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Abstract 

The plant growth vigor, yield and fruit quality of 7 saskatoon berry (Ame-

lanchier alnifolia Nutt.) genotypes were assessed in 2015-2016. Four Canadian 

cultivars ‘Martin’, ‘Pembina’, ‘Smoky’ and ‘Thiessen’ and breeding clones (se-

lections) marked as 5/6, type N and type S were tested. Studies and observations 

were conducted in the field trial established in the spring of 2011 at the Experi-

mental Orchard of the Research Institute of Horticulture at Dąbrowice (near Ski-

erniewice),. Preliminary results of studies and measurements showed that clone 

5/6 had the most strongest plant growth vigor, while ‘Pembina’ produced the 

smallest bushes. Cultivars ‘Martin’, ‘Thiessen’ and ‘Smoky’ were the earliest in 

fruit ripening and harvesting, while fruits of ‘Pembina’, clones 5/6, type N and 

type S ripened as the latest ones. Bushes of clones type N and type S produced 

the highest fruit yield. Cultivar ‘Martin’ had the largest fruits, while ‘Pembina’ 

the smallest ones. Selected clones 5/6 and type N had the greatest number of fruits 

in the strig, followed by cultivars ‘Thiessen’, ‘Martin’ and ‘Smoky’ and clone 

type S. The least number of fruits in the strig was counted for ‘Pembina’. 

 

Key words: saskatoon berry, plant growth vigor, harvesting time, yield, fruit 

weight 

 

WSTĘP 

W Polsce świdośliwa olcholistna (Amelanchier alnifolia Nutt.) (ang. 

saskatoon berry) zaliczana jest do grupy mało znanych gatunków krzewów 

owocowych (Mika 2008; Szot 2012). W Europie gatunek ten dotychczas 

nie jest rozpowszechniony i uprawiany. Jednak od około 40 lat świdośliwa 

jest znana i uprawiana na skalę towarową w Kanadzie i w przylegających 

do Kanady północnych rejonach USA (Mazza 1986; Bishop i Nelson 

1980; Pluta 2005).  
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Większość odmian uprawnych tego krzewu wywodzi się od śwido-

śliwy olcholistnej. Kontakty nawiązane z kanadyjskimi pracownikami na-

ukowymi zajmującymi się świdośliwą, a także z naszymi producentami 

krzewów owocowych, zaowocowały sprowadzeniem do Polski w 2007 r. 

sadzonek 6 odmian: ‘Honeywood’, ‘Martin’, ‘Northline’, ‘Pembina’, 

‘Smoky’ i ‘Thiessen’. Wcześniej, w 2002 roku z nasion przywiezionych 

z Kanady, w Instytucie Ogrodnictwa wyprodukowano około 1300 siewek, 

z których w latach 2005-2009 wyselekcjonowano kilka klonów hodowla-

nych oznaczonych jako 2/11, 4/3, 4/9, 5/6, 6/11, typ H, typ N i typ S. Klony 

te charakteryzują się wysoką wartością produkcyjną i dobrą jakością owo-

ców (Żurawicz i in. 2014). 

Sadzonki wybranych odmian kanadyjskich i klonów hodowlanych, 

pomimo, że posadzono je na glebie lekkiej i mało urodzajnej, przyjęły się 

i wyrosły z nich typowe krzewy, co oznacza, że rośliny te dobrze znoszą 

warunki przyrodnicze Polski Centralnej. Z literatury wiadomo, że mogą 

rosnąć niemal na wszystkich typach gleb, z wyjątkiem stanowisk bagien-

nych oraz zbyt suchych i jałowych piasków, dobrze znoszą nawet gleby 

wapienne (St-Pierre 1997; Pluta i Żurawicz 2012; Pluta i in. 2014). Do-

świadczenie oraz kwatery selekcyjne (hodowlane) zlokalizowane w Sa-

dzie Doświadczalnym (SD) w Dąbrowicach zajmują łącznie powierzchnię 

0,50 ha i są jednymi z największych nasadzeń świdośliwy olcholistnej 

w Polsce. Doświadczenie służy jako nasadzenie demonstracyjno-wdroże-

niowe dla potencjalnych producentów owoców świdośliwy olcholistnej 

w naszym kraju. Dotychczas uzyskane wyniki dotyczące adaptacji, wy-

trzymałości roślin na mróz oraz plonowania, wielkości i jakości owoców 

są bardzo obiecujące.  

Celem badań była analiza wzrostu i rozwoju roślin oraz określenie 

potencjału produkcyjnego krzewów kilku genotypów świdośliwy olcho-

listnej w Polsce. 

 

MATERIAŁ I METODY 

Materiał roślinny stanowiły sadzonki świdośliwy olcholistnej wy-

produkowane w kulturach in vitro, a następnie wysadzone do pojemników 

(doniczki P9). Wiosną 2011 roku jednoroczne sadzonki posłużyły do zało-

żenia doświadczenia odmianowo-porównawczego (DOP-2011) na polu 

w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach k/Skierniewic. W doświadcze-

niu posadzono 4 kanadyjskie odmiany: ‘Martin’, ‘Pembina’, ‘Smoky’ 

i ‘Thiessen’ oraz 3 polskie klony selekcyjne (5/6, typ N i typ S) uzyskane 
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w Instytucie Ogrodnictwa z nasion przywiezionych z Kanady. Krótką cha-

rakterystykę badanych w tym doświadczeniu genotypów przedstawiono na 

podstawie opracowania Pluta i in. (2014).  

‘Martin’ wyselekcjonowana została w roku 1990 w Saskatchewan, Ka-

nada, jako siewka odmiany ‘Thiessien’. Krzewy osiągają wysokość 4 m. 

Odmiana podobna do odmiany matecznej, od której pochodzi. Wydaje jed-

nak dużo większe owoce, o równomiernym dojrzewaniu w gronach. Wy-

twarza średnią liczbę odrostów korzeniowych. 

‘Pembina’ wyselekcjonowana została w roku 1952 w Kanadzie. Krzewy 

wyrastają do 5 m wysokości, tworząc rozłożysty pokrój. Krzewy plonują do-

brze, owoce są średniej wielkości. Wytwarza mało odrostów korzeniowych.  

‘Smoky’ została wyhodowana w 1952 r. w Kanadzie, gdzie jest najpow-

szechniej uprawianą odmianą. Krzewy na plantacjach osiągają zazwyczaj 

wysokość około 2,5 m. Pędy mają tendencję do rozkładania się w stronę 

międzyrzędzi. Plonuje dobrze, owoce są średniej wielkości. Wytwarza 

liczne odrosty korzeniowe. 

‘Thiessen’ uzyskana w roku 1976 w Kanadzie. Krzewy rosną silnie, dora-

stają do 5 m wysokości. Odmiana plenna, o wczesnej porze kwitnienia 

i dojrzewania owoców. Wytwarza dość dużo odrostów korzeniowych. 

Klon 5/6 (fot. 1A) uzyskany w Instytucie Ogrodnictwa w 2010 roku. 

Krzewy rosną silnie, tworząc wzniesiony pokrój. Plenna, wytwarza śred-

niej wielkości owoce, które dojrzewają późno i trochę nierównomiernie 

w gronach. Wytwarza mało odrostów korzeniowych. 

Typ N (fot. 1B) i typ S (fot. 1C) uzyskane w Instytucie Ogrodnictwa 

w 2010 roku. Klony te charakteryzują się średnią siłą wzrostu. Oba klony 

obficie plonują, a owoce równomiernie dojrzewają w gronach. Wytwa-

rzają średnią liczbą odrostów korzeniowych.  

 

 

Fot. 1. Owoce w gronach polskich klonów świdośliwy olcholistnej: 5/6 (A) typ N (B) 

i typ S (C) 

Phot. 1. Fruit strig of Polish saskatoon berry clones: 5/6 (A) type N (B) and type S (C) 

A B C 
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Fot. 2. Wygląd krzewów świdośliwy w doświadczeniu odmianowo-porównawczym – 

krzewy 3-letnie (A) i 5-letnie (B) 

Phot. 2. View of saskatoon berry shrubs in the cultivar trial – 3-year-old shrubs (A) 

and 5-year-old plants (B) 

Objaśnienie: *pas ochronny roślin 

Explanation: *border plants 

Rys 1. Plan doświadczenia odmianowo-porównawczego świdośliwy olcholistnej za-

łożonego na polu w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach, 2011 

Fig. 1. Design of the cultivar trial of saskatoon berry established on the field at the 

Experimental Orchard in Dąbrowice, 2011 

L.p. 

No. 

Genotyp 

Genotypes 

Liczba roślin 

No. of plants 

L.p. 

No. 

Genotyp 

Genotypes 

Liczba roślin 

No. of plants 

por* ‘Pembina’ 5 por ‘Thiessen’ 5 

powtórzenie A; block A powtórzenie C; block C 

1\1 ‘Thiessen’ 5 2\1 ‘Pembina’ 5 

1\2 ‘Smoky’ 5 2\2 Klon 5/6 5 

1\3 ‘Martin’ 5 2\3 ‘Thiessen’ 5 

1\4 ‘Pembina’ 5 2\4 Typ N 5 

1\5 Klon 5/6 5 2\5 ‘Smoky’ 5 

1\6 Typ N 5 2\6 Typ S 5 

1\7 Typ S 5 2\7 ‘Martin’ 5 

por Typ S 3 por Klon 5/6 3 

powtórzenie B; block B powtórzenie D; block D 

1\8 ‘Smoky’ 5 2\8 Typ S 5 

1\9 Klon 5/6 5 2\9 Typ N 5 

1\10 ‘Thiessen’ 5 2\10 Klon 5/6 5 

1\11 Typ N 5 2\11 ‘Pembina’ 5 

1\12 Typ S 5 2\12 ‘Martin’ 5 

1\13 ‘Pembina’ 5 2\13 ‘Smoky’ 5 

1\14 ‘Martin’ 5 2\14 ‘Thiessen’ 5 

por ‘Smoky’ 8 por ‘Martin’ 8 

B A 
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Doświadczenie założono w układzie bloków losowych kompletnych, 

w 4 powtórzeniach, po 5 krzewów na poletku (rys. 1, fot. 2A i B). Sadzonki 

posadzono na glebie płowej typowej, wytworzonej z gliny lekkiej, spiasz-

czonej (piaski gliniaste lekkie) do głębokości 70 cm, w rozstawie 3,50 × 

0,75 m. Poziom próchniczny o miąższości 30 cm, odczyn lekko kwaśny 

(pHKCl 6,4). Jest to gleba należąca do klasy bonitacyjnej gruntów ornych 

IVa (RIVa). Na stanowisku glebowym przedplonem była gorczyca, dwu-

krotnie uprawiana na przyoranie.  

Przed wysadzeniem roślin na plantacji zastosowano nawóz orga-

niczny (podłoże po uprawie pieczarek w dawce ok. 25 t·ha-1) oraz nawo-

żenie mineralne w postaci superfosfatu potrójnego i siarczanu potasu 

w dawce 70 kg·ha-1 P2O5 i 100 kg·ha-1 K2O (w czystym składniku). Wio-

sną po posadzeniu roślin zastosowano nawożenie azotowe (mocznik i sa-

letra amonowa w dzielonej po połowie dawce 60 kg·ha-1) na początku we-

getacji i około miesiąc później. W kolejnych sezonach wegetacyjnych na-

wożenie gleby i dokarmianie roślin prowadzono na podstawie wyników 

analiz gleby. W doświadczeniu tym nie stosowano nawadniania krzewów. 

W pierwszych dwóch latach (2011-2012) doświadczenie utrzymywano 

w czarnym ugorze. W kolejnych latach w międzyrzędziach rosła murawa 

(koszona 5-7 razy w sezonie), a chwasty w rzędach krzewów zwalczano 

ręcznie i mechanicznie. Ze względu na fakt, że świdośliwa olcholistna jest 

w Polsce gatunkiem mało znanym, nie opracowano dotychczas programu 

ochrony roślin i regulowania zachwaszczenia (Pluta i in. 2014). W związku 

z tym w doświadczeniu nie stosowano żadnej ochrony chemicznej przed 

chorobami, nie zwalczano szkodników i nie niszczono chwastów. 

W latach 2015-2016 oceniono następujące cechy roślin: 

1. wysokości i szerokości krzewów (cm) w celu oceny siły wzrostu bada-

nych genotypów, 

2. wskaźnik pokroju krzewu, obliczony jako iloraz wysokości do szero-

kości krzewu, 

3. termin dojrzewania i zbioru owoców – określony na podstawie typowego 

wybarwienia, wielkości i smaku owoców,  

4. plonowanie krzewów, jako plon (kg) zrywanych ręcznie, w pełni wy-

barwionych, dojrzałych owoców z każdego poletka,  

5. średnią masę 100 losowo pobranych owoców (g) w czasie zbioru, 

w 3 powtórzeniach, z każdego poletka doświadczalnego,  

6. liczbę owoców w gronie na próbie losowo wybranych 30 gron z każ-

dego poletka. 
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Uzyskane wyniki opracowano statystycznie metodą analizy warian-

cji. Do oceny istotności różnic między średnimi użyto testu t-Duncana, 

przyjmując poziom istotności 5%. 

 

WYNIKI I DYSKUSJA 

Wyniki przeprowadzonych badań i obserwacji w latach 2015-2016 

dotyczące wybranych cech użytkowych świdośliwy olcholistnej przedsta-

wiono opisowo i w tabelach (1 i 2). Siła wzrostu określana pomiarem wy-

sokości i szerokości krzewów jest ważną cechą w uprawie tego gatunku, 

szczególnie na plantacjach towarowych, gdzie owoce zbierane są kombaj-

nem. W prowadzonym doświadczeniu 5-6-letnie krzewy klonu 5/6 były 

najwyższe, niezależnie od roku badań oraz średniej z dwóch lat, najniż-

szymi krzewami cechowała się odmiana ‘Pembina’ (tab. 1). Szerokość 

krzewu uzależniona jest od liczby wytwarzanych odrostów korzeniowych 

przez dany genotyp. W praktyce, zbyt szerokie krzewy utrudniają utrzy-

manie ugoru herbicydowego w rzędach i zbiór owoców oraz wymagają 

silniejszego cięcia. Oceniane w tym doświadczeniu młode krzewy odmian 

i klonów świdośliwy olcholistnej nie różniły się statystycznie pod wzglę-

dem tej cechy, niezależnie od roku badań. Jedynym wyjątkiem była od-

miana ‘Pembina’, u której szerokość krzewu była istotnie mniejsza od po-

zostałych badanych genotypów (tab. 1). Najwyższym wskaźnikiem po-

kroju krzewu charakteryzował się klon 5/6, zarówno dla roku 2015, 2016, 

jak i dla średniej z dwóch lat badań. Najniższy wskaźnik pokroju krzewu 

miała odmiana ‘Thiessen’, niezależnie od roku i średniej z obu lat badań 

(tab. 1). Świadczy to o tym, że klon selekcyjny 5/6 miał najbardziej wznio-

sły pokrój krzewu, w przeciwieństwie do kanadyjskiej odmiany ‘Thies-

sen’, która posiadała najbardziej rozłożyste krzewy. Uzyskane wyniki ba-

dań dotyczące tej drugiej odmiany są zgodne z doniesieniami z Kanady 

(Zatylny i in. 2002; St-Pierre i in. 2005). 

Wyniki dotyczące terminu dojrzewania i zbioru owoców badanych 

odmian i klonów świdośliwy olcholistnej przedstawiono w tabeli 2. Naj-

wcześniej zbierano owoce z krzewów odmian kanadyjskich: ‘Martin’, 

‘Thiessen’ i ‘Smoky’ (przełom czerwca i lipca), a najpóźniej dojrzewały 

owoce odmiany ‘Pembina’ oraz klonów 5/6, typ N i typ S (pierwsza po-

łowa lipca).  

Jedną z najważniejszych cech użytkowych określających przydat-

ność odmiany do uprawy jest jej plenność. W roku 2015 najwyższym plo-

nowaniem charakteryzowały się klony – typ N, typ S i odmiana ‘Martin’, 

najsłabiej plonowały krzewy odmiany ‘Pembina’.  
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W drugim roku badań (2016) najwyższe plony owoców zebrano z krze-

wów trzech wyselekcjonowanych w Polsce klonów (5/6, typ N i typ S), 

a najmniejszy plon wydała znowu ‘Pembina’. Analizując wyniki średnie 

z dwóch lat badań stwierdzono, że najwyższe plony wydały krzewy klo-

nów typ N i typ S (odpowiednio 2,5 i 2,8 kg/krzew). Były one istotnie 

wyższe od pozostałych ocenianych genotypów (tab. 2). Odmiany kanadyj-

skie ‘Martin’, ‘Thiessen’ i ‘Smoky’ oraz polski klon 5/6 plonowały na 

średnim poziomie (1,1-1,5 kg/krzew). W doświadczeniu najniższy (istotny 

statystycznie) plon owoców odnotowano dla odmiany ‘Pembina’ 

(0,4 kg/krzew). Według informacji St-Pierre i in. (2005) odmiana ta słabo 

plonowała także w Kanadzie. Jednak we wcześniejszych badaniach 

McConkey (1979) i St-Pierre (1997) odmiana ‘Pembina’ dobrze plono-

wała w warunkach klimatyczno-glebowych Kanady. 

Jednym z ważnych parametrów jakości owoców, na który konsu-

menci zwracają uwagę, jest ich wielkość (Czernyszewicz 2011). W bada-

niach cechę tę zdefiniowano jako masę 100 owoców. Określa ona przydat-

ność owoców testowanych odmian i klonów świdośliwy olcholistnej do róż-

nego przeznaczenia (świeży rynek lub do przerobu). Największymi, typowo 

deserowymi owocami wyróżniała się odmiana ‘Martin’, dla której  masa 100 

owoców wynosiła około 118 g (średnio z dwóch lat badań) i była istotnie 

wyższa niż u pozostałych genotypów. Mniejsze owoce miała odmiana 

‘Smoky’ (93 g/100 szt.). Krzewy klonów typ N i typ S produkowały średniej 

wielkości owoce (odpowiednio 77,6 g i 72,4 g/100 szt.). Najmniejsze owoce 

stwierdzono dla odmian ‘Pembina’ i ‘Thiessen’ oraz klonu 5/6. Średnia masa 

ich owoców wahała się między 53,8 g a 62,2 g/100 szt. i była istotnie niższa 

niż u pozostałych genotypów. W Kanadzie Zatylny i in. (2005) uzyskali 

w swoich badaniach podobną wielkość owoców dla odmiany ‘Martin’. 

Jednak owoce odmiany ‘Thiessen’ w tym doświadczeniu były znacznie 

większe, średnia masa jednego owocu wynosiła 1,62 g. Owoce odmiany 

‘Pembina’ były najmniejsze, a średnia masa pojedynczego owocu tej od-

miany wynosiła 0,85 g. Podobne tendencje dotyczące wielkości owoców 

ww. odmian w warunkach kanadyjskich zaobserwowano już wcześniej 

(Zatylny i in. 2002). Ochmian i in. (2013) w badaniach prowadzonych 

w warunkach Polski północno-zachodniej stwierdzili, że średnia masa 100 

owoców świdośliwy olcholistnej (A. alnifolia) wynosiła 98 g. Krzewy tego 

gatunku miały dużo większe owoce niż krzewy świdośliwy jajowatej 

(A. ovalis) i świdośliwy kłosowej (A. spicata), odpowiednio 56 i 71 g.  
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Można stwierdzić, że masa owoców odmian kanadyjskich śwido-

śliwy olcholistnej w naszych warunkach klimatycznych jest podobna do da-

nych uzyskanych w Kanadzie (Mazza i Cottrell 2008; Zatylny i in. 2005). 

Liczba owoców w gronie jest także ważną cechą jakościową, szcze-

gólnie dla odmian deserowych, których owoce przeznaczone są na rynek 

owoców świeżych. Wiadomym jest, że konsumenci chętniej kupują owoce 

zebrane w dłuższe grona i z większą liczbą jagód. W naszych badaniach 

klony selekcyjne 5/6 i typ N miały największą liczbę owoców w gronach 

(odpowiednio 12,1 i 12,2 szt.). Nieco mniejszą liczbę owoców w gronie 

(10,6-11,4 szt.) uzyskano dla kanadyjskich odmian ‘Thiessen’, ‘Martin’ 

i ‘Smoky’. Średnie dla tych odmian były statystycznie nieistotne, w porów-

naniu do klonów wyselekcjonowanych w Polsce, z wyjątkiem typu S. Od-

miana ‘Pembina’ miała istotnie najniższą liczbę owoców w gronie (6,7 szt.). 

 

PODSUMOWANIE 

Klony selekcyjne typ N i typ S są najbardziej przydatne do uprawy 

w centralnej Polsce. Charakteryzują się one umiarkowaną siłą wzrostu 

krzewów, wysokim plonowaniem i średnią wielkością owoców. Ponadto 

klon typ N wytwarza grona o największej liczbie owoców. Klon 5/6 wy-

twarza najsilniej rosnące krzewy, o pokroju wzniosłym, plonuje na śred-

nim poziomie, ma małe owoce ale dużą ich liczbę w gronie oraz późny 

termin dojrzewania i zbioru owoców. Kanadyjskie odmiany ‘Smoky’ 

i ‘Thiessen’ charakteryzują się wczesnym terminem dojrzewania, umiar-

kowaną siłą wzrostu, średnim plonowaniem i średnią masą owoców oraz 

licznymi owocami w gronach. Odmiana ‘Martin’ może być polecana na 

rynek owoców świeżych ze względu na duże owoce, dużą liczbę jagód 

w gronie i wczesną porę dojrzewania. Odmiana ‘Pembina’ wytwarza naj-

mniejsze krzewy, najsłabiej plonuje, ma najmniejsze owoce i najmniej ja-

gód w gronie. 
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