Siatki przeciwgradowe w sadach
Na wyżynie sandomierskiej panują idealne warunki do produkcji owoców.
Klimat i bardzo żyzne gleby pozwalają na uzyskanie wysokich plonów oraz
dobrej jakości owoców.
W każdym sezonie wegetacyjnym producenci jabłek z naszego rejonu
największy problem mają z ochroną przed parchem jabłoni, ale od kilku już
lat w wielu sadach duże straty powoduje także grad, który z roku na rok
występuje na coraz większym obszarze. W niektórych miejscach obserwujemy tzw. pasy gradowe, które charakteryzują się krótkotrwałymi opadami
gradu o dużym natężeniu. Zdarzają się też sytuacje takie jak dwa lata temu
i w ubiegłym roku, że grad wystąpił prawie w całym rejonie. W niektórych
miejscowościach stało się to na początku wegetacji lub w okresie wzrostu
owoców, w innych powtórzył się kilkukrotnie powodując znaczne obniżenie jakości owoców. Zmuszało to sadowników do sprzedaży owoców tylko
do przemysłu.
Jedną z metod zabezpieczenia sadu przed gradem jest zamontowanie
siatek przeciwgradowych. Takie rozwiązano zostało zaczerpnięte z Zachodniej Europy. W rejonie Sandomierza coraz więcej sadowników sięga
już po siatki, tym bardziej że istnieje możliwość dofinansowania takiej inwestycji, np. w ramach PROW.
Konstrukcje przeciwgradowe składają się z drewnianych lub betonowych słupów, do których przymocowuje się siatki. Firmy montujące rusztowania oferują kilka rodzajów siatek, które różnią się kolorem i trwałością.
Ich barwa może być biała, szara, lub czarna, kolor siatki w mniejszym lub
w większym stopniu wpływa na dostęp światła do drzew. Okres użytkowania konstrukcji wynosi od 10 do 20 lat. Oba te parametry wpływają na cenę
siatki.

Biorąc pod uwagę koszty założenia konstrukcji przeciwgradowej należałoby mieć na uwadze wielofunkcyjność takiej konstrukcji. Oprócz głównej funkcji, jaką jest zabezpieczenie sadu przed gradem, chroni ona również
przed silnym wiatrem.
Pod osłonami występują mniejsze ruchy powietrza, co ogranicza wahania temperatur między dniem a nocą i korzystnie wpływa na wegetację
roślin. Ponadto konstrukcja przeciwgradowa stanowi jednocześnie konstrukcję podporową dla rosnących drzew, a możliwość wyższego prowadzenia drzew daje możliwość uzyskania wyższych plonów, które przekładają się na wzrost dochodu.
Dodatkowym kosztem eksploatacji konstrukcji przeciwgradowej
jest koszt robocizny, który polega na zwijaniu i rozwijaniu siatki przed
i po sezonie wegetacyjnym. Jest to największa przeszkoda w powszechniejszym korzystaniu z siatek przeciwgradowych. Koszt założenia systemu
przeciwgradowego zależy od rodzaju wybranego materiału, wynosi od
49 do 65 tys. zł/ha. Niestety przy obecnych niskich cenach sprzedaży owoców jeszcze duża część producentów jabłek nie sięgnie po takie rozwiązanie.
Mateusz Surowiec

