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OWOCE CZEREŚNI NAJLEPIEJ SMAKUJĄ NA ŚWIEŻO,  
PROSTO Z DRZEWA, DLATEGO PRZYBYWA CHĘTNYCH  

DO SADZENIA DRZEWEK NA DZIAŁKACH I W OGRODACH.

Najlepiej znane i  naj-
częściej spotykane 
w uprawie i sprzeda-
ży są odmiany cze-
reśni o  ciemnoczer-
wonej barwie skórki. 

Mniej popularne są te o skórce żółtej 
z rumieńcem, a bardzo rzadko spoty-
kane te o skórce żółtej, bez rumień-
ca. Ta ostatnia barwa jest najmniej 
atrakcyjna dla konsumentów o czym 

świadczą m.in. wyniki degustacji 
organizowanych od kilku lat w  IO 
w Skierniewicach. Odmiany czereśni 
o  żółtych owocach nierzadko wy-
różniają się jednak bardzo dobrym, 
delikatnym i unikalnym smakiem, np. 
owoce odmiany ‘Żółta Jakubowski’, 
uznane za jedne z  najmniej atrak-
cyjnych przez osoby biorące udział 
w  degustacji, otrzymały najwyższą 
ocenę za smak. 

o jasnej skórce
Czereśnie 

 mgr Agnieszka Głowacka, 
Instytut Ogrodnictwa  
w Skierniewicach

Odmiany żółte
 Kanarkowa 1 – dawna, 

wcześnie dojrzewająca odmiana 
czereśni o żółtych owocach. Drzewa 
plonują dobrze i regularnie. Owoce 
o masie 5–5,5 g, zbiera się około 
poł. VI. Mają one szerokosercowaty 
kształt. Skórka jest lśniąca, mało 
podatna na pękanie, ale delikatna, 
łatwo ulegająca odgnieceniom. 
Miąższ jasnożółty, miękki, soczysty, 
słodki, bardzo smaczny. Pestka 
średniej wielkości. 
 Żółta Jakubowski 2 

– prawdopodobnie odmiana polska. 
Plonuje obficie i regularnie. Owoce 
o masie 5–6 g, zbiera się zwykle po 
poł. VI. Są one sercowate. Skórka 
lśniąca, średnio podatna na pękanie 
i łatwo odgniatająca się. Miąższ kre-
mowobiały, miękki, słodki, soczysty, 
smaczny. Pestka średniej wielkości. 
 Dönissena Żółta 3 – odmia-

na niemiecka, o późnym terminie 
dojrzewania. Drzewa plonują obficie 
i regularnie. Owoce o masie 5–6 g, 
dojrzewają w drugiej poł. VII. Są 
szerokosercowate, o zaokrąglonym 
wierzchołku. Miąższ jasnożółty, 
dość jędrny, słodki, czasami z deli-
katną goryczką, smaczny zwłaszcza 
w pełnej dojrzałości owocu. Pestka 
średniej wielkości. Wadą odmiany 
jest duża podatność owoców na 
pękanie i odgniatanie podczas 
transportu.
 Drogana Żółta (4) – odmia-

na niemiecka, o późnym terminie 
dojrzewania, podobna do odmiany 
‘Dönissena Żółta’. Drzewa plonują 
zwykle obficie i regularnie. Owoce 
o masie 6–7 g, dojrzewają w drugiej 
poł. VII. Mają szerokosercowaty 
kształt. Miąższ jasnożółty, jędrny, 
czasami z delikatną goryczką, w peł-
nej dojrzałości słodki i smaczny. 
Pestka średniej wielkości.

Odmiana  
kolumnowa 
o czerwonych  
owocach
Shutterstock.com/Y. Gornostaieva
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 Bladoróżowa (Miodówka Ja-
sna) (5) – dawna, wczesna odmiana 
o dużej plenności. Owoce o masie 
5,5–6,5 g, dojrzewają zwykle 
w pierwszej poł. VI. Są sercowate, 
lekko wydłużone. Skórka kremowa, 
z bladoróżowym rumieńcem, mało 
podatna na pękanie, ale łatwo 
ulegająca odgnieceniom. Miąższ 
kremowy, miękki, słodki, dobrze 
odchodzący od małej pestki, bardzo 
smaczny. 
 Kunzego (Kunzes Kirsche) 

(6) – plenna, niemiecka odmiana 
czereśni o owocach podatnych 
na odgniecenia. Drzewa plonują 
regularnie i obficie. Owoce o masie 
5–6 g, dojrzewają od poł. VI. Mają 
kulisty kształt. Skórka cienka, żółta 
z jasnoczerwonym rumieńcem, 
średnio podatna na pękanie. Miąższ 
żółty, dość jędrny, soczysty, słodko-
-kwaśny, aromatyczny, bardzo 
smaczny. Pestka mała, nie przylega 
do miąższu. 

1Czereśnia lubi gleby o pH 
6,5–7, łatwo nagrzewające się, 
przewiewne, przepuszczalne, 

ale nie piaszczyste. Stanowiska 
słoneczne.

2 Na działkach warto sadzić 
drzewka szczepione na 
podkładkach karłowych 

– Gisela 5 lub 6 i PHL A, pamiętając 
jednak, że czereśnie mają wyższe 
wymagania środowiskowe niż 
jabłonie, a podkładki karłowe dla 
czereśni są bardziej wymagające niż 
czereśnia ptasia lub Colt – potrze-
bują podpór i nawadniania, a przy 
braku wody owoce drobnieją i stają 
się niesmaczne. Najpopularniejszą 
podkładką karłową dla czereśni jest 
‘Gisela 5’, na której drzewa osiągają 
wysokość 2,5–3 m, wcześnie wcho-
dzą w okres owocowania i dobrze 
plonują. 

3 Czereśnie najlepiej posadzić 
wczesną wiosną, przed fazą 
nabrzmiewania pąków (unik-

niemy ryzyka przemarznięcia zimą). 

4 Najlepiej posadzić 2–3 drzew-
ka różnych odmian, ponieważ 
większość odmian czereśni 

jest obcopylna, a więc do zawiąza-
nia owoców potrzebuje pyłku innej 
odmiany.  

 Victor 7 – odmiana kanadyj-
ska, plonuje dobrze i dość regu-
larnie. Owoce o masie 6,5–7,5 g, 
osiągają dojrzałość ok. k. VI. Są 
szerokosercowate, żółte, na znacz-
nej powierzchni pokryte karmino-
wym rumieńcem. Miąższ jasnożółty, 
dość ścisły, lekko kwaśny, smaczny. 
Pestka średniej wielkości. 
 Büttnera Czerwona 

(Poznańska) 8 – dawna, późna 
odmiana, dobrze przystosowana do 
warunków klimatycznych Polski. Jej 
drzewa plonują obficie i corocznie. 
Owoce o masie 7–8 g, dojrzewają 
zwykle w drugiej dekadzie lipca (VI/
VII tydzień dojrzewania czereśni). Są 
szerokosercowate. Skórka jasno-
żółta, lśniąca, pokryta czerwonym 
rumieńcem. Miąższ jasnożółty, 
jędrny, słodki, aromatyczny, bardzo 
smaczny. Pestka średniej wielkości, 
owalna. Wadą odmiany jest duża 
podatność owoców na pękanie 
i gnicie w czasie opadów deszczu.

Charakterystyka jasnych odmian czereśniShutterstock.com/Nataly Studio

Odmiana	 Siła		 Wytrzymałość	 Wrażliwość	 Podatność
	 wzrostu		 drzew	 na	raka	 owoców
	 drzew	 na	mróz	 bakteryjnego	 na
		 	 	 i	choroby	grzybowe	 pękanie

Kanarkowa duża/b. duża duża duża mała
Żółta Jakubowski duża duża mała mała
Dönissena Żółta duża duża mała duża
Drogana Żółta duża średnia mała duża
Bladoróżowa b. duża duża mała mała
Kunzego duża średnia mała średnia
Victor duża średnia/duża średnia średnia
Büttnera Czerwona duża/b. duża duża mała duża

Odmiany żółte z rumieńcem
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