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OFERTA WDROŻENIOWA 
 

‘Taja’ – nowa polska odmiana moreli  
 
Słowa kluczowe: odmiana, morela, Prunus armeniaca L. 

 
 

Opis wdrożenia: 

‘Taja’ została wyselekcjonowana z 

siewek, które wyprodukowano z nasion 

otrzymanych z Kanady, jej rodowód nie 

jest znany. W dniu 06 lutego 2014 roku 

odmiana ‘Taja’ została wpisana do 

krajowego Rejestru Odmian, a w dniu 

10 lutego 2014 r. do Księgi Ochrony 

Wyłącznego Prawa (KO) COBORU. 

 

Charakterystyka odmiany: 

Rośliny: drzewo rośnie średnio-silnie, 

słabiej od drzew odmiany ‘Wczesna z 

Morden’ i podobnie do drzew odmiany 

‘Early Orange’. Tworzy lekko 

rozłożystą, nieco zagęszczoną koronę. 

Jednoroczne pędy są grube, od strony 

nasłonecznionej brązowo-wiśniowe. 

Kwiaty są duże, białe z różowawym 

odcieniem. Drzewa i pąki kwiatowe 

mają podobną lub nieco większą 

wytrzymałość na mrozy zimowe co 

drzewa odmiany ‘Early Orange’. 

Termin kwitnienia 2-3 dni po odmianie 

‘Early Orange’. 

 

Owoce: W zależności od 

intensywności owocowania ‘Taja’ 

wytwarza średnie, duże, a nawet 

bardzo duże owoce, o masie 50-70 g. 

Przy starannym przerzedzeniu 

zawiązków owocowych masa 

pojedynczych owoców może 

dochodzić do 100 g. Owoce są 

atrakcyjne w wyglądzie, owalne nieco 

spłaszczone po bokach. Skórka żółto-

pomarańczowa z czerwonym 

rumieńcem, pokrywającym 10-30% 

powierzchni dojrzałych owoców. 

Miąższ jest jasnopomarańczowy, 

zwięzły, słodki z kwaskowatym 

posmakiem, lekko aromatyczny, 

bardzo smaczny. Pestka średniej 

wielkości, bardzo dobrze oddziela się 

od miąższu. Nasiona lekko gorzkie.  

 

Inne właściwości: Odmiana o bardzo 

atrakcyjnych i bardzo smacznych 

owocach. Dojrzałość zbiorczą owoce w 

centralnej Polsce osiągają w końcu 

lipca. ‘Taja’ jest odmianą 

samobezpłodną. W celu zapewnienia 

regularnego i obfitego owocowania 

należy ją uprawiać w obecności innych 

odmian zapylających. Zapylaczami 

mogą być odmiany ‘Early Orange’, 

‘Somo’, ‘Harcot’ oraz ‘Wczesna z 

Morden’. 
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Drzewo odmiany ‘Taja’ Owoce odmiany ‘Taja’ 

 
 

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne 
 

‘Taja’ jest polską, średnio-wczesną odmianą moreli. Wytwarza atrakcyjne i bardzo 
smaczne owoce. Ze względu na bardzo wysokie walory smakowe owoców odmiana ta 
może być konkurencją dla innych odmian moreli, np. ‘Early Orange’, ‘Harcot’ czy 
‘Wczesna z Morden’. ‘Taja’ 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. 
 

 
Twórcy oferty wdrożeniowej: 
Zakład Hodowli Roślin Sadowniczych 
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