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Czereśnie, a sad ekologiczny

Czereśnie w uprawie ekologicznej są dużym wyzwaniem we 

współczesnym świecie. Wiąże się to z ograniczeniem środków 

chemicznych, oraz nawozów mineralnych. Kierujemy się 

naturalnymi sposobami w walce z ewentualnymi zagrożeniami. 

Należy od początku dogłębnie zaplanować nasz sad i zbadać jego 

glebę, a jeżeli jest taka potrzeba dostosować parametry do 

wymagań czereśni.
To lubię!
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Stanowisko i wartość odżywcza 

czereśni.
Stanowisko dla czereśni powinno być w miarę możliwości osłonięte od 

chłodnych wiatrów. Drzewka te są dość delikatne i ich gałązki często bywają 

łamane przez porywiste wiatry. Należy zatem umieścić je w dobrze osłoniętym 

miejscu. Czereśnie mają liczne właściwości i wartości odżywcze, mimo że w 80 

proc. składają się z wody. Zawarte w nich witaminy, minerały i przeciwutleniacze 

mają pozytywny wpływ na zdrowie. Czereśnie korzystnie wpływają na stawy i 

tarczycę. Poprawiają także kondycję skóry.  Są chętnie zjadane nie tylko przez 

człowieka, lecz też przez szpaki.
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Pożyteczne organizmy dla czreśni

Biedronki, bzygi – zjadają mszyce.

Chrząszcze biegaczowate – zjadają

najróżniejsze gatunki szkodników, w tym ślimaki.  

Pszczoły i trzmiele – zapylają kwiaty.  

Motyle – zapylają kwiaty.
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I ich szkodniki

Nasionnica trześniówka - Ze złożonych przez dorosłe owady na owocach 

jaj wylęgają się białawe larwy, które wgryzają się w miąższ owocu, 

powodując jego robaczywienie.

Mszyca wiśniowo – przytuliowa - Szkodnik żeruje głównie na liściach, 

powodując ich silne skręcanie się i pokrywanie lepką spadzią.

Śluzownica ciemna - Wylęgające się późną wiosną larwy, obgryzają 

blaszkę liściową, doprowadzając do szkieletowania liści i osłabienia 

drzewa.

Zwójka koróweczka - Gąsienice żerujące w korze powodują uszkodzenia 

pni i konarów, doprowadzając do osłabienia drzewa, a czasem nawet do 

zamierania całych gałęzi.
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Nasze odmiany

Drogana Żółta (2 szt.)

Hedelfińska (zapylacz) (1 szt.)

Büttnera Czerwona (2 szt.)
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Krótki opis odmian

Drogana żółta – Odmiana późna, wytwarzająca 

żółte owoce. Jest dosyć odporna na choroby. 

Polecana jest do spożycia bezpośredniego i na 

przetwory. Wytrzymuje spadki temperatur do      -

30*C.
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Büttnera Czerwona

Odmiana czereśni wyhodowana w Niemczech przez Carla 

Gottlieba Büttnera w 1797 roku. Jest odmianą późną dosyć 

popularną w Polsce. Owoce posiadają jasnożółtą skórkę z 

czerwonym rumieńcem. Miąższ soczysty, bardzo smaczny 

Jest odporna na przymrozki. Gorzej znosi wysokie opady w 

czasie zbiorów, wtedy jest podatna na gnicie i pękanie.
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Hedelfińska (zapylacz)

Stara niemiecka odmiana zapylacza. Owoce dojrzewają 

w połowie lipca. Miąższ ciemnoczerwony, winno – słodki, 

soczysty. Pestka lekko wydłużona.  Jest odporna na 

mróz, lecz wrażliwa na deszcze w trakcie zbiorów.
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Nasz plan sadu
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Dziękujemy za uwagę!

Alicja Kułach                      Jan Kułakowski           

Julia Jacórzyńska              Mateusz Grzybowski

Amelia Marzec

Daria Opałka

Matylda Fiodorów                 Klasa 2TOG

Mateusz Widłak

Konrad Kurek
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