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OFERTA WDROŻENIOWA 
 

‘Skierniewicka Późna’ - nowa polska odmiana moreli  
 
Słowa kluczowe: odmiana, morela, Prunus armeniaca L. 

 
 

Opis wdrożenia 

Odmiana ‘Skierniewicka Późna’ została 

wyselekcjonowana z populacji siewek 

uzyskanych z nasion otrzymanych ze 

skrzyżowania rumuńskiej odmiany ‘Sirena’ 

z kanadyjską odmianą ‘Harcot’ w roku 

2008. W 2013 r. odmiana ‘Skierniewicka 

Późna’ została włączona do doświadczeń 

odmianowo-porównawczych, a 12 lutego 

2014 r. została przyjęta do badań 

rejestrowych COBORU i przyznano jej 

tymczasową ochronę wyłącznego prawa. 

 

Charakterystyka odmiany 

Rośliny  

Drzewa odmiany ‘Skierniewicka Późna’ 

rosną średnio-silnie, słabiej od drzew 

odmiany ‘Wczesna z Morden’. Tworzą 

lekko rozłożystą, nieco zagęszczoną 

koronę. Termin kwitnienia wczesny, 

w zależności od roku przypada 1-3 dni po 

odmianie ‘Early Orange’. Wytrzymałość 

pąków kwiatowych i drzew tej odmiany na 

mrozy zimowe jest podobna do odmiany 

‘Early Orange’. Drzewa kwitną i owocują 

obficie. Przy nadmiernym zawiązaniu 

owoców wskazany jest zabieg 

przerzedzania zawiązków, co korzystnie 

wpływa na wielkość i smak owoców.  

 

 

 

 

Owoce  

Odmiana ‘Skierniewicka Późna’ tworzy 

średnie, duże, a nawet bardzo duże owoce, 

o masie 50-80 g. Owoce dojrzewają w drugiej 

lub trzeciej dekadzie sierpnia są atrakcyjne 

w wyglądzie, owalne nieco spłaszczone po 

bokach. Skórka jest jasnopomarańczowa 

z czerwonym kropkowanym rumieńcem 

pokrywającym, w zależności od roku 

i sposobu prowadzenia drzew, 10-40% 

powierzchni dojrzałych owoców. Miąższ jest 

pomarańczowy, zwięzły, słodki mało soczysty 

z kwaskowatym posmakiem, lekko 

aromatyczny, smaczny. Pestka bardzo 

dobrze oddziela się od miąższu. Nasiona 

słodkie z lekko wyczuwalną goryczką.  

 

Inne właściwości  

Wstępne wyniki badań wskazują, że odmiana 

‘Skierniewicka Późna’ jest odmianą 

częściowo samopłodną. Należy jednak 

pamiętać, że stopień samopłodności u moreli 

jest modyfikowany warunkami pogodowymi 

w czasie kwitnienia. Dlatego zaleca się 

uprawiać tą odmianę w towarzystwie innych 

odmian, których pyłek dobrze zapładnia 

kwiaty odmiany ‘Skierniewicka Późna’. 

Odmianami tymi mogą być ‘Early Orange’, 

‘Harcot’ i ‘Taja’.  
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Drzewo odmiany ‘Skierniewicka Późna’ Owoce odmiany ‘Skierniewicka Późna’ 

MORELA – ‘SKIERNIEWICKA PÓŹNA’  
Rodowód: ‘SIRENA’ × ‘HARCOT’ 

 

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne 
‘Skierniewicka Późna’ jest polską, późną odmianą moreli. Wytwarza atrakcyjne i smaczne 

owoce. Ze względu na bardzo wysokie walory smakowe i późny termin dojrzewania owoców 

‘Skierniewicka Późna’ jest odmianą, która wydłuży okres podaży świeżych owoców moreli na 

polskim rynku. Jest polecana do uprawy w sadach towarowych oraz w ogrodach przydomowych 

i na działkach. 

 

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa 
Gospodarstwa sadownicze, szkółki drzew owocowych, ogrody działkowe i przydomowe, Ośrodki 

Doradztwa Rolniczego. 

 
Autorzy oferty wdrożeniowej 
Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych 

 

Twórcy odmiany 

prof. dr hab. Edward Żurawicz 
tel. (046) 834 53 15 
e-mail: Edward.Zurawicz@inhort.pl  

dr Marek Szymajda  
tel. (046) 834 54 06 
e-mail: Marek.Szymajda@inhort.pl 

dr Mariusz Lewandowski 
tel. (46) 834 54 10 
e-mail: Mariusz.Lewandowski@inhort.pl 

Grażyna Lewandowska 
tel. (46) 834 52 78 

mgr Jolanta Kubik 
tel. (46) 83 45 433 

 

 
Praca wykonana w Instytucie Ogrodnictwa w ramach Programu Wieloletniego (2015-2020), Zadanie 1.2 
„Tworzenie i wdrażanie postępu biologicznego w systemie zrównoważonej produkcji sadowniczej (hodowla 
odpornościowa, jakościowa i adaptacyjna)”, finansowanego przez MRiRW. 

Tadeusz JakubowskI 
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