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Nowe, wielkoowocowe, 
niepękające z małą pestką 
i do tego pyszne – chcemy 
zjadać coraz większe i co 
najważniejsze – niezawodne 
czereśnie.

ARKADIUSZ SEMCZYSZAK, ZODR w Barzkowicach

W kilku ostatnich latach wzrosło za-
potrzebowanie na nowe, bardziej 

odporne na choroby i pękanie owoców, 
odmiany czereśni. Wyróżniające się ta-
kie właśnie odmiany uzyskano głównie 
na Ukrainie, w Czechach i Kanadzie. 
Warto więc o nich informacyjnie choć 
kilka słów i nam napisać.

Szacując w roku ubiegłym szkody 
przymrozkowe w bardzo nowoczesnym, 
intensywnym sadzie czereśniowym w 
okolicach Stargardu, porozmawiałem so-
bie z jego posiadaczem. Rolnik-ogrodnik 
chwalił się, że ma „wszystko z zachodu”, tj. 
z Holandii i Anglii – szczególnie technolo-
gię, ale i odmiany „wyłącznie z zachodu”. 
Owszem, po części nie mylił się – drzewka 
kupił „na zachodzie”, lecz...

CZEREŚNIE 
z „innej bajki”

Dillemma – ukraiński gigant
Jedna z najwyżej cenionych przez niego 
„angielska” odmiana ‘Dillemma’ to wca-
le nie czereśnia angielskiej hodowli, a... 
ukraińskiej. Powstała ona bowiem jako 
krzyżówka czereśni ‘Drogana Żółta’ x 
‘Walerij Czkałow’ w Instytucie Sadownic-
twa w Melitopolu. W Polsce ‘Dillemma’ (= 
‘Woschod Diljemna’) sprzedawana jest naj-
częściej (zwłaszcza działkowcom) jako po 
prostu czereśnia ukraińska, czasami: ukra-
iński gigant. Posiada bowiem owoce bar-
dzo duże (osiągają nawet 11-15 gramów!), 
sercowate, atrakcyjne, bardzo, ale to bar-
dzo smaczne, o ciemnoczerwonej skórce 
z połyskiem. Jest to odmiana stosunkowo 
wczesna. Owoce dojrzewają praktycznie w 
tym samym czasie co znana od lat, będąca 
częstą w uprawie, odmiana ‘Burlat’. Jest to 
trzeci tydzień dojrzewania czereśni. Owoce 
Dillemmy są bardzo mało podatne na pę-
kanie, co jest jeszcze ciągle rzadkie u od-
mian o tak dużych owocach! Odmiana ta 
owocuje dobrze szczepiona na wszystkich 
podkładkach. Najlepiej jednak na podkład-
ce ‘GiSelA 5’. Charakteryzuje się przy tym 
nieomal zawsze bardzo wysokim plonowa-
niem. Wymaga zapylenia. Jako pewne za-
pylacze proponowane są dla niej czereśnie 
odmian: Sam, Rivan, Summit.

Skazka
Z tej samej krzyżówki (‘Drogana Żółta’ 
x ‘Walerij Czkałow’) na Ukrainie uzy-
skano również odmianę ‘Skazka’ (czyli 
oczywiście ‘Bajka’ po „naszemu”). Jej 
owoce również dojrzewają prawie rów-
nocześnie z odmianą ‘Burlat’. Są przy 
tym „bajkowo” wręcz atrakcyjne jak na 
ten wczesny termin dojrzewania. Mają 
ciemnoczerwoną (wiśniową), błyszczą-
cą skórkę i ulubiony przez konsumentów 
szeroko sercowaty kształt. Są przy tym 
jędrne (owoce typu chrząstka) i znacznie 
mniej niż ‘Burlat’ podatne na pękanie. 
Przeciętna masa owocu Bajki – 7,5-8 g 
– sygnalizowana przez nasze placówki 
badawcze może mylić, gdyż stosunkowo 
duży udział w plonie handlowym stano-
wią owoce o masie ponad 10 g. Drobnych 
po prostu się nie zbiera. Odmiana ta, co 
cenne, ponadto dobrze plonuje na słabo 
rosnących podkładkach.

Super plenna kanadyjska 
Staccato
Z nowości kanadyjskich najszybciej 
obecnie na świecie upowszechnianych 
w uprawie, warto wymienić odmia-
nę ‘Staccato’ (syn. ‘Summer Charm’). 
Została ona otrzymana w Stacji Sum-
merland. Jest to odmiana samopłodna 
i plenna. Owoce ma bardzo atrakcyjne, 
bardzo smaczne, duże do bardzo dużych. 
Osiągają masę 9-10 g, według danych ka-
nadyjskich w plonie handlowym jest to 
średnio 10,9 g. Dojrzewają bardzo późno, 
kilka dni po ‘Reginie’. Są dość podatne 
na pękanie w czasie opadów deszczu 
i wrażliwe na moniliozę, ale w nowo-
czesnej uprawie pod osłonami foliowymi 
‘Staccato’ jest po prostu nie do pokonania 
– super plenna!

Samopłodne Sovereign 
i Sentennial
Prawie równie duże owoce rodzi według 
danych kanadyjskich (i jeszcze później, 
bo w sierpniu dojrzewa, gdy dawno za-
pomnieliśmy już o czereśniach) również 
samopłodna odmiana ‘Sovereign’. Owoce 
tej z kolei czereśni są mniej (jedne z naj-
słabiej w ogóle) podatne na pękanie (16% 
wobec 21% Staccato).

Rekordowo późna jest również sa-
mopłodna odmiana ‘Sentennial’. Także 
jest to czereśnia wyhodowana w celu 
uzyskania możliwie dużych i niepęka-
jących owoców. Wyróżnia się dobrym 
smakiem (nie jest zbyt słodka, co często 
zdarza się u późnych odmian) i długim 
okresem zbioru.
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Wielkoowocowa Sumste 
i czarnoowocowa Symphony
Z odmian wcześniejszych kanadyjskiej 
hodowli warto wymienić ‘Sumste’ ( = 
Samba™),’ czereśnię wybitnie (!) wiel-
koowocową i odporną na pękanie. Naj-
wcześniejszą z kolei z grupy późnych 
samopłodnych (tj. niewymagających za-
pylacza) odmian czereśni kanadyjskich 
jest „czarno” owocowa ‘Symphony’, od-
miana bardzo – rekordowo odporna na 
pękanie owoców (poniżej15%). 

Wyżej wymienione odmiany w pol-
skich badaniach miały owoce mniejsze niż 
w testach kanadyjskich. Wynika to jednak 
z uwzględnienia przez naszych badaczy 
także owoców zbyt małych, niehandlo-
wych. Odmiany wielkoowocowe nie tylko 
czereśni mają bowiem zwykle nieznacznie 
większy udział owoców bardzo drobnych 
w plonie. Rekompensuje to nam u tychże 
odmian wybitnie wyższy stosunek owo-

ścią) owoców ‘Tamara’, flagowa czeska 
odmiana na szkółkarskich rynkach świa-
towych (i w uprawie oczywiście też). 

Duże owoce z Włoch
Także Włosi podjęli na początku obecne-
go stulecia trud hodowli nowych odmian. 
Głównie zależało im na tym, aby czere-
śnie były możliwie duże, o średnicy na-
wet powyżej 32 mm (patrz fot.), przy tym 
o małych pestkach oraz bardzo smaczne. 
W ten sposób uzyskano wielce obiecującą 
serię ‘Sweet’. Najwcześniejsza jest ‘Ary-
ana’, następnie owocują w kolejności po 
sobie: ‘Lorenz’, ‘Gabriel’, ‘Valina’ i ‘Saret-
ta’. Najpóźniejsza jest ‘Stephany’. Mimo 
to Włosi intensywnie szukają innych obie-
cujących odmian u swoich sąsiadów. 

Kossara z Bułgarii i odmiany 
węgierskie
Rosnącą pozycję na włoskim rynku zdo-
bywa bułgarska średnio wczesna odmia-
na ‘Kossara’, wynik krzyżówki Burlata z 
lokalną odmianą ‘Ranna Cherna’ (‘Wcze-
sna Czarna’). Z innych wielkoowocowych 
odmian testowanych na polskim i europej-
skich, a także ww. bogatych krajów No-
wego Świata rynkach, można wymienić 
węgierską czereśnię ‘Vera’ – często nieco 
zbyt pękającą pod wpływem opadów, ale 
bardzo żywotną i odporną na mróz. Ostat-
nio uzyskane odmiany węgierskie nowej 
generacji – ‘Paulus’, ‘Carmen’ oraz ‘Aida’ 
także budzą nadzieję, gdyż tworzą jeszcze 
większe niż ‘Vera’ owoce i o wyraźnie 
mniejszej skłonności do pękania. n
Fot. Fresh Plaza

ców w wyborze ekstra w stosunku do 
pozostałych.

Royal z Ameryki
Będąc na kontynencie amerykańskim 
nie można zapominać o amerykańskich 
odmianach czereśni głównie z ciepłej 
Kalifornii, ale... Ale być może któraś 
z odmian ze znakomitej (wyjątkowo 
małe pestki!), stosunkowo nowej serii 
Royal, nadawałaby się do uprawy w na-
szym o dość przecież ciepłych zimach, 
regionie?

Czereśnie czeskie
Odnośnie najnowszych czeskich odmian 
trudno powiedzieć, która z nich dorów-
na wyżej zaprezentowanym nowościom. 
Z pięciu najwcześniejszych odmian naj-
bardziej już znane są: ‘Kassandra’ i ‘Ja-
cinta’. Szczególnie ta ostatnia budzi w 
Polsce duże zainteresowanie. Ze średnio 
wczesnych 11 odmian dwie zrobiły ka-
rierę w światowych centrach produkcji 

czereśni, zwłaszcza w USA, Austra-
lii i Nowej Zelandii. Są to ‘Early 

Korvik’ i ‘Korvik’. W Polsce 
testowana jest też ‘Hor-
ka’ – o bardzo dużych 
owocach. Największe 

jednak nadzieje budzą 
‘Christiana’ (kwiaty mało 
podatne na przymrozki!) 
i ‘Justyna’ (bardzo trwałe 
owoce). Z czterech póź-

nych czereśniowych nowo-
ści południowych sąsiadów 
zdecydowanie wyróżnia się 
plonem i jakością (wielko-


