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SPRZEDAŻ 

WYSYŁKOWA 

 www.dzialkowiecsklep.pl 

Polecamy najlepsze 

odmiany moreli   

tel. 22 101 34 34 

Sprawdź dostępność!

ROŚNIE ZAINTERESOWANIE UPRAWĄ 
MORELI WE WŁASNYM OGRÓDKU. 
OWOCE TEGO GATUNKU MAJĄ 
WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE, 
A CORAZ ŁAGODNIEJSZY KLIMAT 
W POLSCE SPRZYJA NIEMAL 
COROCZNEMU OWOCOWANIU 
DRZEW. 

Najlepsze odmiany 

moreli 
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W większości morele są spożywane na świeżo, ale z powodze-
niem wykorzystuje się je także do produkcji dżemów, kompo-
tów, soków, wypieku ciast i wyrobu nalewek. Jednak najważ-
niejszym, oprócz konsumpcji świeżych owoców, sposobem ich 
wykorzystania jest suszenie. W porównaniu z innymi owocami 

naszej strefy klimatycznej morele zawierają najwięcej witaminy A i potasu. W krajach 
europejskich słynących z produkcji moreli na skalę towarową uprawia się około 30 
odmian. Wieloletnie obserwacje prowadzone w kolekcji IO w Skierniewicach wska-
zują, że spośród 100 ocenianych odmian do uprawy amatorskiej w Polsce można 
polecić tylko kilka – ich drzewa plonują regularnie, a owoce są wysokiej jakości. 

1 Dobrzyńska – drzewo charak-
teryzuje się silnym wzrostem, 
tworzy rozłożystą, średnio 

rozgałęzioną koronę. Owoce są duże 
(60–70 g), jajowate, o zaokrąglonym 
wierzchołku. Skórka żółtozielona, 
gładka, z czerwonym rumieńcem po-
krywającym około 30% owocu. Miąższ 
pomarańczowy, średnio zwięzły, 
aromatyczny, niezbyt słodki, soczysty, 
u dojrzałych owoców nieco ciemnie-
jący wokół pestki, smaczny. Owoce 
dojrzewają nierównomiernie – pierw-
sze na początku drugiej dekady VII, 
ale mogą pozostawać znacznie dłużej 
na drzewie, gdyż długo zachowują 
jędrność i nie opadają przedwcześnie. 

2 Melitopolska Wczesna 
– drzewa rosną silnie, tworzą 
rozłożyste korony. Są bardzo 

plenne, dlatego średnia masa owoców 
zebranych z takich drzew rzadko prze-
kracza 25 g. Owoce są zielonożółte 
z czerwonym, delikatnie nakrapianym 
rumieńcem. Miąższ pomarańczowy, 
zwięzły, mało soczysty, smaczny, 

wytrzymałe na niskie temperatury. 
Drzewo ma charakterystyczną, 
wzniesioną koronę. Przy braku 
formowania w młodym wieku, ko-
nary odchodzą od przewodnika pod 
ostrym kątem. Owoce dojrzewają na 
początku drugiej dekady VII, są kuli-
ste, pomarańczowe, z karminowym 
rumieńcem od strony nasłonecznio-
nej. Miąższ pomarańczowy, soczysty, 
smaczny, dobrze odchodzi od pestki. 
Wielkość owoców zależy od ich ilości 
na drzewie i wynosi 32–45 g. 

5 Harcot – odmiana dobrze 
zaaklimatyzowana. Drzewa 
rosną umiarkowanie silnie, 

zdrowo, są plenne. Owoce zwężają 
się przy szypułce, przypominając 
gruszkę, dojrzewają w poł. VII. Są 
chropowate, żółtopomarańczowe, 
z czerwonym, wyraźnie kropkowa-
nym rumieńcem. Miąższ pomarań-
czowy, zwięzły, średnio soczysty, 
bardzo smaczny. Pestka bardzo 
dobrze odchodzi od miąższu. Owoce 
dorastają do 55–58 g i nie opadają 
przedwcześnie z drzew. 

6 Wczesna z Morden 
– uprawiana w Polsce od 70 
lat. W niektórych rejonach, 

zwłaszcza na Śląsku, znana pod 
nazwą „cytrynka”. Jest wytrzymała 
na niskie temperatury i dobrze znosi 
trudy naszego klimatu. Drzewa ros- 
ną bardzo silnie i tworzą charakte-
rystyczne rozłożyste korony. Owoce 
są silnie spłaszczone z wyraźnym 
czubkiem, żółtopomarańczowe, 
rzadko ze słabym czerwonym 
rumieńcem. Miąższ pomarańczowy, 
soczysty, bardzo dobrze odchodzi 
od pestki, ale jest średnio smaczny. 
Owoce zbiera się zwykle w poł. VII. 
Trzeba je zrywać systematycznie, 
w krótkich odstępach czasu, zanim 
osiągną pełną dojrzałość, gdyż 
wtedy łatwo opadają. Pomiędzy 
zbiorem pierwszych i ostatnich owo-
ców upływają nieraz 2 tygodnie. 
Masa owocu jest silnie skorelowana 
z plennością drzew i może wynosić 
od 30 do 50 g.  

bardzo dobrze odchodzi od pestki. 
Owoce dojrzewają w końcu pierwszej 
dekady VII. Podobnie jak u innych 
odmian wczesnych owoce mogą pękać 
na wierzchołku i opadać z drzew przed 
osiągnięciem pełnej dojrzałości.

3 Orangered – drzewa rosną 
średnio silnie, zdrowo, tworząc 
rozłożyste korony. Owoce są 

bardzo atrakcyjne, żółtopomarań-
czowe, z karminowym rumieńcem, 
delikatnie kropkowanym. Miąższ ciem-
nopomarańczowy, zwięzły, średnio 
soczysty, słodki, pyszny. Pestka bardzo 
dobrze odchodzi od miąższu. Prze-
ciętna masa owocu to 40 g. Odmiana 
zasługująca na uwagę ze względu na 
wysokiej jakości, wykwintne w smaku 
owoce, nadające się doskonale do 
bezpośredniego spożycia. W warun-
kach Polski centralnej owoce dojrze-
wają w końcu pierwszej dekady VII. 

4 Early Orange – Jest dobrze 
przystosowana do warunków 
naszego klimatu – zarówno 

drzewo, jak i pąki kwiatowe, są 
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