opłacalności produkcji.
2021 „górkę bluecropową” poprzedziła
sklepowych obniżały się bardzo poHołdując tradycyjnemu polskiemu
indywidualizmowi, narażamy się na gi„górka duke’owa”. Masowe nasadzenia
woli, czyli głównymi beneficjentami
gantyczne ryzyko. Rynek zagospodaruodmiany ‘Duke’, która w ostatnich latach
takiej sytuacji okazali się (jak zwykle)
ją lepiej od nas zorganizowani, a takich
była jedną z najchętniej kupowanych
pośrednicy i detaliści.
w polskich i zagranicznych szkółkach,
W sierpniu wreszcie ruszyły eksport
na świecie nie brakuje. Współpracując,
ukierunkowane na uzyskanie wysoi sprzedaż na rynku krajowym, dzięki
możemy przekuć nasze atuty – klimat
i warunki glebowe sprzyjające produkcji
kich cen na początku sezonu, obficie
czemu w tradycyjnym szczycie zbiorów
borówek, pół wieku doświadczenia w ich
zaowocowały. Na to nałożył się import
ceny były wyższe. W drugiej części sezouprawie, nowoczesną infrastrukturę do
owoców z Rumunii czy Serbii. Eksport
nu plantatorzy uzyskiwali też korzystne
przechowywania i przygotowania owodo krajów Europy Zachodniej rozkręcał
stawki za owoce do przetwórstwa. Była
ców do sprzedaży i bliskość dynamicznie
się powoli, ponieważ tamtejsze planto sytuacja wyjątkowa, związana z nierozwijających się rynków zbytu – w dłutacje były nadal w pełni owocowania.
wystarczającą podażą jagody leśnej na
światowym rynku, ale dzięki temu części
goterminowy sukces.
Na niektórych rynkach dał się odczuć
wzrost praktyk protekcjonistycznych –
producentów udało się „uratować” opłapod naciskiem rodzimych plantatorów
calność produkcji.
Czy wiemy, co mamy
holenderskie i niemieckie sieci hani czy mamy to,
dlowe odmawiały kupowania borówek
Rynek w rękach dużych
co się sprzedaje
z Polski. Panika rosła z każdym dniem.
i zorganizowanych
Aby wykorzystanie tych atutów było
Przez mniej więcej 2 tygodnie duża
Moim zdaniem, sezony trudne pod
możliwe, po pierwsze potrzebne są
część polskich producentów sprzedawzględem handlowym staną się raczej
wiarygodne i dokładne dane produkcyjne. Przypomnijmy sobie, na
regułą niż wyjątkiem. Na światowym
wała owoce znacznie poniżej kosztów
www.jagodnik.pl
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przykład, tegoroczne pretensje części
plantatorów kierowane do sieci handlowych, a dotyczące braku promocji
w sklepach w szczycie owocowania
odmiany ‘Duke’. Jeżeli mielibyśmy
informacje na temat przewidywanych plonów w poszczególnych tygodniach, sieci mogłyby z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować się
do promocji. Handlowcy są w stanie
zdobyć taką wiedzę wyłącznie od plantatorów. Oczywiście ta sama logika
dotyczy sprzedaży na eksport.
Niezbędne jest określenie kierunków rozwoju produkcji. Należy w tym
celu odpowiedzieć na pytanie, jaki jest
potencjał biznesowy poszczególnych
segmentów rynku, owoców deserowych
na eksport, na rynek krajowy oraz do
przetwórstwa. A w następnej kolejności – jakie odmiany będą w przyszłości
odpowiadać wymaganiom jakościowym
każdego z segmentów.
Hodowla odmian północnych borówki jest znacznie bardziej czasochłonna niż odmian południowych.
Różnica pomiędzy nimi pod kątem jakości owoców (na niekorzyść odmian
północnych) stale się zwiększa. Oferta
nowych, interesujących odmian nadających się do uprawy w Polsce jest
wciąż dość uboga. Są one nadal w fazie
testów na plantacjach, ale jest już jasne, że utrzymanie się na zachodnioeuropejskich rynkach eksportowych
będzie wymagało wymiany nasadzeń.
Obecnie uprawiane w Polsce odmiany
nie zapewnią jakości – szczególnie pod
kątem tzw. chrupkości (crunchiness)
owoców oraz ich trwałości pozbiorczej
– którą będziemy w stanie konkurować
z dostępnymi na tych rynkach owocami
odmian południowych.
Branża powinna opracować i przyjąć standardy jakościowe dla każdego
segmentu rynku. Ograniczyłoby to, na
przykład, sytuacje, w których owoce
jakości odpowiedniej do przetwórstwa
trafiają na rynek deserowy. Warto, żeby
standardy te obejmowały nie tylko parametry jakościowe samych owoców,
ale także sposób traktowania ich po
zbiorze. Jest to często niedoceniany element, mający jednak ogromny wpływ
styczeń 2022

na trwałość pozbiorczą, która z kolei
jest kluczowym warunkiem sukcesu
na rynkach eksportowych. Mamy dobrą infrastrukturę chłodniczą, w związku z tym poprawa organizacji skupu,
a szczególnie zapewnienie warunków
chłodniczych w trakcie transportu do
sortowni, miałoby niezwykle korzystny
wpływ na końcową jakość owoców.
Promocja
jest ciągle potrzebna
Kolejny element to integracja handlowa
producentów. Ma ona sens pod warunkiem, że jest oparta na dążeniu do wysokiej jakości i rentowności. Podmioty
integrujące rynek powinny pilnować
przestrzegania standardów jakościowych. Na podstawie danych o kierunkach sprzedaży muszą również ukierunkowywać produkcję w taki sposób,
żeby plantatorzy mogli w przyszłości
osiągać odpowiednie marże. Decyzje
o kierunkach rozwoju nasadzeń powinny
być podejmowane w podmiotach handlowych, a nie – jak ma to miejsce obecnie – głównie w szkółkach.
Wreszcie, niezbędna jest promocja. Przykładem udanego wspólnego
działania plantatorów jest kampania
„Czas na polskie superowoce!”, która
skutecznie wpływa na wzrost kon-

sumpcji owoców jagodowych, w tym
borówek. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez agencję Kantar,
ponad połowa Polaków jadła borówki
w sierpniu, w dniu poprzedzającym
badanie (53%). To o 8 punktów procentowych więcej niż w sierpniu 2020 r.
W tegorocznym zestawieniu Global
State of the Blueberry Industry Report Międzynarodowa Organizacja
Borówkowa (International Blueberry
Organization) wysoko oceniła rezultaty
naszej kampanii. Aby jednak działania promocyjne były jeszcze bardziej
efektywne, powinna się w nie włączyć
większa liczba plantatorów.
Powstało już miejsce, w którym możemy wypracowywać konkretne rozwiązania służące rozwojowi m.in. rynku
borówki. Core Team, w ramach którego
funkcjonuje „jagodowy” zespół, jest forum
współpracy liderów i ekspertów organizacji branżowych, doradztwa i nauki.
W trakcie jednego ze spotkań padły ważne słowa: „będziemy silni handlowo i produkcyjnie albo zostaniemy w polu”. Warto,
by każdy z nas szukał w borówkowym
środowisku okazji do porozmawiania
o współpracy. Wtedy szybko zbliżymy się
do tego pierwszego scenariusza i – jeśli
to zrobimy – wygramy zajmując dobrą
pozycję na borówkowym rynku.

Promocja walorów borówki przez wszystkich członków łańcucha „od pola na talerz” –
szkółkarzy, plantatorów, przetwórców i kucharzy
fot. Czas na polskie superowoce!
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Ważne dla
przyszłości uprawy
Tomasz Werner

fot. 1-9 T. Werner

Targom expoSE i expoDirekt, które odbyły się w Karlsruhe w dniach 17-18 listopada
(czyt. też str. 31), towarzyszyło seminarium poświęcone uprawie truskawek i sprzedaży
bezpośredniej. Część przedstawionych podczas niego informacji wydaje się ciekawa i warta
wzięcia od uwagę przez polskich producentów owoców jagodowych.
Różne drogi
Markus Staden z firmy Kraege rozpoczął od omówienia systemów uprawy truskawek i możliwości zbioru tych owoców. Jak
ocenia, sukces dochodowej uprawy truskawek zależy obecnie
od uwzględnienia wszystkich kosztów takiej produkcji oraz
czynników, które mogą jej zagrozić. Uważa, że rosło będzie znaczenie firm handlowych mogących oferować owoce jagodowe
przez cały sezon, a sezonowość prawdopodobnie będzie traciła
na znaczeniu. Trzeba się również liczyć z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi jakość nie tylko samych owoców, ale też
R
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opakowań, w jakich będą oferowane. Rosło będzie znaczenie
odmiany oraz marki, pod jaką owoce są sprzedawane (fot. 1).
Od dostawców owoców będzie wymagana coraz większa
transparentność produkcji, a także bezpieczeństwo oferowanego towaru, potwierdzone odpowiednimi do wymagań
odbiorców certyfikatami.
Sprzedaż bezpośrednia ma szansę się umacniać, ale w tym
przypadku również marka oraz historia danego gospodarstwa,
a także atrakcyjność oferty będą coraz ważniejsze. Jako przykład działającego w takim systemie gospodarstwa podał firmę
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a
Fot. 1. Holenderska firma Hoogstraten znana jest z wysokiej jakości
owoców, m.in. truskawek

Karl’s Erdbeerhof (fot. 2), największego obecnie producenta
truskawek w Niemczech, który w praktyce wszystkie pozyskane owoce sprzedaje we własnych punktach handlowych.
Specjalista ocenia, że w przyszłości w branży jagodowej
będzie umacniał się model firm takich, jak Driscoll’s (fot. 3 na
str. 12) czy Pink Lady Ltd. W ich przypadku globalni gracze
decydują o łańcuchu dostaw, poczynając od wyboru odmiany,
poprzez jej uprawę, marketing, na sprzedaży kończąc. Plantator
staje się jedynie usługodawcą, przez co traci wpływ na możliwości rozwoju innej produkcji. Zyskuje natomiast technologię
produkcji, pewność zbytu owoców oraz opracowany system
promocji i sprzedaży.
Wyzwania
Tobias Linnemanstöns ze spółki Frutania, która jest jednym
z większych przedsiębiorstw sprzedających owoce jagodowe
w Niemczech, krótko scharakteryzował truskawkowy sezon
2021 w tym kraju. Był on późniejszy, z silnymi mrozami w lutym, chłodnym majem, dużymi opadami w czerwcu i lipcu oraz
suszą w sierpniu i wrześniu. To spowodowało, że nie łatwo było
produkować truskawki w otwartym gruncie. Z tego wynika
stały trend lokowania coraz większych areałów truskawek pod
osłonami – mówił specjalista. Ocenia, że wyzwaniem, które stoi

b
Fot. 2. Stoisko handlowe w kształcie łubianki w głównej siedzibie firmy
Karl’s Erdbeerhof (a) i mały punkt handlowy tej firmy bezpośrednio
na plantacji, na której można samodzielnie zbierać owoce (b)

sprzed branżą jagodową w najbliższych latach, są m.in. rosnące
koszty. Aby je ograniczyć, należy dobrze ukierunkować produkcję w gospodarstwie. Niezbędna jest jej intensyfikacja oraz
prowadzenie upraw pod osłonami, w tym także wykorzystanie
różnego rodzaju podwyższeń, co znacznie podnosi komfort
pracy oraz wydajność zbioru (fot. 4). Ważne będzie również
umiejętne zarządzanie energią i jej pozyskiwanie dla celów
R
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Fot. 3. Driscoll’s to firma zajmująca się sprzedażą owoców jagodowych
wielu gatunków

Fot. 4. Uprawa truskawek na podwyższeniach zwiększa komfort
pracy oraz wydajność zbioru

Fot. 5. Dobrze oznaczony parking przy punkcie sprzedaży bezpośredniej

Fot. 6. Indywidualny charakter sklepu – dobrze łączyć stare materiały
z nowymi

gospodarczych z różnego rodzaju źródeł odnawialnych. Trzeba
też doceniać i promować zrównoważoną, lokalną produkcję.
Należy również liczyć się ze stale rosnącymi kosztami pracy,

które w Niemczech wkrótce osiągną poziom 15,15 euro/godzinę,
a średni roczny wzrost płacy minimalnej wynosi 3,2%. Konieczne staje się także wprowadzenie uproszczonych systemów
ubezpieczeń społecznych w sektorze rolnym.
Jak informował Tobias Linnemanstöns, bardzo dobry przykład zmian zachodzących w handlu detalicznym dotyczy malin,
które – jeśli nie pochodzą spod osłon – nie są akceptowane
przez handlowców. Pozytywny jest trend zainteresowania konsumentów owoców jagodowych produktami krajowymi, co
może zapewnić sprzedaż na rodzimym rynku jagód wyprodukowanych przez niemieckich farmerów. Standardem musi być
produkcja owoców bez pozostałości. Jak ocenia ten niemiecki
specjalista, trzeba się jednak liczyć z tym, że swoją pozycję będą
umacniali globalni dostawcy żywności, a wśród nich takie firmy,
jak Amazon Fresh, Gorillas czy HelloFresh. Coraz większą rolę
w produkcji ogrodniczej będzie odgrywało high-tech, a więc
różnego rodzaju roboty czy systemy automatycznego transportu i monitoringu. Trzeba też coraz więcej uwagi zwracać
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na samowystarczalność energetyczną gospodarstwa oraz
inwestować w systemy uzdatniania wody drenażowej – mówił.
Swoje wystąpienie zakończył optymistycznym stwierdzeniem, że dzięki rosnącej konsumpcji owoców jagodowych,
branża cały czas ma szansę dobrego rozwoju. W uprawie
pojawia się coraz więcej atrakcyjnych nie tylko dla producenta,
ale i dla handlowca oraz konsumenta odmian. Kluczem do
pomyślnej produkcji owoców jagodowych będzie korzystanie
z nowych technologii uprawy, ale też odpowiednie zróżnicowanie produkcji. Być może, wprowadzanie nowych gatunków
i przemyślana dywersyfikacja upraw, np. produkcja jeżyn czy
zwiększanie areału ekologicznej produkcji roślin jagodowych,
będą pozytywnie wpływać na ekonomikę branży.
Sprzedaż bezpośrednia musi być
nieprzeciętna
Ute Heimann, redaktorka z magazynu „HOFdirekt” poświęconego sprzedaży bezpośredniej, zwróciła uwagę na elementy
niezbędne w projektowaniu i tworzeniu punktu takiego handlu. Po pierwsze, musi on mieć czytelnie oznaczone miejsca
parkingowe (fot. 5), mile widziane są szerokie zatoki, miejsca
dla samochodów, ale też i dla rowerów. Ważne jest samo
wejście do sklepu, które jest jego wizytówką – powinno być
wystarczająco szerokie, bez żadnych barier, aby klienci mogli swobodnie wyjeżdżać wózkami z zakupami. Ważna jest
przyjazna aranżacja wnętrza, korzystnie może wyglądać np.

Fot. 7. Prawidłowa ekspozycja oferowanych owoców

łączenie elementów nowoczesnych ze starymi materiałami
budowlanymi. Wszystko to tworzy indywidualny charakter
takiego miejsca (fot. 6).
Należy zadbać o dobrą ekspozycję produktów, które powinny być prezentowane na estetycznych regałach (fot. 7).
Produkty mogą być eksponowane w nietypowy sposób, np. na
beczkach czy starych stołach. Dobrze też przygotować miejsce
do degustacji produktów czy opisy, jak wykorzystać oferowane
owoce i powstałe na ich bazie przetwory, tak aby zachęcić do
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Fot. 8. Strefa relaksu przy punkcie sprzedaży bezpośredniej						

zakupów. Czasami same pojemniki, w których umieszczone
są owoce, nadają im efektowny wygląd i zachęcają do zakupu.
Dobrze jest urozmaicić ofertę pojemników, w których sprzeR
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Zdrowe, wydajne,
wyselekcjonowane i przygotowane
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N OWO Ś Ć

Teraz
także

fot. 1-9 T. Werner

daje się owoce. Warto zadbać o dużą, efektownie ozdobioną
ladę sprzedażową, którą można też wykorzystać jako miejsce
rozmów z klientami. Punkt sprzedaży bezpośredniej musi być
elastyczny, jeśli chodzi o metody płatności, a obsługa sklepu
powinna być przyjazna i profesjonalna – zorientowana w aktualnej ofercie. Warto czasem w sąsiedztwie sklepu stworzyć
strefę relaksu (fot. 8). Przedłuży to pobyt klientów, a miłe
wrażenia z takiego miejsca mogą przełożyć się na sprzedaż.
Dobrze jest również zorganizować miejsce zabaw dla dzieci.
Specjalistka ocenia, że rosło będzie znacznie automatów
sprzedażowych (fot. 9), które mogą być czynne całą dobę
i powinny być dodatkiem do sklepu ze sprzedażą bezpośrednią.
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Fot. 9. Automaty sprzedażowe będą zyskiwać na znaczeniu
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Werticilioza

Fot. 1. Placowe zamieranie roślin

fot. Horti Team

Dr Beata Hetman
Diagnostyka Chorób Roślin
i Ochrona, Lublin

Dr Paweł Krawiec
Horti Team, Lublin

W Polsce od lat obserwuje się znaczne zmiany w uprawie truskawek. Dotyczą one zarówno
technologii uprawy, jak i doboru odmian. Na plantacjach towarowych jest coraz więcej odmian deserowych. Problemem w ich uprawie jest duża podatność na groźną chorobę systemu
korzeniowego, jaką jest werticilioza truskawki, wywoływana przez grzyb Verticillium dahliae.
Łatwość rozprzestrzeniania się tego
patogenu glebowego wynika z obfitego
zarodnikowania, krótkiego cyklu rozwojowego oraz występowania w formie
latentnej – bez wizualnych objawów na
roślinie i sprawia, że jest on szczególnie
niebezpieczny. Pozornie zdrowe sadzonki
mogą bowiem stanowić źródło infekcji.
V. dahliae jest typowym organizmem
polifagicznym, który może porażać rośliny
wielu różnych gatunków, w tym także
chwastów. Patogen raz wprowadzony na
plantację truskawek może przetrwać na
danym terenie przez wiele lat, nawet po
zaprzestaniu jej uprawy, infekując inne
uprawne i dziko rosnące rośliny.

Objawy
W przypadku werticiliozy truskawki
są one zróżnicowane i często podobne
do symptomów innych chorób korzeni,
a nawet uszkodzeń mrozowych czy następstw długotrwałej suszy. Najbardziej
podatne na tę chorobę są młode rośliny. Objawy porażenia przez werticiliozę
obserwuje się stosunkowo wcześnie,
przybierają one stopniowo na ostrości
w miarę rozwoju roślin. Typowe symptomy nasilają się w czasie suszy, występują
placami (fot. 1), najczęściej pojawiają się
w uprawie na glebach piaszczystych.
Pierwszym objawem choroby jest
zmiana wyglądu liści. Na porażonych

roślinach truskawki początkowo więdną
najstarsze liście (fot. 2), a w dalszej kolejności całe rośliny (fot. 3). Objawy te
odróżniają werticiliozę od innych chorób
infekujących system korzeniowy, przy
których dochodzi zwykle do więdnięcia
jednocześnie młodych i starszych liści.
Grzyb powodujący chorobę poraża korzenie i rozwija się w naczyniach (wiązkach
przewodzących). Wierzchołki zainfekowanych korzeni często brunatnieją (rdzeń pozostaje jasny) i zamierają, a w warunkach
dużej wilgotności pokrywają się białym
nalotem grzybni – trzonków z zarodnikami konidialnymi. Jest to istotna cecha
ułatwiająca diagnozę. Wyraźne objawy
www.jagodnik.pl
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Fot. 2. Werticilioza truskawki – początkowo zamierają najstarsze liście

Fot. 3. Więdnięcie i zamieranie całych roślin truskawki

widoczne są na ogonkach liściowych.
U podstawy ogonka, na przekroju podłużnym obserwuje się zbrązowienia
naczyń. Ponadto, na przekroju skróconej
łodygi (korony) chorej rośliny truskawki
widoczne są ciemne plamki lub smugi
porażonych naczyń (fot. 4 na str. 18). Grzyb
V. dahliae poraża także nadziemne części
truskawki, głównie rozłogi, wyrządzając
duże szkody w matecznikach. Nekrotyczne plamy na rozłogach są przyczyną zamierania zarówno rozłogów, jak i nieukorzenionych sadzonek.
Choroba powoduje największe straty
w pierwszym roku po posadzeniu roślin.
Uprawa podatnych odmian truskawki
na stanowisku, na którym występuje
znaczna populacja grzyba, może prowadzić do masowego wystąpienia choroby
i zamierania większości roślin.
Rozwój choroby
O nasileniu werticiliozy, obok warunków
atmosferycznych, decyduje ilość patogenu
w glebie i podatność odmiany. Uprawa roślin podatnych, miedzy innymi, truskawek,
pomidorów, ziemniaków czy malin, zwiększa populację grzyba w glebie. Według
danych z literatury, patogen może stanowić
zagrożenie dla uprawy truskawki, gdy jego
liczebność wynosi powyżej 6 jednostek
propagacyjnych w 1 gramie gleby.
V. dahliae jest okolicznościowym patogenem glebowym. Zimuje w postaci
mikrosklerocjów, które mogą zalegać
w glebie do głębokości 1 metra nawet
R
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Fot. 4. Charakterystyczne objawy na przekroju skróconej łodygi
truskawki – smugi porażonych naczyń

przez 12-14 lat. Mikrosklerocja, z których rozwija się zarodnikująca grzybnia z licznymi drobnymi pęczkami trzonków
konidialnych, stanowią główne źródło infekcji pierwotnych.
Trzonki konidialne są proste, rzadko podzielone, u nasady
nieco grubsze i ciemne, u góry cieńsze i bezbarwne. Wzdłuż
trzonków tworzą się okółkowo ułożone odgałęzienia. Zarówno
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Domino (R969)*
Krzyżówka hodowli własnej, jednym z rodziców jest Darselect, odmiana wczesna
podobnie jak Honeoye. Wyróżnia się dużymi, bardzo smacznymi owocami, do końca
w pierwszym wyborze. Plon z rośliny powyżej 800 gramów. Równomiernie wybarwia
się cały owoc, w środku czerwony. Wykazuje dużą odporność na choroby liści i korzeni.
Dobrze znosi transport. Na glebach zasobnych unikać nawożenia azotem wiosną.

Caro (R223)*
Krzyżówka hodowli własnej. Owoce jasnoczerwone, równomiernie wybarwione,
duże, kształtne, o dobrej trwałości, bardzo słodkie – dojrzewają w podobnym terminie
jak u odmiany Darselect. Roślina dość silna, zwarta, kwiaty na poziomie liści, duże.
Tolerancyjna na fytoftorozę, antraknozy i mączniaka.
*odmiana chroniona

Ponadto oferujemy
Sadzonki truskawek: Senga Sengana, Elsanta,
Honeoye, Polka, Kent.
Obecnie przyjmujemy zamówienia na sadzonki frigo
na wiosnę 2022 r. (z gwarancją ceny i ilości).

Szkółka truskawek R.R. SKALSCY
62-237 Kruchowo 112
woj. wielkopolskie

Tel./fax 61 415 45 27
Tel. kom. 606 885 332

e-mail: skaplant@op.pl

www.skaplant.pl

Fot. 5. Trzonek konidialny Verticillium dahliae
fot. 1-6 B. Hetman

szczyt trzonka, jak i odgałęzienia boczne wytwarzają zarodniki
konidialne, które są zlepione śluzem po kilka razem w główki
(fot. 5). Połączone w ten sposób łatwo rozdzielają się w wodzie. Grzyb może rozprzestrzeniać się na inne stanowiska
z porażonymi sadzonkami, resztkami roślinnymi, glebą i wodą.
Rozwój choroby uzależniony jest ściśle od temperatury
i wilgotności gleby. Grzyb V. dahliae rozwija się najlepiej w umiarkowanej temperaturze, w zakresie 15-22°C. Niższa temperatura
hamuje tempo rozwoju grzyba, a w temperaturze około 30°C
patogen w ogóle nie może się rozwijać. Optymalne pH gleby dla
rozwoju grzyba wynosi około 6,5. Nawadnianie roślin i opady
sprzyjają infekcjom i rozprzestrzenianiu się patogenu.
V. dahliae jest patogenem wywołującym tracheomykozę,
czyli więdnięcie roślin na skutek uszkodzenia wiązek przewodzących. Występując powszechnie w glebie, infekuje truskawkę
przez korzenie, a nie mając zdolności przebijania kutikuli, wnika
przez uszkodzone oraz niepokryte kutikulą włośniki. Strzępka
infekcyjna wyrasta z mikrosklerocjów lub z zarodników konidialnych. Grzybnia przerasta przez kilka warstw miękiszu korowego
do naczyń przewodzących, w których rozrasta się, powodując
zaburzenia w transporcie wody i soli mineralnych. Patogen jest
szybko przenoszony poprzez system wiązek przewodzących, ale
w początkowej fazie infekcji nie ma charakterystycznych objawów
porażenia roślin – następuje stopniowe ich więdnięcie spowodowane utratą turgoru i nasileniem transpiracji. Ściany porażonych
naczyń ciemnieją, na skutek wydzielanych przez grzyb toksyn.
Dodatkowo, roślina reagując na zakażenie, wydziela do naczyń
gumę utrudniającą przewodzenie wody. Zaraz po wystąpieniu
więdnięcia grzybnia przerasta z naczyń do tkanek miękiszowych,
w których występuje obficiej niż w samych naczyniach.
Werticilioza jest chorobą trudną do rozpoznania. W celu
identyfikacji jej sprawcy należy wykonać analizy laboratoryjne
(fot. 6) zarówno chorych roślin, jak i prób gleby pobranych
z sąsiedztwa systemu korzeniowego.
www.jagodnik.pl
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nieprawidłowym posadzeniem, suszą
lub przymrozkami sprzyja porażeniu.
Zwalczanie grzyba V. dahliae oraz zapobieganie porażeniu roślin jest trudne,
często wręcz niemożliwe, ze względu na
brak zarejestrowanych skutecznych środków oraz zbyt późno zauważane objawy
chorobowe. Najczęściej dostrzegane są
one dopiero wtedy, kiedy system korzeniowy jest już poważnie uszkodzony.

R

Szkodliwość werticiliozy truskawki
jest bardzo duża. Chore rośliny mają zahamowany wzrost, dają niższy plon, ale
przede wszystkim masowo zamierają, co
w konsekwencji prowadzi do zniszczenia
plantacji. O podatności na chorobę decyduje przede wszystkim odmiana, a także
w znacznym stopniu kondycja, w jakiej
znajdują się rośliny. Każdy stres związany z brakiem lub nadmiarem wody,
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Profilaktyka
Zakładać plantacje ze zdrowych, kwalifikowanych sadzonek.
Na plantację truskawek wybrać stanowisko, na którym od kilku
lat nie uprawiano roślin będących gospodarzami dla V. dahliae.
Stosować właściwy płodozmian i jako przedplon dla truskawek uprawiać
rośliny jednoliścienne.
W uprawach pod osłonami wykorzystywać sterylne podłoże.
Dostosować nawożenie, zwłaszcza azotowe, do potrzeb roślin.
Ochrona
Przed założeniem plantacji wskazane jest wykonanie fumigacji gleby środkami
zawierającymi dazomet (Basamid) lub metam sodowy (Nemasol 510 SL).
Alternatywnie można wykorzystać również biopreparaty. Szczególnie efektywny okazał się środek zawierający grzyby rodzaju Trichoderma, który
ograniczał liczbę porażonych roślin o 60-70%; inne środki biologiczne (wyciąg
z igieł sosny i świerku, wyciągi z roślin morskich i ziół) wykazywały mniejszą
skuteczność, około 40%.

Folie tunelowe
do upraw owoców miękkich

Ochrona przeciw owadom

siatki

GeoInsect

Fot. 6. Kolonia Verticillium dahliae – sprawcy choroby
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Pomysł na powtarzające
owocowanie

Tomasz Werner

fot. T. Werner

Gospodarstwo „Rajska truskawka” Dawida Janiaka, które prowadzi wspólnie z żoną Julią
(fot. 1) oraz rodzicami Ireną i Ireneuszem, zlokalizowane jest w miejscowości Dąbrowa koło
Kalisza. Jeszcze kilka lat temu stawiano w nim na produkcję jabłek, spadająca jednak opłacalność takiej działalności spowodowała, że zwrócono uwagę na uprawę truskawek w tunelach foliowych.
Po dwóch latach przygotowań, w 2018 roku rozpoczęto taką produkcję w kilku pojedynczych tunelach
foliowych (fot. 2), a obecnie zajmują one 0,7 ha. Odwiedziłem to gospodarstwo w drugiej połowie lata,
a kondycja uprawianych w nim roślin sugerowała raczej, że to późna wiosna. Co sprawia, że truskawki
na tej plantacji tak dobrze rosną? O tym w materiale poniżej.
W lepszym standardzie
W gospodarstwie tym od początku uprawia się truskawki odmian powtarzających owocowanie, a produkcję prowadzi
w matach z substratem kokosowym,
ułożonych na podwyższeniach, z których
pierwsze wykonano z drutu, a kolejne
to już rynny uprawowe. W przyszłości
planuje się zastąpić maty ustawianymi
na rynnach metrowymi donicami wypełnionymi podłożem. Dawid Janiak ocenia, że uprawa w donicach pozwoli zaoszczędzić na zakupie podłoża, bowiem
substrat kokosowy kupowany „luzem”

Fot. 1. Dawid i Julia Janiakowie w tunelu z uprawą truskawek odmian powtarzających owocowanie

www.jagodnik.pl
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jest tańszy niż maty nim wypełnione.
Dodatkowo, donice zapewnią lepszy drenaż i łatwiejsze utrzymanie optymalnej
wilgotności podłoża w okresie zmieniających się warunków pogodowych czy
podczas długo utrzymujących się niskich
temperatur, np. jak te, które wystąpiły
w rejonie gospodarstwie wiosną 2021
roku. Do przejścia na donice przekonały
mnie opinie zaprzyjaźnionych producentów, którzy w takich pojemnikach
uprawiają truskawki w szklarniach i ten
system oceniają lepiej niż produkcję
w matach – wyjaśniał plantator.
Przez pierwsze dwa sezony uprawy
truskawek sadzono odmianę ‘Furore’,
która jest dobrze oceniana zarówno
pod względem plonu, jak i trwałości
owoców w obrocie. W pierwszym
roku, po posadzeniu materiału frigo
klasy A udało się zebrać średni plon
1,2 kg z rośliny. Okazało się jednak,
że włączone w drugim roku do produkcji odmiany, m.in. ‘Vivara’, miały
większe owoce, dzięki czemu lepiej się
sprzedawały. W ubiegłym roku w kilku
tunelach posadzono kolejne odmiany
i spośród nich szczególnie dobrze oceniono ‘Hademar’ (w 2020 roku uprawę
założono z sadzonek frigo A), której
uprawę w 2021 roku założono z sadzonek typu mini tray. Jak stwierdził pan
Dawid, pozwoliło to lepiej wykorzystać jej potencjał plonotwórczy (fot. 3)
i uzyskać dobrą jakość owoców (fot. 4
na str. 22).

Fot. 2. Tunele pojedyncze, w których na podwyższeniach uprawiane są truskawki odmian
powtarzających owocowanie					 fot. 1-3 T. Werner

Fot. 3. Plonowanie odmiany ‘Hademar’ w pierwszych dniach września ub. roku
R
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Kolejne sezony przekonują właścicieli gospodarstwa o celowości zakładania upraw z sadzonek o coraz
wyższej klasie jakości. Minimalnym
standardem, z jakiego korzystaliśmy
w sezonie 2021, były sadzonki frigo A+.
Na rok 2022 mamy już zamówiony po
połowie materiał typu mini tray i frigo A+ odmian powtarzających owocowanie – tłumaczył Dawid Janiak. Założenie uprawy z sadzonek kilku typów
pozwoli w pewnym stopniu sterować
zbiorem. Pierwsze owoce i pierwsze
duże zbiory pochodzić będą z roślin
z sadzonek typu tray. Następnie zbierane będą owoce truskawek z materiału
mini tray, w ich przypadku owocowanie
Fot. 4. Owoce odmiany ‘Hademar’ przygotowane do sprzedaży
jest w miarę wyrównane. Mogą ewentualnie występować pewne wahania
wielkości zbiorów, wynikające jednak
pierwotnie planowanego, a przyczyną
sadzony zazwyczaj do około połowy
z przebiegu pogody (m.in. wysokich
były opóźnienia w dostawie sadzonek.
kwietnia. Na wszystkich kwaterach zatemperatur) czy błędów uprawowych
W tym gospodarstwie tradycyjnym terłożonych z sadzonek z gołymi korze(występowanie chorób lub niewłaściwe
minem zakładania upraw z sadzonek
niami usuwa się z roślin pierwsze pędy
podawanie pożywki).
kwiatostanowe. Czasami
W przypadku sadzonek
taki zabieg – ale w nieW ubiegłym roku w tunelach
typu tray plantator wybiera
wielkim stopniu – przemateriał z minimum dwieprowadza się też w uprawie
w gospodarstwie państwa Janiaków
założonej z sadzonek doma, a optymalnie z trzema
koronami. Jak ocenia, warto
niczkowanych. Pozytywnie
spośród truskawek powtarzających
zapłacić więcej, aby uzywpływa on na rozbudowę
skać wczesny i wysoki plon.
systemu korzeniowego oraz
owocowanie uprawiano odmiany
Ubiegłoroczne nasana jakość owoców.
dzenia odmiany ‘HadeW tym gospodarstwie
‘Hademar’, ‘Vivara’, ‘Murano’
mar’ (fot. 5) założono pod
nad ułożeniem prawidłokoniec marca, odmian ‘Muwych programów nawooraz nową – ‘Aurora Karima’.
rano’ (fot. 6) i ‘Vivara’ (fot. 7
żenia oraz ochrony roślin
na str. 24) w pierwszych
czuwają doradcy z firmy
Delphy. Dodatkowo Dawid
dniach kwietnia, a po 20
kwietnia posadzono odmianę ‘Aurora
typu tray jest koniec marca, a materiał
Janiak współpracuje z przedstawicieKarina’ (fot. 8 na str. 25). Termin był
z gołymi korzeniami, w zależności od
lami włoskiej firmy Grena i polecanym
o mniej więcej 3 tygodnie późniejszy od
panujących temperatur, zostaje poprzez nią specjalistą Stefano Corra. PoR
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Fot. 5. Plonowanie odmiany ‘Hademar’ na początku lipca ub. roku

Fot. 6. Owoce ‘Murano’ przygotowane do sprzedaży

23

łączenie wiedzy uzyskiwanej od tych
dwóch zespołów doradczych umożliwiło zoptymalizowanie technologii
uprawy truskawek w tym podkaliskim
gospodarstwie.
Plantator ocenia, że na kondycję
roślin korzystnie wpływa podawany
im biostymulator Idrogrena. Zawarte w nim poliaminy chronią je przed
wpływem stresów biotycznych i abiotycznych. Związki te odgrywają kluczową rolę w procesie podziału i wzrostu
komórek, a więc m.in. w regeneracji
uszkodzonych roślin oraz w dojrzewaniu owoców. Są też naturalnie wytwarzane przez roślinę, zatem po podaniu
jest ona w stanie je rozpoznać i szybko pobrać, a to pozwala przekierować
energię na rozwój plonu zamiast na
walkę ze skutkami stresu. W tym gospodarstwie produkt ten aplikowany
jest już na etapie „zalewania” podłoża,
w które będą sadzone rośliny. Następnie przez cały sezon podawany jest
w niewielkich dawkach przez fertygację. Dodaje się go do zbiornika A,
w którym z reguły rozpuszczane są
saletra wapniowa, potasowa, magnezowa oraz mikroelementy. Regularna
aplikacja poliamin przez cały czas
uprawy powoduje, że nasze rośliny
są nie tylko mniej wrażliwe na wysokie
lub niskie temperatury, ale również
mniej porażane przez patogeny – uważa Dawid Janiak. Produkty zawierające poliaminy wykorzystuje się w tym
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Nasze podłoże ma dokładnie takie działanie, jakiego
oczekują nasi klienci. Jest to efekt tego, że są oni dla
nas nieodzowną częścią procesu dostrajania mieszanki.
Nasz sukces zawdzięczamy także temu, że starannie
myjemy i buforujemy kokos wchodzący w skład wielu
mieszanek. Oprócz tego produkujemy na zamówienie
a w naszym laboratorium analizujemy jakość surowca
i gotowego produktu. Proszę o kontakt telefoniczny ze
mną lub jednym z moich współpracowników i przedstawienie nam swoich oczekiwań wobec idealnego
podłoża.

Dorus Verhoeven

Legro Sales
T +31 (0) 88 0081800
salessupport@legrogroup.com
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Fot. 7. ‘Vivara’ na początku owocowania

CAŁOROCZNE
bez demontażu sezonowego folii
bez dodatkowej pracy przy przewietrzaniu
bez zbędnych strat ciepła

gospodarstwie również w zabiegach
ochrony roślin. Jak ocenia plantator,
niewielki dodatek tych związków do
standardowych środków ochrony poprawia skuteczność ochrony, a także
pozwala obniżyć dawki preparatów, co
przekłada się na spore oszczędności.
Uważa, że właśnie dzięki biostymulacji
poliaminami – niewielkimi dawkami,
ale przez cały okres uprawy – udaje
się utrzymać dobrą kondycję roślin,
co przekłada się na wielkość i jakość,
w tym smak, oferowanych owoców.
W tym gospodarstwie w pierwszych
tygodniach po posadzeniu truskawek
stosuje się standardowy program
ochrony chemicznej, a od chwili wejścia roślin w okres kwitnienia ochronę
opiera się głównie na produktach biologicznych. W celu zapobiegania porażeniu roślin przez patogeny grzybowe
wykorzystuje się np. Serenade ASO
i Polyversum WP. W walce ze szkodnikami z dobrym rezultatem wykorzystuje
się środek Naturalis, który przeznaczony jest do zwalczania form dorosłych,

a także jaj i larw mączlików, wciornastków, przędziorków, drutowców oraz
niektórych gatunków mszyc w szklarniach i pod osłonami. Jeśli produkty
biologiczne nie dają zadowalającego
efektu, a w danym okresie możliwe jest
użycie standardowych insektycydów,
sięga się również po takie produkty.
W walce z wciornastkami korzysta się
wówczas z preparatów Benevia czy
Spintor lub z ograniczającej populację
tych szkodników abamektyny, stosowanej też czasami do ograniczenia
populacji przędziorków.
Dawid Janiak ocenia, że w walce
z szarą pleśnią oraz innymi chorobami grzybowymi dobrze sprawdzają się
produkty zawierające miedź systemiczną, np. Activicur (dostępny jest w sieci
sklepów Activ), które zapewniają długotrwałą ochronę truskawek przed tą
chorobą. Uważa też, że czynnikiem, który zapewnia dobrą zdrowotność roślin,
jest korzystanie co roku z nowych mat,
a w przyszłości – z wymienianego co
sezon podłoża.
www.jagodnik.pl
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Fot. 8. ‘Aurora Karima’ w czasie owocowania

Ocena odmian
W 2021 roku w tym gospodarstwie najwyższy plon dała odmiana ‘Hademar’
– w pierwszym rzucie uzyskano w jej
przypadku średnio około 0,5 kg owoców
z rośliny. W dalszej części sezonu nadal
dobrze plonowała i łączny plon wyniósł
średnio mniej więcej 2 kg z rośliny.
Plenna i warta uwagi jest również
‘Vivara’, która jednak w tym gospodarstwie pod względem plonu o około 30% ustępuje odmianie ‘Hademar’.
W ubiegłym sezonie średnio natomiast
plonowała ‘Murano’, w związku z czym
nie została uwzględniona przez państwa Janiaków w planach nasadzeniowych na 2022 rok, mimo iż jej owoce
uważane są za najsmaczniejsze z produkowanych w tym gospodarstwie.
Interesująca jest, być może, również
‘Aurora Karima’, choć ze względu na
późny termin sadzenia 2021 roku, w jej
przypadku na razie trudno ocenić możliwy do uzyskania plon. Warte uwagi są
jednak cechy jej owoców – smak oraz
dobra trwałość w obrocie (fot. 9 na
styczeń 2022

str. 26). Dla niektórych wadą może być
ich ciemnoczerwony kolor, gdy jednak
klienci poznali wspomniane wcześniej
zalety tych owoców, raczej nie występowały problemy z ich sprzedażą –
informował Dawid Janiak. Dla uzyskania optymalnego smaku owoców tej
odmiany powinny one pozostawać na
roślinie do czasu osiągnięcia dojrzałości
zbiorczej, w przeciwnym razie są zbyt
mało słodkie. W 2022 chcemy posadzić wszystkie sadzonki tej odmiany
jak najwcześniej. Przez opóźnienie
w sadzeniu oraz zimne i deszczowe
dwa tygodnie sierpnia nie wykorzystaliśmy potencjału tej odmiany (fot. 10).
Przy sprzątaniu mat na koniec sezonu
oberwałem kwiaty i owoce z kilkunastu
roślin. Było wtedy jeszcze na nich po
50-60 kwiatów i owoców. Rekordowe miały po 114 sztuk – informował
Dawid Janiak.
W uprawie wszystkich odmian dużą
wagę przywiązuje się do regularnego
usuwania starych, nieproduktywnych
liści. Zabieg taki pozwala odmłodzić
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Fot. 9. Owoce odmiany ‘Aurora Karina’ przygotowane do sprzedaży
fot. 4-10 D. Janiak  

rośliny i stymuluje je do tworzenia kolejnych pędów kwiatostanowych.
Właściciele „Rajskiej truskawki” oceniają, że zainteresowanie truskawkami odmian powtarzających owocowanie
w ostatnich latach stale rośnie. Do coraz liczniejszej rzeszy konsumentów dociera informacja, że polskie owoce
truskawek można kupić poza dotychczasowym okresem
największej ich podaży, która przypada na czerwiec. Jeśli
jednak chcemy utrzymać pozytywny trend rosnącej konsumpcji truskawek powtarzających owocowanie, trzeba do
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Fot. 10. Rośliny odmiany ‘Aurora Karima’ podczas letniego „wyrzutu”
kwiatów					

uprawy wybierać nie tylko plenne odmiany o efektownym
wyglądzie owoców, ale również o bardzo dobrym ich smaku. Poza tym, ważne jest oferowanie ich w atrakcyjnych
opakowaniach, w naszym przypadku są to najczęściej
0,5-kilogramowe plastikowe pojemniki – tłumaczył Dawid
Janiak, który ma w planach wprowadzenie także niewielkich
opakowań kartonowych na owoce. Plantatorzy oceniają
miniony sezon jako dobry pod względem cen. W okresie
głównej podaży truskawek z tego gospodarstwa mieściły
się one w przedziale 13-16 zł/kg.
Planowana inwestycja w tym gospodarstwie to wysokie
foliowe tunele zblokowane, które mają być postawione na
0,4 ha. Ma ona zostać zrealizowana przy wykorzystaniu dofinansowania uzyskanego w ramach PROW na lata 2014-2020,
w ramach środków na modernizację gospodarstw rolnych.
Zdecydowano się na obiekty z firmy Haygrove, których konstrukcję tworzą rury o owalnym przekroju. Mimo rzadszego
ustawienie wręg, z zapewniają one bardzo dobrą wytrzymałość na niekorzystne warunki pogodowe (wiatr i śnieg).
W tym bloku tunelowym uprawa też będzie prowadzona na
rynnach. Jak oceniają państwo Janiakowie, taki system staje
się niezbędny także m.in. w związku możliwością zatrudnienia
odpowiedniej liczby osób do zbioru – w tym regionie raczej
trudno byłoby pozyskać pracowników, gdyby truskawki
uprawiane były tradycyjnie w glebie.
www.jagodnik.pl
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Bezpieczeństwo
na różnych etapach
produkcji sadzonek
Michał Piątek

Fot. 1. Na tych kwaterach pozyskane zostaną sadzonki

Wizyta w holenderskiej szkółce Neessen Aardbei- en Aspergeplanten (fot. 1) była dobrą okazją
do zapoznania się z wysokimi standardami dotyczącymi technologii produkcji materiału
nasadzeniowego. To rodzinnie zarządzane gospodarstwo zlokalizowane jest w Grashoek koło
Venlo, a produkcja zdrowych, wolnych od agrofagów sadzonek truskawek stanowi w nim priorytet.
Tradycja i jakość
Gospodarstwo ma ponad 100-letnią tradycję, jego początki sięgają 1906 roku,
a założone zostało z myślą o produkcji
zwierzęcej. Produkcję sadzonek truskawek zapoczątkował w latach 80. XX wieku Peter Neessen, ojciec Johana Neessena. Obecnie to rodzinne gospodarstwo
prowadzone jest na mniej więcej 200 ha,
w tym na produkcję sadzonek truskawek
przeznaczone jest ok. 130 ha. Wykorzystywane w tym celu są także obiekty
szklarniowe o łącznej powierzchni 7 ha.
Specjalizujemy się obecnie głównie
w produkcji materiału nasadzeniowego
truskawek. Za cel nadrzędny stawiastyczeń 2022

my wysoką jakość sadzonek, która ma
źródło w zdrowotności roślin. Nie można
uzyskać dobrych wyników produkcyjnych, gdy korzysta się z porażonych
przez choroby roślin. W związku z tym,
dokładam wszelkich starań, by sadzonki, które otrzymują od nas plantatorzy,
były wolne od agrofagów. Wokół tego
założenia stworzyliśmy w Neessen całą
koncepcję produkcji materiału roślinnego przeznaczonego do wykorzystania
na towarowych plantacjach truskawek
– tłumaczył Johan Neessen (fot. 2 na
str. 28). Rośliny mateczne, a więc wyjściowy materiał do dalszej propagacji,
pozyskiwane są z Naktuinbouw i sa-

dzone w szklarni zabezpieczonej przed
dostępem patogenów i szkodników. Coroczna parowa dezynfekcja obiektu daje
pewność, że jest on wolny od zagrożeń
mogących wpływać na jakość produkowanych sadzonek. Rosnące zainteresowanie materiałem szkółkarskim wysokiej
jakości sprawiło, że konieczna okazała się
inwestycja w kolejną szklarnię o takim
samym przeznaczeniu. Została wzniesiona w 2010 roku, a realizacji tej inwestycji
towarzyszyła gruntowna modernizacja
już wykorzystywanego obiektu. W obu
szklarniach wydzielone są kwatery dla
roślin matecznych poszczególnych odmian (fot. 3). Produkcja partii sadzonek
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Fot. 2. Johan Neessen w swoim gospodarstwie

trwa niemal 2 lata. Trzeba „mieć nosa”,
by przewidzieć, na które odmiany będzie
zapotrzebowanie w nadchodzących sezonach. Wiele zależy od przebiegu pogody i od tego, jak poszczególne kreacje
poradziły sobie w poprzednich latach.
Część informacji płynie od plantatorów,
których zaopatrujemy. Pewne wiadomości, zwłaszcza te dotyczące dobrze
rokujących nowych odmian, uzyskujemy
ze spółki Fresh Forward, której jesteśmy
udziałowcem. Wielu plantatorów szuka
nowości o lepszych cechach genetycznych niż w przypadku już sprawdzonych odmian. Staramy się przewidywać
trendy, by móc zaopatrzyć gospodarstwa w pożądany produkt – wyjaśniał
szkółkarz. Jednym z wyzwań, jakie stawia
przed plantatorami przyszłość, będzie
konieczność uprawy truskawek na glebach „zmęczonych” wieloletnią uprawą

Fot. 3. Szklarnia, w której uprawiane są rośliny mateczne
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tych roślin w warunkach ograniczonej
i sukcesywnie kurczącej się dostępności
dozwolonych środków ochrony roślin.
W sukurs plantatorom musi przyjść
hodowla, zapewniająca zwiększoną genetyczną tolerancję nie tylko na choroby odglebowe, ale także na szkodniki.
Johan Neessen zapewnia, że prace w tej
szkółce prowadzane są tak, by już teraz
uwzględniać zagrożenia związane z tymi
niekorzystnymi czynnikami.
W dwóch cyklach
Zdaniem Johana Neessena, wydłużony
czas produkcji sadzonek zwiększa ryzyko ewentualnego pojawienia się infekcji.
W szklarniach realizuje się więc jedynie
dwa cykle produkcyjne, a następnie obiekty są dezynfekowane. Rośliny mateczne
uzyskane z materiału wyjściowego z pochodzącego z Naktuinbouw uprawiane są
w substracie na rynnach, a część także
w glebie. Z wytwarzanych przez nie rozłogów pozyskuje się sadzonki do dalszej
propagacji. W obiekcie, który zabezpieczony jest przed dostępem szkodników,
panuje wysoki reżim sanitarny, a pracownicy wchodzący do szklarni muszą
za każdym razem odbywać dezynfekcję.
Obiekt wyposażony został w zautomatyzowany system wietrzenia, a także w kurtyny cieniujące automatycznie zaciągane
w przypadku intensywnej operacji słonecznej. Automatycznie odbywa się także
podlewanie sadzonek, a liczba cykli i ilość
dostarczanej wody dostosowywane są do
poziomu transpiracji.
Materiał pozyskany z roślin matecznych uprawianych w szklarniach sadzony
jest na kwaterach polowych. Pod koniec
września, gdy odwiedziłem tę szkółkę,
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trwało w niej akurat wykopywanie zielonych sadzonek odmiany ‘Calinda’ na potrzeby hiszpańskich odbiorców. Materiał
nasadzeniowy takiego rodzaju cieszy się
w Hiszpanii dużym zainteresowaniem.
Odwiedziliśmy także kwatery, z których
późną jesienią i zimą pozyskiwane miały
być sadzonki dla plantatorów z krajów
o podobnych jak w Polsce warunkach klimatycznych. Z roślin tych produkowany
będzie materiał frigo w różnych klasach
jakościowych. W tej szkółce produkuje
się również wielokoronowe sadzonki zagonowe (ang. waiting bed) – WB (fot. 4)
w trzech klasach: light, medium i heavy.
Polscy plantatorzy mogą w niej także
nabyć sadzonki typu tray (fot. 5) i mini
tray. Gleba na kwaterach polowych także
jest dezynfekowana (fot. 6), co dopuszczone jest holenderskim prawem raz na
5 lat. Zabieg taki zmniejsza presję chorób,
a także chwastów
Sauna parowa
dla truskawek
W tej szkółce selekcjonowane partie sadzonek – na razie dotyczy to wyłącznie
roślin matecznych – umieszcza się w tzw.
saunach parowych. To innowacyjne komory, w których paletowy ładunek sadzonek najpierw podgrzewany jest przez
godzinę do temperatury 37°C. W tym
czasie rośliny wytwarzają enzymy zapewniające im tolerancję na wysokie
temperatury. Po tym okresie wnętrze
komór jest schładzane do 29°C, potem
wtłaczana jest do nich para wodna i uzyskuje się w komorze temperaturę 4344°C, którą następnie utrzymuje się przez
2 godziny. Taki sposób traktowania sadzonek został wymyślony głównie w celu

Fot. 4. Kwatera z sadzonkami zagonowymi WB				

uwolnienia roślin od występujących na
nich ewentualnie szkodników. Badania
wykazały jednak, że to niezła metoda
redukcji lekkiego porażenia roślin przez
Phytophthora sp., a także przez mączniaka prawdziwego. Spektrum zwalczanych
zagrożeń jest jednak znacznie szersze.
To interesująca, niechemiczna metoda
zapewnienia dobrej zdrowotności roślin, z pewnością wkrótce zrobi się o niej
głośno. Myślę, że w przyszłości także
sadzonki przeznaczone na plantacje towarowe będzie można w taki sposób
zabezpieczać – mówił Johan Neessen. Po
takiej kuracji nie jest jednak możliwe ponowne umieszczenie sadzonek w chłodni, bowiem daje im ona silny bodziec do
rozpoczęcia wegetacji. Powinny więc
stosunkowo szybko, najlepiej w ciągu
kilku dni, zostać posadzone.

fot. 2-5 M. Piątek

Fot. 5. Dobrze przekorzeniona bryła podłoża
gwarantuje szybką adaptację sadzonek na
nowym miejscu
R
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Fot. 6. Okrywanie gleby specjalną czarną folią na czas dezynfekcji						

Propozycje do uprawy w Polsce
Zapytałem Johana Neessena, jakie odmiany może zarekomendować polskim plantatorom. Zwrócił uwagę przede
wszystkim na odmianę ‘Verdi’, która nadaje się do uprawy zaR
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fot. 1, 6 G. Słowik

równo gruntowej, jak i w tunelach. Podał przykład z Niemiec,
a więc kraju o warunkach klimatycznych zbliżonych do panujących w Polsce, skąd pochodzą sygnały o bardzo dobrych
wynikach uzyskiwanych w uprawie tej kreacji w otwartym
gruncie. Jest stosunkowo odporna na choroby odglebowe,
a zwalczanie mączniaka w jej uprawie jest dość proste. Przede
wszystkim, jak powiedział szkółkarz, atutem tej odmiany jest
jednak plon, a owoce są duże i smaczne, jej udział w uprawie
w Europie będzie na pewno rósł. Sprawdzoną kreacją jest
‘Rumba’, której owoce prawidłowo wyprodukowane są bardzo
smaczne i, wbrew pojawiającym się nieraz opiniom, nieźle
znoszą transport.
Oferta tej szkółki jest jednak znacznie szersza – można się
z nią zapoznać, na przykład, odwiedzając stronę internetową
gospodarstwa. W trakcie naszego spotkania szkółkarz podkreślał, że dostrzega rosnące znaczenie polskiego rynku i m.in.
z uwagi na ten fakt zdecydował się zapewnić w gospodarstwie
telefoniczną obsługę w języku polskim.
Johan Neessen w trakcie mojej wizyty szkółce zwrócił
uwagę na jeszcze jedną ważną sprawę. Jak powiedział,
zdrowotność sadzonek i roślin w trakcie ich uprawy
na plantacjach towarowych można jedynie pogorszyć,
ale nie da się jej poprawić. Jeżeli nasadzenie zostanie
założone z zainfekowanego materiału, to przywrócenie
roślin do dobrej kondycji jest niemożliwe lub bardzo
kosztowne bez gwarancji sukcesu. W związku z tym –
wobec niebywale szybko rosnących kosztów środków
produkcji, w tym m.in. nawozów – kupowanie sadzonek
z niesprawdzonych źródeł, marnowanie na nie funduszy
i poświęcanie im czasu, jawi się czystym szaleństwem.

NASI DYSTRYBUTORZY

Janusz Ostrowski: tel. 060 2638387 - janusz.polonia@gmail.com
Marcin Piotr Mitura: tel. 088 8824313 - geoplant.polska@wp.pl
Boryna: tel. 502 680449 - joanna@borynaplant.pl

*Odmiana podlegająca ochronie na mocy patentu, ®wspólnotowych praw ochrony odmian roślin, rozmnażanie zabronione.
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Truskawkowo
na expoSE
Tomasz Werner
fot. T. Werner

Duet targowy expoSE & expoDirekt, zorganizowany
w dniach 17-18 listopada 2021 roku w Karlsruhe, przebiegał w czasie zaostrzających się restrykcji związanych
z szalejącą nie tylko w tym regionie Niemiec kolejną falą zachorowań na COVID-19. Widoczna była mniejsza niż w przypadku
poprzednich edycji liczba zwiedzających. Zgodnie z wytycznymi,
organizatorzy zadbali o to, by wstęp na targi miały tylko osoby
z certyfikatem potwierdzającym szczepienie lub odporne po przejściu
choroby, zdecydowana większość gości nosiła maseczki. Dawało to
poczucie, że wydarzenie jest w miarę bezpieczne. Podobne zasady
warto by wprowadzić również w Polsce w trakcie odbywających się
u nas targów i szkoleń.

Innowacje i nagrody
Rosnące koszty produkcji i problemy
z dostępnością wielu rozwiązań dla
produkcji ogrodniczej spowodowały, że
właśnie takie tematy często poruszano
w rozmowach z wystawcami. Podczas
targów swoją ofertę zaprezentowało
369 firm z jedenastu krajów, a jak podają
organizatorzy, ich ekspozycje odwiedziło 5000 osób. Jesteśmy zadowoleni
z targowego duetu, mimo iż odwiedzających było o 25 procent mniej niż podczas poprzedniej edycji, co na pewno
było skutkiem gwałtownego wzrostu
liczby infekcji koronawirusowych oraz
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Fot. 1. Maszyna Tornado do usuwania folii
z zagonów

Fot. 2. Toprial to system stołów uprawowych
fot. 1-11 T. Werner

zwiększenia związanych z tym restrykcji na początku targów. Niemniej jednak, jubileuszowe, bo 25. targi expoSE
i 10. Targi Marketingu Bezpośredniego
expoDirekt należy uznać za udane –
stwierdził Simon Schumacher, dyrektor Związku Południowoniemieckich
Hodowców Szparagów i Truskawek
(VSSE), organizatora targów.
Od kilku lat w ramach tych targów
przyznawane są nagrody za innowacyjność. W 2021 roku, spośród 16 zgłoszeń,
w ramach expoSE przyznano trzy nagrody. Dla producentów owoców jagodowych
interesujące mogą być dwie z nich, które
otrzymało niemieckie przedsiębiorstwo
4Disc. Jedną za maszynę Tornado do
usuwania folii z zgonów, na których rosły
truskawki (fot. 1). Folia jest podnoszona za
pomocą obracających się poziomo tarcz
o regulowanym kącie pracy, z plastikoO
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Fot. 3. eSprinter Mercedes-Benz z technologią BS

wego materiału opadają gleba i resztki
roślinne, a następnie może on być zwijany
w rolki bez rdzenia, co ułatwia jego utylizację. Kolejną nagrodę firma ta otrzymała
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za system stołów uprawowych Toprial
(fot. 2). Pojemniki z substratem ustawiane
są w nim na rurach, po których można
je przesuwać. Takie rozwiązanie, oprócz
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stabilizacji pojemników, ma również ułatwić ich układanie, poprzez przepychanie.
W tym systemie można też zamontować
rynny odprowadzające pożywkę, a także
rozwiązania do napinania taśm podtrzymujących pędy kwiatostanowe.
Nagrodę targów expoDirekt otrzymała firma BSK za połączenie elektrycznego modelu eSprinter Mercedes-Benz
z technologią BS, która umożliwia zasilanie wnętrza pojazdu energią zmagazynowaną w trakcie jego poruszania
się (fot. 3). Samochód ten przeznaczony jest do wykorzystania w sprzedaży
bezpośredniej różnego rodzaju produktów. W ramach sektora poświęconego
sprzedaży bezpośredniej jedną z nagród
przyznano też firmie Hepro za mobilną,
bezdotykową kolumnę do dezynfekcji
rąk, o nazwie Footstep hygiene (fot. 4),
uruchamianą poprzez naciśnięcie nogą.
Urządzenie działa bez zasilania elektrycznego, wyposażone jest w pompę
odporną na działanie etanolu i nie wymaga konserwacji, a 5-litrowy pojemnik napełniony płynem odkażającym
wystarcza na 3500 dezynfekcji.
Kilka nowych maszyn usprawniających pracę na plantacjach truskawek zaprezentowało przedsiębiorstwo
Heuling Maschinenbau GmbH. Jedną
z nich jest napędzane przez pompę hydrauliczną urządzenie przeznaczone do
wykaszania międzyrzędzi na plantacjach truskawek, na których nie stosuje
się herbicydów (fot. 5). Jak informował

33

Fot. 4. Bezdotykowa kolumna do dezynfekcji rąk, o nazwie Footstep hygiene

Fot. 5. Urządzenie przeznaczone do wykaszania międzyrzędzi na plantacjach truskawek
R

E

K

L

A

M

A

NAJLEPSZEJ JAKOŚCI SADZONKI MALINY W TYPIE
PLUG DLA PROFESJONALNYCH PRODUCENTÓW
Primalba®

Clarita®

Wczesność
Owoce najwyższej jakości
Szybki zbiór

styczeń 2022

www.berryplant.com

Średnio-późne dojrzewanie
Jasnoczerwony kolor
Łatwe w zbiorze

BERRYPLANT
Via delle Meie, 15 - 38042 Baselga di Pinè (TN) - Italy - T. +39 0461 557405 - info@berryplant.it

www.berrytech.it

truskawka

34

niki hydrauliczne. Ręczne urządzenia
nie mają takich możliwości, a przez to
i stabilność nóg jest gorsza – tłumaczył
Ulrich S. Heuling.

Fot. 6. Maszyna przeznaczona do wkręcania kotew podczas montażu tuneli

Fot. 7. Ruud Venner z firmy Fresh Forward informował o nowej odmianie ‘Twist’
truskawki
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Ulrich Schulze Heuling, zostało ono
skonstruowane na zamówienie szwajcarskich i niemieckich ekologicznych
plantatorów, którzy w międzyrzędziach
wysiewają trawę lub inne rośliny. Uwagę przyciągała również maszyna przeznaczona do wkręcania kotew podczas
montażu tuneli (fot. 6). W mojej ocenie,
zwłaszcza firmy zajmujące się usługowo instalowaniem tuneli lub osoby
samodzielnie montujące takie obiekty
na większych areałach powinny korzystać z naszego rozwiązania. Daje
ono pewność, że kotwa będzie nie tylko
zamocowana we właściwym miejscu,
ale przede wszystkim wkręcona z odpowiednią siłą, co zapewniają siłow-

Nowa odmiana
Targi w Karlsruhe zwykle stanowią
dobrą okazję do prezentacji nowych
odmian. Tegoroczną edycję wykorzystała firma Fresh Forward, aby przedstawić nową, bardzo wczesną odmianę
truskawki – ‘Twist’ (FE2015). Jak informował Ruud Venner (fot. 7) z tego
przedsiębiorstwa, w 2022 roku planowane jest wyprodukowanie 5 mln jej
sadzonek, które będą oferowane przez
szkółki Van Alphen Aardbeienplanten, de Kemp, Neessen i Rapo, będące współwłaścicielami firmy Fragaria
Holland współpracującej z hodowcami
i zajmującej się testowaniem nowych
odmian. Jak oceniają hodowcy, odmiana
ta jest warta uwagi jako alternatywna
wobec ‘Clery’ czy ‘Flair’. ‘Twist’ ma mniej
„generatywny” wzrost niż ‘Clery’, ale
rośnie silniej niż ‘Flair’. Ma długie pędy
kwiatostanowe, na których tworzy się
średnio 6 lub 7 kwiatów. Wykazuje duże
zapotrzebowanie na wodę i powinna
być uprawiana na glebach o dobrej
strukturze. Jej „okno” zbiorcze jest podobne jak przypadku ‘Flair’, a zbiory
rozpoczynają się 2-5 dni przed ‘Clery’. Ostatnie doświadczenia pokazały,
że plonuje słabiej niż ‘Clery’, ma jednak większy niż ona udział owoców
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 lasy I w plonie ogólnym, co zapewnia
k
dobrą efektywność zbioru. Owoce tej
nowości są smaczne, mają atrakcyjny
wygląd i kształt wydłużonego stożka,
a ich jasnoczerwony kolor utrzymuje
się nawet po krótkotrwałym przechowaniu. Od początku okresu owocowania
uzyskują właściwy kształt.
Numery 1, 2 i 3
Wizytę na stoiskach kilku szkółek,
które swoją ofertę prezentowały podczas targów, wykorzystałem, aby zapytać o odmiany truskawki cieszące
się największym zainteresowaniem
plantatorów. Dariusz Bujak (fot. 8)
z holenderskiej firmy de Kemp informował, że w przypadku tego przedsiębiorstwa odmianą numer jeden
spośród najwcześniej owocujących
jest ‘Rumba’. Kolejne miejsce pod
względem zainteresowania zajmują
‘Verdi’ i ‘Allegro’. W grupie odmian
późnych rośnie znaczenie ‘Malling
Allure’, w tym segmencie ważne są
również ‘Florence’ oraz ‘Malwina’. Jak

Fot. 8. Dariusz Bujak (z prawej) i Bram van Hasseldonk reprezentowali firmę de Kemp

ocenia, dobrze zapowiada się pokazana na targach nowość, truskawka
‘Twist’. Na uwagę zasługuje również
odmiana środka sezonu, na razie pod
numerem FE2122, która dojrzewa 2-3
dni po ‘Sonacie’ i plonuje na podobnym
jak ona poziomie. Stwierdził, że powin-

na zachwycać wyjątkowo smacznymi
owocami. Interesującą odmianą, która
wymaga małej liczby godzin chłodu,
jest ‘Fandango’, polecana do uprawy
z sadzonek typu tray, które w grudniu
będą sadzone w szklarniach. Posadzone tam będą owocować od marca do
R
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Fot. 9. Constantin Kaack z niemieckiej szkółki Kaack, wśród najpopularniejszych w sprzedaży
z jej oferty, wymienił trzy odmiany: ‘Magnum’, ‘Elegance’ i ‘Malwinę’

lipca, zapewniając owoce bardzo dobrej
jakości zarówno jeśli chodzi o wygląd,
jak i o smak. W jej przypadku można
liczyć na średni plon rzędu 1 kg z rośliny
i prawie 100% owoców klasy I. Zapewnia owoce trwałe w obrocie. Zasługuje
na uwagę również ze względu na jej
odporność na Phytophthora cactorum.
Firma de Kemp jest jedną z niewielu
europejskich szkółek produkujących
ekologiczne sadzonki truskawek, których oferta – w związku z rosnącym
popytem ze strony zachodnioeuropejskich producentów ekologicznych
truskawek – stale rośnie. Przy zakupie
takiego materiału trzeba się jednak liR
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czyć z ceną około 1,4 raza wyższą niż
w przypadku sadzonek produkowanych
konwencjonalnie.
Constantin Kaack (fot. 9) z niemieckiej szkółki Kaack, wśród najpopularniejszych w sprzedaży z jej oferty,
wymienił trzy odmiany: ‘Magnum’, ‘Elegance’ i ‘Malwinę’. Z nowości tego przedsiębiorstwa, przeznaczonych do wczesnej uprawy tunelowej, warto zwrócić
uwagę na ‘Duchesse’, która jakością
owoców może przypominać ‘Magnum’,
ale dojrzewają one o tydzień wcześniej.
Rośliny tej nowości są mało podatne
na choroby, co dotyczy szczególnie
mączniaka, nie zaobserwowano w jej

przypadku również większych problemów z P. cactorum. Odmiana ta będzie
sprawdzała się w uprawie zarówno na
wczesny zbiór, jak i na zbiór jesienno-wiosenny. Wśród innych wczesnych
kreacji wyróżnia się smakiem oraz wysokim plonem owoców świetnej jakości
– tłumaczył Constantin Kaack.
W ofercie tej firmy pojawiła się
także nowa odmiana truskawki powtarzająca owocowanie – ‘Sweet Ann’,
która pochodzi z amerykańskiego programu hodowlanego prowadzonego
przez amerykańską szkółkę Lassen
Canyon. Ma atrakcyjne owoce w kształcie wydłużonego stożka, które średnią
masę wynoszącą około 35 gramów
utrzymują przez większość okresu
zbioru. Są smaczne, o efektownym
jasnoczerwonym kolorze i błyszczącej skórce, dzięki temu, że nasiona są
w niej „zatopione”. Rośliny tej odmiany tworzą silny system korzeniowy
i wykazują podwyższoną odporność
na patogeny – uprawiana w Kalifornii
sprawdzała się np. na plantacjach ekologicznych, w wymagają jednak pełnej
ochrony przed Fusarium sp. Wykazują
dobrą tolerancję na roztocza.
Z kolei Paul van Lier (fot. 10) z holenderskiej szkółki Van den Elzen, w grupie
odmian „czerwcowych” truskawki wśród
najlepiej sprzedających się z oferty tej
firmy, wymienił ‘Malling Centenary’
(z uwagi na podatność na choroby, wymaga w szkółkach 3 razy więcej zabie-
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Fot. 10. Paul van Lier z holenderskiej szkółki Van den Elzen

gów niż inne truskawki), ‘Sonsation’ oraz
‘Falco’. Spośród odmian powtarzających
owocowanie najważniejsze w produkcji
tego przedsiębiorstwa są ‘Favori’ i ‘Hademar’ (zdrowo rośnie, jest mało podatna
na choroby) oraz ‘Arabella’ (sadzonki
produkowane głównie dla udziałowców

holenderskiego przedsiębiorstwa the
Greenery; daje mały plon – około 0,7 kg
z rośliny, ale bardzo smacznych owoców,
sprzedawanych jako produkt premium).
Przedstawiciele niemieckiej spółki hodowlanej Hansabred zwracali uwagę m.in.
na odmianę ‘Lola’, która należy do tru-
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skawek środka sezonu lub późnych, jej
owoce dojrzewają dwa dni po kreacji
‘Aprica’, a jej „okno” zbiorcze jest mniej
więcej o tydzień dłuższe. Owoce ma
duże do średnich (20-22 g), a pierwsze
– bardzo duże, ponad 38-gramowe. Mają
atrakcyjny czerwony kolor i błyszczącą
skórkę. Ich niewątpliwą zaletą jest dobra trwałość pozbiorcza, porównywalna
z owocami ‘Elegance’. ‘Lola’ zapewnia
wysoki plon, łatwych do zbioru owoców. Rośliny są kompaktowe, ale niezbyt
małe, zdrowe i mało podatne na choroby.
Monika Samolej (fot. 11) z firmy Poland
Plants, która w ofercie ma m.in. odmiany
tego niemieckiego hodowcy, zwracała
uwagę jeszcze na jedną, bardzo wczesną
kreację – ‘Rendezvous’. Jest porównywalna z ‘Clery’ i ‘Flair’, ale lepiej od nich
plonuje, zapewniając również większy
udział owoców klasy I. Są one duże,
atrakcyjne, jasnoczerwone, z błyszczącą
skórką. Mają bardzo dobry smak, nawet
po krótkim okresie przechowania. Są
łatwe do zbioru, a rośliny charakteryzują
się dobrym wigorem.
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malina

Agrotechnicznie
i sprzętowo
Michał Piątek

Podczas zeszłorocznej, 12. Światowej Konferencji Malinowej IRO, która odbyła się w Lublinie w pierwszej połowie maja (czyt. też „Jagodnik” 6-8/2021), zaprezentowano sporo
rozwiązań sprzętowych przeznaczonych do wykorzystania zarówno w uprawie malin, jak
i przy obróbce pozbiorczej ich owoców. Zapraszam do zapoznania się z ostatnią, czwartą częścią
relacji z tego wydarzenia, w której poruszam te właśnie wątki.
Trendy w uprawie
Dr Paweł Krawiec z firmy Horti Team mówił o zmianach w branży malinowej, dyktowanych przez rynek oraz postęp technologiczny. Jak ocenia, w Polsce coraz bardziej
popularne staje się zakładanie plantacji
z sadzonek typu plug plants, zamiast materiału z gołym korzeniem. Te pierwsze można sadzić w zróżnicowanych rozstawach,
na przykład 3,0 x 0,5 m (zagęszczenie
6666 szt./ha), 3,5 x 0,5 m (5700 szt./ha)
czy 3,0 x 0,4 m (8300 szt./ha). Zaletą
stosowania tego typu sadzonek jest możliwość uzyskania z „jesiennych” odmian
owoców już po mniej więcej 100 dniach
od posadzenia. Ponadto, taka plantacja
charakteryzuje się silnym wigorem i dobrą
zdrowotnością. Uprawa malin w tunelach, która w Polsce popularyzuje się m.in.
dzięki projektowi Malinowe Factory, to
wybór dla plantatorów zaopatrujących
odbiorców owoców deserowych. Pewne
innowacje widoczne są także w produkcji
malin w otwartym gruncie, a więc tych,
których znaczna część trafia do zakładów
przetwórczych. Formowanie wzniesionych, wyścielanych zagonów ma liczne
zalety, m.in. ułatwia zwalczanie chwastów i ogranicza liczbę nowych pędów
wyrastających z karpy korzeniowej – tłumaczył dr Paweł Krawiec.
Wskazał też na mniej popularny
w polskich warunkach model zakładania plantacji z wykorzystaniem sadzonek typu long cane. Taki materiał jest

drogi, ale – jeśli sadzonki i technologia
uprawy są odpowiednie – daje możliwość uzyskania, w produkcji gruntowej
w tunelu, wysokiego plonu i to zaledwie
kilka miesięcy po założeniu nasadzenia.
Przeprowadzone w Polsce w 2017 roku
doświadczenie z malinami odmiany ‘Glen
Dee’ wykazało, że z roślin posadzonych
13 kwietnia zebrano w tym samym
roku plon 15,5 t/ha. Zbiory zaczęły się
już 50 dni po założeniu uprawy, średnia
masa 100 owoców wyniosła 453,4 g,
średni plon z pędu – 0,9 kg, a z rośliny
– 1,9 kg. Zbiory zakończono 27 lipca.
Kolejną zmianą w technologii uprawy
malin w Polsce jest prowadzenie odmian
powtarzających owocowanie na podwójny zbiór. W tej technologii w roku zbioru
letniego oraz jesiennego sumaryczne
plony z hektara mogą przekroczyć 30 ton.
Mechanizacja zbioru
Gdy mowa o uprawie malin w otwartym
gruncie, niemal automatycznie nasuwa się zagadnienie mechanizacji zbioru
owoców w warunkach kurczącej się podaży sezonowej siły roboczej i wzrostu
stawek za pracę. Omówił je Andrew Herr
z amerykańskiego przedsiębiorstwa Littau Harvester, które produkuje kombajny
do zbioru owoców. Początki procesów
mechanizacji pozyskiwania owoców
jagodowych w północnozachodniej
części USA sięgają lat 70. XX wieku. Powierzchnia takich upraw, szczególnie bo-

rówki, najszybciej wzrastała w tym kraju
w ostatniej dekadzie poprzedniego milenium. Zwiększaniu areału towarzyszyła
poprawa jakości materiału nasadzeniowego oraz doskonalenie zasad żywienia
roślin. Te czynniki sprawiły, że kombajny
używane w stanach Waszyngton czy
Oregon, czyli w amerykańskim „zagłębiu” produkcji owoców dla przetwórstwa,
musiały stać się nie tylko większe, ale
i bardziej wydajne. W branży jagodowej,
a także w zbiorze np. wiśni dominują
tam obecnie samobieżne całorzędowe
maszyny, które Amerykanie określają
niekiedy mianem „ponadrzędowych”,
co dobrze oddaje istotę ich konstrukcji.
Urządzenia oferowane przez firmę
Littau Harvester, które nadają się do
pracy m.in. na plantacjach malin, składają się z tunelu z pracującym wewnątrz
zespołem otrząsaczy oraz z położonej
wysoko nad rzędem platformy. Na niej
znajduje się m.in. miejsce dla kierowcy
kombajnu. Za pomocą przenośników
owoce transportowane są na tę platformę, na której na stole selekcyjnym usuwane są z nich zanieczyszczenia. Owoce
trafiają następnie do skrzynek układanych na ruchomej części platformy, skąd
mogą zostać mechanicznie przeładowane na pojazd odwożący je do chłodni czy
bezpośrednio do zakładu mroźniczego.
Uzyskany w taki sposób plon może być
przeznaczony do mrożenia w klasie IQF.
Z naszych doświadczeń z wykorzystawww.jagodnik.pl
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Fot. 1. Kombajn podczas pokazowego zbioru malin na plantacji w Polsce						

niem kombajnów Harvester OR (fot. 1),
a więc takich, jakie sprowadza i wypożycza w Polsce firma Berry Innovation,
wynika, że w ciągu dnia pracy można
nimi zebrać kilka, a nawet kilkanaście
ton owoców i zaoszczędzić mnóstwo
godzin pracy. Przy stawkach, które musimy płacić w USA, ręczny zbiór owoców
przemysłowych już dawno przestał się
opłacać. Tak też pewnie stanie się w innych krajach – mówił Andrew Herr.
Kombajny te rzeczywiście są efektywne, a jakość uzyskanych owoców jest

bardzo dobra. Najważniejsze parametry
pracy maszyny w uprawie malin i borówek prezentuje tabela. Dla uzyskania
zakładanej wydajność zbioru ważne
jest, by plantacja była prowadzona po-
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fot. P. Krawiec

prawnie agrotechnicznie i plonowała na
właściwym poziomie. Optymalna rozstawa rzędów w uprawie malin wynosi
3 m, wysokość zagonów 45-60 cm, dla
efektywnego zbioru zagony powinny

Wydajność pracy urządzenia Harvester OR
Gatunek

Plonowanie
(t/ha)

Średni zbiór
dzienny (t)

Powierzchnia
dziennego zbioru
(ha)

Oszczędność
godzin roboczych
(%)
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11-18

15

1-3

90

malina

7-11

9-12

1-3

80

O

G

Ł O

S

Z

E

N

I

E

W Ł

A

S

N

E

W

Y

D A W C

Y

/JAGODNIKHORTUSMEDIA
Ponad 700 filmów
Ponad 8 mln wyświetleń
Ponad 12 000 subskrybentów
styczeń 2022

ZOBACZ I TY!

40

malina
mieć długość 200-400 m, a uwrocia, na
których odbywać się będzie rozładowywanie kombajnu, szerokość 12 m (jeżeli
mają służyć tylko zawracaniu, wystarczy
6 m). Rośliny u podstawy powinny być
prowadzone wąsko, by w trakcie zbioru
jak najmniej owoców spadało na glebę.
Druty montowane jako podpory pędów
na ogół nie przeszkadzają w zborach.
Standardowo do obsługi takiej maszyny
potrzebne są 3 lub 4 osoby.
Odrębnym zagadnieniem jest dobór
odmian maliny przydatnych do zbioru
mechanicznego. Z myślą o takiej metodzie wyhodowano ‘Cascade Harvest’,
odmianę owocującą na pędach dwuletnich. Jest wspólnym dziełem hodowców
z Uniwersytetu Stanu Waszyngton (WSU),
Uniwersytetu Stanu Oregon (OSU) i Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA). Przeznaczona jest do
uprawy w warunkach klimatu, jaki panuje
na  zachodnim wybrzeżu Kanady i USA,
a więc dość podobnych do tych w naszym
kraju. Jest ona obecnie sprawdzana również w Polsce i niebawem będzie można
na jej temat przekazać więcej informacji.
Mrożenie malin
Adrian Augustyn z polskiej firmy Unidex
mówił o tym, jak prawidłowo mrozić

maliny. Przedsiębiorstwo, które reprezentował, produkuje średnio 25 tuneli
mroźniczych rocznie, a większość z nich
(ok. 70%) instalowana jest poza granicami Polski. Zamrażanie malin (fot. 2)
jest jednym z najtrudniejszych zadań
ogólnie w branży mroźniczej. Problem
zaczyna się już w chwili zbiorów, ogólnie
można stwierdzić, że im szybciej owoce trafią z pola do tunelu mroźniczego,
tym lepiej. Okres ten nie powinien być
dłuższy niż 8 godzin. Znaczenie ma
także odległość, na jaką przewożone
są owoce. Im dłuższy transport, tym
większe ryzyko uszkodzenia malin.
Proces ich zamrażania nie jest poprzedzony myciem. Tempo pracy taśm czy
wentylatorów, częstotliwość drgań pulsatorów lub grubość warstwy owoców
są parametrami w pełni regulowalnymi,
co umożliwia uchwycenie równowagi
między szybkością pracy tunelu a precyzją przygotowania malin w standardzie IQF – wyjaśniał specjalista. Przekazał też, że w Polsce wykorzystywane
są dwa sposoby mrożenia malin – jeden
zakłada schłodzenie owoców w tunelu
mroźniczym od razu do –18°C, a drugi do
–14°C. W tym drugim przypadku owoce
po obróbce w tunelu są mniej kruche,
więc łatwiej je konfekcjonować. Dopie-

Fot. 2. Zestaw do mrożenia malin stworzony przez firmę Unidex

ro potem ich temperaturę już w mroźni
obniża się do –18°C. Dodatkową zaletą tej
metody jest pewna oszczędność energii.
Pasy, na których w tunelu zamrażane są owoce, produkuje amerykańska firma Intralox, zgodnie z projektem
Unidexu. Są wykonane z materiału, do
którego owoce nie przywierają, a proces
fluidyzacji przebiega płynnie i jakość
uzyskanej mrożonki jest wysoka. Do
tunelu maliny ze skrzynek wysypywane
są ręcznie. Ważne jest, aby odbywało
się to delikatnie, by nie rozkruszyć ani
nie zdeformować owoców. Ruch podajnika także jest płynny. Zazwyczaj
układa się cienką, pojedynczą warstwę
owoców, a wentylatory pracują z niską
prędkością. Takie nastawy wykorzystuje się w Polsce dla malin klasy ekstra,
a czas mrożenia partii owoców wynosi
wtedy ok. 10 minut. W przypadku mrożenia tzw. grysu linia mroźnicza może
pracować szybciej, pulsatory mogą mieć
większą amplitudę drgań, dzięki czemu
finalnie w tym samym czasie uzyskuje
się więcej mrożonki.
Unidex oferuje także inne jeszcze
rozwiązania, które ułatwiają prace przy
mrożeniu malin, na przykład platformy
czy podajniki na skrzynki. Każda instalacja wymaga dostosowania do indywi-

       fot. Unidex

www.jagodnik.pl
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dualnych oczekiwań inwestora, dlatego
zamawiający tunel powinien skontaktować się z przedstawicielem firmy, w celu
doprecyzowania szczegółów technicznych i montażowych.
Sortowanie optyczne
Podczas konferencji głos zabrał także
Stephen Jacobs, przedstawiciel firmy
Bühler, szwajcarskiego koncernu ze
160-letnimi tradycjami, który obecny jest w 140 krajach. Roczne obroty
przedsiębiorstwa wynoszą 3,3 mld dolarów, w tym ok. 5% inwestowane jest
w rozwój nowych produktów. W maju
2021 roku firma zarządzała 32 fabrykami, a zatrudnione w niej było łącznie
12 767 osób. Tylko w Europie ma ona
26 salonów sprzedaży, 23 punkty serwisowe i 17 zakładów produkcyjnych.
W dziedzinie sortowania żywności
przedsiębiorstwo działa od 1947 roku.
Mamy obecnie 7 typów sorterów przeznaczonych dla różnych branż. Optyczne sortowanie żywności zapewnia niezwykłą precyzję oraz bezpieczeństwo,
dzięki usunięciu niepożądanych zanieczyszczeń i ciał obcych, a także wysoką
wydajność instalacji, przy uzyskiwaniu
minimalnego udziału odpadu. Specjalizujemy się w optyce, oprogramowaniu i budowie urządzeń, opieramy się
na ścisłej komunikacji z ich obecnymi
i przyszłymi użytkownikami, a także
wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia
nauki – mówił specjalista.

Scharakteryzował też rozwiązania
przeznaczone do sortowania mrożonych
owoców i warzyw. Sortex FA dostępny
jest z ramami, które umożliwiają zamontowanie go na urządzeniach sortujących
o różnych wymiarach i przepustowościach, służy do usuwania wszelkich ciał
obcych z poddawanych oczyszczaniu
partii mrożonek. Wykorzystywana technologia detekcji InGaAsHD™ pozwala na
wykrycie elementów m.in. plastiku czy
tektury w mrożonych owocach. Z kolei
technologie Sortex PolarVision™ i ProFile™ umożliwiają detekcję kształtów, co
z kolei eliminuje ryzyko przedostania się
do produktu organizmów żywych, m.in.
ślimaków, czy elementów ze szkła lub
drewna. Najnowsze oprogramowanie
ProSortX 4.0™ pozwala na wydajną pracę linii, a sterowanie sortowaniem odbywa
się intuicyjnie. Firma zapewnia szkolenia
z zakresu korzystania z sorterów oraz
analizy danych zbieranych podczas pracy
tych urządzeń. Na tej podstawie można,
na przykład, modyfikować ilość odrzuconych produktów czy monitorować stopień
zużycia części i podzespołów. Dostępna
dla użytkownika jest także historia zdarzeń zaburzających optymalne działanie
sortownicy, co z kolei ułatwia eliminowanie ich w przyszłości.
Stephen Jacobs podkreślił, że w przypadku mrożonych malin urządzenia marki
Bühler odznaczają się efektywną pracą,
przy jednoczesnym zachowaniu precyzji usuwania niepożądanych elementów,

mogą też sortować produkt pod kątem
nieprawidłowości koloru owoców. Zapewniają delikatność, która sprawia, że
nie dochodzi do rozkruszania mrożonek.
Na całym świecie zamontowaliśmy 2530 tys. maszyn sortujących. Jesteśmy
zainteresowani współpracą z każdym.
Mogą to być więksi plantatorzy, grupy
producentów czy zakłady przetwórcze.
Każdy, kto mrozi lub chce mrozić owoce w klasie IQF, może skorzystać z naszego sprzętu i pomocy. Standardowa
wydajność naszych sorterów wynosi
ok. 3 t/godz., ale największe linie mogą
mieć nawet trzykrotnie większą. Jesteśmy
bardzo elastyczni. Rozważający inwestycję w sprzęt do sortowania powinni
skontaktować się z naszym lokalnym
przedstawicielem i z nim porozmawiać
o potrzebach i oczekiwaniach. Na podstawie takiego wywiadu w jednym z naszych
centrów przygotujemy spersonalizowaną
propozycję – informował specjalista.
W 12. Światowej Konferencji Malinowej IRO udział wzięli przedstawiciele branży z wielu krajów.
Wymiana informacji, także tych
dotyczących agrotechniki i sprzętu, na pewno jest potrzebna, bowiem w ostatnich latach znaczne
rozchwianie rynku powoduje, że
funkcjonowanie zarówno gospodarstw, jak i zakładów przetwórczych jest utrudnione.
R
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Regeneracja roślin
po stresie (cz. II)

Borówkowe
FACTORY
2021

Mariusz Podymniak

Ubiegłoroczna edycja projektu Borówkowe Factory miała nietypowy przebieg. Zdarzenia
pogodowe sprawiły, że nie było możliwe zrealizowanie wielu zaplanowanych doświadczeń,
ale z kolei sytuacja związana z silnym gradobiciem pod koniec czerwca, wymusiła nietypowe
działania. Dzięki nim udało się nie tylko odbudować potencjał młodych plantacji (czyt. też „Jagodnik”
8/2021), ale również zebrać owoce, które po nawałnicy pozostały na krzewach.

a

b

Fot. 1. Rośliny borówki po silnym gradobiciu (a) i po 2 miesiącach
regeneracji (b)

Plantacja po gradzie
Uczestnicy wrześniowego spotkania na plantacji dr. Pawła
Krawca mieli możliwość zobaczenia, jak wygląda owocująca
plantacja borówki po silnym gradobiciu, a także – jak udało się
zregenerować rośliny mocno uszkodzone przez tę nawałnicę
(fot. 1). Nasza 20-letnia plantacja borówki odmiany ‘Bluecrop’
w tym roku miała obiecujący potencjał jeśli chodzi o plon, który
szacowaliśmy na mniej więcej 18 t/ha. Z tego udało się jednak zabrać zaledwie 30% i ostatecznie uzyskaliśmy 6,5 t/ha.
Ze względu jednak na sposób, w jaki to zrobiliśmy, uważamy,
że jest to całkiem dobry wynik. Najbardziej istotny jest jednak
fakt, że rośliny zregenerowały uszkodzenia i jest szansa, że
zaplonują w kolejnym roku – podsumował dr Krawiec. W celu
regeneracji krzewów wykonywano różne zbiegi nawozami o działaniu biostymulującym, a w jednym z pierwszych zastosowano
Topsin 500 SC + Fertileader Vital (2 l/ha) i Fertileader Magnum
(2 l/ha). Bardzo dobry efekt uzyskano po zabiegu, w którym użyto
produktów EmFarma (efektywne mikroorganizmy; 20 l/ha)
+ CARBOHUMIC MAXI Plus (0,5 l/ha) + Aminosol (2 l/ha).
Wykonano go 3-krotnie w okresie do połowy zbiorów owoców.
#Akcja Regeneracja c. d.
Miniony rok miał być 3. sezonem doświadczeń z fertygacją,
prowadzonych przez firmę Timac Agro Polska (TAP). Nie
udało się ich, co prawda, w pełni zrealizować, lecz mimo
wszystko i tak można wyciągnąć wiele ciekawych wniosków
dotyczących fertygacji połączonej z biostymulacją. Dwa
pierwsze lata naszego doświadczenia na tej plantacji pokazały,
że dzięki nawożeniu z biostymulacją, czyli wykorzystaniu
nawozów KSC, można uzyskać wzrost plonu o 2 t/ha, w porównaniu z programem kontrolnym, w którym stosowano
takie same ilości składników odżywczych – informowała Inez
Gamrat z tej firmy (fot. 2). Zwracała uwagę na wygląd roślin
w kombinacjach kontrolnej i nawożonej zgodnie z programem
biostymulacyjnym. W tej drugiej kombinacji było wyraźnie
www.jagodnik.pl
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więcej nowych przyrostów i widoczny był większy wigor roślin.
W celu regeneracji roślin po gradzie zastosowano również
płynne nawozy z oferty TAP. Mówił o nich Bartłomiej Drzazga
(fot. 3), podczas zwiedzania młodej plantacji odmiany ‘Duke’.
Założono na niej doświadczenie mające na celu pokazanie, jak
można przyspieszyć wzrost młodych roślin. Wiosenny start
roślin był w tym przypadku bardzo dobry, na co wpłynęły
między innymi zabiegi naszym nawozem Fertileader Starter,
podanym doglebowo poprzez system fertygacyjny. Później
jednak, gdy rośliny zostały uszkodzone przez grad, konieczna
stała się odbudowa i regeneracja uszkodzonej powierzchni
krzewów – wyjaśniał specjalista. Do tego celu zastosowano
Maxifruit – nawóz z kompleksem NMX zawierający azot, fosfor, potas, mangan i cynk. Kompleks NMX jest połączeniem
różnych ekstraktów pochodzących z roślin morskich (glonów),
pustynnych oraz tropikalnych, rosnących w ekstremalnych
warunkach środowiskowych. Zawiera prekursory regulatorów wzrostu oraz przekaźniki niezbędne do ich aktywowania.
Oprócz tego podano dolistnie nawozy z kompleksem SEACTIV
(glicyna-betaina, izopentyl adeniny, aminokwasy), czyli Fertileader Vital i Fertileader Magnum. Ich zaletę stanowi szybkie
działanie – efekt wyraźnego zazielenienia liści widoczny jest
już na drugi dzień po zabiegu. Dla przypomnienia – im bardziej zielone liście, tym efektywnej zachodzi w nich proces
fotosyntezy i produkcja asymilatów.
W programie #Akcja Regeneracja wzięła udział również
firma Yara Poland, której przedstawiciel Michał Wojcieszek
(fot. 4 na str. 44) scharakteryzował prowadzone w tym kierunku
działania. Do odbudowy powierzchni asymilacyjnej, czyli masy
liściowej, potrzebne są siarka, azot, magnez i żelazo. Dlatego
zaproponowaliśmy do jednego z pierwszych zabiegów po
gradobiciu nawóz KristaLeaf FOTO w dawce 3 kg/ha – mówił
specjalista. Odnosząc się do doświadczenia z fertygacją, które
było zaplanowane na owocującej kwaterze borówki, przypomniał, że za każdym razem podstawą do rozpoczęcia takiej
formy nawożenia powinny być analizy gleby i wody, a potem

Fot. 2. Inez Gamrat…

Fot. 3. …i Bartłomiej Drzazga z Timac Agro omówili możliwości
użycia nawozów TAP do regeneracji uszkodzonych roślin
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Fot. 4. Michał Wojcieszek przedstawił zalecenia dotyczące dolistnego
wsparcia oraz fertygacji roślin borówki

Fot. 5. Jan Szałas przekazał informacje o specyficznych nawozach
z oferty firmy Szałas Agro

– zgodnie z ich wynikami – dobranie odpowiednich nawozów
do przygotowania pożywek. Poprzez fertygację mamy zapewniony efekt regularnego dostarczania roślinom składników
pokarmowych, które są im w danym momencie potrzebne.
To przekłada się na dobre plonowanie, a przede wszystkim
na uzyskanie owoców o odpowiedniej jakości – mówił.
Na kwaterze odmiany ‘Duke’, założonej w maju 2020 roku,
doświadczenia omówił Jan Szałas (fot. 5), przedstawiciel firmy
Szałas Agro, której specjaliści zaproponowali prosty program
fertygacji oparty na wieloskładnikowym produkcie Blueberry
Feed. Jest to nawóz NPK, wzbogacony w związki biostymulujące.
Zawiera azot w preferowanej przez rośliny borówki formie amonowej. Stanowi bazę do przygotowania pożywek, które można
dodatkowo uzupełniać nawozami pojedynczymi. Po wystąpieniu
gradu zastosowano uzupełniająco nawóz Bioup – naturalny
biostymulator, który równocześnie wspomaga wykorzystanie
składników zgromadzonych w glebie oraz produkcję energii.
W standardowym programie nawożenia nawóz ten polecamy do
stosowania w okresie intensywnych podziałów komórkowych,
w czasie początkowego wzrostu owoców. Wtedy stymuluje
tworzenie większych i bardziej dorodnych owoców – przypomniał Jan Szałas. Na podziały komórkowe w owocach produkt
ten wpływa poprzez wzmożenie syntezy ATP (związku, dzięki
któremu roślina ma energię do wzrostu i podziałów komórkowych). Producentów borówki zainteresować może również
nawóz HortiCaltech, który, co prawda, zawiera 9,5% wapnia, ale
technologia CaT™ sprawia, że składnik ten po pobraniu przez
rośliny jest szybko i sprawnie dystrybuowany do aktywnych
jej punktów wzrostu – kwiatów, liści i owoców. Dostarczony
do owoców wpływa na ich lepszą jędrność i trwałość, a więc
utrzymanie jakości na półce sklepowej.

substancji organicznej, czyli próchnicy w naszych glebach
obniżyła się o blisko 0,5%. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, ponieważ świadczy o ich ubożeniu – mówił. Borówka
jest rośliną preferującą gleby bogate w materię organiczną,
której powinno być w nich 2-2,5%. Dlatego w przypadku jej
uprawy samo dostarczanie składników mineralnych nie wystarczy – dodał. Ważne jest zapewnienie odpowiednej ilości
materii organicznej w otoczeniu korzeni.
W ramach doświadczenia na nowo zakładanej plantacji
borówki odmiany ‘Duke’ rodzimą glebę wzbogacono substratem
Carbomat (optymalnie przygotowane frakcje węgla brunatnego) w proporcji, odpowiednio, 15%, 30% i 50%. Dodatek taki
jest zabiegiem w ramach kondycjonowania gleby. Wpływa na
poprawę struktury gleby (spulchnia i rozluźnia) oraz poziomu
magazynowania wody i składników pokarmowych, które nie
zostają wypłukane, lecz są zatrzymywane przez związki węgla. Systematyczne stosowanie tego substratu lub kwasów
humusowych zawartych w preparacie Carbohumic pozwala zwiększyć zawartość substancji organicznej w glebie, co
zwłaszcza w uprawie borówki jest niezwykle ważne.

Poprawa jakości gleby
Specjalista zaproszony przez firmę Carbohort, Jerzy Próchnicki
(fot. 6) zwrócił uwagę na często pomijany, a niezwykle ważny
aspekt żyzności gleby. W ciągu ostatnich 50 lat zawartość

Fot. 6. Jerzy Próchnicki mówił o utrzymaniu żyzności gleby

www.jagodnik.pl
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Fot. 7. Michał Koter opisał dobrej jakości materiał szkółkarski
fot. 1-8 M. Podymniak

Wspomniana już plantacja odmiany ‘Duke’ założona została
z roślin dostarczonych przez Szkółkę Krzewów Jagodowych
Koter. Jej przedstawiciel Michał Koter (fot. 7) zwracał uwagę
na prawidłowe dobieranie roślin na plantacje. W tym zakresie
bardzo ważny jest bezpośredni kontakt ze szkółkarzem oraz
odwiedzenie szkółki i zapoznanie się ze sposobem produkcji
sadzonek. Według szkółkarza, plantatorzy oceniając rośliny, nie
powinni patrzeć na nie tylko pod kątem wyglądu części nadziemnej. Nie należy kierować się wyłącznie liczbą i wysokością
pędów roślin, ale przede wszystkim objętością i jakością bryły
korzeniowej. Jeśli jest ona dobrze przerośnięta korzeniami,
a po wyjęciu z doniczki widać sieć drobnych, jasnych korzeni, świadczy to o dobrej jakości materiału nasadzeniowego
– podkreślał szkółkarz. Zwracał też uwagę na to, jak przycinać
rośliny po posadzeniu na plantacji. Warto wtedy zbyt wysokie
pędy nieco skrócić oraz wyciąć te drobne i wiotkie, które nie
zapewnią dobrych pędów owocujących.
Ochrona roślin
Środowisko, w którym uprawiane są rośliny, stwarza warunki
do rozwoju chorób i szkodników. O ich zwalczaniu mówił
Radosław Suchorzewski (fot. 8) z firmy Bayer. Przypomniał
o rozwiązaniach do walki z głównymi chorobami borówki,
o produktach Teldor 500 SC, Zato 50 WG i Luna Sensation 500 SC, które były stosowane na plantacji w Karczmiskach. Wykorzystano też biofungicyd Serenade ASO polecany
do zwalczania szarej pleśni i mączniaka prawdziwego. Spośród
środków owadobójczych specjalista szczególną uwagę zwracał na preparat Movento 100 SC, który w uprawie borówki
zwalcza szerokie spektrum szkodników (mszyce, czerwce,
szpeciela pączkowego borówki, pryszczarka borówkowca).
Jest to insektycyd wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze, wykazuje działanie systemiczne, co oznacza, że działa
dopiero wtedy, gdy zostanie pobrany przez roślinę, a w dalszej kolejności przez szkodnika. Po drugie, przemieszcza się
w roślinie zarówno przez ksylem, jak i przez floem, a więc
styczeń 2022
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Fot. 8. Radosław Suchorzewski przedstawił, jakie są obecnie możliwości ochrony borówki

dociera do wszystkich jej części – informował. Najlepsze
efekty wykorzystania tego preparatu uzyskuje się wówczas,
gdy jest stosowany w okresie największej aktywności roślin –
im bardziej intensywna jest transpiracja, tym Movento działa
lepiej i szybciej. Jego niewątpliwą zaletą jest też długi okres
działania, utrzymujący się nawet przez 3 tygodnie. Wśród
nowych rozwiązań do ochrony borówki znajduje się też bioinsektycyd FiTTER (przeznaczony do zwalczania mszyc).
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Sezon borówkowy
w Polsce i Europie

Patrycja Macko
Milbor PMC

Dodatkowo, w centralnych oraz południowo-wschodnich regionach Polski
występowały stosunkowo intensywne
deszcze, który miały duży wpływ na
uszkodzenia i jakość owoców. Borówki
były bardzo nasiąknięte wodą, co powodowało ich pękanie.
Całkiem inaczej wyglądała sytuacja
na Pomorzu, gdzie sezon zwykle zaczyna
się dwa tygodnie później. Dodatkowe
przesunięcie go spowodowane zimną
wiosną skutkowało skróceniem okresu
zbiorów do 6 tygodni, podczas gdy normalnie trwa on tam nawet 13 tygodni.

fot. firma Milbor

Rynek borówki w Europie jest jednym z najszybciej rozwijających się w segmencie owoców i warzyw. Produkcja
i konsumpcja tych jagód stale rośnie. Mimo że rok 2021
nie był zbyt pozytywny, eksperci wykazują, że w branży nadal jest
miejsce na zakładanie nowych plantacji, a na rynku – na owoce z nich
pochodzące. Kluczowe jest jednak dopasowanie się borówkowych
farm do wymagań konsumentów oraz sieci handlowych.
Pogoda a długość zbiorów
Początek ubiegłorocznego sezonu wegetacyjnego był dla plantatorów trudnym
okresem, ze względu na kilka aspektów.
Zwykle sezon owocowania borówki
w Polsce trwa od 1 lipca do końca września, a ewentualne przesunięcia to kwestia

kilku dni. W roku 2021 wiosna była bardzo
chłodna, co przyczyniło się do opóźnienia kwitnienia i przesunięcia się zbiorów
w naszym kraju średnio o dwa tygodnie.
Niskie temperatury w czasie kwitnienia
nie sprzyjały oblotowi plantacji przez
wiele gatunków owadów zapylających.

Niestandardowe
opakowania
Niedobór pracowników, stale rosnące
koszty ich utrzymania oraz trudności,
które występują ze względu na pandemię
COVID-19, istotnie wpływają na funkcjonowanie wielu gospodarstw. Producenci
borówki starając się zmniejszyć liczbę
zatrudnianych osób, coraz częściej nowych rozwiązań szukają w automatyzacji produkcji, pozwalającej przyspieszyć
pracę na każdym etapie przygotowania
owoców do sprzedaży. Zakupem maszyn
do konfekcjonowania owoców plantatorzy interesowali się zazwyczaj w okresie
jesienno-zimowym. W ostatnim roku
wiele gospodarstw na takie inwestycje decydowało się lub wykazywało
zainteresowanie nimi również w czasie
zbiorów. Największą popularnością cieszy się sprzęt do sortowania, ważenia
i pakowania borówek. Zainteresowanie maszynami i systemami ważącymi
rośnie z każdym rokiem. Miniony sezon
dobitnie pokazuje, że inwestycje w maszyny do konfekcjonowania owoców,
przy rosnących kosztach robocizny lub
wobec braku osób do pracy, są koniecznością. Priorytetem dla polskich gospodarstw borówkowych jest zwiększenie
efektywności pracy. Ważny jest również
terminowy zbiór owoców.
Sieci handlowe, aby przyciągnąć
klientów, zaczęły stosować niestandardowe wielkości i formy pojemników.
Coraz częściej borówki oferowane są
w opakowaniach o pojemności 300 g,
700 g lub 1000 g. Istotną rolę w kwestii
zmieniających się trendów odgrywa chęć
www.jagodnik.pl
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ochrony środowiska i ograniczenia odpadów. Świadomość konsumentów oraz
wprowadzone prawo UE, dotyczące ograniczania stosowania w przemyśle spożywczym plastiku, wymuszają na sieciach
handlowych i sprzedawcach detalicznych
szukanie nowych rozwiązań w kwestii
pakowania owoców. Sprzedawcy chcąc
przygotować się na nadchodzące zmiany,
coraz częściej wprowadzają własne strategie dotyczące opakowań. W ich ofercie
możemy znaleźć borówki zapakowane
w pojemniki ekologiczne z papieru czy
kartonu oraz w plastikowe pojemniki,
które zostały wytworzone z materiałów
pochodzących z recyklingu.
Pojawia się zatem pytanie, czy plantatorzy myślący o swoim biznesie w dłuższej
perspektywie są w stanie dostosować się
do panujących trendów oraz oczekiwań
klientów? Ci, którzy posiadają urządzenia
obsługujące tylko jedną formę pojemników, mogą napotkać niemałe problemy,
gdy zmienią się wymagania odbiorców
lub gdy będą chcieli nawiązać kontakt
handlowy z kolejnymi klientami. Dlatego

coraz częściej plantatorzy myślą o inwestycji w odpowiednio zaprojektowane linie
pakujące, aby możliwe było pakowanie na
niej różnych formatów opakowań.
Inwestycje w rozwijające się technologie nie tylko przygotowują producentów
na zmiany na rynku, ale również zwiększają wydajność produkcji. Przykładem
mogą być instalacje umożliwiające sortowanie borówek pod względem jędrności. Plantatorzy informują, że czasami
w pakowniach musieli zatrudnić około
50 osób, aby w mniej więcej 5 godzin
przygotować do sprzedaży np. 300 kilogramów borówek. Po zainwestowaniu
w automatyczny sorter wydajność konfekcjonowania rośnie kilkukrotnie, a liczba osób potrzebnych do przygotowania
takiej masy owoców spada do około 14
osób. Na polskie plantacje o powierzchni
20-50 hektarów rekomendowane są automatyczne sortery, które – w zależności
od jakości owoców – umożliwiają przesortowanie 1,5-2,5 t borówek na godzinę.
Pandemia i obostrzenia z nią związane spowodowały, że klienci częściej

sięgają po owoce szczelnie zapakowanie.
Pojemniki bez możliwości przypadkowego otwarcia są bardziej higieniczne
i przyjazne dla środowiska. Zamiast
plastikowego wieczka, używa się w ich
przypadku technologii zamykania folią
zgrzewaną od góry (topseal). Taką metodą można pakować borówki zarówno
do pojemników z plastiku pochodzącego
z recyklingu, jak i do kartonowych czy do
opakowań z pulpy papierowej.
Poza dobraniem odpowiedniej formy
opakowania, plantatorzy muszą zadbać
o prawidłowe jego oznaczenie, zgodne
z wymaganiami określonego odbiorcy
owoców. Urządzenia etykietujące mogą
zostać odpowiednio dostosowane zarówno do ręcznych, jak i automatycznych linii pakujących. Pozwalają na
zwiększenie wydajności konfekcjonowania i efektowności końcowego produktu. Czas obsługi urządzenia jest minimalizowany przez łatwe w obsłudze
oprogramowanie, możliwość szybkiej
wymiany folii i dostosowania zmiennych
informacji, takich jak data przydatności,
R
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Zamykanie opakowań folią zgrzewaną od góry (topseal) doskonale wpisuje się w najważfot. firma Milbor
niejsze trendy na rynku opakowań				

dokładny czas pakowania, kody kreskowe umieszczane na folii opakowaniowej
oraz etykietach.
Konkurencyjność
Dostępność owoców borówki na rynku
jest w praktyce ciągła przez cały rok.
Wyjątkiem jest czerwiec, gdy kończy
się sezon w Hiszpanii, a jeszcze nie ma
polskiej borówki. Niektórzy plantatorzy, dostrzegając tę okazję, postanowili
uprawiać borówki w tunelach foliowych,
co pozwala na przyspieszenie zbiorów
o mniej więcej 2-3 tygodni.
Firmy zajmujące się produkcją, skupem lub konfekcjonowaniem owoców
stale poszukują kolejnych rynków zbytu.
W ostatnim czasie ich uwaga została
skierowana w stronę krajów arabskich
i Azji. W tych rejonach klienci są wymagający pod względem jakości towarów.
Myślący przyszłościowo plantatorzy
inwestują w sadzenie nowych odmian,
których owoce – zgodnie z wymaganiami docelowego rynku – mają odpowiedni
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wygląd, wysoką jakość, a także świetne
walory smakowe połączone z trwałością.
Dla plantatorów otwarcie nowych rynków azjatyckich, ze względu na wysyłanie
tam towaru bardzo wysokiej jakości, jest
dobrą okazją do uzyskania wyższej marży
niż na rynkach europejskich lub krajowych. Borówki na tamte tereny transportowane są samolotami lub statkami
w klimatyzowanych kontenerach.
W Polsce obserwuje się stały
wzrost liczby nasadzeń borówki
wysokiej. Nowe plantacje mają od
1 do 5 hektarów, chociaż zdarzają się
również przypadki, że obsadzane
jest za jednym razem 20 hektarów.
W przeszłości w uprawie dominowała odmiana ‘Bluecrop’, co spowodowało,
że w okresie jej owocowania ceny drastycznie spadają. Z tego względu konieczne są inwestycje w odmiany, których owoce dojrzewają poza tzw. górką
bluecropową. Ważna jest również upra-

wa kreacji o lepszych niż w przypadku
‘Bluecropa’ parametrach jakościowych
owoców, a więc większych i smaczniejszych oraz o dobrej trwałości w obrocie.
Przy obecnym załamaniu się rynku
jabłek zauważalna jest także tendencja
jego uczestników do zmiany profilu upraw.
Głównym kierunkiem, jaki obierają szukając alternatywnych rozwiązań, jest właśnie
produkcja owoców jagodowych, w tym
borówki wysokiej. Panuje pogląd, że przy
rosnącym popycie na borówki plantatorzy,
którzy zainwestują we właściwe odmiany,
przez najbliższe lata mogą być spokojni
o dochodowość swoich upraw. Obecnie
statystyczny Polak rocznie zjada średnio
200 gramów borówki, podczas gdy Amerykanin – 1,5 kg. Odkąd jagody te stały się
bardziej dostępne na rynku, konsumenci
nie traktują ich jako dodatku do dań czy
deserów, ale jak podstawowe owoce do
spożycia. Zauważalna jest też zmiana przyzwyczajeń żywieniowych – słone i słodkie
przekąski zastępowane są zdrowymi zamiennikami, np. świeżymi owocami.
Wśród krajów europejskich największy wzrost produkcji borówek zanotowano w Hiszpanii, a zaraz po niej w Polsce.
Pojawiają się także kraje rozwijające się,
które pretendują do posiadania wielu nasadzeń. Należą do nich, między innymi,
Ukraina, Serbia czy Rumunia. Są to nowe
rynki i sytuacja tam jest nieco inna, ponieważ produkcja zaczyna się od zera.
Mają jednak duży kapitał do zainwestowania – plantatorzy są w stanie od razu
założyć duże nasadzenia, jednorazowo
nawet 50-hektarowe. W związku z tym,
jeśli polskie plantacje mają być konkurencyjne na rynku, muszą się modernizować
i dostosowywać do jego wymagań.
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Wymuszone zmiany
Na globalnym rynku borówki zachodzą coraz bardziej dynamiczne zmiany.
W ostatnich latach pojawiło się wiele nowych krajów, w których systematycznie
wzrasta areał i zbiory borówki na rynek
konsumpcyjny. Klasycznym przykładem
jest Peru, w którym jeszcze 10 lat temu
w zasadzie nie uprawiano tego gatunku, a obecnie kraj ten stał się znaczącym producentem (161 tys. ton w 2020
roku) i eksporterem (125,1 tys. ton w 2019
roku) borówki deserowej. Import borówki do krajów zachodniej i centralnej
Europy stanowi niemal 1/3 światowego importu, zaś udział Polski wynosi
w nim jedynie około 6%. Oznacza to,
że nasz kraj, w którym eksport borówki
dotyczył w 2019 roku niemal 45% jej
zbiorów, znajduje się na coraz trudniejszym i bardziej konkurencyjnym rynku. Niestety, wzrost podaży borówki na
globalnym rynku coraz silniej zaczyna
oddziaływać na kształtowanie się cen
zbytu również i u nas. Świetnie pokazuje
to wykres – ceny borówki deserowej
w 2021 roku były w zasadzie przez cały
sezon niższe od średnich cen w latach
2017-2020. Ponadto, cały czas występuje tzw. borówkowy dołek. Trwa on
około jednego miesiąca i zaczyna się
mniej więcej w II połowie lipca. Taka,
a nie inna struktura odmianowa naszych
plantacji sprawia, że jeśli nie nastąpią
w tym względzie szybkie zmiany, prob-

lem spadku cen w tym okresie będzie
się raczej pogłębiał. Natomiast odmiany
o wcześniejszej i późniejszej porze dojrzewania owoców „łapią” się jeszcze na
wyższe ceny i być może one stwarzają
możliwość lepszego zarabiania.
Kwestia odpowiednich cen zbytu
przekłada się bezpośrednio na opłacalność produkcji. Wpływ na nią ma oczywiście poziom plonów, jakość owoców
deserowych oraz wielkość ponoszonych kosztów. Mimo iż w naszym kraju
w większości gospodarstw produkujących borówkę wysoką dominuje tradycyjny model jej uprawy (w gruncie), to
bieżące koszty są dość wysokie. Przy
plonie około 8 t/ha koszty jednostkowe
mogą kształtować się na poziomie powyżej 10 zł/kg. Przy cenach, takich jak
w 2021 roku – zwłaszcza w przypadku plantacji opartych w dużej mierze
na odmianach środka sezonu – mogą
wystąpić kłopoty z rentownością, ponieważ jednym z głównych czynników
wpływających na koszty produkcji są
nakłady na zbiór, które w zależności od
różnych czynników, mogą się wahać
od 3-4, nawet do 5-6 zł/kg.
Z tego też powodu coraz więcej
plantatorów zwraca się ku możliwości
wykorzystania kombajnu do mechanicznego zbioru owoców deserowych.
Dodatkowe czynniki, które motywują do
szukania alternatywnych metod zbioru,

Średnie ceny zbytu borówki dla producenta w Polsce w latach 2017-2021

to niedobór pracowników sezonowych,
efekty pandemii, otwarcie granic czy
stała migracja zarobkowa Polaków na
Zachód. Z kalkulacji wynika, że koszt
zbioru borówki kombajnem można obniżyć do mniej więcej 2-3 zł/kg, w zależności od wielkości plonu. Zasadniczym
pytaniem będzie jednak, czy jakość tak
zbieranych owoców deserowych będzie
akceptowana na europejskim rynku, na
który trafia większość naszych eksportowanych owoców. Niektórzy powołują
się na przykład amerykańskich plantatorów, którzy większość borówek na rynek
deserowy zbierają mechanicznie. Trzeba
jednak mieć świadomość, że specyfika
tamtego rynku i konsumentów jest nieco
inna niż w Europie.
Dostrzegając różnorodność zmian
i tendencji na światowym i krajowym
rynku borówki wysokiej, głównie w segmencie owoców deserowych, należy
stwierdzić, że uprawa tego gatunku nadal może być atrakcyjnym wyborem
dla nowych plantatorów. Trzeba jednak
zdawać sobie sprawę, że dynamika rozwoju rynku borówki może w najbliższych latach być nieco słabsza niż
w ostatnim dwudziestoleciu. Wielu ekspertów podkreśla, że rynek europejski
powoli się nasyca borówką, przy czym
pojawia się wielu nowych dostawców,
zwłaszcza z krajów trzecich, np. Peru,
Argentyny czy Ukrainy. Oznacza to, że
planując nowe nasadzenia, producent
będzie musiał postawić na najbardziej
innowacyjne metody uprawy, osiągać
wysokie plony i zapewnić najwyższą
jakość owoców w całym łańcuchu – od
produkcji do sprzedaży.
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Problemy
na niemieckich
plantacjach
Mariusz Podymniak

fot. M. Podymniak

Pod koniec lipca ubiegłego roku odwiedziłem w Niemczech gospodarstwo Spargelhof Werner
prowadzone przez Hansa-Jürgena Wernera i jego syna Christophera (fot. 1). Głównym kierunkiem jego działalności jest uprawa szparagów, ale przeszło 20 lat temu na dobre zagościły
w nim też borówki. Dotychczas powierzchnia ich uprawy stale rosła Czy jednak nadal tak będzie?
Gospodarstwo należące do rodziny
Wernerów położone jest w miejscowości Deinste niedaleko Hamburga. Jego
działalność rozpoczęła się w 1984 roku,
kiedy powstała pierwsza plantacja szparagów. To one do tej pory stanowią główny profil działalności – uprawiane są na
240 ha. W 1996 r. zaczęto także uprawiać
truskawki, a 4 lata później posadzono
pierwsze borówki. Z czasem do asortymentu uprawianych roślin dołączyły
maliny i jeżyny oraz czereśnie. Taką działalność gospodarstwo prowadzi do dziś.
Uzupełnieniem jest produkcja energii
nie tylko na własne potrzeby, ale też do
zasilania okolicznych domów. Na terenie
całego gospodarstwie funkcjonują panele fotowoltaiczne, które produkują około

Fot. 1. Christopher Werner (z lewej) i Filip Cupak prezentują gotowe do pakowania borówki
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700 000 kW energii rocznie. Na własne
potrzeby wykorzystywana jest ona m.in.
do zasilania pomp, ale też chłodni oraz
mroźni, jaką posiada to gospodarstwo.
Borówka
z trendem wzrostowym
Uprawy borówek zajmują łącznie 55 ha
(w tym 42 ha to plantacje owocujące,
a 13 ha młode nasadzenia) i położone
są w 7 różnych lokalizacjach, co wynika głównie z trudności z nabywaniem
gruntów. Każdy kawałek ziemi, jaki udaje
się gospodarzom pozyskać, jest obecnie
wykorzystywany pod uprawę borówki, o ile oczywiście się do tego nadaje.
Niektóre plantacje zostały też nabyte od
poprzednich właścicieli. Ogólnie w tym
gospodarstwie praktykuje się dwa sposoby zakładania plantacji, uzależnione od
jakości gleby. Część stanowisk stanowią
naturalne łąki i torfowiska niskie, o odczynie gleby odpowiednim do uprawy
borówki (fot. 2). Są one w tym przypadku
wręcz idealnym stanowiskiem i założenie
plantacji nie wymaga dużych nakładów.

Zazwyczaj są na nich formowane niewysokie zagony z rodzimego gruntu,
okrywane agrotkaniną i kwatera jest
już gotowa do sadzenia. Musimy w tym
przypadku uważać, by nie naruszyć naturalnej struktury torfu, gdyż wtedy może
stracić on swoje właściwości – wyjaśniał
Filip Cupak, który od 6 lat zarządza plantacjami borówki i czereśni w gospodarstwie. Na tego typu stanowiskach nie ma
nawet konieczności nawadniania plantacji, gdyż i tak utrzymuje się tam wysoki
poziom wód gruntowych.
Plantacje na torfowiskach
Podczas zwiedzania kwater założonych
na torfowiskach można zauważyć, że
krzewy rosną w doskonałych dla nich
warunkach. Na liściach czy owocach
trudno dostrzec objawy niedoboru
składników pokarmowych, a nawet nieco zaniedbane rośliny, które posadzono
przy rowach melioracyjnych, i tak znakomicie plonują. Poprzedni właściciel tej
plantacji, jeśli wyrywał niektóre krzewy,
bo mu z jakichś względów nie pasowały,

Fot. 2. Krzew borówki na kwaterze założonej na naturalnym torfowisku
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sadził je przy rowach. Dlatego mamy tu
taki miszmasz odmianowy, ale widać, że
rośliny i tak znakomicie plonują – tłumaczył Filip Cupak i prezentował dorodne
grona odmiany ‘Spartan’ (fot. 3). Na niektórych kwaterach pozostawiono jeszcze
mało znane już odmiany, jak ‘Reka’ czy
‘Herma’, które nadal zapewniają bardzo
przyzwoite plony (fot. 4). Wynika to też
z faktu, że tego typu plantacje są regularnie odmładzane. Wtedy wszystkie
pędy są ścinane na wysokości kilkunastu
centymetrów nad glebą, a cały krzew odbudowuje się z wyrastających młodych
pędów i po 2, 3 latach odzyskuje swój
pełny potencjał produkcyjny. Owocowanie znowu odbywa się na młodych
pędach, dlatego nie ma problemów
z jakością i wielkością owoców (fot. 5).
Takie postępowanie jest jednak możliwe
tylko na stanowiskach, na których rośliny
mają komfortowe warunki do wzrostu
i mogą szybko odbudować kubaturę
i powierzchnię asymilacyjną krzewów.
Na kwaterach położonych na torfowiskach nawożenie ma bardzo ograniczony zakres. W ostatnim sezonie
posypowo w rzędy zastosowano średnio 70 kg produktu Ultra DAP (18% N,
4% P2O5, 7% S) lub 50 kg nawozu Universol Orange (w zależności od lokalizacji) i 60 kg siarczanu potasu. W torfach
cały czas zachodzi proces mineralizacji
i nawożenie jest w dawkach homeopatycznych. Również pH utrzymuje się na
stałym poziomie 3,8-4. Nic więc dziwnego, że borówka rośnie tu tak dobrze
– mówił szef produkcji. Te wszystkie
czynniki przekładają się na niezwykle
dobre plonowanie borówki – w sezonie
2021 z plantacji prowadzonych na torfowiskach zebrano średni plon 10 t/ha.
Na glebach mineralnych
z wkładką „organiki”
W gospodarstwie są też i stanowiska
z glebami piaszczystymi, mineralnymi,
których przygotowanie do sadzenia borówki wymaga sporych nakładów. Przede
wszystkim sprawdzany jest odczyn i regulowany poprzez wysiew siarki pylistej.
Na kolejnym etapie wytyczane są rzędy
i w pasach przeznaczonych do sadzenia
krzewów umieszczana jest materia orga-

Fot. 3. Filip Cupak demonstruje plonowanie kilkunastoletniego krzewu odmiany ‘Spartan’

Fot. 4. Krzew odmiany ‘Herma’ w okresie zbiorów

Fot. 5. Kilkunastoletnie krzewy odmiany ‘Reka’ – 3 lata wcześniej ścięto z nich wszystkie pędy

www.jagodnik.pl
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Wśród praktycznych rozwiązań, na jakie zwrócił uwagę Filip
Cupak, jest używanie elektrycznych sektorów do cięcia borówki
(oraz czereśni). Początkowo wykorzystywano do tego narzędzia
firmy Pellenc, ich baterie zasilające znajdowały się w plecakach noszonych przez pracowników. Znacznie praktyczniejsze okazało się
użycie sektorów z wbudowaną baterią (fot. 7), firmy Campagnola.

Oferujemy najwyższej jakości sadzonki:

K

Praktyczne rozwiązania
Od kilku lat powszechnym szkodnikiem na plantacjach borówki (a także czereśni, jeżyn i malin) jest Drosophila suzukii,
dlatego od chwili dojrzewania owoców w tym gospodarstwie
prowadzony jest stały monitoring obecności tego szkodnika.
Obserwuje się w tym celu pułapki zapachowe, ale też regularnie
sprawdza owoce – próbki mocno dojrzałych jagód zanurza się
w 10% roztworze soli kuchennej. Jeśli zostały zasiedlone przez
muszkę plamoskrzydłą, po kilku minutach na powierzchnię
wypływają larwy. Do zwalczania szkodnika w czasie zbiorów wykorzystywany jest zazwyczaj preparat Exirel, który
w uprawie borówki ma 7-dniową karencję. Analizy obecności
pozostałości pestycydów w owocach borówki pokazują, że
jego substancja czynna (cyjanotraniliprol) zanika po 3 dniach
od zabiegu i jej pozostałości nie są wykrywane w jagodach.

Fot. 7. Tego typu elektryczne sekatory marki Campagnola są używane do cięcia krzewów borówki
(i drzew czereśni)
fot. 1-5, 7-13 M. Podymniak

• borówki amerykańskiej
• jagody kamczackiej
• jeżyny bezkolcowej

• maliny
• żurawiny
• mini kiwi

Przyszłym plantatorom zapewniamy fachowe
doradztwo w doborze odmian i planowaniu uprawy.

www.romanscy.info
+48 504 619 630
+48 519 796 519
@ biuro@romanscy.info

ul. Południowa 30
05-555 Gąski, k. Tarczyna
woj. mazowieckie
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niczna – najpierw dość grube zrębki, a potem torf. Następnie,
przy użyciu maszyn przeznaczonych na plantacje szparagów
formowane są stosunkowo wysokie zagony, w których rozkładane są po 2 linie kroplujące na każdy rząd krzewów. Potem
zagony okrywa się agrotkaniną ściółkującą. Dopiero na tak
przygotowanym stanowisku sadzone są co 90-100 cm rośliny
borówki (fot. 6). Na glebach mineralnych można przygotować
bardzo dobre stanowisko pod borówkę, ale pod warunkiem, że
wprowadzi się tam duże ilości materii organicznej i prowadzi
stałą fertygację – wyjaśniał Filip Cupak. W tym przypadku
nawożenie jest już o wiele bardziej skomplikowane. Dawki
nawozów posypowych są podobne jak na torfowiskach,
ale oprócz tego, przez 14 tygodni prowadzona jest fertygacja. Rozpoczyna się ją w pierwszej dekadzie czerwca
(po kwitnieniu borówki, gdy zapotrzebowanie na składniki
pokarmowe znacznie wzrasta) i kończy około połowy sierpnia.
W minionym sezonie średnio na 1 ha takich stanowisk w sezonie
do fertygacji zużyto mnie więcej 100 kg produktu Universol
Orange, 70 kg siarczanu magnezu i 15 kg saletry wapniowej.

fot. F. Cupak

R

Fot. 6. Rośliny posadzone na wysokich zagonach (jesień 2021 r.)
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Narzędzie takie jest o wiele bardziej poręczne i przy wyposażeniu w dodatkową
baterię pozwala na sprawne cięcie przez
cały dzień roboczy. W tym rozwiązaniu
wyeliminowany został też problem przeciętych kabli zasilających, z czym był
często problem w przypadku wcześniej
użytkowanego modelu sekatorów.
a

Off-type zmorą
nowych plantacji
Filip Cupak nie ukrywa, że są problemy
z pozyskaniem materiału szkółkarskiego z wiarygodnego źródła, a konsekwencje złego wyboru pokazał na
kwaterach odmian ‘Duke’ i ‘Liberty’.
Kwaterę tej pierwszej założono na 5 ha,
ale do tej pory (5. rok wzrostu) nie uzyskano z niej przyzwoitego plonu. Widzimy na niej bardzo dużą zmienność
we wzroście roślin (fot. 8). Część z nich
wytwarza pędy, które mają tendencję
do poziomego wzrostu i wykładania
się. Widać również (koniec lipca – red.),
że na niektórych roślinach zaczynają się już przebarwiać liście. Ogólnie
plony z tych roślin są bardzo słabe i ta
kwatera nadaje się do likwidacji – mówił podczas odwiedzin plantacji. Tak
też zrobiono w tym roku, gdy okazało
się że na 5 ha zebrano w sumie niecałe 28 t owoców. Ponieśliśmy bardzo
duże nakłady na założenie tej plantacji i trudno było właścicielom podjąć
decyzję o jej likwidacji w czasie, gdy
rośliny powinny dać już pełny plon.
Z obserwacji moich, a także ekspertów,
z którymi na bieżąco się kontaktujemy, wynika, że są to rośliny zmienione
pod względem genetycznym i nie uda
się w ich przypadku uzyskać dobrego, czyli typowego dla tej odmiany
plonu – wyjaśniał Filip Cupak. Z tej
kwatery usunięto jedynie krzewy i po
R
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Fot. 8. Zmienność wzrostu krzewów odmiany ‘Duke’: płożenie się pędów (a), słaby wzrost
(b), przedwczesne przebarwianie się liści (c)

A

G O S P O DA R ST WO O G RO D N I C Z E
K RU P I Ń S C Y

SZKÓŁKI I PLANTACJE

OFERUJEMY SADZONKI:

NAJNOWSZE ODMIANY
DORADZTWO

SPRZEDAŻ OWOCÓW

borowki amerykanskiej jagody kamczackiej

tel.: 662-080-400, a@krupinscy.com, www.krupinscy.com

www.jagodnik.pl
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uzupełnieniu w rzędach torfu (około
6 l na roślinę) posadzono na zagonach
nowe rośliny. Do gleby podano również
siarkę w niewielkiej dawce – średnio
100 kg S na 1 ha, w rzędy roślin – dla
potrzymania niskiego pH. Posadzono
ponownie odmianę ‘Duke’, bazując na
rozmnażanych wegetatywnie roślinach
dostarczonych przez Gospodarstwo
Szkółkarskie Korfanty.
Podobny problem widać na założonej na naturalnym torfowisku kwaterze
odmiany ‘Liberty’. Na 17-hektarowym
stanowisku krzewy rosną już 3. sezon
i choć pod względem wzrostu oraz ogólnej kondycji wyglądaj stosunkowo nieźle
(fot. 9), jednak – gdy przyjrzeć się im
z bliska – widać anomalie we wzroście
i plonowaniu, w stosunku do typowych
cech tej odmiany. Duża część roślin ma
wiotkie pędy, które nie rosną zbyt silnie.
Największy problem stanowią jednak
drobne owoce (fot. 10) i niskie plonowanie. Duża część jagód pozostaje różowa, nie wybarwia się i jest pozbawiona

a
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Fot. 9. Odmiana ‘Liberty’ na kwaterze założonej na torfowisku – 3. rok wzrostu

nalotu. Filip Cupak podkreśla, że są to
ewidentnie rośliny tzw. off-type, czyli
o nietypowym dla odmiany wzroście
i plonowaniu. Od kilku lat współpracuje
on ze specjalistą z sadowniczej stacji
Doświadczalnej w Jorku Alfredem-Pe-

terem Entropem, który analizuje zmiany
genetyczne roślin borówki w zakresie
off-type. Szczegółowe wyniki jego kilkuletnich badań zostaną niebawem zaprezentowane podczas X Międzynarodowej
Konferencji Borówkowej.

b

Fot. 10. Zmienność wzrostu odmiany ‘Liberty’: krzaczasty wzrost i krótkie przyrosty (a), drobnienie owoców i brak nalotu (b)
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Renomowany producent
siatek zabezpieczających
 Oferujemy siatki chroniące wszelkie uprawy
jagodowe (borówka, malina etc.) przed ptakami
 W ofercie posiadamy również siatki
cieniujące i przeciwgradowe
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Fot. 11. Owoce zbierają głównie pracownicy z Rumunii

Fot. 12. Linia do sortowania i pakowania owoców
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O pracowników
coraz trudniej
Coraz większym problemem staje się
zebranie na czas owoców, a wynika to
z trudności z pozyskaniem odpowiedniej
liczby osób do zbioru. W tym gospodarstwie pracowników zapewnia zewnętrzna firma i są to głównie osoby z Rumunii
(fot. 11). Okazuje się jednak, że przy takiej
formie zatrudnienia, właściciele nie mają
dużego wpływu na kontrolę jakości i wydajności podczas zbiorów.
Owoce konfekcjonowane są we
własnej pakowni. Po przywiezieniu
z plantacji schładza się je do około 7°C,
po czym systematycznie przygotowuje
do sprzedaży. Wykorzystuje się do tego
celu linię złożoną z maszyn dostarczonych przez firmy Tomra i Milbor
(fot. 12), a większość opakowań jest
zamykana folią, przy użyciu urządzeń
z przedsiębiorstwa Revolution. W pakowani utrzymywana jest temperatura w granicach 10-12°C, co zapobiega
kondensacji pary wodnej na owocach
wyjmowanych z chłodni.
Ciekawym, zwracającym uwagę
rozwiązaniem jest pionierska linia do
osuszania owoców. Pracujący w tym
gospodarstwie prototyp wykonała firma Mefus & Frisch Kältetechnik. W urządzeniu owoce osuszane
są strumieniem ciepłego powietrza.
W tym celu do skrzynek nasypywana
jest cienka warstwa jagód (1-1,5 kg),
a następnie pojemniki te są ustawiane
na pasie transportowym, którym powoli przejeżdżają przez strefę działania
wentylatorów (fot. 13). Jeśli stopień
wysuszenia nie jest wystarczający,
zabieg się powtarza. Pewnym man-

A

www.jagodnik.pl

a

b
Fot. 13. Urządzenie do osuszania owoców – wstawianie skrzynek na pas transportowy
maszyny (a), wysuwanie się ich po osuszeniu (b)		
fot. 1-5, 7-13 M. Podymniak
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obecnie plantacje są już planowane
tak, by móc wdrożyć na nich kombajnowy zbiór owoców. Na takie decyzje wpływają również, wspomniane
wcześniej, coraz większe trudności
z pozyskaniem odpowiedniej liczby
pracowników do zbioru. Tak więc dalszy rozwój plantacji borówek stoi pod
dużym znakiem zapytania, w obliczu
wyzwań, które dotyczą zresztą całej
jagodowej branży. Kto będzie zbierał
owoce w przyszłości i czy uda się tak
produkować, by zapewnić opłacalność
tej działalności? Dziś trudno odpowiedzieć na te pytania. Czas pokaże...
W kolejnym artykule opiszę prowadzoną w tym gospodarstwie produkcję
truskawek i malin.

R

kamentem tego rozwiązania jest słaba
wydajność – w ciągu godziny można
osuszyć około 500 kg owoców. Jest
to jednak jedyny sposób uratowania
owoców, które zostały zebrane „na
mokro” lub wcześnie rano (z rosą).
Gospodarstwo posiada też własną
mroźnię, do której trafiają owoce gorszej jakości, przeznaczane później do
przetwórstwa.
Jak podkreślał Christopher Werner, w Niemczech produkcja borówek
obciążona jest coraz wyższymi kosztami. Szacuje, że obecnie wynoszą
one około 5,5 euro/kg (dla owoców
spakowanych), podczas gdy w sezonie
2021 cena sprzedaży spadała już do
5 euro/kg. W związku z tym, zakładane

A
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Jubileuszowa
Borówkowa 22
Przed nami kolejna, już X edycja Międzynarodowej Konferencji
Borówkowej. Po rocznej przerwie związanej z pandemią i organizacją
konferencji tylko w trybie online chcemy wrócić do tradycyjnej stacjonarnej
formy. Konferencja odbędzie się 1 i 2 marca w Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim. Będzie
miała postać hybrydową, a więc istnieje również możliwość wysłuchania i obejrzenia wszystkich
wykładów w sposób zdalny.
Jubileusz zobowiązuje, a więc i X Międzynarodowa Konferencja Borówkowa
będzie miała wyjątkowy charakter. Do
Hotelu Mazurkas zapraszamy 1 marca
– o godzinie 11:00 rozpoczniemy rejestrację uczestników, a początek części
wykładowej zaplanowany jest na godzinę
14:00. Spokojnie więc będzie można zapoznać się z ofertą naszych wystawców,
porozmawiać w kuluarach, podyskutować
przy kawie. W pierwszym dniu wykłady
poświęcone będą zagadnieniom agrotechnicznym związanym z borówką. Dużo
uwagi skierowane zostanie na kwestie
odmianowe, jakość materiału szkółkarskiego i powszechne, niestety, w ostatnim
czasie nieprawidłowości genetyczne dotyczące sadzonek. Jest to bardzo ważny
aspekt, w kontekście zakupu materiału
szkółkarskiego oraz późniejszego wzrostu i wyglądu oraz plonowania roślin na
plantacjach. Zwieńczeniem pierwszego
dnia Konferencji będzie uroczysta jubileuszowa kolacja.
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Drugi, pełny dzień wykładowy poświęcony zostanie tematom zarówno związanym z uprawą borówki, jak
i z czynnikami, które mają wpływ na
rozwój jej rynku. Podaż, popyt i produkcja w poszczególnych krajach a zapotrzebowanie europejskiego rynku.
Czy są jeszcze okienka produkcyjne
w Europie? Czy mamy szansę na eksport borówki na odległe, czasem wręcz
egzotyczne rynki? Z takimi pytaniami zmierzą się nasi wykładowcy. Co
z małymi gospodarstwami? Może dla
nich wartością dodaną będzie własna produkcja przetworów z borówki?
Jakie są w tej dziedzinie możliwości?
Te zagadnienia poruszą ci, którzy już
spróbowali takiego biznesu.
Międzynarodowa Konferencja Borówkowa, jak zawsze, to nie tylko wiedza, ale także okazja do wielu spotkań
i zawarcia nowych znajomości. Daje
możliwość integracji, spotkań B2B
z wystawcami i innymi uczestnikami.
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Warto rozmawiać, warto pytać, dyskutować, wymieniać się poglądami – to
nic nie kosztuje, a zyskać można bardzo
wiele. Wszyscy uczestnicy Konferencji
w formie stacjonarnej otrzymają specjalne pakiety, w których znajdzie się
kolejna edycja publikacji pt. „Nowoczesna Uprawa Borówki” oraz streszczenia
wszystkich prezentowanych w trakcie
wydarzenia wykładów.
Zapraszamy więc do udziału w najważniejszym spotkaniu borówkowej
branży. Wybierzcie sami, w jaki sposób chcecie uczestniczyć w Konferencji – stacjonarnie czy online. Korzystajcie z pozyskanych podczas niej
wiadomości, z wiedzy specjalistów
i nawiązanych kontaktów. Program,
rejestracja uczestników oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie
konferencjaborowkowa.pl (MP)

#I Blueberry

Y

X Międzynarodowa
Konferencja Borówkowa
Ożarów Mazowiecki
Hotel Mazurkas****
Szczegóły
i rejestracja

konferencjaborowkowa.pl

Ty wybierasz, jak chcesz uczestniczyć

1-2 marca

2022
stacjonarnie
www.jagodnik.pl
online
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Farmaceutyczny jagodnik
– aronia, jagoda kamczacka, borówka wysoka

Mgr farm. Joanna Bilek
Rzeszów

Mgr farm. Maciej Bilek
dr hab., prof. Uniwersytetu
Rzeszowskiego

W przedostatniej części tego cyklu opiszemy wybrane gatunki roślin sadowniczych, które nie
mają kryteriów oceny jakości w postaci monografii farmakopealnych ani monografii zielarskich.
Mowa będzie o borówce wysokiej, aronii czarnoowocowej i jagodzie kamczackiej – każda z tych
roślin ma zupełnie inną pozycję w przemyśle farmaceutycznym, cechą wspólną jest jednak bieżące lub
potencjalne wykorzystanie, ze względu na wysoką zawartość antocyjanów w owocach.
Aronia
Największym uznaniem wśród tych
trzech gatunków cieszy się w przemyśle farmaceutycznym aronia czarnoowocowa. Nie ma chyba farmaceuty,
który w okresie jesienno-zimowym nie
sprzedawałby w aptece słynnego syropu
Bioaron, firmy Phytopharm, cenionego
przez starszych i młodszych pacjentów,
stosowanego leczniczo i profilaktycznie
w schorzeniach górnych dróg oddechowych. Już w nazwie tego – podkreślmy
– leku, zawarto nazwę interesującej nas
rośliny jagodowej.
Co prawda, zagęszczony sok z aronii
wymieniony jest w leku Bioaron jako substancja pomocnicza, nie zaś substancja
czynna, ale i tak wszyscy farmaceuci wiedzą, że owoc tej rośliny ma bogaty skład
chemiczny. To nie tylko antocyjany, ale też
witamina C, liczne składniki mineralne,
pektyny, fenolokwasy, flawonoidy i garbniki. Dzięki takiemu składowi, stosując
sok z aronii (Succus Aroniae) lub syrop
aroniowy (Sirupus Aroniae), uzyskujemy
działanie ściągające, odkażające i przeciwzapalne na przewód pokarmowy, ale
też normalizujące krążenie obwodowe,
obniżające poziom ciśnienia tętniczego
styczeń 2022

i pomocnicze w miażdżycy. Sok z aronii stosowany może być również w celu
uzupełniania niedoborów składników
mineralnych i witamin oraz jako element
preparatów przeciwgorączkowych i wykrztuśnych. Najbardziej jednak znany
kierunek działania aronii to wzmacnianie
odporności, deklarowany nie tylko dla
wspomnianego już preparatu Bioaron,
ale też dla leku Immunofort, firmy Leki
Natury. Wskazania do jego stosowania
to krótkoterminowe leczenie przeziębień
oraz zapobiegawczo – w skłonnościach
do częstych infekcji. Ponadto, jak podkreśla producent, produkt leczniczy może
być stosowany jako środek pomocniczy
w infekcjach górnych dróg oddechowych.
Sok i syrop z aronii wchodzą w skład
wielu innych jeszcze preparatów, rejestrowanych już nie jako produkty lecznicze,
ale środki spożywcze, głównie suplementy
diety. Jak wspominaliśmy, nie gwarantują
one i nie mogą nawet sugerować działania
leczniczego, a wyłącznie „wspomaganie”,
„wzmacnianie”, „wspieranie” i „usprawnianie” układu odpornościowego, przewodu
pokarmowego, przemiany materii... I takie właśnie suplementy diety, głównie
w postaci kapsułek, syropów lub proszku,

produkują m.in. Herbapol Kraków, DOZ,
Pharmovit, Bonimed, Solinea, Adamed.
Liczne są również herbatki ziołowo-owocowe z owocem aronii w składzie. Specjalizuje się w ich wytwarzaniu Herbapol
Kraków, w którego asortymencie znajdujemy herbatki „Na wzrok”, „Na ciśnienie”,
„Na cholesterol” i „Na tarczycę”. Z kolei
firmy Oleofarm, DOZ, Jaro Pol dostarczają
na rynek soki aroniowe.

rys. J. Bilek
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borówka wysoka
Jagoda kamczacka
W przeciwieństwie do aronii, jagodę kamczacką przemysł zielarski dopiero zaczyna
odkrywać. Dodajmy, że bardzo jednak powoli, o czym świadczy niewielka – w stosunku do dotyczących aronii – liczba powiadomień o wprowadzeniu do obrotu
środków spożywczych ją zawierających.
To zaledwie 62 pozycje w ciągu ostatnich
lat, w stosunku do... 330 dla aronii.
O właściwościach jagody kamczackiej
mówi już wszystko barwa owoców, która
zwiastuje wysoką zawartość antocyjanów.
Te zaś będą działać, jak wiemy, antyoksydacyjnie, chroniąc nasz organizm przed
wolnymi rodnikami, wywołującymi np.
zmiany miażdżycowe i choroby nowotworowe. W aptekach znaleźć można zaledwie
kilka suplementów diety z tymi owocami. Firma Ecobiotics produkuje preparat
„Powerbiotic Vision Jagoda Kamczacka”
w postaci kapsułek, zawierający liofilizowany sok z owoców. Również liofilizowany
sok z jagody kamczackiej, wzbogacony
dodatkowo o mikronizowany błonnik jabłkowy, zawarty jest w suplemencie diety
„Jagoda kamczacka”, firmy Sajsad. Z kolei
firma Yango wytwarza kapsułkowany
suplement diety „Jagoda Kamczacka”, zawierający wyciąg z owoców. Dostępny jest
również syrop z ekologicznych owoców
jagody kamczackiej, produkowany np.
przez firmę Batom, oraz soki: „Sok 100%
z owoców jagody kamczackiej”, firmy Polska Róża i ekologiczny BioSok Jagoda
Kamczacka 100%, firmy Berries Polska.
Zapotrzebowanie zatem, jak widzimy,
jest. Dodajmy również, że w hurtowniach
farmaceutycznych spotykane są, jako
środki spożywcze, dietetyczne płatki
śniadaniowe firmy Sante o wysokiej zawartości błonnika pokarmowego. Składają się na nią owoce jagody kamczackiej,
żurawiny, goji, rodzynki i daktyle.
Borówka wysoka
Można powiedzieć, że o ile aronia ugruntowała już swą pozycję w farmacji, a jagoda kamczacka zaczyna to robić, o tyle
borówka wysoka jest dopiero przedmiotem badań naukowych, które – być może
– zdecydują, w jakim kierunku pójdzie
przetwórstwo tego owocu przez przemysł zielarski. W Polsce prowadzone są

one m.in. w Uniwersytecie Rzeszowskim,
gdzie korzystamy z bezcennej wiedzy, doświadczenia i życzliwości Marka Beltera,
który ze swej Szkółki Borówki Amerykańskiej w Czarnej koło Łańcuta udostępnia
nam materiał badawczy. Dziękując serdecznie panu Markowi, przekazujemy
wyniki badań wprost z laboratorium.
Owoc borówki wysokiej nasuwa mimowolne skojarzenia z owocem borówki
czernicy, gatunku wyłącznie leśnego,
niepoddającego się uprawie. Borówka
czernica jest jednym z najczęściej wykorzystywanych surowców w przetwórstwie zielarskim, wszystko oczywiście za
sprawą bardzo wysokiej zawartości antocyjanów. Zakres jej naukowo potwierdzonych wskazań jest doprawdy imponujący,
zwraca się przy tym uwagę zarówno na
działanie żywieniowe, jak i lecznicze. Owoc
borówki czernicy spowalnia procesy starzenia, przeciwdziała uszkodzeniom ścian
naczyń krwionośnych i hamuje proces
nowotworzenia (karcynogenezę), dzięki
czemu jest stosowany powszechnie jako
składnik środków spożywczych, głównie
suplementów diety, wykorzystywanych
w profilaktyce żywieniowej chorób układu sercowo-naczyniowego, nowotworowych, wieku podeszłego i neurodegeneracyjnych. Warto jednak pamiętać,
że owoc borówki czernicy działa także
leczniczo. Wysoka zawartość antocyjanów powoduje uszczelnienie ścian naczyń
włosowatych, zwiększenie wytrzymałości
śródbłonka naczyń krwionośnych, zmniejszenie krwawień i polepszenie ukrwienia
tęczówki oka. Obserwujemy ponadto działanie przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe,
łatwiej rozpuszczają się mikrozakrzepy,
poprawia się ostrość widzenia. Nie dziwmy się zatem, że owoc borówki czernicy
wchodzi w skład preparatów leczniczych
stosowanych przede wszystkim w leczeniu chorób narządu wzroku (zaburzenia
krążenia, zaburzenia widzenia o zmroku, stany zapalne i krwawienia w gałce
ocznej, zaburzenia widzenia wywołane
zmianami cukrzycowymi), w nadciśnieniu śródgałkowym, katarakcie, ogólnym
osłabieniu wzroku, ale też w chorobach
naczyń obwodowych (żylaki, nadmierna
kruchość naczyń oraz zaburzenia krążenia). Przyznajmy, to imponująca lista.

U podstaw opisanego powyżej działania, zarówno żywieniowego, jak i leczniczego, tkwi wysoka zawartość antocyjanów.
Zgodnie z obowiązującą „Farmakopeą
Europejską 10” wynosić ona musi co najmniej 0,3%. I takie właśnie zawartości odnotowywaliśmy w badaniach owoców
borówki czernicy zbieranych w Nadleśnictwie Leżajsk, na samym początku okresu
owocowania, jeszcze w czerwcu, podczas
gdy w lipcu wzrastały one ponad dwukrotnie(!), względem normy farmakopealnej.
Leśna borówka spełnia zatem wymogi
przez cały okres owocowania.
Czy zawartość antocyjanów w owocu
borówki wysokiej jest równie duża? Czy
mógłby on w przemyśle farmaceutycznym zastąpić owoc borówki czernicy?
To kusząca perspektywa. Zbiór leśnej
borówki ze stanu naturalnego jest trudny
i nastręcza liczne komplikacje, szczególnie
w zakresie zachowywania zasad higieny,
które powinny być egzekwowane przez
organy kontrolne Państwowej Inspekcji
Sanitarnej nie tylko na plantacjach, ale
także w przypadku zbioru ze stanu naturalnego. O ile jednak na plantacji wymogi
te spełnić stosunkowo łatwo, instalując
najczęściej węzeł sanitarny i przenośne
toalety, o tyle w środowisku leśnym – jest
to trudne. Borówka z plantacji stanowiłaby zatem dla przetwórców surowiec
znacznie bardziej komfortowy i obciążony
bez porównania mniejszym ryzykiem
skażenia mikrobiologicznego.
Nasze analizy prowadziliśmy na kilku
odmianach borówki wysokiej i ustaliliśmy takie same tendencje, jak opisane
dla borówki leśnej – zawartość antocyjanów rosła w miarę upływu czasu. Co ciekawe, w przypadku części odmian były
to zmiany nieznaczne (np. ‘Patriot’), dla
innych – nawet kilkukrotne (‘Bluecrop’).
Duże było również zróżnicowanie zawartości antocyjanów pomiędzy odmianami.
Wśród badanych odmiana ‘Croatan’ była
najbliższa farmakopealnej normy dla
borówki czernicy, jednak i w jej przypadku zawartość antocyjanów była mniej
więcej dwukrotnie niższa od wymaganej 0,3%. Były też odmiany, w owocach
których zawartość antocyjanów była
nawet dziesięciokrotnie poniżej granicznej wartości 0,3% na początku zbiorów
www.jagodnik.pl

borówka wysoka
i czterokrotnie niższa pod koniec zbioru
owoców (‘Bluecrop’).
Być może właśnie dlatego producenci suplementów diety zawierających
owoc borówki wysokiej eksponują przede wszystkim ich efekt antyoksydacyjny.
Brakuje natomiast preparatów, dla których
deklarowano by wspomaganie narządu
wzroku, jak to jest powszechne w przypadku owoców borówki czernicy. Nasze
badania rzucają jednak na to zagadnienie
nowe światło – jak widać, istnieją odmiany,
którym pod względem zawartości antocyjanów do borówki czernicy brakuje już naprawdę niewiele, co więcej – są być może
i takie, które graniczne 0,3% antocyjanów
zawierają, ale ich po prostu jeszcze nie
zbadaliśmy. Na razie nasze prace dowiodły
wyłącznie, że zróżnicowanie zawartości
antocyjanów pomiędzy odmianami jest
ogromne, podobnie jak zróżnicowanie
w czasie. Potencjalni producenci preparatów z owocem borówki powinni to zatem
wziąć koniecznie pod uwagę.
Nadmieńmy równocześnie, że – pomimo obecności w bazie danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego suplementów diety z owoami borówki wysokiej
– w hurtowniach farmaceutycznych,
a zarazem i w aptekach, po prostu ich nie
ma. Producenci wyłącznie powiadomili
o pierwszym wprowadzeniu do obrotu,
nie dystrybuują jednak swych produktów.
Także w przypadku borówki wysokiej
w sposób szczególny zwracamy uwagę na
możliwości związane z wykorzystaniem
liści. A pod tym akurat względem, w przeciwieństwie do owoców, borówka wysoka
sprawiła w laboratorium ogromną pozytywną niespodziankę. W Polsce nie ma
obecnie żadnych produktów leczniczych
i środków spożywczych, które zawierałyby liść borówki wysokiej. W Niemczech
zarejestrowany jest natomiast jeden suplement diety, który – jak deklaruje jego
producent – wspomaga procesy trawienia
i ma aromatyczny, gorzki smak, podobnie
zresztą jak czarna herbata z dodatkiem
liści borówki wysokiej, również sprzedawana w tym kraju. Postanowiliśmy zatem
sprawdzić, ile w liściach borówki wysokiej
jest garbników. Można było domyślać
się jedynie, że niemało, bowiem liście
te po opadnięciu rozkładają się bardzo
styczeń 2022

powoli i rzadko pokrywają białym nalotem grzybni, co mogłoby wskazywać na
zawartość substancji hamujących degradację mikrobiologiczną – a do takich
należą właśnie garbniki.
Do badań wybraliśmy dwadzieścia odmian borówki wysokiej. Liście zebraliśmy
późnym latem, po zakończeniu owocowania. W celu oznaczenia zawartości garbników zastosowaliśmy obowiązującą metodykę, rekomendowaną przez „Farmakopeę
Europejską 10” i „Farmakopeę Polską XII”.
Zaobserwowaliśmy również, podobnie jak
w przypadku antocyjanów w owocach,
ogromną zmienność pomiędzy odmianami. Jak pamiętamy z poprzednich części
cyklu, aby liść maliny czy jeżyny mógł stać
się lekiem, musi zawierać 3% garbników.
Tymczasem w liściach borówki wysokiej
zawartości te były znacznie wyższe. Jedynie odmiany ‘Duke’, ‘Bluecrop’, ‘Hannah’s
Choice’ i ‘Elizabeth’ odznaczały się średnią
zawartością garbników około 4%. Z kolei w przypadku odmian ‘Sunrise’, ‘Toro’,
‘Darrow’, ‘Denise Blue’, ‘Earliblue’, ‘Herbert’,
‘Draper’, ‘Lateblue’, ‘Bluegold’ oraz ‘Elliott’
zawartość garbników mieściła się w przedziale 5-6%. Natomiast pomiędzy 6% i 7%
zawartości garbników uplasowało się pięć
kolejnych odmian, tj. ‘Liberty’, ‘Chandler’,
‘Bonus’, ‘Aurora’ i ‘Huron’. Absolutnym rekordzistą okazała się odmiana ‘Spartan’,
zawierająca sporo ponad 8% garbników.
To ilości wręcz niespotykane, a dowodem
niech będzie fakt, że dotychczasowi farmakopealni rekordziści, tj. kłącze pięciornika,
ziele przywrotnika oraz ziele krwawnicy
i korzeń krwiściągu, muszą zgodnie z zaleceniami farmakopealnymi zawierać, odpowiednio 7%, 6% oraz po 5% garbników.
Tak wysoka zawartość garbników pokazuje, że liść borówki wysokiej powinien
być traktowany nie jako możliwy składnik
suplementów diety, a raczej leków ziołowych. Garbniki są bezpieczne, ale nawet
i one, stosowane regularnie i w dużych
ilościach, mogą negatywnie wpływać na
nasz organizm, przede wszystkim poprzez
wiązanie składników odżywczych i ograniczenie ich wchłaniania z przewodu pokarmowego. To dlatego mówi się właśnie, że
garbniki są substancjami „antyodżywczymi”, choć leczniczymi. Trudno zatem produkować z nich... suplementy diety. Pod-

kreślmy zatem z całą mocą – liść borówki
wysokiej wydaje się perspektywicznym
garbnikowym surowcem zielarskim, który
swą skutecznością może przewyższyć
wszystkie dotychczas wykorzystywane.
I to właśnie ta wysoka zawartość garbników jednoznacznie wskazuje, że traktować
się go powinno jako potencjalny surowiec
leczniczy, nie zaś – środek spożywczy.
Do tego, aby liść borówki wysokiej
wszedł do kanonu środków leczniczych,
droga jest jednak jeszcze bardzo daleka.
Aby tak się stało, muszą zostać przeprowadzone kompleksowe badania,
które wskażą, że to właśnie garbniki są
dominującymi składnikami tego surowca. Dlaczego? Liście naszych rodzimych borówek, szczególnie zaś borówki
brusznicy, zawierają bowiem dużą ilość
arbutyny, substancji, która odkaża drogi
moczowe, ale przy długim stosowaniu
może powodować zatrucie organizmu
i działać mutagennie. Czy liście borówki
wysokiej również zawierają arbutynę lub
inne szkodliwe związki chemiczne, tego
jeszcze nie wiemy – badania trwają.
Na razie jednak, dzięki doświadczalnemu stwierdzeniu wysokiej zawartości
garbników w liściach borówki wysokiej,
już teraz można pomyśleć o zagospodarowaniu ich do sporządzania... ekologicznych
środków ochrony roślin. Odwar z surowca
tak bogatego w garbniki powinien mieć
szerokie działanie przeciwdrobnoustrojowe, przede wszystkim grzybobójcze, ale
też zmuszające owady do zmiany miejsca żerowania. Nawet wysokie stężenia
takiego odwaru nie powinny uszkadzać
roślin, co, jak się okazuje, bardzo łatwo
wywołać czystym, wyizolowanym garbnikiem, zastosowanym w postaci wodnego
roztworu do opryskiwania. Warto zatem
poeksperymentować, na przykład w czasie
jesiennych „dezynfekcji” plantacji, tym bardziej że to właśnie czas, gdy liście borówki
opadają i stają się kłopotliwym odpadem.
W ostatniej części cyklu „Farmaceutyczny Jagodnik” powiemy o tzw. „liściówkach”, czyli herbatach z fermentowanych
liści, które mogą zastępować tradycyjną
czarną herbatę! Nie zawierają kofeiny,
są zatem zdrowsze, ale nadal bardzo
smaczne, sporządzić je zaś można z liści
większości roślin sadowniczych!
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porzeczka

Połączyć tradycję
i nowoczesność (cz. I)
Michał Piątek

Fot. 1. Włodzimierz Bereziński (z prawej) w towarzystwie Michała Darnowskiego z firmy
Timac Agro Polska w trakcie lustracji plantacji

Gospodarstwo Ogrodnicze Berezińscy ma wieloletnią historię. Włodzimierz Bereziński
(fot. 1) jest jednym z pierwszych polskich plantatorów aronii, od kilku dekad uprawia także
na dużą skalę porzeczkę czarną. Warto zaznaczyć, że państwo Berezińscy posiadają zlokalizowane w kilku regionach kraju trzy gospodarstwa, których powierzchnia wynosi łącznie 290,5 ha.
Uprawiają również jagodę kamczacką, a nową działalnością jest produkcja malin w tunelach. Zajmują
się też produkcją roślin ozdobnych oraz drzewek na Boże Narodzenie. Pierwszą część relacji poświęcę
przede wszystkim aronii i porzeczce czarnej, które są głównymi pod względem areału gatunkami
w działaniach tej ogrodniczej rodziny.
Pod marką Gospodarstwo Ogrodnicze
Berezińscy funkcjonują uprawy prowadzone nie tylko przez pana Włodzimierza, ale też i przez jego dzieci.
20 października odwiedziłem kolebkę
i zarazem główną siedzibę gospodarstwa w Tuszynie pod Łodzią, gdzie
spotkałem się z Włodzimierzem Berezińskim i jego synem Michałem.
Ważnym gatunkiem w tej lokalizacji
jest uprawiana konwencjonalnie aronia, łącznie na powierzchni 21 ha. Na
4 ha rośnie tam porzeczka czarna, na
3 ha jagoda kamczacka, a za obiecujący

uważany jest nowy kierunek produkcji
– uprawa malin w tunelach. Obecnie
zajmują one 2 ha, ale wiele wskazuje
na to, że pomimo gwałtownego wzrostu kosztów konstrukcji, postawione
zostaną kolejne takie obiekty. W Tuszynie znajdują się też szkółki krzewów
ozdobnych oraz centrum ogrodnicze,
a także sady jabłoniowe.
W Piecniku, w województwie zachodniopomorskim położone jest
kolejne gospodarstwo. W nim prowadzona jest głównie produkcja ekologiczna, m.in. na 23 ha aronii i na 25 ha

porzeczki czarnej, a pozostałe uprawy
zajmują 14 ha.
Jest jeszcze  gospodarstwo zlokalizowane w Ługach, na terenie gminy
Dobiegniew w Lubuskiem. Zajmuje ono
łącznie 164 ha i należy do państwa Berezińskich i ich wspólników. Dominuje
w nim ekologiczna uprawa aronii, prowadzona na 80 ha, ekologiczna produkcja
czarnej porzeczki odbywa się na 30 ha,
kolejne 5 ha zajmuje jagoda kamczacka,
a na 35 ha rośnie jodła kaukaska.
Włodzimierz Bereziński jest ogrodnikiem z ogromnym doświadczeniem
www.jagodnik.pl

Aronia
– trudne realia rynkowe
Włodzimierz Bereziński uważa, że
aronia jest gatunkiem, który nadaje się
do uprawy metodą ekologiczną. Nie
oznacza to jednak, że produkcja taka
wolna jest od wyzwań. Na kwaterach
z młodymi krzewami aronii problemem
jest zachwaszczenie. Rzędy staramy
się mocniej podkaszać, a między roślinami pracownicy wykaszają chwasty
kosami spalinowymi. Potem, gdy rośliny są starsze, w zasadzie same radzą
sobie z niepożądaną roślinnością, ale
styczeń 2022
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uwidacznia się z kolei mocniej presja
omacnicy jarzębianki. W produkcji ekologicznej nie ma instrumentów, którymi można by efektywnie niwelować
to zagrożenie. W sezonach, w których
szkodnik ten intensywnie się namnaża, może doprowadzić do utraty nawet
70% plonu – tłumaczył plantator. Jest
także niezadowolony z utrzymującej się
dekoniunktury na owoce aronii, ocenia,
że publikowane informacje o rozchwytywaniu produktów ekologicznych są
przesadzone. Bywa tak, że część owoców wyprodukowanych metodą ekologiczną sprzedaje jako konwencjonalne,
a więc po niższych stawkach, gdyż dla
tych z certyfikatem nie sposób znaleźć
odbiorców. Na przykład, w sezonie 2021
z 600 t owoców pozyskanych ze 124 ha
upraw, w czym 103 ha stanowiły nasadzenia certyfikowane ekologicznie,
jedynie ok. 200 ton trafiło do odbiorcy,
który mógł zaoferować korzystniejszą
stawkę, tj. netto 1,40 zł/kg. To dodatnio
wpłynęło na ogólną dochodowość produkcji aronii w GO Berezińscy, gdyż ceny
za owoce konwencjonalne uzyskiwane
przez właścicieli w pewnych okresach
kampanii spadały nawet poniżej progu
1,00 zł netto za kilogram.
Warto pamiętać, że wiele lat temu
zrzeszenie „Aronia Polska” prezentowało ekonomiczne wyliczenia pokazujące,
że średni koszt produkcji 1 kg owoców
aronii metodą konwencjonalną wynosi
1,30 zł. Proszę nie wierzyć w opowieści
o plonach aronii na poziomie 15 t/ha czy
wyższych. W jednym sezonie, w wyjątkowo dobrze prowadzonym gospodarstwie taki wynik może się przydarzyć.
To jednak anomalia, której wystąpienie
musi warunkować splot korzystnych
czynników. U nas w gospodarstwach
obserwujemy przemienność plonowania. Po roku dobrych zbiorów następuje
sezon słabszy. Przez pierwsze 3 lata po
posadzeniu roślin owoców właściwe nie
ma. Po 8, 10 czy powiedzmy 12 latach
na najsłabszych stanowiskach krzewy
trzeba przecież odmłodzić (fot. 2, 3, 4
na str. 64) i ich wycięcie sprawia, że
w kolejnym roku także nie da się przeprowadzić zbioru. Jeśli więc na plantacji o zróżnicowanym wieku roślin

tradycji,
pasji
i zaufania

R

i niegasnącą pasją. Zawsze starałem
się prowadzić gospodarstwo korzystając z najnowszych rozwiązań pozwalających na efektywną i dochodową
produkcję. Prawie 80% użytkowanych
przez nas stanowisk jest nawadniane,
częściowo przez systemy kroplowego,
a na pozostałych kwaterach pracują
deszczownie szpulowe. W sadach jabłoniowych, do których mam szczególny sentyment, zbieramy 60-70 t
owoców z hektara. Mamy też chłodnie,
w dużej części z KA, o łącznej pojemności 600 t. Z części owoców aronii produkujemy w naszym zakładzie kosmetyki pielęgnacyjnej serii Aronia. Staram
się dbać nie tylko o swoje czy rodzinne
gospodarstwa. Na sercu leży mi dobro
całego polskiego ogrodnictwa. Przez
ponad ćwierć wieku uczestniczyłem
w działaniach zarządu Towarzystwa
Rozwoju Sadów Karłowych, a także
aktywnie wspieram prace Krajowego
Zrzeszenia Plantatorów Aronii „Aronia Polska”, Polskiego Stowarzyszenia
Plantatorów Porzeczek, Związku Szkółkarzy Polskich oraz Związku Ogrodniczego w Łodzi. To wszystko wymaga
energii i czasu. Zawód ogrodnika jest
piękny i warto nie tylko każdego dnia go
wykonywać, ale i pracować dla stworzenia właściwych warunków gospodarczych i prawnych w kraju, by ekonomiczna strona takiej działalności także
była satysfakcjonująca – powiedział.
Takie podejście plantatora przełożyło
się, między innymi, na liczne wyróżnienia i nagrody, jakie za swą wieloletnią
pracę otrzymał.
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uda się uzyskać ogólny plon na poziomie 6-7 t/ha, uważam to za całkiem
przyzwoity rezultat. Problemem jest
cena. Oceniam, że stawki na poziomie
1,60-1,70 zł/kg za aronię konwencjonalna i 2,50 zł/kg za ekologiczną byłyby rozsądne i uczciwe. Pozwalałyby
ogrodnikowi na prowadzenie plantacji
na dobrym poziomie agrotechnicznym
i wypracowywanie dochodu, ale nie
prowokowałyby niekontrolowanych,
masowych nasadzeń – wyjaśniał Włodzimierz Bereziński.
Zapytałem plantatora, jak ocenia
przyszłość branży aroniowej. Wydaje
mi się, że w ostatnich kilku latach mamy
czas stabilizacji. Nie słychać o tym, by
powierzchnia uprawy tego gatunku
w Polsce podlegała jakimś dynamicznym zmianom. Odrębną kwestią jest
zagospodarowanie plonu. W tym roku
zakłady przetwórcze chętnie kupowały
spore ilości surowca z przeznaczeniem
nie tylko na sok, ale także do mrożenia.
To oznacza, że mają pomysł, jak zagospodarować aronię. Mam więc nadzieję,
że uda się wyeliminować huśtawki cenowe, jakich doznawaliśmy w przeszłości.
Żałuję, że nie udało się wypracować
systemu kontraktacji produkcji, o który
tak długo zabiegaliśmy – odpowiedział.
Ubolewa nad poziomem dialogu z przedstawicielami zakładów przetwórczych
– w rynkowej grze brakuje uczciwości,
w kierunku plantatorów stale wysyłane są sygnały o ogromnych zapasach
lub braku chęci dokonywania zakupów.
Tymczasem przykład cen malin przemysłowych w 2021 roku pokazuje, że
niechęć do partnerskiej wymiany informacji i wypracowania narzędzi regulujących rynek może uderzać także
w przetwórców.
Konwencjonalna uprawa
porzeczki – łatwiejsza
Państwo Berezińscy uprawiają porzeczkę czarną łącznie na 59 ha (fot. 5, 6).
Na tym areale dominuje metoda ekologiczna. System taki jest możliwy, choć
plantator nie ukrywa, że gatunek ten
o wiele łatwiej prowadzić konwencjonalnie. Stosujemy przeróżne sposoby
ochrony roślin, np. ciecz kalifornijską

Fot. 2. Nadziemną część krzewów aronii zlikwidowano rozdrabniaczem sadowniczym

Fot. 3. Tak prezentują się rośliny aronii po pierwszym roku…

Fot. 4. …a tak po drugim roku po odmłodzeniu

www.jagodnik.pl

porzeczka
czy perhydrol. Wymieniamy doświadczenia z kolegami z branży, staramy
się dbać o kondycję porzeczek. Działania te przynoszą dobry skutek. Jest
przecież druga połowa października,
a na krzewach nadal są liście. Motywuje nas dobra koniunktura na owoce.
A te z certyfikatem ekologicznym są
właściwie co roku droższe o 20-25%
od konwencjonalnych. Nie ma też problemu z ich zbytem – mówi. Na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji
z innych plantacji potwierdza jednak
powszechną w branży tezę o krótszym
okresie użytkowania roślin prowadzonych metodą ekologiczną, w porównaniu z chronionymi konwencjonalnymi
preparatami chemicznymi.
Jako czynnik silnie determinujący
ostateczny sukces w tej uprawie postrzega prawidłowe odżywienie roślin.
Ceni nawozy wysokiej jakości. Chętnie
korzystam z produktów firmy Timac
Agro. Ich wpływ biostymulujący łatwiej
jednak zaobserwować na roślinach
ozdobnych, które także produkujemy.
Przekonałem się zwłaszcza do nawozu
Eurofertil 33 N-Process. Azot z niego
uwalnia się powoli, w kontrolowalny
sposób i, niezależnie do warunków pogodowych, roślinom nie brakuje tego
składnika. Na kwaterach ekologicznych
używamy z kolei produktu Physiomax
975. Nasze gospodarstwa odwiedza
regularnie doradca z tej firmy Michał
Darnowski, z którym konsultuję kwestie
dotyczące nawożenia. Nawozy ostatnio
zrobiły się bardzo drogie, oszczędzanie
na żywieniu roślin byłoby jednak trochę
jak okradanie samego siebie – stwierdził
Włodzimierz Bereziński.
Przyszłość rynku czarnej porzeczki plantator postrzega optymistycznie.
Przewiduje, że w sezonie 2022, a może
też i w następnym stawki oferowane
za jej owoce powinny zapewniać rentowność gospodarstw. Uważa, że skończyło się masowe zakładanie plantacji
porzeczek wywoływane wysoką ceną
w jednym, najczęściej nieurodzajnym
roku. Mam wrażenie, że ludzie mają już
dość tych silnych wahań cen. Obecnie
rynek oferuje też inne, dobre możliwości zarabiania na życie. Ten, kto jest
styczeń 2022

Fot. 5. Jedna z podłódzkich kwater porzeczki czarnej

Fot. 6. Pomimo późnej pory (20 października), krzewy porzeczek jeszcze nie zrzuciły dużej
części liści							 fot. 1-6 M. Piątek

np. niezłym spawaczem czy kierowcą
ciężarówki, chętniej skoncentruje się na
wykonywaniu podstawowego zawodu
przynoszącego zadowalające dochody.
Uprawa porzeczki na dobrym poziomie
jest stosunkowo kłopotliwa. Konieczne jest wykonywanie wielu zabiegów
ochronnych i pielęgnacyjnych, a zimą
cięcie krzewów. Mam więc nadzieję,
że to wszystko, a także doświadczenie
z minionych cykli koniunkturalnych
spowoduje, że nie będziemy mieli kolejnej fali nasadzeń prowadzonych przez
przypadkowe osoby, która zdewastowałaby rynek na skalę, jaką obserwowaliśmy począwszy od 2014 roku.

Ogrodnicy, którzy uprawiają porzeczkę
czarną na dużych powierzchniach i wyspecjalizowali się w jej produkcji, nie
zwiększają istotnie powierzchni kwater
– tłumaczył plantator.
Włodzimierz Bereziński jest jednym
z pionierów uprawy aronii w Polsce, ma
także wieloletnie doświadczenie w produkcji porzeczki czarnej. Z pewnością
warto wziąć pod uwagę jego opinie dotyczące bieżącej kondycji i przyszłości tych
segmentów jagodowego rynku. W kolejnej części materiału przedstawię inne
nowoczesne sposoby produkcji owoców
oraz nowe kierunki działań w Gospodarstwie Ogrodniczym Berezińscy.
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Wartość produkcyjna i jakość owoców
polskich klonów agrestu
Dr inż. Łukasz Seliga

Dr hab. Stanisław Pluta,
prof. IO

Instytut Ogrodnictwa – PIB, Skierniewice

Agrest uprawiany jest głównie w krajach Europy, w strefie
klimatu umiarkowanego. Według danych przekazanych
w 2021 r. przez EUROSTAT, FAO, największymi producentami tych owoców są Niemcy, Rosja i Polska, a gatunek ten
uprawiany jest także w Austrii i na Węgrzech. W przypadku Niemiec
i Rosji dane te są przeszacowane – zawyżone – i nie odzwierciedlają
bieżącego stanu tej produkcji.
Krajowa produkcja
Jak podaje GUS (2021), produkcja
agrestu w Polsce gwałtownie spadała i w ostatnich latach wynosi rocznie
ok. 9-10 tys. ton. Spadek ten spowodowany był m.in. brakiem rzetelnych
umów kontraktacyjnych między naszymi
plantatorami i firmami (zakładami) przetwórczymi i zamrażalniczymi (głównie
zagranicznymi), niegwarantującymi opłacalności niskimi cenami skupu tych owoców, a także wysokimi kosztami zabiegów uprawowych oraz pielęgnacyjnych,
w tym nakładami na ochronę roślin przed
chorobami grzybowymi (amerykańskim
mączniakiem agrestu i antraknozą liści).
Szczególnie było to widoczne w ostatnich
2, 3 latach, w których zainteresowanie
agrestem przez przetwórstwo było znikome, a oferowane ceny skupu wynosiły
tylko 0,50-0,60 zł/kg.
W produkcji towarowej w naszym
kraju dominuje stara angielska odmiana
‘Biały Triumf’, której rośliny i owoce są
jednak wrażliwe na mączniaka i wymagają intensywnej ochrony chemicznej.
Uzupełnieniem w uprawie tego gatunku
są odmiany ‘Invicta’ oraz – ostatnio –
‘Macurines’, ‘Rodnik’ czy ‘Puszkińskij’.

Nasi plantatorzy poszukują do nasadzeń
nowych kreacji, bardziej wartościowych
niż dotychczas uprawiane. Powinny one
charakteryzować się wysokim i regularnym plonowaniem, dobrą jakością
owoców (duże, kuliste, odpowiedniej
barwy) przydatnych nie tylko do przetwórstwa i zamrażalnictwa, ale również
do konsumpcji w stanie świeżym, a także
odpornością lub wysoką tolerancją na
ww. choroby grzybowe. Powinny też
być dobrze zaadaptowane do naszych
warunków glebowych i klimatycznych
oraz do technologii produkcji agrestu
(zbiór kombajnowy i ręczny w przypadku formy szpalerowej). Owoce agrestu
mogą zostać zagospodarowane przez
przemysł przetwórczy i zamrażalniczy,
a także oferowane jako deserowe na rynku świeżych produktów.
Deserowe owoce agrestu produkowane są w tradycyjnej uprawie szpalerowej (podpory lub słupy z rozciągniętymi w rzędzie drutami) oraz nowszym
systemem – w szpalerach pod daszkami
z odpowiedniej folii – który spotyka się
z rosnącym zainteresowaniem zarówno
za granicą, jak i w naszym kraju. Zbyt
tych owoców jako deserowych daje

możliwość uzyskania zadowalających
cen. Często szpalerowa uprawa agrestu
stanowi uzupełnienie w powszechnej
produkcji porzeczki czerwonej czy porzeczki czarnej.
Owoce agrestu są cenione ze względu
na wartości odżywcze i prozdrowotne, są
bogate w witaminy A, B6, C i E, zawierają
również makro- i mikroelementy – dużo
potasu, sodu, wapnia, magnezu, fosforu,
żelaza – oraz luteinę.
Hodowla twórcza
W Zakładzie Hodowli Roślin Ogrodniczych Instytutu Ogrodnictwa – PIB
w Skierniewicach prowadzona jest hodowla twórcza nowych odmian agrestu.
Program był w przeszłości i nadal jest
finansowany jest ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Efektem
dotychczasowych prac było uzyskanie 2 odmian – ‘Hinsel’ (‘Hinnonmaki
Rot’ x samozapylenie) i ‘Resika’ (‘Resistenta’ x ‘Karpaty’), które w 2008
roku zostały wpisane do krajowego
rejestru i księgi ochrony wyłącznego
prawa COBORU w Słupi Wielkiej. Odmiany te dobrze plonują, tworzą średniej wielkości owoce, barwy czerwonej
(‘Hinsel’) i żółtej (‘Resika’), są mało podatne na amerykańskiego mączniaka
agrestu i dostatecznie wytrzymałe na
mróz zimą. Dotychczas nie zdobyły
większego zainteresowania w uprawie
towarowej, ale chętnie sadzone są na
działkach i w ogrodach przydomowych.
W ostatnich latach wyselekcjonowano również kilkanaście nowych klonów
hodowlanych agrestu, które oceniane
www.jagodnik.pl
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Fot. 1. Owoce odmiany standardowej ‘Invicta’

Fot. 2. Owoce odmiany ‘Captivator’

fot. 1-5 S. Pluta

Fot. 4. Owoce odmiany ‘Macurines’

są pod względem najważniejszych cech
użytkowych, m.in. siły wzrostu, pokroju,
plonowania i jakości owoców.
Ocena wartości
produkcyjnej
Krzewy ocenianych najwartościowszych
7 klonów oraz 16 odmian posadzono
w doświadczeniu odmianowo-porównawczym. Były to 2 odmiany standardowe – ‘Biały Triumf’ i ‘Invicta’ (fot. 1)
oraz 14 innych – zagraniczne, rzadziej
uprawiane w Polsce: ‘Captivator’ (fot. 2),
‘Hinnonmaki Green’, ‘Hinnonmaki Rot’,
‘Kamieniar’ (fot. 3), ‘Krasnoslaviański’,
‘Macurines’ (fot. 4), ‘Niesłuchowski’
(fot. 5), ‘Puszkińskij’, ‘Reflamba’, ‘Rodnik’, ‘Rolonda’, ‘Sadko’ i 2 polskie (‘Hinsel’ i ‘Resika’), a także 7 nowych klonów
hodowli IO-PIB (AGR-2/2, AGR-2/33,
AGR-86, AGR-101, AGR-102, AGR-108,
AGR-117). Doświadczenie założono na
styczeń 2022

Fot. 5. Owoce odmiany ‘Niesłuchowski

polu w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach k. Skierniewic wiosną 2017
roku. Krzewy posadzono w układzie
bloków losowych, w 4 powtórzeniach,
po 3 rośliny na poletku, w rozstawie
3,0 x 0,5 m, z przerwą o szerokości 1,25 m
między poletkami. W doświadczeniu zastosowano nawadnianie kroplowe oraz
prowadzono ograniczoną ochronę roślin
przed głównymi szkodnikami, zgodnie
z zaleceniami Programu Ochrony Roślin
Jagodowych na 2021 r. Nie prowadzono
zabiegów przeciwko chorobom grzybowym. W pełni dojrzałe owoce zbierane
były ręcznie.
Celem badań była ocena wartości produkcyjnej wykorzystanych w doświadczeniu odmian i klonów hodowlanych oraz
określenie ich przydatności do uprawy
w naszych warunkach klimatyczno-glebowych. Obserwacje, pomiary i badania
prowadzono w dwóch latach (2020-2021).

Fot. 3. Owoce odmiany ‘Kamieniar’

Na podstawie wstępnych wyników
(2-letnich) badań stwierdzono, że w doświadczeniu w warunkach centralnej Polski oceniane genotypy agrestu różniły się
pod względem wybranych cech użytkowych, takich jak cechy morfologiczne
krzewów, pora dojrzewania, plonowanie
oraz masa (wielkość) i barwa owoców.
Wyniki dotyczące siły wzrostu oraz
pokroju krzewów. Siłę wzrostu oceniano
na podstawie pomiaru wysokości i szerokości roślin, a pokrój krzewów za pomocą
wskaźnika będącego ilorazem wysokości i szerokości roślin. Badane odmiany
i klony hodowlane agrestu różniły się
pod względem cech morfologicznych
roślin (wysokości, szerokości, wielkości
i pokroju krzewu). Średnio najwyższe
krzewy miały odmiany ‘Captivator’, ‘Hinsel’ i ‘Reflamba’ oraz klony oznaczone
AGR-86 (fot. 6 na str. 68), AGR-108
i AGR-117, a najniższe – ‘Puszkińskij’,
‘Biały Triumf’, ‘Hinnonmaki Rot’, ‘Sadko’,
‘Invicta’ i klon AGR-102. Szerokość krzewów ocenianych genotypów była także
zróżnicowana. Średnio najszersze były
krzewy odmian ‘Captivator’, ‘Rolonda’,
‘Krasnoslaviański’ i ‘Rodnik’ oraz klonów
AGR-86, AGR-108 i AGR-117, a najwęższe – ‘Biały Triumf’, ‘Macurines’, ‘Puszkińskij’, ‘Kamieniar’ i ‘Resika’ oraz klonu
AGR-2/33 (tab. 1 na str. 68).
Siła wzrostu badanych genotypów
agrestu, określona ich wielkością – jako
iloczyn wysokości i szerokości roślin (m2)
– była zróżnicowana, pomimo młodego wieku krzewów. Zdecydowanie największe krzewy wytwarzał klon AGR-117,
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Tabela 1. Siła wzrostu, wielkość i pokrój krzewu odmian oraz klonów agrestu w doświadczeniu
odmianowo-porównawczym, SD w Dąbrowicach (średnie za lata 2020-2021)
Odmiana/klon

Fot. 6. 2-letni krzew klonu AGR-86

następnie odmiany ‘Krasnoslaviański’,
‘Hinsel’, ‘Captivator’, ‘Rodnik’ i ‘Reflamba’
oraz klony hodowlane AGR-86 i AGR108. Najmniejsze były krzewy odmian
‘Biały Triumf’, ‘Puszkińskij’, ‘Hinnonmaki
Rot’, ‘Macurines’, ‘Invicta’, ‘Kamieniar’, ‘Resika’, ‘Sadko’ i ‘Niesłuchowski’ oraz klonów
AGR-102 i AGR-2/33. Pozostałe genotypy charakteryzowały się średnio silnym
wzrostem krzewów.
Pokrój krzewu, określany za pomocą
wskaźnika pokroju, także był zróżnicowany u badanych odmian agrestu. Najwyższe jego wartości (0,90-1,00), czyli
najbardziej wzniesiony pokrój młodych
krzewów stwierdzono dla odmian ‘Biały
Triumf’, ‘Captivator’, ‘Hinnonmaki Green’,
‘Niesłuchowski’, ‘Hinsel’, ‘Kamieniar’, ‘Macurines’, ‘Reflamba’ i ‘Resika’ oraz klonów
AGR-117, AGR-2/2 i AGR-2/33. Niższe
wartości (0,70-0,80) uzyskano dla pozostałych testowanych genotypów, które
cechowały się średnio rozłożystym pokrojem krzewów (tab. 1).
Termin dojrzewania owoców. W obu
latach badań średnia pora dojrzałości
konsumpcyjnej i zbioru owoców badanych odmian oraz klonów przypadała
między 6 a 15 lipca. Najwcześniej (6.07.)
zbierano owoce odmian ‘Hinnonmaki Rot’,
‘Invicta’, ‘Kamieniar’, ‘Krasnoslaviański’,
a najpóźniej (15.07.) dojrzewały owoce
‘Hinnonmaki Green’, ‘Macurines’ oraz klonu AGR-102. Owoce pozostałych testowanych genotypów miały średni termin
dojrzewania (tab. 2).
Plon owoców. Plonowanie badanych
młodych roślin było również zróżnico-

Średnia dla roślin
wielkość* (m2)

Wskaźnik pokroju
krzewu**

wysokość (cm)

szerokość (cm)

‘Biały Triumf

52,3

55,4

0,29

0,90

‘Invicta

60,7

71,9

0,44

0,80
0,90

‘Captivator

78,6

88,1

0,69

‘Hinnonmaki Green

74,9

79,1

0,59

0,90

‘Hinnonmaki Rot’

58,2

71,5

0,42

0,80

‘Hinsel’

82,3

81,3

0,67

1,00

‘Kamieniar’

65,3

67,0

0,44

1,00

‘Krasnoslaviański’

73,1

88,5

0,65

0,80

‘Macurines’

66,0

65,3

0,43

1,00

‘Niesłuchowski’

62,9

72,3

0,45

0,90

‘Puszkińskij’

50,2

65,7

0,33

0,80

‘Reflamba’

91,0

87,3

0,79

1,00

‘Resika’

65,5

68,2

0,45

1,00

‘Rodnik’

71,0

103,3

0,73

0,70

‘Rolonda’

65,5

88,3

0,58

0,70

‘Sadko’

60,5

74,7

0,45

0,80
1,00

AGR-2/2

72,1

73,1

0,53

AGR-2/33

65,7

63,0

0,41

1,00

AGR-86

83,1

103,3

0,86

0,80

AGR-101

67,3

80,1

0,54

0,80

AGR-102

54,9

70,7

0,39

0,80

AGR-108

81,1

109,9

0,89

0,70

AGR-117

113,7

131,9

1,50

0,90

średnia

70,3

80,9

0,59

0,87

* wielkość roślin – iloczyn wysokości i szerokości roślin (m2)
** wskaźnik pokroju krzewu – iloraz wysokości i szerokości roślin

wane i uzależnione od genotypu, a także
od roku badań i panujących warunków
pogodowych (tab. 2). W doświadczeniu
najwyższe plony zebrano z krzewów
2 klonów hodowlanych – AGR-101 (fot. 7)
i AGR-108 (średnio 0,84-1,13 kg na krzew).
Dobrze plonowały także rośliny odmian

Fot. 7. Dojrzałe owoce klonu AGR-101 na
krzewie

‘Hinnonmaki Rot’, ‘Invicta’, ‘Rolonda’ i ‘Hinnonmaki Green’ oraz klonów AGR-102,
AGR-86 (średnio 0,54-0,63 kg na krzew;
fot. 8), a zdecydowanie najsłabiej – odmiany ‘Sadko’ (średnio 0,06 kg na krzew)
oraz kilku innych – ‘Reflamba’, ‘Niesłuchowski’, ‘Macurines’, ‘Puszkińskij’, ‘Ka-

Fot. 8. Dojrzałe owoce klonu AGR-86
fot. 6-10 Ł. Seliga

www.jagodnik.pl

agrest
mieniar’, ‘Resika’ i klonu AGR-117 (średnio
0,22 -0,34 kg na krzew).
Wielkość owoców. Wielkość (masa)
owoców jest ważnym parametrem ich
jakości, na który konsumenci zwracają szczególną uwagę. Cecha ta określa
także przydatność odmian do różnego
sposobu zagospodarowania owoców,
czyli deserowe na rynek świeżych produktów lub do przetwórstwa i zamrażalnictwa. Wśród testowanych genotypów,
największe były owoce klonów AGR-2/2
i AGR-102 (średnia masa 3,6 g; fot. 9)
oraz odmian ‘Biały Triumf’, ‘Niesłuchowski’ i ‘Invicta’ (3,4-3,5 g), a najmniejsze
– odmian ‘Hinnonmaki Rot’, ‘Resika’,
‘Sadko’, ‘Rolonda’, ‘Captivator’ oraz klonów AGR-86 i AGR-117 (2,2-2,7 g)
Barwa owoców. Odmiany i klony hodowlane agrestu oceniane w tym doświadczeniu wytwarzały owoce, które
w dojrzałości konsumpcyjnej, czyli 2-3 tygodni później niż w dojrzałości technologicznej, osiągały barwę żółtą, zielonożółtą

Fot. 9. Dojrzałe owoce klonu AGR-102 na
krzewie

Fot. 10. Dojrzałe owoce klonu AGR-108 na
krzewie

i czerwoną. Połowa badanych odmian
(8) miała owoce barwy czerwonej (od
jasno- do ciemnoczerwonych), 6 – barwy
żółtej oraz 2 – zielonożółtej. Większość
(4) spośród 7 klonów hodowlanych miała owoce barwy żółtej, 2 – zielonożółtej
i 1 klon – czerwonej.

W przeprowadzonym doświadczeniu odmianowo-porównawczym kilka
nowych klonów agrestu hodowli IO-PIB
wykazało się wysoką wartością produkcyjną. Oznaczone symbolami AGR-108
(fot. 10), AGR-101 i AGR-86 były najbardziej plenne, miały owoce średniej wielkości, o jasnej barwie i w przyszłości jako
odmiany mogą być polecane do uprawy
towarowej. Klony AGR-102 i AGR-2/2
wyróżniały się największymi owocami,
barwy żółtej, czyli spełniają wymogi
owoców deserowych, produkowanych
w uprawie szpalerowej. W przyszłości
nowe odmiany agrestu będą nośnikiem
postępu biologicznego i mogą przyczynić się do zwiększenia plonu i polepszenia jakości owoców produkowanych na
plantacjach towarowych i amatorskich
w naszym kraju.
Badania realizowano w ramach dotacji
celowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zadanie 3.6: „Wytworzenie
materiałów wyjściowych agrestu (Ribes
grossularia L.) o walorach deserowych
owoców, przydatnych do uprawy szpalerowej i odpornych na amerykańskiego
mączniaka agrestu”.

Tabela 2. Termin zbioru owoców, plonowanie, masa 100 owoców i ich barwa u badanych odmian oraz klonów agrestu w doświadczeniu odmianowo-porównawczym, SD w Dąbrowicach
(średnie za lata 2020-2021)
Średni termin zbioru

Plon owoców
(kg na krzew)

‘Biały Triumf’

13 lipca

0,35

352,7

żółta

‘Captivator’

14 lipca

0,42

259,0

czerwona

‘Hinnonmaki Green’

15 lipca

0,63

273,3

żółta

‘Hinnonmaki Rot’

6 lipca

0,54

219,5

czerwona
czerwona

Odmiana/klon

Masa 100 owoców
(g)

Barwa owoców*

‘Hinsel’

10 lipca

0,41

324,0

‘Invicta’

6 lipca

0,54

344,0

żółta

‘Kamieniar’

6 lipca

0,33

318,8

czerwona

‘Krasnoslaviański’

6 lipca

0,46

308,0

czerwona

‘Macurines’

15 lipca

0,27

296,2

zielonożółta

‘Niesłuchowski’

8 lipca

0,24

348,0

czerwona

‘Puszkińskij’

12 lipca

0,31

317,6

żółta

‘Reflamba’

13 lipca

0,22

280,3

zielonożółta

‘Resika’

12 lipca

0,34

225,9

żółta

‘Rodnik’

12 lipca

0,41

306,4

żółta

‘Rolonda’

11 lipca

0,54

256,9

czerwona

‘Sadko’

11 lipca

0,06

252,3

czerwona

AGR-2/2

10 lipca

0,51

356,5

żółta

AGR-2/33

10 lipca

0,47

273,2

żółta

AGR-86

10 lipca

0,62

261,1

zielonożółta

AGR-101

8 lipca

0,84

281,8

zielonożółta

AGR-102

15 lipca

0,56

364,3

żółta

AGR-108

7 lipca

1,13

287,4

żółta

AGR-117

11 lipca

0,29

268,4

czerwona

Średnia

–

0,46

294,6

–

* w pełnej dojrzałości konsumpcyjnej
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Autorzy tego artykułu dziękują panu
Piotrowi Kościowi, właścicielowi Szkółki
Drzew i Krzewów Owocowych i Ozdobnych, za nieodpłatne przekazanie materiału szkółkarskiego wysokiej jakości
zdecydowanej większości odmian agrestu badanych w naszym doświadczeniu
na polu w SD w Dąbrowicach.
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Kanadyjska
konferencja
na temat haskapu
Michał Piątek

Kanadyjska organizacja Quebec Reference Center for Agriculture and Agri-food
(CRAAQ) zorganizowała 20 i 27 października ub. roku konferencję na temat jagody
kamczackiej. Canadian Haskap Symposium odbywało się zdalnie, a „Jagodnik” był jego patronem
medialnym w Polsce. Poruszone zostało kilka ciekawych zagadnień, m.in. związanych z obecnym
i przewidywanym stanem rynku tych owoców oraz
czynnikami, które mogą na niego wpływać.
Kierunki hodowli
Na temat osiągnięć w hodowli jagody kamczackiej mówił prof.
Bob Bors z Uniwersytetu w Saskatchewan. Jego zespół prowadził rozmaite doświadczenia i obserwacje, m.in. poszukując
związku między odczynem gleby a wzrostem na niej krzewów.
Okazało się, że choć ich wegetacja jest możliwa w podłożach
przy szerokim zakresie pH, jednak relatywnie najlepiej sprawdza
się uprawa w glebie o odczynie zbliżonym do 6,0. Oceniano też
różne nawozy pod kątem odżywienia roślin i wpływu na budowę
pędów, najlepszy okazał się produkt o zrównoważonym składzie
(20-20-20). Okazało się też, że rośliny jagody kamczackiej są
stosunkowo wrażliwe na niedobory mikroelementów, których
braki objawiają się w postaci przebarwień na liściach. Początkowo
sądzono, że objawy takie mają związek wyłącznie z deficytem
żelaza, ale jego niedobór w żadnym przypadku nie był jedyną
przyczyną wystąpienia problemu. Niedostateczne odżywienie
roślin często miało związek z niewłaściwym odczynem gleby,
z której część składników nie mogła w takich warunkach zostać
pobrana. Gleba, w której uprawiane są rośliny w prowincji Saskatchewan, ma najczęściej pH zbliżone do 8,0.
Profesor nawiązał do odbywającej się w Polsce w 2019 roku
III Międzynarodowej Konferencji Kamczackiej, którą uznał za
wydarzenie bardzo ważne dla branży. Jak powiedział, dzięki
informacjom pozyskanym podczas tego wydarzenia, zdał sobie
sprawę, jak ważnym elementem w produkcji owoców tego
gatunku jest ich jędrność. W związku z tym zdecydował, że
prowadzone przez niego prace hodowane skierowane zostaną

też na uzyskanie odmian cechujących się wydłużoną trwałością pozbiorczą owoców, która przejawia się m.in. chrupkością.
Wymiana doświadczeń podczas konferencji skłoniła go także
do wzięcia pod uwagę w hodowli większej tolerancji odmian
na wysokie temperatury, jakie panują w różnych rejonach
świata, co dotyczy też i Polski. W naszym kraju bardzo wysokie
temperatury notowane są w czerwcu i lipcu, a więc w okresie
dojrzewania owoców jagody kamczackiej. Specjalista zadeklarował rozpoczęcie doświadczeń z celowym uszkadzaniem
termicznym roślin, a także z wykorzystaniem promieniowania
UVC. Uszkodzenia takie dotyczą głównie liści, ale na razie nie
jest znany związek ich wystąpienia z potencjałem plonotwórczym czy zimotrwałością roślin. Bez wątpienia jednak najważniejszym kryterium hodowlanym pozostanie smak owoców.
Kondycja branży w Rosji
Sytuację na rynku jagody kamczackiej w tym kraju przedstawili Alena Chernenko ze spółki Severnyi Sad i Artem Sorokin,
przewodniczący Rosyjskiego Zrzeszenia Producentów Haskapu.
Jagodę kamczacką uprawia się w różnych regionach Rosji –
na zachodzie, południu i wschodzie. W efekcie programów
hodowlanych w naszym kraju na liście oficjalnych odmian są
już 123 pozycje (fot. 1). Niektóre z nich, głównie te pochodzące
z hodowli w Bakczarze, przydatne są do upraw towarowych.
Inne wykorzystywać można wyłącznie do nasadzeń amatorskich. W europejskiej części Rosji w przypadku wielu odmian problem stanowi zbyt krótki okres zimowego spoczynku.
Długie i ciepłe jesienie powodują, że przed zimą na krzewach
pojawiają się kwiaty – mówił Artem Sorokin. Poinformował,
że materiał, z którego zakładane są rosyjskie plantacje, pochodzi głównie z rodzimych szkółek. Szczególnie pożądane są
sadzonki pochodzące z rozmnażania in vitro, ale na rynku nie
ma wystarczającej ich ilości. Dlatego są sprowadzane z Polski,
głównie ze szkółek należących do grupy in-vitro Kusibab. Areał
haskapu w Rosji stale rośnie, w 2020 roku – dzięki rządowemu
programowi pomocowemu – produkcja tego gatunku odbywała
się łącznie 745 ha. Barierę dla dalszego powiększania nasadzeń stanowi obawa dotycząca braku możliwości opłacalnego

Fot. 1. Owoce pozyskane w Rosji nadają się na rynek deserowy i do
przetwórstwa				
fot. A. Sorokin

www.jagodnik.pl

Promocja w Kanadzie
Geneviève Morin, specjalistka z dziedziny marketingu zajmująca się promocją konsumpcji jagody kamczackiej w Kanadzie uważa, że owoce te i przetwory z nich wymagają wielu
wysiłków w dziedzinie komunikacji interpersonalnej. Wciąż
jest duży potencjał do tego, by popularyzować spożycie haskapu. Jednym z najważniejszych działań podjętych przez
organizację Haskap Canada było nawiązanie współpracy
z osobami wpływającymi na rynek. Stowarzyszenie opłaciło
influencerów, aby promowali i zachwalali walory owoców
jagody kamczackiej. Dotyczyło to przede wszystkim osób
od lat obecnych w mediach społecznościowych, zwłaszcza
na platformach Facebook i Instagram, i mających szerokie
styczeń 2022
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zagospodarowania plonu, zwłaszcza na zachodzie kraju. Nie
zawsze także poprawnie wybrano odmiany do uprawy – na
części plantacji trzeba było ponowić nasadzenia, wykorzystując
kreacje bardziej przydatne do towarowej produkcji. Problemem
jest także dostęp do specjalistycznej wiedzy agrotechnicznej.
Zróżnicowanie powierzchni upraw jest bardzo duże, areały
wahają się od 1 ha do 100 ha. Większe plantacje zakładane są
na wyścielanych zagonach, z podwójnymi liniami kroplującymi
na rząd krzewów i fertygacją, w zagęszczeniu umożliwiającym
mechanizację zbioru.
Największą plantację jagody kamczackiej, właśnie o powierzchni 100 ha, prowadzi w okolicach Tomska spółka Severnyi Sad, która powstała w 2019 roku. Uprawę założono
z sadzonek rozmnażanych metodą in vitro. Nowoczesna uprawa
znajduje się gospodarstwie Shuiskie Yagody w obwodzie
Iwanowskim. Wyposażona jest w system fertygacyjny, a rośliny posadzono na wyścielanych zagonach. Uprawia się tam
kilkadziesiąt odmian, głównie o rosyjskim i kanadyjskim pochodzeniu. Część wyprodukowanych owoców wykorzystuje
się w prowadzonym we własnym zakresie przetwórstwie,
uzyskując dżemy i soki, część sprzedaje się, a pewną ilość
zamraża i później zbywa.
Oferta produktów na bazie haskapu w Rosji jest szeroka.
Owoce te są od wielu lat obecne na krajowym rynku i w świadomości konsumenckiej, w większym stopniu dotyczy to
jednak azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej. Artem Sorokin
poinformował także o udanych próbach współpracy w zakresie
sprzedaży świeżych owoców w sklepach, także tych należących do dużych sieci handlowych. Z kolei Alena Chernenko
mówiła o zakończonych powodzeniem próbach transportu
świeżych owoców z położonego w zachodniej Syberii Tomska
do Moskwy i do innych, oddalonych o kilka tysięcy kilometrów
miejsc na terenie FR. Logistyka, w tym zwłaszcza utrzymanie
jednolitej temperatury przez cały okres transportu, jest jednak
dość trudna i powszechnie zdarzają się uszkodzenia owoców.
Niektórzy plantatorzy, aby spopularyzować spożycie jagody
kamczackiej, organizują na plantacjach wydarzenia, podczas
których konsumenci mogą spróbować haskapu oraz przetworów z niego, a także samodzielnie zbierać owoce. W promocji
wykorzystywane są również media społecznościowe.
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rzesze obserwujących ich profile internautów. Zaprosiliśmy
też do współpracy znane w Kanadzie osobistości. Ci opiniotwórczy celebryci internetowi przygotowali dla nas posty
z różnymi przepisami czy, na przykład, ze zdjęciami lodów
z jagody kamczackiej. Statystyki były bardzo dobre, okazało
się, że niektóre tego typu informacje docierały do 25-30 tys.
Kanadyjczyków – mówiła specjalistka. Przekazała również, że
do zajmujących się kulinariami znanych osobistości, z którymi
nie zdecydowano się na płatną współpracę, wysłano partie
zamrożonych owoców, część adresatów przygotowała opisy
sporządzonych przez siebie potraw i opublikowała je wraz
ze zdjęciami w mediach społecznościowych, a największym
zainteresowaniem internautów cieszyły się sernik i smoothie.
Stowarzyszenie Haskap Canada uruchomiło też własne profile
w mediach społecznościowych, aby m.in. zamieszczać przepisy
na ciekawe potrawy o prozdrowotnym działaniu, zawierające
owoce haskapu, zilustrowane profesjonalnie wykonanymi
zdjęciami. Są one regularnie odwiedzane i udostępniane.
Plantacje na południu Polski
Na ich temat mówił Tadeusz Kusibab z firmy Plantin, która należy
do grupy in-vitro Kusibab. Jak przekazał, początkowo do nasadzeń
wykorzystano odmiany pochodzenia rosyjskiego, a po uzyskaniu
licencji – kreacje pochodzące z Kanady. Plantin posiada obecnie
11-hektarową towarową plantację jagody kamczackiej na południu
Polski, w Muniakowicach k. Krakowa, na której odmiany z hodowli
w Saskatchewan dobrze się sprawdzają. Udaje się zebrać średnio
2,0-2,5 kg owoców z krzewu. Wcześniejsze nasadzenia odmian
‘Docz’ Velikana’, ‘Gordost Bakczara’, ‘Streżewczanka’, ‘Czulymskaya’, ‘Silginka’, ‘Morena’, ‘Nimfa’, ‘Leningradskij Velikan’, ‘Tundra’
oraz ‘Indigo Gem’ zostały zlikwidowane. W miejsce niesprawdzających się w warunkach południowej Polski odmian, posadzono
kanadyjskie – ‘Aurora’ i ‘Honeybee’. Decyzja o założeniu plantacji
towarowej związana była z faktem, że rodzinnie zajmujemy się
szkółkarstwem. Chcieliśmy dokładnie poznać, co sprawdzi się
w naszych polskich warunkach uprawy, które znacznie różnią
się od rosyjskich czy kanadyjskich. Stwierdziliśmy, że owoce
na rynek świeżych produktów powinny ważyć co najmniej 2 g
i być jędrne, o zrównoważonym smaku. Najlepiej sprawdziły
się u nas odmiany ‘Vostorg’, ‘Aurora’, ‘Blue Rock’ oraz ‘Boreal
Beauty’ – mówił polski szkółkarz.
Dodał, że ważnym wyzwaniem dla produkcji jagody kamczackiej jest mechanizacja zbioru owoców. Początkowo na plantacjach
firmy Plantin planowano ręczny zbiór owoców, z uwagi jednak na
problemy z pozyskaniem siły roboczej, rozpoczęto doświadczenia
z różnymi kombajnami dla jagodowych. Zbiór mechaniczny wydaje się w polskich warunkach jedyną ekonomicznie uzasadnioną
szansą zebrania plonu na plantacjach towarowych. Preferowana
rozstawa roślin w uprawie przeznaczonej do takiego zbioru wynosi 4,00 x 0,50 m. Ważne jest także nadanie im odpowiedniego
kształtu – muszą być wąskie u podstawy. W związku z tym,
krzewy – by nadać im wertykalny pokrój – po posadzeniu zostały
osadzone w rurach PCV (fot. 2) o wysokości ok. 20 cm i średnicy
10 cm, co spowodowało, że są wąskie u podstawy.

Fot. 2. Sposób formowania krzewów praktykowany na małopolskiej
plantacji				
fot. in-vitro Kusibab

Pewnym problemem w uprawie jagody kamczackiej w Polsce są wiosenne przymrozki. Zawiązki owocowe przy spadku
temperatury do poziomu –9°C (co zdarzyło się np. w maju
2019 roku) opadały z krzewów, same rośliny okazały się natomiast odporne na późne przymrozki. Zagrożeniem są też
gradobicia. Tadeusz Kusibab podkreślił rolę owadów zapylających w uzyskiwaniu wysokiego plonu. Na plantacji firmy
Plantin wykorzystywane do zapylania kwiatów są głównie
hodowlane trzmiele, a także pszczoły własnej hodowli – murarki i pszczoły miodne. Ule ustawiane są w centralnej części
kwater, by zmusić te owady do odwiedzania przede wszystkim
kwiatów haskapu.
Tadeusz Kusibab uważa, że spontaniczne i nie do końca
przemyślane zakładanie plantacji jagody kamczackiej w naszym kraju dobiegło końca i obecnie decyzje o nasadzeniach
są bardziej świadome. Wiadomo już, że gatunek ten, wymaga
opracowania nowoczesnej technologii uprawy, ponieważ tak
jak inne monokultury, może być atakowany przez choroby
i szkodniki. Jagoda kamczacka nie jest szczególnie trudna
w uprawie, ale nie jest także „bezobsługowa”, jak niegdyś powszechnie myślano. W Polsce prowadzone są liczne działania
promujące spożycie owoców jagody kamczackiej i produktów
na ich bazie. Kampania „Czas na polskie superowoce!” jest jednym z tego przykładów – powiedział kończąc swe wystąpienie.
Duża część kanadyjskiego sympozjum dotyczącego
haskapu obejmowała sprawy związane z produkcją,
obrotem owocami oraz przetworami na terenie Ameryki
Północnej. W trakcie dwóch dni obrad pojawiły się jednak
także wątki międzynarodowe, związane z regionami,
w których uprawa tego gatunku prowadzona jest na
większą skalę, m.in. z Polską. Relacja ta stanowi jedynie
wstęp do serii kolejnych materiałów dotyczących tej rośliny, które pochodzić będą jednak z innego wydarzenia
– z Konferencji Kamczackiej organizowanej co dwa lata
przez czasopismo „Jagodnik” i partnerów.

www.jagodnik.pl
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Gdzie diabeł
mówi dobranoc

Mariusz Podymniak

fot. M. Podymniak

Niezwykli ludzie i – można by rzec – nietypowa lokalizacja.
Gdy kilka temu poznałem Pawła Korfantego i po raz pierwszy
w 2016 roku odwiedziłem jego szkółkę niedaleko Grabownicy
Starzeńskiej, nie spodziewałem, że w ciągu kolejnych lat tak się
ona rozwinie. Obecnie gospodarstwo położone jest nad Sanem,
w miejscowości Załuż (u podnóża Bieszczadów), a jego areał
wynosi 22 ha, z czego większość została już zagospodarowana pod działalność szkółkarską i hodowlaną. To – jak
podkreśla właściciel – dopiero początek, ma bowiem bardzo ambitne plany związane głównie z hodowlą i selekcją
nowych odmian haskapu japońskiego oraz testowaniem
najnowszych odmian borówki wysokiej typu północnego.
Pierwsze efekty tej działalności są już widoczne.
Jak się zaczęło
Zaczynając przygodę ze szkółkarstwem,
Paweł Korfanty marzył, by w przyszłości móc oferować najnowsze odmiany
nie tylko borówki wysokiej. Zaczął więc
podróżować po Ameryce Północnej, Japonii i Rosji. Największym zyskiem z tych
styczeń 2022

podróży okazało się nawiązanie w 2014
roku znajomości z dr Maxine Thomp
son, która mimo podeszłego wieku,
nadal zajmowała się hodowlą i selekcją
jagody kamczackiej. Współpraca z pracującą w stanie Oregon hodowczynią i selekcjonerką zaowocowała w pierwszej

Fot. 1. Paweł Korfanty i Beata Hussak
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Fot. 2. Nasiona haskapu japońskiego
pozyskane z owoców

 olejności zdobyciem przez Gospodark
stwo Szkółkarskie Korfanty licencji na rozmnażanie wyselekcjonowanych odmian
haskapu japońskiego – sadzonki kreacji
‘Colin’, ‘Lori’, ‘Tomi’, ‘Maxin’ i ‘Willa’ są już
rozmnażane w tej szkółce i sprzedawane
do zakładania plantacji. Równolegle gospodarstwo uzyskało prawo do prowadzenia dalszej selekcji odmian na bazie
materiału roślinnego otrzymanego od
Maxine Thompson i Paweł Korfanty wraz
z Beatą Hussak (fot. 1 na str. 73) rozpoczęli
hodowlę tego gatunku. Działalność szkółkarska w Załużu prowadzona jest wspólnie z Robertem i Adamem Czechami.
Hodowla jest żmudną i wymagającą
pracą, do której potrzeba czasu i cierpliwości. Daje zarazem ogromną satysfakcję, gdy widzimy, jakie rezultaty przynosi
– podkreśla Beata Hussak.
Kolejne generacje roślin
Proces hodowlany rozpoczyna się w tunelach, w których z uprawianych roślin
dobierane są pary do krzyżowań (rośliny
mateczna i ojcowska). Na czas zapylania
rośliny zostają zamknięte w specjalnych
izolatorach, tak by proces ten był kontrolowany. W efekcie takiego kontrolowanego zapylenia na krzewach matecznych
uzyskuje się owoce, z których nasion
(fot. 2) wyrośnie kolejne pokolenie roślin.
Tylko w sezonie 2021 wykonano 180
takich kombinacji krzyżowań, z owoców wyekstrahowano następnie około

Fot. 3. Siewki haskapu – wschody są bardzo wyrównane
fot. 2, 3, 5, 7, 9 B. Hussak

100 tys. nasion, a uzyskane z nich rośliny
przejdą do kolejnego etapu selekcji.
Pozyskane z owoców nasiona jesienią
tego samego roku wysiewa się do multiplatów. Po wschodach (fot. 3) rośliny
przechodzą okres spoczynku zimowego, a wiosną w kolejnym sezonie – po
przesadzeniu do doniczek P11 – trafiają na
kontenerownię, na której będą oceniane.
Rocznie do takiej oceny przeznacza się
około 30 tys. siewek, z których najwyżej
20-30% trafi do kolejnego etapu selekcji
już w produkcji polowej. Na etapie uprawy
w doniczkach możemy wykonać wstępną
selekcję roślin, poprzez ocenę ich wyglądu
po pierwszym roku produkcji. Widzimy,

że na przykład z tego krzyżowania uzyskamy ciekawe rośliny – mają wzniesione, pojedyncze grube pędy. Widać
też, że system korzeniowy jest mocny,
bowiem korzenie zaczęły już przerastać
przez otwory w doniczkach – tłumaczy
Paweł Korfanty. Selekcja na tym etapie jest
bardzo ważna, pozwala bowiem wybrać
do dalszej oceny najlepiej rokujące egzemplarze i ograniczyć liczbę roślin, które
zostaną posadzone w kolekcji polowej.
Wybrane na pierwszym etapie rośliny
są sadzone w warunkach polowych, tak
jak na plantacji towarowej – w rodzimym
gruncie, na zagonach wyściółkowanych
agrotkaniną. Podczas mojej wizyty pod

Fot. 4. Najlepiej zapowiadające się rośliny zostają oznaczone 3 kropkami (przez 3 oceniających)

www.jagodnik.pl
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koniec czerwca ub. roku prowadzona była
szczegółowa ocena takich roślin. Ewaluacja polowa wykonywana jest niezależnie
przez 3 osoby, z których każda ocenia rośliny w trakcie owocowania, próbując również owoców. Na tej podstawie typowane
są najlepsze okazy, a każdy oceniający
kolorowym sprejem (kolor przypisany jest
do oceniającego) stawia kropkę na tkaninie
przy tych najlepiej ocenionych. Jak wyjaśniał Paweł Korfanty, roślina, która otrzyma
3 kropki w różnych kolorach, zostaje wybrana do kolejnego etapu hodowli (fot. 4).
Ocena roślin w takim systemie prowadzona jest przez dwa kolejne lata, a wybrane
w jej efekcie najlepsze egzemplarze trafiają
do kolejnego etapu selekcji, który ma już
wyłonić kandydatki na odmiany.
Zachowanie roślin może być różne
w kolejnych latach, dlatego na ich obserwacje powinniśmy poświecić minimum
5-7 lat, zanim podjęta zostanie decyzja
o wyborze kandydatek na odmiany towarowe. W sumie więc proces hodowli
i selekcji nowej odmiany trwa minimum
10 lat – wyjaśnia szkółkarz.

Kierunki hodowli
Proces hodowlany ma na celu uzyskanie
odmian przydatnych do produkcji owoców
deserowych, ale także tych nadających się
do zbioru kombajnowego i przeznaczenia
owoców do przetwórstwa. W pierwszym
przypadku liczy się przede wszystkim
smak i wygląd owoców, które powinny
być raczej słodkie i mieć dobrą trwałość
pozbiorczą. Podobnie jak w przypadku
odmian typowanych na plantacje przemysłowe, ważny będzie też pokrój i wygląd roślin. W związku z tym, zależy nam przede
wszystkim na wybraniu roślin, które będą
tworzyły pojedyncze, wzniesione i sztywne pędy i nie będą miały tendencji do zbytniego zagęszczania się, co w przyszłości
pozwoli ograniczyć nakłady na ich cięcie.
Ważne jest, by owoce dojrzewały w jednakowym terminie i łatwo się odrywały
od pędów. Jeśli chodzi o odmiany przemysłowe, staramy się wybierać rośliny, które
zapewniają owoce o kulistym kształcie,
mniej narażone na uszkodzenia podczas
zbiorów. Na tej kwaterze widzę już kilka
bardzo interesujących klonów, które bę-

75

Fot. 5. Obiecujący selekt – przyszła odmiana; widoczny wzniesiony pokrój rośliny
i predyspozycje do dobrego owocowania

dziemy w dalszym ciągu obserwować
– mówi Paweł Korfanty, prezentując, jak
powinny wyglądać rośliny przeznaczone
na typowo przemysłowe plantacje (fot. 5).
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Fot. 6. Owoce wybranych odmian oceniane są w warunkach chłodniczych

Selekcja w kierunku odmian deserowych skupiona jest przede wszystkim na
wartościach smakowych i jakościowych
owoców. Podczas testów smakowych zauważyłam bardzo duże różnice pomiędzy
owocami poszczególnych roślin w naszej kolekcji hodowlanej. Są tu zarówno
owoce bardzo kwaśne, ale też i słodkie,
bardzo przyjemne w smaku, a także orzeźwiające. Uważam, że z naszej
selekcji uda się już niebawem wyłonić
kreacje typowo deserowe o bardzo ciekawym smaku owoców – podkreśla Beata
Hussak. W selekcji prowadzonej pod kątem odmian deserowych bardzo ważne
są testy trwałości owoców, zwłaszcza
ich jędrności. Zebrane próbki owoców
z poszczególnych roślin przechowuje się
w warunkach chłodniczych (fot. 6) i ocenia ich parametry jakościowe po upływie
7, 14, 21 i 60 dni – do czasu, gdy owoce
nadają się jeszcze do spożycia. W grupie
przetestowanych dotychczas kandydatek
na odmiany są już takie, których owoce
– jak ocenia Paweł Korfanty – można
będzie przechować przez 2-4 tygodni,
bez utraty walorów jakościowych.
Dlaczego haskap
W zgromadzonej kolekcji odmian jagody
kamczackiej są również rośliny pochodzące z Rosji. Wśród nich trudno jednak
dojrzeć obiecujące egzemplarze. Widać,
że rośliny wywodzące się z Europy mają
tendencję do tworzenia słabych przy-

fot. 1, 4, 6, 8 M. Podymniak

Fot. 7. Przykład uformowania rośliny
haskapu w formie z jednym pniem

rostów tegorocznych i zagęszczonych
krzewów czy wręcz wykazują płożący
charakter wzrostu. Są również bardziej
podatne na choroby, na przykład na
mączniaka – wyjaśnia pan Paweł. Z tego
względu, Maxin Thompson już na początku swojej przygody z tym gatunkiem
uwagę poświeciła roślinom wywodzącym się z Japonii, a konkretnie z wyspy
Hokkaido. Moim zdaniem, wykonała ona
ogromną pracę, jeśli chodzi o selekcję odmian haskapu. Przede wszystkim skupiła
się na genach haskapu japońskiego i wyselekcjonowała pierwsze odmiany, które
zapewniają smaczne, duże owoce i rośliny o pionowym pokroju pędów. Warto
przypomnieć, że ważną cechą haskapu
japońskiego jest późny termin kwitnienia, co ogranicza ryzyko uszkodzenia
kwiatów przez przymrozki oraz pozwala zapewnić korzystniejsze warunki do
zapylenia kwiatów. W naszej hodowli
chcemy iść dalej i uzyskać niebawem
z jednej strony odmiany, które zapewnią
smaczne deserowe owoce, a z drugiej –
przede wszystkim kreacje na plantacje
przemysłowe, z których plon 6-8 t/ha
będzie jak najbardziej możliwy do zebrania – mówi Paweł Korfanty. Uważa,
że z nowych typów odmian można będzie
tworzyć plantacje, na których rośliny uzyskają formę drzewek i będą prowadzone
np. na jednym pniu (fot. 7). Tym samym
będą od początku w pełni przystosowane
do kombajnowego zbioru owoców.

Z sadzonek zdrewniałych
W szkółce w Załużu nadal produkuje się
duże partie sadzonek borówki wysokiej
i jagody kamczackiej, a rośliny obu tych
gatunków rozmnaża w sposób wegetatywny, przez sadzonki zdrewniałe.
W przypadku borówki pędy do ukorzeniania pobiera się zimą z plantacji matecznych lub z upraw prowadzonych
pod nadzorem szkółkarza. Ukorzenianie
pobranych pędów rozpoczyna się wiosną,
w wielodoniczkach. Naszą ideą jest, by
cała produkcja sadzonek odbywała się
na otwartym terenie. Jedynie początkowo
ukorzenianie pędów prowadzone jest
na kontenerowni pod kurtynami cieniującymi – wyjaśnia szkółkarz. Ta część
kontenerowni zajmuje 1 ha i mieści się na
niej ponad 5 mln sadzonek (fot. 8).
Pierwszy sezon poświęcony jest na
dobre ukorzenienie się pędów w wielodoniczkach. Jesienią sortuje się rośliny
i większość z nich w takiej postaci trafi do
sprzedaży. Jak mówi Paweł Korfanty, stanowią one materiał bazowy do produkcji
finalnych roślin w wielu szkółkach, które
preferują sadzonki rozmnażane wegetatywnie. Oprócz działalności w Polsce, prowadzi on także w Rosji szkółkę S
 kyBerry,
do której trafia spora część sadzonek
wyprodukowanych w wielodoniczkach
– około 600-800 tys. roślin przeznacza
się do produkcji własnej, w celu uzyskania
materiału nasadzeniowego do zakładania plantacji towarowych. Takie sadzonki
www.jagodnik.pl
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wiosną są przesadzane do większych,
1,5-litrowych donic i w ciągu sezonu dorastają do wielkości handlowej.
Duży wpływ na intensywny wzrost
roślin ma ich odpowiednie nawożenie.
W szkółce jest ono prowadzone poprzez
fertygację, z wykorzystaniem miksera nawozowego z firmy Priva. Wszystkie kwatery wyposażone są w służące do nawadniania zraszacze z przedsiębiorstwa Netafim.
Oprócz standardowego nawożenia mineralnego, pozytywny wpływ na wzrost
roślin borówki ma używanie nawozów ze
składnikami biostymulującymi i kwasami
humusowymi. Do tej drugiej grupy należy
stosowany w szkółce Carbohumic, który
według Pawła Korfantego, znakomicie się
sprawdza zarówno w produkcji sadzonek,
jak i na plantacjach owocujących.
W ofercie szkółki największy jest
obecnie udział sadzonek odmian
‘Duke’, ‘Bluegold’, ‘Elliott’, a coraz mniej
‘Bluecropa’ i ‘Spartana’. Szkółka Pawła
Korfantego uzyskała również prawo do
rozmnażania odmian licencyjnych i niebawem oferować ma materiał borówek
‘Draper’, ‘Liberty’ i ‘Calypso’.
Podobnie jak w przypadku haskapu,
rozpoczęto prace związane z testowaniem nowych odmian borówki. Bazą do
tego jest materiał genetycznych przywieziony z USA. Pozyskane tam klony
hodowlane zostały posadzone w szkółce nad Sanem i są obecnie podawane
selekcji i obserwacji. Widać wśród nich
bardzo dużą zmienność genetyczną
w wyglądzie roślin, a także w podatności
na niskie temperatury oraz różne predyspozycje do owocowania w naszym
klimacie. Jest kilka bardzo ciekawych
pozycji, z których mam nadzieję, w bliż-
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Fot. 8. Rośliny na etapie ukorzeniania w wielodoniczkach

szej lub dalszej przyszłości powstaną
nowe odmiany borówki przydatne do
uprawy w Polsce – podkreśla Paweł
Korfanty. Szczególną uwagę poświęca
wyselekcjonowaniu odmian, które będą
owocowały w sierpniu i zapewnią duże
owoce o dobrych parametrach przechowalniczych. Wstępne obserwacje pokazują, że takie odmiany uda się uzyskać
(fot. 9). Owoce niektórych z nich udało
się przechować nawet przez 10-12 tygodni w warunkach chłodniczych, bez
znacznych ubytków jakościowych.
Paweł Korfanty i Beata Hussak
z ogromną pasją i zaangażowaniem
podchodzą do działań związanych z hodowlą i selekcją nowych odmian haskapu
i testowaniem nowych klonów borówki.
Pozostaje mieć nadzieję, że na efekty
ich pracy nie będzie trzeba długo czekać
i może uzyskane w tej szkółce odmiany
ukształtują przyszłość rynku niebieskich
owoców w naszej strefie klimatycznej.

Fot. 9. Niektóre okazy borówki z Ameryki
Północnej dobrze rokują, jeśli chodzi o jakość owoców i potencjał plonotwórczy
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Jesteśmy szkółką, która zajmuje się produkcją sadzonek Borówki wysokiej oraz Haskapu Japońskiego
w doniczkach i multiplatach. Stworzyliśmy ją z zamiłowania do roślin i chęci dzielenia się swoją pasją z innymi.
Mieścimy się w jednym z najczystszych ekologicznie zakątków Europy, na przedgórzu Bieszczadzkim.
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W Nowinach
– 43 ha żurawiny
Mariusz Podymniak

fot. M. Podymniak

Żurawina wielkoowocowa (Vaccinium macrocarpon)
jest niewielką krzewinką, roślina ta naturalnie występują na obszarach bagiennych i leśnych w Ameryce
Północnej. Należy do rodziny wrzosowatych i, w związku z tym,
ma specyficzne wymagania glebowe, a mianowicie najlepiej rośnie na stanowiskach o niskim pH (4,2-5). Największe plantacje
tego gatunku występują w Kanadzie, gdzie również rozwinęła
się profesjonalna technologia jego uprawy. Właśnie tamtejsza
produkcja była inspiracją dla twórców spółki Fieldstone i dała
podwaliny do założenia plantacji towarowych w Polsce.
Firma ta od kilku lat intensywnie działa
w produkcji owoców w naszym kraju.
Posiada zlokalizowane w kilku regionach farmy, w których produkowane
są przede wszystkim deserowe owoce
malin, jeżyn i borówki (czyt. też „Jagodnik” 7/2021). Jedno z gospodarstw
znajduje się w Nowinach koło Radomyśla (w województwie podkarpackim),
a utworzone zostało z myślą o założeniu

profesjonalnych plantacji żurawiny wieloowocowej. Jak wspomina Ewa Kowalska (fot. 1), synowa jednego z założycieli
spółki, przygotowania rozpoczęły się
w 2013 roku, a w kolejnym zaczęto już
obsadzać pierwsze kwatery. Z uprawą
tego gatunku nierozłącznie związana jest
odpowiednia infrastruktura wodna. Na
plantacji utworzono dwa duże zbiorniki
gromadzące zapas wody, a oprócz tego,
www.jagodnik.pl
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wykonano sieć rowów, którymi może
być ona doprowadzona lub odprowadzona na poszczególne kwatery (fot. 2).
Rośliny uprawiane są w swego rodzaju
basenach, które w pewnych okresach
zalewa się całkowicie wodą, a których
powierzchnia wynosi od 0,4 do 1,5 ha,
najczęściej ok. 1 ha. Taka powierzchnia
jest optymalna pod względem zarówno
uprawy, jak i zbioru owoców. W ciągu
jednego dnia roboczego możemy zebrać
owoce właśnie z powierzchni zbliżonej
do 1 ha – wyjaśnia Mirela Kotlicka, która nadzoruje produkcję na tej plantacji. Bardzo ważna jest przy tym jakość
wody, która nie powinna zawierać zbyt
dużych ilości żelaza. W związku z tym,
w ostatnim czasie przy zbiornikach stanęły niewielkie wiatraki przeznaczone
do zasilania małych kompresorów, poprzez które do wody wprowadzane jest
powietrze. Jej napowietrzenie sprzyja
wytrącaniu się związków żelaza.
Sposób sadzenia i odmiany
Sadzenie jest dość proste, bowiem
pędy żurawiny rozkłada się na przy-

Fot. 1. Ewa Kowalska oraz zarządzający plantacją w Nowinach Grzegorz Tys i Mirela Kotlicka

gotowanym stanowisku i delikatnie
miesza z wierzchnią warstwą gleby.
Pierwsze plantacje zakładane były

z materiału sprowadzonego z Kanady.
Obecnie powierzchnia upraw wynosi
43 ha, w tym 11,5 ha to nowe, obsadzone

Fot. 2. Plantacja podzielona została na kwatery, do których kanałami doprowadzana i odprowadzana jest woda
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inne gatunki
w ub. roku kwatery (fot. 3). Założono
je z materiału pozyskanego z już istniejących plantacji. W tym celu ścina
się wiosną młode pędy i wykorzystuje
jako sadzonki. W ten sposób tracimy
rok owocowania na już istniejących
plantacjach, które dopiero w kolejnym
sezonie odzyskują swój pełny potencjał
produkcyjnych – informuje Grzegorz
Tys, menedżer plantacji w Nowinach.
Sporych nakładów wymaga odchwaszczanie plantacji, które jest wykonywane
ręcznie nie tylko w pierwszym roku po
posadzeniu, ale i w kolejnych latach.
Zazwyczaj najbardziej uciążliwe są
chwasty jednoliścienne.
Na rynku jest bardzo dużo odmian
żurawiny wielkoowocowej, ale tylko niektóre z nich nadają się do towarowej
uprawy. Przede wszystkim, musimy
wziąć pod uwagę, czy poszczególne
odmiany będą nadawać się do uprawy
w naszym lokalnym klimacie. Bardzo
ważna jest wytrzymałość roślin na
niskie temperatury, no i oczywiście,
potencjał plonotwórczy – podkreśla
pani Mirela. Z jej dotychczasowych
obserwacji wynika, że na razie najlepiej sprawdzają się odmiany ‘Stevens’,
‘Pilgrim’ i ‘Ben Lear’.
Gospodarstwo w Nowinach współpracuje z lokalną pasieką, dzięki czemu
na plantację wiosną trafia kilkadziesiąt
pni pszczelich. Zapewniają one dobre zapylenie kwiatów żurawiny, co
z kolei przekłada się na uzyskiwanie
dużych i dorodnych owoców. Oprócz
wprowadzania pszczoły miodnej,
przygotowano na plantacji domki dla
murarki ogrodowej (fot. 4), która również przyczynia się do prawidłowego
zapylenia kwiatów.
Zbiór dobrze
zorganizowany
Zazwyczaj w rok po posadzeniu można
już przeprowadzić pierwsze zbiory
owoców, a w pełnię plonowania rośliny
wchodzą w 4. roku uprawy. Wtedy
możliwy do uzyskania plon to nawet
20 t/ha i więcej. Żurawina wielkoowocowa jest rośliną długowieczną,
ale z czasem konieczne jest jednak
odmładzanie plantacji. Co mniej więcej

Fot. 3. Nowo założona kwatera żurawiny (4 miesiące po posadzeniu)

Fot. 4. Takie domki zasiedliła murarka ogrodowa

Fot. 5. W pełni wybarwione owoce, gotowe do zbioru – tu: odmiana ‘Pilgrim’

www.jagodnik.pl

inne gatunki
20-25 lat wiosną ścina się pędy, co
zmusza rośliny do tworzenia nowych.
Cała plantacja została też wyposażona w system zraszaczy. Służą one
przede wszystkim do nawadniania
plantacji w sezonie wegetacyjnym,
ale również do ochrony przed wczesnowiosennymi przymrozkami. Rośliny
nawozi się co roku, za pomocą specjalnych maszyn, które poruszają się
po groblach i aplikują nawozy (wieloskładnikowe nawozy granulowane) na
poszczególne kwatery.
Woda jest niezbędna, by przeprowadzić zbiór owoców, który można
rozpocząć, gdy przebarwią się one na
kolor czerwony (fot. 5), na co wpływa
przede wszystkim różnica temperatur między dniem a nocą. W ubiegłym
roku zbiór rozpoczęto 22 września.
Bardzo wcześnie rano kwatery zalewa
się wodą. Następnie na kwaterę wjeżdża ciągnik wyposażony w maszynę
do „wyczesywania” owoców, które po
oderwaniu od pędów wypływają na
powierzchnię wody (fot. 6). Potem
kwatera jest jeszcze dopełniana wodą
i dopiero wtedy, przy użyciu specjalnych taśm (fot. 7) owoce gromadzone
są w jednym miejscu, w którym następuje ich zbiór (fot. 8). Na tym etapie
są jeszcze myte i ładowane do skrzyń.
Następnie trafiają do hali, w której na
specjalnie wyposażonej linii technologicznej są ponownie myte, potem
osuszane – by dobrze się przechowywały, nie mogą być mokre. Tak przygotowane są transportowane do miejsca
konfekcjonowania do sprzedaży.
Rynek z tendencją+
Jak informuje Ewa Kowalska, zbiory
owoców na plantacji w Nowinach są
z roku na rok coraz wyższe, ale też sprzedaż owoców sukcesywnie się rozwija
i rośnie. Obecnie zdecydowana większość sprzedawanych przez nas owoców trafia do zagranicznych odbiorców.
Nasza żurawina jest też obecna w krajowych sieciach handlowych, z którymi współpracujemy. Dzięki możliwości
przechowywania owoców, możemy je
oferować do końca grudnia, a nawet
dłużej – wyjaśnia.
styczeń 2022

Fot. 6. Po pierwszym etapie zbioru owoce wypływają na powierzchnię wody

Fot. 7. Owoce ściągane są taśmami do punktu zbiorczego…

fot. 1-8 M. Podymniak

Fot. 8. …i wybierane wraz wodą ze zbiornika trafiają na linię transportową
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perły kuchni polskiej
Składniki:

Gęś pieczona
z nadzieniem polskim

tuszka gęsi
ok. 4-4,5-kilogramowa

Na solankę:
5 l zimnej wody
325 g soli
250 g cukru

Na wrzący syrop:
1 l wody
0,5 kg cukru
fot. W. Charewicz

Wojciech Charewicz
Chorzele

Na karnawałowe spotkanie w gronie przyjaciół polecam gęś
pieczoną z moim ulubionym nadzieniem polskim, do którego
dodaję garść świeżych lub mrożonych owoców żurawiny. Ich
kwasowość i owocowa świeżość wzbogaca smakowo farsz z wątróbek drobiowych, żółtek, białek ubitych na sztywno, mielonych orzechów, kaszy manny i sporej ilości pietruszki oraz
majeranku. Nadzienie takie wykorzystuję nie tylko do gęsi pieczonej, ale również do kaczki, kurczaka, indyka oraz wszelkiego dzikiego ptactwa. Jest ono tak smaczne, że zwykle przygotowuję go dużo więcej niż zmieści się w nadziewanym drobiu
i zapiekam w osobnych naczyniach.
Błąd w pieczeniu
gęsi z nadzieniem
Najczęściej spotykanym błędem w przypadku pieczenia drobiu faszerowanego
jest jego przepieczenie. W konsekwencji
wysuszenie tuszki do tego stopnia, że
mięsem z udek można pokaleczyć dziąsła, skrzydełka przypominają zwęglone
szczapki drewna, a mięso piersi ma konsystencję suchych trocin.
Dlaczego
Bo kucharz starał się dopiec farsz i wnętrze tuszki, żeby nie pozostawić tam surowizny. Niestety, kiedy surowy drób zostaje
nadziany surowym farszem i wstawiony do piekarnika, to już nie ma ratunku.
Pieczyste będzie albo przesuszone, albo
wewnątrz niedopieczone. Koniec, kropka.

Pewnym ratunkiem jest pieczenie
z parowaniem, co zapewniają niektóre
profesjonalne piece używane w gastronomii. W warunkach domowych można
się ratować pieczeniem w rękawie albo
w brytfannie o ciężkiej pokrywie (żeliwne
gęsiarki używane przez nasze babcie).
Gęś w rękawie piekarniczym zwykle się
jednak nie mieści. A ciężkie emaliowane
brytfanny są dziś w naszych kuchniach
rzadkością.
W mojej kuchni, w której nie mam ani
profesjonalnego pieca z funkcją parowania, ani ciężkiej żeliwnej gęsiarki, stosuję
pewien prosty trick. Dzięki niemu nigdy
nie wysuszam pieczonej gęsi, uzyskując

Na nadzienie:
0,5 kg wątróbek drobiowych
(używam wątróbek z kurcząt)
pół szklanki świeżych lub
mrożonych owoców żurawiny
100 g orzechów włoskich
1 średniej wielkości cebula
5 jaj
2/3 szklanki posiekanej natki
pietruszki
1 łyżka stołowa kaszy manny
2 czubate łyżki stołowe suszonego
majeranku
płaska łyżeczka soli (ok. 12 g)

Do zszycia tuszy:
wykałaczki drewniane
sznurek bawełniany

jednocześnie idealne dopieczenie wnętrza
wraz z nadzieniem.
Pieczenie dwuetapowe
Sztuczka polega na tym, że gęś najpierw zapiekam bez nadzienia. Przez
30-40 minut, w temperaturze 175°C.
W tym czasie tuszka się nie wybarwi na
brązowo, ale jedynie lekko ściemnieje,
zazłoci. Następnie wyjmuję ją z piekarnika, wypełniam nadzieniem, spinam
lub zszywam, ponownie wstawiam do
piekarnika i natychmiast temperaturę
obniżam do 130°C. Piekę przez 180 minut.
Efekt zawsze jest doskonały.
Serdecznie polecam.

Uwagi i pytania proszę kierować drogą mailową –
wcharewicz@gmail.com – lub telefonicznie 602 275 012.

www.jagodnik.pl
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Zacząć należy od przygotowania
solanki. W odpowiedniej wielkości
naczyniu (żeby zmieściła się tuszka),
w 5 litrach zimnej wody rozpuścić
sól i cukier. Zanurzyć w solance gęś.
Docisnąć ciężkim talerzem i wypełnionym wodą, zakręcanym słoikiem
ułożonym na talerzu. Odstawić na co
najmniej 12 godzin.
Uwaga. Można w tej solance gęś pozostawić nawet dwie doby. Nie spowoduje to przesolenia mięsa.
Gęś wyjąć z solanki, wytrzeć do sucha
lub powiesić nad zlewem, żeby obeschła. W szerokim rondlu rozpuścić
pół kilograma cukru w litrze wody.
Zagotować. Następnie wrzącym syropem oblewać tuszkę, żeby sparzyć
jej skórę (fot. 1). Czynność powtórzyć
dwa, a najlepiej trzy razy, zbierając syrop do podstawionej pod tuszką miski,
następnie syrop przelać ponownie do
garnka, zagotować i polewać tuszkę.
Piekarnik rozgrzać do 175-180°C.
Blaszkę do pieczenia wyłożyć papierem. Ułożyć na niej gęś piersiami
do góry i wstawić do piekarnika na
30 minut.
Kiedy trwa pierwszy etap pieczenia
– przygotować nadzienie. Wątróbki umyć, zemleć przy średnim sicie.

Następnie zemleć cebulę i orzechy.
Dodać do wątróbek razem kaszą
manną, pietruszką, solą, majerankiem
oraz żółtkami z 5 jaj (fot. 2). Wszystko
wymieszać.
Białka ubić na sztywną pianę. Dodawać porcjami do pozostałej masy razem z żurawinami (fot. 3) i delikatnie
wymieszać na jednolitą masę (fot. 4).
Po pół godzinie pieczenia gęś wyjąć
z piekarnika (fot. 5). Napełnić farszem,
zszyć za pomocą wykałaczek i sznurka
bawełnianego, wstawić do piekarnika
i piec w temperaturze 130-135°C przez
180 minut (drugi etap pieczenia gęsi).
Uwaga. Jeśli niecałe nadzienie zmieściło się w gęsi, pozostałą część wlać
do naczynia do zapiekania i wstawić
do piekarnika na 90 minut przed końcem pieczenia tuszki (fot. 6).
Po 3 godzinach pieczenia gęsi wyjąć tuszkę z piekarnika i odstawić na

15 minut dla lekkiego przestygnięcia
(fot. 7).
Lekko przestudzoną tuszkę pokroić
na wygodne porcje (fot. 8) i podać
na półmisku (fot. 9).
Do pieczonej gęsi doskonałym dodatkiem są pieczone ziemniaki, gryczana kasza, kluski śląskie, kopytka,
czerwone buraczki i – obowiązkowo – konfitura z żurawin. Najlepiej
smażona we własnej kuchni w proporcji 8 do 2.

1

2
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4

5

6
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9

styczeń 2022

fot. 1-9 W. Charewicz

Przygotowanie:
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wolna strefa

Rok 2031
Maciej Dolata
INSPIRE smarter branding

„Jagodnik” ma dziś 20 lat. Jego założyciele, oddani agroturystyce, wspominają czasy,
gdy rodziła się nowoczesna branża jagodowa,
wszyscy uczyliśmy się, jak współpracować
i jak wygrywać.
Przestały nas dziwić roboty drukujące opakowania
3D just-in-time. Coraz więcej handlu obsługują maszyny.
Przetwarzają więcej danych w ciągu sekundy niż człowiek
w ciągu dekady i reagują natychmiast. Samochodami kierują
sprzężone ze sobą komputery. Prowadząc autonomiczny pojazd, przeprowadzają miliony obliczeń na sekundę,
uwzględniając inne auta, drony, pieszych, zatrzymują się
na światłach, omijają przeszkody i dziury na drodze. Taki
system oszczędził mnóstwo czasu, pieniędzy i zdrowia.
Tak, to prawda, zabiera nam doświadczenie prowadzenia
samochodu, dziesiątki ludzkich profesji i miliony posad.
Tracą je nawet prawnicy, gdyż algorytmy znajdują więcej
precedensów i konstruują lepsze umowy.
Cyfrowi nauczyciele indywidualnie dopasowują metody
nauki do osobowości uczniów. Ofiarą sztucznej inteligencji
padają nawet lekarze. Ich głównym zadaniem było przecież
diagnozowanie i określanie terapii. Ale mając pięć minut na
pacjenta – czas na zadanie kilku pytań – nie mieli szans

z superkomputerem. Weryfikuje on dokumentację medyczną chorego, wyniki badań i deklarowane przez całe lata
dolegliwości, wszystkie istniejące choroby, leki i terapie. Nie
bywa sfrustrowany i zmęczony.
W 2021 roku wyspecjalizowane algorytmy pomagały
oceniać tylko wyniki tomografii i mammografii. Zapewniały diagnostom-ludziom tzw. drugą opinię i coraz częściej wykrywały przeoczone przez nich guzy. Do zmian
rękę przyłożyli ubezpieczyciele, którzy wyłożyli miliony,
a potem zaoszczędzili miliardy bitcoinów. W ten sposób
mamy dziś komplet lekarzy, w każdej wiosce, w każdym
zakątku świata. Lekarzy z wiedzą i doświadczeniem tysięcy profesorów, którzy dostępni są 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodni. To samo dotyczy farmaceutów, którzy
nie potrafili wyłapać interakcji między lekami, nie wspominając o alergiach.
Są jeszcze traktory? Sądzicie, że przestały być potrzebne jak kiedyś konie i siodła. Są, ale inne. I też są lepsze niż
ludzie, po prostu statystycznie mylą się rzadziej. Cóż, świat
idzie do przodu.
Założyciele „Jagodnika” mają pasję w produkcji dobrego
jedzenia, miodów i wina. Z uśmiechem wspominają czasy,
kiedy zmieniała się branża jagodowa, a producenci łączyli
się w większe grupy. Zwykle wokół kogoś, kto potrafił skupić
produkcję o ustalonych parametrach i dostarczyć odbiorcom.
Nie zostaliśmy w polu, w naszych folwarkach, nie zostaliśmy
„agromontownią”, rezerwuarem siły fizycznej i mrożonej
bazy surowcowej.
Wspominają, jak nowe technologie pomagały kumulować polski kapitał. Zamiast maszyn do hot-dogów i łazików
marsjańskich, nasi młodzi inżynierowie zaczęli projektować
maszyny użyteczne na plantacjach. Tak przewalczyliśmy
apoteozę gospodarczej samodzielności i autonomii życia
na plantacji, najchętniej bez obcych i cudzoziemszczyzny.
Brak umiejętności określenia siebie i własnej wizji rozwoju
w sposób autonomiczny, bez wiecznego doganiania innych
i tylko wdrażania ich dyrektyw.
Były kiedyś takie czasy, że „jagodówka” nie była w stanie samodzielnie wypełnić treścią swojej nazwy. Jakbyśmy
się samokolonizowali. Oddawali podmiotowość, kultywując utrwalanie zacofania i wspomniane folwarczno-pańszczyźniane wartości. Mimo iż te wartości skazywały
nas na gorsze miejsce w biznesie, podziale pracy, na stały
„rozwój niedorozwoju”. Inna Branża Jagodowa okazała
się możliwa!
Zgodnie z zapowiedziami, świat w 2031 roku nie jest sprawiedliwszy i nie promuje słabszych. Promuje konsolidację,
kohezję środowiska, wsparcie nauki i dobrego marketingu.
Cały czas skraca dystans z konsumentem. Wytwarzamy
i konsumujemy znacznie więcej niż jeszcze 10 lat temu.
Wszechobecna detekcja i sztuczna inteligencja zmieniły
produkcję. Czujemy to, co w czasach, kiedy upowszechnił
się internet, komputer, a kiedyś zapewne – silnik spalinowy
czy parowy. Czujemy, prawda?
www.jagodnik.pl

Korzystaj z wiedzy
oraz doświadczeń
liderów i pionierów
na rynku owoców
jagodowych!

#razem do celu

Odwiedź nas
na stoisku Jagodnika
podczas

stoisko:

I1a

Zyskuj na prenumeracie
W prenumeracie najtaniej
Prezenty dla prenumeratorów: „Poradnik integrowanej
ochrony roślin jagodowych” i kalendarz „Jagodnika”
Aktualna wiedza o uprawie roślin jagodowych
Doświadczenia i opinie liderów
Porady, ekspertyzy, wskazówki
Konferencje, spotkania, warsztaty
Najnowsze informacje z rynku owoców jagodowych
Wyniki doświadczeń, badań i wdrożeń z zakresu
uprawy roślin jagodowych
Sposoby na rozwiązanie bieżących problemów
uprawowych (dotyczących chorób, szkodników,
chwastów, organizacji pracy itd.)
Relacje z najważniejszych
wydarzeń branżowych
Zaproszenia na ważne
wydarzenia organizowane
przez „Jagodnik”
Czytaj
więcej

Zdobywaj
wiedzę

Zarabiaj

Prenumerata tradycyjna:
Dwuletnia (16 numerów) 232 zł
Roczna (8 numerów)
136 zł
Półroczna (4 numery)
74 zł
Kwartalna (2 numery)
39 zł
Prenumerata elektroniczna:
Dwuletnia (16 numerów) 180 zł
Roczna (8 numerów)
100 zł
Półroczna (4 numery)
55 zł
Kwartalna (2 numery)
30 zł
Jak zamówić prenumeratę?

Przez internet:
www.sklep.jagodnik.pl
lub www.sklep-oikos.pl
Wpłacając odpowiednią
kwotę na konto:
12 1020 1042 0000 8102 0240 5918
Oikos Sp. z o.o., ul. Kaliska 1 m. 7,
02-316 Warszawa
(W tytule przelewu prosimy podać pełny
adres oraz okres prenumeraty. Przy wyborze
prenumeraty cyfrowej prosimy o wpisanie
adresu e-mail)

Więcej informacji pod
numerem telefonu: 22 659 36 50

TARGI SADOWNICTWA
I WARZYWNICTWA
12–13 STYCZNIA 2022
Ptak Warsaw EXPO

Al. Katowicka 62, Nadarzyn k. Warszawy
Kontakt: 508 618 270 I 508 618 298

BEZPŁATNY UDZIAŁ.
Zarejestruj się na: www.tsw.pl

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJE:
12 stycznia (środa)

13 stycznia (czwartek)

IX Konferencja truskawkowa

Konferencja sadownicza

Warzywa polowe. Przemysłowa
uprawa roślin strączkowych
– NOWOŚĆ!

Przetwórstwo owoców i warzyw
– NOWOŚĆ!

Uprawy pod osłonami

Ogrodnictwo ekologiczne
i zrównoważone – NOWOŚĆ!

