
Bakcharskij Velikan
 (Giant of Bakchar)

Docz Velikana
(Giant's Daughter)

Jugana
Sinij Utes 

(Blue Rock - chroniona w 

CPVO)

Vostorg 
(Delight)

Aurora Boreal Beauty Boreal Beast Boreal Blizzard Honeybee

11 / 2015 11 / 2015 11 / 2015 08 / 2017 11 / 2015 11 / 2015 08 / 2016 08 / 2016 08 / 2016 11 / 2015

C3,5 C3,5 C3,5 C3,5 C3,5 C3,5 C0,5 C0,5 C0,5 C3,5

1,40 1,40 1,70 1,00 1,30 1,50 1,10 1,20 1,00 1,50

kulisty, zwarty

kulisty, zwarty, brązowo-

czerwone młode przyrosty, 

krzew bardzo gęsty

wyprostowany, kolumnowy, 

krzewy bardzo mocne, 

wzrost szybki

kulisty, zwarty, krzew bardzo 

mocny, pędy grube, początkowo 

wolno rosnący

kulisty, pędy cienkie, 

elastyczne, krzew o raczej 

luźnym pokroju

wyprostowany, gęsty, zwarty
raczej kulisty, gęsty, pędy 

mocne, sztywne

kolumnowy, gęsty, pędy 

bardzo mocne, sztywne

okrągły, kompaktowy, 

bardzo gęsty
silny wzrost

2018 1,80 2,70 1,60 1,70 2,10 2,10 2,16 2,63 2,44 1,90

2019 1,60 2,40 1,40 1,50 1,90 1,90 1,60 2,10 1,10 1,70

2018 2,80 3,90 1,90 2,40 2,90 2,50 4,70 5,20 3,60 2,30

2019 2,50 3,50 1,70 2,20 2,60 2,30 2,20 2,60 1,90 2,00

2018 33 x 17 x 12 45 x 16 x 14 30 x 17 x 12 38 x 15 x 14 42 x 17 x 16 - 28 x 18 x 16 42 x 21 x 18 40 x 18 x 15 - 

2019 30 x 15 x 10 40 x 14 x 13 28 x 15 x 10 34 x 13 x 12 38 x 15 x 14 - 21 x 14 x 12 36 x 17 x 15 20 x 9 x 7 - 

2017 12-13 12-14 14 - 14-16 14-15 10-11 13-15 13-15 13

2018 15-17 15-17 17-21 13-15 15-21 14-15 12-13 13-15 13-15 13

2019 13-15 13-17 13-15 12-14 13-14 11-16 9-11 12-16 13-14 11-16

sucha sucha / mokra sucha sucha sucha sucha sucha sucha sucha sucha

jagody spłaszczone, 

delikatnie wydłużone, 

szersze na środku

jagody bardzo duże, 

spłaszczone, gruszkowatego 

kształtu lub delikatnie 

wydłużone

jagody bardzo regularnego 

kształtu, średniej wielkości, 

jednakowe

jagody bardzo regularnego 

kształtu, średniej wielkości, 

jednakowe

jagody wrzecionowatego 

kształtu, regularne, 

jednolitej wielkości

jagody owalne, wydłużone, 

tępo zakończone

jagody krótkie, pękate, 

sercowatego kształtu  

jagody wydłużone, 

gruszkowatego kształtu, 

ciężkie

jagody wrzecionowatego 

kształtu

jagody cylindryczne, mocno 

trzymają się ogonków, nie 

opadają, pozostają na 

krzewie aż do wysuszenia

słodko-cierpki słodko-cierpki

słodki lub bardzo słodki, 

najsłodsza jak dotąd rosyjska 

odmiana

słodki, delikatny smak, 

jedna z najsmaczniejszych   

słodkie jagody z 

wyczuwalnym kwaskowym 

posmakiem, najsmaczniejsza 

rosyjska odmiana

słodki

cierpki smak, delikatnie 

kwaśny, w tym roku smak 

zdecydowanie lepszy niż w 

2018 r. 

przyjemny smak, łagodny, 

od tygodnia dojrzała, jedna z 

naszych ulubionych odmian 

pod względem smaku

bardzo smaczna, 

jedna z naszych ulubionych

soczysta i smaczna, 

delikatnie cierpka

2018 0,40 0,50 0,38 0,25 0,78 0,78 1,20 1,00 0,80 0,75

2019 0,93 1,25 0,54 0,56 2,20 2,45 4,20 2,10 1,80 2,06

łatwy zbiór

wymaga 2 - 3 zbiorów, 

dobra odmiana do ogrodów 

przydomowych

łatwy zbiór kiedy owoc 

dobrze dojrzały, 

kiedy nie do końca dojrzały 

otrzepywanie może być 

trudne

tak wczesna jak 'Vostorg' lub 

nawet wcześniejsza, łatwy zbiór 

również mechaniczny

łatwy zbiór ręczny i 

mechaniczny 

owoce pozostają na krzewie, 

nie opadają

niewielka ilość najwcześniej 

dojrzałych owoców spada z 

krzewu

jagody trzymają się mocno 

krzewu, co utrudnia zbiór, 

czasami ogonki pozostają na 

owocach

jagody trzymają się mocno 

na krzewie, ale zbiór 

zarówno mechaniczny, jak i 

ręczny nie stanowią 

problemu 

- 

odmiana plenna, wyrównana 

wielkość owoców, zmienny 

smak

odmiana bardzo plenna, 

spektakularnie duże jagody, 

ale raczej nie do użytku 

komercyjnego ze względu na 

zbyt miękkie owoce, 

ulegające łatwo 

uszkodzeniom w trakcie 

zbioru

niski plon z młodej rośliny, 

w późniejszym okresie 

plenność bardzo rośnie, w 

Bakczarze najplenniejsza 

odmiana, rekordowy wynik 

wynosił 9 kg z 9-letniego 

krzewu! 

jedna z najalepszych odmian pod 

względem smaku, plenność w 

naszych warunkach do 

potwierdzenia w przyszłości, 

nowa odmiana, w Rosji bardzo 

ceniona

owoce po zbiorze można 

długo przechowywać, smak 

wyjątkowo wyważony, jak 

dotąd najlepsza odmiana 

rosyjska

jak dotąd najlepsza odmiana 

dla naszych warunków, 

owoce najlepszej jakości

największa zaleta - 

większość jagód dojrzewa 

równocześnie, jagody mają 

taką samą wielkość i 

jednakowy kształt, dobra 

twardość owoców, 

wyjątkowo wysoki plon

najchętniej jedzona 

odmiana, wysoki plon, 

jakość owoców musi być 

jeszcze potwierdzona

bardzo chętnie jedzona 

odmiana, słodka, 

doskonały smak

jakość owoców rośnie z 

wiekiem

dobrze znosi transport źle znosi transport
zapylenie to sekret 

wysokiego plonu
- dobrze znosi transport

jeżeli jest mokro podczas 

zbiorów - zbiór może być 

trudny, owoce mocno 

"trzymają się" pędów

smak mógłby być lepszy, 

jego niedoskonałość może 

być wynikiem mokrej ziemi 

tuż przed oraz w trakcie 

zbiorów, jednakże w 2019 r. 

smak był dużo lepszy niż w 

2018 r.

smak bardzo dobry, dojrzały 

owoc powinien być twardszy

smak bardzo dobry, dojrzały 

owoc powinien być 

twardszy, dojrzałe owoce 

długo pozostają na krzewie

wymaga intensywnego 

przerzedzania pędów, jedna 

z najsilniej rosnących i 

najbardziej zagęszczających 

się odmian 

PLANTIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa; tel.: (12) 643 15 20; e-mail: biuro@in-vitro.pl; www.in-vitro.pl

Gorąca i sucha wiosna, zbiory od 28 maja do 15 czerwca; tak krótki okres zbiorów może być wyzwaniem w organizacji zbioru owocu deserowego.

2019

Po suchym i zimnym marcu zauważyliśmy infekcje spowodowane przez Pythium  i Rhizoctonia,  powszechne polifagi. Na plantacji infekcja była silniejsza na stanowiskach zimniejszych, rozwój roślin był opóźniony, liście i owoce były znacznie mniejsze. Okres kwitnienia był ciepły, dobry dla zapylaczy, 

wliczając pszczoły miodne. Później nastąpił bardzo zimny i mokry maj. Pora dojrzewania była opóźniona, owoce były mniejsze niż w 2018 roku, jednakże średni plon z krzewu był znacznie większy. Również całkowity zbiór był większy niż oczekiwany.

okres zbiorów od 10 do 22 czerwca okres zbiorów od 21 do 30 czerwca
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ROSYJSKIE & KANADYJSKIE ODMIANY JAGODY KAMCZACKIEJ - CZERWIEC 2019

Odmiana

ROSYJSKIE ODMIANY KANADYJSKIE ODMIANY
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