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Ochrona jabłoni przed parchem jabłoni w integrowanym systemie
produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu warunków
atmosferycznych i sygnalizacji rozwoju grzyba Venturia inaequalis
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Uzyskanie dobrych efektów
w zwalczaniu parcha jabłoni wymaga
precyzyjnego wyznaczania terminów
zabiegów oraz doboru odpowiednich
fungicydów. Dzięki prowadzeniu na
bieżąco analizy warunków atmosfery-
cznych, możliwe jest otrzymywanie
informacji o czasie występowania
infekcji jabłoni. W prowadzeniu takich
analiz niezwykle pomocne są
sygnalizatory okresów krytycznych
parcha jabłoni (np. AVI 2001) oraz
nowoczesne, coraz powszechniejsze,
stacje meteorologiczne działające
w systemie on-line (np. Metos). Dane
meteorologiczne ze stacji przetworzone
przez modele chorobowe dostarczają
informacji o zagrożeniach infekcjami
jabłoni. Wiedza o terminie infekcji
pozwala na dobranie fungicydu
(stosownie do panujących warunków
termicznych) charakteryzującego się
odpowiednio długim czasem działania
interwencyjnego, hamującego rozwój
grzyba V. inaequalis – sprawcy parcha
jabłoni. Ponadto pomiary intensywności
i wielkości opadów pozwalająokreślić
kiedy i w jakim stopniu doszło do
zmycia wcześniej zastosowanego fungi-
cydu oraz podjąćdecyzjęo zastoso-

waniu następnego zabiegu, przyjmując,
że 20 mm deszczu powoduje zmycie
fungicydów charakteryzujących się
wyłącznie działaniem powierzchniowym.

Czas rozpoczęcia ochrony przed
parchem jabłoni powinien być
skorelowany z dojrzewaniem askospor
sprawcy choroby, gdyżopóźnienie nawet
pierwszego zabiegu może znacząco
obniżyć skutecznośćoraz zwiększyć
koszty prowadzonego programu ochrony.
Mikroskopową ocenę dojrzewania
askospor grzyba V. inaequalis należy
rozpocząć w drugiej połowie marca.
W tym celu należy w odstępie
maksymalnie co 7 dni ocenićpo 100
owocników wyizolowanych z liści
jabłoni, silnie porażonych pod koniec
poprzedniego sezonu. Obecnośćdojrza-
łych askospor (oliwkowe zabarwienie)
w owocnikach jest sygnałem do
wykonania pierwszego zabiegu
przeciwko parchowi jabłoni.

Wielkośćwysiewów zarodników
workowych ustala się przy użyciu
aparatu Burkarda, który jest także
pomocny w ustaleniu końca infekcji
pierwotnych jabłoni.
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Ocena dojrzewania askospor grzyba V. inaequalis

Liśćjabłoni silnie porażony parchem pod koniec
poprzedniego sezonu, na którym licznie rozwinęły się
owocniki grzyba V. inaequalis (czarne kuliste twory
zagłębione w miękiszu liścia)

Owocnik grzyba V. inaequalis z dojrzałymi askosporami
o charakterystycznym oliwkowym zabarwieniu, które
masowo uwalniająsiędo kropli wody

Innowacyjnośćwdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne

Innowacyjnośćmetody polega na udoskonaleniu ochrony jabłoni przed parchem jabłoni
w integrowanym systemie produkcji, który ciągle w znacznej mierze oparty jest na
uprawie odmian jabłoni podatnych na tęchorobę. Wprowadzenie monitoringu warunków
atmosferycznych i sygnalizacji rozwoju grzyba V. inaequalis pozwala ograniczyć lub
wyeliminowaćstraty spowodowane porażeniem owoców. Umożliwia także terminowe
wykonanie zabiegów w programach zapobiegawczo-interwencyjnych, chroniących
jabłonie przed parchem, bez konieczności wykonywania programów wyniszczających.
Ma to szczególny wymiar ekonomiczny i proekologiczny, ponieważ zabiegi
wyniszczające wiążą się z dodatkowymi nakładami, wzrostem poziomu pozostałości
w owocach oraz z możliwością selekcji form patogena odpornych na stosowane
fungicydy i nadmiernąchemizacjąśrodowiska naturalnego.
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