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WSTĘP

O tym jak wielką rolę pełnią owoce i warzywa w żywieniu człowieka nie trzeba nikogo przekony-
wać. Niewątpliwie są one źródłem witamin, minerałów i błonnika, a także związków nie syntetyzowa-
nych przez ludzki organizm, które muszą być dostarczone z zewnątrz. W sadach, zarówno w Polsce 
jak i na Warmii i Mazurach, przeważa uprawa jabłek, gruszek, śliw, wiśni, czereśni oraz roślin ja-
godowych: porzeczek, borówek, truskawek czy malin. Nieliczni producenci wprowadzają do uprawy 
nowości. Podobnie rzecz się ma z warzywnikami, opierają swoje uprawy na sprawdzonych gatun-
kach, na które mają zagwarantowany zbyt. Jednak zmiany w preferencjach konsumentów, którzy co 
raz częściej eksperymentują w kuchni z nieznanymi bądź zapomnianymi gatunkami, mogą wpłynąć 
na producentów i zmotywować ich do zmodyfikowania swoich upraw. Również osoby uprawiające 
przydomowe ogródki, działkowicze i właściciele gospodarstw agroturystycznych chętnie sięgają po 
ciekawe i oryginalne rośliny. Aby zwiększyć konkurencyjność producenci owoców szczególną uwagę 
zwracają na jakość produktów. Pomocne w tym są innowacyjne techniki prowadzenia plantacji ale 
również osiągniecia hodowli roślin. Poszerzenie asortymentu produkowanych owoców daje więk-
sze możliwości trafienia w rynek zbytu ale też zwiększa bioróżnorodność w gospodarstwie. Wśród 
konsumentów produkty pochodzenia polskiego cieszą się dużym zaufaniem, są gwarancją zdrowej 
i bezpiecznej żywności. W tej publikacji przybliżę mniej znane gatunki roślin sadowniczych, które 
z powodzeniem mogą być uprawiane w sadach i ogrodach Warmii i Mazur, zarówno przez producen-
tów profesjonalnych jak i amatorów ogrodnictwa.

1. AKTINIDIA OSTROLISTNA – Actinidia arguta

Inna nazwa: mini kiwi
Rodzina: aktinidiowate – Actinidiaceae

W warunkach naturalnych aktinidia występuje w południowo-wschodniej Azji, ale można ją upra-
wiać również w Polsce. Botaniczna nazwa actinidia pochodzi od greckiego słowa actis – promień 
i odnosi się do licznych, ułożonych promieniście znamion słupka kwiatu żeńskiego, stąd polska, mało 
znana, nazwa rodzaju – promienica. Aktinidia ostrolistna dorasta do 10-15 metrów wysokości. Pną-
cze posiada duże, jajowate liście, do 6-12 cm długości, ostro zakończone, o piłkowanych brzegach. 
Ogonki liściowe w okresie wegetacji przebarwiają się na czerwono. Jest to roślina o dość dużych wy-
maganiach uprawowych. Wymaga gleb żyznych, przepuszczalnych i lekko kwaśnych. Aktinidia znosi 
spadki temperatury do -30°C jednak plantacje powinno się zakładać w miejscach osłoniętych, nie za-
grożonych wiosennymi przymrozkami. To właśnie przymrozki są największym problemem w uprawie 
minikiwi ze względu na bardzo wczesne wchodzenie w wegetację. Aktinidia już na początku kwietnia 
rozpoczyna wegetację i nawet niewielki przymrozek w tym czasie uszkadza młode przyrosty. W przy-
padku plantacji towarowych niezbędna jest instalacja przeciwprzymrozkowa. Za jedne z najodpor-
niejszych na mróz uznawane są odmiany aktinidii ostrolistnej ’Geneva’ i ’Issai’. Aktinidia jest długo-
wiecznym pnączem dlatego konieczne jest sadzenie przy trwałych konstrukcjach. Między podporami 
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o wysokości około 2 m rozciąga się druty, do których w miarę wzrostu przywiązuje się pędy roślin. 
Gleba powinna być żyzna, lekko kwaśna, o pH od 5,5 do 6,5 oraz przepuszczalna, ponieważ w okre-
sie wegetacji rośliny mają duże zapotrzebowanie na wodę. Aktinidia wymaga cięcia, które zagwa-
rantuje równomierne nasłonecznienie owoców. Przy zakładaniu plantacji należy uwzględnić również 
system nawadniania jaki zostanie zastosowany. Kwiaty są niewielkie, o średnicy 1,5-2,5 cm, białe 
lub kremowobiałe o przyjemnym zapachu. Kwiaty męskie mają liczne pręciki z purpurowoczarnymi 
pylnikami, a kwiaty żeńskie promieniście rozłożone znamiona słupka. Aktinidia kwitnie na przełomie 
maja i czerwca. Jako, że aktinidia należy do roślin rozdzielnopłciowych, dwupiennych, konieczne jest 
sadzenie obok siebie roślin żeńskich i męskich. Prawidłowe zapylenie jest niezbędne do uzyskania 
dobrych plonów. Bardzo ważne jest również zapewnienie odpowiedniej ilości owadów zapylających 
np. poprzez rozstawienie uli z trzmielami. Na rynku dostępne jest wiele żeńskich odmian ale niewiele 
z nich zostało sprawdzonych w uprawie towarowej pod względem jakości i trwałości pozbiorczej 
owoców. Owocem jest soczysta, wielonasienna jagoda, o eliptycznym, lekko spłaszczonym lub za-
okrąglonym kształcie, wielkości 2,5-3 cm, która dojrzewa od połowy września do końca października. 
Skórka na owocach jest delikatna i gładka, zielona lub pokryta rumieńcem w zależności od odmiany. 
Miąższ jest zielony, z drobnymi nasionkami, w smaku przypomina dojrzały agrest i kiwi i nadaje 
się do bezpośredniej konsumpcji. Najczęściej uprawia się odmiany: ’Geneva’, ’Weiki’ i ’Ananasnaya’. 
Owoce dojrzewają nierównomiernie, co powoduje konieczność kilkukrotnego zbioru. Z jednego pną-
cza można uzyskać do 20 kg owoców. Aktinidia należy do roślin klimakterycznych, czyli takich które 
mogą być zbierane w fazie dojrzałości zbiorczej a przechowywane w chłodni (4-6 tygodni) stopniowo 
dojrzewać. Jest to bardzo ważna cecha w handlu tymi owocami. Aktinidię najlepiej rozmnażać za 
pomocą sadzonek pędowych, odkładów lub szczepień. Przy zakładaniu plantacji polecana rozstawa 
wynosi 4,5 x 3,5 m a gleba pomiędzy rzędami powinna być ściółkowana aby nie dopuścić do rozwoju 
chwastów ze względu na wysoką wrażliwość aktinidii na herbicydy. Aktinidia doskonale nadaje się do 
upraw ekologicznych ponieważ rzadko porażana jest przez choroby i szkodniki. Głównymi związka-
mi biologicznie czynnymi 
występującymi w owo-
cach są flawonoidy, karo-
tenoidy, związki mineral-
ne i enzym proteolityczny 
– aktynidyna. W tradycyj-
nej medycynie chińskiej 
wykorzystuje się ją do 
leczenia wielu chorób ze 
względu na wykazywane 
działanie antyoksydacyj-
ne, wzmacniające odpor-
ność, regulujące pracę 
przewodu pokarmowego 
i wpływające korzystnie 
na skórę. Dojrzałe owoce mini kiwi (fot. M. Jurczak)
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2. BEZ CZARNY – Sambucus nigra L.

Rodzina: przewiertniowate – Caprifoliaceae

Tworzy krzewy lub rzadziej małe drzewa i występuje pospolicie na terenie całej Polski. Czasami 
tworzy gęste zarośla. Dorasta do 6 m. Młode gałęzie są jasnoszare, z czasem brunatnieją. Liście 
są spodem owłosione, nieparzysto pierzaste, złożone z siedmiu ząbkowanych listków. Po roztarciu 
wydzielają nieprzyjemny zapach. Kwiaty białe, zebrane w płaskie i szerokie baldachy, o duszącym 
zapachu. Owoce drobne, średnicy około 5 mm, najpierw zielone, następnie brązowieją, a w pełni 
dojrzałości są czarne. Dojrzewają nierównomiernie. Roślina rozmnaża się z nasion przez ich bezpo-
średni wysiew do gruntu na zagony. Najwyższy odsetek wschodów można uzyskać przy stosowaniu 
stratyfikacji chłodno – ciepło – chłodnej. Nasiona do stycznia stratyfikuje się w temperaturze 3°C 
a następnie przez 3 tygodnie przetrzymuje w temperaturze 15°C, po czym ponownie przenosi z podło-
żem i utrzymuje aż do siewu w temperaturze 3°C. Może być również rozmnażany wegetatywnie przez 
sadzonki zielne i zdrewniałe. Obficie tworzy kwiaty i plonuje gdy sadzi się go rzędowo, w rozstawie 
5 x 4 m. Średnica rozrośniętej korony może wynosić 2,5-3 m. Na szeroką skalę prowadzona jest 
hodowla odmian o owocach większych niż u rosnących dziko a także równomiernie dojrzewających 
w podbaldachach, oraz zawierających więcej cennych składników organicznych i mineralnych. Na 
uwagę zasługują takie odmiany jak: ’Riese aus Vossloch’ – odmiana austriacka, wielkoowocowa, 
bardzo plenna, ’Grossfrüchtige Fliederbeere’ – odmiana niemiecka o owocach drobnych ale w du-
żych podbaldachach, owoce pozbawione zapachu bzowizny, ’Korsor’ – odmiana holenderska cha-
rakteryzująca się silnym wzrostem krzewów. Owoce są okrągłe duże, o jasnym soku, dojrzewają 
w drugiej połowie września i październiku. Opóźnienie zbioru powoduje duże straty ze względu na 

osypywanie jagód po przymrozkach i wydziobywanie 
ich przez ptactwo. Większość części składowych 
rośliny, tj. kora, korzenie, liście, kwiaty i owoce, ma 
właściwości lecznicze. Krzewy bzu czarnego są dość 
odporne na choroby i szkodniki. Nawożenie przed 
sadzeniem krzewów i w trakcie uprawy podobne jest 
do nawożenia porzeczki czarnej. Większość systemu 
korzeniowego jest rozmieszczona płytko, dlatego 
najlepszym systemem utrzymania gleby w rzędach 
jest ściółkowanie agrowłókniną lub korą tartaczną. 
W międzyrzędziach można utrzymywać murawę lub 
ugór herbicydowy. Krzewy formuje się z kilkoma pę-
dami szkieletowymi. Owocujące krzewy przycina się 
corocznie, najlepiej przed okresem rozpoczęcia we-
getacji. Całkowicie usuwa się pędy 2-letnie, które plo-
nowały, a także słabe i niewłaściwie rozmieszczone 
w koronie. Wysokość krzewów należy utrzymywać na 
poziomie 2-2,5 m.

Kwiatostany bzu czarnego wykorzystywane są 
jako surowiec zielarski (fot. M. Jurczak)
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3. DEREŃ WŁAŚCIWY – Cornus mas L.

Rodzina: dereniowate – Cornaceae

Dereń jest dość młodą rośliną w ogrodnictwie ale niezwykle cenną ze względu na walory dekora-
cyjne i prozdrowotne. W Polsce najbardziej pospolite są gatunki: 
n Dereń biały – Cornus alba L.
n Dereń jadalny – Cornus mas L.
n Dereń kousa – Cornus kousa Hance.

Spośród 45 gatunków tylko 2 nadają się do sadzenia jako owocodajne, są to dereń jadalny i dereń 
kousa. Dereń jadalny występuje na Ukrainie, Mołdawii, Kaukazie, dereń kausa w Korei, Japonii i Chi-
nach. Obydwa gatunki są uprawiane w ogrodach głównie jako rośliny ozdobne.

Dereń jadalny – Cornus mas L. to wysokie krzewy lub drzewa dorastające od 3 do 9 m. Młode 
pędy są zielonkawe. Sztywne i liczne gałęzie tworzą dość szeroką koronę. Krzew może mieć róż-
ny pokrój, najczęściej jest spłaszczony od góry. Spotyka się też formę kulistą. Drewno jest bardzo 
twarde, stąd też nazwa łacińska cornu oznaczająca róg. Liście nakrzyżległe, całobrzegie. Nerwy 
zbiegają się łukowato ku wierzchołkowi blaszki. Zakwita w kwietniu (wcześniej niż forsycja), jeszcze 
przed rozwinięciem się liści. Kwiaty są 4-krotne, obupłciowe (choć zdarza się męskosterylność), żół-
te, zebrane po 15-20 w baldachy. Owoce mają długość ok. 2 cm. Dojrzewają przeważnie we wrześniu 
lub na początku października. Mają kształt owalny, okrągły, butelkowaty i przyjmują różną barwę: od 
prawie czarnej, poprzez czerwoną, wiśniową, żółtą a nawet różową. Jeden owoc ma zwykle masę 
5-8 gram. Miąższ jest cierpkawy i kwaskowaty, po przemrożeniu zwiększa swoje walory smakowe. 
Owoce mają specyficzny aromat. Mogą być spożywane na surowo ale chętnie są wykorzystywa-
ne w przetwórstwie i przemyśle cukierniczym. Zawierają one cenne witaminy, żelazo, potas, wapń, 

fosfor i magnez oraz dużo antocyjanów. 
Do głównych cech biologicznych derenia 
należy zaliczyć okresowość w owocowa-
niu. Owoce dojrzewają nierównomiernie 
zatem konieczny jest kilkukrotny zbiór. 
Dereń rozmnaża się głównie wegetatyw-
nie – przez oczkowanie. Do uprawy de-
renia nadają się gleby przeciętne, nawet 
nieco suche, ale zawierające wapń. Do-
brze rośnie i plonuje w miejscach nasło-
necznionych. Jest dość wytrzymały na 
mróz. Plantację zakłada się sadząc 400, 
500 lub 625 sztuk sadzonek na hektarze, 
w zależności od przyjętej rozstawy, 4x4m, 
4x5 m czy 5x5 m. Średni plon z jednego Dojrzałe owoce derenia jadalnego (fot. M. Jurczak)
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krzewu to 30-80 kg, 10% masy plonu stanowią pestki. Problemem w zakładaniu plantacji jest mała 
dostępność materiału nasadzeniowego i jego wysoka cena z racji na długi czas wyprodukowania 
sadzonki. W wyniku badań hodowlanych w Polsce i na Ukrainie powstało wiele cennych odmian 
o pożądanych cechach jakościowych. Popularne w uprawie odmiany derenia to: ’Elegantyj’, ’Włady-
mirskij’, ’Wydubieckij’, ’Grienadier’, ’Jewgenija’, ’Jeljena’. W przypadku uprawy derenia na surowiec do 
przetwórstwa należy wybierać odmiany o jak najkrótszym okresie zbioru, ciemnoczerwone, z małym 
udziałem pestki w masie owocu. Przyszłościowe jest także pozyskiwanie oleju z pestek derenia, 
decydując się na uprawę owoców na ten cel należy wybierać odmiany o dużej pestce. Dotychczas 
plantacje towarowe derenia w Polsce zajmują około 25 ha. Jego uprawa nie wymaga stosowania 
chemicznych środków ochrony przez co doskonale nadaje się do uprawy w systemie ekologicznym.

4. JAGODA KAMCZACKA (Suchodrzew jadalny) – Lonicera caerulea L.

Inna nazwa: suchodrzew jadalny
Rodzina: przewiertniowate – Caprifiliaceae

W Polsce popularna jest odmiana botaniczna tego gatunku, która naturalnie występuje na te-
renie dalekiej Azji północno-wschodniej. Jagoda kamczacka uchodzi za krzew długowieczny, jest 
też bardzo wytrzymała na mróz, nawet do -45°C. Nie szkodzą jej również ocieplenia zimowe. Nie 
ma zbyt dużych wymagań glebowych. Najlepiej rośnie i plonuje na glebach lekko kwaśnych, o pH 
5,5-6,0, średnio żyznych, piaszczysto-gliniastych. Gleby piaszczyste warto wzbogacić w materię 
organiczną poprzez zastosowanie obornika przed założeniem plantacji. Po posadzeniu na glebach 
o odczynie zasadowym mogą wystąpić chlorozy. Dobrze rośnie na stanowiskach słonecznych i lek-
ko zacienionych. Krzewy mają zwykle pokrój zwarty, kulisty, z wzniesionymi ku górze pędami. Kora 
na pędach charakterystycznie się łuszczy. W zależności od odmiany osiągają wysokość 0,8-2 
m. Liście przyjmują różną wielkość i kształt, od owalnych po lancetowate i wydłużone. Jagoda 
kamczacka tworzy silnie rozgałęziony system korzeniowy. Kwiaty tworzą się w kątach liści, po 2 na 
szypułce, są żółto-białe i bardzo atrakcyjne dla pszczół. Krzew kwitnie bardzo wczesną wiosną, 
kwiaty są odporne na niskie temperatury, nawet do -8°C. Mięsiste, wielonasienne jagody tworzą 
się z dna kwiatowego. Są one zwykle długie, cylindryczno-walcowate lub butelkowate o długości 
1,5-2,5 cm. Wybarwiają się na fioletowo lub niebieskogranatowo. Ich skórka pokryta jest atrakcyj-
nym, ciemnoniebieskim woskowym nalotem. Miąższ jest kwaśno-słodki i soczysty. Najwcześniej-
sze odmiany dojrzewają już pod koniec maja. Pełnię owocowania krzewy osiągają po 5-6 roku od 
posadzenia ale pierwsze zbiory są już z dwuletnich roślin. W pełni owocowania zbiera się 2-5 kg 
owoców z krzewu. 

Suchodrzew łatwo rozmnaża się poprzez sadzonki zielne, zdrewniałe lub odkłady. Do założenia 
plantacji wykorzystuje się 30-50 cm sadzonki, o 2-4 pędach, z dobrze wykształconym systemem 
korzeniowym, najczęściej w sprzedaży są one doniczkowane. Plantację zakłada się wiosną lub na 
początku lata. Jagoda kamczacka jest gatunkiem obcopylnym dlatego na plantacji powinny się zna-
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leźć 2-3 odmiany kwitnące w podobnym terminie, aby mogły się wzajemnie zapylać. Odległość mię-
dzy roślinami w rzędzie powinna wynosić 1-1,5 m a między rzędami 2,5-3,0 m, w przypadku zbioru 
mechanicznego odległości powinny być inne: w rzędzie 0,6-0,7 m i 4,0-4,2 m między rzędami. Aby 
obsadzić 1 ha plantacji potrzeba 2200-4200 sadzonek. Przydatne w uprawie jest stosowanie ściółek 
np. z odkwaszonego torfu lub agrotkaniny i nawadniania kropelkowego. Młode krzewy wymagają 
regularnego mechanicznego odchwaszczania. Przez pierwsze 5 lat wzrostu nie wymagają prześwie-
tlania, w kolejnych latach krzewy lekko prześwietla się, usuwa się pędy uszkodzone i pokładające się. 
Cięcie wykonuje się wczesną wiosną lub po zbiorach. Owoce są źródłem antocyjanów, flawonoidów, 
polifenoli i witamin. Działają one wzmacniająco na naczynia krwionośne, pomagają w walce z no-
wotworami, dodają energii i wigoru. Do spożycia nadają się surowe, suszone i przetworzone. Można 
z nich robić soki, przeciery, dżemy i nalewki. Nie tracą przy tym swoich prozdrowotnych walorów.

Jagoda kamczacka jest dość młodym gatunkiem sadowniczym, który szybko trafił do produkcji sa-
downiczej. Szacowana powierzchnia upraw w roku 2017 wynosiła już 2-2,5 tys. hektarów. Problemem 

jest jednak nadal zbyt owoców. Istnieje 
szereg elementów, które są składowymi 
sukcesu w produkcji i sprzedaży. Bardzo 
ważny jest dobór odmian, zarówno pod 
względem agrotechnicznym (wymagania 
odnośnie nawożenia, potencjał plono-
twórczy, zapylanie), jak i zagospodaro-
wania owoców oraz ich zbioru. Istotne 
jest odpowiednie cięcie i prowadzenie 
krzewów. Krzewy zbyt zagęszczone dają 
małe niesmaczne owoce, które nierów-
nomiernie dojrzewają. Istotny jest odpo-
wiedni termin zbioru. Dobrym sposobem 
zagospodarowania owoców może być 
własne przetwórstwo. Krzewy jagody 
kamczackiej doskonale nadają się do 
uprawy w systemie rolnictwa ekologicz-
nego. Do uprawy towarowej przydatne 
są takie odmiany jak: ’Vostorg’, ’Aurora’, 
grupa ’Borealis’ i nowe odmiany amery-
kańskie. Na plantacjach towarowych war-
to zainstalować system nawadniający po-
nieważ w suche lata owoce są mniejsze, 
gorzkawe i osypują się.

Owoce jagody kamczackiej pokryte są charakterystycznym na-
lotem (fot. M. Jurczak)
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5. MORWA BIAŁA – Morus alba L.

Rodzina: morwowate – Moraceae

Nazwa morwy białej pochodzi od białawego zabarwienia kory a nie od koloru owoców, jak się czę-
sto mylnie uważa. Wegetacja morwy w Polsce trwa około 5 miesięcy. Jako roślina klimatu kontynen-
talnego Azji jest wytrzymała na niskie temperatury zimą. Jest stosunkowo mrozoodporna, zgodnie 
z podziałem tzw. kórnickim swobodnie można ją uprawiać od strefy 5b. Lubi stanowiska słoneczne 
ale dobrze rośnie też w półcieniu. Uprawa jest łatwa i nie wymaga doświadczenia w produkcji. Mor-
wa jest odporna na patogeny i szkodniki, nie wymaga ochrony chemicznej dlatego z powodzeniem 
może być uprawiana w gospodarstwach ekologicznych. Morwę wykorzystuje się często do tworzenia 
pasów wiatrochronnych jak również wabiących ptaki w celu ochrony upraw sadowniczych. Jest za-
zwyczaj drzewem o szerokiej, kulistej koronie, w Polsce dorasta do 15 m, często przyjmuje też formę 
krzewu. Drewno i korzenie morwy są żółte, gałązki smukłe i proste. Cechą charakterystyczną jest 
obecność soku mlecznego w pędach. Liście jasnozielone, ułożone na pędach skrętolegle, o błysz-
czącej blaszce, która może być różnorako powcinana i o różnej wielkości – od 5 do 25 cm. Na wiosnę 
późno wypuszcza a jesienią wcześnie zrzuca liście, w ten sposób chroniąc się przed przymrozkami. 
Morwa jest wiatropylna, jedno- lub dwupienna, kwiaty są niepozorne i bezwonne. Owocami są nie-
łupki obrośnięte soczystymi osnówkami, owocostan przypomina jeżynę. Owoce morwy białej mogą 
przybierać różne kolory od białego poprzez różowy, czerwony aż do fioletowoczarnego. Są lekko 
słodkie i mdłe, dojrzewają w lipcu i szybko opadają. Morwa biała jest mało wymagająca co do warun-
ków siedliskowych. Można ją uprawiać praktycznie na każdej glebie oprócz podmokłych i zwięzłych. 
Nie wymaga nawadniania, toleruje okresy suszy. Plantację z drzewek niedoniczkowanych (2-letnich) 
zakłada się zwykle jesienią, po zrzuceniu liści ale przed wystąpieniem silnych mrozów. Przed posa-
dzeniem przycina się korzenie na ok. 20 cm. Usypanie kopczyka ok. 15 cm ponad szyjką korzeniową 
zmniejsza ryzyko przemarznięcia i przesuszenia korzeni. Rozstawa w rzędach i międzyrzędziach jest 

różna w zależności od typu nasadzeń. 
Dla plantacji zwartej rozstawa w rzędzie 
to 0,7-1 m i 1,5-2 m między rzędami. 
Możliwa jest uprawa w międzyrzędziach 
innych roślin uprawnych np. ziemniaków 
czy fasoli. Dwuletnią sadzonkę morwy 
uprawianej do zbioru liści przycina się 
nisko i formuje się w rzadko rozgałęzio-
ne krzewy, aby sprowokować produkcję 
liści o dużych blaszkach. Na potrzeby 
zbioru owoców dwuletnie krzewy przy-
cina się na 40-50 cm, a w kolejnych la-
tach zostawia 2-3 pędy, z których będą 
zbierane owoce. Owoce zbiera się przez 
otrząsanie na tkaninę. Surowiec zielarski Różnolistność na pędach morwy białej (fot. M.Jurczak)
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stanowią liście morwy, zawierają one flawonoidy, które regulują poziom cukru i cholesterolu we krwi. 
Preparaty z liści morwy wspomagają odchudzanie poprzez zmniejszenie przyswajania cukru przez 
organizm i ograniczanie apetytu na słodycze. Wykorzystuje się również owoce, które mają działanie 
wykrztuśne oraz lekko przeczyszczające oraz preparat z kory o działaniu moczopędnym. W krajach 
o rozwiniętym przemyśle jedwabniczym morwa jest ważną rośliną ze względu na jej monofaga – je-
dwabnika morwowego.

6. OLIWNIK WIELOKWIATOWY – Elaeagnus multiflora Thunb.

Inna nazwa: oliwnik długoszypułkowy, gumi
Rodzina: oliwnikowate – Elaeagnaceae

W warunkach naturalnych wy-
stępuje w Japonii, Chinach i na 
Półwyspie Koreańskim. Jest rośliną 
o niewielkich wymaganiach glebo-
wych a zarazem odporną na mrozy 
i susze. Do wzrostu potrzebuje dużo 
światła. Toleruje suszę i wysokie 
zasolenie. Może rosnąć nawet na 
zdegradowanych glebach. Oliw-
nik wzbogaca glebę w azot przez 
współpracę z Actinomycetes, które 
wiążą azot atmosferyczny. Krzew 
dorasta do 3 m wysokości, choć 
istnieją odmiany o połowę niższe. 
Pokrój wzniesiony lub średnio rozło-
żysty. Pędy są uzbrojone, występują 

nieliczne ciernie. Kwiaty są bezpłatkowe, pojawiają się od końca kwietnia do końca maja, są białe 
lub żółte i obupłciowe o silnym zapachu. Miód z kwiatów oliwnika jest ciemny i aromatyczny. Sto-
pień samopłodności kwiatów oliwnika wynosi 0-70%, konieczna jest więc obecność na plantacji 
owadów zapylających. Owocem są nibypestkowce o kształcie elipsoidalnym o długości do 1 cm, 
osadzone na szypułkach, które podczas zbioru odrywają się razem z owocami. Utrudni to znacznie 
zbiór kombajnowy. Dojrzewają latem, na przełomie czerwca i lipca. Są one czerwone, kwaśne 
i soczyste, przypominające w smaku czerwoną porzeczkę. Japończycy oliwnik jadalny nazywają 
srebrną jagodą rabarbarową ze względu na kwaskowaty smak. Zbiór owoców ogranicza żerowanie 
ptaków, dla których owoce oliwnika są bardzo smaczne, chętnie zjadają je również osy. Rozmna-
żane generatywnie krzewy wchodzą w owocowanie w czwartym roku. Z 5-letnich krzewów zbiera 
się 3-4 kg owoców, z 10-letnich do 15 kg a z 20-letnich nawet 30 kg. W warunkach klimatycznych 
Olsztyna pięcioletnie krzewy rozmnażane z nasion plonowały w granicach 0,3-2,3 kg.

Owoce oliwnika wielokwiatowego (fot. A. Bieniek, UWM w Olsztynie)
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Pozbawienie owoców szypułek obniża ich trwałość przechowalniczą nawet o 2 tygodnie. Do 
uprawy na terenie Rosji wprowadzone są takie odmiany jak ’Sachaliński’, ’Moneron’ i ’Taisa’. W Pol-
sce badania nad oliwnikiem wielokwiatowym prowadzą pracownicy Katedry Agroekosystemów 
i Ogrodnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Oliwnik szczególnie dobrze 
uprawia się na terenach wyżynnych i osłoniętych. Przy zakładaniu sadu sadzi się przynajmniej 
dwie rośliny pochodzące z rozmnożeń generatywnych w rozstawie 4x2 m. Nawożenie w przypadku 
oliwnika nie jest szczególnie istotne i wygląda podobnie jak u innych gatunków roślin jagodowych. 
Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest cięcie. Po 3-4 latach krzewy zagęszczają się i wymagają 
prześwietlenia. Zabieg cięcia najlepiej jest przeprowadzać na przedwiośniu, z powodu braku liści 
jest wtedy dobra widoczność na całą koronę. Owoce bogate są w likopen, który działa przeciw-
nowotworowo. Zawierają również karoten, związki fenolowe, aminokwasy oraz makro- i mikroele-
menty. Wykazują działanie tonizujące, polepszają krążenie krwi i zaleca się je przy bólach żołąd-
kowo-jelitowych. Można je wykorzystywać w przetwórstwie do przygotowywania soków, dżemów, 
kompotów oraz galaretek. Krzew jest również dekoracyjną rośliną ozdobną. Hodowcy starają się 
wyselekcjonować odmiany o większych owocach i większej mrozoodporności.

7. PIGWA – Cydonia oblonga Mill.

Rodzina: różowate – Rosaceae

Pigwa jest gatunkiem, który dorasta do 3 m wysokości, tworzy małą, zwartą koronę. W zależności 
od odmiany owoce mają kształt podobny do jabłka lub gruszki i masę od kilkudziesięciu gramów 
nawet do 0,5 kg. Rozmnaża się wegetatywnie, przez poziome lub pionowe odkłady. Pigwą często 
nazywa się owoce pigwowca japońskiego, jest to mylne określenie ponieważ te dwa gatunki różnią się 
od siebie zarówno pokrojem jak i wyglądem owoców. Owoce pigwy produkowane są głównie w Cen-
tralnej Azji, Europie Południowo-Wschodniej oraz Północnej Afryce. W Polsce uprawia się ją głównie 
amatorsko, jednak ze względu na duże zainteresowanie przemysłu przetwórczego jest szansa na 
rozwój produkcji towarowej. Do uprawy należy wybierać gleby żyzne, szybko nagrzewające się z ure-
gulowanymi stosunkami powietrzno – wodnymi, o odczynie lekko kwaśnym – pH 5,9-6,5. Stanowisko 
powinno być ciepłe i osłonięte od wiatru. Sadzonki pigwy są dość wrażliwe na mróz dlatego plantacje 
powinno się zakładać wiosną. Aby zapobiec zbytniemu wysuszaniu podłoża można ziemię wokół 
pnia obsypać obornikiem. Po posadzeniu sadzonki palikuje się i przycina na 70-80 cm. W kolejnych 
latach cięcie jest również istotne, najpierw w celu uformowania a w kolejnych latach aby prześwie-
tlić koronę. Pąki kwiatowe pigwa zawiązuje na pędach jednorocznych na co powinniśmy zwrócić 
szczególną uwagę przy zabiegu cięcia. Owoce zawierają wiele substancji prozdrowotnych, witamin, 
aminokwasów i makro- i mikroelementów oraz antyoksydantów, odpowiedzialnych za wychwytywa-
nie z organizmu wolnych rodników. Owoce mają twardy miąższ i cierpki smak, nie nadają się do 
bezpośredniego spożycia za to świetnie sprawdzają się w przetwórstwie, szczególnie do produkcji 
soków. Pigwa jest ciekawą rośliną do uprawy w gospodarstwach ekologicznych ponieważ nie wy-
maga intensywnej ochrony przed chorobami i szkodnikami. Groźną chorobą porażającą drzewa jest 
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zaraza ogniowa, daje ona podobne obja-
wy jak na gruszy. Istnieją odmiany mało 
podatne na porażenie zarazą ogniową, 
są to: ’Bereczki’, ’Kaszczenko’, ’Ron-
da’ i ’Wolgogradskaya Aromatnaya’. Do 
uprawy towarowej poleca się takie od-
miany jak: ’Konstantynopol’, ’Leskovac-
ka’, ’Bereczki’. Chorobą grzybową, która 
występuje na pigwie jest brunatna pla-
mistość gruszy. Występowaniu choroby 
sprzyja wilgotna pogoda. Owoce pigwy 
należą do klimakterycznych, tzn. że gdy 
zaczynają dojrzewać znacząco wzrasta 
tempo produkcji etylenu i dwutlenku wę-
gla. Termin zbioru określa się wykonując 
test skrobiowy, tak jak u jabłek i gruszek, 
lub po zmianie zabarwienia skórki z in-
tensywnie zielonej na jasnozieloną lub 
lekkożółtą. Dojrzałe owoce mają też 
mniej omszałą skórkę. W zależności od 
przebiegu pogody i odmiany owoce doj-
rzewają od września do października. Im 
dłużej pozostają na drzewie tym lepszy 
smak i większa aromatyczność owoców. Owoce cechuje duża zmienność cech jakościowych w za-
leżności od odmiany oraz przebiegu pogody. Zebrane owoce przechowuje się w temperaturze 0°C 
i wilgotności 90%. Można je przechowywać od kilku tygodni nawet do 6 miesięcy.

8. ROKITNIK ZWYCZAJNY – Hippophae rhamnoides L.

Rodzina: oliwnikowate – Elaeagnaceae

Nazwa krzewu pochodzi ze starożytnej Grecji, kiedy to do paszy dla koni dodawano owoce tej 
rośliny i sądzono, że nadają one połysk końskiej sierści, stąd składowe nazwy: hippos – koń i phaos 
– błyszczący. W stanie naturalnym występuje w Europie, Azji, zachodniej i wschodniej Syberii, nad 
Morzem Bałtyckim i Czarnym, w Iranie, Mongolii, Tybecie i Chinach. Jest krzewem rozdzielnopłcio-
wym, ciernistym, wysokości 1,5-5 m. Męskie i żeńskie rośliny nie różnią się między sobą. Rokitnik 
należy do roślin światłolubnych. Naturalnie występuje nad brzegami mórz i rzek. Do uprawy wymaga 
gleb lekkich i przewiewnych, toleruje szeroki zakres pH gleby – od 5,4 do 8,0. Stabilne i wysokie plony 
owoców uzyskuje się na zasobnych i żyźniejszych glebach. Korzeni się płytko i słabo się rozgałęzia. 
Korzenie wyposażone są w brodawki zawierające bakterie przyswajające azot atmosferyczny. Jest 

Owoce pigwy są powszechnie dostępne w naszych sklepach, 
jednak pochodzą z Azji (fot. M. Jurczak)
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rośliną wybitnie światłolubną, nawet nie-
wielkie zacienie przez sąsiadujące rośliny 
powoduje przenoszenie owocowania na 
górną część korony krzewu. W klimacie 
Polski jest w pełni mrozoodporny a kwiaty 
tolerancyjne na wiosenne przymrozki. Od 
drugiego roku na roślinie pojawiają się 
ciernie długości 1-7 cm. Liście o kształcie 
lancetowatym, długości 7 cm i szeroko-
ści 1 cm, z wierzchu oliwkowozielone od 
spodu srebrzyste. Przy powiewie wiatru 
dają srebrzyste błyski. Rozpoznanie płci 
roślin możliwe jest w wieku 3-4 lat, kiedy 
formują się pąki generatywne. Pąki kwia-
towe męskie są dwukrotnie większe niż 
żeńskie. Kwitnienie rozpoczyna się pra-
wie równolegle z rozwojem liści. Kwiaty 
są żółte i niepozorne. Rokitnik jest rośliną 
wiatropylną. Owoce to 6-8 mm pestkow-
ce, wydłużone lub prawie kuliste, najczę-
ściej pomarańczowe. Tworzą się one na 
pędach dwuletnich. Odmiany różnią się 

długością szypułki (od 1,1 do 10 mm). Osadzone są na pędzie po kilka, kilkanaście lub nawet kilkadzie-
siąt. Dojrzewają równocześnie w 90-100 dni po kwitnieniu, zazwyczaj we wrześniu. Masa owocu może 
wynosić od 0,5 do 0,9 g. Rokitnik można rozmnażać z nasion, sadzonek zielnych lub odrostów korze-
niowych. Pestka stanowi 1,7-7,4% masy owocu. Na plantacjach produkcyjnych średnie plony wynoszą 
8-10 ton z ha. Są zbliżone do plonów uzyskiwanych w innych krajach europejskich. Plony te uzyskuje 
się co drugi rok, ze względu na metodę zbioru – obcinanie pędów z owocami. Faktyczny, roczny plon 
owoców z 1 ha wynosi ok. 4-5 t/ha. Przy wyborze odmiany należy kierować się dostosowaniem do 
warunków klimatycznych miejsca uprawy oraz jakością i składem chemicznym owoców odpowiednim 
pod docelowe wykorzystanie. Do uprawy towarowej polecane są odmiany rosyjskiej selekcji takie jak: 
’Botaniczeskaja’, ’Botaniczeskaja lubitelskaja’, ’Trofimowskaja’, odmiany niemieckie: ’Leikora’, ’Askola’ 
oraz zapylacze z serii ’Pollmix’. Obserwuje się rosnący popyt na owoce duże, pomarańczowoczerwone 
i czerwone. Istotnym elementem technologii jest materiał szkółkarski. Należy wykorzystywać sadzonki 
dwuletnie co pozwoli na uzyskanie plonu handlowego już w drugim roku po posadzeniu. Rozstawa 
zależy od odmiany i planowanego sposobu zbioru owoców. Można go dokonywać poprzez ścinanie 
owocujących pędów, następnie pędy zamraża się i otrząsa owoce. Jeśli planujemy cięcie mechaniczne 
rozstawa powinna wynosić 1,25-1,5 x 5 m, a jeśli zbiór ręczny 1,5-2 x 4 m. W co szóstym rzędzie po-
winny znaleźć się rośliny męskie i stanowić 5-8%. Osobniki męskie powinny być nasadzane od strony 
najczęściej występujących wiatrów. Nawożenie prowadzi się na podstawie analizy liści. Zagrożeniem 
dla towarowych plantacji mogą być grzyby z rodzaju Fusarium i Werticillium, które mogą powodować 

Krzewy rokitnika mogą osiągać imponujące rozmiary (fot. M. 
Jurczak)
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zasychanie roślin. Obserwuje się duże zróżnicowanie między odmianami a odpornością. Ze strony 
szkodników zagrożeniem jest mucha rokitnikowa, dotychczas nie wyłoniono odmian odpornych na 
tego szkodnika. Dotychczas powierzchnia uprawy rokitnika w Polsce stanowi ok. 120 ha. Rokitnik 
zyskuje na popularności w uprawie towarowej co wiąże się z rosnącym popytem na owoce spowodo-
wanym ich unikalnym składem chemicznym pozwalającym na produkcję szerokiego spektrum prze-
tworów. Owoce zawierają dużo kwasów organicznych, witaminy C oraz do 60 mg% karotenu. Miąższ 
zawiera także kwasy organiczne i witaminy A, B1, B2, B6, E oraz kwas foliowy, żelazo, bor i mangan. 
Nasiona zawierają do 13% niezwykle wartościowego tłuszczu.

9. RÓŻE OWOCOWE – rodzaj Rosa

Rodzina: różowate – Rosaceae

Istnieje kilkaset gatunków róż a różnych form i odmian – kilkadziesiąt tysięcy. W Polsce dziko 
rośnie około 20 gatunków. Owoce wielu gatunków róż zawierają znaczne ilości karotenu i witaminy 
C i są wykorzystywane w przetwórstwie. Ponadto z niektórych gatunków zbiera się płatki kwiatowe 
i przetwarza w przemyśle perfumeryjnym a także spożywczym na aromatyczne konfitury. Największe 
znaczenie w uprawie towarowej mają:

Róża dzika – Rosa canina L.
Inna nazwa: Szypszyna, psia róża
Występuje na terenie Europy i Azji, na Krymie, Północnej Afryce. W Polsce ten krzew jest bardzo 

pospolity. Różnie na skraju lasów, miedzach, skarpach nasypów kolejowych, przy drogach. Krzew 
dorasta do 4 m wysokości. Jest luźno ugałęziony. Kolce rozmieszczone są dość rzadko, sierpowato 
wygięte i mocne. Liście nagie lub nieznacznie owłosione od spodu, jajowate, z 7 niedużymi listkami. 
Kwiaty różowe lub białe, średnicy 4-5 cm. Kwitnie w czerwcu. Owoce są szkarłatne, elipsoidalne, 
o długości 2-3 cm i masie od 1,7-3,2 g. Dojrzewają w sierpniu i wrześniu. Róża dzika wytrzymuje 
spadki temperatury do -30°C. Ma też małe wymagania glebowe. Generatywnie rozmnaża się z nasion 
poddanych uprzednio stratyfikacji w temperaturze 3-6°C przez 5-6 miesięcy. Owoce w warunkach 
Polski zawierają do 1500 mg% kwasu askorbinowego. Róża dzika używana jest jako podkładka dla 
odmian uprawnych. Nadaje się do zadrzewień, osadzania skarp, owoce stanowią cenny surowiec 
przetwórczy i leczniczy. Wyciąg z owoców róży stosuje się pomocniczo w niektórych schorzeniach 
wątroby, dróg żółciowych, nerek. Podaje się je rekonwalescentom jako środek wzmacniający. W prze-
szłości stosowano ją jako lek na wściekliznę. 

Róża pomarszczona – Rosa rugosa Thunb.
Inna nazwa: róża fałdzistolistna, róża japońska
Naturalnie występuje w Japonii, Korei, północnych Chinach, na Dalekim Wschodzie. W Polsce na 

wydmach nadmorskich, nasypach kolejowych. Krzew dorasta do 2 m. Tworzy liczne odrosty korzenio-
we. Na pędach są gęsto rozmieszczone, szydlaste szczecinki. Liście złożone z 7-9 szerokoeliptycz-
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nych listków, z wierzchu pomarszczonych i nagich, od spodu owłosionych. Kwiaty duże, o średnicy 6-8 
cm, pachnące, różowoczerwone, czasem białe. Kwitnie długo, od czerwca do mrozów. Owoce mają 
kształt płaskokulisty, średnicę 2,5-3 cm, są ceglastoczerwone. Dojrzewają od sierpnia do paździer-
nika. 60-80% masy całego owocu stanowi miękka owocnia. Owoce są cennym źródłem witaminy C, 
zawierają jej dziesięciokrotnie więcej niż czarne porzeczki. 1-3 owoce zapewniają pokrycie dziennego 
zapotrzebowania na tą witaminę. Owoców używa się do produkcji przetworów i win. Róża pomarsz-
czona jest bardzo odporna na susze i mrozy. Nie jest też porażana przez choroby i szkodniki. Roz-
mnaża się z nasion poddanych wcześniej stratyfikacji. Można rozmnażać również wegetatywnie przez 
odrosty korzeniowe. Odmiany uprawne uzyskuje się poprzez szczepienie na dzikich siewkach. Róża 
pomarszczona ma zastosowanie jako dekoracyjny i owocodajny krzew. Dobrze obrasta skarpy, nasypy 
i wydmy nadmorskie. Popularne są odmiany: ’Alba’ – o kwiatach białych, ’Carmen’ – kwiaty pojedyn-
cze, ciemnoczerwone, ’Conrad Ferdinand Meyer’ – kwiaty pełne, pachnące, kuliste, srebrzystoróżo-
we. Róże dla przetwórstwa i przemysłu zielarskiego zbiera się głównie ze stanowisk naturalnych a ich 
spora część jest eksportowana do Niemiec. Uprawa towarowa róż nie jest jeszcze rozpowszechniona 
w Polsce. Na nielicznych plantacjach uprawia się różę dziką i pomarszczoną oraz odmiany: ’Karpatia’ 
– pochodząca od róży jabłkowatej oraz ’Konstancin’ – odmiana o bardzo dużej zawartości witaminy C. 
Rośliny są niewymagające w stosunku do gleby, nawożenia i nawadniania. Odpowiednie do uprawy 
są gleby brunatne i bielicowe, ale też gliny piaszczyste i piaski gliniaste, o poziomi wód gruntowych 
poniżej 80 cm, zasobne w wapń i lekko kwaśnym odczynie (pH 5,5-6,5). Plantację można zakładać 
na terenach równinnych i pochyłych z wystawą południową, południowo-zachodnią lub południowo 
– wschodnią. Typy i odmiany na plantacje rozmnażane są przez sadzonki zielne, zdrewniałe lub me-
todą in vitro. Krzewy na plantacji sadzi się w rozstawie 0,7x3-4 m. Dzięki szerokim międzyrzędziom 
ułatwiona jest pielęgnacja mechaniczna. W międzyrzędziach utrzymuje się mulcz lub murawę. Po 
1-2 latach od założenia plantacji zbiera się pierwsze owoce, najwyższe plonowanie uzyskuje się po 

4-6 latach. Owoce dojrzewają jesie-
nią, pod koniec września. Z jednej 
rośliny można uzyskać plon wielko-
ści 1,5-4 kg. Gdy plon zacznie spa-
dać jest to sygnał do odmłodzenia 
plantacji. Aby to zrobić przycina się 
krzewy na wysokość 10 cm. W roku 
przycięcia krzewy nie będą owoco-
wały. Nawożenie mineralne powinno 
być poprzedzone badaniami gleby, 
średnie dawki wynoszą 250 kg NPK 
na ha (12-4-17). Uprawa róży poleca-
na jest gospodarstwom ekologicznym 
ze względu na niską presję chorób 
i szkodników. Jedynym zagrożeniem 
jest owad – nasionnica różówka, która 
może uszkadzać owoce.

Krzewy róży pomarszczonej są powszechnie wykorzystywane 
w zieleni miejskiej (fot. M. Jurczak)
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10. ŚWIDOŚLIWA OLCHOLISTNA – Amelanchier alnifolia Nutt

Rodzina: różowate – Rosaceae

Świdośliwa jest krzewem 
wielopędowym o umiarkowa-
nym lub silnym wzroście, dora-
sta do 2-4 m. Naturalnie wystę-
puje w Kanadzie i w północnych 
rejonach stanów USA gdzie od 
wielu lat uprawiany jest na skalę 
towarową. Świdośliwa olcholist-
na bywa nazywana borówką ka-
nadyjską, gdyż ma ugruntowaną 
pozycję w produkcji w tej części 
świata. Sama nazwa świdośliwa 
bywa myląca, gdyż sugeruje po-
krewieństwo ze śliwką, jednak 
nic bardziej mylnego. Nazwa ga-
tunku pochodzi od francuskiego 
słowa Amelanche co oznacza 
„małe jabłko”. Ze względu na małe wymagania uprawowe, możliwość zbioru mechanicznego oraz 
wartościowe owoce może być gatunkiem polecanym do upraw w gospodarstwach sadowniczych, 
również ekologicznych. Owoce wykorzystuje się zarówno jako produkt świeży jak i w przetwórstwie do 
produkcji mrożonek, dżemów i soków. Krzew zakwita w końcu kwietnia lub na początku maja. Kwiaty 
są białe, obupłciowe i samopylne. Pąki po roztarciu pachną migdałami. Owoce są kuliste, dojrzewa-
ją w końcu czerwca i na początku lipca. Przyjmują barwę ciemnogranatową do czarnej, z nalotem. 
Masa owocu, w zależności od odmiany, wynosi 0,5-0,8 g a średnica 10-18 mm. Są soczyste, słodkie 
i smaczne. Zawierają dużo cukrów, mało kwasów organicznych, dużo antocyjanów oraz związków 
mineralnych i witamin z grup A, B i C. Rozmnaża się in vitro, przez odrosty korzeniowe lub sadzonki 
zielne. Do zakładania plantacji warto wykorzystać materiał szkółkarski doniczkowany. Rośliny są 
wytrzymałe na mróz, znoszą spadki temperatury nawet do -43°C a kwiaty przymrozki do -7°C. Ko-
rzeni się płytko, na 60-80 cm. Świdośliwa ma małe wymagania glebowe, gleba przeznaczona pod jej 
uprawę powinna mieć pH 6,2-7,5, być średnio żyzna, IV i V klasy bonitacyjnej. Przed założeniem plan-
tacji wskazane jest nawożenie organiczne i mineralne. Nie wymaga stosowania nawadniania. Lubi 
stanowiska równe i słoneczne, w półcieniu słabiej kwitnie i plonuje. Ze względu na możliwość zbioru 
mechanicznego należy unikać uprawy na skłonach. Zalecana rozstawa między roślinami w rzędzie 
to 0,6-0,75 m, zaś w międzyrzędziach 4 m, czyli 3-4 tysiące krzewów na hektarze. W zależności od 
odmiany rośliny różnie się rozrastają. Zakładając plantację należy pamiętać, że posadzone rośliny 
będą rosły i plonowały nawet przez 15-30 lat. Plantację z sadzonek pozyskanych z odrostów ko-
rzeniowych zakłada się końcem września, do połowy października natomiast z sadzonek doniczko-

Owoce świdośliwy dojrzewają nierównomiernie (fot. M. Jurczak)
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wanych wiosną – po przymrozkach i po wcześniejszym zahartowaniu na zewnątrz przez 10-14 dni. 
Sadzonki z odrostów przycina się po posadzeniu na 3-4 pąki nad ziemią a doniczkowane na około 50 
cm. Od 4-5 roku po posadzeniu wykonuje się cięcie prześwietlające. W czwartym roku uprawy plon 
z jednego krzewu to ok. 0,8-1,0 kg. Plantacja w pełni owocowania daje plon wielkości 6-8 ton z hek-
tara a przy stosowanie nawadniania kropelkowego nawet 10 t/ha i więcej. Konieczne jest stosowanie 
siatek w celu ochrony plantacji przed ptakami. Rośliny mają wysoką polową odporność na choroby 
i szkodniki być może ze względu na dotychczasową uprawę na niewielką skalę. Obecnie zarejestro-
wanych jest 26 odmian świdośliwy. Najwięcej odmian pochodzi z Kanady, do uprawy polecane są 
m.in. ’Smoky’, ’Northline’, ’Martin’, ’Thiessen’ ze względu na małe wymagania glebowe, obfite i regu-
larne plonowanie oraz wytrzymałość na niskie temperatury. Na uwagę zasługuje również odmiana 
’Amela’ wyhodowana przez pracowników Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Charakteryzuje 
się ona wysoką plennością oraz średnio-wczesną porą dojrzewania. Owoce są dość duże, 14-15 mm, 
dojrzewają dosyć równomiernie w gronach. Z uwagi na zapylenie krzyżowe w uprawie towarowej 
zaleca się sadzenie na plantacjach 3-5 odmian.
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