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STYCZEŃ

Sady
Okres zimowego spoczynku drzew owocowych.
Przy niskich temperaturach należy kontrolować stan mocno naciągniętych i kurczących się drutów rusztowań
sadowniczych, gdyż mogą popękać lub spowodować naruszenie konstrukcji całego rusztowania.
CHŁODNIE:
Przeprowadzamy kontrole przechowywanych owoców:
- sprawdzamy stan owoców w próbkach kontrolnych znacznie częściej niż na początku przechowywania;
Pierwszymi wyraźnymi objawami przejrzewania jabłek są: żółknięcie barwy zasadniczej skórki, mięknięcie oraz
pojawienie sie wosków na owocach, które w ten sposób bronią się przed nadmierną utratą wody. W pierwszej kolejności sprawdzamy odmiany najwcześniej zerwane o owocach dużych, a także ordzawionych, które
znacznie intensywniej transpirują. Owoce takie są bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne i łatwiej gniją. W czasie przechowywania jabłek powstają różnego rodzaju rozpady miąższu — tym wcześniej i w większym nasileniu, im owoce są większe i później zostały zebrane. W szczelnie zamkniętych komorach z kontrolowaną atmosferą nie ma możliwości dokładnego przejrzenia owoców, dlatego ich stan fizjologiczny oceniamy
na podstawie wybranych próbek.
Przeprowadzamy kontrole chłodni:
- kontrolujemy poziom tlenu i dwutlenku węgla zwłaszcza podczas zmian ciśnienia atmosferycznego (dotyczy
to przede wszystkim obiektów bez worków kompensacyjnych):
• podnosimy poziom tlenu w stosunku do jego stężenia z początku sezonu przechowalniczego, szczególnie
w przypadku komór ULO;
• podczas mrozów (kiedy agregat rzadko się włącza) uruchamiamy wentylatory w celu wyrównania temperatury i poziomu gazów w komorach.

Jagodniki
Truskawki
Maliny

Rośliny są w fazie głębokiego spoczynku zimowego.

Porzeczki
Borówka wysoka

Winnice
Rośliny są w okresie głębokiego spoczynku zimowego. W tym czasie korzystne są opady śniegu i trwała
pokrywa śnieżna. W tym czasie krzewy wykazują dużą odporność na niskie temperatury. Zagrożeniem są
przejściowe ocieplenia, brak śniegu i bardzo silne mrozy.
Kontrolujemy i poprawiamy - zależnie od potrzeb - okrycie roślin.
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Inne
W czasie śnieżnych zim gryzoniom i zwierzynie łownej brakuje pożywienia, dlatego chętnie ogryzają korę z drzew
i krzewów owocowych:
najbardziej na szkody narażone są sady i jagodniki w sąsiedztwie ugorów i łąk oraz zadarnione, ściółkowane,
a przede wszystkim młode nasadzenia;
zwróćmy szczególną uwagę na odpowiednie zabezpieczenie przechowywanego materiału szkółkarskiego;
zwalczanie małych gryzoni polega głównie na rozkładaniu na plantacji zatrutych przynęt; większe zwierzęta:
zające, króliki, sarny powodują większe szkody, ogryzają korę pni i konarów, najczęściej młodych drzew
i krzewów;
należy dokładnie sprawdzać ogrodzenie sadów i jagodników, naprawić uszkodzenia siatki, zasypać podkopy,
a w śnieżną zimę sukcesywnie usuwać zaspy umożliwiające zwierzętom przedostanie się do sadu nad
ogrodzeniem.
Zima jest dobrym okresem na przeglądy narzędzi, maszyn i urządzeń. Warto w tym czasie wykonać duże naprawy
maszyn oraz pojazdów.
Jest to również okres, który ze względu na mniej prac, można poświęcić na doszkalanie się oraz uczestnictwo
w targach i spotkaniach.
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LUTY

Sady
Rozpoczynamy cięcie drzew owocowych. Umiejętne i fachowe cięcie i formowanie jest jednym z warunków,
które gwarantują wysoki plon owoców o dobrej jakości.
- jako pierwsze tniemy drzewa starsze oraz odmiany odporne na mróz. Odmiany wrażliwe na mróz tniemy
w późniejszym terminie.
- dbamy o bezpieczeństwo przy cięciu – dotyczy to korzystania z sekatorów i piłek oraz z drabin.
- wycinamy objawy chorób kory i drewna, pamiętając o dezynfekcji sekatorów.
- w sadach, w których zgorzele kory występują w dużym nasileniu można rozważyć wcześniejsze wykonanie
zabiegów fungicydami miedziowymi.
Owoce odrzucone podczas sortowania składować na kompostownikach; nie należy rozrzucać takich owoców
w sadzie - szczególnie podczas lekkich zim - zarodniki grzybów bardzo łatwo roznoszone są po sadzie, zwiększając zagrożenie występowania chorób kory i drewna.
W zależności od przebiegu temperatury – w reakcji na ocieplenie - należy rozpocząć zabiegi w sadach brzoskwiniowych (brzoskwinie, nektaryny) przeciw kędzierzawości liści brzoskwini. Warunkiem wykonania zabiegu
jest temperatura powietrza powyżej 6°C . Zimą, w czasie ocieplenia i na przedwiośniu, zalecane jest stosowanie preparatów miedziowych, natomiast tuż przed pękaniem pąków i w okresie nabrzmiewania pąków – preparatów dodynowych. W przypadku preparatów dodynowych woda użyta do opryskiwania nie może być bardzo zimna.
W zależności od przebiegu pogody w sadach gruszowych powinna być systematycznie monitorowana i zwalczana najgroźniejsza z miodówek - miodówka gruszowa plamista, która zimuje na gruszy - czasami już
pod koniec lutego niezbędne jest wykonanie pierwszych zabiegów.
Jest to również najwcześniejszy możliwy termin wykonania zabiegu przeciw torbieli śliw (dozwolonymi środkami).
Przed wykonaniem pierwszych zabiegów ochrony należy wykonać przegląd i dokonać kalibracji opryskiwacza.
CHŁODNIE:
Podobnie jak w styczniu przeprowadzamy kontrole przechowywanych owoców, przy czym sprawdzamy stan
owoców w próbkach kontrolnych znacznie częściej niż na początku przechowywania. Podczas sortowania
owoców zwracamy uwagę, jakie uszkodzenia i choroby występują na owocach — dzięki temu będzie można
zapobiec problemom w ochronie sadów w nadchodzącym sezonie.
Przeprowadzamy kontrole chłodni:
- kontrolujemy poziom tlenu i dwutlenku węgla zwłaszcza podczas zmian ciśnienia atmosferycznego (dotyczy
to przede wszystkim obiektów bez worków kompensacyjnych):
• podnosimy poziom tlenu w stosunku do jego stężenia z początku sezonu przechowalniczego, szczególnie
w przypadku komór ULO;
• podczas mrozów (kiedy agregat rzadko się włącza) uruchamiamy wentylatory w celu wyrównania temperatury i poziomu gazów w komorach.
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Jagodniki
Truskawki - rośliny są w fazie głębokiego spoczynku zimowego.
Maliny - rośliny pozostają w fazie spoczynku zimowego.
Porzeczki - cięcie plantacji 4-5-letnich i starszych (inne terminy to: po zbiorach – sierpień i jesienią – listopad)
– należy je zakończyć najpóźniej w marcu zanim pąki kwiatowe zaczną się rozwijać.
Cięcie porzeczek czarnych. Wycinamy pędy najstarsze, uszkodzone kombajnem w czasie zbioru, porażone
przez przeziernika porzeczkowego, słabo pokryte pąkami, pokładające się na ziemi, zwieszające się nisko nad
ziemią, ułożone ukośnie lub poziomo wzdłuż rzędu, których kombajnowy podbierak nie zdoła podnieść do
góry i wytrząsnąć owoce. Średnio wycinamy około 20% pędów, jeśli plantacja jest cięta regularnie, co roku.
Po cięciu powinno pozostać w krzaku 15–20 pędów z przewagą pędów rocznych i dwuletnich. Na plantacji
zbieranej kombajnem rząd krzewów oglądany z frontu powinien mieć kształt litery V.
Cięcie porzeczek czerwonych i agrestu. Porzeczki czerwone owocują najobficiej na pędach dwu- i trzyletnich.
Pędy czteroletnie i starsze owocują słabiej z powodu słabszej kondycji krótkopędów owoconośnych osadzonych na nich i uszkodzeń w następstwie kilkakrotnego zbioru kombajnem. Przy cięciu porzeczek czerwonych
pozostawiamy w krzewie więcej pędów starszych niż w krzewach porzeczek czarnych. Oprócz pędów rocznych
i dwuletnich można pozostawić także pędy 3 i 4-letnie, jeśli są one pokryte licznymi krótkopędami owoconośnymi. Pędy nagie, uszkodzone przez kombajn lub porażone przez przeziernika porzeczkowego trzeba wycinać. Warto podkreślić, że jeśli cięcie wykonujemy wkrótce po zbiorach, to przynajmniej część pędów porażonych przez przeziernika porzeczkowego jest widoczna i może być wycięta. Zimą pędy te trudno dostrzec. Aby
zapewnić wyrastanie nowych przyrostów, trzeba wycinać około 20% pędów, pozostawiając w krzewie średnio
15 pędów. Cięcie agrestu powinno być mniej intensywne niż cięcie porzeczek. Wystarczy wyciąć 10–20 % pędów.
Borówka wysoka - od połowy lutego wykonujemy cięcie sanitarne i prześwietlające – wycinamy przemrożone, chore, uszkodzone mechanicznie oraz stare i nieproduktywne pędy. Najlepsze owocowanie zapewnia się
pozostawiając na roślinie pędy 2-3 letnie, najwyżej 4-letnie. Przez pierwsze 3 lata po posadzeniu cięcie borówki amerykańskiej sprowadza się więc do usuwania pędów słabych i chorych. Intensywne cięcie przeprowadza się po 4-tym roku. Usuwane są wówczas wszystkie najstarsze pędy. W dobrze prowadzonym krzewie
powinno być 6-8 pędów głównych, a usuwa się 20-30% ogólnej masy pędów.
Wymagane jest nieco inne podejście do cięcia krzewów poszczególnych odmian. Borówki dzielimy na dwie
grupy: te które wytwarzają dużo odrostów z szyjki korzeniowej i cechują się silnym wzrostem (np. Bluecrop)
oraz te słabiej rosnące, które nie wypuszczają licznych młodych pędów (np. Chandler). Cięcie należy zakończyć
przed ruszeniem wegetacji. Po cięciu korzystnie jest zastosować fungicydy miedziowe.
o

Winnice
Rośliny nadal są w okresie głębokiego spoczynku zimowego. W tym czasie korzystne są opady śniegu i trwała
pokrywa śnieżna. W tym czasie krzewy wykazują dużą odporność na niskie temperatury. Zagrożeniem są
przejściowe ocieplenia, brak śniegu i bardzo silne mrozy.
Kontrolujemy i poprawiamy - zależnie od potrzeb - okrycie roślin.
Pod koniec miesiąca rośliny mogą już przechodzić w fazę spoczynku wymuszonego - odporność krzewów na
mrozy stopniowo się wtedy zmniejsza. Nadal zagrożeniem są przejściowe ocieplenia, brak śniegu i bardzo silne mrozy poniżej 20oC.
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Inne
Nadal należy sprawdzać ogrodzenia i monitorować obecność gryzoni , sprawdzić osłonki na drzewach, ewentualnie rozłożyć trutki. Pod koniec zimy utrzymujący się długo śnieg i niska temperatura mogą przyczynić się
do dużych strat powodowanych przez gryzonie, szczególnie przez zające – śledźmy przebieg pogody i reagujmy na jej zmiany większą kontrolą sadów i plantacji.
Warto zapoznać się ze zmianami w programach ochrony roślin sadowniczych na nowy sezon.
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MARZEC
Sady
Rozpoczynamy cięcie drzew lub kontynuujemy prace rozpoczęte w lutym.
- Przed rozpoczęciem pracy powinniśmy przeszkolić pracowników. Szczególną uwagę i dużo czasu należy poświęcić pracownikom sezonowym, którzy pierwszy raz będą ciąć drzewa.
- W nowoczesnych intensywnych sadach jabłoniowych najczęściej spotykaną i polecaną formą korony jest
korona wrzecionowa. Najważniejszymi zadaniami w pierwszych latach prowadzenia sadu jest uformowanie
korony o silnym przewodniku z owoconośnymi pędami równomiernie rozłożonymi w całej koronie tworzącymi zwężające się ku górze wrzeciono. Drzewa na podkładkach karłowych do uformowania takiej korony
wymagają stosowania podpór lub rusztowań. Cięcie takich drzew prowadzonych prawidłowo od posadzenia
w późniejszych latach jest proste i wymaga tylko drobnych korekt.
- W czasie cięcia zimowego wycina się także odrosty korzeniowe oraz pędy z objawami chorób kory i drewna.
Cięcia nie wykonywać w czasie dżdżystej pogody, gdyż są to idealne warunki do rozprzestrzeniania się chorób.
- Gałęzie po cięciu zimowym z objawami chorób kory i drewna oddzielić, a najlepiej spalić (stanowią bowiem
bardzo duże źródło infekcji).
W marcu już w fazie nabrzmiewania i pękania pąków rozpoczynamy lustracje sadów, by ocenić zagrożenia ze
strony szkodników.
- Zaleca się lustrowanie poszczególnych kwater dwa razy w tygodniu.
- Wyniki lustracji porównujemy z progami zagrożenia przedstawionymi dla każdego szkodnika w programach
ochrony. Na tej podstawie podejmujemy dopiero decyzję o wykonaniu zabiegów.
- W fazie bezlistnej na pędach drzew można określić liczebność zimujących jaj szkodników m.in.: przędziorków
(czerwone) i mszyc (czarne, błyszczące), a także występowanie kwieciaków, miodówek oraz szpecieli.
- Warto w tym terminie zaopatrzyć się w pułapki feromonowe i lepowe do monitorowania lotów szkodników.
W sadach gruszowych nadal największym zagrożeniem jest miodówka gruszowa plamista, którą należy monitorować i zwalczać przez cały okres wegetacyjny.
Przed wykonaniem pierwszych zabiegów ochrony należy wykonać przegląd i dokonać kalibracji opryskiwacza
(o ile nie zrobiliśmy tego we wcześniejszym terminie lub zimą).
- Pod koniec marca przeważnie wykonuje się pierwsze zabiegi w sadach, najczęściej preparatem miedziowym.
Jest to tzw. zabieg sanitarny, który chroni świeże rany po cięciu oraz rozpoczynające wegetację pąki przed
wnikaniem chorób. Związki miedzi ograniczają bowiem zakażenia większości chorób grzybowych i bakteryjnych. Do wyboru mamy wiele preparatów zawierających klika związków miedzi: tlenochlorek miedzi
(Miedzian) i tlenek miedzi (Nordox), stosowane w dawce maksymalnie 1,67 kg/ha oraz wodorotlenek miedzi
(Funguran) w niższej dawce — 0,75 kg/ha.
- Jeżeli jest to możliwe, zabezpieczyć rany po cięciu, szczególnie u gatunków pestkowych.
Sprawdzamy stan rusztowań, by w razie potrzeby wymienić zniszczone słupki i paliki, naciągnąć rozluźnione
druty, przymocować do rusztowań odwiązane drzewa.
Sprawdzamy stan linii nawadniających, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zawory, filtry, rozdzielacze oraz
pozostałe części systemu zagłębionego w studzienkach.
CHŁODNIE – jeżeli nadal przechowujemy owoce kontrolujemy je jak w poprzednich miesiącach i podejmujemy na
bieżąco decyzje o sprzedaży.
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Jagodniki
Truskawki – W tym okresie gdy rośliny zaczynają wegetację ich wytrzymałość na mróz obniża się, najprostszym sposobem ochrony przed mrozem jest okrywanie agrowłókniną.
Marzec - kwiecień to wiosenny termin zakładania nowych plantacji. Przed wysadzeniem roślin trzeba ocenić
zagrożenie ze strony szkodników glebowych (opuchlaków i pędraków), w razie potrzeb zastosować insektycydy – zabieg najlepiej wykonać na wilgotną glebę. Przygotowane pole powinno być również należycie
odchwaszczone.
Wykonujemy wiosenne zabiegi agrotechniczne – uprawki mechaniczne międzyrzędzi, plewienie rzędów lub
zabieg herbicydem. Odchwaszczanie herbicydami powinno być wykonane jak najwcześniej wiosną, ponieważ
nie wskazane jest stosowanie środków chwastobójczych w czasie kwitnienia roślin oraz dojrzewania i zbioru
owoców. Następnie coraz częściej stosowany jest zabieg ściółkowania słomą międzyrzędzi co chroni przed
chorobami , ogranicza wyrastanie chwastów oraz przyspiesza wegetację.
Po ruszeniu wegetacji stosujemy podstawowe nawożenie NPK (stosując nawozy bezchlorkowe) oraz
np. Rosahumus lub inny nawóz na bazie kwasów humusowych.
Należy również rozpocząć ochronę przeciw roztoczowi truskawkowemu.
Maliny - wiosenny termin zakładania nowych plantacji. Jest korzystniejszy na terenach, na których może dojść
do przemarznięcia roślin zimą. Rośliny posadzone w tym terminie wymagają obfitszego podlewania.
Po posadzeniu od razu ścina się przy ziemi wszystkie pędy.
Malina jesienna – wczesnowiosenne podstawowe nawożenie NPK – pierwsza dawka (nawozy bezchlorkowe).
W okresie bezlistnym zwalczamy poprzez wycinanie i palenie porażonych pędów szkodniki takie jak: pryszczarek malinowiec, galasówka maliniak, przeziernik malinowiec. W okresie pękania pąków zabieg na krzywika
maliniaczka.
Pod koniec miesiąca – odchwaszczanie. Ściółkowanie rzędów jest wskazane w celu ograniczenia zachwaszczenia oraz ograniczenia zbędnego parowania wody z gleby.
Porzeczki – marzec – kwiecień to wiosenny termin zakładania nowych plantacji. Ze względu na to, że rośliny
te bardzo wcześnie rozpoczynają wiosną wegetację należy wykonać to jak najwcześniej po obeschnięciu gleby. Korzystniejszy jest jesienny termin zakładania plantacji.
Na plantacjach porzeczek, na których stwierdzono występowanie krzywika porzeczkowiaczka, w okresie pękania pąków wykonujemy opryskiwanie przeciwko temu szkodnikowi.
Innymi szkodnikami, które mogą wymagać zwalczania w tym okresie są: pryszczarek porzeczkowiak kwiatowy
oraz zwójka różóweczka i inne zwójki.
Groźną chorobą porzeczek jest również szara pleśń, na którą rozpoczynamy ochronę przed kwitnieniem i kontynuujemy do zbiorów, zwłaszcza w latach z dużą ilością opadów.
Borówka wysoka - kontynuujemy cięcie sanitarne i prześwietlające – wycinamy przemrożone, chore, uszkodzone mechanicznie oraz stare i nieproduktywne pędy. Najlepsze owocowanie zapewnia się pozostawiając na
roślinie pędy 2-3 letnie, najwyżej 4-letnie. Przez pierwsze 3 lata po posadzeniu cięcie borówki amerykańskiej
sprowadza się więc do usuwania pędów słabych i chorych. Intensywne cięcie przeprowadza się po czwartym
roku. Usuwane są wówczas wszystkie najstarsze pędy. W dobrze prowadzonym krzewie powinno być 6-8
pędów głównych, a usuwa się 20-30% ogólnej masy pędów.
Wymagane jest nieco inne podejście do cięcia krzewów poszczególnych odmian. Borówki dzielimy na dwie
grupy: te które wytwarzają dużo odrostów z szyjki korzeniowej i cechują się silnym wzrostem (np. Bluecrop)
oraz te słabiej rosnące, które nie wypuszczają licznych młodych pędów (np. Chandler). Cięcie należy zakończyć
przed ruszeniem wegetacji. Po cięciu korzystnie jest zastosować fungicydy miedziowe.
Mechaniczne lub ręczne zwalczanie zachwaszczenia (w przypadku wysypania rzędów trocinami, jak i wyłożenia ich agrotkaniną zachwaszczenie jest minimalne lub dotyczy tylko otworu i tu usuwa się chwasty tylko
ręcznie). Zadarnione międzyrzędzia systematycznie kosimy.
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Winnice
Rośliny są w fazie spoczynku wymuszonego – odporność krzewów na mrozy stopniowo się zmniejsza w stosunku do poprzedniej fazy. Nadal zagrożeniem są przejściowe ocieplenia, brak śniegu i nawrót mroźnej pogody.
Pod koniec marca rośliny wchodzą w fazę płaczu łozy. Pokrywa śnieżna opóźnia rozpoczęcie wegetacji. Winorośl wymaga w tym okresie średnich temperatur dobowych powyżej 5oC, a zagrożeniem jest nawrót mroźnej
pogody i przymrozki.
Przycinanie krzewów odmian zimoodpornych; cięcie zasadnicze odmian okrywanych na zimę w formę docelową.
W cieplejszych rejonach Polski pod koniec miesiąca (w zależności od przebiegu pogody) odkrywa się i podnosi
winorośl na rusztowania.
Przed odkryciem stosujemy nawożenie mineralne lub organiczne.

Inne
Wiosna to w wielu miejscach okres wypalania trawy. Nie dopuśćmy do tego w naszym gospodarstwie ani
sąsiedztwie. W murawie, glebie, pniach drzew zimuje wiele pożytecznych zwierząt. Pamiętajmy, że bezmyślne
wypalanie traw zawsze przynosi więcej szkód niż pożytku w środowisku oraz może być przyczyną pożaru. Nie
niszczmy także napotkanych w sadzie gniazd ptasich, do których wiosną wrócą nasi sprzymierzeńcy.

SKLEP INTERNETOWY
www.sadownictwo.co

SAD, OGRÓD i DOM

KWIECIEŃ
PN

2
9
16
23
30

WT

3
10
17
24

ŚR

4
11
18
25

SKLEP INTERNETOWY
www.sadownictwo.co

CZ

5
12
19
26

PT

6
13
20
27

SO

N

7
14
21
18

1
8
15
22
29

SAD, OGRÓD i DOM

KWIECIEŃ
Sady
To okres, w którym wielu sadowników będzie sadziło nowe kwatery sadu. Przypominamy, że przed wysadzeniem drzewko nie powinno rozpocząć wzrostu i nie może też mieć przesuszonych pędów i korzeni. Miejsce
okulizacji wszystkich posadzonych drzewek na tej samej wysokości nad powierzchnią gleby zapewni wyrównany wzrost wszystkich drzew. Zaleca się aby drzewka w sadzie posadzić na takiej samej głębokości jak rosły
w szkółce. Podczas sadzenia należy także „zarezerwować" miejsce dla zapylaczy szczególnie w większych
jednoodmianowych kwaterach. Zaraz po posadzeniu drzewek należy wykonać rusztowania, przywiązać
drzewka do palików lub tyczek oraz rozłożyć linie nawadniające, a w sadach bez nawadniania - koniecznie
drzewka podlać i robić to również w okresach suszy.
Wiosną kiełkuje większość chwastów i należy już monitorować ich wzrost i w razie potrzeby zastosować
zabieg chemiczny lub mechaniczny przy użyciu glebogryzarki podkoronowej. Łatwiej jest zwalczać chwasty
zanim się rozrosną.
Rozpoczynamy zapobiegawcze zabiegi ochrony przed parchem jabłoni.
- Zabiegi wykonane przed pierwszym wysiewem zarodników workowych będą decydowały o skutecznej walce
z parchem. Najlepiej ochronę rozpocząć zanim zarodniki workowe zaczną się rozsiewać — najczęściej w fazie
fenologicznej „mysie uszko". Nie można zapominać, że nie wszystkie odmiany osiągają tę fazę w tym samym
czasie.
- Przeważnie ochronę rozpoczynamy preparatami miedziowymi toteż w zależności od przebiegu pogody może
się zdarzyć, że wykonamy więcej niż jeden zabieg zanim użyjemy preparaty z innych grup.
Rozpoczynamy zwalczanie zwójkówek jeszcze przed kwitnieniem, w fazie zielonego pąka lub na początku
różowego. W tym terminie bowiem jednym zabiegiem możemy wyeliminować różne gatunki zwójek.
Monitorujemy pojawienie się mszyc, ze szczególnym zwróceniem uwagi na mszycę jabłoniowo-babkową.
Wśród najważniejszych szkodników w sadach jabłoniowych, na które trzeba zwrócić uwagę w kwietniu są
również występujące w wielu sadach przędziorki, szpeciele, a wśród nich pordzewiacz jabłoniowy, miodówki
oraz kwieciak jabłkowiec. Podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu wymaga miarodajnej oceny stanu zagrożenia
przez te szkodniki. Należy więc wykonać lustrację w sadzie — dokładnie przejrzeć pędy i pąki w poszukiwaniu
jaj lub zimujących samic przędziorków, jaj mszyc oraz zimujących w łuskach pąków samic szpecieli widocznych
pod binokularem, a także „odłowić" (przez strząsanie) z pędów chrząszcze kwieciaka. Możliwe jest również
liczne pojawienie się toczyka gruszowiaczka powodującego charakterystyczne miny na liściach. W zagrożonych sadach motyle tego gatunku mogą pojawić się w kwietniu, loty trwają od fazy zielonego pąka do kwitnienia jabłoni. Młode sady i szkółki są wrażliwe na uszkodzenia powodowane przez pryszczarka jabłoniaka.
W kwietniu w sadach wiśniowych i czereśniowych może wystąpić licinek tarninaczek — motyl pojawia się co
kilka lat i powoduje dość znaczne szkody — wgryza się do pąków kwiatowych wyjada ich zawartość. Warto to
kontrolować.
W sadach gruszowych nadal największym zagrożeniem jest miodówka gruszowa plamista, którą należy monitorować i zwalczać systematycznie przez cały okres wegetacyjny.
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Jagodniki
Truskawki marzec-kwiecień to wiosenny termin zakładania nowych plantacji. Przed założeniem plantacji
przygotowane pole powinno być odchwaszczone oraz wolne od szkodników takich jak pędraki i drutowce,
które powodują znaczne szkody w nowych nasadzeniach.
Ściółkowanie plantacji w celu zabezpieczenia owoców przed kontaktem z ziemią, przyspieszeniu owocowania, jest również skutecznym sposobem ochrony przed chwastami (stosowanie 3-5t słomy na 1ha, przy 10cm
warstwie).
Wykonujemy pierwsze lustracje w kierunku mączniaka prawdziwego truskawki. Próg zagrożenia to 5% porażonych liści wiosną, przed kwitnieniem roślin i jest podstawą do wykonania zabiegu zwalczającego chorobę.
Przed kwitnieniem i na początku kwitnienia wykonujemy również lustracje w kierunku kwieciaka malinowca –
próg zagrożenia to 2 chrząszcze na 200 kwiatostanów – wtedy należy wykonać zabieg.
Maliny – początek miesiąca to nadal wiosenny termin zakładania nowych plantacji. Jest korzystniejszy na
terenach, na których może dojść do przemarznięcia roślin zimą. Rośliny posadzone w tym terminie wymagają
obfitszego podlewania. Po posadzeniu od razu ścina się przy ziemi wszystkie pędy.
Stosujemy nawozy poprawiające żyzność gleby, które zawierają kwasy humusowe np. Rosahumus, mające na
celu stymulację systemu korzeniowego.
Ważne jest wykonanie w okresie gdy młode pędy mają 10-20cm wysokości zabiegów przeciwko szarej pleśni
oraz zamieraniu pędów malin. Należy również zwalczać mszyce gdy tylko szkodnik się pojawi, ponieważ ogranicza to rozprzestrzenianie się chorób wirusowych. Inne szkodniki, które należy zwalczać przed kwitnieniem:
przędziorek chmielowiec (próg zagrożenia 2 osobniki na 1 listek liścia złożonego), gąsienice zjadające liście
(opryskiwać w momencie pojawienia się gąsienic), kwieciak malinowiec i kostnik malinowiec (opryskiwać w
okresie pojawienia się chrząszczy – przed kwitnieniem gdy pąk kwiatowy rozluźnia się), pryszczarek namalinek
łodygowy (zabieg wykonać w okresie lotu owadów, zazwyczaj gdy młode pędy osiągną wysokość 20-30cm).
Rozpoczynamy regularne koszenie międzyrzędzi. Do pielęgnacji można również używać glebogryzarek bocznych sadowniczych czy innych urządzeń do odchwaszczania.
Porzeczki - marzec – kwiecień to wiosenny termin zakładania nowych plantacji. Ze względu na to, że rośliny te
bardzo wcześnie rozpoczynają wiosną wegetację należy wykonać to jak najwcześniej po obeschnięciu gleby.
Korzystniejszy jest jesienny termin zakładania plantacji.
- kwiecień- maj – okres kwitnienia. Ważne jest wykonanie w tym czasie zabiegów przeciwko najgroźniejszemu
szkodnikowi – wielkopąkowcowi porzeczkowemu. Zabiegi wykonujemy na początku i po pełni kwitnienia oraz
tuż po kwitnieniu - preparatami dozwolonymi. Przed lub po kwitnieniu wykonuje się również zabieg na przędziorka chmielowca. Wykonujemy również lustracje mszyc i zwalczamy je w razie potrzeby.
Borówka wysoka - Stosujemy posypowe nawożenie azotem – najlepiej w 3 dawkach – w kwietniu (koniec
miesiąca), w maju i do połowy czerwca (co około 6 tygodni). Borówka najlepiej pobiera nawozy zawierające
azot amonowy takie jak: siarczan amonu, azotan amonu lub mocznik.
Monitorujemy od wczesnej wiosny pojawianie się najważniejszych szkodników borówki: szpeciela pączkowego borówki, pryszczarka borówkowca, mszyc, zwójki różóweczki i innych zwójkówek, chrabąszcza majowego,
opuchlaków – w razie potrzeby wykonujemy zabiegi.
Regularnie odchwaszczamy i kosimy międzyrzędzia.
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Winnice
Rośliny wchodzą w fazę płaczu łozy. Pokrywa śnieżna opóźnia rozpoczęcie wegetacji. Winorośl wymaga w tym
okresie średnich temperatur dobowych powyżej 5oC, a zagrożeniem jest nawrót mroźnej pogody i przymrozki.
Odkrycie i podniesienie winorośli na rusztowania, w razie potrzeby cięcie formujące na ostateczny kształt.
Oczyszczenie drutów i rusztowań. Uprawa gleby w międzyrzędziach glebogryzarką na czarny ugór.
Po odkryciu i gdy odnotuje się wzrost temperatury (ale jeszcze przed fazą pękania pąków) należy wykonać
profilaktyczny zabieg preparatami siarkowymi, a następnie miedziowymi. Po zauważeniu przędziorków należy
wykonać zabieg preparatami na bazie oleju parafinowego (również jeszcze przed pękaniem pąków).
Najważniejsze szkodniki winorośli oprócz przędziorków to: szpeciel pilśniowiec, obrzęk winoroślowy/wyroślec winoroślowy, zwójka gronóweczka/kwasigroneczka, mszyce, czerwce oraz osy.
Pod koniec kwietnia winorośli może wchodzić w fazę pękania pąków.

Inne
W uprawach mało atrakcyjnych dla pszczół, kwitnących wcześniej warto już w tym terminie przywieźć i rozstawić ule.
Pamiętajmy o prowadzeniu dziennika wykonanych zabiegów ochrony zgodnie z obowiązującym Kodeksem
Dobrej Praktyki Rolniczej oraz o przestrzeganiu okresów prewencji dla pszczół.
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MAJ
Sady
Kwitnienie. To najważniejszy okres, wpływający na ilość i jakość zebranych owoców – w tym czasie ma kluczowe znaczenie zapewnienie optymalnych warunków roślinom podczas procesów zapylania i zapładniania
kwiatów oraz zawiązywania owoców.
Na początku maja rozwieszamy w sadzie pułapki lepowe lub feromonowe, w których odławiamy owady,
a także przeprowadzamy lustracje. Na podstawie oceny progów zagrożenia wykonujemy zabiegi ochrony
przed szkodnikami. Liczebność mszyc, przędziorków, szpecieli, miodówek, zwójek, owocnic, owocówek, czy
nasionnicy trześniówki monitorujemy cały sezon.
W zależności od warunków atmosferycznych wykonujemy również zabiegi przeciwko parchowi jabłoni.
- Zabiegi przeciwko parchowi jabłoni aż do wzrostu zawiązków przeważnie wykonujemy preparatami zapobiegawczymi co 7-10 dni. Należy zwrócić uwagę na rotację fungicydów i stosować preparaty z różnych grup
chemicznych, aby zapobiec powstaniu ras odpornych. Tak ułożony program pozwoli uniknąć zagrożenia w
czasie kiedy drzewa są najbardziej wrażliwe na porażenie.
- Preparaty należy dobierać tak, by jednocześnie ograniczały występowanie lub zwalczały mączniaka jabłoni
i szarą pleśń.
- W początkowej fazie wzrostu pędów, kiedy obserwuje się pojedyncze porażone pędy mączniakiem bardzo
skuteczne jest wycinanie (zbieranie i palenie) porażonych pędów.
Bardzo ważne jest także wykonanie tuż po kwitnieniu wiśni zabiegu przeciwko drobnej plamistości liści drzew
pestkowych i gorzkiej zgniliźnie owoców.
W sadach zagrożonych zarazą ogniową prowadzimy lustracje i stosujemy zapobiegawcze opryskiwanie preparatami miedziowymi.
Rozpoczynamy przerzedzanie zawiązków. Zabieg ten nie może tylko prowadzić do poprawy jakości owoców
w danym roku, aby był w pełni skuteczny powinien gwarantować również regularność owocowania w kolejnych sezonach. Jakość owoców można poprawić łatwo dzięki ręcznemu przerzedzaniu zawiązków po opadzie
czerwcowym, ale tą metodą nie wpłyniemy na owocowanie w roku następnym. Skuteczniejsze jest przerzedzanie chemiczne. Łatwo jest przerzedzić kwiaty w czasie kwitnienia stosuje się wtedy środki parzące kwiaty
rozwijające się później. Zabieg ten jest skuteczny, ale wiąże się ryzykiem. Nie jesteśmy bowiem w stanie
przewidzieć jakie będzie związywanie owoców i czy po kwitnieniu nie wystąpi przymrozek. Bezpieczniej jest
więc stosować dwa tygodnie po kwitnieniu środki zawierające hormony roślinne. Wiadomo wtedy ile zawiązało się owoców i ile należy ich zrzucić. Zabiegi stosowane w tym terminie są jednak mniej skuteczne.
Ważne jest koszenie sadu w okresie kwitnienia drzew owocowych, gdyż żółte kwiaty mniszka (mlecze) są bardziej atrakcyjne dla pszczół. Korzystne jest także celowe wprowadzenia pszczół do sadu na okres kwitnienia.
Powoduje to wzrost plonu na skutek lepszego zawiązywania owoców szczególnie wiśni, czereśni i gruszek.
Widoczny jest nie tylko wyraźny wzrost ilości zawiązanych owoców lecz także liczby nasion w jabłkach i gruszkach - takie owoce mają znacznie lepszą zdolność przechowalniczą.
W sadach czereśni i wiśni należy wykonać zabieg przeciwko kwieciakowi pestkowcowi . Krótko po kwitnieniu,
przy temperaturze powyżej 15oC jeśli w poprzednim roku obserwowano liczne uszkodzenia owoców lub gdy
stwierdzono przekroczenie progu zagrożenia (5 chrząszczy strząśniętych po jednej gałęzi z 35 losowo wybranych drzew).
W sadach czereśni, wiśni i śliwek należy wykonać zapobiegawcze zabiegi (1 lub 2) przeciwko brunatnej zgnilizna drzew pestkowych – moniliozie - to choroba, której masowemu wystąpieniu sprzyja wilgotna pogoda
w okresie kwitnienia.
Pod koniec maja rozpoczynają się zbiory czereśni (i trwają do połowy lipca).
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Jagodniki
Truskawki – duża wrażliwość na brak wody od początku kwitnienia do końca owocowania, korzystne jest nawadnianie plantacji. Rozpoczęcie kwitnienia przy temperaturze 10-15 oC.
Wykonujemy zabiegi przeciwko szarej pleśni : skuteczna ochrona przed tą chorobą wymaga w zależności od
odmiany 2 do 5 zabiegów chemicznych w okresie kwitnienia i wzrostu zawiązków. W tym czasie zalecane jest
stosowanie preparatów kontaktowych, zapobiegawczych i interwencyjnych.
Monitorujemy od wczesnej wiosny oraz szczególnie w okresie kwitnienia i po zaobserwowaniu pierwszych
objawów wykonujemy zabieg przeciwko białej plamistości liści truskawki. Równie groźna (a nawet bardziej
w latach o dużej ilości opadów i przy temperaturze 20-25oC) jest czerwona plamistość liści, stosujemy
ochronę zapobiegawczą, preparaty przeciwko szarej pleśni również ograniczają tę chorobę.
Przed kwitnieniem i na początku kwitnienia wykonujemy lustrację kwieciaka malinowca – progiem zagrożenia
są 2 chrząszcze na 200 kwiatostanów. Zabieg powtórzyć jeszcze raz po 7-10 dniach jeśli występowanie szkodnika jest liczne.
Przed kwitnieniem wykonujemy lustrację przędziorka chmielowca – próg zagrożenia to dwa stadia ruchome
na 1 listek liścia złożonego (4 próby po 50 liści) – należy wykonać zabieg ochrony. Po pełni kwitnienia zagrożeniem są 3 ruchome stadia na jeden listek liścia złożonego.
Maliny – kwitnienie – maliny letnie rozpoczynają kwitnienie. Do prawidłowego kwitnienia maliny potrzebna
jest temperatura powyżej 15oC, optymalnie 20, a u niektórych odmian do 25oC. Aby poprawić zawiązywaniem
jakość owoców i zwiększyć plon korzystnie jest wprowadzić na plantacje owady zapylające.
Maliny letnie – owocują na pędach dwuletnich, dlatego w drugim i kolejnych latach uprawy wykonujemy dwa
cięcia: pierwsze cięcie które ma na celu usunięcie nadmiaru młodych przyrostów i pozostawienie 6-8 młodych
pędów, usuwa się wtedy również przemarznięte pędy dwuletnie (drugie wykonuje się po zbiorze).
Uzupełniamy nawożenie borem (najlepiej dolistnie) w okresie kwitnienia, ponieważ pierwiastek ten wpływa
na procesy zapylenia, a jego dostępność poprawia zawiązywanie owoców.
W okresie kwitnienia kontynuujemy ochronę przeciwko: zamieraniu pędów maliny i szarej pleśni (szczególnie
w okresie deszczowej pogody), przędziorkom (próg zagrożenia to 2 osobniki na 1 listek liścia złożonego) oraz
mszycom.
Porzeczki - kwiecień- maj – okres kwitnienia. Ważne jest wykonanie w tym czasie zabiegów przeciwko
najgroźniejszemu szkodnikowi – wielkopąkowcowi porzeczkowemu. Zabiegi wykonujemy na początku i po
pełni kwitnienia oraz tuż po kwitnieniu - preparatami dozwolonymi.
Wykonujemy również (na podstawie monitoringu w pułapkach feromonowych )zabiegi na przeziernika porzeczkowca na zasiedlonych przez niego plantacjach. Wykonujemy je w okresie masowego lotu motyli, składania jaj i wylęgania się gąsienic (zwykle pod koniec maja i w czerwcu, czasami po zbiorze) preparatem kontaktowym lub wgłębnym (zachować karencję).
Pryszczarek porzeczko wiec pędowy to kolejny szkodnik o dużym znaczeniu. Wykonujemy zabiegi w okresie
intensywnego lotu muchówek i składania jaj w końcu maja lub początku czerwca i ok. 2 tyg. później.
Konieczne są 1-2 zabiegi tuż po zbiorze owoców (samice drugiego pokolenia składają jaja w zranienia
mechaniczne).
Borówka wysoka – Kwitnienie. W okresie kwitnienia przy niekorzystnym przebiegu pogody (opady) wykonujemy 3 do 4 zabiegów ochronnych fungicydami przeciwko szarej pleśni i antraknozie.
Stosujemy posypowe nawożenie azotem – najlepiej w 3 dawkach – w kwietniu, w maju i do połowy czerwca
(co około 6 tygodni). Borówka najlepiej pobiera nawozy zawierające azot amonowy takie jak: siarczan amonu,
azotan amonu lub mocznik.
W okresie kwitnienia wykonujemy zabiegi fungicydami (ilość jest zależna od przebiegu pogody) przeciwko
szarej pleśni oraz od początku kwitnienia aż do zbiorów przeciwko antraknozie.
W przypadku niekorzystnej pogody – suszy – stosujemy nawadnianie plantacji.
Regularnie odchwaszczamy i kosimy międzyrzędzia.
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Winnice
Winorośl wchodzi w fazę pękania pąków i początek wzrostu latorośli (I połowa maja). Rośliny wymagają wtedy średnich dziennych temperatur około 8-10oC oraz umiarkowanego zapotrzebowania na wodę. Zagrożeniem są przymrozki od -2oC.
Druga połowa maja to okres intensywnego wzrostu latorośli (do połowy sierpnia). Rośliny wymagają wtedy
średnich dobowych temperatur około 13-14oC, mają duże zapotrzebowanie na wodę. Zagrożeniem jest susza.
Gdy latorośle mają ok. 15-20cm usuwa się latorośle niepłodne oraz przerzedza zawiązki kwiatostanów pozostawiając jeden na latorośli. Wiązanie latorośli – mocowanie do drutów.
Usuwanie korzeni podpowierzchniowych – szczególnie ważne w pierwszym roku uprawy.
Stała
kontrola
zdrowotności
i
w
razie
potrzeby
wykonywanie
zabiegów
ś.o.r.
Najważniejsze choroby winorośli to: mączniaki rzekomy oraz prawdziwy winorośli, szara pleśń, czarna zgnilizna winorośli, biała zgnilizna, antraknoza, czarna plamistość (nekroza kory winorośli), czerwona zgnilizna winorośli (Pseudopeziza).
Zasilanie krzewów nawozami azotowymi w dawce 30-40g (np. w formie saletry amonowej) pod każdy krzew.
Zakładanie nowych plantacji i ich staranna pielęgnacja – odchwaszczanie nowych nasadzeń.

Inne
Jeżeli w maju zdarzają się okresy suszy pamiętajmy o nawadnianiu drzew młodych i świeżo posadzonych. Ich
system korzeniowy jest jeszcze płytki i ubogi, a brak wody może doprowadzić do wyschnięcia. Starsze drzewa,
zakorzenione głębiej, czerpią wodę z głębszych warstw gleby, gdzie w maju znajdują się jeszcze duże jej ilości.
W uprawach mało atrakcyjnych dla pszczół, kwitnących wcześniej warto już w tym terminie przywieźć i rozstawić ule.
Nadal pamiętajmy o prowadzeniu dziennika wykonanych zabiegów ochrony zgodnie z obowiązującym Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej oraz o przestrzeganiu okresów prewencji dla pszczół.
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CZERWIEC
Sady
Nadal monitorujemy przebieg pogody z uwagi na możliwe infekcje wtórne parchem jabłoni. Sukces w walce
z tą chorobą odniesiemy jeśli uwzględnimy nie tylko temperaturę i zwilżenie liści spowodowane opadami, lecz
także zwilżenie poranną rosą oraz to, że zarodniki grzyba kiełkują w warunkach wilgotności względnej powietrza powyżej 90%. Koniecznie należy pamiętać o rotacji preparatów grzybobójczych oraz stosowaniu preparaty z różnych grup chemicznych, aby zapobiegać powstaniu ras odpornych.
Nadal prowadzimy obserwację występowania mszyc, przędziorków, szpecieli, zwójkówek oraz owocówek.
Dzięki zastosowaniu w sadzie z różnego typu pułapek, obserwacja odłowionych osobników pozwoli na podjęcie decyzji o zabiegu. Progi zagrożenia dla szkodników w czerwcu obligujące sadownika do jego wykonania:
- przędziorki - 3 i więcej form ruchomych (larw i osobników dorosłych) na 1 liść,
- zwójkówki liściowe - 10-12 pędów zasiedlonych przez gąsienice w próbie 400 pędów,
- owocówka jabłkóweczka - 10 jaj lub świeżych wgryzów w próbie 500 zawiązków.
Uzupełniamy przerzedzanie chemiczne ręcznym, które wykonujemy po opadzie czerwcowym. Jest ono uzależnione od indywidualnej decyzji sadownika - zabieg ten poprawia wielkość owoców w danym roku, ale nie
ma wpływu na kwitnienie drzew w następnym. Podczas przerzedzania ręcznego w pierwszej kolejności należy
usuwać owoce uszkodzone, zniekształcone i niewyrośnięte, pozostawiamy pojedyncze zawiązki w kwiatostanie, odległość między nimi powinna wynosić mniej więcej 10-20cm.
Już w pierwszych tygodniach czerwca rozpoczynamy dokarmianie zawiązków wapniem. Najczęściej używanym
preparatem jest chlorek wapnia. Pamiętajmy by nie wykonywać zabiegów w upalny dzień, gdyż grozi to
uszkodzeniem liści i zawiązków. Zwiększenie zawartości wapnia w owocach zmniejsza ich podatność na choroby fizjologiczne i wpływa na ich lepsze przechowywanie. W zależności od uprawianej odmiany i przebiegu
sezonu wegetacyjnego wykonuje się przeciętnie od 3 do 7 zabiegów. Chlorek wapnia można dodawać do
cieczy roboczej fungicydów.
Wykonujemy kolejny zabieg odchwaszczania (jeśli jest to odchwaszczanie mechaniczne może być ich więcej).
Przed zastosowaniem herbicydów wycinamy odrosty korzeniowe oraz gałęzie, które opuściły się zbyt nisko
i stałyby się miejscem wnikania preparatów do drzew.
Rozpoczynamy formowanie koron drzewek w tegorocznych nasadzeniach. Młode pędy nie są jeszcze zdrewniałe i można wykonać to za pomocą klamerek do bielizny lub specjalnych zapinek ogrodniczych. Pozwoli to
już w pierwszym roku formowania na uzyskanie koron z szerokimi kątami między gałęziami a przewodnikiem.
W uprawach wiśni przy ciepłej i wilgotnej pogodzie należy wykonywać zabiegi przeciwko drobnej plamistości
liści drzew pestkowych oraz gorzkiej zgniliźnie owoców.
- należy zwrócić uwagę na rotację fungicydów stosowanych przeciwko tym chorobom.
- ważne są zabiegi już od 3-4 tygodnia po kwitnieniu, aż do zbioru owoców.
- koniecznie zachować okres karencji.
Ważne jest również dostarczenie wapnia owocom czereśni i wiśni, co ogranicza ich pękanie w czasie deszczowej pogody.
Rozpoczynają się zbiory wiśni (i trwają do końca lipca).
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Jagodniki
Truskawki - Owocowanie. Truskawki są zrywane ręcznie razem z szypułkami, do opakowań finalnych. Nie należy ich pozostawiać na działanie słońca i jak najszybciej dostarczać do schłodzenia lub do dalszej dystrybucji
czy sprzedaży bezpośredniej.
Jest to okres silnego wzrostu, tworzenia rozłogów i budowania koron.
Rośliny są również bardzo wrażliwe na wszelkie niedobory wody. Szczególnie w tym okresie należy stosować
nawadnianie plantacji.
Groźne w tym okresie są: zgnilizna korony truskawki i skórzasta zgnilizna owoców – ograniczanie tej choroby
polega głównie na zabiegach agrotechnicznych – ściółkowaniu lub uprawie na podniesionych zagonach, dobór
odpowiednich odmian.
Maliny – od połowy czerwca rozpoczynają owocowanie maliny letnie. Maliny zbierane są ręcznie, a ze względu na nierównomierne dojrzewanie zbierane są kilkukrotnie w miarę dojrzewania, gdy są odpowiednio wybarwione, łatwo oddzielają się od dna kwiatowego, są suche. Owoce należy przenieść w cień bezpośrednio
po zbiorze i szybko schłodzić. Możliwy jest również zbiór maszynowy, choć niektóre odmiany są bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne.
Malina jesienna – na początku czerwca druga dawka podstawowego nawożenia NPK (nawozy bezchlorkowe).
Maliny są również wrażliwe na niedobory magnezu i żelaza (zwłaszcza w latach suchych lub po obfitych opadach deszczu). Stosujemy wtedy nawozy dolistne.
Porzeczki - Wykonujemy (na podstawie monitoringu w pułapkach feromonowych )zabiegi na przeziernika porzeczkowca na zasiedlonych przez niego plantacjach. Wykonujemy je w okresie masowego lotu motyli, składania jaj i wylęgania się gąsienic (zwykle pod koniec maja i w czerwcu, czasami po zbiorze) preparatem kontaktowym lub wgłębnym (zachować karencję).
Pryszczarek porzeczko wiec pędowy to kolejny szkodnik o dużym znaczeniu. Wykonujemy zabiegi w okresie
intensywnego lotu muchówek i składania jaj w końcu maja lub początku czerwca i ok. 2 tyg. później.
Konieczne są 1-2 zabiegi tuż po zbiorze owoców (samice drugiego pokolenia składają jaja w zranienia
mechaniczne).
Borówka wysoka – Kwitnienie późnych odmian. Stosujemy posypowe nawożenie azotem – trzecia dawka –
najlepiej do połowy miesiąca, najpóźniej do końca czerwca. Borówka najlepiej pobiera nawozy zawierające
azot amonowy takie jak: siarczan amonu, azotan amonu lub mocznik.
Należy rozpocząć ochronę plantacji przed dzikimi ptakami: zakładając i rozwijając siatki ochronne, wykorzystując aparaturę biosoniczną, latawce imitujące ptaki drapieżne lub łącząc te metody.
W przypadku niekorzystnej pogody – suszy – stosujemy nawadnianie plantacji.
Regularnie odchwaszczamy i kosimy międzyrzędzia.

Winnice
Winorośl jest w fazie intensywnego wzrostu latorośli, a od połowy czerwca wchodzi w fazę kwitnienia. Rośliny
wymagają wtedy średnich temperatur dobowych powyżej 15oC i mają umiarkowane zapotrzebowanie na wodę. Zagrożeniami są ochłodzenia, deszczowa pogoda lub susza.
Wiązanie rosnącej latorośli. Selekcja kwiatostanów i zawiązków – usuwanie tych najsłabszych.
Profilaktyczne zabiegi przeciwko chorobom grzybowym, kontrola szkodników i w razie potrzeby stosowanie
ś.o.r.
Nawożenie mineralne – nawozami fosforowo-potasowymi oraz mikroelementami.
Od początku/połowy miesiąca rozkładanie pułapek na osy w celu wyłapania matek.
Odchwaszczanie i koszenie trawy.
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Inne
Pamiętajmy o bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń zawartych w etykietach ś.o.r., co pozwoli na ich skuteczne działanie oraz zapobiegnie ewentualnym uszkodzeniom różnych części roślin i nie utrudni zbytu owoców
(kontrola pozostałości!). Korzystajmy tylko z dopuszczonych do obrotu środków ochrony roślin.
Stosując ś.o.r. należy pamiętać, że temperatura cieczy używanej do zabiegu nie powinna znacznie różnić się
od temperatury otoczenia, a przede wszystkim owoców. W wyniku zetknięcia się nagrzanych w ciągu dnia
zawiązków owoców z zimniejszą nawet o 20°C cieczą roboczą (woda prosto ze studni głębinowej ma kilka
stopni Celsjusza), mogą powstać uszkodzenia lub ordzawienia. Ważne jest też, by preparaty stosować w określonym zakresie temperatury. Zdarza się, że brak skuteczności zabiegu przypisywany różnym czynnikom spowodowany jest zastosowaniem preparatu w zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze.
Producenci owoców powinni jeszcze przed zbiorami zapoznać się z wymaganiami (pod względem rodzaju
i poziomu pozostałości substancji aktywnych środków ochrony roślin) jakie stawiają odbiorcy owoców.
Po zakończonym sezonie przechowalniczym należy przeprowadzić konserwację urządzeń chłodniczych oraz
uzupełnić czynnik chłodniczy, sprawdzić wszystkie elementy instalacji, umyć ściany w komorach przechowalniczych. Opakowania zdezynfekować, co ograniczy występowanie chorób grzybowych. Następnie zadbać
o serwis wózków widłowych. Kolejnym elementem wyposażenia są linie sortownicze, które także wymagają
okresowego przeglądu oraz czyszczenia.
Czerwiec to również korzystny okres by zaopatrzyć się w opakowania do przechowywania owoców –
np. dokonać zakupu skrzyniopalet (świeże drewno, z którego zostały wykonane, będzie miało czas wyschnąć,
co zwiększy ich trwałość). Zakup w tym okresie może mieć także aspekt ekonomiczny - istnieje szansa wynegocjowania przez sadownika satysfakcjonującej go ceny.
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LIPIEC
Sady
Latem w sadach, które skutecznie chroniono przed parchem jabłoni, występują tylko infekcje wtórne powodowane przez zarodniki konidialne. Zwykle nie ma potrzeby wykonywania zabiegów interwencyjnych. Odpowiednio wykonane zabiegi wiosną powinny być skuteczne. Przyjmuje się, że w tym okresie można zaniechać
ochrony, jeśli plam parcha jest mniej niż 0,5% na liściach odmian wrażliwych i 2% na liściach odmian mniej
podatnych. Decydując się na zaprzestanie ochrony przeciwko tej chorobie, należy wziąć pod uwagę czynniki
sprzyjające jej rozwojowi, m.in. przebieg pogody, obecność młodych liści, bliskie źródło infekcji (zaniedbany
sad w okolicy) oraz wrażliwość odmiany. Preparaty stosowane zapobiegawczo przeciwko parchowi (np. kaptan, mankozeb) chronią jabłonie również przed innymi chorobami, tj. drobna plamistość liści jabłoni, brunatna
zgnilizna owoców, które mogą być zagrożeniem. Szczególnie ważne jest także wykonanie zabiegów po gradobiciu, które uszkadza zawiązki oraz młode pędy.
Kontynuujemy monitoring szkodników. Szczególną uwagę należy zwrócić na owocówkę jabłkóweczkę, zwójkówki, przędziorki oraz mszyce.
W sadach, w których jeszcze nie przerzedzano zawiązków, aby owoce były dobrej jakości należy wykonać
ręczne przerzedzanie. Usuwamy przede wszystkim owoce z plamami parcha, zniekształcone w wyniku niepełnego zapłodnienia, uszkodzone przez szkodniki i niewyrośnięte. Pozostawiamy tylko pojedyncze zawiązki w
kwiatostanie najlepiej powstałe z pąka szczytowego. Odstępy między zawiązkami nie powinny być mniejsze
niż 10-20cm. Zawiązki należy usuwać delikatnie - odrywamy je albo odcinamy specjalnymi sekatorami lub
nożyczkami, by nie naruszyć połączenia ich szypułek z krótkopędem, bo mogą wtedy opaść wszystkie.
W drugiej połowie lipca po zakończeniu wzrostu pędów rozpoczynamy cięcie letnie wczesnych odmian jabłoni. Należy je wykonywać co najmniej dwa tygodnie przed przewidywanymi zbiorami jabłek. Odmiany późne
prześwietla się 2-3 tygodnie później. Cięcie umożliwia lepszą dystrybucję światła słonecznego w koronie
drzew, co poprawia wybarwianie się owoców. Nie należy zbyt mocno wycinać pędów, bo zbyt silne cięcie może spowodować poparzenia słoneczne owoców oraz ich drobnienie. Odsłonięte owoce są też bardziej narażone na uszkodzenia gradowe. Wycinamy pędy jednoroczne, które zasłaniają owoce, pozostawiamy odcinek
z 3-4 liśćmi. Odmiany późniejsze prześwietlamy w późniejszym, odpowiednim dla nich terminie.
Młode drzewa na karłowych podkładkach narażone są na łamanie pędów i rozdarcie pni z powodu zbyt licznych owoców. Należy więc podwiązać obciążone pędy oraz przywiązać przewodniki do palików. Pozwoli to
uformować silny przewodnik, który jest podstawą konstrukcji korony drzewa.
Kontynuujemy nawożenie pozakorzeniowe wapniem. Zabiegi należy powtarzać co około 2 tygodnie preparatami wieloskładnikowymi (zawierają wapń) lub chlorkiem wapnia. Nie można zapominać, że na początku
wzrostu zawiązki i liście są wrażliwe i wówczas należy opryskiwać 0,3% chlorkiem wapniowym — pod koniec
lata do 0,7%. Chlorku wapnia nie stosować w słoneczny, upalny dzień, bo może uszkadzać liście i zawiązki.
Zabieg wykonać tak, by zawiązki były dokładnie pokryte cieczą roboczą, gdyż wapń z liści nie jest transportowany do owoców. Preparaty zawierające wapń można zazwyczaj mieszać z pestycydami stosowanymi w tym
czasie w sadzie.
Na przełomie czerwca i lipca, w fazie wybarwiania się wiśni, należy nadal chronić plantacje przed gorzką zgnilizną owoców, szczególnie przy deszczowej pogodzie (pamiętajmy o zachowaniu polecanych dawek i okresu
karencji).
Wykonujemy kolejny zabieg odchwaszczania (jeśli jest to odchwaszczanie mechaniczne może być ich więcej).
Rozpoczynają się zbiory moreli, brzoskwiń i nektaryn.
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Jagodniki
Truskawki – przełom lipca i sierpnia jest najkorzystniejszym czasem na zakładanie nowych plantacji (sadzonki
frigo i doniczkowane). Już w pierwszym roku po posadzeniu uzyskuje się wtedy bardzo wysoki plon. Przed
założeniem plantacji przygotowane pole powinno być odchwaszczone oraz wolne od szkodników takich jak
pędraki
i
drutowce,
które
powodują
znaczne
szkody
w
nowych
nasadzeniach.
Jest to okres silnego wzrostu, tworzenia rozłogów i budowania koron (do połowy lipca).
- Usuwanie rozłogów (po zbiorze owoców). Korzystny jest płytki zabieg glebogryzarką.
- Koszenie liści (najpóźniej 2 tygodnie po zbiorze owoców) zalecane jest na plantacjach starszych, zaniedbanych, przy chorobach liści lub porażeniu przez szkodniki. Liście kosi się na wysokości 5-7cm nad ziemią, by nie
uszkodzić pąków szczytowych.
- nawożenie najkorzystniej wykonać 2 tygodnie po zakończeniu zbioru owoców: stosujemy NPK oraz mikroelementy.
- Kontynuujemy ochronę pozbiorczo: konieczne jest zwalczanie szarej pleśni, białej plamistości liści oraz
mączniaka prawdziwego truskawki. Ma to wpływ na kondycję roślin a tym samym ich owocowanie w kolejnym sezonie.
Ważna jest kontynuacja ochrony przeciwko takim szkodnikom, jak: przędziorek chmielowiec (próg zagrożenia
– 5 stadiów ruchomych na jeden listek liścia złożonego), roztocz truskawkowy (próg zagrożenia to 6 osobników ma jeden listek liścia złożonego -minimum 2 zabiegi co 7 dni) oraz opuchlaki. Zabiegi wykonywać po
stwierdzeniu występowania tych szkodników.
Maliny – owocowanie maliny letniej, w ostatniej dekadzie lipca rozpoczynają owocowanie maliny jesienne.
Maliny zbierane są ręcznie, a ze względu na nierównomierne dojrzewanie zbierane są kilkukrotnie w miarę
dojrzewania, gdy są odpowiednio wybarwione, łatwo oddzielają się od dna kwiatowego, są suche. Owoce należy przenieść w cień bezpośrednio po zbiorze i szybko schłodzić. Możliwy jest również zbiór maszynowy, choć
niektóre odmiany są bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne.
W okresie dojrzewania owoców może być konieczny zabieg przeciwko nowemu szkodnikowi jakim jest muszka plamoskrzydła. Zabieg jest niezbędny po 3-4 dniach od stwierdzenia szkodnika w pułapkach lub uzyskaniu
informacji o zagrożeniu. Najszybciej i najsilniej poraża owoce maliny oraz truskawki i inne owoce jagodowe.
Regularne koszenie międzyrzędzi.
Porzeczki - zbiory. Zarówno czarne, jak i czerwone porzeczki mogą być zbierane maszynowo. Kombajny charakteryzują się bardzo dużą dokładnością zbioru w granicach 95 – 98 %, która znacząco zależy również od odpowiedniego terminu zbioru, odmiany, wielkości krzewów oraz doświadczenia i umiejętności operatora.
Większość zebranych owoców trafia do przetwórstwa.
Borówka wysoka - z początkiem lipca wchodzą w owocowanie wczesne odmiany. Owoce dojrzewają nierównomiernie i dlatego zbiera się je nawet 3-4 razy w kilkudniowych odstępach. Zwykle z jednej odmiany
zbiera się owoce od 2 do 4 tygodni; dopiero po uzyskaniu typowego dla odmiany zabarwienia. Owoce można
przetrzymać w zwykłej chłodni przez kilka - kilkanaście dni.
W przypadku niekorzystnej pogody – suszy – stosujemy nawadnianie plantacji.
Regularnie odchwaszczamy i kosimy międzyrzędzia.
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Winnice
Winorośl jest w fazie wzrostu owoców. Krzewy wymagają w tym czasie średnich dobowych temperatur około
13-14oC, mają umiarkowane zapotrzebowanie na wodę. Zagrożeniem jest susza oraz gwałtowne opady.
Wiązanie rosnącej latorośli , cięcie pędów syleptycznych (pasierbów), likwidacja zagęszczenia.
Kontrola chorób i szkodników.
Nawożenie mikroelementami.
Odchwaszczanie i koszenie trawy.

Inne
Jeżeli planujemy nowe nasadzenia w sadzie jest to dobry okres na wybranie podkładki, odmiany i rodzaju
drzewek jakie będziemy sadzić. Szkółkarze rozpoczynają w tym czasie okulizację podkładek więc można
zamówić drzewka na przyszły sezon, a prowadzący szkółki na własne potrzeby rozpoczynają samodzielną
okulizację wybranej odmiany lub odmian.
Pamiętajmy o bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń zawartych w etykietach ś.o.r., co pozwoli na ich skuteczne działanie oraz zapobiegnie ewentualnym uszkodzeniom różnych części roślin i nie utrudni zbytu owoców
(kontrola pozostałości!). Korzystajmy tylko z dopuszczonych do obrotu środków ochrony roślin.
Stosując ś.o.r. należy pamiętać, że temperatura cieczy używanej do zabiegu nie powinna znacznie różnić się
od temperatury otoczenia, a przede wszystkim owoców. W wyniku zetknięcia się nagrzanych w ciągu dnia
zawiązków owoców z zimniejszą nawet o 20°C cieczą roboczą (woda prosto ze studni głębinowej ma kilka
stopni Celsjusza), mogą powstać uszkodzenia lub ordzawienia. Ważne jest też, by preparaty stosować w określonym zakresie temperatury. Zdarza się, że brak skuteczności zabiegu przypisywany różnym czynnikom spowodowany jest zastosowaniem preparatu w zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze.
Producenci owoców powinni jeszcze przed zbiorami zapoznać się z wymaganiami (pod względem rodzaju
i poziomu pozostałości substancji aktywnych środków ochrony roślin) jakie stawiają odbiorcy owoców.
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SIERPIEŃ
Sady
Ochrona roślin sadowniczych w sierpniu polega głównie na zabezpieczeniu owoców przed chorobami
przechowalniczymi. Za szczególnym naciskiem na ochronę przed parchem przechowalniczym. Gdy występują
liczne, zarodnikujące plamy parcha ryzyko pojawienia się tej choroby w czasie przechowywania jest bardzo
duże. Ponadto gdy latem warunki atmosferyczne sprzyjają rozwojowi pozostałych chorób przechowalniczych
(mokrej, gorzkiej i brunatnej zgnilizny oraz szarej pleśni), należy również rozważyć , co najmniej dwukrotne
zabiegi fungicydem.
W czasie ciepłych dni sierpniowych i wrześniowych mogą licznie pojawić się przędziorki. Należy też monitorować populację zwójek i owocówki jabłkóweczki w sadach jabłoniowych.
Kontynuujemy pozakorzeniowe nawożenie wapniem (co 2 tygodnie).
Pamiętamy jak ważny jest dobór nawozów dolistnych. Nawozów zawierających azot nie można używać
w dużych ilościach, gdyż azot obniża zdolność przechowalniczą owoców, osłabia ich wybarwianie, a także
może przedłużyć wzrost pędów.
Wykonujemy cięcie letnie późnych odmian jabłoni , które poprawi naświetlenie koron drzew i polepszy
wybarwianie się owoców. Drzewa należy prześwietlić co najmniej 2-3 tygodnie przed przewidywanymi zbiorami jabłek. Wycina się pędy jednoroczne zasłaniające owoce pozostawiając odcinek z 3-4 liśćmi. Nie należy
zbyt mocno wycinać pędów, gdyż zbyt silne cięcie może być przyczyną poparzeń słonecznych owoców i ich
drobnienia. Ponadto odsłonięte owoce są bardziej narażone na uszkodzenia gradowe. Przy okazji cięcia
letniego można usunąć odrosty korzeniowe wyrastające z podkładki, wówczas bez obaw o uszkodzenie drzew
po zbiorach owoców będzie można stosować herbicydy systemiczne.
Wykonujemy przegląd oraz próbny rozruch chłodni przed sezonem przechowalniczym. Przegląd można
rozpocząć od instalacji elektrycznej zwracając uwagę na urządzenia sterujące pracą sprężarek i wentylatorów,
a także bezpieczniki i oświetlenie komór. Ważna jest szczelność układu chłodzącego i właściwy poziom czynnika chłodniczego. Ważny jest także stan sprężarek, zaworów, skraplaczy i parowników. Komory gazoszczelne
powinny przejść test gazoszczelności, by usunąć ewentualne nieszczelności. Należy także zwrócić uwagę na
stan worków kompensacyjnych, zaworów bezpieczeństwa, płuczek oraz drzwi.
Rozpoczynamy zbiory wczesnych odmian jabłoni i grusz.
Inne gatunki (gruszki, śliwki) przeznaczone nawet do krótkiego przechowywania należy chronić przed zbiorem
przed chorobami grzybowymi. I bezwzględnie przestrzegać okresu karencji preparatów stosowanych krótko
przed planowanym zbiorem.
W sierpniu wykonujemy też cięcie drzew czereśni i wiśni po zbiorach owoców. Latem rany po cięciu szybciej
się goją, toteż ryzyko zainfekowania drzew chorobami kory i drewna, na które te gatunki są bardzo wrażliwe,
jest znacznie niższe niż zimą lub wiosną. Po zakończonym cięciu wskazane jest opryskiwanie fungicydem miedziowym oraz zabezpieczenie ran.
Wiśnie trzeba także zabezpieczyć przed drobną plamistością liści drzew pestkowych.
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Jagodniki
Truskawki – jest to okres rozrastania się krzaków i zawiązywania pąków kwiatowych – rośliny są wtedy bardzo wrażliwe na niedobór wody – korzystne jest nawadnianie plantacji przy niedostatecznych opadach.
Usuwanie rozłogów (na przełomie sierpnia i września).
Maliny – owocowanie maliny jesiennej.
Malina letnia - kolejne cięcie wykonuje się po owocowaniu, usuwając pędy dwuletnie, z których były zebrane
owoce oraz nadmiar pędów tegorocznych (liczba pozostawionych pędów jednorocznych zależy od systemu
formowania szpaleru). Młode pędy przywiązuje się do konstrukcji, odpowiednio je rozpinając. Maliny letnie
zwykle są prowadzone w formie szpaleru pojedynczego przy konstrukcji wykonanej ze słupków i drutu.
Po zbiorze owoców odmian letnich kontynuujemy ochronę przeciwko zamieraniu pędów malin i szarej pleśni,
oraz następującym szkodnikom: mszycom, pryszczarkowi namalinkowi łodygowemu, przędziorkom i przeziernikowi malinowcowi. W razie potrzeby zabiegi powtarzać.
Porzeczki - po zbiorach owoców wykonuje się zabieg na przędziorka chmielowca dokładnie opryskując dolną
stronę liści oraz powtarza się zabieg (1 lub 2) na pryszczarka porzeczkowca pędowego(samice drugiego pokolenia składają jaja w zranienia mechaniczne).
- po zbiorach można wykonać cięcie plantacji 4-5-letnich i starszych (inne terminy to: zimą w lutym - najpóźniej do marca i jesienią – listopad). Jest to korzystny termin z uwagi na lustracje w kierunku szkodników, które
są widoczne na liściach i wykonane równolegle cięcie sanitarne.
Cięcie porzeczek czarnych. Wycinamy pędy najstarsze, uszkodzone kombajnem w czasie zbioru, porażone
przez przeziernika porzeczkowego, słabo pokryte pąkami, pokładające się na ziemi, zwieszające się nisko nad
ziemią, ułożone ukośnie lub poziomo wzdłuż rzędu, których kombajnowy podbierak nie zdoła podnieść do góry i wytrząsnąć owoce. Średnio wycinamy około 20% pędów, jeśli plantacja jest cięta regularnie, co roku. Po
cięciu powinno pozostać w krzaku 15–20 pędów z przewagą pędów rocznych i dwuletnich. Na plantacji zbieranej kombajnem rząd krzewów oglądany z frontu powinien mieć kształt litery V.
Cięcie porzeczek czerwonych i agrestu. Porzeczki czerwone owocują najobficiej na pędach dwu- i trzyletnich.
Pędy czteroletnie i starsze owocują słabiej z powodu słabszej kondycji krótkopędów owoconośnych osadzonych na nich i uszkodzeń w następstwie kilkakrotnego zbioru kombajnem. Przy cięciu porzeczek czerwonych
pozostawiamy w krzewie więcej pędów starszych niż w krzewach porzeczek czarnych. Oprócz pędów rocznych
i dwuletnich można pozostawić także pędy 3 i 4-letnie, jeśli są one pokryte licznymi krótkopędami owoconośnymi. Pędy nagie, uszkodzone przez kombajn lub porażone przez przeziernika porzeczkowego trzeba wycinać. Warto podkreślić, że jeśli cięcie wykonujemy wkrótce po zbiorach, to przynajmniej część pędów porażonych przez przeziernika porzeczkowego jest widoczna i może być wycięta. Zimą pędy te trudno dostrzec.
Aby zapewnić wyrastanie nowych przyrostów, trzeba wycinać około 20% pędów, pozostawiając w krzewie
średnio 15 pędów. Cięcie agrestu powinno być mniej intensywne niż cięcie porzeczek. Wystarczy wyciąć
10–20 % pędów.
Borówka wysoka – w pierwszej połowie sierpnia wchodzą w owocowanie średnie odmiany borówki, a w
ostatnich dniach miesiąca odmiany późne. Owoce dojrzewają nierównomiernie i dlatego zbiera się je nawet
3-4 razy w kilkudniowych odstępach. Zwykle z jednej odmiany zbiera się owoce od 2 do 4 tygodni; dopiero po
uzyskaniu typowego dla odmiany zabarwienia. Owoce można przetrzymać w zwykłej chłodni przez kilka - kilkanaście dni.
W przypadku niekorzystnej pogody – suszy – stosujemy nawadnianie plantacji.
Regularnie odchwaszczamy i kosimy międzyrzędzia.
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Winnice
Winorośl jest w fazie wzrostu owoców. Krzewy wymagają w tym czasie średnich dobowych temperatur około
13-14oC, mają umiarkowane zapotrzebowanie na wodę. Zagrożeniem jest susza oraz gwałtowne opady.
Odmiany bardzo wczesne wchodzą w okres dojrzewania gron. Rozpoczyna się drewnienie latorośli (trwające
do października), średnie temperatury dzienne powinny przekraczać 10oC, zagrożeniem jest chłodna
i deszczowa pogoda.
Letnie ogławianie latorośli (pędy przycina się po raz pierwszy gdy jagody osiągną wielkość naturalną dla danej
odmiany), zabieg powtarza się do połowy września. Opcjonalnie (pod koniec fazy dojrzewania owoców)
usuwa się 2-3 liście przy gronie np. przebarwione czy chore w celu lepszego doświetlenia i poprawy
przewiewności.
Po ogłowieniu rozpoczynamy nawożenie potasem np. w formie siarczanu potasu by poprawić drewnienie
pędów.
Odchwaszczanie i koszenie trawy, zakładanie siatek chroniących przed ptakami, rozstawianie pułapek na osy.

Inne
Pamiętajmy o bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń zawartych w etykietach ś.o.r., co pozwoli na ich skuteczne działanie oraz zapobiegnie ewentualnym uszkodzeniom różnych części roślin i nie utrudni zbytu owoców
(kontrola pozostałości!). Korzystajmy tylko z dopuszczonych do obrotu środków ochrony roślin.
Stosując ś.o.r. należy pamiętać, że temperatura cieczy używanej do zabiegu nie powinna znacznie różnić się
od temperatury otoczenia, a przede wszystkim owoców. W wyniku zetknięcia się nagrzanych w ciągu dnia
zawiązków owoców z zimniejszą nawet o 20°C cieczą roboczą (woda prosto ze studni głębinowej ma kilka
stopni Celsjusza), mogą powstać uszkodzenia lub ordzawienia. Ważne jest też, by preparaty stosować w określonym zakresie temperatury. Zdarza się, że brak skuteczności zabiegu przypisywany różnym czynnikom
spowodowany jest zastosowaniem preparatu w zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze.
Pamiętajmy, że zgodnie z polskim prawem użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do zwrotu
opakowań po tych produktach, a punkty sprzedaży do ich przyjęcia (dotyczy to sklepu, w którym zakupiliśmy
środek). Zwracajmy wypłukane (trzykrotnie) opakowania do sklepów – dbajmy o bezpieczeństwo, środowisko
i czystość w naszych gospodarstwach!
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WRZESIEŃ
Sady
Czas na zbiory jabłek większości odmian. Teraz o jakości owoców przeznaczonych do przechowywania decyduje zdolność przechowalnicza uzyskana w czasie sezonu oraz zebranie ich w odpowiednim czasie. Optymalny termin zbioru jabłek przeznaczonych do przechowywania trwa 3-5 dni.
- Orientacyjne wskaźniki terminu zbioru to: wybarwienie i wielkość owoców, łatwość odchodzenia owoców
od krótkopędu, kolor nasion oraz liczba dni od pełni kwitnienia lub termin kalendarzowy. Jednakże wskaźniki
te ulegają pewnym przesunięciom zależnie od wieku drzew (na drzewach młodych jabłka dojrzewają
wcześniej), podkładki (jabłka z drzew na podkładce karłowej dojrzewają wcześniej), gleby oraz przebiegu
pogody w okresie wegetacji.
- W sadach towarowych do wyznaczania terminu zbioru powinno się korzystać z określenia jędrności miąższu,
zawartości ekstraktu oraz próby skrobiowej, a do przechowywania w nowoczesnych chłodniach KA i ULO
dodatkowo z metody etylenowej.
- Zmiany jędrności miąższu obrazują mięknięcie owoców w miarę ich dojrzewania. Owoce niedojrzałe są bardzo twarde, o dużej jędrności. W miarę dojrzewania na drzewach, jędrność zaczyna się obniżać. Zazwyczaj
w okresie optymalnego zbioru osiąga określoną wartość, charakterystyczną dla danej odmiany. Najprostszym
przyrządem pomiarowym wykorzystywanym do pomiaru jędrności jest ręczny jędrnościomierz. Pomiar wykonujemy trzymając w jednej ręce owoc, a w drugiej przyrząd. Zdecydowanym ruchem należy wbić trzpień
pomiarowy w miąższ jabłka na głębokość zaznaczoną na trzpieniu (nacięcie w kształcie pierścienia). Jabłka nie
powinny trafiać na rynek z jędrnością mniejszą niż 4,5 kG.
- Zawartość ekstraktu jest to ilość cukrów w soku owocu. Mierzy się ją za pomocą refraktometru, gdzie wykorzystuje się efekt załamania światła w cieczy. Jabłka powinny zawierać 12,5-14,5% cukrów.
- Próba skrobiowa. W czasie wzrostu zawiązków cukier produkowany w procesie fotosyntezy w liściach jest
transportowany do owoców, a następnie zmieniany w skrobię i magazynowany. W jabłkach odmian zimowych zawartość skrobi zwiększa się do pierwszych dni sierpnia. Następnie skrobia, w czasie dojrzewania owoców, rozpada się do cukrów prostych, aż do całkowitego rozkładu w czasie przechowywania. Metoda indeksu
skrobiowego polega na zabarwieniu skrobi w miąższu jabłek pod wpływem roztworu jodu w jodku potasu
(płyn Lugola). Partie miąższu ze skrobią stają się sino-granatowe. Powstały w ten sposób rysunek skrobiowy
badanych jabłek porównuje się z tablicami wzorcowymi i ocenia czy owoce można już zrywać. Stan dojrzałości w tej metodzie określa się na podstawie skali 10-stopniowej, gdzie 1 oznacza owoce surowe, a 10 owoce
przejrzałe. Przy czym niektóre odmiany należy zbierać, gdy mają około 30% powierzchni zabarwionej
(np. Jonagold), natomiast inne wtedy, gdy zabarwienie sięga 60-70% (np. Szampion).
- Metoda etylenowa. Oznaczenie wydzielania etylenu dokonuje się, pobierając strzykawką próbkę gazu
z komory nasiennej jabłka. Pozwala to ocenić stan fizjologiczny owoców w momencie pobierania gazu i nie
można stwierdzić z wyprzedzeniem, kiedy należy je zbierać. Bardziej przydatna jest metoda indukowanego
etylenu, pozwalająca z kilkudniowym wyprzedzeniem określić termin zbioru. Owoce po zerwaniu dojrzewają
znacznie szybciej niż owoce pozostawione na drzewie. Pobraną reprezentatywną próbkę owoców danej
odmiany umieszcza się w hermetycznie zamkniętym pojemniku i monitoruje się produkcję etylenu. Podstawą
do określenia daty zbioru jest czas potrzebny do uzyskania stężenia etylenu nagromadzonego w pojemnikach
odpowiadającemu stężeniu dla owoców dojrzałych. Mnożąc liczbę dni potrzebnych do uzyskania tej wartości
przez doświadczalnie uzyskany przelicznik, otrzymujemy datę uzyskania stanu dojrzałości zbiorczej owoców
pozostawionych na drzewie.
Przystępując do zbioru powinniśmy pamiętać, że nieopłacalne jest przechowywanie owoców niskiej jakości.
Wszystkie owoce drobne, źle wybarwione, z uszkodzeniami mechanicznymi trzeba odrzucić. Zawsze należy
zwracać szczególną uwagę na plamy parcha na jabłkach. Obniżają one jakość owoców i są źródłem zakażenia
zdrowych podczas przechowywania.
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Należy starannie przeszkolić pracowników sezonowych, aby ograniczyć wszelkie uszkodzenia w czasie zbioru:
obicia, odgniecenia, przecięcia skórki, wyrwanie szypułki, oraz uczulić na delikatne wysypywanie owoców do
skrzyniopalet. W przypadku odmian o delikatnej skórce, łatwo ulegającym uszkodzeniom warto wyłożyć
skrzyniopalety folię bąbelkową.
Optymalny termin zbioru określonej odmiany trwa kilka dni (3-4). Z natury jabłka i inne owoce dojrzewają nierównomiernie w obrębie tej samej korony. Zalecany jest wielokrotny zbiór, tak aby później dojrzewające
owoce zbierane były w tym samym stanie fizjologicznym. Można to rozważyć, biorąc pod uwagę indywidualne
warunki przyrodnicze sadu i organizacyjne gospodarstwa.
Bezpośrednio po zbiorze owoce powinny zostać schłodzone. Nie można zostawiać owoców w sadzie, na podwórzu lub pod wiatą. Takie owoce znacznie szybciej oddychają niż na drzewie i po przekroczeniu pewnego
stadium dojrzałości będą szybko ulegać procesom starzenia, i wtedy już nawet najlepsze warunki przechowywania nie będą w stanie tego zmienić. Jedynym uzasadnionym powodem do pozostawienia owoców do wczesnego rana następnego dnia na wolnym powietrzu jest ich tanie i relatywnie szybkie schłodzenie.
Zanim wstawimy owoce do chłodni obowiązkowo trzeba przeprowadzić przegląd wszystkich urządzeń chłodniczych i dokonać próbnego rozruchu chłodni. Komory gazoszczelne powinny przejść test gazoszczelności,
a ewentualne nieszczelności powinny być usunięte. Test taki przeprowadza się przy szczelnie zamkniętej
komorze i pracującym zaworze bezpieczeństwa. Najpierw w komorze trzeba uzyskać nadciśnienie rzędu 20
mm słupa wody -najłatwiej zwykłym odkurzaczem (starszego typu z silnym wylotem strumienia powietrza).
Powietrze z wylotu odkurzacza wprowadza się do komory przez zawór na drzwiach. Następnie test przeprowadzamy na podciśnieniu uzyskanym dzięki chwilowemu schłodzeniu powietrza (schładzane powietrze kurczy
się). Wynikiem tolerowanym w komorach ULO jest spadek ciśnienia z 20 mm do 10 mm w ciągu 30 minut.
Uszczelnić trzeba te komory, w których spadek ciśnienia jest szybszy lub gdzie nie można uzyskać różnicy
ciśnień. Nieszczelności najczęściej pojawiają się przy drzwiach, okienku, zaworach, miejscach wprowadzenia
przewodów i rur do środka komory. Pomiar różnic ciśnienia można wykonać domowej roboty miernikiem
wykonanym z przezroczystego przewodu przymocowanego do deszczułki z podziałką milimetrową. Z przewodu robimy „U"-rurkę i zalewamy zabarwioną wodą. Następnie jeden z końców przymocowujemy do cieńszego
(pomiarowego) zaworu w drzwiach komory.
Czas na zbiory gruszek i śliwek.

Jagodniki
Truskawki – po 15 września rozpoczyna się jesienny termin zakładania plantacji. Jest on obarczony niestety
ryzykiem przemarznięcia roślin w bezśnieżne i mroźne zimy.
Usuwamy rozłogi, na początku miesiąca, jeśli zabieg nie był wykonany pod koniec sierpnia.
Maliny – owocowanie maliny jesiennej.
Porzeczki –kontynuujemy prace z poprzedniego miesiąca, o ile ich nie zakończyliśmy.
Borówka wysoka – zbiory późnych odmian borówki. Owoce dojrzewają nierównomiernie i dlatego zbiera się
je nawet 3-4 razy w kilkudniowych odstępach. Zwykle z jednej odmiany zbiera się owoce od 2 do 4 tygodni;
dopiero po uzyskaniu typowego dla odmiany zabarwienia. Owoce można przetrzymać w zwykłej chłodni
przez kilka - kilkanaście dni.
W przypadku suszy – aż do końca sezonu stosujemy nawadnianie plantacji – pamiętając, że zbyt długie
nawadnianie jest niekorzystne gdyż niepotrzebnie przedłuża wegetację.
Jesienne nawożenie potasem, fosforem i magnezem.
Regularnie odchwaszczamy i kosimy międzyrzędzia.

SKLEP INTERNETOWY
www.sadownictwo.co

SAD, OGRÓD i DOM

Winnice
Faza dojrzewania gron i drewnienia latorośli, średnie temperatury dzienne powinny przekraczać 10oC, zagrożeniem jest chłodna i deszczowa pogoda oraz wczesne przymrozki.
Dalsze nawożenie potasem w formie siarczanu potasu (łącznie 2-3 zabiegi co około 2 tygodnie).
Zbiór owoców odmian wczesnych, przetwarzanie owoców.
Zakładanie siatek chroniących przed ptakami, rozstawianie pułapek na osy.

Inne
Kończąc sezon ochrony pamiętajmy, że zgodnie z polskim prawem użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do zwrotu opakowań po tych produktach, a punkty sprzedaży do ich przyjęcia (dotyczy to sklepu, w
którym zakupiliśmy środek). Zwracajmy wypłukane (trzykrotnie) opakowania do sklepów – dbajmy o bezpieczeństwo, środowisko i czystość w naszych gospodarstwach!
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PAŹDZIERNIK
Sady
Kończymy już zbiory jabłek i gruszek. Do zebrania zostały jedynie odmiany zimowe. Pamiętajmy o tym,
że bezpośrednio po zbiorze owoce trzeba schłodzić. Można wykorzystać do tego chłodne październikowe
noce, a owoce wstawiać do komory wcześnie rano następnego dnia.
Wiele jest odmian o różnych wymaganiach dotyczących warunków przechowywania, ale ze względów organizacyjnych niemożliwe jest przechowanie każdej odmiany w innych warunkach. Dobrze jest dobierać odmiany
do wspólnego przechowywania ze względu na warunki i długość przechowywania oraz organizację pracy.
Przy zbiorze poszczególnych odmian należy pamiętać o przygotowaniu próbek owoców do oceny ich stanu
w czasie przechowywania. Po załadowaniu całej komory reprezentatywne próbki owoców każdej odmiany
należy umieścić blisko okienka kontrolnego, tak by łatwo było wydostać je bez wchodzenia do komory. Próbki
owoców z poszczególnych odmian, z drzew w różnym wieku, szczepionych na innych podkładkach, rosnących
na różnych glebach powinno pobierać się oddzielnie. Zwykle wystarczy 10-15 kg owoców (dla przechowywanych dłużej — więcej), aby bez wchodzenia do komory miarodajnie ocenić ich stan. Pożądany skład gazów
w komorze można uzyskać na kilka sposobów. Najprostszym z nich jest pozostawienie szczelnie zamkniętej
komory z owocami na kilka tygodni. Owoce oddychając zużywają tlen, czego produktem jest dwutlenek
węgla. Dzięki tej naturalnej metodzie stężenie tlenu spada maksymalnie 1% na dobę, co po 2-4 tygodniach
pozwala uzyskać w komorze poziom tlenu rzędu 2-3%. Coraz częściej sadownicy ustalają skład gazów
w komorze przez wprowadzanie do komory azotu. Obniżenie stężenia tlenu do odpowiedniego poziomu
można uzyskać w tej metodzie w ciągu 1 dnia. ale jest to odpowiednio droższe.
Pamiętajmy też o włączeniu wentylatorów i o umieszczeniu wlotu azotu jak najdalej od jego wylotu. Zawartość dwutlenku węgla również można regulować na dwa sposoby. Prostszym jest zastosowanie wapna hydratyzowanego używanego w budownictwie. Wapno hydratyzowane (głównie wodorotlenek wapnia) wiąże
wydzielany przez owoce dwutlenek węgla i w wyniku reakcji chemicznej powstaje węglan wapnia i woda.
Pyliste wapno w workach w wyniku tej reakcji staje się twardą skałą, którą po rozdrobnieniu można stosować
jako nawóz wapienny. Worki z wapnem hydratyzowanym należy rozłożyć luźno na palecie blisko wentylatorów, co zapewnia swobodny przepływ powietrza. Do efektywnego usuwania dwutlenku węgla z komory zwykle potrzeba ok. 1400 kg wapna hydratyzowanego na 100 t owoców. Metoda ta pozwala na usunięcie dwutlenku węgla bez możliwości sterowania stężeniem tego gazu. Na początku okresu przechowywania stężenie
CO2 zwykle jest za niskie, a pod koniec — zbyt wysokie. Niektórzy sadownicy radzą sobie z tym zabezpieczając
część worków z wapnem folią, którą później zdejmują. Należy pamiętać, że nie wolno wchodzić do komory
beztlenowej bez maski i butli z tlenem. Bardziej efektywnym i droższym sposobem regulacji zawartości
dwutlenku węgla jest zastosowanie płuczek z węglem aktywnym. Powietrze z komory jest przedmuchiwane
przez złoża węgla aktywnego, który wychwytuje zawarty w nim dwutlenek węgla. Decyzję o tym, którą
metodą ustalić skład gazowy, sadownik powinien podjąć pamiętając, że droższe metody będą opłacalne, tylko
gdy pozostałe warunki wpływające na zdolność przechowalniczą i jakość owoców zostały spełnione. Szybkie
ustalenie składu gazów nie poprawi jakości owoców. Metoda ta spełni oczekiwania, jeśli owoce zostały zebrane w odpowiednim terminie, ich zdolność przechowalnicza jest wysoka, komora została załadowana najwyżej
w 2 tygodnie, a jabłka będą przechowywane 7-8 miesięcy. Metoda naturalna jest bardziej korzystna, kiedy
w jednej komorze zamyka się szczelnie wiele odmian pod koniec zbiorów, jak robi to większość sadowników.
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Jagodniki
Truskawki – gromadzenie substancji zapasowych w korzeniach i przechodzenie w spoczynek zimowy.
Maliny – jesienny termin zakładania nowych plantacji. Roślin nie należy sadzić zbyt głęboko – jedynie 2-3cm
głębiej niż rosły w mateczniku, wszystkie pędy przyciąć wczesną wiosną tuż nad ziemią. Jest to korzystniejszy
termin, głównie ze względu na lepsze warunki wilgotnościowe gleby. Rośliny rozpoczynają ukorzenianie się
późną jesienią i bardzo wczesną wiosną, co zapewnia im szybszy start i lepszy wzrost w pierwszym roku.
Korzenie należy chronić przed przemarznięciem przez usypanie kopczyka z ziemi wokół posadzonych roślin.
- Maliny uprawiane na zbiór jesienny - po zbiorze owoców wykonuje się wycinanie pędów.
Na dużych plantacjach malin jesiennych pędy wycina się najczęściej mechanicznie, ponieważ ręczne cięcie
za pomocą sekatorów jest zbyt pracochłonne. Pędy po cięciu należy wywieźć z plantacji. W praktyce do tego
celu wykorzystuje się podnośnik lub ładowacz czołowy zawieszony z przodu ciągnika. Wycinanie i wywożenie
pędów z plantacji maliny jest ważnym zabiegiem ograniczającym występowanie pryszczarka namalinka
łodygowego, który tworzy narośla na pędach, w których zimują larwy tego szkodnika.
- Maliny letnie i jesienne – wykonujemy jesienne wapnowanie - najlepiej jeszcze przed końcem października
lub w pierwszej połowie listopada. Stosujemy nawozy potasowe.
Porzeczki – jest to najlepszy okres na założenie plantacji, z uwagi na to, że rośliny te bardzo wcześnie wiosną
rozpoczynają wegetację oraz jest to wygodne organizacyjnie.
Borówka wysoka – w przypadku ściółkowania plantacji (inna możliwość to uprawa na agrotkaninie) co 2 lata
jesienią należy uzupełniać ściółkę. Najlepsze jest ściółkowanie plantacji korą i trocinami drzew iglastych lub
inną materią organiczną.
Jesienią (gdy trzeba wyrównać pH gleby) stosujemy nawożenie siarką – maksymalna jednorazowa dawka to
200kg/ha.
Regularnie odchwaszczamy i kosimy międzyrzędzia – ważne jest by nie postawiać chwastów trwałych na zimę.

Winnice
Faza dojrzewania gron i drewnienia latorośli, średnie temperatury dzienne powinny przekraczać 10oC, zagrożeniem jest chłodna i deszczowa pogoda oraz wczesne przymrozki.
Zbiór i przetwarzanie owoców.
Po opadnięciu liści ich staranne zgrabienie i usunięcie z winnicy w celu ograniczenia rozwoju chorób grzybowych.

Inne
Kończąc sezon ochrony pamiętajmy, że zgodnie z polskim prawem użytkownicy środków ochrony roślin są
zobowiązani do zwrotu opakowań po tych produktach, a punkty sprzedaży do ich przyjęcia. Zwracajmy wypłukane (trzykrotnie) opakowania do sklepów – dbajmy o bezpieczeństwo, środowisko i czystość w naszych
gospodarstwach!
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LISTOPAD
Sady
Początek miesiąca to z reguły czas zakończenia zbioru jabłek. Spore znaczenie ma tu przebieg pogody
w okresie zbiorów.
Opryskiwanie mocznikiem wykonuje się przeważnie pod koniec października lub na początku listopada, tzn.
2-3 tygodnie przed opadnięciem liści. Zabieg wykonuje się najczęściej 5% roztworem mocznika (50 kg mocznika w 1000 I wody). Wnoszony w ten sposób do sadu azot powoduje łatwiejszy rozkład liści przez mikroorganizmy glebowe. Wraz z liśćmi rozkładowi ulegają zimujące formy grzyba Venturia powodującego parcha jabłoni.
Efekt tego zabiegu jest bardziej widoczny w latach po lekkich zimach sprzyjających procesom gnilnym. Należy
ten zabieg wykonać w sadach, w których w tym roku na owocach wystąpiły objawy parcha, częściowo spowodowane odpornością na niektóre fungicydy. Wraz z mocznikiem zasadne i coraz częściej polecane jest stosowanie preparatów zawierających miedź. W ten sposób chronimy drzewa przed zainfekowaniem grzybami
powodującymi choroby kory i drewna. Ważne jest zabezpieczenie ran po opadłych liściach. Patogeny te
bowiem agresywnie atakują w czasie łagodnych i wilgotnych zim, jakie ostatnio występowały. Należy szczególnie chronić w sadach, w których już są ogniska choroby, a także odmiany wrażliwe i młode drzewa.
Wykonujemy ostatni zabieg odchwaszczania (jeśli jest to odchwaszczanie mechaniczne niszczy również
nornice). Należy jednak pamiętać, by przed opryskiwaniem wyciąć nisko położone gałęzie oraz odrosty korzeniowe, aby nie nanieść cieczy na liście. Uszkodzenia spowodowane wskutek niewłaściwego stosowania herbicydów jesienią są bardziej groźne niż powstałe latem.
W listopadzie sadownicy kupują materiał szkółkarski. Skutki decyzji wtedy podjętych „zaowocują" dopiero za
kilka lat. Wybór „co posadzić" jest trudny, zależy m.in. od profilu gospodarstwa. warunków klimatycznych
i glebowych, bliskości rynku zbytu owoców oraz mody na dane odmiany. Trudno jest więc doradzić jaki gatunek i jaką odmianę posadzić, natomiast dość łatwo można określić jakość kupowanego materiału nasadzeniowego. Należy zwrócić uwagę na jego zdrowotność. Nie kupować drzewek z objawami chorób kory i drewna, które często występują w rozwidleniach przy rozgałęzieniach, miejscu okulizacji lub na pniu po wyciętych
pędach bocznych. Szczególnie wrażliwe na te choroby są drzewka odmian: Gala (i jej sporty), Szampion, Elise,
Rubin i Elstar. Drzewka pestkowych, szczególnie czereśni i wiśni łatwo ulegają rakowi bakteryjnemu. Objawy
chorób mogą występować także na korzeniach, głównie guzowatości korzeni powodowane przez bakterię
Agrobacterium tumefaciens. Szczególnie wrażliwe na tę chorobę są grusza kaukaska i czereśnia ptasia.
Na pędach roślin w pobliżu pąków można znaleźć jaja zimowe mszyc i przędziorków. Takich drzewek też nie
należy kupować. Patogeny, których nie można stwierdzić naocznie to wirusy, które przenoszą się wraz z materiałem szkółkarskim — podkładkami i zrazami. O zdrowotności drzewek świadczy świadectwo kwalifikacyjne
wydawane przez Inspektorat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w którym stwierdza się czy
materiał jest wolny od wirusów (etykieta pomarańczowa) lub testowany na obecność wirusów (biała). I jeszcze trzeba zwrócić uwagę na jakość zewnętrzną drzewek —nie powinny być przesuszone co objawia się widocznym pomarszczeniem kory na pędach, szczególnie groźne jest przesuszenie korzeni. Uszkodzenia mechaniczne otarcia kory oraz złamania pędów bocznych w czasie wykopywanie drzewek, sortowania lub ich transportu, to miejsca przez które wnikają patogenny, a rośliny tracą wodę. Drzewka należy zadołować przykrywając korzenie piaskiem i starannie wypełnić wolne przestrzenie w środku pęczka, a także obficie podlać. Nie
zapominajmy rozłożyć miedzy drzewkami trutkę by chronić przed gryzoniami. Miejsce, gdzie będą zimować
drzewka powinno być zaciszne, aby wiatry ich nie wysuszyły.
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Jagodniki
Truskawki - wchodzenie w spoczynek zimowy. W tym czasie spada wytrzymałość roślin na mróz. Zaleca się by
okrywać rośliny agrowłókniną po wystąpieniu przymrozków, gdy temperatura powietrza obniży się do –5°C,
ponieważ zbyt wczesne przykrycie plantacji może spowodować późniejsze wejście roślin w stan spoczynku,
a to obniża ich wytrzymałość na mróz. (Zwykle jest to koniec listopada grudzień). Okrywa z agrowłókniny jest
przepuszczalna dla światła i wody, oraz chroni glebę przed nadmiernym parowaniem.
Maliny - najpóźniej do połowy listopada - jesienny termin zakładania nowych plantacji. Roślin nie należy
sadzić zbyt głęboko – jedynie 2-3cm głębiej niż rosły w mateczniku, wszystkie pędy przyciąć wiosną tuż nad
ziemią. Jest to korzystniejszy termin, głównie ze względu na lepsze warunki wilgotnościowe gleby. Rośliny
rozpoczynają ukorzenianie się późną jesienią i bardzo wczesną wiosną, co zapewnia im szybszy start i lepszy
wzrost w pierwszym roku. Korzenie należy chronić przed przemarznięciem przez usypanie kopczyka z ziemi
wokół posadzonych roślin.
- Maliny letnie i jesienne – wykonujemy jesienne wapnowanie - najpóźniej w pierwszej połowie listopada,
o ile nie zostało wykonane w październiku.
- Koszenie trawy w międzyrzędziach przed zimą.
Porzeczki – nadal, przy korzystnym przebiegu pogody można zakładać nowe nasadzenia.
Jesienny termin cięcia plantacji 4-5-letnich i starszych (inne terminy to: zimą w lutym - najpóźniej do marca
i po zbiorach - sierpień).
Cięcie porzeczek czarnych. Wycinamy pędy najstarsze, uszkodzone kombajnem w czasie zbioru, porażone
przez przeziernika porzeczkowego, słabo pokryte pąkami, pokładające się na ziemi, zwieszające się nisko nad
ziemią, ułożone ukośnie lub poziomo wzdłuż rzędu, których kombajnowy podbierak nie zdoła podnieść do góry i wytrząsnąć owoce. Średnio wycinamy około 20% pędów, jeśli plantacja jest cięta regularnie, co roku.
Po cięciu powinno pozostać w krzaku 15–20 pędów z przewagą pędów rocznych i dwuletnich. Na plantacji
zbieranej kombajnem rząd krzewów oglądany z frontu powinien mieć kształt litery V.
Cięcie porzeczek czerwonych i agrestu. Porzeczki czerwone owocują najobficiej na pędach dwu- i trzyletnich.
Pędy czteroletnie i starsze owocują słabiej z powodu słabszej kondycji krótkopędów owoconośnych osadzonych na nich i uszkodzeń w następstwie kilkakrotnego zbioru kombajnem. Przy cięciu porzeczek czerwonych
pozostawiamy w krzewie więcej pędów starszych niż w krzewach porzeczek czarnych. Oprócz pędów rocznych
i dwuletnich można pozostawić także pędy 3 i 4-letnie, jeśli są one pokryte licznymi krótkopędami owoconośnymi. Pędy nagie, uszkodzone przez kombajn lub porażone przez przeziernika porzeczkowego trzeba wycinać. Warto podkreślić, że jeśli cięcie wykonujemy wkrótce po zbiorach, to przynajmniej część pędów porażonych przez przeziernika porzeczkowego jest widoczna i może być wycięta. Zimą pędy te trudno dostrzec.
Aby zapewnić wyrastanie nowych przyrostów, trzeba wycinać około 20% pędów, pozostawiając w krzewie
średnio 15 pędów. Cięcie agrestu powinno być mniej intensywne niż cięcie porzeczek. Wystarczy wyciąć
10–20 % pędów.
Borówka wysoka – (o ile nie wykonaliśmy tego we wcześniejszym terminie jesienią) w przypadku ściółkowania plantacji (inna możliwość to uprawa na agrotkaninie) co 2 lata należy uzupełniać ściółkę. Najlepsze jest
ściółkowanie plantacji korą i trocinami drzew iglastych lub inną materią organiczną.
Regularnie odchwaszczamy i kosimy międzyrzędzia – ważne jest by nie postawiać chwastów trwałych na zimę.
W razie potrzeby – wystąpienia nornic i karczowników na plantacji rozkładamy trutki.
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Winnice
Krzewy są w fazie przygotowania do spoczynku zimowego. Średnie wymagane temperatury dzienne 5- 10oC,
zagrożeniem są przymrozki, ochłodzenia i intensywne opady.
Przygotowanie do zimowego spoczynku. Profilaktyczny zabieg preparatami miedziowymi.
Po opadnięciu liści ich staranne zgrabienie i usunięcie z winnicy w celu ograniczenia rozwoju chorób grzybowych.
Cięcie krzewów odmian okrywanych. Zdejmowanie z rusztowań. Okrywanie (kopczykowanie). Zabiegi te wykonuje się możliwie najpóźniej, zależnie od przebiegu pogody.
Wykonanie analizy chemicznej gleby w celu doboru nawożenia. Nawożenie obornikiem co 2 lata (ilości zależne od analizy), można je połączyć z przyoraniem roślin okrywowych.

Inne
Kończąc sezon ochrony pamiętajmy, że zgodnie z polskim prawem użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do zwrotu opakowań po tych produktach, a punkty sprzedaży do ich przyjęcia (dotyczy to sklepu, w
którym zakupiliśmy środek). Zwracajmy wypłukane (trzykrotnie) opakowania do sklepów – dbajmy o bezpieczeństwo, środowisko i czystość w naszych gospodarstwach!
Nie można też zapominać, by po ostatnim zabiegu opryskiwacz dokładnie umyć i zakonserwować na zimę.
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GRUDZIEŃ

Sady
Zimowy spoczynek drzew owocowych.
Przy niskich temperaturach należy kontrolować stan mocno naciągniętych i kurczących się drutów w rusztowaniu, gdyż mogą popękać lub spowodować naruszenie konstrukcji całego rusztowania.
CHŁODNIE:
Przeprowadzamy kontrole przechowywanych owoców:
- sprawdzamy stan owoców w próbkach kontrolnych znacznie częściej niż na początku przechowywania;
Pierwszymi wyraźnymi objawami przejrzewania są: żółknięcie barwy zasadniczej skórki, mięknięcie oraz pojawienie sie wosków na owocach, które w ten sposób bronią się przed nadmierną utratą wody. W pierwszej
kolejności sprawdzamy odmiany najwcześniej zerwane o owocach dużych, a także ordzawionych, które
znacznie intensywniej transpirują. Owoce takie są bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne i łatwiej
gniją. W czasie przechowywania jabłek powstają różnego rodzaju rozpady miąższu — tym wcześniej i w większym nasileniu, im owoce są większe i później zostały zebrane. W szczelnie zamkniętych komorach z kontrolowaną atmosferą nie ma możliwości dokładnego przejrzenia owoców, dlatego ich stan fizjologiczny oceniamy
na podstawie wybranych próbek.
Przeprowadzamy kontrole chłodni:
- kontrolujemy poziom tlenu i dwutlenku węgla zwłaszcza podczas zmian ciśnienia atmosferycznego (dotyczy
to przede wszystkim obiektów bez worków kompensacyjnych):
• podnosimy poziom tlenu w stosunku do jego stężenia z początku sezonu przechowalniczego, szczególnie
w przypadku komór ULO;
• podczas mrozów (kiedy agregat rzadko się włącza) uruchamiamy wentylatory w celu wyrównania temperatury i poziomu gazów w komorach.

Jagodniki
Truskawki - rośliny przechodzą w fazę głębokiego spoczynku zimowego od drugiej połowy grudnia (w zależności od przebiegu pogody) do lutego.
Okrywamy plantację agrowłókniną (jeśli nie było takiej potrzeby w listopadzie bo, nie było spadku temperatury powietrza do -5oC).
Maliny - zimowy spoczynek roślin.
Porzeczki - zimowy spoczynek roślin.
Borówka wysoka - zimowy spoczynek roślin; przy uprawie kontenerowej zabezpieczanie roślin na zimę.

Winnice
Rośliny są w okresie głębokiego spoczynku zimowego. W tym czasie korzystne są opady śniegu i trwała pokrywa śnieżna. W tym czasie krzewy wykazują dużą odporność na niskie temperatury. Zagrożeniem są przejściowe ocieplenia, brak śniegu i bardzo silne mrozy.
Kończenie okrywania krzewów (zależnie od przebiegu pogody).
Naprawa i konserwacja rusztowań.
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Inne
W czasie śnieżnych zim gryzoniom i zwierzynie łownej brakuje pożywienia, dlatego chętnie ogryzają korę z drzew
i krzewów owocowych:
najbardziej na szkody narażone są sady i jagodniki w sąsiedztwie ugorów i łąk oraz zadarnione, ściółkowane,
a przede wszystkim nasadzenia młode;
zwróćmy szczególną uwagę na odpowiednie zabezpieczenie przechowywanego materiału szkółkarskiego;
zwalczanie małych gryzoni polega głównie na rozkładaniu na plantacji zatrutych przynęt; większe zwierzęta:
zające, króliki, sarny powodują większe szkody, ogryzają korę pni i konarów, najczęściej młodych drzew
i krzewów;
należy dokładnie sprawdzać ogrodzenie sadów i jagodników, naprawić uszkodzenia siatki, zasypać podkopy,
a w śnieżną zimę sukcesywnie usuwać zaspy umożliwiające zwierzętom przedostanie się do sadu nad ogrodzeniem.
Warto pod koniec roku zdecydować się na zakupy nawozów oraz środków ochrony roślin. Wiele produktów jest
wtedy dostępna jeszcze w starych niższych cenach, unikamy więc noworocznych podwyżek. Sprzedawcy mają
wtedy mniejszy ruch, łatwiej jest więc skorzystać z porad i wynegocjować rabaty na hurtowe ilości towaru.
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Projekt graficzny oraz tekst jest własnością firmy:

EnviroLing Sp. z o.o.

Opracowano na podstawie miesięczników:
„Sad Nowoczesny” roczniki: od 2004
„Informator sadowniczy” roczniki od 2010
„Owoce warzywa kwiaty” 2011
„Truskawka malina jagody” 2014
oraz książek:
„Winorośl i wino w małym gospodarstwie w Małopolsce” Wojciech Bosak,
„ Uprawa winorośli” Roman Myśliwiec,
„Winorośl” Stanisław Madej
„Ekologiczna produkcja owoców jagodowych” Beata Studzińska, Dariusz Paszko
„Truskawka uprawa pod osłonami” Tadeusz Pudelski, Joanna Lisiecka

Wykorzystano fotografie:
Pixabay.com oraz własne

Opracowanie graficzne z wykorzystaniem strony:
BeFunky.com

ZAPRASZAMY NA STRONĘ NASZEGO SKLEPU:

www.sadownictwo.co
oraz na blog sadowniczo-ogrodniczy: www.blog.sadownictwo.co
i na nasz profil na FB: https://www.facebook.com/sadownictwo.co/

SKLEP INTERNETOWY
www.sadownictwo.co

SAD, OGRÓD i DOM

