
M  

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTROWANY KATALOG 50 ODMIAN CZEREŚNI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ 
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Opracowanie przygotowane w ramach zadania 7.1: 

„Ochrona różnorodności biologicznej roślin sadowniczych i ozdobnych dla zrównoważonego 

rolnictwa” 

Programu Wieloletniego: 

„Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości 

biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności  

środowiska i ochrony jego zasobów” 

 

 

 

Skierniewice 2012 

 
INSTYTUT  OGRODNICTWA 

Zakład Odmianoznawstwa, Zasobów Genowych i Szkółkarstwa 



 

‘AELITA’ 

 

Pochodzenie: siewka z wolnego zapylenia 

odmiany ‘Drogana Żółta’ 

Miejsce wyhodowania: Donieck, Ukraina 

Drzewo: rośnie średnio silnie. Tworzy rozłożystą, 

średniej gęstości koronę. Pędy jednoroczne 

umiarkowanie grube, pokryte średnio licznymi 

przetchlinkami. Liść średniej długości i szerokości, 

osadzony na średnio długim ogonku, miodniki jasnoczerwone. Drzewo kwitnie średnio późno 

i plonuje słabo. Wytrzymałość na mróz jest badana. 

Zapylacze: ‘Donczanka’ i ‘Donieckij Ugołek’, 

‘Jarosławna’ i ‘Drogana Żółta’.   

Owoc: średniej wielkości o masie ok. 7,0 g, 

kulisty. Skórka żółta z czerwonym rumieńcem 

pokrywającym prawie cały owoc. Miąższ 

jasnokremowy, słodko-kwaśny, smaczny, bardzo 

miękki. Sok bezbarwny. Pestka duża, owalna, 

pękata. Szypułka średniej długości, 40 - 45 mm, średnio gruba.  

Zbiór owoców: w siódmym tygodniu dojrzewania czereśni 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: średnia 

Wrażliwość owoców na pękanie: mała 

Właściwości użytkowe: Późno dojrzewająca jasnoowocowa odmiana czereśni. Ze względu na 

mało jędrne i wrażliwe na transport owoce może znaleźć zastosowanie tylko w uprawie 

amatorskiej. 

 

 



 

‘BING’ 

 

Pochodzenie: Siewka z wolnego zapylenia 

odmiany 'Republican' 

Miejsce wyhodowania: Oregon, USA 

Drzewo: rośnie średnio silnie, tworzy luźną 

koronę o sztywnych i wzniesionych ku górze 

konarach. Pędy jednoroczne średnio grube, 

pokryte średnio licznymi przetchlinkami. Liść 

średnio długi i średnio szeroki osadzony na długim ogonku, miodniki pomarańczowożółte. 

Drzewo wcześnie wchodzi w owocowanie, owocuje regularnie i średnio obficie. Jest 

wytrzymałe na mróz i mało podatne na choroby. 

Zapylacze: 'Van', 'Vega' 

Owoc: duży o masie 7 - 7,5 g, sercowaty, ostro 

zakończony. Skórka ciemnoczerwona z wyraźnie 

ciemniejszą linią szwu. Miąższ czerwony, 

intensywniej zabarwiony przy pestce, 

chrząstkowaty, soczysty, bardzo smaczny. Pestka, 

owalna, ścięta na wierzchołku. Szypułka średniej 

długości, dość gruba. 

Zbiór owoców: w piątym tygodniu dojrzewania czereśni, kilka dni później niż owoców 

odmiany 'Van' 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: średnia 

Wrażliwość owoców na pękanie: bardzo duża 

Właściwości użytkowe: Odmiana czereśni wytrzymała na mróz, odznaczająca się regularnym 

i dość obfitym plonowaniem oraz dużymi, atrakcyjnymi owocami. Przydatność tej czereśni do 

nasadzeń towarowych ogranicza jednak duża podatność owoców na pękanie. 

 



 

‘BLADORÓŻOWA’ 

 

Pochodzenie: nieznane 

Miejsce wyhodowania: nieznane 

Drzewo: rośnie bardzo silnie, tworzy potężną 

szerokostożkowatą koronę. Pędy jednoroczne 

średnio grube, pokryte dużą liczbą przetchlinek. 

Liść długi i szeroki osadzony na średnio długim 

ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo 

plonuje obficie i corocznie. Jest wytrzymałe na mróz, a kwiaty i pąki kwiatowe są mało 

podatne na przymrozki. 

Zapylacze: 'Büttnera Czerwona', 'Kassina', 'Hedelfińska'. 

Owoc: duży, a przy obfitym plonowaniu średniej 

wielkości (5-6 g). Kształt sercowaty, wydłużony. 

Skórka kremowa pokryta bladoróżowym 

rumieńcem. Miąższ kremowy, miękki, słodki, 

dobrze odchodzący od pestki, bardzo smaczny. 

Pestka mała, wydłużona. Szypułka długości około 

40 mm, sztywna, zielona. 

Zbiór owoców: w końcu drugiego lub na początku trzeciego tygodnia dojrzewania czereśni 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała 

Wrażliwość owoców na pękanie: mała 

Właściwości użytkowe: Odmiana deserowa o dużej plenności, wytrzymała na mróz i mało 

wrażliwa na raka bakteryjnego. Mimo tych zalet ma jedynie znaczenie amatorskie z powodu 

delikatnych i bardzo wrażliwych na transport owoców. 

 

 

 



 

‘BURLAT’ 

 

Pochodzenie: nieznane 

Miejsce wyhodowania: Francja 

Drzewo: rośnie bardzo silnie. Tworzy dość 

zagęszczoną koronę o mocnej konstrukcji z 

silnymi konarami wzniesionymi ku górze. Pędy 

jednoroczne średnio grube do grubych, pokryte 

dużą liczbą przetchlinek. Liść średnio długi i 

średnio szeroki, osadzony na średnio długim ogonku, miodniki jasnoczerwone. Drzewo 

średnio wcześnie wchodzi w okres owocowania, owocuje regularnie, średnio obficie. Jest 

dość wytrzymałe na mróz i mało podatne na choroby. 

Zapylacze: 'Vega', 'Wczesna Riversa', 'Jaboulay', 'Hedelfińska', ‘Van’, ‘Stark Hardy Giant’ 

Owoc: duży o średniej masie 6.5-7 g, 

szerokosercowaty, spłaszczony, pofałdowany. 

Skórka purpurowoczerwona, lśniąca, w pełnej 

dojrzałości prawie czarna. Miąższ 

ciemnoczerwony, jędrny, soczysty, bardzo 

smaczny. Pestka średniej wielkości, wydłużona. 

Szypułka długości około 35 mm, dość gruba.  

Zbiór owoców: w trzecim tygodniu dojrzewania czereśni, najczęściej około 10 dni po 

odmianie 'Rivan'. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała 

Wrażliwość owoców na pękanie: średnia do dużej 

Właściwości użytkowe: Owoce atrakcyjne o dużej wartości handlowej, dobrze znoszą 

transport. Odmiana przydatna do nasadzeń towarowych, a także do ogrodów działkowych, 

zwłaszcza jeśli drzewa są szczepione na podkładkach karłowych. 

 



‘BÜTTNERA CZERWONA’  

(syn. ‘Poznańska’) 

 

Pochodzenie: nieznane 

Miejsce wyhodowania: Niemcy 

Drzewo: rośnie silnie lub bardzo silnie. Tworzy 

kulistą koronę ze wzniesionymi ku górze 

konarami i zwisającymi końcami gałązek. Pędy 

jednoroczne średnio grube, pokryte małą liczbą 

przetchlinek. Liść średnio długi i średnio szeroki, 

osadzony na średnio długim ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo jest wytrzymałe 

na mróz, a pąki kwiatowe i kwiaty są mało wrażliwe na przymrozki, dzięki czemu plonowanie 

jest obfite i coroczne. 

Zapylacze: 'Van', 'Vega', 'Kunzego', 'Hedelfińska' 

Owoc: średniej wielkości lub duży o masie 7,0-

8,0g, szeroko sercowaty. Skórka jasnożółta, 

lśniąca z czerwonym cętkowanym rumieńcem. 

Miąższ jasnożółty, chrząstkowaty, słodki, 

aromatyczny. Sok bezbarwny. Pestka średniej 

wielkości, zaczerwieniona. Szypułka dość długa, 

około 45 mm, przy owocu zgrubiała. 

Zbiór owoców: na przełomie szóstego i siódmego tygodnia dojrzewania czereśni 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała 

Wrażliwość owoców na pękanie: duża 

Właściwości użytkowe: odmiana późna, dojrzewająca najczęściej w drugiej dekadzie lipca, 

dobrze przystosowana do warunków klimatycznych Polski. Coraz rzadziej jest uprawiana w 

sadach towarowych, ponieważ jakością owoców ustępuje nowszym późnym odmianom. Jej 

wadą jest duża podatność owoców na pękanie i gnicie w czasie opadów deszczu. Odmiana 

przydatna do ogrodów działkowych. 



 

‘DÖNISSENA ŻÓŁTA’ 

 

Pochodzenie: przypadkowa siewka 

Miejsce wyhodowania: Niemcy 

Drzewo: rośnie silnie, tworzy koronę 

początkowo wzniesioną ku górze, a z upływem 

lat bardziej rozłożystą. Pędy jednoroczne średnio 

grube, pokryte średnią liczbą przetchlinek. Liść 

średnio długi i średnio szeroki, osadzony na 

średnio długim ogonku, miodniki zielonkawożółtawe. Drzewo wcześnie wchodzi w okres 

owocowania, plonuje regularnie i bardzo obficie. Jest wytrzymałe na mróz. 

Zapylacze: 'Kunzego', 'Schneidera Późna', 'Hedelfińska'. 

Owoc: mały lub średni o masie 4,5-5,0 g, 

szerokosercowaty, o zaokrąglonym czubku. 

Skórka jasnożółta bez rumieńca, cienka. Miąższ 

żółty, dość twardy, mało soczysty, słodki, dość 

smaczny. Półchrząstka. Sok bezbarwny. Pestka 

średniej wielkości, pękata. Szypułka długa, około 

45-50 mm, średniej grubości. 

Zbiór owoców: w szóstym tygodniu dojrzewania czereśni, przeważnie w połowie lipca. Okres 

dojrzałości zbiorczej jest długi. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała 

Wrażliwość owoców na pękanie: duża 

Właściwości użytkowe: Jest jedną z wartościowszych odmian czereśni o żółtych owocach. 

Czereśnie tego typu są popularne w Japonii, a w Polsce cieszą się małym powodzeniem i 

dlatego są rzadko uprawiane. Wadą odmiany jest duża wrażliwość owoców na pękanie i 

odgniatanie się podczas transportu. 

 



‘GUBIŃSKA CZARNA’ 

 

Pochodzenie: nieznane 

Miejsce wyhodowania: Niemcy 

Drzewo: rośnie średnio silnie, tworzy niewielką, 

kulistą koronę, zwykle bez przewodnika. W okres 

owocowania wchodzi dość późno. Plonuje 

regularnie i średnio obficie. Jest średnio 

wytrzymałe na mróz. 

Zapylacze: ‘Sam’, ‘Büttnera Czerwona’ 

Owoc: średniej wielkości o masie około 6,0-6,5 g. 

Kształtem bardzo przypomina czereśnie odmiany 

'Van'. Skórka czarna, lśniąca. Miąższ bardzo 

ciemny, z odcieniem fioletowym, twardy, 

soczysty, słodki, lekko aromatyczny, prawie bez 

goryczki, smaczny. Chrząstka. Sok bardzo ciemny. 

Pestka dość duża, pękata. Szypułka krótka, gruba. 

Zbiór owoców: owoce zaczynają dojrzewać na początku piątego tygodnia dojrzewania 

czereśni, ale można je długo przetrzymać na drzewie. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała 

Wrażliwość owoców na pękanie: mała 

Właściwości użytkowe: Ze względu na słaby wzrost drzew i małą wrażliwość na raka 

bakteryjnego 'Gubińska Czarna' jest polecana do ogrodów działkowych. Do uprawy 

towarowej mniej przydatna, gdyż nie wytrzymuje konkurencji z innymi dojrzewającymi o tej 

samej porze odmianami wielkoowocowymi. 

 

 

 

 



‘HEDELFIŃSKA’ 

 

Pochodzenie: nieznane 

Miejsce wyhodowania: Niemcy 

Drzewo: rośnie silnie. Tworzy rozłożystą koronę 

ze zwisającymi gałęziami. Pędy jednoroczne 

średnio grube, pokryte dość licznymi 

przetchlinkami. Liść średniej długości i szerokości, 

osadzony na średnio długim ogonku, miodniki 

pomarańczowożółte. Drzewo jest mało wytrzymałe na mróz. W okres owocowania wchodzi 

średnio wcześnie. Owocuje obficie i regularnie. 

Zapylacze: 'Sam', 'Summit', 'Schneidera Późna', 

'Napoleona', 'Büttnera Czerwona'. 

Owoc: duży o masie 7,5 - 8,5 g, wydłużony. Skórka 

wiśniowobrązowa, lśniąca. Miąższ 

ciemnoczerwony, chrząstkowaty, bardzo smaczny. 

Pestka średniej wielkości, jajowata, wydłużona. 

Szypułka średniej długości, dość gruba. 

Zbiór owoców: w szóstym lub w siódmym tygodniu dojrzewania czereśni, przeważnie w 

drugiej dekadzie lipca. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: duża 

Wrażliwość owoców na pękanie: duża 

Właściwości użytkowe: odmiana, której owoce mają dużą wartość handlową. Mimo wad 

takich jak duża wrażliwość na mróz i na raka bakteryjnego oraz podatność owoców na 

pękanie jest nadal uważana przez wielu sadowników za cenną ciemnoowocową odmianę 

czereśni o późnej porze dojrzewania owoców. 

 

 

 



‘HEIDEGGER’ 

 

Pochodzenie: siewka nieznanego pochodzenia 

Miejsce wyhodowania: Szwajcaria 

Drzewo: rośnie silnie, tworzy luźną koronę o 

mocnej konstrukcji. Konary grube, wzniesione ku 

górze, mało rozgałęziające się. Pędy jednoroczne 

umiarkowanie grube, pokryte średnio licznymi 

przetchlinkami. Liść długi i wąski, osadzony na 

długim ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo wchodzi dość późno w okres 

owocowania, plonuje regularnie, średnio obficie. Jest dość wrażliwe na mróz. 

Zapylacze: 'Vega', 'Sam' 

Owoc: średniej wielkości o masie około 7 g, 

nerkowatego kształtu. Skórka dość gruba, 

ciemnoczerwona, błyszcząca. Miąższ czerwony, 

ciemniejszy przy pestce, twardy z lekką goryczką, 

soczysty, smaczny. Pestka dość duża, wydłużona, 

pękata. Szypułka długa, około 50 mm, wiotka. 

Zbiór owoców: owoce dojrzewają w końcu piątego tygodnia dojrzewania czereśni. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała 

Wrażliwość owoców na pękanie: mała 

Właściwości użytkowe: Odmiana interesująca ze względu na małą podatność owoców na 

pękanie i dużą wytrzymałość na transport. Jej uprawę w Polsce ogranicza dość duża 

wrażliwość drzew na mróz i zbyt drobne owoce w porównaniu z innymi odmianami o 

podobnej porze dojrzewania. 

 

 

 

 



 

‘HULDRA’ 

 

Pochodzenie: ‘Erianne’ x ‘Almän Gulröd’ 

Miejsce wyhodowania: Szwecja 

Drzewo: rośnie średnio silnie. Tworzy rozłożystą, 

średniej gęstości koronę. Pędy jednoroczne 

umiarkowanie grube, pokryte średnio licznymi 

przetchlinkami. Liść średniej długości i szerokości, 

osadzony na średnio długim ogonku, miodniki 

pomarańczowożółte. Drzewo wcześnie wchodzi w okres owocowania i dobrze plonuje. Jest 

wytrzymałe na mróz. 

Zapylacze: będą badane 

Owoc: średniej wielkości o masie ok. 6,5 g, 

sercowaty. Skórka ciemnoczerwona, a w pełnej 

dojrzałości owocu prawie czarna, lśniąca. Miąższ 

czerwony, dość jędrny, średnio smaczny. Pestka 

średniej wielkości lub duża, wydłużona. Szypułka 

średniej długości, ok. 40 mm, średnio gruba. 

Zbiór owoców: w szóstym tygodniu dojrzewania czereśni. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: duża 

Wrażliwość owoców na pękanie: mała 

Właściwości użytkowe: ‘Huldra’ może znaleźć zastosowanie w uprawie amatorskiej. Do 

sadów towarowych jest mało przydatna ze względu na zbyt drobne owoce. 

 

 

 

 

 



‘JABOULAY’ 

(syn. ‘Żabula’, ‘Liońska’, ‘Ramon Oliwa’) 

 

Pochodzenie: nieznane 

Miejsce wyhodowania: Francja 

Drzewo: rośnie bardzo silnie. Tworzy rozłożystą, 

nieregularnie zbudowaną koronę z długimi, 

powyginanymi konarami. Pędy jednoroczne 

średnio grube, pokryte średnio licznymi 

przetchlinkami. Liść długi i wąski, osadzony na 

średnio długim ogonku, miodniki ciemnoczerwone. W okres owocowania wchodzi późno, w 

4-5 roku po posadzeniu. Plonuje średnio obficie. Jest dość wytrzymałe na mróz. 

Zapylacze: ‘Hedelfińska’, ‘Wczesna Riversa’. 

Owoc: średniej wielkości o masie 5,5 - 6,5 g, 

szerokosercowaty, lekko spłaszczony z 

charakterystycznym żeberkiem wzdłuż linii szwu. 

Skórka ciemnoczerwona, błyszcząca. Miąższ dość 

twardy, soczysty, aromatyczny, smaczny. 

Półchrząstka. Pestka duża, wydłużona. Szypułka 

długa (45 - 50 mm), dość gruba, zielona. 

Zbiór owoców: W trzecim tygodniu dojrzewania czereśni. Owoce dojrzewają bardzo 

nierównomiernie. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała do średniej 

Wrażliwość owoców na pękanie: bardzo duża 

Właściwości użytkowe: ‘Jaboulay’ była dość popularna w sadach i ogrodach przydomowych. 

Została jednak zastąpiona przez bardziej od niej wartościową odmianę ‘Burlat’. 

 

 

 



 

‘JOHANNA’ 

 

Pochodzenie: ‘Schneidera Późna’ x ‘R 57/104’ 

Miejsce wyhodowania: Niemcy 

Drzewo: rośnie silnie. W okres owocowania 

wchodzi średnio wcześnie i plonuje 

umiarkowanie obficie. Pędy jednoroczne średnio 

grube, pokryte nielicznymi przetchlinkami. Liść 

średnio długi i średnio szeroki osadzony na 

długim ogonku, miodniki ciemnoczerwone. 

Drzewo średnio wcześnie wchodzi w okres owocowania i plonuje umiarkowanie obficie.  

Zapylacze: ‘Burlat’, ‘Vega’. 

Owoc: średniej wielkości o masie około 6,5 g, 

sercowaty, pofałdowany przy szypułce. Skórka 

ciemnoczerwona, lśniąca. Miąższ czerwony, przy 

pestce ciemniejszy, początkowo 

półchrząstkowaty, ale u owoców dojrzałych 

miękki. Pestka średniej wielkości, wydłużona. 

Szypułka długa i średnio gruba, jasnozielona. 

Zbiór owoców: W końcu trzeciego i na początku czwartego tygodnia dojrzewania czereśni. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała 

Wrażliwość owoców na pękanie: średnia 

Właściwości użytkowe: ‘Johanna’ jest przydatna do uprawy amatorskiej. Do uprawy 

towarowej nie jest polecana ze względu na zbyt drobne i miękkie owoce. 

 

 

 

 

 

 



‘KARESOVA’ 

(syn. ‘Karesova Rana’) 

 

Pochodzenie: siewka nieznanego pochodzenia 

Miejsce wyhodowania: Czechy 

Drzewo: rośnie średnio silnie. Tworzy kształtną, 

gęstą, stożkową lub kulistą koronę o średnio 

silnej konstrukcji. Niżej położone gałęzie zwisają 

ku dołowi. Pędy jednoroczne grube, pokryte 

nielicznymi przetchlinkami. Liść średniej długości 

i szerokości, osadzony na długim ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo jest średnio 

wrażliwe na mróz, wcześnie wchodzi w okres owocowania, plonuje regularnie i obficie.  

Zapylacze: 'Wczesna Riversa', 'Merton Premier', 'Schneidera Późna'  

Owoc: średniej wielkości, o masie około 6,0 g, 

kształtu sercowatego. Skórka cienka, 

ciemnoczerwona z odcieniem brązowym. Miąższ 

czerwony, średnio twardy, soczysty, 

aromatyczny, bardzo smaczny. Sok 

ciemnoczerwony. Pestka mała, o zaokrąglonych 

licach. Szypułka długa i dość cienka. 

Zbiór owoców: w trzecim tygodniu dojrzewania czereśni, prawie równocześnie z odmianą 

‘Burlat’ lub 2-3 dni później. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała 

Wrażliwość owoców na pękanie: mała do średniej 

Właściwości użytkowe: wczesna odmiana czereśni o smacznych i mało podatnych na 

pękanie owocach, charakteryzująca się wysoką zdrowotnością drzew. Przydatna do ogrodów 

działkowych. Ze względu na małą podatność owoców na pękanie ‘Karesova’ może być 

uprawiana zamiast odmiany ‘Burlat’ w rejonach o dużej ilości opadów, np. na Podkarpaciu. 

 



‘KARINA’ 

 

Pochodzenie: ‘Schneidera Późna’ x ‘Rube’ 

Miejsce wyhodowania: Niemcy 

Drzewo: rośnie silnie. Tworzy kształtną, 

szerokostożkowatą koronę. Pędy jednoroczne 

średniej grubości, pokryte nielicznymi 

przetchlinkami. Liść średniej długości i szerokości, 

osadzony średnio długim ogonku. Drzewo 

wcześnie wchodzi w okres owocowania, plonuje 

obficie i regularnie. Jest dość wytrzymałe na mróz. 

Zapylacze: ‘Alma’, ‘Bianca’ 

Owoc: duży o masie 7,5 - 9,0 g, 

szerokosercowaty. Skórka ciemnoczerwona, 

błyszcząca. Miąższ jasnoczerwony, 

chrząstkowaty, soczysty, aromatyczny, smaczny. 

Pestka średniej wielkości, wydłużona. Szypułka 

dość długa, około 45 mm, średniej grubości, 

zielona, lekko ordzawiona. 

Zbiór owoców: w siódmym tygodniu dojrzewania czereśni. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała do średniej 

Wrażliwość owoców na pękanie: mała 

Właściwości użytkowe: ‘Karina’ jest atrakcyjną, dobrze plonującą, późną odmianą czereśni. 

Zyskuje ona coraz większe uznanie wśród sadowników, chociaż jej owoce wyglądem i 

smakiem nie dorównują dojrzewającej w podobnym terminie odmianie Kordia’. Drzewa są 

jednak bardziej wytrzymałe na mróz i mniej niezawodne w plonowaniu. 

 

 

 



‘KAVICS’ 

 

Pochodzenie: ‘Germersdorfska’ x ‘Budakalaszi’ 

Miejsce wyhodowania: Węgry 

Drzewo: rośnie średnio silnie. Tworzy 

rozłożystą, średniej gęstości koronę. Pędy 

jednoroczne umiarkowanie grube, pokryte 

średnio licznymi przetchlinkami. Liść długi i 

średnio szeroki, osadzony na średnio długim 

ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo jest dość wytrzymałe na mróz. Kwitnie 

średnio wcześnie, a plonuje zwykle słabo, ponieważ pąki kwiatowe są uszkadzane przez 

późnowiosenne przymrozki.  

Zapylacze: ‘Stella’, ‘Van’, ‘Katalin’ 

Owoc: duży o masie 8,0-8,5 g, sercowaty. Skórka 

ciemnoczerwona, a w pełnej dojrzałości prawie 

czarna. Miąższ ciemnoczerwony, bardzo ciemny 

przy pestce, wyjątkowo twardy, smaczny. Pestka 

średniej wielkości, wydłużona. Szypułka dość 

krótka, ok. 30-35 mm długości, średnio gruba. 

Zbiór owoców: w końcu szóstego lub na początku siódmego tygodnia dojrzewania czereśni. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: w trakcie badań 

Wrażliwość owoców na pękanie: mała 

Właściwości użytkowe: odmiana o atrakcyjnych, bardzo twardych owocach, ale niestety 

bardzo zawodna w plonowaniu w warunkach klimatycznych Polski.  

 

 

 

 

 



‘KORDIA’ 

 

Pochodzenie: nieznane 

Miejsce wyhodowania: Czechy 

Drzewo: rośnie początkowo silnie, a w pełni 

owocowania średnio silnie. Tworzy 

szerokostożkowatą koronę, która z czasem staje 

się bardziej rozłożysta. Pędy jednoroczne średnio 

grube, pokryte nielicznymi przetchlinkami. Liść 

średniej długości i szerokości, osadzony na średnio długim ogonku, miodniki jasnoczerwone. 

Drzewo wcześnie wchodzi w okres owocowania, plonuje dobrze i dość regularnie. Jest mało 

podatne na choroby, ale w czasie surowych zim przemarza. Pąki kwiatowe są dość często 

uszkadzane przez mróz lub późnowiosenne przymrozki. 

Zapylacze:  ‘Schneidera Późna’, ‘Van’, ‘Sam’, ‘Heidegger’, ‘Hedelfińska’ 

Owoc: duży lub bardzo duży o masie 8,0 - 10,0 g, 

sercowaty, wydłużony. Skórka 

karminowoczerwona z odcieniem brązowym, 

lśniąca. Miąższ twardy, chrząstkowaty, 

jasnoczerwony, aromatyczny, bardzo smaczny. 

Pestka duża, lekko wygięta przy wierzchołku. 

Szypułka długości ok. 45 mm, średniej grubości. 

Zbiór owoców: w siódmym tygodniu dojrzewania czereśni, po owocach odmiany 

‘Hedelfińska’. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała 

Wrażliwość na pękanie: średnia 

Właściwości użytkowe: ‘Kordia’ jest bardzo wartościową, późną odmianą czereśni o 

dorodnych, smacznych owocach, głównie deserowych, które mają bardzo dużą wartość 

handlową. Polecana do sadów towarowych i amatorskich przede wszystkim w 

najcieplejszych rejonach kraju. 



‘KRISTIN’ 

 

Pochodzenie: brak danych 

Miejsce wyhodowania: USA 

Drzewo: rośnie silnie. Tworzy rozłożystą koronę 

ze zwisającymi dolnymi gałęziami. Pędy 

jednoroczne średnio grube, pokryte średnio 

licznymi przetchlinkami. Liść średniej długości i 

szerokości, osadzony na średnio długim ogonku, 

miodniki pomarańczowożółte. Drzewo wcześnie 

wchodzi w okres owocowania. Owocuje bardzo obficie i regularnie. Na mróz jest średnio 

wytrzymałe. 

Zapylacze: ‘Hedelfińska’, ‘Jaboulay’, ‘Kassina’, ‘Schneidera Późna’ 

Owoc: średniej wielkości o masie około 6 g, 

szerokosercowaty. Skórka cienka, 

ciemnoczerwona z silnym połyskiem, w pełnej 

dojrzałości prawie czarna. Miąższ 

ciemnoczerwony, dość twardy, aromatyczny, 

bardzo smaczny. Pestka mała, jajowata. Szypułka 

dość długa, ok. 45 mm, cienka, lekko ordzawiona. 

Zbiór owoców: na przełomie piątego i szóstego tygodnia dojrzewania czereśni, przeważnie w 

końcu czerwca lub na początku lipca. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała 

Wrażliwość owoców na pękanie: mała 

Właściwości użytkowe: Odmiana plenna, o smacznych i mało podatnych na pękanie 

owocach, przydatna głównie do nasadzeń amatorskich. Pod względem wielkości owoców nie 

wytrzymuje konkurencji z innymi odmianami dojrzewającymi w podobnym terminie. 

 

 

 

 



 

‘KRUPNOPŁODNA’ 

 

Pochodzenie: ‘Napoleon Biełaja’ x mieszanina 

pyłku odmian: ‘Walerij Czkałow’ +‘Elton’ + 

‘Jaboulay’. 

Miejsce wyhodowania: Melitopol, Ukraina 

Drzewo: rośnie silnie. Tworzy rozłożystą, 

średnio zagęszczoną koronę. Pęd jednoroczny 

średniej grubości, pokryty średnio licznymi 

przetchlinkami. Liść średniej długości i szerokości, osadzony na średnio długim ogonku. 

Plonuje dość dobrze i regularnie. Odmiana wytrzymała na mróz. 

Zapylacze: ‘Emperor Francis’  

Owoc: duży lub bardzo duży o masie 9,0 – 10 g, 

kulisty lub prawie nerkowaty. Skórka 

ciemnoczerwona z połyskiem, a w pełnej 

dojrzałości - prawie czarna. Miąższ 

ciemnoczerwony, twardy, chrząstkowaty. Pestka 

średniej wielkości, owalna.  

Zbiór owoców: w siódmym tygodniu dojrzewania czereśni. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: w trakcie badań 

Wrażliwość owoców na pękanie: bardzo duża 

Właściwości użytkowe: atrakcyjna odmiana czereśni o późnym terminie dojrzewania 

owoców. Jej przydatność do uprawy w Polsce ogranicza jednak bardzo duża podatność 

owoców na pękanie.  

 

 

 



 

‘KUNZEGO’ 

 

Pochodzenie: nieznane 

Miejsce wyhodowania: Niemcy 

Drzewo: rośnie silnie. Tworzy rozłożystą koronę 

ze zwisającymi dolnymi gałęziami. Pędy 

jednoroczne średnio grube, pokryte nielicznymi 

przetchlinkami. Liść długi i wąski, osadzony na 

średnio długim ogonku, miodniki 

pomarańczowożółte. Drzewo wcześnie wchodzi w okres owocowania. Owocuje bardzo 

obficie i regularnie. Na mróz jest średnio wytrzymałe. 

Zapylacze: ‘Hedelfińska’, ‘Jaboulay’, ‘Kassina’, ‘Schneidera Późna’ 

Owoc: średniej wielkości o masie 5-6 g, 

szerokosercowaty, ścięty na wierzchołku. Skórka 

cienka, jasnożółta, pokryta karminowym 

rumieńcem, który u owoców dojrzałych pokrywa 

prawie całą powierzchnię. Miąższ jasnożółty, dość 

ścisły, słodki, aromatyczny, smaczny. Pestka mała, 

pękata. Szypułka długa, lekko ordzawiona. 

Zbiór owoców: w czwartym tygodniu dojrzewania czereśni, przeważnie w końcu czerwca. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała 

Wrażliwość owoców na pękanie: mała 

Właściwości użytkowe: odmiana plenna, przydatna do nasadzeń amatorskich w cieplejszych 

rejonach kraju. Owoce są bardzo smaczne, ale niezbyt duże i mało wytrzymałe na transport. 

 

 

 

 



 

‘LAMBERT’ 

 

Pochodzenie: ‘Napoleona’ x ‘Black Heart’ 

Miejsce wyhodowania: Oregon, USA 

Drzewo: rośnie silnie. Tworzy gęstą, rozłożystą koronę o 

mocnej konstrukcji. Pędy jednoroczne średnio grube, 

pokryte dużą liczbą przetchlinek. Liść średniej długości i 

szerokości, osadzony na średnio długim ogonku, miodniki 

pomarańczowożółte. Drzewo średnio wcześnie wchodzi w 

okres owocowania, ale plonuje corocznie. Jest średnio 

wytrzymałe na mróz. 

Zapylacze: ‘Kunzego’, ‘Van’, ‘Hedelfińska’, ‘Schneidera Późna’. 

Owoc: duży lub bardzo duży o średniej masie 8,0 - 

8,5 g, a w sprzyjających warunkach jeszcze 

większy (do 10 g), sercowaty. Skórka 

bordowoczerwona z połyskiem. Miąższ czerwony, 

chrząstkowaty, soczysty i smaczny. Pestka 

średniej wielkości, wydłużona. Szypułka średniej 

długości (ok. 45 mm) i grubości, jasnozielona. 

Zbiór owoców: na przełomie siódmego i ósmego tygodnia dojrzewania czereśni, po 

odmianie Hedelfińska. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: średnia do małej 

Wrażliwość owoców na pękanie: bardzo duża 

Właściwości użytkowe: interesująca odmiana czereśni o bardzo późnej porze dojrzewania 

owoców i wysokiej plenności drzew. Uprawę tej czereśni ogranicza jednak bardzo duża 

podatność owoców na pękanie i gnicie w czasie deszczu. 

 

 



 

‘LAPINS’ 

 

Pochodzenie: ‘Van’ x ‘Stella’ 

Miejsce wyhodowania: Summerland, Kanada  

Drzewo: rośnie umiarkowanie silnie. Tworzy 

zwartą koronę o konarach wzniesionych ku 

górze. Pędy jednoroczne umiarkowanie grube, 

pokryte średnio licznymi przetchlinkami. Liść 

średniej długości i szerokości, osadzony na 

średnio długim ogonku, miodniki zielonkawożółte. Drzewo wcześnie wchodzi w okres 

owocowania, plonuje dobrze i regularnie. Jest mało wytrzymałe na mróz, dlatego przy 

sadzeniu należy zwrócić uwagę na korzystną lokalizację sadu. 

Zapylacze: odmiana samopłodna 

Owoc: duży lub bardzo duży o masie 8,5 – 9,0 g, 

kulisty, spłaszczony na wierzchołku. Skórka 

pomarańczowoczerwona z połyskiem. Miąższ 

jasnoczerwony, chrząstkowaty, soczysty, 

umiarkowanie aromatyczny, bardzo smaczny. Sok 

jasnoczerwony. Pestka średniej wielkości, kulista. 

Szypułka średniej długości, dość gruba. 

Zbiór owoców: w siódmym tygodniu dojrzewania czereśni. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: w trakcie badań 

Wrażliwość owoców na pękanie: mała 

Właściwości użytkowe: ‘Lapins’ jest atrakcyjną, późno dojrzewającą, samopłodną odmianą 

czereśni. Owoce zawiązują się w skupiskach, w związku z czym w wilgotne lata są dość 

podatne na gnicie. Dobrze znoszą transport oraz są przydatne do przechowywania w chłodni. 

 

 



 

‘LINDA’ 

 

Pochodzenie: ‘Hedelfińska’ x ‘Germersdorfska’ 

Miejsce wyhodowania: Węgry 

Drzewo: rośnie umiarkowanie silnie lub silnie. Tworzy 

luźną, rozłożystą koronę. Pędy jednoroczne średnio 

grube, pokryte nielicznymi przetchlinkami. Liść średniej 

długości i szerokości, osadzony na średnio długim 

ogonku, miodniki pomarańczowożółte. W warunkach 

klimatycznych Węgier wcześnie wchodzi w okres 

owocowania, plonuje corocznie i bardzo obficie. W 

Polsce niestety jest zawodna w plonowaniu, ponieważ jej 

pąki kwiatowe są wrażliwe na późnowiosenne przymrozki.  

Zapylacze: ‘Margit’, ‘Germersdorfska’, ‘Van’, ‘Hedelfińska’, ‘Katalin’ 

Owoc: duży lub bardzo duży o masie 8,5 – 10 g. 

Skórka dość gruba, wiśniowoczerwona, 

błyszcząca. Miąższ czerwony, chrząstkowaty, 

słodko-kwaskowy, bardzo smaczny. Pestka 

średniej wielkości, kulista lub lekko wydłużona. 

Szypułka długa, ok. 50-55 mm, średniej grubości, 

jasnozielona. 

Zbiór owoców: na przełomie szóstego i siódmego tygodnia dojrzewania czereśni. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała 

Wrażliwość owoców na pękanie: średnia 

Właściwości użytkowe: Na Węgrzech ‘Linda’ uważana jest za duże osiągnięcie hodowlane. 

Zastępuje tam powszechnie uprawianą odmianę ‘Germersdorfska’. Owoce są przydatne do 

bezpośredniej konsumpcji oraz do przetwórstwa. Jej przydatność do uprawy w warunkach 

klimatycznych Polski ogranicza słabe plonowanie. 



 

 

‘LOTKA TRZEBNICKA’ 

 

Pochodzenie: nieznane 

Miejsce wyhodowania: Polska 

Drzewo: rośnie silnie, tworzy rzadką, nieregularną i trudną 

do formowania koronę ze zwisającymi dolnymi gałęziami. 

Jest średnio wytrzymałe na mróz i mało podatne na 

choroby. Pędy jednoroczne średniej grubości, pokryte 

średnio licznymi przetchlinkami. Liść długi i średnio szeroki, 

osadzony na długim ogonku, miodniki jasnoczerwone. 

Drzewo średnio wcześnie wchodzi w okres owocowania i 

dość dobrze plonuje. 

Zapylacze: ‘Kunzego’, ‘Büttnera Czerwona’, ‘Hedelfińska’ 

Owoc: średniej wielkości o masie 6,0 - 7,0 g, 

sercowaty, wydłużony. Skórka lśniąca, dość gruba, 

barwy brązowoczerwonej, a w pełnej dojrzałości 

brązowo czarna. Miąższ ciemnoczerwony, 

półchrząstkowaty, słodko-winny, bardzo smaczny. 

Pestka duża, wydłużona o licach jajowatych. 

Szypułka bardzo długa (50 - 60 mm), wiotka. 

Zbiór owoców: w czwartym tygodniu dojrzewania czereśni, przeważnie pod koniec czerwca 

lub na początku lipca. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała 

Wrażliwość owoców na pękanie: mała 

Właściwości użytkowe: Odmiana deserowa i przetwórcza, przydatna do ogrodów 

działkowych. Bardzo dobrze owocuje zwłaszcza w Polsce południowo-zachodniej. 

 



 

 

‘ŁUCZISTAJA’ 

 

Pochodzenie: ‘Dönissena Żółta’ x ‘Jaboulay’ 

Miejsce wyhodowania: Ukraina 

Drzewo: rośnie średnio silnie. Tworzy rozłożystą, 

dość luźną koronę. Drzewo jest wytrzymałe na 

mróz. Kwitnie średnio wcześnie, wcześnie 

wchodzi w okres owocowania i obficie, 

corocznie plonuje.  

Zapylacze: będą badane 

Owoc: średniej wielkości o masie ok. 6,5 g, 

sercowaty. Skórka żółta, ale znaczną jej 

powierzchnię pokrywa czerwony rumieniec. 

Miąższ kremowobiały, dość miękki, słodko-

kwaskowy, smaczny. Sok bezbarwny. Pestka 

średniej wielkości, owalna. Szypułka długa, ok. 

50-55 mm i dość gruba. 

Zbiór owoców: pod koniec trzeciego tygodnia dojrzewania czereśni. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała 

Wrażliwość owoców na pękanie: mała 

Właściwości użytkowe: Dobrze plonująca odmiana o smacznych, ale zbyt miękkich owocach. 

Przydatna do uprawy amatorskiej. 

 

 

 

 



 

‘MELITOPOLSKA RANNA’ 

 

Pochodzenie: ‘Emperor Francis’ x ‘Marchijska’ 

Miejsce wyhodowania: Melitopol, Ukraina 

Drzewo: rośnie silnie. Tworzy półwzniesioną, 

dość zagęszczoną koronę. Pęd jednoroczny 

średniej grubości, pokryty licznymi 

przetchlinkami. Antocyjanowe zabarwienie 

wierzchołka średnio silne. Liść jasnozielony, bez 

połysku, średniej długości i szerokości, osadzony 

na średnio długim ogonku. Miodniki ciemnoczerwone. Drzewo wchodzi średnio wcześnie w 

okres owocowania, najczęściej w trzecim roku po posadzeniu. Plonuje obficie i regularnie. 

Jest wytrzymałe na mróz. 

Zapylacze: ‘Walerij Czkałow’, ‘Skorospiełka’ 

Owoc: średniej wielkości o masie 5,0-5,5 g, 

kulisty, spłaszczony na wierzchołkach. Skórka 

ciemnoczerwona z połyskiem. Miąższ czerwony, 

dosyć miękki, średnio soczysty, smaczny. Sok 

czerwony. Pestka średniej wielkości, kulista. 

Szypułka średniej długa, około 40-45 mm, dość 

gruba, zielona. 

Zbiór owoców: w drugim tygodniu dojrzewania czereśni, pomiędzy odmianą ‘Rivan’ i 

‘Burlat’. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: w trakcie badań 

Wrażliwość owoców na pękanie: średnia 

Właściwości użytkowe: Interesująca odmiana czereśni ze względu na wczesne dojrzewanie 

owoców. Jej przydatność do uprawy w Polsce jest badana. 



 

 

‘MERCHANT’ 

 

Pochodzenie: siewka z wolnego zapylenia odmiany ‘Merton Glory’ 

Miejsce wyhodowania: Anglia 

Drzewo: rośnie średnio silnie, tworzy szeroką, 

rozłożystą koronę o konarach odchodzących od 

pnia pod szerokim kątem. Pędy jednoroczne 

umiarkowanie grube, pokryte średnio licznymi 

przetchlinkami. Liść długi i średnio szeroki, 

osadzony na średnio długim ogonku, miodniki 

ciemnoczerwone. Drzewo kwitnie wcześnie, plonuje średnio dobrze, a czasami słabo, 

ponieważ pąki kwiatowe są podatne na uszkodzenia przez późnowiosenne przymrozki.  

Zapylacze: ‘Vega’ 

Owoc: średniej wielkości lub duży o masie 7,5-8,0 

g. Skórka ciemnoczerwona, a w pełnej dojrzałości 

prawie czarna, błyszcząca. Miąższ czerwony, dość 

twardy, bardzo smaczny. Sok czerwony. Pestka 

dość duża, wydłużona. Szypułka dość długa, 

gruba. 

Zbiór owoców: pod koniec czwartego lub na początku piątego tygodnia dojrzewania 

czereśni. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała 

Wrażliwość owoców na pękanie: mała 

Właściwości użytkowe: ‘Merchant’ jest odmianą o atrakcyjnych, smacznych i mało 

podatnych na pękanie owocach. Zdobywa popularność w sadach niemieckich. Jego 

przydatność do uprawy w Polsce jest badana. 

  



 

‘MERLA’ 

 

Pochodzenie: siewka odmiany ‘Merton Late’ 

Miejsce wyhodowania: Anglia 

Drzewo: rośnie stosunkowo słabo, nawet jeśli 

jest szczepione na siewkach czereśni ptasiej. 

Tworzy dość luźną, rozłożystą koronę. Pędy 

jednoroczne umiarkowanie grube, pokryte 

średnio licznymi przetchlinkami. Antocyjanowe 

zabarwienie wierzchołka umiarkowanie silne. 

Liść błyszczący, średniej długości i szerokości, osadzony na długim ogonku. Drzewo wcześnie 

wchodzi w okres owocowania, plonuje obficie i corocznie. Jest wytrzymałe na mróz i mało 

podatne na choroby.  

Zapylacze: ‘Vega’, ‘Kunzego’, ‘Burlat’ 

Owoc: średniej wielkości o masie 6,5-7,2 g, 

sercowaty. Skórka jest żółta, ale dużą jej 

powierzchnię pokrywa piękny, karminowy 

rumieniec. Miąższ kremowożółty, miękki, i bardzo 

smaczny. Sok bezbarwny. Pestka średniej 

wielkości, wydłużona. Szypułka średnio długa, 

najczęściej ok. 40 mm, średnio gruba. 

Zbiór owoców: w czwartym tygodniu dojrzewania czereśni. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała 

Wrażliwość owoców na pękanie: mała 

Właściwości użytkowe: Odmiana wybitnie deserowa o bardzo smacznych owocach. Ze 

względu na słaby wzrost drzew i małą wrażliwość na choroby jest przydatna na działki. 

Możliwość jej uprawy towarowej jest ograniczona ze względu na zbyt miękkie owoce, które 

źle znoszą transport. 



 

‘MERTON PREMIER’ 

 

Pochodzenie: ‘Emperor Francis’ x ‘Bedford 

Prolific’ 

Miejsce wyhodowania: Anglia 

Drzewo: rośnie średnio silnie, tworzy kulistą 

koronę o niezbyt silnej konstrukcji i gałęziach 

wzniesionych ku górze. Pędy jednoroczne 

umiarkowanie grube, pokryte średnio licznymi 

przetchlinkami. Liść długi i średnio szeroki, 

osadzony na średnio długim ogonku, miodniki ciemnoczerwone. Drzewo wcześnie wchodzi w 

okres owocowania, owocuje obficie i regularnie. Jest średnio wrażliwe na mróz. 

Zapylacze: ‘Burlat’, ‘Vega’ 

Owoc: średniej wielkości o masie około 5,0 g, 

kulisty lub lekko wydłużony. Skórka 

ciemnopurpurowa z licznymi drobnymi 

przetchlinkami, a w pełnej dojrzałości owocu 

prawie czarna. Miąższ czerwony, średnio ścisły, 

soczysty, słodki. Pestka mała, prawie kulista. 

Szypułka średniej długości, dość sztywna. 

Zbiór owoców: w końcu trzeciego lub na początku czwartego tygodnia dojrzewania czereśni, 

przeważnie w końcu czerwca. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: odmiana odporna 

Wrażliwość owoców na pękanie: mała 

Właściwości użytkowe: Odmiana odporna na raka bakteryjnego. Przydatna szczególnie do 

uprawy amatorskiej. Do sadów towarowych jest mniej polecana, ponieważ owoce są 

zaledwie średniej wielkości. 

 



‘NEW YORK 980.1’ 

 

Pochodzenie: prawdopodobnie siewka odmiany ‘Schneidera 

Późna’ 

Miejsce wyhodowania: USA 

Drzewo: rośnie silnie. Tworzy kształtną koronę o dość 

mocnej konstrukcji z dolnymi gałęziami zwisającymi ku 

dołowi. Pędy jednoroczne umiarkowanie grube. Liść średniej 

długości i szerokości, osadzony na długim ogonku, miodniki 

jasnoczerwone. Drzewo wcześnie wchodzi w okres 

owocowania i obficie plonuje. Jest dość wrażliwe na mróz. 

Zapylacze: ‘Büttnera Czerwona’, ‘Hedelfińska’ 

Owoc: duży, lub bardzo duży o masie 7,5 -  8,5 g, 

ale nierzadko osiągający masę 10 g. , nerkowaty, 

wyraźnie ścięty na wierzchołku. Skórka 

ciemnoczerwona, a w pełnej dojrzałości prawie 

czarna. Miąższ ciemnoczerwony, chrząstkowaty, 

soczysty, winno-słodki, smaczny. Pestka średniej 

wielkości, kulista. Szypułka dość długa i gruba. 

Zbiór owoców: na początku szóstego tygodnia dojrzewania czereśni, kilka dni przed odmianą 

‘Büttnera Czerwona’ 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: średnia 

Wrażliwość owoców na pękanie: duża 

Właściwości użytkowe: Czereśnia o bardzo ładnych, smacznych owocach. Jej przydatność do 

szerokiej uprawy ogranicza mała wytrzymałość drzew na mróz i wysoka podatność owoców 

na pękanie. 

 

 

 



 

‘NEWSTAR’ 

(syn. ‘New Star’) 

 

Pochodzenie: ‘Van’ x ‘Stella’ 

Miejsce wyhodowania: Summerland, Kanada 

Drzewo: rośnie średnio silnie. Tworzy kształtną, 

dobrze rozgałęzioną koronę. Pędy jednoroczne 

umiarkowanie grube, pokryte średnio licznymi 

przetchlinkami. Liść średniej długości i 

szerokości, osadzony na średnio długim ogonku, 

miodniki jasnoczerwone. Drzewo wcześnie wchodzi w okres owocowania. Plonuje regularnie 

i obficie.  

Zapylacze: odmiana samopłodna 

Owoc: duży lub bardzo duży, o średniej masie 8,5 

- 9,5 g, nerkowaty. Skórka purpurowoczerwona, 

błyszcząca. Miąższ ciemnoczerwony, słodki i 

soczysty. Pestka mała, owalna. Szypułka średniej 

długości, najczęściej około 40 mm, dość cienka.  

Zbiór owoców: w końcu piątego lub na początku szóstego tygodnia dojrzewania czereśni. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: w toku badań 

Wrażliwość owoców na pękanie: duża 

Właściwości użytkowe: Nowa wielkoowocowa i samopłodna odmiana czereśni, ale 

przydatna głównie na działki. Jej przydatność do uprawy towarowej ogranicza duża 

podatność owoców na pękanie i gnicie. 

 

 

 

 



‘OKTAVIA’ 

 

Pochodzenie: ‘Schneidera Późna’ x   ‘R 57/35’ 

Miejsce wyhodowania: Niemcy 

Drzewo: rośnie średnio silnie. Tworzy 

zagęszczoną koronę z dużą liczbą drobnych 

gałęzi. Pędy jednoroczne umiarkowanie grube, 

pokryte średnio licznymi przetchlinkami. Liść 

średniej długości i szerokości, osadzony na 

średnio długim ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo wcześnie wchodzi w okres 

owocowania i dość dobrze plonuje. Jest wytrzymałe na mróz. 

Zapylacze: ‘Sam’, ‘Schneidera Późna’ 

Owoc: duży o masie 8,0 – 9,0 g, owalny, lekko 

asymetryczny. Skórka mahoniowoczerwona, a w 

pełnej dojrzałości prawie czarna. Miąższ 

ciemnoczerwony, chrząstkowaty, smaczny. Sok 

bordowoczerwony. Pestka stosunkowo duża, 

wydłużona. Szypułka długa (50-55 mm), średniej 

grubości, jasnozielona. 

Zbiór owoców: pod koniec szóstego lub na początku siódmego tygodnia dojrzewania 

czereśni. Owoce dojrzewają nierównomiernie. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: w toku badań 

Wrażliwość owoców na pękanie: średnia 

Właściwości użytkowe: ‘Octavia’ jest przydatna do uprawy towarowej w Polsce, ale pod 

względem jakości owoców nie dorównuje takim odmianom jak: ‘Sylvia’, ‘Kordia’ czy ‘Regina’. 

 

 

 

 



‘POLA’ 

 

Pochodzenie: siewka z wolnego zapylenia odmiany ‘Schneidera Późna’ 

Miejsce wyhodowania: ISK Skierniewice, Polska 

Drzewo: rośnie średnio silnie lub silnie, zależnie 

od rodzaju gleby i podkładki. Tworzy kulistą, 

bardzo kształtną koronę z szerokimi kątami 

rozwidleń. Pędy jednoroczne umiarkowanie 

grube, pokryte średnio licznymi przetchlinkami. 

Liść długi i średnio szeroki, osadzony na średnio 

długim ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo wcześnie wchodzi w okres 

owocowania, owocuje obficie i regularnie. Jest mało podatne na mróz.                                                                               

 Zapylacze: ‘Van’, ‘Vega’, ‘Sam’, ‘Büttnera Czerwona’.  

Owoc: duży o masie 8,0 - 9,0 g, 

szerokosercowaty. Skórka ciemnoczerwona, z 

odcieniem brązu. Miąższ ciemnoczerwony, 

ciemniejszy przy pestce, chrząstkowaty, soczysty, 

smaczny. Sok czerwony lub ciemnoczerwony. 

Pestka średniej wielkości, kulista. Szypułka 

średnio długa, ok. 40 mm, umiarkowanie gruba. 

Zbiór owoców: w szóstym tygodniu dojrzewania czereśni. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała 

Wrażliwość owoców na pękanie: mała 

Właściwości użytkowe: ‘Pola’ jest atrakcyjną, późną odmianą czereśni o ciemnoczerwonych 

owocach. Można ją wybierać do uprawy zwłaszcza w rejonach charakteryzujących się 

większą ilością opadów w czerwcu i lipcu. 

  



 

‘RAINIER’ 

 

Pochodzenie: ‘Bing’ x ‘Van’ 

Miejsce wyhodowania: USA 

Drzewo: rośnie dość silnie. Tworzy koronę o 

mocnej konstrukcji z konarami wzniesionymi ku 

górze i obficie obłożonymi krótkopędami. Pędy 

jednoroczne umiarkowanie grube, pokryte 

średnio licznymi przetchlinkami. Liść średniej 

długości i szerokości, osadzony na krótkim ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo 

średnio wcześnie wchodzi w okres owocowania i owocuje dość obficie. Jest mało wrażliwe 

na mróz. 

Zapylacze: ‘Van’, ‘Napoleona’, ‘Ulster’, ‘Sam’, ‘Bing’ 

Owoc: duży o średniej masie 7,5-8,5 g, 

szerokosercowaty. Skórka jasnożółta, w pełnej 

dojrzałości owocu pokryta jaskrawoczerwonym 

rumieńcem. Miąższ kremowy, chrząstkowaty, 

soczysty, słodki, bardzo smaczny. Sok bezbarwny. 

Pestka średniej wielkości, okrągła. Szypułka dość 

krótka, długości ok. 35 mm, średnio gruba. 

Zbiór owoców: w szóstym tygodniu dojrzewania czereśni 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: duża 

Wrażliwość na pękanie: średnia 

Właściwości użytkowe: Atrakcyjna odmiana o jasnych i bardzo smacznych owocach. W 

przeciwieństwie do innych czereśni o jasnym zabarwieniu skórki jej owoce dobrze znoszą 

transport. Odmiana dobrze plonująca w polskich warunkach klimatycznych, ale jej 

przydatność do uprawy ogranicza duża podatność drzew na raka bakteryjnego.  

 



 

‘RANNAJA ROZOVINKA’ 

 

Pochodzenie: ‘Drogana Żółta’ x ‘Skorospiełka’ 

Miejsce wyhodowania: Donieck, Ukraina 

Drzewo: rośnie średnio silnie. Tworzy 

rozłożystą, średnio zagęszczoną koronę. Pędy 

jednoroczne umiarkowanie grube, pokryte 

średnio licznymi przetchlinkami. Liść średnio 

długi i średnio szeroki, osadzony na krótkim 

ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo 

jest wytrzymałe na mróz. Kwitnie średnio wcześnie, wcześnie wchodzi w okres owocowania i 

obficie, corocznie plonuje.  

Zapylacze: będą badane 

Owoc: średniej wielkości o masie ok. 5,0 g, 

kulisty, lekko spłaszczony na wierzchołkach. 

Skórka żółta z delikatnym cynobrowym 

rumieńcem. Miąższ kremowobiały, smaczny, 

średnio soczysty. Sok bezbarwny. Pestka średniej 

wielkości, okrągła. Szypułka średnio długa, 40-45 

mm, dość gruba.  

Zbiór owoców: w końcu pierwszego tygodnia dojrzewania czereśni. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: średnia 

Wrażliwość owoców na pękanie: bardzo duża 

Właściwości użytkowe: Jasnoowocowa odmiana czereśni o bardzo wczesnym terminie 

dojrzewania. Jej wartość gospodarcza w warunkach Polski jest badana. Wydaje się jednak, że 

nie znajdzie większego uznania, ponieważ jej owoce są bardzo podatne na pękanie i gnicie 

oraz odgniecenia w czasie transportu. 

 

 



 

 

‘REGINA’ 

 

Pochodzenie: ‘Schneidera Późna’ x ‘Rube’ 

Miejsce wyhodowania: Niemcy 

Drzewo: rośnie średnio silnie. Tworzy kształtną, średnio 

zagęszczoną koronę z wyraźnie zaznaczającym się 

przewodnikiem. W owocowanie wchodzi średnio wcześnie, 

owocuje dość regularnie, umiarkowanie obficie. Jest 

średnio wrażliwe na mróz i mało podatne na choroby. 

Zapylacze: ‘Sam’, ‘Schneidera Późna’, ‘Bianca’, 

‘Hedelfińska’, ‘Sylvia’. 

Owoc: duży lub bardzo duży, o średniej masie 8,0 

- 9,0 g, a w sprzyjających warunkach osiąga masę 

powyżej 10 g. Kształt szerokosercowaty, niekiedy 

wydłużony. Skórka ciemnoczerwona, błyszcząca. 

Miąższ jasnoczerwony, chrząstkowaty, soczysty i 

smaczny. Pestka mała lub średnia, wydłużona. 

Szypułka długa, dość gruba, zielona. 

Zbiór owoców: w siódmym tygodniu dojrzewania czereśni, kilka dni po odmianie 

‘Hedelfińska’. Można je dłużej przetrzymać na drzewie. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała 

Wrażliwość owoców na pękanie: mała 

Właściwości użytkowe: Stosunkowo nowa, interesująca odmiana czereśni o bardzo późnej 

porze dojrzewania owoców. Jej owoce są mało podatne na pękanie, dobrze znoszą transport 

i mają dużą wartość handlową. 



‘RIVAN’ 

 

Pochodzenie: ‘Annonay’ x ‘Wczesna Riversa’ 

Miejsce wyhodowania: Szwecja 

Drzewo: rośnie umiarkowanie silnie. Pędy 

jednoroczne średnio grube, pokryte nielicznymi 

przetchlinkami. Liść średniej długości i szerokości, 

osadzony na średnio długim ogonku, miodniki 

ciemnoczerwone. Drzewo wcześnie wchodzi w 

owocowanie, plonuje dobrze, corocznie. Jest wytrzymałe na mróz, a kwiaty są mało wrażliwe 

na przymrozki. 

Zapylacze: ‘Vega’, ‘Burlat’ 

Owoc: średniej wielkości o masie 4,5-5,5 g, 

sercowaty. Skórka ciemnoczerwona, lśniąca, a w 

pełnej dojrzałości prawie czarna. Miąższ 

ciemnoczerwony, lekko chrząstkowaty, winno-

słodki, smaczny. Pestka mała, wydłużona, ostro 

zakończona. Szypułka dość długa, około 50 mm, 

cienka. 

Zbiór owoców: w pierwszym tygodniu dojrzewania czereśni, najczęściej na przełomie maja i 

czerwca. Owoce trzeba zbierać dwukrotnie. Nie należy ich zbierać zbyt wcześnie. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: średnia do małej 

Wrażliwość owoców na pękanie: średnia 

Właściwości użytkowe: Odmiana o najwcześniej dojrzewających owocach, polecana do 

sadów towarowych i do uprawy amatorskiej. 

  



‘SCHNEIDERA PÓŹNA’ 

(syn. ‘Kozerska’, ‘Kasztany’, ‘Kasztanioki’) 

 

Pochodzenie: nieznane 

Miejsce wyhodowania: Niemcy 

Drzewo: rośnie bardzo silnie. Tworzy potężną 

szerokostożkowatą, luźną koronę. Pędy 

jednoroczne umiarkowanie grube, pokryte dość 

licznymi przetchlinkami. Liść średniej długości i 

szerokości, osadzony na średnio długim ogonku, 

miodniki jasnoczerwone. Drzewo średnio 

wcześnie wchodzi w owocowanie i plonuje umiarkowanie obficie. Jest średnio wrażliwe na 

mróz, ale pąki kwiatowe są wrażliwe na przymrozki wiosenne. 

Zapylacze: ‘Hedelfińska’, ‘Kunzego’, ‘Van’ 

Owoc: duży lub bardzo duży o masie 8,0 -9,0 g, 

szerokosercowaty. Skórka wiśniowobrązowa, a w 

pełnej dojrzałości brązowoczarna, lśniąca. Miąższ 

jasnoczerwony, chrząstkowaty, słodko-winny, 

bardzo smaczny. Pestka średniej wielkości, 

wydłużona, o licach jajowatych. Szypułka dość 

długa, około 45-50 mm, raczej wiotka. 

Zbiór owoców: pod koniec szóstego tygodnia dojrzewania czereśni. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała 

Wrażliwość owoców na pękanie: średnia 

Właściwości użytkowe: Odmiana wybitnie deserowa o wyjątkowo smacznych i dorodnych 

owocach, dobrze znoszących transport. Jest jednak dość zawodna w plonowaniu. Przydatna 

do sadów amatorskich oraz towarowych zwłaszcza w cieplejszych rejonach kraju, gdzie nie 

występują późnowiosenne przymrozki. 

 

 



‘STARK HARDY GIANT’ 

(syn. ‘Starking Hardy Giant’) 

 

Pochodzenie: siewka nieznanego pochodzenia 

Miejsce wyhodowania: Visconsin, USA 

Drzewo: rośnie silnie. Tworzy dość luźną, 

rozłożystą koronę. Pędy jednoroczne 

umiarkowanie grube, pokryte średnio licznymi 

przetchlinkami. Liść średniej długości i 

szerokości, osadzony na krótkim ogonku, 

miodniki pomarańczowożółte. Drzewo wcześnie wchodzi w okres owocowania, plonuje 

regularnie i obficie. Jest dość wytrzymałe na mróz i średnio wrażliwe na choroby. 

Zapylacze: ‘Büttnera Czerwona’, ‘Hedelfińska’, ‘Burlat’, ‘Rainier’ 

Owoc: duży o średniej masie 7,5 – 8,0 g. Kształt 

sercowaty, na wierzchołku tępo zakończony. 

Skórka ciemnoczerwona z odcieniem brązowym. 

Miąższ czerwony, ciemniejszy przy pestce, 

chrząstkowaty, soczysty, bardzo smaczny. Sok 

ciemnoczerwony. Pestka mała, kulista, lekko 

spłaszczona. Szypułka dość długa i cienka. 

Zbiór owoców: w szóstym tygodniu dojrzewania czereśni. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: średnia 

Wrażliwość owoców na pękanie: średnia do dużej 

Właściwości użytkowe: Późna odmiana czereśni o smacznych i bardzo atrakcyjnych 

owocach. Jej przydatność do nasadzeń towarowych w Polsce obniża dość duża podatność 

owoców na pękanie. 

 

 

 



‘STELLA’ 

 

Pochodzenie: ‘Lambert’ x siewka ‘John Innes 

2420’ 

Miejsce wyhodowania: Summerland, Kanada 

Drzewo: rośnie średnio silnie lub słabo. Tworzy 

zwartą koronę o wzniesionych ku górze 

konarach. Pędy jednoroczne umiarkowanie 

grube, pokryte średnio licznymi przetchlinkami. 

Liść średniej długości i szerokości, osadzony na 

średnio długim ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo wcześnie wchodzi w okres 

owocowania, owocuje dość obficie, corocznie. Jest mało wytrzymałe na mróz. 

Zapylacze: odmiana samopłodna. 

Owoc: duży lub bardzo duży o średniej masie 7,5-

8,5 g. Kształt sercowaty, wydłużony. Skórka 

początkowo jaskrawoczerwona, a w pełnej 

dojrzałości ciemnoczerwona, błyszcząca. Miąższ 

ciemnoczerwony, chrząstkowaty, soczysty, 

smaczny. Sok czerwony. Pestka średniej wielkości, 

wydłużona. Szypułka średniej długości, gruba. 

Zbiór owoców: w szóstym tygodniu dojrzewania czereśni. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: duża 

Wrażliwość owoców na pękanie: duża 

Właściwości użytkowe: Późna odmiana czereśni o owocach wysokiej jakości. Pierwsza 

odmiana samopłodna. Przydatna do ogrodów działkowych. Wprowadzenie jej do szerszej 

uprawy ogranicza duża wrażliwość drzew na raka bakteryjnego, mała wytrzymałość na mróz i 

podatność owoców na pękanie. 

 

 



 

‘SUMMIT’ 

 

Pochodzenie: ‘Van’ x ‘Sam’ 

Miejsce wyhodowania: Summerland, Kanada 

Drzewo: rośnie silnie. Tworzy kształtną koronę o 

średnio silnej konstrukcji. Pędy jednoroczne 

średnio grube, pokryte nielicznymi 

przetchlinkami. Liść długi i średnio szeroki, 

osadzony na średnio długim ogonku, miodniki 

jasnoczerwone. Drzewo wcześnie wchodzi w 

okres owocowania, plonuje regularnie i obficie. Jest wytrzymałe na mróz i mało podatne na 

choroby. 

Zapylacze: ‘Van’, ‘Lapins’, ‘Hedelfińska’, ‘Bing’, ‘Lambert’ 

Owoc: bardzo duży o masie 9,0 – 10,0 g, 

szerokosercowaty. Skórka jaskrawoczerwona, 

błyszcząca, a w pełnej dojrzałości 

ciemnoczerwona. Miąższ jasnoczerwony, 

chrząstkowaty, soczysty, bardzo smaczny. Sok 

czerwony. Pestka średniej wielkości, owalna, 

pękata. Szypułka średniej długości, średnio gruba. 

Zbiór owoców: w szóstym tygodniu dojrzewania czereśni. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała 

Wrażliwość owoców na pękanie: średnia 

Właściwości użytkowe: Nowa odmiana czereśni o pięknych i smacznych owocach. Zdobywa 

coraz większą popularność w Europie, w tym zwłaszcza we Francji i we Włoszech. W Polsce 

dość często występuje problem z silnym osypywaniem się zawiązków tej odmiany, co ma 

niekorzystny wpływ na plonowanie. 

  



‘TECHLOVAN’ 

 

Pochodzenie: ‘Van’ x ‘Kordia’ 

Miejsce wyhodowania: Czechy 

Drzewo: rośnie średnio silnie. Tworzy kulistą, 

średnio zagęszczającą się koronę. 

Poszczególne gałęzie są licznie obłożone 

krótkopędami owoconośnymi. Pędy 

jednoroczne grube, pokryte dużą liczbą 

przetchlinek. Liść długi i szeroki, osadzony na średnio długim ogonku, miodniki 

jasnoczerwone. Drzewo bardzo wcześnie wchodzi w okres owocowania, owocuje dobrze i 

regularnie. Wytrzymałość na mróz i podatność na choroby średnia. 

Zapylacze: ‘Stella’, ‘Oktavia’ 

Owoc: duży do bardzo dużego o średniej masie 

około 9,0 g, kulistosercowaty. Skórka średniej 

grubości, ciemnoczerwona, błyszcząca. Miąższ 

ciemnoczerwony z jasnymi żyłkami, twardy, 

soczysty i bardzo smaczny. Pestka średniej 

wielkości, lekko wydłużona. Szypułka dość krótka, 

najczęściej o długości 30-35 mm, średnio gruba. 

Zbiór owoców: w piątym tygodniu dojrzewania czereśni 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: średnia 

Wrażliwość owoców na pękanie: duża 

Właściwości użytkowe: ‘Techlovan’ to odmiana czereśni o wyjątkowo atrakcyjnych i 

smacznych owocach. Ich wartość obniża jednak bardzo duża podatność pękanie. Przydatna 

do nasadzeń na karłowych podkładkach z pełną ochroną drzew przed ptakami i deszczem. 

 

 

 



‘ULSTER’ 

 

Pochodzenie: ‘Schmidt’ x ‘Lambert’ 

Miejsce wyhodowania: Geneva, USA 

Drzewo: rośnie średnio silnie. Tworzy niewielką i 

bardzo kształtną koronę z szerokimi kątami 

rozwidleń. Pędy jednoroczne umiarkowanie 

grube, pokryte średnio licznymi przetchlinkami. 

Drzewo jest wyjątkowo obficie ulistnione. Liść 

średniej długości i szerokości, ciemnozielony z charakterystycznym niebieskawym odcieniem, 

ogonek liściowy średniej długości, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo wcześnie wchodzi 

w okres owocowania, owocuje regularnie i obficie. Jest wytrzymałe na mróz i mało podatne 

na choroby. 

Zapylacze: ‘Sam’, ‘Vega’, ‘Van’, ‘Hedelfińska’. 

Owoc; średniej wielkości o masie 6.5-7,0 g, 

sercowate. Skórka ciemnoczerwona, lśniąca. 

Miąższ czerwony, intensywniej zabarwiony przy 

pestce, chrząstkowaty, soczysty, smaczny. Sok 

czerwony. Pestka dość duża, wydłużona. 

Szypułka średniej długości ok. 35 mm, średnio 

gruba. 

 

Zbiór owoców: w piątym tygodniu dojrzewania czereśni 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała 

Wrażliwość owoców na pękanie: średnia 

Właściwości użytkowe: Czereśnia o średniej porze dojrzewania owoców. Cenna z powodu 

średniej siły wzrostu i wysokiej zdrowotności drzew. Przydatna do sadów towarowych oraz 

na działki zwłaszcza w rejonach o dużej ilości opadów. 

 



 

‘VALESKA’ 

 

Pochodzenie: ‘Rube’ x ‘Stickmanns Bunte’ 

Miejsce wyhodowania: Niemcy 

Drzewo: rośnie średnio silnie. Tworzy niewielką, 

kształtną koronę z szerokimi kątami rozwidleń. 

Pędy jednoroczne umiarkowanie grube, pokryte 

średnio licznymi przetchlinkami. Liść długi i 

średnio szeroki, osadzony na średnio długim 

ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo średnio wcześnie wchodzi w okres 

owocowania, owocuje regularnie i dość obficie. Jest wytrzymałe na mróz i mało podatne na 

choroby. 

Zapylacze: ‘Vega’, ‘Büttnera Czerwona’ 

Owoc: średniej wielkości o masie 6,0 – 6,5 g, 

sercowaty. Skórka wiśniowoczerwona, z 

połyskiem. Miąższ jasnoczerwony, intensywniej 

zabarwiony przy pestce, chrząstkowaty, soczysty, 

bardzo smaczny. Sok jasnoczerwony. Pestka 

średniej wielkości, wydłużona. Szypułka średniej 

długości, lekko ordzawiona. 

Zbiór owoców: w czwartym tygodniu dojrzewania czereśni 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała do średniej 

Wrażliwość owoców na pękanie: mała  

Właściwości użytkowe: ‘Valeska’ jest interesującą odmianą ze względu na dużą 

wytrzymałość drzew na mróz, małą wrażliwość na choroby i małą podatność owoców na 

pękanie. Przydatna do uprawy amatorskiej. Do sadów towarowych jest mniej polecana, 

ponieważ pod względem wielkości owoców ustępuje miejsca innym czereśniom 

dojrzewającym w podobnym terminie m.in. odmianie ‘Vanda’. 



‘VAN’ 

 

Pochodzenie: nieznane 

Miejsce wyhodowania: Summerland, Kanada 

Drzewo: rośnie średnio silnie, tworzy luźną, 

kulistą koronę o sztywnych, grubych gałęziach. 

Pędy jednoroczne średnio grube, pokryte 

nielicznymi przetchlinkami. Liść średniej długości 

i szerokości, osadzony na średnio długim ogonku, 

miodniki jasnoczerwone. Drzewo wcześnie wchodzi w okres owocowania, owocuje obficie i 

regularnie. Pąki kwiatowe są rzadko uszkadzane przez wiosenne przymrozki. 

Zapylacze: ‘Büttnera Czerwona’, ‘Hedelfińska’, ‘Kordia’, ‘Starking Hardy Giant’, Rainier’ 

Owoc: duży o średniej masie 7,0-8,0 g, 

szerokosercowaty lub kulisty. Skórka średniej 

grubości, jasnoczerwona, a w pełnej dojrzałości 

ciemnoczerwona, lśniąca. Miąższ twardy, 

chrząstkowaty, soczysty, bardzo smaczny. Pestka 

mała, kulista, pękata. Szypułka krótka, około 30 

mm długości, dość gruba. 

Zbiór owoców: w końcu piątego lub na początku szóstego tygodnia dojrzewania czereśni. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: duża 

Wrażliwość owoców na pękanie: duża 

Właściwości użytkowe: ‘Van’ jest odmianą o atrakcyjnych i bardzo smacznych owocach. 

Uprawiany jest powszechnie m .in. w Norwegii i we Włoszech. Duża wrażliwość drzew na 

choroby, a w szczególności na raka bakteryjnego oraz wysoka podatność owoców na pękanie 

ogranicza możliwości szerokiej uprawy tej odmiany w Polsce. 

 

 

 



‘VANDA’ 

 

Pochodzenie: ‘Van’ x ‘Kordia’ 

Miejsce wyhodowania: Czechy 

Drzewo: rośnie średnio silnie lub słabo.     

 W młodości tworzy koronę kulistą, a późniejszym 

okresie - bardziej rozłożystą i zagęszczoną. Pędy 

jednoroczne średnio grube, pokryte nielicznymi 

przetchlinkami. Liść długi i średnio szeroki, 

osadzony na średnio długim ogonku, miodniki 

pomarańczowożółte. Drzewo bardzo wcześnie wchodzi w okres owocowania i bardzo dobrze 

plonuje. Jest wytrzymałe na mróz i średnio wrażliwe na choroby. Kwitnie średnio wcześnie. 

Zapylacze: ‘Stella’, ‘Summit’, ‘Rainier’ 

Owoc: duży o masie 7,0-8,0 g. Kształt kulisty, 

spłaszczony na wierzchołku. Skórka 

ciemnoczerwona, błyszcząca, a w pełnej 

dojrzałości mahoniowa z odcieniem brązowym. 

Miąższ czerwony, zwarty, chrząstkowaty, bardzo 

smaczny. Sok czerwony. Pestka średniej wielkości, 

kulista. Szypułka średniej długości, zielona. 

Zbiór owoców: na przełomie czwartego i piątego tygodnia dojrzewania czereśni. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała do średniej 

Wrażliwość owoców na pękanie: mała 

Właściwości użytkowe: Bardzo wartościowa odmiana w polskich warunkach klimatycznych. 

Jej podstawowym atutem jest bardzo dobra plenność, niezawodność w owocowaniu i 

wysoka jakość owoców. 

 

 

 

 

 



‘VEGA’ 

 

Pochodzenie: ‘Bing’ x ‘Victor’ 

Miejsce wyhodowania: Kanada 

Drzewo: rośnie silnie, zwłaszcza w pierwszych 

latach po posadzeniu. Tworzy luźną koronę o 

mocnej konstrukcji ze sztywnymi konarami 

wzniesionymi ku górze. Jest wytrzymałe na mróz i 

mało podatne na choroby. Pędy jednoroczne 

grube, pokryte średnio licznymi przetchlinkami. Liść średniej długości i szerokości, osadzony 

na krótkim ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo wcześnie wchodzi w okres 

owocowania, owocuje obficie i regularnie. Jest wytrzymałe na mróz. 

Zapylacze: ‘Karesova’, ‘Büttnera Czerwona’, ‘Hedelfińska’ 

Owoc: duży o masie 7,5-8.5 g, szerokosercowaty. 

Skórka jasnożółta, pokryta karminowym 

rumieńcem. Miąższ jasnożółty, soczysty, 

chrząstkowaty, bardzo smaczny. Sok bezbarwny. 

Pestka średniej wielkości, prawie kulista. Szypułka 

krótka, ok. 30 -35 mm długości, średniej grubości, 

zielona, najczęściej lekko ordzawiona. 

Zbiór owoców: przełom czwartego i piątego tygodnia dojrzewania czereśni, przeważnie w 

pierwszej dekadzie lipca. Można je dłużej przetrzymać na drzewie, ponieważ nie miękną, a 

poprawia się ich wybarwienie i smak. Nie należy jednak opóźniać zbioru w czasie deszczowej 

pogody, gdyż owoce masowo pękają i gniją. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała 

Wrażliwość owoców na pękanie: średnia lub duża 

Właściwości użytkowe: Odmiana deserowa i przetwórcza przydatna do intensywnych sadów 

czereśniowych, a także do nasadzeń amatorskich. Jej wadą jest dość duża podatność 

owoców na pękanie i jeszcze większa na moniliozę. 



 

‘VICTOR’ 

 

Pochodzenie: siewka z wolnego zapylenia 

czereśni ‘Windsor’ 

Miejsce wyhodowania: Vineland, Kanada 

Drzewo: rośnie silnie. W pierwszych kilku latach 

po posadzeniu tworzy zwartą, jajowatą koronę, 

która później staje się bardziej rozłożysta. Konary 

wzniesione ku górze. Pędy jednoroczne średnio 

grube, pokryte nielicznymi przetchlinkami. Liść długi i średnio szeroki, osadzony na średnio 

długim ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo wcześnie wchodzi w okres 

owocowania i obficie, corocznie plonuje. Jest dostatecznie wytrzymałe na mróz. 

Zapylacze: ‘Büttnera Czerwona’, ‘Hedelfińska’ 

Owoc: średniej wielkości o masie 6,5 - 7,5 g, 

szerokosercowaty. Skórka jasnożółta, lśniąca, 

pokryta karminowym rumieńcem. Miąższ 

jasnożółty, dość ścisły, lekko kwaśny, smaczny. 

Pestka średniej wielkości, owalna. Szypułka 

średniej długości, najczęściej około 35-40 mm, 

średnio gruba. 

Zbiór owoców: w końcu piątego tygodnia dojrzewania czereśni, kilka dni przed odmianą 

‘Sam’. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: średnia 

Wrażliwość owoców na pękanie: średnia 

Właściwości użytkowe: Dość interesująca średnio późna odmiana czereśni o jasnych 

owocach. Przydatna głównie do uprawy amatorskiej. Jej przydatność do uprawy towarowej 

ogranicza duża wrażliwość owoców na transport. 

 



 

‘VIOLA’ 

 

Pochodzenie: ‘Schneidera Późna’ x ‘R 57/188’ 

Miejsce wyhodowania: Jork, Niemcy 

Drzewo: rośnie umiarkowanie silnie. Tworzy dość 

gęstą, obficie ulistnioną koronę. Pędy jednoroczne 

średniej grubości, pokryte umiarkowaną liczbą 

przetchlinek. Liść średniej długości i szerokości, 

osadzony na długim ogonku, miodniki 

pomarańczowożółte. Drzewo wcześnie wchodzi w okres owocowania i średnio dobrze 

plonuje. Kwitnie późno, dzięki czemu pąki kwiatowe są rzadko uszkadzane przez wiosenne 

przymrozki. Wytrzymałość drzew na mróz jest badana. 

Zapylacze: ‘Sam’, ‘Schneidera Późna’, ‘Alma’, ‘Anabella’, ‘Rube’ 

Owoc: średniej wielkości o masie 6,5 – 8,0 g, 

szerokosercowaty. Skórka ciemnomahoniowa, 

błyszcząca. Miąższ czerwony, chrząstkowaty, dość 

smaczny. Pestka średniej wielkości, wydłużona. 

Szypułka średniej długości, zielona. 

Zbiór owoców: w siódmym tygodniu dojrzewania 

czereśni. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: jest badana 

Wrażliwość owoców na pękanie: mała/średnia 

Właściwości użytkowe: Dość interesująca odmiana w warunkach klimatyczno-glebowych 

Polski. Jej owoce ustępują jednak jakością innym, późno dojrzewającym odmianom takim 

jak: ‘Sylvia’, ‘Kordia’, ‘Karina’ czy ‘Regina’. 

 

 

 



‘VISTA’ 

Pochodzenie: ‘Hedelfińska’ x ‘Victor’ 

Miejsce wyhodowania: Vineland, Kanada 

Drzewo: rośnie średnio silnie. Pędy jednoroczne 

średnio grube, pokryte licznymi przetchlinkami. 

Liść długi i szeroki, osadzony na długim ogonku, 

miodniki jasnoczerwone. Drzewo wcześnie 

wchodzi w okres owocowania i obficie, corocznie 

plonuje. Jest średnio wytrzymałe na mróz.  

Zapylacze: ‘Burlat’, ‘Napoleona’ 

Owoc: średniej wielkości o masie 6,0-6,5 g, 

szerokosercowaty. Skórka ciemnoczerwona, 

błyszcząca. Miąższ jasnoczerwony, z 

ciemniejszymi żyłkami, intensywniej zabarwiony 

przy pestce, średnio ścisły, bardzo smaczny. 

Pestka średniej wielkości, lekko wydłużona. 

Szypułka dość długa i średnio gruba. 

Zbiór owoców: na przełomie trzeciego i czwartego tygodnia dojrzewania czereśni, kilka dni 

po owocach odmiany ‘Burlat’ 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała 

Wrażliwość owoców na pękanie: mała do średniej 

Właściwości użytkowe: Interesująca odmiana czereśni ze względu na smaczne, 

ciemnoczerwone owoce i wczesny termin ich dojrzewania. Pod względem wielkości owoców 

ustępuje jednak innym odmianom dojrzewającym w podobnym terminie. 

 

 

 

 

 



 

‘WALERIJ CZKAŁOW’ 

 

Pochodzenie: wolne zapylenie odmiany 

‘Rozowaja’ 

Miejsce wyhodowania: odmiana rosyjsko-

ukraińska 

Drzewo: rośnie silnie. Początkowo tworzy 

piramidalną koronę o konarach wzniesionych 

pionowo do góry, ale po wejściu w okres 

owocowania korona staje się rozłożysta. Pędy jednoroczne średniej grubości, pokryte 

średnio licznymi przetchlinkami. Liść długi i szeroki, osadzony na średnio długim ogonku, 

miodniki jasnoczerwone. Drzewo plonuje dość regularnie, ale średnio obficie. Jest dość 

wytrzymałe na mróz. 

Zapylacze: ‘Vega’, ‘Marchijska’, ‘Jaboulay’ 

Owoc: średniej wielkości o masie 6,0 – 7,0 g, 

kulistosercowate. Skórka ciemnoczerwona, 

lśniąca, w pełnej dojrzałości prawie czarna. 

Miąższ ciemnoczerwony, średnio jędrny, 

soczysty, smaczny. Pestka średniej wielkości, 

pękata. Szypułka dość długa i gruba. 

Zbiór owoców: w trzecim tygodniu dojrzewania czereśni. 

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała 

Wrażliwość owoców na pękanie: średnia do dużej 

Właściwości użytkowe: odmiana przydatna głównie do sadów przydomowych. 

 

 

 


