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Rokitnik pospolity – dobór odmian
i technologii uprawy
Maryna Shalkevich
Instytut Sadownictwa Narodowej Akademii Nauk Białorusi
W kolekcji Instytutu Sadownictwa
w ostatnich 10 latach zbadano 20 odmian i hybryd, wyselekcjonowanych
w Rosji i na Białorusi. Wprowadzono
do uprawy odmiany ‘Wasilisa’, ‘Gaspadar’ oraz hybrydę 11-28-00.
Rokitnik pospolity od ostatnich 10 lat jest
coraz bardziej popularny w nasadzeniach
towarowych krajów europejskich,
w szczególności w krajach Bałtyckich
(Niemcy, Łotwa, Litwa, Estonia, Finlandia).
Tendencja ta wiąże się przede wszystkim
z rosnącym popytem na owoce, co z kolei
jest uwarunkowane ich unikalnym składem chemicznym, pozwalającym produkować szerokie spektrum przetworów
różnego przeznaczenia z wykorzystaniem
technologii bezodpadowych.
Podstawą każdej technologii jest odmiana. Głównymi kryteriami przy wyborze są adaptacja do warunków regionu
uprawy i jakość owoców z uwzględnieniem ich docelowego wykorzystania.
Obecnie w towarowych nasadzeniach
krajów europejskich wykorzystuje
się odmiany rokitnika rosyjskiej selekcji:
‘Botaniczeskaj’, ‘Botaniczeskaja lubitelskaja’, ‘Trofimowskaja’, ‘Avgustinka’
i inne; odmiany niemieckie: ‘Leikora’,
‘Askola’, ‘Hergo’, ‘Habego’ oraz zapylacze
z serii ‘Pollmix’. Na Łotwie uprawiane są
odmiany: ‘Mary’, ‘Tatjana’, ‘Lord’ (zapylacz). Rośnie popyt na odmiany z pomarańczowoczerwonymi i czerwonymi dużymi owocami.

W kolekcji Instytutu Sadownictwa
w ostatnich 10 latach zbadano 20 odmian i hybryd wyselekcjonowanych
w Rosji i na Białorusi. Wprowadzono do
uprawy odmiany ‘Wasilisa’, ‘Gaspadar’
oraz hybrydę 11-28-00.
‘Wasilisa’ – rosyjska odmiana odporna
na choroby grzybowe, z małym stopniem
kolcowatości. Ma pomarańczowoczerwone owoce o masie 0,6–0,8 g, plenna.
‘Gaspadar’ – białoruska odmiana męska, wpisana do Krajowego Rejestru
w 2013 r., odporna na mróz i choroby
grzybowe, dobry zapylacz dla odmian:
‘Botaniczeskaj’, ‘Trofimowskaja’, ‘Niwelena’, ‘Podarok sadu’, ‘Plamennaja®’.
11-28-00 – białoruska hybryda odporna na choroby grzybowe, z pomarańczowoczerwonymi owocami (0,6 g),
plenna. Ma bardzo zwarty pokrój.
Rokitnik jest rośliną światłolubną,
wymaga lekkich, przewiewnych gleb
o pH 5,4–8,0.
Bardzo ważnym elementem technologii jest materiał szkółkarski. W krajach
UE nie ma standardów dla sadzonek rokitnika. Użycie materiału niskiej jakości
i siewek może spowodować opóźnienie
plonowania i stratę dochodu. Najlepiej
wykorzystywać sadzonki dwuletnie, co
pozwala otrzymać pierwszy plon w drugim roku po posadzeniu. Wybór rozstawy zależy nie tylko od odmiany, ale i od
tego, w jaki sposób planuje się zbiór owoców. Przeprowadza się go przez ścinanie
owocujących pędów (ręcznie lub me-

‛Plamennaja’

chanicznie) z późniejszym zamrażaniem
i otrząsaniem owoców. Przy zmechanizowanym cięciu rozstawa powinna wynosić
1,25 (1,5) x 5 m, przy ręcznym – 1,5 (2,0) x
x 4,0 m. Rośliny męskie (7–8%) sadzi
się w co szóstym rzędzie. Dobre wyniki otrzymuje się również, sadząc w co
trzecim rzędzie co szóstą roślinę męską.
Wykorzystanie dobrych odmian męskich
daje możliwość zmniejszenia ich udziału
do 4–5%. Nawożenie przeprowadza się
na podstawie analizy liści. Największym
zagrożeniem na plantacji jest masowe
zasychanie roślin, spowodowane grzybami z rodzaju Fusarium, Werticillium
i in., oraz mucha rokitnikowa. W badaniach prowadzonych przez ponad 20 lat
stwierdzono duże zróżnicowanie między
odmianami a odpornością na choroby.
Badając ponad 100 odmian i hybryd, nie
wyłoniono jednak odpornych na tego
szkodnika. Z tego powodu bardzo ważne
staje się monitorowanie nasadzeń i dobór
odmian.
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Instytut Sadownictwa Narodowej Akademii Nauk Białorusi
Ukończyła wydział chemiczny Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu w Mińsku. Pracuje ponad 20 lat w Instytucie Sadownictwa Narodowej Akademii Nauk Białorusi. Zajmuje się głównie
hodowlą roślin mało znanych (rokitnik, oliwnik długoszypułkowy). Autorka odmian rokitnika ‘Plamennaya®’, ‘Gaspadar’ i ponad 70 publikacji naukowych. Sekretarz naukowy rady po obronie
prac doktorskich – specjalność sadownictwo, hodowla i nasiennictwo odmian uprawnych.
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Oliwnik wielokwiatowy – perspektywiczna roślina
sadownicza
Dr hab. inż. Anna Bieniek
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
W ostatnich latach rośliny z rodziny oliwnikowatych zyskują coraz większą popularność. Na Dalekim Wschodzie owoc
oliwnika wielokwiatowego nazywany jest cud jagodą.
Oliwnik wielokwiatowy (Elaeagnus multiflora Thunb.), zwany
też oliwnikiem długoszypułkowym (jadalnym), w literaturze
angielskiej określany jako gumi lub goumi, a w rosyjskiej –
łoch, jest przedstawicielem rodzaju Elaeagnus L. – oliwnik,
rodziny Elaeagnaceae Juss. – oliwnikowate. W naturalnych
warunkach występuje w Chinach, Korei i Japonii. Roślina ta
ma skromne wymagania pokarmowe, ale potrzebuje dużej
ilości światła do wzrostu. Jest to krzew dorastający do 3 m
wysokości. Na pędach nielicznie występują ciernie, a kwiaty pojawiają się od końca kwietnia do końca maja. Oliwnik
wielokwiatowy to cenna roślina miododajna. Samopłodność,
jak wykazały także własne doświadczenia z izolowaniem
pąków kwiatowych i kwiatów, może być różna – od 0 do
70%. Owocami są elipsoidalne nibypestkowce o długości do
1 cm, osadzone na szypułkach. Mają barwę czerwoną, są soczyste i kwaśne – w smaku przypominają porzeczkę czerwoną.
Dojrzewają na przełomie czerwca i lipca. Krzewy rozmnażane
generatywnie rozpoczynają owocowanie najczęściej w czwartym roku. W warunkach klimatyczno-glebowych Olsztyna pięcioletnie krzewy rozmnażane z nasion plonowały w granicach
0,3–2,3 kg. W Rosji wprowadzono do uprawy odmiany ‘Sachaliński̕, ‘Moneron̕ i ‘Taisa̕. Według naukowców rosyjskich
z pięcioletnich roślin można zebrać 3–4 kg owoców z krzewu,
z 10-letnich – do 15 kg i 20-letnich – do 30 kg.
W Polsce oliwnik wielokwiatowy jest jeszcze nierozpowszechniony w uprawie. W 1995 r. rozpoczęto prace badawcze w Katedrze Ogrodnictwa UWM w Olsztynie. Badania
prowadzono na roślinach otrzymanych z Instytutu Sadownictwa w Samochwałowiczach na Białorusi. Głównym tematem
badawczym była zdolność kiełkowania nasion oliwnika wielokwiatowego po zastosowaniu różnych sposobów stratyfikacji. Obecnie badania prowadzi się na kilkudziesięciu siewkach

Owoce kilku biotypów oliwnika wielokwiatowego

w celu wyselekcjonowania najlepszych form, które można będzie wdrożyć do uprawy w Polsce. Gatunek ten wprowadzany
jest już do uprawy w: Rosji, Białorusi, Ukrainie i USA.
Warunki przyrodnicze Olsztyna umożliwiają uprawę badanych na UWM biotypów oliwnika wielokwiatowego. Ich owoce
różnią się smakiem oraz zawartością składników chemicznych.
Są bogate w karoten, związki fenolowe, aminokwasy oraz makro- i mikroelementy. W owocach tego gatunku znajdują się
substancje, które wykazują działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne i antyproliferacyjne, w związku z tym mogą znaleźć
zastosowanie w medycynie. Głównie jednak wykorzystuje się
je w przetwórstwie domowym do przygotowywania soków,
kompotów, dżemów czy galaretek oraz innych wyrobów spożywczych. Ze względu na walory dekoracyjne krzewy doskonale nadają się do przydomowych ogródków, jak i do większych
ogrodów leśnych. Prace hodowlane zmierzają w kierunku selekcji form o większych owocach i wyższej mrozoodporności.
Ze względu na wartościowe owoce oliwnik wielokwiatowy jest
także perspektywiczną rośliną sadowniczą, polecaną zwłaszcza
do uprawy ekologicznej.
Gatunek ten bezsprzecznie zasługuje na większą uwagę także w Polsce. 
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Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa, specjalność sadownictwo. Stopień naukowy
doktora uzyskała w Akademii Rolniczej w Lublinie, natomiast habilitację w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Od 2003 r. pracuje jako adiunkt w Katedrze Ogrodnictwa na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie. W dotychczasowej pracy zawodowej zajmuje się głównie oceną wartości użytkowej mniej znanych roślin sadowniczych oraz introdukcją
nowych gatunków i odmian w Polsce północno-wschodniej.
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Nowość w ochronie
upraw ogrodniczych!

Luna...
i życie nabiera
smaku!

Nowy standard w ochronie upraw ogrodniczych:
• wyższa skuteczność w zwalczaniu najważniejszych chorób
• dłuższe przechowywanie po zbiorze
• poprawa zdrowotności roślin
• lepsza jakość plonów

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem
przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03

www.agro.bayer.com.pl

