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Niedźwiedzie, twarde owoce 
i sosy Barbecue

Krzysztof Kowalski 
Gospodarstwo Ogrodnicze Ciepłucha

Borówka amerykańska w Polsce to prawdopodobnie już nie tyle wschodząca 
gwiazda na dorobku, zapraszana za parę groszy na byle jakie imprezy, a raczej 
ciesząca się powszechnym zainteresowaniem, uznana i sowicie opłacana diwa, 
o której słyszało wielu, a w najbliższym czasie usłyszą niemal wszyscy. Jeśli zaś 
mielibyśmy pozostać przy tej showbussinesowej analogii, to o ile nasz rynek 
jest raczej ryneczkiem, to Stany Zjednoczone są wielką galerią handlową, tak 
w sferze rozrywki, jak i hodowli oraz uprawy borówki. Dlatego też kilkanaście 
dni spędzonych za oceanem w ub.r. ob�towało w wiele obserwacji.

Borówkowy matecznik

Stan Michigan to kolebka borówki w Ameryce Północnej. Pierw-

sze uprawy powstawały tu już na początku XX wieku, a pra-

ce hodowlane i naukowe zaczęto tam prowadzić już w latach  

30. ubiegłego stulecia. Dziś, mimo rosnącej konkurencji ze strony 

innych rejonów USA, głównie północno-zachodnich stanów, 

oraz producentów z innych kontynentów, to ciągle liczący się 

punkt na „borówkowej mapie świata”. Być może najważniejszym 

osiągnięciem są wyhodowane w Michigan State University (MSU) 

i skomercjalizowane w 2004 r. odmiany ‘Aurora’, ‘Draper’, ‘Liberty’ 

oraz wprowadzone nieco później ‘Huron’ i ‘Calypso’. Odmiany te 

są cenione i nierzadko wybierane przez plantatorów, by wymienić 

stare nasadzenia, nieefektywne w plonowaniu ze względu na 

wiek, i zastąpić na plantacjach krzewy takich odmian, jak ‘Jersey’ 

czy ‘Rubel’, które były najczęściej sadzone kilkadziesiąt lat temu.

Misie… i badania naukowe

Na zachodnim wybrzeżu Kanady i Stanów Zjednoczonych niety-

powe jest to, że plantacje hodowlane, znajdujące się w górskich 

dolinach w rejonie Kolumbii Brytyjskiej, są ulubiony miejscem 

żerowania niedźwiedzi! Kanadyjczycy traktują je trochę tak, jak 

my ptaki zjadające owoce i też przeganiają głodne (i całe szczęście 

strachliwe) misie, krzycząc i wymachując rękami i ogradzając się 

elektrycznymi pastuchami. Ot taki lokalny folklor...

Głównymi założeniem hodowli jest uzyskanie owoców nadających 

się do długiego przechowywania. Na dalszy plan schodzi wielkość, 

smak czy nawet plonowanie krzewów. Oczywiście parametry 

te nie są bez znaczenia, jednak to właśnie twardość, możliwość 

zbioru maszynowego, zdolność do długiego magazynowania bez 

pogorszenia parametrów owoców są kluczowe. Odwzorowuje to 

oczywiście zmiany na rynku borówki, który staje się coraz bardziej 

globalny. Transport owoców na odległość tysięcy kilometrów jest 

już faktem, a zatem muszą one to wytrzymać.

Zakres i wnikliwość prowadzonych prac i obserwacji owoców no-

wych odmian są bardzo szerokie. Ciekawy przykład to testowanie 

podatności owoców na pękanie spowodowane kontaktem z wodą 

– istotny parametr, szczególnie w sezonach z ob/tymi opadami 

deszczu lub przy nawadnianiu deszczownią. Mimo niezwykłej 

czasochłonności i pracochłonności, które są nieodłączną częścią 

prac hodowlanych, potrzeba ciągłego ulepszania i szukania coraz 

doskonalszych odmian jest bardzo silna. Dostrzegają to zarówno 

hodowcy pracujący w publicznych jednostkach naukowych, dla 

których sukces odmian wyhodowanych przez MSU stał się naj-

lepszym przykładem, jak i sami plantatorzy. Ci ostatni, głównie 

w formie grup producenckich, decydują się również na udział 

w /nansowaniu prac hodowlanych, licząc na to, że uzyskają 

dostęp do nowych, lepszych odmian.

Wsparcie dla plantatora

Działalność naukowa w USA nie ogranicza się jednak tylko do 

prowadzenia badań, których użyteczność komercyjna nie jest 

zbyt duża. Uniwersytety i rolnicze instytucje publiczne to również 

cała sieć lokalnych jednostek zajmujących się bardzo konkret-

nym wspieraniem plantatorów. Prowadzone są np. badania nad 

precyzyjnym określeniem wartości ujemnej temperatury, która 

powoduje wiosenne uszkodzenia kwiatów. Plantator „dostaje 

na tacy” informację, że nie musi uruchamiać swojej instalacji 

przeciwprzymrozkowej przy 0°C, bo kwiaty odmian, które upra-

wia, zostaną uszkodzone dopiero przy temperaturze –4°C. Taka 

praktyczna wiedza, uzyskana w stacji badawczej w okolicy rejonu 

uprawy, a zatem wiarygodna, przekłada się na oszczędności. 

Dla plantatorów wydawane są również broszury i kieszonkowe 

wersje podręczników z ilustracjami i krótkimi opisami, ułatwiające 

szybką identy/kację patogenów oraz szkodników na plantacji 

i niezwłoczne zastosowanie środków zapobiegawczych.

Prowadzone są również eksperymenty z zakresu agrotechniki, 

np. wpływ zastosowanego koloru tkanin ściółkujących na wzrost 

i owocowanie roślin. Badania takie są prowadzone skrupulatnie 

i metodycznie, z automatycznym pomiarem temperatury i wilgot-

ności podłoża oraz oceną stanu roślin. Wyniki prawdopodobnie 

po kilku latach pozwolą określić, który kolor jest najbardziej 

optymalny. Przy rosnącej konkurencji (w Stanach cena owoców 
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jest porównywalna lub niższa od cen w Polsce, koszty produkcji 

zaś wyższe), nawet takie detale mogą już niedługo decydować 

o sukcesie lub porażce przedsięwzięcia.

Odmiany borówki poddawane są też ocenie pod kątem przydat-

ności dla uprawy organicznej, czy też ekologicznej. Ten rodzaj 

produkcji, ze względu na wysokie ceny owoców staje się popular-

ny za oceanem, a dobór odmian zapewniających możliwie dużą 

odporność na choroby i mających małe wymagania uprawowe, 

jest w tym przypadku kluczowy.

Bliska współpracy świata nauki z producentami, jest niezwykle 

istotna i pomocna dla tych drugich, a także nadaje sporo sensu 

wysiłkowi tych pierwszych. 

Wiedza kluczem do rozwiązywania problemów

Świadomość i wiedza plantatorów na temat szkodników, patoge-

nów i ogólnie pojętych zagrożeń dla plantacji i owoców borówki 

stoi na nieporównywalnie wyższym poziomie niż w Polsce. Oczy-

wiście wynika to z wieloletnich doświadczeń, wspomnianej bliskiej 

współpracy z badaczami i chyba też większej chęci dzielenia się 

wiedzą w gronie plantatorów. Co więcej na pytania o np. zauwa-

żone na liściach objawy choroby grzybowej, oprowadzający nas 

odpowiadali szczerze, że to prawdopodobnie grzyby z rodzaju 

Phomopsis, powodującego zamieranie całych pędów w trakcie 

wegetacji – pędy takie usychają kompletnie i bardzo szybko  

(fot. 1), mimo że chwile wcześniej tworzyły jeszcze owoce. Mummy 

berry, czyli choroba powodująca zmianę dojrzewających owoców, 

w małe, pomarszczone kulki z białawym nalotem, przypominające 

„mumie” (fot. 2 na str. 36), powodowana przez grzyb Monilinia 

vaccinii-corymbosi, jest kolejnym problemem, z którym borykają 

się Amerykanie.

W Polsce ostatnio często można usłyszeć o siejącej spustoszenie 

muszce Drosophila suzukii. Na pytanie, czy owad ten występuje 

i czy stanowi poważny problem w Stanach, odpowiadano nam, 

że faktycznie pojawia się, jednak nie sieje wśród producentów 

Fot. 1. Pędy borówki porażone najprawdopodobniej przez grzyb  

z rodzaju Phomopsis
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takiej paniki, jak 

wynikać mogło-

by ze złej prasy, 

jaką cieszy się 

ten szkodnik. 

Chrząszcz ja-

poński (Popillia 

japonica ;  fot. 

3), dość sympa-

tyczny z wyglądu, 

to kolejny szkodnik, 

którego pokazano nam 

jako element borówkowej 

rzeczywistości.

Wirusy atakujące borówkę 

wysoką to ważny temat w uprawie 

krzewów tego gatunku. Pro-

ducenci zdają sobie spra-

wę z zagrożenia, jakie 

niosą choroby wiru-

sowe i rozpoznają 

je dość spraw-

nie. Na pytanie 

o zmiany na 

liściach (fot. 4), 

odpowiadali, 

że to prawdo-

podobnie wirus 

mozaiki pomido-

ra. Zdając sobie 

sprawę, że wal-

ka z infekcją wirusową jest niemal zawsze skazana na porażkę, 

podkreślali, że istotne jest zwracanie uwagi na to, by już rośliny 

sadzone na plantacji były wolne od wirusów, co zapewnić może 

tylko rozmnażanie metodami mikropropagacji i systematyczne 

wykonywanie testów laboratoryjnych przez producenta sadzonek.

W Stanach wrażenie robi nie tylko otwartość, ale też poziom wie-

dzy plantatorów i bardzo rzeczowe podejście do pojawiających się 

problemów. Być może właśnie dzięki posiadanym wiadomościom, 

potra*ą oni skutecznie radzić sobie z zagrożeniami.

Czy w Ameryce wszystko jest duże?

Nie wszystko, ale duże są między innymi plantacje borówki, 

w przypadku których kilkadziesiąt hektarów powierzchni to stan-

dard, a kilkaset to też nie rzadkość. Są jednak także nasadzenia 

zupełnie małe, maksymalnie kilkuhektarowe, rodzinne lub przy-

domowe. Przy tej okazji można zauważyć różnice w podejściu do 

„borówkowego biznesu”. Pieniądze można zarabiać, produkując 

bardzo dużo i dzięki efektowi skali – tanio, ale można też zarabiać, 

produkując mało, lokalnie, ekskluzywnie i nastawiając się na prze-

twory z borówek. Wiele plantacji, oprócz samych pól, prowadzi 

w gospodarstwie minikawiarnie czy restauracje, bazujące na takich 

produktach z borówkami, jak ciasta, smoothies, mu+nki, soki, 

ale również borówkowe musztardy, dresingi czy sosy (fot. 5 i 6). 

Typowa dla Amerykanów jest też forma sprzedaży owoców  

Pick-Your-Own, czyli „zbierz sobie sam”, w którym farmer zaprasza 

klientów na pole z wiaderkami i pozwala im zbierać owoce, które 

Fot. 2. Mummy berry; porażone owoce  

po zimie staną się źródłem spor grzyba

Fot. 3. Chrząszcz japoński

Fot. 4. Krzew porażony prawdopodobnie wirusem mozaiki pomidora Fot. 6. Borówkowy sos Barbecue

Fot. 5. Borówkowe przetwory i świeże owoce w sklepiku przy plantacji
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