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Wszystkie poniższe informacje zostały przygotowane na podstawie obserwacji laboratoryjnych oraz
lustracji wybranych sadów owocowych z rejonu Grójca, Warki, Rawy Mazowieckiej, Radomia,
Skierniewic, Opola Lubelskiego, Sandomierza

Parch jabłoni. Na odmianie LIGOL i na gruszach, widać już
zieloną tkankę . Pierwsze zarodniki są workowe są dojrzałe.
•

Wegetacja drzew w sadach przyspiesza. Prawie wszystkie gadanki mają wyraźnie nabrzmiałe pąki. W przypadku grusz,
odpadają łuski okrywowe i pojawia się już zielona tkanka .

•

UWAGA. W przypadku jabłoni, głównie na odmianie Ligol można zauważyć coraz większą ilości pąków, na których widać
pierwsze zielone fragmenty nowych liści rozetowych. Jest to bardzo ważny sygnał, gdyż rozwój jabłoni jest ściśle
skorelowany z rozwojem parcha i pojawienie się zielonej tkanki świadczy o możliwości dojrzewania pierwszych
zarodników workowych.

•

Zjawisko dojrzewania pierwszych zarodników parcha zostało potwierdzone podczas rutynowej oceny dojrzałości
askospor jaką wykonaliśmy w dniu wczorajszym 8.03.2020.

•

Podczas oceny mikroskopowej na zeszłorocznych liściach, na których rozwinął się parch jabłoni wyraźnie widać było
bardzo dobrze wykształcone owocniki tego patogena. Ilość owocników jest obecnie znaczna, co można tłumaczyć bardzo
łagodną zimą.

•

Podczas oceny mikroskopowej, po rozerwaniu owocników, widać w nich było PIERWSZE DOJRZAŁE ZARODNIKI
WORKOWE. Dojrzałe zarodniki stanowią teraz kilkanaście % z puli wszystkich wykształconych obecnie zarodników.

•

Rozwój zarodników workowych może być nieco zróżnicowany w zależności od rejonu i stanowiska, jednak zapowiadane
na najbliższe dni ocieplenie z całą pewnością przyspieszy zarówno rozwój zarodników jak i pąków na drzewach. Należy
liczyć się również z tym, że miejscach gdzie widać już zieloną tkankę, na rozwijających się pąkach może dojść do
pierwszych infekcji. Dotyczy to głównie odmiany LIGOL.

•

Zalecamy aby na odmianie LIGOL przed kolejnymi opadami deszczu wykonać zabieg jednym z preparatów miedziowych.
Będzie to zabieg zwalczający choroby kory, ale również zabezpieczy on przed możliwością rozwoju pierwszych infekcji ze
strony parcha jabłoni.

Wiosna 2020. 7 marca. Stopień rozwoju pąków u grusz. Tu odmiana Lukasówka

Wiosna 2020. 7 marca. Rozwój paków na odmianie LIGOL. Zdjęcie z sadu.

Wiosna 2020. 7 marca. Rozwój pąków na odmianie LIGOL. Widać wyraźnie zieloną
tkankę liści rozetowych. Może już dochodzić do pierwszych infekcji

Wiosna 2020. 7 marca. Ocena dojrzałości zarodników workowych

Wiosna 2020. 7 marca. Owocniki parcha jabłoni w powiększeniu – to te czarne, sferyczne
utwory widoczne na starej plamie parcha. W ich wnętrzu tworzone są zarodniki workowe.

Wiosna 2020. 7 marca. Pojedynczy owocnik wypreparowany z liścia. Widać wystające z
niego wykształcone worki i dojrzałe zarodniki workowe. O dojrzałości zarodników świadczy
ich oliwkowo-zielony kolor.

Wiosna 2020. Worki z zarodnikami wypreparowane z owocnika. Widać wyraźnie, że część zarodników workowych
jest już dojrzała i z łatwością może wydostawać się z worków. Gdy spadnie deszcz może już dochodzić do pierwszych
wysiewów. Jeśli na pąkach widać zielona tkankę może rozwinąć się infekcja.

