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OFERTA WDROŻENIOWA
Moż
liwości poprawy jakości drzewek gruszy w szkół
ce
Sł
owa kluczowe: podkł
adka, grusza, pigwa, szczepienie, wysokość, jakość
Jednym z gł
ównych czynników wpł
ywających na wczesność owocowania
drzew oraz wielkośćplonów, zwł
aszcza
w pierwszych latach prowadzenia sadu
jest jakość materiał
u szkół
karskiego.
Jednoroczne drzewka pozostawione na
drugi rok w szkół
ce ł
atwo poddają się
zabiegom formującym korony. W wyniku
takich zabiegów uzyskujemy drzewka
dwuletnie z kilkoma pędami bocznymi w
koronie. Sadzenie takich drzewek do
sadu powoduje znaczne ograniczenie lub
zaniechanie cięcia po ich posadzeniu,
przez co wpł
ywa korzystnie na ich
wcześniejsze i bardziej obfite plonowanie
w porównaniu do sadzenia drzewek
wymagających cięcia po posadzeniu np.
okulantów nierozgał
ęzionych. Intensyfikacja uprawy gruszy w Polsce spowodował
a zmiany w technologii produkcji
szkół
karskiej.
Coraz
powszechniej
zaczynają być produkowane drzewka
gruszy na sł
abo rosnących klonach
pigwy, w formie drzewek dwuletnich
z
jednoroczną koroną.
Wysoką
przydatność sadowniczą takiej formy
drzewek stwierdzono jużwcześniej dla
jabł
oni.
W doświadczeniu podjęto badania nad
określeniem najważniejszych czynników
wpł
ywających na jakośćprodukowanych
dwuletnich drzewek gruszy z jednorocznąkoroną, metodązimowego szczepienia podkł
adek. Pierwszy etap dotyczył
wyboru
odpowiednich
jakościowo
podkł
adek do zimowego szczepienia,
uwzględniającego wiek podkł
adek, ich
grubość oraz stopień ukorzenienia.

Badaniem objęto podkł
adki pigwy S1,
uzyskane z odkł
adów, posortowane na
dwie klasy grubości: 6,0 - 8,0 mm i 8,1 10,0 mm oraz podkł
adki dwuletnie,
szkół
kowane, w trzech klasach grubości:
6,0 - 8,0mm, 8,1 - 10,0mm i 10,1 - 12,0
mm. Podkł
adki w okresie zimowym był
y
szczepione ‘w ręku’ metodą przez
stosowanie zrazami odmian gruszy.
Jednoroczne drzewka w drugim roku
wzrostu w szkół
ce został
y przycięte
wczesnąwiosnąna wysokości okoł
o 55
cm od ziemi, w celu uzyskania do jesieni
dwuletnich drzewek z jednorocznąkoroną.
Uzyskane wyniki wykazał
y, że grubość
podkł
adek miał
a wpł
yw na jakość
uzyskanego materiał
u szkół
karskiego
w pierwszym roku prowadzenia w szkół
ce.
Lepiej wyrośnięte drzewka gruszy uzyskano sadząc zaokulizowane podkł
adki
o większej średnicy. Podkł
adki dwuletnie,
szkół
kowane okazał
y się bardziej
przydatne do szczepienia zimowego
w porównaniu do podkł
adek jednorocznych.
W wyniku przycięcia jednorocznych
drzewek na wysokość55 cm od ziemi
uzyskano drzewka dwuletnie z jednoroczną koroną, które miał
y większą
średnicę oraz był
y lepiej rozgał
ęzione
w porównaniu do drzewek dwuletnich
uzyskanych bez przycinania jednorocznych szczepów. Drzewka dwuletnie
uzyskane ze szczepienia szkół
kowanych
podkł
adek
dwuletnich,
był
y
lepiej
wyrośnięte i bardziej rozgał
ęzione
w porównaniu do drzewek szczepionych
na podkł
adkach jednorocznych.

Zaszczepione dwuletnie podkł
adki pigwy S1 Drzewka gruszy w formie dwuletnich drzewek
w trzech klasach grubości: 6,0-8,0 mm, z jednoroczną koroną jesienią drugiego roku
8,1-10,0 mm i 10,1-12,0 mm
produkcji w szkół
ce

Innowacyjnośćwdroż
eniowa – efekty gospodarcze i społ
eczne
Badania wykazał
y, że dla klonów pigwy S1 najlepszymi podkł
adkami do szczepienia
zimowego odmian gruszy są podkł
adki dwuletnie, szkół
kowane. Sąone bardzo
dobrze ukorzenione i mająwiększąśrednicęniżpodkł
adki jednoroczne pozyskiwane
z matecznika.
Wykazano także, że w wyniku przycięcia jednorocznych drzewek gruszy na
wysokości okoł
o 55 cm od ziemi uzyskuje siędrzewka dwuletnie z jednoroczną
koroną. Drzewka zaszczepione na dwuletnich, szkół
kowanych podkł
adkach pigwy
S1 sąlepiej wyrośnięte i mająwięcej pędów bocznych.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdroż
eniowa
Szkół
ki

drzewek

owocowych

produkujące

drzewka

gruszy,

gospodarstwa

sadownicze, Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
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Zakł
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Genowych i Szkół
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