
odmiana 

jeżyny

termin 

owocowania
cechy owoców

masa 

jagody
smak owoców zastosowanie

wys. 

krzewu
cechy krzewu pędy owocowanie mrozoodporność

ochrona 

prawna

Black Satin poł. VIII

atrakcyjne, duże, wydłużone, 

błyszczące, początkowo 

rubinowe, w pełni dojrzałe 

aksamitnie czarne. Zebrane 

owoce długo utrzymują 

świeżość 

- 

słodkawo-

kwaskowaty, 

soczysty, 

aromatyczny

deserowe i do 

przetwórstwa, do 

wypieków

3-5 m, 

roczny 

przysrost 

1,2 m

silnie rosnący, pędy bez kolców, 

wzniesione, wymagają podpór, nie 

wytwarza odrostów korzeniowych, kwiaty 

różowe, plonuje regularnie (6-10 kg z 

krzewu)

bezkolcowa 
na dwuletnich 

pędach 

wymaga okrywania 

na zimę, odporna na 

choroby i szkodniki

nie

Brzezina pocz. VII 

duże, owalne, błyszczące, 

czarne, twarde, miąższ 

zwarty

6 g
aromatyczny, 

słodko-kwaśny

deserowe i do 

przetwórstwa, w 

uprawie amatorskiej i 

towarowej ceniona za 

jakość owoców

-

średnio silnie rosnący, pędy bez kolców, 

sztywne, z łagodnym łukowatym 

wygięciem na wierzchołku, wydaje od 

kilku do kilkunastu silnych pędów z 

karpy, nie tworzy odrostów korzeniowych, 

dwuletnie pędy zielone, często 

rozgałęzione, wydają liczne pędy 

owoconośne, na jednym pędzie 

owoconośnym tworzy się około 10 

kwiatów, owocuje obficie co roku

bezkolcowa
na dwuletnich 

pędach

odporna na mróz i 

choroby
tak

Chester kon. VII
duże, czarne, błyszczace, o 

atrakcyjnym wyglądzie
5-6 g 

słodki, soczysty, 

wyraźny aromat

deserowe, dobrze się 

przechowują
1,5 m

pokrój raczej wyprostowany, odmiana 

bezkolcowa, kwiaty duże różowo-białe, 

plonuje obficie i regularnie

bezkolcowa
na dwuletnich 

pędach

odporna na mróz i 

choroby
nie

Loch Ness poł. VIII
duże, czarne, z połyskującą 

skórką 
5-10 g 

słodki, z lekkim 

posmakiem 

kwaskowym

deserowe, dobrze 

znoszą warunki 

handlowe i dobrze się 

przechowują

-

umiarkowanie rosnący, pędy bez kolców, 

wymagają podpór, plonuje obficie i 

regularnie

bezkolcowa
na dwuletnich 

pędach

odporna na choroby, 

szkodniki i mróz
nie

Navaho VIII

bardzo jędrne, czarne, z 

atrakcyjnie połyskującą 

skórką

6-8 g słodko-kwaśny

deserowe, bardzo 

dobrze znoszą 

transport

-

silnie rosnący, pędy wzniesione, bez 

kolców, o dużej wydajności, lecz niezbyt 

dobrze odrastające

bezkolcowa 
na dwuletnich 

pędach

odporna na 

antraknozę i na 

większość chorób

nie

Polar 2 poł. VII 

duże, czarne z silnym 

połyskiem, owalne, 

beczkowate, twarde

6-7 g
słodko-kwaśny, 

aromatyczny

deserowe (do 

bezpośredniego 

spożycia i na 

przetwory), także do 

przemysłu, dobrze 

znoszą transport

2-4 m

umiarkowanie rosnący, pędy bez kolców, 

sztywne, z łukowatym wygięciem na 

wierzchołku, wymagają podpór, wydaje 

do kilkunastu pędów z karpy, ale nie 

tworzy odrostów korzeniowych, plonuje 

na średnim poziomie

bezkolcowa
na dwuletnich 

pędach

dość odporna na 

przemarzanie 
tak

Reuben kon. VII

bardzo duże, czarne, 

baryłkowaty, często 

nieregularny kształ, mają 

lśniącą skórkę

14,5 g (dł. 

4,5 cm)

bardzo słodki, 

bardzo soczysty, 

lekko owocowy 

smak

deserowe (polecane 

do bezpośredniego 

spożycia) oraz na 

przetwory

2 m
silnie rosnący, pędy z mocnymi kolcami, 

wyprostowane, łukowato przeginające się
z kolcami

na 

jednorocznych 

pędach

podatna na 

przemarzanie, 

polecana pod osłony

tak

Triple Crown
kon.VII - pocz. 

VIII
duże, czarne i efektowne 6 g -

deserowe (do 

bezpośredniego 

spożycia) i do 

przetwórstwa

- silnie rosnący, pędy bez kolców, sztywne bezkolcowa 
na dwuletnich 

pędach 

wystarczająca 

mrozoodporność, 

odporność na 

choroby i szkodniki

nie

Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie powyższych danych pod warunkiem zamieszczenia informacji:

Źródło: PLANTIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - www.in-vitro.pl

Zestawienie odmian jeżyny wielkoowocowej


