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Wstęp 

Wisienka kosmata - Prunus tomentosa Thunb., nazywana również wiśnią 
kosmatą, jest rośliną sadowniczą mało rozpowszechnioną w Polsce. Jak podaje 
Sf;KOWSKI (1993] jest to krzew dorastający do 3 m wysokości. Posiada omszone 
młode pędy i liście 5-7 cm jajowate lub eliptyczne, nierównomiernie piłkowane i 
od spodu kutnerowa owłosione. Kwitnie wcześnie, prawie z rozwojem liści. Owce 
powyżej l cm średnicy bardzo przypominają wyglądem wiśnie. W smaku są jed
nak łagodniejsze i bardziej słodkie. 

Rośliny są rozmnażane zarówno wegetatywnie jak i generatywnie (PIETRO

WA 1987; RADIUK, RADIUK 1997]. Według niektórych autorów [PIETROWA 1987; KA
WECKI i in. 1997; RADIUK, RADIUK 1997] krzewy wisienki kosmatej są odporne na 
niskie temperatury, mało wymagające w odniesieniu do gleby. Wisienka kosmata 
jest uprawiana głównie amatorsko w Rosji, Białorusi, Japonii i Chinach. 

Celem niniejszych badań było sprawdzenie - jak w warunkach klimatycz
nych południowej Warmii (Olsztyn) roślina ta będzie rosła i plonowała oraz jaką 
wartość będą miały owoce. Podjęto też próbę wybrania najlepszych krzewów, pod 
względem plonowania, w celu ich rozmnożenia wegetatywnego. 

Materiał i metody 

Nasiona wisienki kosmatej przywieziono jesienią 1994 r z Akademii Rolni
czej w Gorki (wschodnia Białoruś). Poddano je stratyfikacji w temp. 5°C, a nas
tępnie pękające pestki po okresie 4 miesięcznego wtórnego fizjologicznego doj
rzewania wysiewano do skrzynek z ziemią kompostową. Siewki po uzyskaniu 
około 5-8 cm wysokości przesadzono do doniczek. Jesienią wysadzono je do 
gleby na miejsce stałe. Sadzono na glebie piaszczystej, zaliczonej do V klasy użyt
ków rolnych. Wszystkie pozyskane rośliny w liczbie 50 posadzono w jednym rzę
dzie w odstępach 1,5 m. Szerokość międzyrzędzia do innych gatunków roślin sa
downiczych wynosiła 5 m. 
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Gleba przed sadzeniem roślin była przygotowana zgodnie z ramowym pro
gramem nawożenia (obornik 40-60 t·ha-1, 100 kg KzO·ha- 1 i 100 kg Pz05·ha-1), 

polecanym dla plantacji krzewów roślin jagodowych. Po posadzeniu roślin nie 
przycinano. W czasie wegetacji nie stosowano środków ochrony roślin. 

Badania obejmują pierwsze dwa lata plonowania (2 i 3 rok po posadzeniu 
na miejsce stałe). W badaniach analizowano plonowanie i jakość owoców. Oce
niano też skład chemiczny owoców na zawartość suchej masy, cukrowców, wita
miny C i kwasów. 

Suchą masc; oznaczano metodą suszarkową susząc próbówki do stałej masy 
w 105°C. Cukrowce określano przy pomocy metody miareczkowo-redukcyjnej 
Luffa-Schorla, witaminę C metodą barwnikową przy pomocy 2,6 dwuchlorofcno
londofenolu, kwasy organiczne metodą Pietersburskiego. 

Wyniki opracowano statystycznie dla doświadczenia jednoczynnikowego, 
wyliczając istotność różnic między wybranymi roślinami dla określonej badanej 
cechy przy p=0,05. 

Wyniki i dyskusja 

W pierwszym roku uprawy krzewy osiągnęły wysokość około 50 cm i roz
krzewiły się na 3-6 pędów. W drugim roku uprawy krzewy osiągnc;ły wysokość 
około 1 m. Zauważono też pierwsze kwiaty i owoce. Najwic;ccj ich było u siewki 
nr 1 i nr 2 (tab. 1). 

Tabela 1; Table 1 

Plonowanie i morfologia owoców siewek wiśienki kosmatej (1997 i 1998 r.) 
Yield and morphology of villous cherry fruits (1997 and 1998) 

Siewka 
wisienki Plon; Yield Owoc; Fruit Pestka; Stone 

kosmatej 
Yillous masa długość średnica masa długość średnica 
cherry kg na krzew t·ha-1 weight length diameter weighl lenglh diameter 

seedlings kg per bush 
(g) (mrn) (mrn) (g) (mm) (mrn) 

W-1* 0,Q7 0,Q7 1,59 13,28 13,89 0,170 6,8 4,9 
W-1 1,30 1,44 1,56 13,33 13,64 0,164 7,6 5,3 

W-2* 0,13 0,14 1,52 14,44 13,90 0,179 8,0 6,7 
W-2 1,85 2,05 1,36 12,38 13 ,37 0,154 8,0 6,3 
W-3 1,40 1,55 2,01 14,50 15,63 0,160 7,7 6,9 
W-4 0,50 0,55 2,26 16,03 16,11 0,217 6,4 5,6 
W-5 1,20 1,32 1,96 13,85 14,46 0,179 7,4 5,7 
W-6 0,70 0,77 2,04 13,57 14 ,11 0,203 8,3 5,8 
W-7 0,90 0,99 1,90 13 ,53 13,42 0,179 6,0 6,7 

* - 1997 rok 

W trzecim roku uprawy zaowocowały wszystkie krzewy. Najobficiej plono
wały siewki oznaczone numeracją od 1 do 7. Z krzewu nr 2 zebrano 1,85 kg owo
ców, co w przeliczeniu na 1 ha stanowiło 2,05 t. Nieznacznie mniejszy plon uzys
kano z krzewu nr 3 i 1, odpowiednio 1,4 i 1,3 kg (1,55 i 1,44 t z 1 ha). Krzewy 
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pozostałych numerów selekcyjnych plonowały w granicach 0,5-1,20 kg (0,55-1,32 t 
z I ha). 

Masa jednego pestkowca w zależności od krzewu wahała się od 1,36 do 
2,26 g. Owoce o najwic;kszej masie, powyżej 2 g, pozyskano z roślin nr 4, 6 i 3. 

Owoce pochodzące z krzewów nr 4 i 6 miały największą masę owocu i pest
ki. Najmniejszą masę owocu i pestki miały owoce krzewu nr 2. 

Z zestawienia (tab. 1) wynika, że wartościowymi krzewami pod względem 
wielkości plonowania są krzewy nr 1 i 2. Pod względem wielkości owoców domi
nowały krzewy nr 4, 6 i 3. Obserwacje i pomiary krzewów w dalszych latach po
twierdzą, czy rośliny te zachowają podobne zależności związane z wielkością owo
ców i plonu. 

Według SĘKOWSKIEGO [1993] wisienka kosmata może być szerzej wykorzysta
na w produkcji sadowniczej, szczególnie na glebach lżejszych łatwiej i szybciej 
przesychających. PIETROWA [1987] podaje, że z jednego krzewu można uzyskać 3-4 
kg owoców. 

Rozpoczęcie plonowania siewek wisienki kosmatej w trzecim roku po posa
dzeniu, jak uzyskali autorzy w niniejszej pracy, potwierdzają RADIUK i RADIUK 

[1997]. Autorzy ci stwierdzili, że roślina ta jest bardzo odporna na mróz. Wytrzy
muje bez uszkodzeń zimą nawet -35°C. Jest wytrzymała na suszę. Na roślinę tę 
zwrócił już uwagę MICZURIN [1948] stwierdzając, że jest to perspektywiczna roślina 
sadownicza. 

Wielkość owoców u roślin rozmnożonych generatywnie jest zróżnicowana. 
Z wcześniejszych badań wynika, że masa owoców mieści się w granicach 
1,36-2,26 g. PIETROWA [1987] podaje, że jeden owoc może mieć masę 1,5-2 g. 
CZACHOWSKIJ i in. (1986] podają, że średnica owoców wynosi około 1 cm. Pomiary 
cech zewnętrznych owoców badanych 7 różnych krzewów w niniejszym doświad
czeniu wskazują na podobną ich wielkość lub nieco większą. 

Badania składu chemicznego owoców (tab. 2) wykazały, że zawierają one 
od 12 do ponad 17% suchej masy. Cukry ogółem występują w granicach od 9,6 
do 10,4%, kwasy organiczne od 1 do 1,3%, witamina Cod 13,5 do 14,8%. 

Tabela 2; Table 2 

Zawartość związków organicznych w owocach wisienki kosmatej 
The content of organie compounds in fruits of villous cherry 

Siewka wisienki 
Sucha masa Cukry ogółem Kwasy organiczne Witamina C 

kosmatej Dry matter Total sugars Organie acids Vitamin C 
Yillous cherry 

(%) (%) (%) (mg%) 
seedlings 

W-1 17,4 10,1 1,1 14,5 
W-2 15,4 10,4 1,1 13,6 
W-3 16,4 9,8 1,2 14,3 
W-4 12,1 10,4 1,3 13,7 
W-5 17,2 10,1 1,0 14,8 
W-6 17,7 10,3 1,2 14,1 
W-7 16.3 9,6 1,3 13,5 

NIR0_05; LSD0.,~ 0,48** 0,46** r.n. r.n. 

r.n. różnice nieistotne; differences not significant 

Zróżnicowanie w zawartości suchej masy i cukrów było znaczne między 
poszczególnymi krzewami. Najwięcej suchej masy było w owocach krzewu nr 1, 5 
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i 6, a cukrowców 1, 2, 4, 5 i 6. Zróżnicowania między poszczególnymi krzewami 
w zawartości kwasów organicznych i witaminy C były statystycznie nieistotne. 

Pietrowa podaje, że owoce zawierają od 12 do 16,6% suchej masy; 
4,7-9,7% cukrów; 0,6-1,3% kwasów organicznych; 7-37 mg% kwasu askorbino
wego. Uzyskane w pracy wyniki nie odbiegają także od danych podawanych przez 
innych autorów [ŁoJKO 1995; KAWECKI i in. 1999]. 

Oprócz badanych przez autorów składników chemicznych owoce wisienki 
kosmatej zawierają bioaktywne polifenole (witamina P). W 100 g miąższu znale
ziono 0,6% antocyjanów, 0,29% katechin, 0,17% flawonoidów [PIETROWA 1987]. 
W ogólnej zawartości kwasów dominuje kwas jabłkowy około 1 %, fumarowy 
40 mg%, winowy - 20 mg%, chinowy - 140 mg%, chlorogenowy - 40 mg% [KA

WECKI i in. 1999]. RADIUK i RAmuK [1997] podają, że miąższ wisienki kosmatej za
wiera także 0,3-0,4% karotenoidów oraz witaminy E i B9• W mniejszych ilościach 
znajduje się witamina B2, B3 i B6 od 0,03 do 0,08 mg%. Autorzy ci owoce wisien
ki kosmatej polecają do konsumpcji bezpośredniej i w postaci przetworów. Pole
ca się je przy niedokrwistości i osłabieniu. Mają właściwości antyseptyczne, obni
żają ciśnienie krwi. Poleca się je przy rozstroju nerwowym. Wzmagają apetyt. 
ŁOJKO [1995], KAWECKI i in. [1999] podają, że z owoców wisienki kosmatej można 
przygotować przetwory podobnie jak z wiśni. Szczególnie dobre są one na soki, 
kompoty, dżemy i do suszenia. 

Wnioski 

1. Warunki klimatyczno-glebowe Olsztyna sprzyjają uprawie wisienki kosma
tej. 

2. Wisienka kosmata rozpoczyna plonowanie w trzecim roku od posadzenia 
sadzonek wyprodukowanych z nasion. 

3. Przy produkcji krzewów z nasion materiał nasadzeniowy jest zróżnicowany 
genetycznie, wiąże się to z uzyskiwaniem niejednolitego plonu owoców pod 
względem masy, a także wielkości pestkowców z poszczególnych krzewów. 

4. Uzyskany plon owoców w trzecim roku po posadzeniu wynosił w zależności 
od krzewu od 0,5 do 1,85 kg, co w przeliczeniu na 1 ha wynosiło od 0,55 
do 2,05 t. Poszczególne krzewy różniły się między sobą masą i wielkością 
owoców oraz pestki. Największą masę owoców otrzymano z krzewu nr 4 -
2,26 g. 

5. Owoce badanych krzewów zawierały 12,1-17,7% suchej masy, 9,6-10,4% 
cukrów, 1-1,3% kwasów i 13,5-14,8 mg% witaminy C. Zróżnicowanie mit;
dzy badanymi krzewami w zawartości kwasów organicznych i witaminy C 
było nieistotne. 

Literatura 

CZACHOWSKIJ A.A., SZAPIRO D.K., CZEKALSKA.JA I.I., BOBOREKO E.Z., PAŃKO N.A. 1986. 
Perspktiwnyje płodowo-jagodnyje rastienija Bełorusi. Urodżaj, Mińsk: 200 ss. 

KAWECKI Z., KAWECKA T., WIERZBICKA B. 1997. Wisienka kosmata. W· Ogrodnictwo -



WSTĘPNA OCENA KRZEWÓW I OWOCÓW WISIENKI KOSMATEJ ... 333 

wybrane zagadnienia. Podn;cznik dla studentów, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w 
Łomży: 298-301. 

KAWECKI Z., ŁOJKO R., PILAREK B. 1999. Mniej znane rośliny sadownicze i warzyw
nicze w ziołolecznictwie domowym. WODR w Olsztynie: 121 ss. 

ŁOJKO R.E. 1995. Wisznia wojłocznaja. W.· Konserwujem frukty i owoszczi. Łazaruk, 
Mińsk: 222-228. 

MICZURIN I.W. 1948. Soczinienija. Cz. l., Ogiz. Moskwa: 569-571. 

PIETROWA W.P. 1987. Diko rastuszczije płody i jagody. Lesn. Prom. Moskwa: 277 ss. 

RAmuK A.F., RADIUK W.A. 1997. Wisznia wojłocznaja. W.- Płodowo-jagodnyj sad. Uro
dżaj, Mińsk: 129-134 .. 

SĘKOWSKI B. 1993. Wisienki i czeremchy. W.- Pomologia systematyczna. Cz. 1. PWN, 
Warszawa: 248-252. 

Słowa kluczowe: wisienka kosmata (Prunus tomentosa Thunb.), plonowanie, 
skład chemiczny, morfologia owoców 

Streszczenie 

W pracy przedstawiono wyniki plonowania wybranych krzewów wisienki 
kosmatej, które rozmnożono z nasion otrzymanych z Akademii Rolniczej w 
Gorki ( Białoruś). Otrzymane z nasion siewki wysadzono w ogrodzie doświadczal
nym ART w Olsztynie. Z całej populacji wysadzonych 50 krzewów wybrano do 
badań 7. Charakteryzowały się one najlepszym plonowaniem i jakością owoców. 
W badaniach oceniano wielkość plonu, wielkość owoców oraz skład chemiczny na 
zawartość podstawowych składników organicznych. 

Stwierdzono, że w warunkach Olsztyna można z powodzeniem uprawiać 
wisienkę kosmatą. Poszczególne wybrane krzewy różniły się między sobą wielkoś
cią owoców i pestki, a także zawartością suchej masy w owocach i ilością cukrow
ców. 
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Summary 

Yields of chosen villous cherry bushes were presented. The bushes were 
propagated from seeds obtained at the Academy of Agriculture in Gorki (Be-
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lorussia). The seedlings obtained were set out in the Expcrimental Garden at the 
University of Agriculture and Technology in Olsztyn. From among the popula
tion of 50 bushes planted, 7 bushes were tested. They werc charactcrized by the 
highest fruit yield and quality. Yield size and chemical composition of the fruits 
were determined. 

It was found that under the conditions of Olsztyn arca the villous cherry 
may be grown successfully. The bushes differed among themselvcs in fruit and 
stone size, in the content of fruit dry matter and the amount of sugars. 
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