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OFERTA WDROŻENIOWA
„Technologia uprawy grusz azjatyckich”
Sł
owa kluczowe: grusze azjatyckie, formowanie koron, przerzedzanie zawiązków

Opis wdrożenia: Supermarkety w
Polsce zgł
aszają zapotrzebowanie na
owoce grusz azjatyckich, które powinny
zastąpić
owoce
tego
gatunku
importowane z Azji. W Instytucie
Sadownictwa
i
Kwiaciarstwa
w
Skierniewicach opracowano technologię
uprawy grusz azjatyckich ‘Chojuro’ i
‘Nijisseiki’. Grusze azjatyckie musząbyć
szczepione na siewkach dzikiej gruszy
polnej
(Pyrus
communis
var.
Caucasica), ponieważ wykazują one
niezgodnośćz podkł
adkąpigwa. Grusze
azjatyckie owocują obficie na pędach
mł
odych, rocznych i dwuletnich, co
umożliwia ich gęste sadzenie i
stosowanie
cięcia
odnawiającego.
Drzewa powinny być sadzone w
rozstawie 4 m między rzędami i 0,8 do
1,2 m w rzędzie. Przy odległ
ości 0,8 m

należy formować korony sznurowe, a
przy odległ
ości 1,2 m – korony
wrzecionowe. Obydwie formy wymagają
wyprowadzenia pionowego przewodnika
do wysokości 2,5 m. Forma sznurowa
powinna miećkrótkie gał
ązki na cał
ej
dł
ugości
przewodnika.
W
formie
wrzecionowej najniższe gał
ęzie powinny
byćznacznie dł
uższe niżgórne gał
ęzie.
Uformowane drzewa należy ciąćmetodą
odnawiającą pozostawiając w koronie
pędy roczne i dwuletnie oraz krótkie
pędy trzyletnie. Co roku wiosnąnależy
wycinać wszystkie mocne pędy, które
przekroczył
y dwa lata wzrostu. Zawiązki
owocowe muszą być przerzedzane
ręcznie w czerwcu i lipcu do odległ
ości
co najmniej 20 cm między nimi, aby
owoce mogł
y wyrosnąćdo minimalnej
średnicy 7 cm.
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1. Owoce gruszy chińskiej odmiany 3. Grusza chińska w formie sznura
‘Chojuro’
4. Grusze chińskie w intensywnej uprawie
2. Owoce gruszy chińskiej odmiany
‘Nijisseiki’

Innowacyjnośćwdrożeniowa – efekty gospodarcze
i społ
eczne
Innowacyjnośćmetody polega na wprowadzeniu do uprawy nowych gatunków i odmian
grusz uprawianych w Azji – ‘Chojuro’ i ‘Nijisseiki’. Supermarkety w Polsce zgł
aszają
zapotrzebowanie na owoce tych grusz.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa sadownicze, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Przedsiębiorstwo Handlu
Środkami do produkcji sadowniczej Agrosimex w Golianach

Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakł
ad Agrotechniki
Pracownia Architektury Sadu i Biologii
Owocowania
Samodzielna Pracownia Nawadniania i Upraw
Roślin pod Osł
onami
Zakł
ad Odmianoznawstwa, Zasobów
Genowych i Szkół
karstwa
Zakł
ad Planowania i Dokumentacji Naukowej
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