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OFERTA WDROŻENIOWA - 2007
„Konkurencyjnoś
ćowoców pestkowych produkcji polskiej na rynku
europejskim”
Sł
owa kluczowe: dochód, koszty, opł
acalnośćprodukcji pestkowych
Opis wdrożenia:
Badania prowadzono w siedmiu
gospodarstwach
poł
ożonych
w
środkowej Polsce, objęto nimi cztery
gatunki owoców pestkowych; wiśnie,
śliwy,
brzoskwinie
i
czereśnie.
Bezpośrednie koszty produkcji w
pięcioletnim okresie badań wynosił
y
średnio 9112 zł
/ha dla czereśni - przy
średnim plonie 4,2 t/ha. Dla wiśni
średni plon wyniósł9,7 t/ha, wysokość
kosztów bezpośrednich natomiast
8577 zł
/ha. Nadwyżka bezpośrednia za
pięcioletni okres badań wynosił
a
odpowiednio 5463 zł
/ha dla czereśni i
6145 zł dla wiśni.
Dla śliw
bezpośrednie
koszty
produkcji
wynosił
y średnio 8623 zł
/ha, przy
plonie 11,2 t/ ha. Dla brzoskwińbył
o to
7169 zł
/ha (przy plonie 4,1t/ha).
Nadwyżka bezpośrednia dla śliw
wynosił
a 4233 zł
/ha, dla brzoskwiń5014 zł
. Plonowanie czereśni i
brzoskwiń okazał
o się najbardziej
zawodne w okresie badańz powodu
przymrozków i innych niekorzystnych

warunków pogodowych w rejonie
grójeckim,
gdzie
poł
ożone
był
y
gospodarstwa. W przypadku czereśni
uprawa w niektórych gospodarstwach
był
a obciążona wysokimi kosztami
amortyzacji
z
racji
budowy
kosztownych rusztowań i siatek
przeciw ptactwu. Korzyści z tych
instalacji nie ujawnił
y się dotychczas
gł
ównie z powodu przymrozków. W
pojedynczych
przypadkach,
gdzie
stosowano
dodatkowo
ochronę
przeciwko przymrozkom rezultaty są
zachęcające.
Bardzo dobre wyniki
ekonomiczne uzyskano natomiast dla
wiśni w roku 2005 (11,5 tys. złna ha
nadwyż
ki bezpośredniej przy cenie
średniej 2,4 zł
/kg) i 2003 (ok. 7 tys.
zł
/ha nadwyżki bezpośredniej), (przy
cenie 1,5 złza kg). Podobnie w
produkcji śliw te lata moż
na zaliczyćdo
najlepszych,
roku 2005 uzyskano
ponad 8 tys. zł
/ha nadwyżki a w 2003
prawie
7
tys.
zł
/ha.

Innowacyjnośćwdrożeniowa – efekty gospodarcze
i społ
eczne
Innowacyjność metody polega na przeprowadzeniu badań opł
acalności uprawy
gatunków sadowniczych, których produkcja w Polsce ostatnio wzrasta i z którymi
sadownicy wiążąduże nadzieje na przyszł
ość. Rezultaty badańnie potwierdzajątych
oczekiwańw przypadku brzoskwińi czereśni. Aby uniknąćryzyka straty plonu dla tych
gatunków konieczna jest kompleksowa ochrona: przeciwko przymrozkom, opadom
deszczu w okresie dojrzewania czereśni i przeciwko ptactwu. Pomimo obiecujących
pojedynczych przykł
adów takich dział
ańkonieczne jest dalsze badanie opł
acalności na
większych powierzchniach i dla większej zbiorowości gospodarstw.
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