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OFERTA WDROśENIOWA
Wzrost i plonowanie wybranych odmian jabłoni poraŜonych
wirusami i drzew wolnych od wirusów
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Nowoczesna produkcja sadownicza
powinna opierać się na materiale
zdrowym, sprawdzonym i wolnym od
chorób wirusowych.
Celem badań było określenie
w warunkach sadu wpływu wirusów
jabłoni: mozaiki jabłoni, Ŝłobkowatości
pnia jabłoni i chlorotycznej plamistości
liści jabłoni na wzrost i plonowanie
dwóch odmian jabłoni. Przedmiot
badań stanowiły drzewka odmian
‘Jonagold Decosta’ i ‘Gloster’ na
podkładkach: M.26, P 14 i P 22. Część
drzew w doświadczeniu zakaŜono
wirusami, a część pozostała wolna od
wirusów jako kontrola negatywna.
Wyniki uzyskane w trakcie prowadzenia badań wskazywały wyraźny
ujemny wpływ wirusów na wartość
sadowniczą ocenianych drzew. Drzewa
obu badanych odmian jabłoni na
wszystkich podkładkach, najsłabiej
rosły przy poraŜeniu kompleksowym
trzema wirusami. TakŜe kompleksowe

poraŜenie drzew wirusami spowodowało istotne obniŜenie plonów
jabłoni ‘Jonagold Decosta’ i ‘Gloster’.
Plony po sześciu latach owocowania
drzew jabłoni ‘Jonagold Decosta’
zakaŜonych trzema wirusami były
prawie na wszystkich podkładkach dwa
razy mniejsze w porównaniu z plonami
zebranymi z drzew kontrolnych. Owoce
zebrane z drzew zawirusowanych były
teŜ wyraźnie drobniejsze od owoców
zebranych z drzew zdrowych. Drzewa
odmiany ‘Jonagold Decosta’ okazały
się bardziej wraŜliwe na poraŜenie
wirusami i ujemny efekt na na ich
wzrost i plonowanie był wyraźniejszy
niŜ na drzewach odmiany ‘Gloster’.
Wyniki doświadczenia wskazują
jednoznacznie, Ŝe tylko zdrowe, wolne
od wirusów drzewka jabłoni gwarantują
wysokie plony owoców, dobrej jakości
i optymalny wzrost posadzonych roślin
w sadzie ISK.
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Innowacyjność wdroŜenia
Innowacyjność ma charakter praktyczny dla szkółkarzy i sadowników. Wyniki badań
wykazują i uświadamiają sadownikom, jak groźne w sadzie mogą być choroby
wirusowe. Chorób tych nie moŜna wyeliminować poprzez stosowanie środków
ochrony roślin. W przypadku jabłoni większość występujących na tym gatunku
wirusów jest rozprzestrzeniana z chorymi podkładkami lub zrazami.
W związku z tym naleŜy dąŜyć, aby w produkcji szkółkarskiej i sadowniczej znajdował
się wyłącznie materiał zdrowy, sprawdzony, ze statusem wolny od wirusów. Tylko
zdrowe drzewka są gwarancją wysokich plonów i dobrej jakości owoców.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdroŜeniowa
gospodarstwa sadownicze, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, gospodarstwa szkółkarskie
produkujące materiał rozmnoŜeniowy dla sadownictwa
Twórcy oferty wdroŜeniowej:
- Zakład Odmianoznawstwa,
Zasobów Genowych i Szkółkarstwa
Roślin Sadowniczych
- Zakład Planowania Naukowego
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