
08 / 2016 08 / 2016 08 / 2016

C0,5 C0,5 C0,5

1,10 1,20 1,00

raczej kulisty, gęsty, pędy mocne, sztywne kolumnowy, gęsty, pędy bardzo mocne, 
sztywne

okrągły, kompaktowy, bardzo gęsty

2018 2,16 2,63 2,44

2019 1,60 2,10 1,10

2018 4,70 5,20 3,60

2019 2,20 2,60 1,90

2018 28 x 18 x 16 42 x 21 x 18 40 x 18 x 15

2019 21 x 14 x 12 36 x 17 x 15 20 x 9 x 7

2017 10-11 13-15 13-15

2018 12-13 13-15 13-15

2019 9-11 12-16 13-14

sucha sucha sucha

jagody krótkie, pękate, sercowatego kształtu  jagody wydłużone, gruszkowatego kształtu, 
ciężkie jagody wrzecionowatego kształtu

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

2018 1,20 1,00 0,80

2019 4,20 2,10 1,80

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 

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

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
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Wyniki badań pierwszych nasadzeń odmian kanadyjskich
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termin sadzenia

wielkość doniczki

Boreal Beauty Boreal Beast Boreal Blizzard
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