
BORÓWKA AMERYKAŃSKA - WYSOKA vaccinium corymbosum 

Borówka jest krzewem owocowym, który dorasta do 2,5m wysokości.  Dojrzewa przez okres 3-4 tygodni w lipcu, sierpniu a nawet we 
wrześniu – w zależności od odmiany. Owoce są koloru granatowego z woskowym nalotem. Zawierają cukry, witaminy B1, B2, A, C i PP, a 
także sole wapnia, fosforu i żelaza. Posiadają bardzo wysoką wartość odżywczą i zdrowotną, a także wykazują hamujący wpływ na procesy 
starzeniowe. Owoce borówki po osiągnięciu dojrzałości zbiorczej nie osypują się i, nawet przy długotrwałych deszczach, nie gniją. 

 

 

 

 

Nazwa odmiany 
Pora 

dojrzewania 
Plenność 

Plon 
kg/krzew 

Pokrój 
krzewu 

Wzrost 
krzewu 

Odporność 
na choroby 

Odporność 
na mróz 

Zalecenia do 
uprawy 

Cechy owoców 

Bluejay wczesna bardzo duża  wzniesiony silny wysoka wysoka  
jasnoniebieskie, średniej wielkości, 

jędrne, odporne na opadanie, 
bardzo smaczne 

Chanticleer wczesna średnia 3-5kg wzniesiony średnio silny duża wysoka 
uniwersalna/
pod osłony 

średniej wielkości, jasnoniebieskie, 
lekko kwaskowate o przyjemnym 

aromacie 

Collins wczesna średnia 3-6kg wzniesiony średnio silny duża wysoka gruntowa 
duże i bardzo duże, kuliste i jędrne, 

słodko-winne, aromatyczne i 
bardzo smaczne 

Duke 
 

wczesna bardzo duża 5-7kg kulisty silny duża wysoka gruntowa 

zróżnicowanej wielkości – od 
średnich do dużych, średnio 
aromatyczne i umiarkowanie 

smaczne 

Earliblue wczesna średnia 3-5kg wzniesiony silny duża wysoka 
uniwersalna/
pod osłony 

średnie i duże, kuliste i jędrne, 
jasnoniebieskie, winno-słodkie, 

aromatyczne i smaczne 
 

Patriot 
średnio 
wczesna 

bardzo duża 5-7kg wzniesiony średnio silny duża wysoka gruntowa 
duże i bardzo duże, kuliste i lekko 

spłaszczone, niebieskie, dość 

smaczne. 

Spartan 
średnio 
wczesna 

duża 4-6kg wzniesiony średnio silny duża wysoka gruntowa 
duże i wyraźnie spłaszczone, 

niebieskie, aromatyczne i bardzo 
smaczne 
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Cechy owoców 

Bluecrop średnia 
duża/bardzo 

duża 
4-7kg rozłożysty silny 

bardzo 
duża 

bardzo 
wysoka 

gruntowa 
duże, kuliste, lekko spłaszczone o 

wyrównanej wielkości, winno-
słodkie, bardzo smaczne 

Chandler średnia bardzo duża 5-7kg wzniesiony silny duża wysoka gruntowa 
bardzo duże – średnica przekracza 

20mm, a waga 2g, jędrne  

Toro średnia duża 4-6kg wzniesiony silny duża wysoka gruntowa 
średniej wielkości do dużych, 
kuliste, jasnoniebieskie, 
aromatyczne i bardzo smaczne 

Pink Lemonade 
NOWOŚĆ! 

średnio późna wysoka  do 10 kg 
Zwarty i 

gęsty 
silny duża całkowita gruntowa 

średniej wielkości, jędrne, 
orzeźwiające, bardzo smaczne 

Bonifacy średnio późna średnia 3-5kg wzniesiony silny duża wysoka gruntowa 
duże, kuliste, często 
spłaszczone,zebrane w duże, luźne, 
wyrównanej wielkości grona  

Bluegold średnio późna 
duża/bardzo 

duża 
4-6kg rozłożysty słaby duża wysoka gruntowa 

duże, lekko żebrowane, kuliste i 
wyraźnie spłaszczone przy szypułce, 

niebieskie, lekko kwaskowate, 
średnio smaczne 

Bonus średnio późna  średnia 3-5kg wzniesiony silny duża wysoka gruntowa 
bardzo duże – do 2 cm średnicy, 
jasnoniebieskie, jędrne i smaczne 

Nelson średnio późna 
duża/bardzo 

duża 
4-7kg wzniesiony silny duża wysoka gruntowa 

duże, wyrównanej wielkości, kuliste 
i lekko spłaszczone, jasnoniebieskie, 

aromatyczne i smaczne 

Brigitta  późna średnia 3-5kg wzniesiony silny duża średnia 
uniwersalna/
pod osłony  

bardzo duże i duże, kuliste, lekko 
spłaszczone. Jasnoniebieskie, 

winno-słodkie, bardzo smaczne 

Darrow późna średnia 3-5kg wzniesiony słaby/średni duża wysoka 
uniwersalna/
pod osłony 

b. duże/duże, spłaszczone, 
jasnoniebieskie, winno-słodkie, 

aromatyczne 


