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OFERTA WDROŻENIOWA - 2007
„Intensywny sad czereśniowy na podkł
adce ‘PHL-A’ ”
Sł
owa kluczowe:

podkł
adka, ‘PHL-A’, czereśnia (Prunus avium L.), wzrost,
owocowanie, zdrowotność, dł
ugowieczność

Opis wdrożenia:
Podkł
adka ‘PHL-A’ jest jedną z
cenniejszych podkł
adek skarlających
dla czereśni. W latach 2003-2007
przeprowadzono badania, których
celem był
o określenie jej wpł
ywu na
zdrowotnośći dł
ugowiecznośćoraz na
wzrost i plonowanie w starszym wieku
drzew sześciu odmian czereśni:
‘Burlat’,
‘Karesova’,
‘Büttnera
Czerwona’, ‘Vanda’, ‘Techlovan’ i
‘Kordia’. Przez wszystkie lata trwania
badańpodkł
adka ‘PHL-A’ wykazywał
a
peł
ną zgodność fizjologiczną z w/w
odmianami.
Stan
zdrowotny
i
dł
ugowieczność
drzew
czereśni
szczepionych na podkł
adce ‘PHL-A’ i
na siewkach czereśni ptasiej był
y
zbliżone. Sił
a wzrostu drzew na

podkł
adce ‘PHL-A’ był
a mniejsza o 2040%, w zależności od odmiany, a
plony wyższe w porównaniu z
drzewami szczepionymi na siewkach
czereśni ptasiej. Na podkł
adce ‘PHL-A’
plonował
y lepiej niżna czereśni ptasiej
również kilkunastoletnie drzewa. W
lata
z
niedoborem
opadów
obserwowano tendencjędo drobnienia
owoców, dlatego w sadach zł
ożonych
z drzew szczepionych na ‘PHL-A’
konieczne jest nawadnianie.
Podkł
adka ‘PHL- A’ jest polecana do
intensywnych sadów czereśniowych na
dobre
gleby
z
możliwością
nawadniania od pierwszego roku po
posadzeniu drzewek.

drzewko czereśni na podkł
adce ‘PHL-A’

Innowacyjnośćwdrożeniowa – efekty gospodarcze
i społ
eczne
Innowacyjność metody polega na tym, że sad czereśniowy zakł
ada się z drzew
szczepionych na sł
abo rosnącej podkł
adce ‘PHL-A’. Mniejsze rozmiary drzew uł
atwiają
ich ochronęprzed chorobami i szkodnikami, cięcie, a także zbiór owoców. Większe
zagęszczenie drzew czereśni na 1 ha pozwala zwiększyćproduktywnośćsadu.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa sadownicze, szkół
ki drzewek owocowych, Ośrodki Doradztwa
Rolniczego, producenci

Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakł
ad Odmianoznawstwa, Zasobów
Genowych i Szkół
karstwa
Zakł
ad Planowania Naukowego
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