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„RozmnaŜanie podkładki ‘GiSelA 5’ metodą sadzonek zielnych”
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Opis wdroŜenia:
Jednym z powodów małej podaŜy
podkładki słabo rosnącej dla czereśni
‘GiSelA 5’ na rynku szkółkarskim są
trudności z jej rozmnaŜaniem - przez
kopczykowanie, dlatego lepiej jest ją
rozmnaŜać metodą sadzonek zielnych.
ChociaŜ ten sposób produkcji jest
szeroko stosowany w szkółkach
zachodnioeuropejskich i w USA, to w
Polsce wielu szkółkarzy ma z nim
problemy. Dzieje się tak dlatego, Ŝe
popełniane są błędy w toku produkcji
lub
w
nieodpowiednim
terminie
ścinanie sadzonek.
Z
przeprowadzonych
badań
wynika, Ŝe do ukorzeniania najlepiej
nadają się sadzonki trzyoczkowe
pobierane w drugiej połowie maja lub
w czerwcu. Wysoką efektywność
produkcji sięgającą 90% uzyskuje się
stosując ukorzeniacze: Take Root,
Rhizopon, B i JS. Osiągnięcie takich
rezultatów wymaga przestrzegania
następujących zasad:
pędy do ukorzeniania naleŜy
pobierać z roślin zdrowych, młodych i
pełnych wigoru

- pędy do ukorzeniania powinno się
ścinać wcześnie rano chroniąc je przed
przesuszeniem lub działaniem słońca
- podział pędów przeprowadza się w
chłodnym
pomieszczeniu
ciągle
zraszając ścięte pędy
- po potraktowaniu ukorzeniaczem
sadzonki umieszcza się w podłoŜu
tylko na taką głębokość, aby mogły
zachować pozycję pionową. Zbyt
głębokie
umieszczenie
sadzonek
wpływa ujemnie na efekt ukorzenienia
- podłoŜe powinno
być
łatwo
przepuszczalne
i
wolne
od
zanieczyszczeń biologicznych
- system zamgławiający w tunelu
powinien
zapobiegać
więdnięciu
sadzonek poprzez zapewnienie 6-8
sekundowych cykli pracy zraszaczy i
10-15 minutowych przerw
- systematycznie, co 5-7 dni naleŜy
opryskiwać sadzonki fungicydami
- naleŜy ograniczyć penetrację światła
słonecznego do wnętrza tunelu o około
50%
- unika się umieszczenia sadzonek w
tunelu, gdy temperatura w nim
przekroczy 30oC.

Ukorzeniona sadzonka

Tunel z sadzonkami w trakcie zamgławiania

Innowacyjność wdroŜeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Innowacyjność metody polega na opracowaniu w warunkach klimatycznych Polski
precyzyjnego terminu pobierania sadzonek zielnych podkładki ‘GiSelA 5’ i określeniu ich
długości do efektywnego rozmnaŜania. W wyniku przeprowadzonych badań
stwierdzono, Ŝe najlepiej ukorzeniają się sadzonki trzyoczkowe pobierane w drugiej
połowie maja lub w czerwcu. Rodzaj uŜytego ukorzeniacza ma drugorzędne znaczenie.
RozmnaŜanie podkładki dla czereśni ‘GiSelA 5’ tą metodą moŜe być na szeroką skalę
stosowane w szkółkach, które są wyposaŜone w tunel foliowy z instalacją
zamgławiającą.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdroŜeniowa
Szkółki drzew owocowych, Ośrodki Doradztwa Rolniczego

Twórcy oferty wdroŜeniowej:
Zakład Odmianoznawstwa, Zasobów
Genowych i Szkółkarstwa
Sadowniczy Zakład Doświadczalny ISK Spółka
z o.o. w Brzeznej
Zakład Planowania Naukowego

Autor:
Dr Mirosław Sitarek
tel. (046) 83 45 439
e-mail: Miroslaw.Sitarek@insad.pl
Współautorzy:
Dr Maria Buczek

