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Witam!

Ten sezon zaczynamy samymi dobrymi wiadomościami! Jedną 
z nich jest rejestracja owoców jagody kamczackiej przez 

Unię Europejską do obrotu na rynku spożywczym, co oznac-
za, że już w tym roku mogą Państwo zakupić u nas świeże owoce
jagody kamczackiej w szerokiej palecie odmian. Więcej infor-
macji na temat sprzedaży owoców znajdą Państwo na stronie 6.
Kolejną wiadomością jest poszerzenie naszej oferty sadzonek trus-
kawek o nowości prosto z Włoch, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii! 
Wśród nich znajdą Państwo aż 3 odmiany powtarzające, truskawkę 
pnącą, odmiany o bardzo dobrej przydatności do transportu oraz 
przede wszystkim – o bardzo smacznych i atrakcyjnych owocach.
Nowości znalazły się również wśród sadzonek jagody kamczack-
iej – do naszej oferty dołączyła kanadyjska odmiana o nazwie
Borealis oraz rosyjska Tomiczka, lecz oprócz nich warto zwrócić 
uwagę na wachlarz tych odmian, które już od 2 lat widnieją
w naszym katalogu. Wśród nich szczególnie polecamy: Docz’ 
Velikana, Vostorg, Jugana, Aurora oraz Leningradskij Velikan.
Również oferta borówki wzbogaciła się o nową, wyjątkową odmianę, 
bardzo odporną na mróz, o bardzo dużych i pysznych owocach
a ponadto walorach dekoracyjnych – jest to odmiana Hannah’s Choice.
W tym roku pomyśleliśmy także o miłośnikach mini kiwi
i poszerzyliśmy naszą dotychczasową ofertę odmian do 7 pozycji.
Oprócz nowości do sprzedaży powraca bezkolcowy agrest Captivator.

Jak co roku życzę Państwu udanych zakupów
i owocnego sezonu!

Z poważaniem



O firmie

Po pierwsze: jakość

Tu nas znajdziecie

Nasze gospodarstwo szkółkarskie powstało w roku 1991. Od początku działalności główną 
ideą, która nam przyświecała, było dać klientom sadzonki najwyższej jakości. Wnikliwy 

dobór odmian do naszej produkcji oraz nieustanne dążenie do celu sprawiło, że zaistnieliśmy 
nie tylko na rynku krajowym, ale także zagranicznym. Pierwszymi roślinami, których produkcją 
się zajęliśmy, były porzeczka i truskawka. Około dwa lata później dołączyła do nich malina. 
W latach późniejszych nasza oferta poszerzyła się o borówkę, jagodę kamczacką, jak i wiele 
innych roślin. Obecnie dominującymi gatunkami w produkcji szkółki są malina i porzeczka.
Od 2012 roku jesteśmy jednymi z udziałowców i współzałożycieli spółki Niwa 
Hodowla Roślin Jagodowych sp. z o.o., którą wspieramy nie tylko finansowo, ale 
także merytorycznie. W naszej ofercie znajdziecie Państwo wiele doskonałych od-
mian malin i truskawek wyhodowanych przez pracowników naukowych tej spółki.

Odmiany do rozmnażania wybieramy na podstawie wieloletnich obserwacji, które prow-
adzimy na terenie naszej szkółki. Cały czas poszukujemy także nowych, jeszcze lep-

szych gatunków, niż te, które posiadamy. Nasze mateczniki zakładane są z materiału wysok-
iej jakości, często pochodzącego bezpośrednio od hodowców. Coraz większą część naszej 
produkcji stanowią rośliny pojemnikowane. Taka forma uprawy pozwala na handel i nasa-
dzenia od wiosny do późnej jesieni. Najbardziej wymagające ochrony i pielęgnacji rośliny są 
ulokowane w kompleksie tuneli foliowych. Ze względu na zachowanie płodozmianu oraz 
wysokiej zdrowotności gospodarujemy obecnie na powierzchni ok. 150ha. W trosce o do-
bro klientów cały czas obserwujemy zmiany, które zachodzą na europejskim jak i światowym 
rynku owoców deserowych i przetwórczych, dlatego też kupujemy wiele nowych polskich
i zagranicznych licencji, które pozwolą wszystkim plantatorom skutecznie konkurować 
w walce na coraz bardziej wymagającym rynku. Dzięki temu do naszej uprawy zostały 
wprowadzone jedne z najlepszych odmian malin tradycyjnych: Laszka®, Glen Ample®,
Sokolica® oraz Przehyba®, jak i również powtarzających: Polana, Polka®, Polonez® i Delniwa®.

Nasz asortyment można nabyć w sklepach ogrodniczych na terenie całego kraju oraz 
wysyłkowo przez sklep na naszej stronie internetowej. Posiadamy niezbędną wiedzę 

jak zapakować i dostarczyć kontrahentowi oddalonemu niejednokrotnie o tysiące kilo-
metrów od nas towar najwyższej jakości. Znajdziecie nas także na imprezach wystawi-
enniczych zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych oraz na łamach prasy branżowej. 
Całość naszej produkcji podlega kontroli Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Wytwarzamy kwalifikowany materiał szkółkarski, wymagany przy 
zgłoszeniu produkcji w ARiMR.

Nasze gospodarstwo zostało wyróżnione 1 miejscem w plebiscycie “Orły 
Ogrodnictwa” wśród firm ogrodniczych na terenie Lubelszczyzny, oraz 

zajęliśmy miejsce w czołówce 2% najlepszych firm ogrodniczych w Polsce. 
Dziękujemy!
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Dojazd

Transport sadzonek

Nasze gospodarstwo znajduje się w południowej 
części miasta Lublin nad Zalewem Zemborzyck-

im, przy drodze wylotowej z Lublina w kierunku Bełżyc
(ul. Krężnicka). Przy bramie wjazdowej widnieje duży kolorowy 
billboard, a po obu stronach ulicy widoczne są foliowe tunele.
W razie problemów z dojazdem, prosimy o kontakt 
telefoniczny: 608 572 872 lub 81 750 02 79.

Jak dojechać?
Zeskanuj kod QR aby wyznaczyć trasę

w mapach Google.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, często oddalonych od nas o tysiące kilometrów, 
stworzyliśmy różne możliwości transportu naszych roślin:

 Przesyłka kurierska - najczęściej przy zamówieniach internetowych (sklep internetowy,
e-mail) lub telefonicznych. Obejmuje jedynie obszar Polski. Płatność zgodnie z cennikiem usług 
firmy kurierskiej.
 Dowóz do klienta naszym środkiem transportu – opcja możliwa do wyboru przy dużych
zamówieniach hurtowych. Obejmuje jedynie obszar Polski. Cena ustalana jest indywidualnie
w zależności od odległości.
 Transport własny klienta – w tym przypadku mogą Państwo liczyć na profesjonalny 
załadunek roślin przez naszych pracowników. Usługa załadunku jest bezpłatna.
 Wysyłka za granicę – opcja rozpatrywana indywidualnie w zależności od potrzeb klienta. 
Korzystamy z usług firm spedycyjnych lub organizujemy transport całopojazdowy. Rośliny są 
odpowiednio przygotowywane do transportu i pakowane w palety lub skrzynki (w zależności od 
formy sadzonki). Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju transportu.
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Sprzedaż owoców

BORÓWKA

TRUSKAWKA

MALINA

JAGODA KAMCZACKA

Jedną z gałęzi działalności naszej firmy jest produkcja i sprzedaż owoców jagodowych. Wszyst-
kie szczegóły dotyczące sprzedaży owoców są omawiane indywidualnie z klientem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz do kontaktu!

Owoce z uprawy tunelowej.
Pora zbiorów: od czerwca do późnej jesieni
Odmiany: bardzo duży wybór - wszystkie, które są dostępne 
w naszej ofercie handlowej
Opakowanie: od 15 dag do 2 kg lub w opakowaniu zbiorczym 
(skrzynka kartonowa)
Etykiety: na życzenie klienta

Pora zbiorów: od początku czerwca do końca lipca
Odmiana Vibrant – od sierpnia do końca października
Odmiany: bardzo duży wybór - wszystkie, które są dostępne 
w naszej ofercie handlowej; w ofercie posiadamy także owoce 
bardzo dobrej angielskiej odmiany Vibrant
Opakowanie: od 0,5 kg do 2 kg lub w opakowaniu zbiorczym 
(skrzynka kartonowa)
Etykiety: na życzenie klienta

Pora zbiorów: od początku czerwca do późnej jesieni
Odmiany: tradycyjne: Glen Ample®, powtarzające: Delniwa® 
(nowość!) Polka®, Polana, Polonez® (nowość!), Poranna Rosa 
(żółta).
Opakowanie: od 0,5 kg do 2 kg lub w opakowaniu zbiorczym
Etykiety: na życzenie klienta

Pora zbiorów: od drugiej połowy maja do końca czerwca
Odmiany: bardzo duży wybór
Opakowanie: 130 g lub 1 kg lub w opakowaniu zbiorczym
Etykiety: na życzenie klienta
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Roślina o wyjątkowo smacznych i atrakcyjnych owocach. Zawierają one kwasy organiczne, sole min-
eralne, związki białkowe i witaminy A, B1, B2 i C. Truskawki są doskonałym surowcem na dżemy, kon-
fitury i soki. Nadają się także do mrożenia.

TRUSKAWKA
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MAJ CZERWIEC LIPIEC
TYGODNIE 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Vibrant®

Clery®  
Aprica®

Honeoye

Dukat

San Andreas®

Akcent Niwa

Senga Sengana

Ambrozja

Alioth

Selva

Amarant Niwa

Bogota

Laetitia®

Alfa Centauri

Pora dojrzewania: bardzo wczesna
Plenność: bardzo duża
Odporność: na choroby: duża; na mróz: 
średnia
Owoce: duże, wydłużone, o stożkowatym 
kształcie, jasnoczerwone, słodkie, smaczne i 
bardzo aromatyczne; dobrze znoszą transport

Clery®
Odmiana włoska.

Murano® 

Pora dojrzewania: powtarzająca
Plenność: bardzo duża
Odporność: na choroby: duża; na mróz: 
średnia
Owoce: średnie i duże, o stożkowatym 
kształcie, błyszczące, o czerwono-
pomarańczowym zabarwieniu i poziomkowym 
posmaku

Odmiana deserowo-przetwórcza. Odmiana 
włoska.

Wskazówka: Odmiany o średniej 
odporności na mróz zaleca się 

okrywać agrowłókniną na zimę.



Pora dojrzewania: średnio wczesna, 
powtarzająca
Plenność: bardzo duża
Odporność: na choroby: duża; na mróz: 
średnia - zalecane okrycie agrowłókniną na 
zimę
Owoce: duże i bardzo duże, kształtne, jędrne, 
bez tendencji do drobnienia, bardzo smac-
zne, bardzo dobrze znoszą transport, oraz 
dobrze znoszą przechowywanie w warunkach 
schłodzenia

 San Andreas®
Odmiana deserowa z przydatnością do 
przetwórstwa. Truskawka wisząca/pnąca. 
Odmiana hiszpańska.
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Pora dojrzewania: bardzo wczesna, 
powtarzająca
Plenność: bardzo duża
Odporność: na choroby: bardzo duża; na 
mróz: duża
Owoce: duże i błyszczące, bardzo smaczne, 
soczyste i aromatyczne, bardzo dobre na 
rynek deserowy

Vibrant®
Odmiana deserowa z przydatnością do 
przetwórstwa.
Wyśmienita brytyjska odmiana firmy Meiosis 
Ltd.

Pora dojrzewania: późna
Plenność: duża
Odporność: na choroby: duża; na mróz: duża
Owoce: duże, o zaokrąglonym kształcie, 
o ciemnoczerwonym zabarwieniu, bardzo 
jędrne, wyjątkowo słodkie i smaczne; bardzo 
dobrze znoszą transport

Laetitia®
Odmiana przemysłowa. Odmiana włoska.

Aprica®

Pora dojrzewania: bardzo wczesna
Plenność: bardzo duża
Odporność: na choroby: duża; na mróz: 
średnia
Owoce: duże, dojrzałe są wyrówn-
anej wielkości, o stożkowatym kształcie, 
błyszczące, jędrne i mięsiste; słodkie i bardzo 
smaczne; bardzo dobrze znoszą transport, 
oraz dobrze znoszą schłodzenie przez kilka 
dni
Dodatkowe cechy: ładnie przyjmuje się na 
glebach “zmęczonych” - dobrze znosi stanow-
iska, na których wcześniej rosły już truskawki

Odmiana deserowa. Odmiana włoska.



Amarant Niwa®

Ambrozja®

Alfa Centauri®

Pora dojrzewania: średnio wczesna
Plenność: bardzo dobra
Odporność: na choroby: bardzo wysoka; na 
mróz: dobra
Owoce: duże i bardzo duże, błyszczące, 
bardzo smaczne

Pora dojrzewania: bardzo późna
Plenność: bardzo duża
Odporność: na choroby: duża; na mróz: duża
Owoce: bardzo duże, błyszczące, smaczne

Pora dojrzewania: średnio wczesna
Plenność: średnia
Odporność: na choroby: duża; na mróz: duża
Owoce: średnie, wydłużone, wybitnie dese-
rowe, bardzo smaczne

Odmiana deserowo-przetwórcza.

Odmiana deserowo-przetwórcza.

Odmiana deserowa z przydatnością do 
przetwórstwa.

Nowa polska odmiana z hodowli spółki „Niwa”.

Nowa polska odmiana hodowli spółki „Niwa”. 
Poszukiwana przez producentów ze względu 
na porę dojrzewania, wysoki plon, smak i 
wielkość owoców.

Pora dojrzewania: średnio wczesna
Plenność: duża
Odporność: na choroby: duża; na mróz: 
średnia
Owoce: średnie i duże, błyszczące i  bardzo 
smaczne

Odmiana powtarzająca, odmiana deserowa.
Nowa polska odmiana hodowli spółki „Niwa”. 
Poszukiwana przez producentów ze względu 
na porę dojrzewania, wysoki plon, smak
i wielkość owoców.

Akcent Niwa®
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Pora dojrzewania: bardzo wczesna
Plenność: duża
Odporność: na choroby: duża; na mróz: bard-
zo duża
Owoce: duże, błyszczące i smaczne są 
odporne na szarą pleśń, nie drobnieją

Pora dojrzewania: późna
Plenność: bardzo duża
Odporność: na choroby: średnio duża; na mróz: średnio duża
Owoce: jasne, bardzo duże

Pora dojrzewania: średnia
Plenność: bardzo duża
Odporność: na choroby: średnio duża; na 
mróz: bardzo duża
Owoce: duże i średnie, smaczne

Alioth®

DukatHoneoye

Bogota

Senga Sengana

Odmiana deserowo-przetwórcza.

Odmiana deserowo-przetwórcza.

Odmiana deserowo-przetwórcza.

Pora dojrzewania: średnio wczesna
Plenność: bardzo duża
Odporność: na choroby: bardzo duża; na 
mróz: średnia
Owoce: bardzo duże, szerokostożkowe, 
błyszczące, smaczne

Pora dojrzewania: średnia
Plenność: bardzo duża
Odporność: na choroby: bardzo duża; na 
mróz: bardzo duża
Owoce: duże i jędrne, dobrze znoszą trans-
port

Odmiana deserowa z przydatnością do 
przetwórstwa.

Odmiana deserowo-przetwórcza.

Nowa polska odmiana hodowli spółki „Niwa”. 
Charakteryzuje się dużą dojrzałością zbiorczą, 
plennością i wyróżnia się bardzo wysoką 
odpornością na choroby. 
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Poziomka jest byliną wieloletnią, owocującą przez 4-5 miesięcy w roku. Jej owoce posiadają dużą 
wartość odżywczą, dietetyczną i smakową. Zawierają łatwo przyswajalne dla organizmu sole żelaza, 
potasu, wapnia, kwas jabłkowy i cytrynowy oraz witaminy – głównie A, B1, B2, PP i C. Polecane są 
przy zaburzeniach w przemianie materii, stanach zapalnych jamy ustnej i gardła, a także zapobiegają 
miażdżycy i nadciśnieniu. 

Plenność: bardzo duża
Wzrost: średni
Odporność: na choroby: duża; na mróz: duża
Owoce: średniej wielkości, bardzo aromatyc-
zne, smaczne

Plenność: duża
Wzrost: silny
Odporność: na choroby: duża; na mróz: duża
Owoce: duże, bardzo aromatyczne

Plenność: bardzo duża
Wzrost: silny
Odporność: na choroby: duża; na mróz: duża
Owoce: duże i bardzo duże, aromatyczne i 
smaczne

Plenność: duża
Wzrost: średni
Odporność: na choroby: duża; na mróz: duża
Owoce: dość duże, wydłużone, o niespo-
tykanej kremowo żółtej barwie, bardzo aro-
matyczne i smaczne

POZIOMKA

Rugia

Baron Sölemacher Regina

Yellow Wonder żółta
Dojrzewa od połowy czerwca i po krótkiej 
przerwie, od początku sierpnia do jesiennych 
przymrozków.

Dojrzewa od czerwca do października z 3 
tygodniową przerwą w końcu lipca.

CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ
TYGODNIE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Rugia

Yellow Wonder  
Baron Sölemacher

Regina
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Większość odmian malin posiada owoce czerwone, ale są także takie, których jagody są żółte, pur-
purowe, czy czarne. Maliny idealnie nadają się do mrożenia, na dżemy, soki i konfitury.  Ze względu 
na zawartość kwasu elagowego mającego właściwości antybakteryjne, wspomagają one leczenie 
przeziębień. Kwas ten ma także działanie uspokajające, przeciwbólowe i obniżające ciśnienie krwi.
W związku z tymi walorami światowe spożycie maliny ciągle rośnie.

II POŁOWA
CZERWCA LIPIEC I POŁOWA

SIERPNIA
TYGODNIE 3 4 1 2 3 4 1 2
Przehyba

Laszka  
Sokolica

Glen Ample

Tulameen

Golden Queen

Wilamette

Bristol

Pora dojrzewania: bardzo wczesna
Plenność: bardzo wysoka
Wzrost krzewu: silny
Odporność na choroby: wysoka
Owoce: wydłużone, walcowate, jasnocz-
erwone, błyszczące o wielkości do 5 cm 
długości, bardzo smaczne

MALINA

Odmiany tradycyjne

Odmiana deserowo-przetwórcza.

Pora dojrzewania: średnio późna
Plenność: średnia i duża
Wzrost krzewu: silny
Odporność: na choroby grzybowe: wysoka; na 
mróz: niezupełna
Owoce: duże i bardzo duże, bardzo smaczne; 
odporne na gnicie i daleki transport

Odmiana deserowa. Przydatność do zbioru 
mechanicznego nie sprawdzona.
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Przehyba® Tulameen



Pora dojrzewania: wczesna
Plenność: bardzo duża
Wzrost krzewu: silny
Odporność: na choroby grzybowe: duża; na 
mróz: duża
Owoce: bardzo duże i duże – długością 
przekraczają nawet 4 cm; jasne, zakończone 
cylindrycznie, wydłużone, smaczne

Pora dojrzewania: średnio późna
Plenność: średnia
Wzrost krzewu: średnio silny
Odporność: na choroby grzybowe: średnia; na 
mróz: niezupełna
Owoce: dość duże, bardzo smaczne, odporne 
na gnicie, poszukiwane dla przetwórstwa

Odmiana deserowo - przetwórcza. Nadaje się 
do zbioru mechanicznego.

Odmiana przetwórcza. Nadaje się do zbioru 
mechanicznego.

Pora dojrzewania: wczesna
Plenność: dobra
Wzrost krzewu: średni
Odporność: na choroby grzybowe: wysoka; na 
mróz: dobra
Owoce: bardzo duże , stożkowe, podobne 
do odmiany Tulameen, bardzo smaczne; nie 
matowieją

Odmiana deserowo- przetwórcza. 
Przydatność do zbioru mechanicznego nie 
sprawdzona. 

Sokolica®

Pora dojrzewania: średnio późna
Plenność: średnia
Wzrost krzewu: średni
Odporność: na choroby grzybowe: duża; na 
mróz: dobra
Owoce: liczne, średniej wielkości i drobne, 
słodkie; bardzo smaczne

Odmiana deserowa. Łatwa w uprawie przy-
domowej. Nie sprawdzona przydatność do 
zbioru mechanicznego.

Pora dojrzewania: średnio wczesna
Plenność: duża
Wzrost krzewu: średni
Odporność: na choroby grzybowe: bardzo 
duża; na mróz: bardzo dobra
Owoce: średniej wielkości, kuliste lub lekko 
stożkowe, żywoczerwone, smaczne

Odmiana przetwórcza. Nadaje się do zbioru 
mechanicznego.
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Willamette®

Canby

Golden Queen® żółta

Laszka®



Bristol czarna

Pora dojrzewania: późna
Plenność: duża
Wzrost krzewu: silny
Odporność: na choroby grzybowe: duża; na 
mróz: średnia
Owoce: średniej wielkości, jędrne; barwa 
zbliżona do czarnej, z niebieskawym nalotem

Odmiana przetwórcza. Nadaje się do zbioru 
mechanicznego. Nadają się na przetwory.

Odmiany powtarzające
SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK

TYGODNIE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Delniwa

Polana  
Polka

Polonez

Poranna Rosa

Charakteryzują się owocowaniem na pędzie tegorocznym w terminie od początku sierpnia do przym-
rozków, z możliwością powtarzania owocowania na pędzie dwuletnim. Z uwagi na późniejszy okres 
kwitnienia, owoce i kwiaty nie są uszkadzane przez szkodniki typowe dla malin tradycyjnych. Ponieważ 
pędy są usuwane przed zimą, nie są narażone na uszkodzenia mrozowe. Dotyczy to wszystkich odmian 
powtarzających. 
Powyższe zalety spowodowały, iż stały się one bardzo popularne w nasadzeniach ze względu na 
mniejsze koszty uprawy. Owoce odmian powtarzających spotkały się z zainteresowaniem zarówno na 
rynku deserowym, jak i przetwórczym. 

Pora dojrzewania: wczesna
Plenność: bardzo duża
Wzrost krzewu: silny
Odporność: na choroby grzybowe: bardzo 
duża; na mróz: bardzo duża; wymaga ochrony 
od szpecieli
Owoce: duże i bardzo duże, kuliste, jędrne, 
czerwone, z lekkim omszeniem, smaczne;  
bardzo odporne na gnicie i daleki transport; 
bardzo dobrze znoszą nawet kilkudniowe 
opady deszczu

Glen Ample®
Odmiana deserowa; bezkolcowa. Nadaje się 
do zbioru mechanicznego.
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Polonez®

Pora dojrzewania: średnio wczesna
Plenność: duża
Wzrost krzewu: średni
Odporność na choroby: duża
Owoce: dość duże, o wydłużonym kształcie, 
zwarte, błyszczące, jasnoczerwone, smaczne

Odmiana deserowo przetwórcza. Nadaje się 
do zbioru mechanicznego.

Pora dojrzewania: późna
Plenność: średnia
Wzrost krzewu: średni
Odporność: na choroby grzybowe: duża
Owoce: żółte, duże, kształtem zbliżone do ku-
listych, zwarte, twarde i smaczne; są odporne 
na szarą pleśń i dosyć odporne na uszkodze-
nia w czasie transportu

Odmiana deserowa. Nie nadaje się do zbioru 
mechanicznego.

Poranna Rosa® żółta

Pora dojrzewania: bardzo wczesna
Plenność: bardzo duża
Wzrost krzewu: średni
Odporność: na choroby grzybowe: bardzo duża
Owoce: średnie i duże, jasnoczerwone z połyskiem, w kształcie stożka; nie ciemnieją po 
zbiorze; charakteryzują się długą trwałością pozbiorczą; bardzo smaczne; owoce bardzo łatwo 
odchodzą od dna kwiatowego, co wskazuje na ewentualny łatwy zbiór mechaniczny

Delniwa®
Odmiana deserowo-przetwórcza. Przydatność do zbioru mechanicznego nie sprawdzona.
Odmiana wyhodowana przez Niwa Hodowla Roślin Jagodowych sp. z o.o. Autorem tej odmiany 
jest dr Agnieszka Orzeł.
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Polka® Polana

Pora dojrzewania: wczesna
Plenność: bardzo duża
Wzrost krzewu: średnio silny
Odporność: na choroby grzybowe: duża
Owoce: duże, błyszczące, bardzo smaczne; 
bardzo dobrze znoszą transport, odporne na 
gnicie 

Pora dojrzewania: wczesna
Plenność: średnio duża
Wzrost krzewu: średnio silny
Odporność: na choroby grzybowe: średnia
Owoce: duże, zwarte, smaczne, szeroko 
stożkowe, żywoczerwone z połyskiem; są 
dość odporne na gnicie

Odmiana deserowo - przetwórcza. Nadaje się 
do zbioru mechanicznego.

Odmiana przetwórcza. Nie nadaje się do 
zbioru mechanicznego.

Krzyżówka maliny i jeżyny. Występuje jako krzew płożący.

Mając na uwadze wysoką jakość materiału 
nasadzeniowego, zmechanizowaliśmy proces 
pozyskiwania sadzonek z plantacji matecznej. 
Dzięki temu unikamy uszkadzania systemu ko-
rzeniowego roślin, co niestety ma miejsce przy 
tradycyjnym wykopywaniu roślin szpadlem.

Nieuszkodzony system korzeniowy gwarantuje 
lepsze przyjęcia.

Na widocznym zdjęciu: wiązka sadzonek malin 
po lewej stronie została wykopana szpadlem. 
Po prawej dla porównania, rośliny pozyskane 
mechanicznie. 

Widoczna jest różnica wielkości systemu ko-
rzeniowego w zależności od zastosowanej 
metody.

MALINOJEŻYNA

Buckingam Tayberry

Pora dojrzewania: lipiec – sierpień
Plenność: bardzo duża
Wzrost krzewu: bardzo silny
Odporność: na choroby: bardzo duża; na mróz: niepełna
Owoce: owoce są duże i smaczne, do 5 cm długości, 
ciemnoczerwone, przy pełnej dojrzałości bordowe; 
doskonałe do bezpośredniego spożycia, na przetwory 
oraz do mrożenia

Nie nadaje się do zbioru mechanicznego.

System korzeniowy malin
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Jeżyna w naturalnym środowisku rośnie w różnych rejonach świata i na różnych stanowiskach. Jej 
owoce, oprócz wartości smakowych i odżywczych, posiadają także właściwości lecznicze – wykazują 
działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. Jeżyna, prócz wyżej wymienionych 
walorów, ma także atrakcyjny wygląd. Pięknie prezentują się jej kwiaty i owoce, a także przebarwiające 
się w okresie jesiennym liście.

JEŻYNA

II POŁOWA
LIPCA SIERPNIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIE-

RNIK
TYGODNIE 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Loch Tay

Asterina  
Chester

Navaho

Black Satin

Loch Ness

Triple Crown

Asterina®

Pora dojrzewania: bardzo wczesna
Plenność: duża
Wzrost krzewu: średnio silny
Odporność: na choroby: duża; na mróz: duża
Owoce: duże i bardzo duże, jędrne,
smaczne; rzadko porażane przez szpeciele; 
dobrze znoszą warunki długiego transportu

Odmiana bezkolcowa. Nie nadaje się do 
zbioru mechanicznego. Pora dojrzewania: wczesna

Plenność: duża
Wzrost krzewu: średnio silny
Odporność: na choroby: duża; na mróz: 
średnia
Owoce:  duże, czarne, stożkowato-owalne i 
smaczne; przeznaczone do bezpośredniego 
spożycia lub na przetwory

Black Satin
Odmiana bezkolcowa.
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Pora dojrzewania: średnia
Plenność: duża
Wzrost krzewu: silny
Odporność: na choroby: duża; na mróz: 
średnia (do ok. -22°C)
Owoce: duże, bardzo smaczne; przeznaczone 
do bezpośredniego spożycia lub na przetwory

Pora dojrzewania: wczesna
Plenność: bardzo duża
Wzrost krzewu: silny
Odporność: na choroby: duża; na mróz: duża 
(do ok. -22°C)
Owoce: duże, słodkie i jędrne; nadają się do 
bezpośredniego spożycia oraz na przetwory

Loch Tay®

Navaho Loch Ness

Triple Crown Chester
Odmiana bezkolcowa. Odmiana bezkolcowa.

Pora dojrzewania: bardzo wczesna
Plenność: duża
Wzrost krzewu: średni
Odporność: na choroby: duża; na mróz: duża
Owoce: duże, jędrne i smaczne, rzadko porażane przez szpeciele; dobrze znoszą warunki 
długiego transportu

Pora dojrzewania: wczesna
Plenność: duża
Wzrost krzewu: średnio silny
Odporność: na choroby: bardzo duża; na 
mróz: duża
Owoce: duże, czarne, stożkowato-owalne i 
smaczne; przeznaczone do bezpośredniego 
spożycia lub na przetwory

Pora dojrzewania: średnia
Plenność: bardzo duża
Wzrost krzewu: dość silny
Odporność: na choroby: dobra; na mróz: 
bardzo duża
Owoce: bardzo duże, wydłużone, bardzo 
smaczne

Odmiana bezkolcowa. Nie nadaje się do zbioru mechanicznego.

Wskazówka: Odmiany o średniej odporności na mróz zaleca się okrywać 
agrowłókniną na zimę.

Nie nadaje się do zbioru mechanicznego. Odmiana bezkolcowa. Nie sprawdzona 
przydatność do zbioru mechanicznego.
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II POŁOWA
MAJA CZERWIEC I POŁOWA 

LIPCA
TYGODNIE 3 4 1 2 3 4 1 2

ODMIANY POLSKIE
Karina

Atut  
Zojka

Wojtek

Duet

ODMIANY ROSYJSKIE
Vostorg

Bakczarskij Velikan

Silginka

Docz’ Velikana

Jugana

Tomiczka

Leningradskij Velikan

ODMIANY KANADYJSKIE
Honeybee

Borealis

Indigo Gem

Aurora

Jest rośliną długowieczną o bardzo wczesnej porze dojrzewania owoców. Plonuje obficie przez 30 lat. 
Bardzo odporna na choroby grzybowe i szkodniki. Owoce jagody kamczackiej są źródłem biologicznie 
aktywnych substancji korzystnie wpływających na organizm człowieka. Mają też właściwości ogólnie 
wzmacniające, aseptyczne, wspomagające leczenie wielu chorób i odtruwające organizm ze związków 
metali ciężkich. Dla wysokich plonów wymaga zapylania krzyżowego - poleca się sadzenie przynajm-
niej 2 różnych odmian o podobnej porze kwitnienia.

JAGODA KAMCZACKA

Jagoda kamczacka od grudnia 2018 roku jest zarejestrowana przez Unię 
Europejską jako owoc spożywczy.
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Pora dojrzewania: średnio wczesna
Plenność: duża
Pokrój krzewu: kulisty; wzrost: silny, do 
170cm
Odporność: na choroby: bardzo wysoka; na 
mróz: zupełna
Owoce: średnie, słodkie z kwaskowatym 
akcentem, aromatyczne; schłodzone mogą 
zachować trwałość nawet przez kilka dni

Pora dojrzewania: późna
Plenność: duża
Wzrost krzewu: średni
Odporność: na choroby: bardzo duża; na 
mróz: bardzo duża
Owoce: dość duże, walcowate, dojrzewają 
równomiernie

Karina

Atut

Wojtek

Duet

Nadaje się zarówno do zbioru mechanicz-
nego i ręcznego. 

Pora dojrzewania: wczesna
Plenność: duża
Wzrost krzewu: duży
Odporność: na choroby: bardzo duża; na 
mróz: bardzo duża
Owoce: dość duże, wydłużone, smaczne, z 
kwaskowatą nutą

Pora dojrzewania: wczesna
Plenność: średnia do dużej
Wzrost krzewu: średni
Odporność: na choroby: bardzo duża; na 
mróz: bardzo duża
Owoce: wydłużone, średniej wielkości

Krzewy jagody kamczackiej rodzą bardzo smaczne i wyjątkowo zdrowe owoce. Ich 
smak jest nieco zbliżony do jagód leśnych, przy czym konkretne nuty smakowe 

różnią się pomiędzy poszczególnymi odmianami. Odmiany, które posiadamy w ofercie 
zostały osobiście przez nas wyselekcjonowane w celu wybrania tych, o najlepszych 
walorach smakowych oraz parametrach uprawnych. Mimo rosnącej popularności jag-
ody kamczackiej wciąż spotykamy się z opinią o tym, że jej owoce są kwaśne i niesmac-
zne. Zła opinia o jagodzie kamczackiej jest wynikiem zakupowania w ubiegłych latach 
sadzonek słabej jakości, z niepewnych źródeł, oraz zrywania nie w pełni dojrzałych 
owoców. Dlatego tak bardzo ważne jest kupowanie sadzonek czy owoców ze sprawd-
zonych i legalnych źródeł. Jagoda kamczacka jest bardzo smaczna, o ile posiadamy 
odpowiednią, dobrą odmianę i zerwiemy dobrze dojrzałe owoce!

MUSISZ TO WIEDZIEĆ!

Odmiany polskie
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Pora dojrzewania: wczesna
Plenność: bardzo duża
Pokrój krzewu: kulisty, średnio zagęszczony; 
wzrost: do 160cm
Odporność: na choroby: bardzo wysoka; na 
mróz: zupełna
Owoce: średnie, soczyste, słodkie z wyraźną 
kwaskowatą nutą; schłodzone mogą 
zachować trwałość nawet przez kilka dni

Powyżej sadzonka jagody kamczackiej.

Zojka
Nadaje się zarówno do zbioru mechanicz-
nego i ręcznego. 

Odmiany rosyjskie

Pora dojrzewania: bardzo wczesna
Plenność: bardzo duża
Pokrój krzewu: lekko rozłożysty, 
niezagęszczający się; wzrost: 180cm
Odporność: na choroby: bardzo duża; na 
mróz: zupełna
Owoce: bardzo duże, wydłużone, ciemnon-
iebieskie, jędrne, słodkie, o harmonijnym 
smaku; schłodzone mogą zachować trwałość 
nawet przez kilka dni

Docz’ Velikana 
Przydatność do zbioru mechanicznego nie 
sprawdzona.

Owoce tej odmiany widoczne 
również na okładce naszego 

tegorocznego katalogu.
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Pora dojrzewania: bardzo wczesna
Plenność: bardzo duża
Pokrój krzewu: średnio zwarty
Wzrost krzewu: 150cm
Odporność: na choroby: bardzo duża
na mróz: zupełna
Owoce: duże, jędrne, słodkie o 
zrównoważonym smaku, bez goryczki, 
schłodzone mogą zachować trwałość nawet 
przez kilka dni

Pora dojrzewania: bardzo wczesna
Plenność: bardzo duża
Pokrój krzewu: zwarty niezagęszczający się; 
wzrost: 140cm
Odporność: na choroby: bardzo duża; na 
mróz: zupełna
Owoce: średnie, słodkie o zrównoważonym 
smaku, bez goryczki, aromatyczne; 
schłodzone mogą zachować trwałość nawet 
przez kilka dni, dobrze znoszą transport

Silginka

Bakczarskij Velikan 

Pora dojrzewania: wczesna
Plenność: duża do bardzo dużej
Pokrój krzewu: średnio zwarty; wzrost: 
150cm
Odporność: na choroby: bardzo duża; na 
mróz: zupełna
Owoce: bardzo duże, jędrne, soczyste, 
słodkie o zrównoważonym smaku, bez gory-
czki, bardzo aromatyczne; schłodzone mogą 
zachować trwałość nawet przez kilka dni

Pora dojrzewania: bardzo wczesna
Plenność: bardzo duża
Pokrój krzewu: średnio zwarty, 
niezagęszczający się; wzrost: silny, do 180cm
Odporność: na choroby: bardzo wysoka;  na 
mróz: zupełna
Owoce: bardzo duże, o charakterystycznym 
“księżycowatym” kształcie, jędrne, słodkie z 
kwaskowatym akcentem, smak harmonijny; 
schłodzone mogą zachować trwałość nawet 
przez kilka dni, bardzo dobrze znoszą trans-
port

Jugana

Vostrog

Przydatność do zbioru mechanicznego nie 
sprawdzona.

Nadaje się zarówno do zbioru mechanicz-
nego i ręcznego. 
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Pora dojrzewania: wczesna
Plenność: średnia
Pokrój krzewu: wzniesiony, kulisty; wzrost:  
do 2 m
Odporność: na choroby: wysoka; na mróz: 
zupełna
Owoce: nieduże (o średniej masie 1,3g), ow-
alne, ciemnoniebieskie, pokryte woskowym 
nalotem, wyjątkowo smaczne, bardzo słodkie

Pora dojrzewania: wczesna
Plenność: bardzo duża
Pokrój krzewu: wzniosły, lekko rozłożysty; 
wzrost: silny, do 150cm 
Odporność: na choroby: bardzo duża;  na 
mróz: zupełna
Owoce: duże, cylindryczne, soczyste, słodkie, 
o interesujących, niebanalnych nutach smak-
owych, smaczne

Pora dojrzewania: wczesna
Plenność: bardzo duża
Pokrój krzewu: wzniosły, nierozłożysty; wz-
rost: 150cm
Odporność: na choroby: bardzo duża; na 
mróz: zupełna
Owoce: nieduże (o średniej masie 1,3g), ow-
alne, jędrne i mięsiste, słodkie, o ciekawych 
nutach smakowych, aromatyczne

Pora dojrzewania: wczesna
Plenność: bardzo duża
Pokrój krzewu: wzniesiony, lekko rozłożysty; 
wzrost:  do 2 m
Odporność: na choroby: wysoka; na mróz: 
zupełna
Owoce: duże, wydłużone, o zróżnicowanej 
powierzchni, ciemnoniebieskie, z lekkim 
woskowym nalotem, słodkie, z kwaskowatym 
posmakiem, aromatyczne

Leningradskij Velikan

Honeybee Indigo Gem

Tomiczka
Odmiana deserowo-przetwórcza. Idealna dla 
uprawy amatorskiej, nie sprawdzona w up-
rawie towarowej. Odmiana o wybitnie smac-
znych i bardzo słodkich owocach.

Odmiana deserowo przetwórcza.

Odmiany kanadyjskie
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Pora dojrzewania: średnio wczesna
Plenność: bardzo duża
Pokrój krzewu: gęsty, zwarty, wzniosły; wz-
rost: 180cm
Odporność: na choroby: wysoka; na mróz: 
zupełna
Owoce: bardzo duże, wydłużone, jędrne 
i soczyste, słodkie, o harmonijnym i 
zrównoważonym smaku, aromatyczne

Aurora
Odmiana deserowo-przetwórcza.

Pora dojrzewania: wczesna
Plenność: duża
Pokrój krzewu: średnio zwarty
Wzrost: 140cm
Odporność: na choroby: bardzo duża
na mróz: zupełna
Owoce: nieduże, owalne, słodkie, deserowe, 
smaczne

Borealis
Odmiana deserowa.

Zapraszamy do przeczytania artykułu
o tym jak jagoda kamczacka wyewoluowała

z rośliny niecieszącej się zbytnią popularnością 
do rośliny atrakcyjnej zarówno dla plantatorów 
jak i dla przemysłu przetwórczego. Zeskanuj kod 
QR by przejść do tek-
stu, lub odwiedź stronę 
www.jagodakamczack-
akrzewinski.pl/, gdzie 
znajdziesz ten oraz inne 
ciekawe artykuły na 
temat jagody kamczack-
iej.

Sadzonki jagody kamczackiej kiedyś a dziś

W Polsce porzeczka jest uprawiana głównie w produkcji towarowej, za wyjątkiem porzeczki białej.
Jej krzewy, tak jak i porzeczki czarnej i czerwonej, można jednak wciąż znaleźć w ogródkach wielu
Polaków. Owoce porzeczki zawierają dużo składników biologicznie czynnych, takich jak: witaminy,
zwłaszcza C, antocyjany, pektyny i sole mineralne. Mechaniczny zbiór owoców oraz wysoka odporność 
na choroby nowych odmian decyduje o niskich kosztach uprawy, co gwarantuje jej rentowność.

PORZECZKA

LIPIEC
TYGODNIE 1 2 3 4
Gofert

Tisel  
Titania

Tiben

Triton

Tihope

Ruben

Porzeczka czarna
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Pora dojrzewania: średnia
Plenność: bardzo wysoka
Pokrój krzewu: wzniosły; wzrost: średni
Odporność: na choroby: wysoka; na mróz: 
wysoka 
Owoce: duże i bardzo duże

Pora dojrzewania: wczesna
Plenność: bardzo duża
Pokrój krzewu: wzniesiony i zwarty; wzrost: 
silny
Odporność: na choroby: bardzo duża; na 
mróz: bardzo duża
Owoce: bardzo duże; grona dość długie

Tihope®

Tisel®

Odmiana deserowo-przetwórcza. Nadaje się 
do zbioru mechanicznego.

Odmiana deserowo-przetwórcza.

Pora dojrzewania: średnia
Plenność: bardzo duża
Pokrój krzewu: szeroki; wzrost: silny
Odporność: na choroby: duża; na mróz: 
bardzo duża
Owoce: duże; grona średniej długości

Pora dojrzewania: średnia
Plenność: duża
Pokrój krzewu: wzniesiony i zwarty; wzrost: 
średni
Odporność: na choroby: bardzo duża; na 
mróz: bardzo duża
Owoce: średnie i duże o wysokiej wartości 
przetwórczej

Pora dojrzewania: bardzo wczesna
Plenność: bardzo duża
Pokrój krzewu: zwarty; wzrost: bardzo silny
Odporność: na choroby: bardzo duża; na 
mróz: duża
Owoce: duże i bardzo duże, smaczne; 
bardzo dobre do przetwórstwa, a także do 
bezpośredniego spożycia

Pora dojrzewania: średnia
Plenność: duża
Pokrój krzewu: wzniesiony; wzrost: silny
Odporność: na choroby: duża; na mróz: duża
Owoce: duże, smaczne, dojrzewające równo-
miernie; grona średniej długości

Pora dojrzewania: wczesna
Plenność: bardzo duża
Pokrój krzewu: wzniesiony; wzrost: bardzo 
silny
Odporność: na choroby: bardzo duża; na 
mróz: bardzo duża
Owoce: duże, równomiernie dojrzewające; 
grona średniej wielkości

Tiben®

Ruben®

Gofert®

Triton

Titania

Odmiana deserowo-przetwórcza.

Odmiana deserowo-przetwórcza.

Odmiana deserowo-przetwórcza.

Odmiana deserowo-przetwórcza.

Odmiana deserowo-przetwórcza.
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Pora dojrzewania: średnio późna
Plenność: bardzo duża
Pokrój krzewu: wzniesiony; wzrost: silny
Odporność: na choroby: duża; na mróz: duża
Owoce: duże, grona zwarte i długie

Pora dojrzewania: średnio wczesna
Plenność: duża
Pokrój krzewu: średnio zwarty; wzrost: silny
Odporność: na choroby: duża; na mróz: duża
Owoce: bardzo duże, grona długie

Pora dojrzewania: wczesna
Plenność: duża
Pokrój krzewu: rozłożysty; wzrost: bardzo 
silny
Odporność: na choroby: duża; na mróz: duża
Owoce: duże, kuliste, wyrównane pod 
względem wielkości; grona długie o gęsto 
rozmieszczonych jagodach

Rondom Detvan

Jonkheer Van Tets

Odmiana deserowo-przetwórcza. Nadaje się 
do zbioru mechanicznego. 

Odmiana deserowo-przetwórcza. Nadaje się 
do zbioru mechanicznego. 

Odmiana deserowo-przetwórcza. Nadaje się 
do zbioru mechanicznego. 

Porzeczka czerwona

Porzeczka różowa

LIPIEC
TYGODNIE 1 2 3 4

PORZECZKA CZERWONA
Jonkheer Van Tets

Detvan  
Rondom

PORZECZKA RÓŻOWA
Ulubiena Lwowa

PORZECZKA BIAŁA
Victoria

 Ulubiena Lwowa

Pora dojrzewania: średnio wczesna
Plenność: bardzo duża
Pokrój krzewu: wzniesiony i zwarty; wzrost: średni
Odporność: na choroby: bardzo duża; na mróz: bardzo 
duża
Owoce: duże i smaczne, różowe; grona duże

Odmiana deserowa. Nie sprawdzona przydatność do 
zbioru mechanicznego. 
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Porzeczka biała

Victoria

Josta

Pora dojrzewania: średnio późna
Plenność: bardzo duża
Pokrój krzewu: zwarty; wzrost: silny
Odporność: na choroby: duża; na mróz: bardzo duża
Owoce: duże, o niespotykanym białawo żółtym kolorze; 
jagody mają bezbarwny miąższ, są smaczne, słodkie i aro-
matyczne; grona długie

Pora dojrzewania: początek lipca
Plenność: bardzo duża
Pokrój krzewu: wzniesiony; wzrost: bardzo silny
Odporność: na choroby: bardzo duża; na mróz: bardzo 
duża
Owoce: dwukrotnie większe od porzeczki, czarne z fiole-
towym nalotem; smaczne

Odmiana deserowa. Nie nadaje się do zbioru mechanicz-
nego. 

Odmiana deserowa. Nie nadaje się do zbioru mechanicz-
nego. 

Jest to atrakcyjna krzyżówka agrestu i porzeczki. Wyglądem bardziej podobna do agrestu, jednak 
wydzielająca woń specyficzną dla porzeczki czarnej. Owoce porzeczkoagrestu zawierają witaminę C, 
prowitaminę A, sole mineralne, kwasy organiczne oraz antocyjany.

Nie wiesz jaką odmianę wybrać? Skontaktuj się z nami w celu konsultacji i porady:
tel. +48 81 750 02 79  / kom. +48 608 572 872 / e-mail: krzewinski@krzewinski.pl

Borówka jest krzewem owocowym, który dorasta do 2,5m wysokości. Dojrzewa przez okres 3-4 ty-
godni w lipcu, sierpniu a nawet we wrześniu – w zależności od odmiany. Owoce są koloru grana-
towego 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.

PORZECZKOAGREST

BORÓWKA WYSOKA AMERYKAŃSKA
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Pora dojrzewania: wczesna
Plenność: duża; 3,5-6,5kg owoców na krzew
Pokrój krzewu: wzniesiony; wzrost: do 1,5m
Odporność: na choroby: duża; na mróz: 
bardzo duża
Owoce: bardzo duże, jasnoniebieskie, z wos-
kowym nalotem; charakteryzują się równomi-
ernym dojrzewaniem; są jędrne, wyjątkowo 
słodkie, bardzo smaczne, dobrze znoszą 
przechowywanie w warunkach schłodzenia

Pora dojrzewania: późna
Plenność: średnia; 3-5kg owoców na krzew
Pokrój krzewu: wzniesiony; wzrost: słaby do 
średniego
Odporność: na choroby: duża; na mróz: 
wysoka
Owoce: duże i bardzo duże, spłaszczone, 
jasnoniebieskie, winno-słodkie i aromatyc-
zne; najsmaczniejsze po osiągnięciu pełnej 
dojrzałości

Pora dojrzewania: wczesna
Plenność: bardzo duża
Pokrój krzewu: wzniesiony ; wzrost: silny
Odporność: na choroby: wysoka; na mróz: 
wysoka
Owoce: jasnoniebieskie, średniej wielkości, 
jędrne, odporne na opadanie, bardzo smac-
zne

Hannah’s Choice
Darrow

Bluejay

Krzew posiada cechy ozdobne - na jesień 
liście przybierają piękną pomarańczowo-
bordową barwę.

Odmiana uniwersalna z preferencją pod 
osłony.

LIPIEC SIERPIEŃ I POŁOWA 
WRZEŚNIA

TYGODNIE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Earliblue

Chanticleer  
Hannah’s Choice

Duke

Spartan

Bluejay

Bonus

Patriot

Chandler

Toro

Bluecrop

Nelson

Brigitta

Darrow
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Pora dojrzewania: średnio wczesna
Plenność: średnia; 3-5kg owoców na krzew
Pokrój krzewu: wzniesiony; wzrost: silny
Odporność: na choroby: duża; na mróz: 
wysoka
Owoce: bardzo duże – do 2 cm średnicy, jas-
noniebieskie, jędrne i smaczne

Pora dojrzewania: późna
Plenność: średnia; 3-5kg owoców na krzew
Pokrój krzewu: wzniesiony; wzrost: silny
Odporność: na choroby: duża; na mróz: 
średnia
Owoce: bardzo duże i duże, kuliste, lekko 
spłaszczone; jasnoniebieskie; winno-słodkie, 
bardzo smaczne

Bonus

Brigitta

Odmiana gruntowa.

Odmiana gruntowa z preferencją pod osłony.
Pora dojrzewania: wczesna
Plenność: duża; 4-6kg owoców na krzew
Pokrój krzewu: wzniesiony, dość luźny; wz-
rost: średnio silny
Odporność: na choroby: duża; na mróz: 
wysoka
Owoce: duże i wyraźnie spłaszczone, nie-
bieskie, bardzo smaczne i aromatyczne

Spartan
Odmiana gruntowa.

Pora dojrzewania: średnia
Plenność: duża; 4-6kg owoców na krzew
Pokrój krzewu: wzniesiony; wzrost: silny
Odporność: na choroby: duża; na mróz: 
wysoka
Owoce: średnie do dużych, kuliste, jasnonie-
bieskie, bardzo smaczne i aromatyczne

Toro
Odmiana gruntowa.
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Pora dojrzewania: wczesna
Plenność: wysoka; 5-7kg owoców na krzew
Pokrój krzewu: luźny, kulisty; wzrost: silny
Odporność: na choroby: duża; na mróz: 
wysoka
Owoce: zróżnicowanej wielkości – od 
średnich do dużych; średnio aromatyczne, 
o umiarkowanym poziomie słodyczy, dość 
smaczne

Pora dojrzewania: średnio wczesna
Plenność: bardzo duża; 5-7kg owoców na 
krzew
Pokrój krzewu: wzniesiony; wzrost: silny; 
wysokość: do 1,5m
Odporność: na choroby: duża; na mróz: 
wysoka
Owoce: bardzo duże – średnica przekracza 
20mm, a waga 2g; jędrne i smacznе po 
osiągnięciu pełnej dojrzałości

Pora dojrzewania: średnia
Plenność: duża lub bardzo duża; 4-7kg 
owoców na krzew
Pokrój krzewu: wzniesiony; wzrost: silny
Odporność: na choroby: duża; na mróz: 
wysoka
Owoce: duże, wyrównanej wielkości, kuliste i 
lekko spłaszczone, jasnoniebieskie, smaczne i 
aromatyczne

Pora dojrzewania: średnia
Plenność: duża/bardzo duża; 4-7kg owoców 
na krzew
Pokrój krzewu: rozłożysty; wzrost: silny
Odporność: na choroby: bardzo duża; na 
mróz: bardzo wysoka
Owoce: duże, kuliste, lekko spłaszczone o 
wyrównanej wielkości, winno-słodkie, bardzo 
smaczne

Duke

Chandler

Nelson

Bluecrop

Odmiana gruntowa.

Odmiana gruntowa.

Odmiana gruntowa.

Odmiana gruntowa.
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Pora dojrzewania: średnio wczesna
Plenność: bardzo duża; 5-7kg owoców na krzew
Pokrój krzewu: wzniesiony; wzrost: średnio silny
Odporność: na choroby: duża; na mróz: wysoka
Owoce: duże i bardzo duże, kuliste i lekko spłaszczone, niebieskie, dość smaczne

Patriot
Odmiana gruntowa.

Pora dojrzewania: wczesna
Plenność: średnia; 3-5kg owoców na krzew
Pokrój krzewu: wzniesiony, luźny; wzrost: 
silny
Odporność: na choroby: duża; na mróz: 
wysoka
Owoce: średnie i duże, kuliste i jędrne, jas-
noniebieskie, winno-słodkie, smaczne i aro-
matyczne

Earliblue
Odmiana uniwersalna z preferencją pod 
osłony.

Chanticleer

Pora dojrzewania: wczesna
Plenność: średnia; 3-5kg owoców na krzew
Pokrój krzewu: wzniesiony; wzrost: średnio 
silny
Odporność: na choroby: duża; na mróz: 
wysoka
Owoce: średniej wielkości, jasnoniebieskie, 
lekko kwaskowate o przyjemnym aromacie

Odmiana uniwersalna z preferencją pod 
osłony.
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Plenność: bardzo duża
Pokrój krzewu: wzniosły
Odporność: na mączniaka: całkowita; na inne 
choroby grzybowe: bardzo duża; na mróz: 
bardzo duża
Owoce: średnie, barwy czerwonej, bardzo 
smaczne

Plenność: bardzo duża
Pokrój krzewu: wzniosły
Odporność: na mączniaka: bardzo duża; inne 
choroby grzybowe: bardzo duża; na mróz: 
bardzo duża
Owoce: bardzo duże, nieomszone, o 
zielonej barwie, smaczne; bardzo dobre do 
przetwórstwa

Hinnonmaki Rot Mucurines
Odmiana deserowa. Nadaje się do zbioru 
mechanicznego.

Odmiana deserowo-przetwórcza. Nadaje się 
do zbioru mechanicznego.

Roślina niezawodna w plonowaniu, łatwa w uprawie i mało podatna na choroby i szkodniki. 
Owoce agrestu są wartościowe pod względem odżywczym, dietetycznym i zdrowotnym. Może 
on stanowić także element ozdobny ogrodu, gdyż jego krzewy dają się z łatwością formować.

Obecnie istnieje bardzo duże zainteresowanie przetwórstwa odmianami bezkolcowymi agrestu – przy 
zbiorze mechanicznym odmian kolcowych zdarzają się ułamane kolce w owocach, co jest bardzo dużym 
zagrożeniem dla konsumentów. Taka sytuacja nie występuje w przypadku odmian bezkolcowych.

AGREST

II POŁOWA
CZERWCA LIPIEC

TYGODNIE 3 4 1 2 3 4
Hinnonmaki Rot

Invicta

Mucurines

Captivator
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Plenność: duża
Pokrój krzewu: wzniosły
Odporność: na mączniaka: bardzo duża; inne 
choroby grzybowe: bardzo duża; na mróz: 
bardzo duża
Owoce: średnie, o czerwonym zabarwieniu, 
smaczne

Plenność: bardzo duża
Pokrój krzewu: wzniosły
Odporność: na mączniaka: duża; inne choro-
by grzybowe: duża; na mróz: bardzo duża
Owoce: od średnich do bardzo dużych, o 
żółtej barwie, smaczne

Captivator Invicta
Odmiana deserowa, bezkolcowa. 
Przydatność do zbioru mechanicznego nie 
sprawdzona.

Odmiana deserowo-przetwórcza. Nadaje się 
do zbioru mechanicznego.

Jest to gatunek pnącza z rodziny aktinidiowatych, popularnie znany jako „mini kiwi”. Krzewy tej rośliny 
są bardzo dekoracyjne. Mogą być użyte do zacieniania budynków, altan czy pergoli. Owoce aktinidii 
mają cenne właściwości odżywcze, dietetyczne i smakowe. Zawierają bardzo dużo witaminy C oraz 
innych np. z grupy B. Owoce kiwi ostrolistnego znacznie różnią się od kiwi smakowitego znanego nam 
ze sklepów spożywczych. Są od niego mniejsze, słodsze i smaczniejsze – mają wielkość średniej śliwki. 
W przeciwieństwie do aktinidii smakowitej, nie wymagają one obierania ze skórki. Owoce występują
w kolorach od zielonego do czerwonawego.

KIWI

II POŁOWA
WRZEŚNIA PAŹDZIERNIK

TYGODNIE 3 4 1 2 3 4
Geneva

Ananasnaja

Weiki żeńskie

Hardy Red

Issai

Actinidia Arguta Male

Jumbo

Pora dojrzewania: połowa września
Plenność: bardzo duża
Odporność na mróz: bardzo duża
Owoce: o czerwonym zabarwieniu, pierwsze 
po 3-4 latach

Hardy Red
Odmiana obcopylna.

Pora dojrzewania: pierwsza połowa 
października
Plenność: bardzo duża
Odporność na mróz: bardzo duża
Owoce: bardzo duże (w porównaniu do in-
nych odmian), wydłużone, lekko spłaszczone, 
o zielonej barwie, pierwsze po 3-4 latach

Jumbo
Odmiana obcopylna.
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Pora dojrzewania: przełom września i 
października
Plenność: bardzo duża
Odporność na mróz: bardzo duża
Owoce: o czerwonym zabarwieniu, pierwsze 
po 3-4 latach

Pora dojrzewania: koniec września
Plenność: bardzo duża
Odporność na mróz: bardzo duża
Owoce: o zielonej barwie, pierwsze po 3-4 
latach

Odporność na mróz: bardzo duża

Odporność na mróz: bardzo duża

Pora dojrzewania: październik
Plenność: bardzo duża
Odporność na mróz: duża
Owoce: o zielonej barwie, pierwsze po roku

Genewa Actinidia Arguta Male

Weiki żeńskie

Weiki męskie

Issai

Odmiana obcopylna. Zapylacz dla odmian obcopylnych.

Zapylacz do odmian obcopylnych.

Odmiana samopylna.

Pora dojrzewania: październik
Plenność: bardzo duża
Odporność: na mróz: bardzo duża
Owoce: o czerwonawym zabarwieniu, pier-
wsze po 3-4 latach

 Ananasnaja
Odmiana obcopylna.
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Pora dojrzewania: wrzesień/październik
Odporność: na choroby: bardzo duża, na 
mróz: duża
Owoce: duże, czerwone, wielkości średniej 
wiśni; w smaku kwaśne
Wymagania: kwaśna gleba, duży poziom 
wilgoci 

Odmiana ta pochodzi z prowincji Ningxia, 
która słynie z najlepszej jakości owoców Kol-
cowoju pospolitego. Bardzo poszukiwana 
na całym świecie ze względu na największą 
produktywność wśród odmian tego gatunku.

Na naszej stronie
www.krzewinski.pl w dziale 

„Porady” dowiesz się jak suszyć 
zebrane jagody Goji.

Owoce: duże (1,5-2cm), lekkie, słodkie, z 
niską zawartością soku, idealne do suszenia

Pilgrim

NQ-1
TYLKO U NAS!

Jest długowieczną, zimozieloną krzewinką z długimi płożącymi pędami. Jej owoce zawierają kwas 
benzoesowy, który zapobiega gniciu i pozwala długo je przechowywać w świeżym stanie. Żurawina 
jest dobrym surowcem na wykwintne przetwory: dżemy, konfitury, galaretki, czy dodatki do mięs.

Kolcowój pospolity, którego większość z nas kojarzy głównie od nazwy owoców – JAGODY GOJI – 
od lat podbija serca ludzi na całym świecie. Roślina ta jest uprawiana głównie w prowincji Ning-xia. 
Krzew dorasta do 3m wysokości, ma zwisające gałęzie pokryte kolcami oraz bardzo ładne purpurowo-
fioletowe kwiaty. Kolcowój jest od tysięcy lat bardzo cenioną rośliną w Azji ze względu na swoje liczne 
właściwości zdrowotne. W XXI wieku owoce kolcowoju – Goji – stały się bardzo popularne wśród 
entuzjastów zdrowej żywności na całym świecie. Należy pamiętać, że  owoce Goji są jadalne dopiero 
po osiągnięciu pełnej dojrzałości. Niektóre gatunki roślin z rodziny psiankowatych, w tym kolcowój, 
zawierają w niedojrzałych (zielonych) owocach solaninę, która może powodować m.in. ostre zatrucia 
pokarmowe.

ŻURAWINA

KOLCOWÓJ POSPOLITY
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Plenność: bardzo duża
Opis krzewu: posiada zielone liście, które 
jesienią przebarwiają się na ciemnoczerwony 
kolor; dorasta do 2,5m
Odporność: na choroby grzybowe: duża; na 
mróz: bardzo duża
Owoce: kuliste, z delikatnym szarym nalotem

Nadaje się do zbioru mechanicznego.

Owoce: są kuliste, błyszczące o czerwonym zabarwieniu; bardzo wartościowe pod względem 
zdrowotnym, gdyż zawierają schizandrynę – substancję wzmacniającą i tonizującą oraz wita-
miny C i E

Galicjanka

W stanie naturalnym występuje w górskich lasach oraz dolinach rzek Wschodniej Azji.
Jest pnączem wieloletnim. Lubi środowisko półcieniste. Okres dojrzewania cytryńca przypada na 
wrzesień i październik.

Wyniosły krzew o liściach odwrotnie jajowatych, jesienią przebarwiających się na ciemnopurpurowo-
czerwono. Jej owoce są koloru czarnego lub ciemnogranatowego. Wykorzystywane między innymi do 
produkcji konfitur, soków i nalewek. Posiadają witaminę P, antocyjany i karoten. Polecane w profilak-
tyce nadciśnienia krwi.

CYTRYNIEC CHIŃSKI

ARONIA
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Odmiana długowieczna – owocuje do 70 lat.

Smoky

Krzew ten przez amatorów jest często nazywany „borówką kanadyjską” lub „słodką aronią”. Dobrze 
rośnie na różnej strukturze gleby i toleruje szeroki zakres odczynu pH. Owoce zawierają bardzo dużo 
wapnia, witaminę C oraz potas. Charakteryzują się dużą zawartością antocyjanów. Świdośliwa może 
być używana w przetwórstwie domowym do wyrobu soków, dżemów, konfitur, nalewek, czy jako do-
datek do innych, kwaśnych owoców.

Winorośl jest pnączem owocowym, które charakteryzuje niezwykła długowieczność. W praktyce krze-
wy uprawia się kilkadziesiąt lat. Owoce są cenne dla organizmu ludzkiego ze względu na zawartość 
kwasów, cukrów oraz różnych soli mineralnych i witamin.

ŚWIDOŚLIWA

WINOROŚL

Odmiany o jasnych owocach
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Pora dojrzewania: średnia
Plenność: bardzo duża
Pokrój krzewu: wzniesiony
Wzrost krzewu: umiarkowany
Owoce: średnio duże, do 14 mm średnicy, kuliste, niebiesko czarne z nalotem, bardzo słodkie

Pora dojrzewania: wczesna
Odporność: na choroby: duża; na mróz: 
średnia
Owoce: bardzo duże, kuliste, koloru 
bursztynowo-białego; grona: bardzo duże
Przeznaczenie owoców: odmiana deserowa
Wskazania: odmiana uniwersalna z 
preferencją pod osłony

Piesnia
Pora dojrzewania: wczesna
Odporność: na choroby: bardzo duża; na 
mróz: średnia
Owoce: duże, okazałe i bardzo smaczne; 
grona: duże
Przeznaczenie owoców: odmiana deserowa
Wskazania: odmiana uniwersalna z 
preferencją pod osłony

Łora



Pora dojrzewania: średnia
Odporność: na choroby: duża; na mróz: duża
Owoce: duże, okrągłe i smaczne; grona: 
średnie
Przeznaczenie owoców: odmiana deserowo-
przerobowa
Wskazania: odmiana gruntowa

Jutrzenka
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Pora dojrzewania: średnio wczesna
Odporność: na choroby: średnia; na mróz: 
średnia
Przeznaczenie owoców: odmiana deserowa
Owoce: duże o wyraźnie owalnym kształcie, 
na końcu zaostrzone, bardzo smaczne z 
silnym aromatem muszkatołowym; grona: 
średnie
Wskazania: odmiana uniwersalna z 
preferencją pod osłony

Muskat Letnij

Pora dojrzewania: średnio wczesna
Odporność: na choroby: bardzo duża; na 
mróz: duża
Owoce: bardzo duże i wydłużone, smaczne; 
grona: bardzo duże
Przeznaczenie owoców: odmiana deserowa
Wskazania: odmiana uniwersalna z 
preferencją pod osłony

Arkadia

Pora dojrzewania: średnio wczesna
Odporność: na choroby: duża; na mróz: duża
Owoce: duże; grona: duże
Przeznaczenie owoców: odmiana deserowo-
przerobowa
Wskazania: odmiana gruntowa

Wcześniej znany pod nazwą VI-20-8-2.

Apollon



Pora dojrzewania: wczesna
Odporność: na choroby:  bardzo duża; na mróz: duża
Owoce: niewielkie, owalne, beznasienne; grona: średnie
Przeznaczenie owoców: odmiana deserowa
Wskazania: odmiana uniwersalna z preferencją pod osłony

Rusboł

Pora dojrzewania: wczesna
Odporność: na choroby: bardzo duża; na 
mróz: duża
Owoce: bardzo duże o owalnym kształcie; 
grona: bardzo duże, zwarte
Przeznaczenie owoców: odmiana deserowo-
przerobowa
Wskazania: odmiana gruntowa

Jewroplewien
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Pora dojrzewania: średnio wczesna
Odporność: na choroby: bardzo duża; na 
mróz: duża
Owoce: średnie, winno-słodkie z 
muszkatołowym posmakiem, bardzo smac-
zne; grona: średnie
Przeznaczenie owoców: odmiana deserowo-
przerobowa
Wskazania: odmiana gruntowa

Prim



Pora dojrzewania: wczesna
Odporność: na choroby: duża; na mróz: duża
Owoce: średnie; grona: średnie
Przeznaczenie owoców: odmiana deserowo-
przerobowa
Wskazania: odmiana gruntowa

Rondo
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Pora dojrzewania: średnio wczesna
Odporność: na choroby: bardzo duża; na 
mróz: średnia
Owoce: bardzo duże, kuliste; grona: duże do 
bardzo dużych
Przeznaczenie owoców: odmiana deserowa
Wskazania: odmiana uniwersalna z 
preferencją pod osłony

Pora dojrzewania: wczesna
Odporność: na choroby: bardzo duża; na 
mróz: duża
Owoce: średnie i duże; grona: średnie i duże
Przeznaczenie owoców: odmiana deserowa
Wskazania: odmiana uniwersalna z 
preferencją pod osłony

Agat Donskij

Muskat Bleu
Pora dojrzewania: średnio wczesna
Odporność: na choroby: duża; na mróz: 
średnia
Owoce: bardzo duże, elipsoidalne, 
wydłużone, bardzo smaczne, bez wyraźnego 
aromatu; grona: duże i bardzo duże
Przeznaczenie owoców: odmiana deserowa
Wskazania: odmiana uniwersalna z 
preferencją pod osłony

Kordianka

Pora dojrzewania: późna
Odporność: na choroby: bardzo duża; na 
mróz: bardzo duża
Owoce: średnie, kuliste, lekko kwaśne; grona: 
średnie
Przeznaczenie owoców: odmiana deserowo-
przerobowa
Wskazania: odmiana gruntowa

Beta

Odmiany o granatowych owocach



Pora dojrzewania: średnio wczesna
Odporność: na choroby: bardzo duża; na 
mróz: bardzo duża
Owoce: średniej wielkości, kuliste, o bardzo 
subtelnym muszkatołowym aromacie, ze 
szczątkowymi nasionami; grona: średnie
Przeznaczenie owoców: odmiana deserowo-
przerobowa
Wskazania: odmiana gruntowa

Maja jest odmianą nieznanego pochodze-
nia. Występuje dość powszechnie na 
Lubelszczyźnie.

Łoza tej odmiany jest bardzo odporna na mróz, 
a liście na choroby grzybowe. Nie wymaga 
okrywania na zimę.

Maja dojrzewa późno. Owoce są średnie
i duże, kolor zbliżony do różowego, okrągłe
i smaczne. Grona średniej wielkości. 
Zachowują przydatność do spożycia nawet 
do późnej jesieni. Z uwagi na słodki smak 
mogą być przydatne do produkcji wina.

Maja jest również odmianą o cechach dekora-
cyjnych – jej liście na jesień przebarwiają się 
na czerwono w związku z czym nadaje się 
do obsadzania altan oraz ścian budynków.

Pora dojrzewania: wczesna
Odporność: na choroby: duża; na mróz: duża
Owoce: średnie i duże, bardzo smaczne; 
grona: średnie i duże
Przeznaczenie owoców: odmiana deserowo-
przerobowa
Wskazania: odmiana gruntowa

Venus

Maja

Nero

Odmiany o różowych owocach

Odmiana deserowo-przetwórcza.
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Pora dojrzewania: średnio późna
Odporność: na choroby: średnia; na mróz: 
średnia
Przeznaczenie owoców: odmiana deserowa
Owoce: bardzo duże, wydłużone, słodkie, 
smaczne; grona: bardzo duże
Wskazania: odmiana uniwersalna z 
preferencją pod osłony

Pora dojrzewania: wczesna
Odporność: na choroby: bardzo duża; na 
mróz: duża
Owoce: średnie, kuliste, bardzo smaczne; 
grona: średnie
Przeznaczenie owoców: odmiana deserowo-
przerobowa
Wskazania: odmiana gruntowa

Pora dojrzewania: średnia
Odporność: na choroby: średnia; na mróz: 
duża
Owoce: średnie, słodkie, z wyraźnym 
muszkatołowym aromatem; grona: średnie
Przeznaczenie owoców: odmiana deserowo-
przerobowa
Wskazania: odmiana gruntowa

Pora dojrzewania: średnio wczesna
Odporność: na choroby:  duża; na mróz: duża
Przeznaczenie owoców: odmiana deserowo-
przerobowa
Owoce: średnie, słodkie, z rodzynkowym 
posmakiem; nasiona szczątkowe lub brak; 
grona: średnie
Wskazania: odmiana gruntowa

Pora dojrzewania: średnio późna
Odporność: na choroby: bardzo duża; na 
mróz: duża
Owoce: duże, o eliptycznym kształcie, smac-
zne; grona: duże
Przeznaczenie owoców: odmiana deserowa
Wskazania: odmiana gruntowa

Zosia

Mińsk Różowy Muskat New York

 Einset Seedless

Katharina

42

Pora dojrzewania: średnio wczesna
Odporność: na choroby: bardzo duża; na 
mróz: duża
Owoce: średnie, lekko wydłużone, soczyste 
z posmakiem gałki muszkatołowej; grona: 
średnie
Przeznaczenie owoców: odmiana deserowo-
przerobowa
Wskazania: odmiana gruntowa

217-40-3-1



Młode, zimujące pierwszy rok rośliny trzeba zabezpieczyć przed przemarznięciem formując kop-
czyk. Powinien on zakryć w całości wszystkie pędy rośliny, uprzednio skrócone do dwóch oczek. 
Wiosną kopczyk należy rozgarnąć, rozprowadzając sukcesywnie odrastające pędy na rusztowaniu.

Starsze krzewy można okrywać styropianem. Łozę winorośli należy owinąć np. agrowłókniną
i nakryć płatami styropianu tworząc odwrócony kształt litery V. Stykające się 
ze sobą górne części styropianu trzeba związać sznurkiem lub drutem. W celu 
dokładnego zabezpieczenia roślin od mrozu, należy podsypać dół styropianu ziemią.

Cięcie winorośli sprzyja wczesnemu wchodzeniu krzewu w okres owocowania, ułatwia 
późniejszą pielęgnację i zwiększa plony. Sposób cięcia zależy od indywidualnych pref-
erencji uprawiającego, siły wzrostu odmiany, a także odporności rośliny na mróz.

Winorośl - kilka rad
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Pełne opisy dotyczą tylko wybranych odmian - wykaz wszystkich odmian 
znajduje się w katalogu w tabeli na stronie 44 oraz na naszej stronie

internetowej.

Pora dojrzewania: średnia
Odporność: na choroby: bardzo duża; na 
mróz: duża
Owoce: średnie, elipsoidalne, smaczne; 
grona: średnie
Przeznaczenie owoców: odmiana deserowo-
przerobowa
Wskazania: odmiana gruntowa

Arocznyj

Nie wiesz jaką odmianę wybrać? 
Skontaktuj się z nami w celu

konsultacji i porady:
tel. +48 81 750 02 79 

kom. +48 608 572 872
e-mail: krzewinski@krzewinski.pl



CECHY ODMIANY
L.p. NAZWA BARWA GRONA OWOCE TYP NASIONA ODP. 

CHOROBY
ODP. 

MRÓZ
WSKAZA-

NIA

ODMIANY O WCZESNEJ PORZE DOJRZEWANIA OWOCÓW

1 Iza Zaliwska

2 Jewroplewien

3 Kristaly

4 Ludmiła

5 Łora

6 Mińsk Różowy

7 Muskat Bleu

8 Nero

9 Piesnia

10 Plewien Muskatnyj

11 Polar

12 Prim

13 Regent

14 Rondo

15 Rusboł

16 Ruswen

17 Schuyler

18 Timur

ODMIANY O ŚREDNIO WCZESNEJ PORZE DOJRZEWANIA

19 217-40-3-1

20 Agat Donskij

21 Apollon

22 Arkadia

23 Denał

24 Einset Seedless

25 Kodrianka

26 Muskat Letnij

27 Nadieżda Azos

28 Nadieżda Ukrainy

29 Suzy

30 Venus

ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH CECH WINOROŚLI
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ODMIANY O ŚREDNIEJ PORZE DOJRZEWANIA

L.p. NAZWA BARWA GRONA OWOCE TYP NASIONA ODP. 
CHOROBY

ODP. 
MRÓZ

WSKAZA-
NIA

31 Arocznyj

32 Bianca

33 Jutrzenka

34 Muskat New York

35 Regina

36 Rusmoł

37 Sztołben

ODMIANY O ŚREDNIO-PÓŹNEJ PORZE DOJRZEWANIA

38 Ajwaz

39 Ałyj

40 Katharina

41 Peage

42 PG-12

43 Podarok Zaporoża

44 Rumene

45 Seyve Villard

46 Talizman

47 Zosia

ODMIANY O PÓŹNEJ PORZE DOJRZEWANIA

48 Beta

49 Maja

LEGENDA

7. Odporność na mróz
 średnia
 duża 
 bardzo duża

6. Odporność na choroby
 średnia
 duża
 bardzo duża

5. Rodzaj odmiany
 nasienna
 beznasienna

4. Przeznaczenie owoców
 deserowe
 deserowo-przerobowe
 przerobowe

3. Wielkość owoców
 średnia
 duża 
 bardzo duża

1. Barwa owoców
 jasna
 różowa
 granatowa

2. Wielkość gron
 średnia
 duża
 bardzo duża

8. Wskazania
 odmiana gruntowa
 odmiana uniwersalna z preferencją pod osłony
 odmiana dekoracyjna - na altany
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