
„Haskap” w Kanadzie 

 – relacje z wizyty w prowincji 

Saskatchewan w 2015 roku. 

Stanisław Pluta 

Instytut Ogrodnictwa 

w Skierniewicach 



Haskap 

• Haskap lub Haskap Berry używana jest 

powszechnie w Ameryce Północnej 

(Kanada i USA) i w Japonii dla gatunku 

uprawnego w Polsce - suchodrzew jadalny 

(pospolicie „jagoda kamczacka”),  
 

• Nazwę Haskap wprowadzili Kanadyjczycy, 

gdyż gatunek ten pochodzi z Wysp 

Kurylskich, od ludu Haskap.  



Informacje ogólne (1): 

Suchodrzew jadalny (jagoda kamczacka), 

to jeszcze mało rozpowszechniony 

gatunek, a na pewno zasługujący na 

uwagę, do uprawy konwencjonalnej, 

IP i ekologicznej. 
 

Rośliny mają nie za duże wymagania 

glebowe i klimatyczne, dobrze znoszą 

spadki temperatury zimą, a kwiaty są 

tolerancyjne na przymrozki, do -8oC. 
  

Owoce dojrzewają bardzo wcześnie bo 

niekiedy już pod koniec maja i mogą 

stanowić jedne z pierwszych owoców 

deserowych na rynku w kraju. 



Informacje ogólne (2): 

 Zawierają mnóstwo witamin i minerałów 

oraz antyoksydantów niezwykle 

korzystnych dla organizmu człowieka. 
 

Owoce mogą być zagospodarowane 

przez przemysł farmaceutyczny, 

przetwórczy i na świeżym rynku.  
 

Nowe odmiany są przystosowane do 

kombajnowego zbioru owoców.  
 

 Jak dotychczas łatwość zbytu owoców 

po bardzo atrakcyjnych cenach i ich 

eksport przyczynia się do dużego 

zainteresowania uprawą tego gatunku w 

Kanadzie, a szczególnie w naszym kraju. 

 

 



Informacje ogólne: 

 Z inicjatywy trzech współpracujących ze sobą plantatorów 

 suchodrzewu jadalnego („jagody kamczackiej”) z rejonu    

 Kaszub (Pół. Polski) zorganizowany był wyjazd do Kanady     

 w dniach 24.06 – 3.07. 2015 r.  

 

 Wyjazd ten poświecony był temu gatunkowi krzewów 

owocowych, który jest „hitem” w uprawie w naszym kraju,  

w ostatnich kilku latach.  

 

 Program wyjazdu obejmował dwa główne cele: 
  

 1. Wizyta na Uniwersytecie w Saskatoon 
  

 2. Zwiedzanie kilku szkółek i plantacji towarowych 

 Haskap w prowincji Saskatchewan (środ. Kanada).  



Kraje uprawiające suchodrzew jadalny 

(jagodę kamczacką) w świecie 

Rosja 

Japonia 

Polska 

USA 

Kanada 

Haskap lub 

Haskap Berry  

Blue Honeysuckle 



Program wizyty w pigułce 
24.06-3.07. 2015 r.   

1 dzień (24.06): środa  Wylot z Warszawy – Monachium – Toronto – Saskatoon 
  

2 -3  dzień (25-26.06): (czwartek-piątek)  - wizyty na Uniwersytecie w Saskatoon 

 - wizyta u plantatora Haskap i przetwórcy owoców 
 

4 dzień (27.06): sobota  przejazd do Prince Albert – wizyta u szkółkarza i 

plantatora Haskap 
 

5 dzień (28.06): niedziela - program turystyczny   

 

6 dzień (29.06): poniedziałek – wizyta u 3 szkółkarzy i plantatorów Haskap,  

 przejazd do miejscowości Regina (ok.280 km na południe) 

7 dzień (30.06): wtorek - przejazd z Regina do Saskatoon (ok. 260 km) 

  wizyta w destylarni degustacja likierów, w tym z Haskap  

 

8 dzień (1.07): środa  – „Canada Day” Święto Kanady, program turystyczny  

 

9 dzień (2.07): czwartek   Wylot ze Saskatoon  – Toronto – Monachium – 

Warszawa (3.07).  



Uniwersytet w Saskatoon 

25.06: - spotkanie z Prof. Bob Bors i wizyta 

Jego „Królestwa” Haskap  



Uniwersytet w Saskatoon 

25.06: - spotkanie z Prof. Bob Bors i wizyta 

Jego „Królestwa” Haskap  



25.06. - wizyta u plantatora Haskap i przetwórcy 

owoców (rejon Saskatoon) 



25.06. - wizyta u plantatora Haskap i przetwórcy 

owoców (rejon Saskatoon) 



Dzień HASKAP – 26.06. 2015 r. 

8:OOAM Haskap Day Agenda, June, 26, 2015 

8:30 - 9:00 Rejestracja 

9:OOAM  9:00-9:30 Wprowadzenie do Haskap i Pola Doświadczalnego  Uniwersytetu 

w Saskatoon 

 9:30-12:30 Zwiedzanie pól hodowlanych/selekcyjnych Haskap  

- zwiedzanie różnych kwater/pól selekcyjnych 

- pokaz Bob Bors wskaże ciekawe rośliny Haskap w każdym polu selekcyjnym.  

- rozmowa z plantatorami i pracownikami oraz próbowanie owoców 

- zadawanie pytań zarówno dot. roślin na własnych plantacjach lub na polach   

selekcyjnych  

10:OOAM 

11:OOAM 

12:00  12:30-1:30 Lunch/Obiad 

1:OOPM  1:30-2:30 Aktualne badania Haskap na Uniwersytecie 

       1. Bob Bors: Hodowla Haskap, nowe projekty naukowe  

       2. James Dawson: Właściwości odżywcze i zdrowotne Haskap 

       3. Bayartulga: Uprawa Haskap w szklarni, dokarmianie roślin 

2:OOPM 

3:OOPM  2:30-3:30 Prezentacje plantatorów i Firm 

       1. Haskap Canada Update IRAP: 4 rodzaje grantów możliwe dla plantatorów   

       2. Firma szkółkarska – rozmnażanie odmian Haskap in vitro. 

        3. Stowarzyszenie Haskap  

4:OOPM  3:30-4:00 Growers Forum 

Open discussions, Questions and Answers 

Note: our facility closes at 4:30, so everyone must leave before then 



Wizyta pól 

hodowlanych/selekcyjnych Haskap 

• 15 akrów siewek Haskap z hodowli Prof. B. Bor (Uniwersytet)  

• Próbowanie owoców i zaznaczanie ulubionych siewek (roślin) w polu 

selekcyjnym 

• Zapoznanie z 20 rosyjskimi odmianami w pełni owocowania 

•  Oglądanie odmian hodowli Prof. Bors-a (Uniwersytet) 

• Dzikie gatunki Haskap zebrane w całej Kanadzie oraz ich mieszańców 

•  Rośliny z Japonii, Rosji i z Wysp Kurylskich i Kanady 

•  Pokaz maszynowego zbioru owoców - kombajn Joanna -3 

• Pokaz ręcznego zbioru owoców  

•  Pokaz cięcia krzewów i sprzętu do przycinania  

 Uczestnicy mogli skosztować owoców z różnych krzewów/siewek  

rosnących na hodowlanych polach selekcyjnych.  

 Zaznaczyć taśmą wybrane najlepsze siewki (pojedynki) na polu 

 selekcyjnym. 

 Następnie hodowca (Prof. Bors) odwiedzi każdą zaznaczoną siewkę 

(pojedynek) i ją oceni oraz i dokona ostateczną decyzję. 



Dzień Haskap -26.06. 2015 



Dzień Haskap -26.06. 2015 



Dzień Haskap -26.06. 2015 



Dzień Haskap -26.06. 2015 



Dzień Haskap -26.06. 2015 

Aktualne badań Haskap na Uniwersytecie 

1. Bob Bors: Hodowla Haskap, nowe projekty naukowe  



2. Właściwości odżywcze i zdrowotne 

Haskap (Lonicera sp). 

    Dzień -1                                       Dzień 5                                     Dzień 42 

James Dawson 



3. Uprawa Haskap w szklarni, 

dokarmianie roślin 

Bayartulga Lkhagvasuren 

• Dzikie gatunki w Kanadzie 



27.06. 2015 – zwiedzanie szkółkarza i plantatora 

Haskap ( rejon Prince Albert) 
 



27.06. 2015 – zwiedzanie szkółkarza i plantatora 

Haskap ( rejon Prince Albert) 



29.06 – wizyta u 3 szkółkarzy i plantatorów 

Haskap,  (rejon Prince Albert) - 1 

POZARY LASÓW > 300 ognisk (Pół. Kanada) 



29.06 – wizyta u 3 szkółkarzy i plantatorów 

Haskap,  (rejon Prince Albert) - 2 



29.06 – wizyta u 3 szkółkarzy i plantatorów 

Haskap,  (rejon Prince Albert) - 2 



29.06 – wizyta u 3 szkółkarzy i plantatorów 

Haskap,  (rejon Prince Albert) - 2 



29.06 – wizyta u 3 szkółkarzy i plantatorów 

Haskap,  (rejon Prince Albert) - 3 



29.06 – wizyta u 3 szkółkarzy i plantatorów 

Haskap,  (rejon Prince Albert) - 3 



6 dzień (29.06): poniedziałek – po wizycie u 3 szkółkarzy i 

 plantatorów Haskap, przejazd do miejscowości 

 Regina (ok.280 km na południe) 

7 dzień (30.06): wtorek - przejazd z Regina do Saskatoon   

 (ok. 260 km) 

wizyta w destylarni degustacja likierów, w tym z Haskap  

Wcześniej, wstępnie uzgodnione wizyty u 2-3 plantatorów 

Haskap i/lub 2 świdośliwy („Saskatoon berry”) -   

  NIE BYŁY ZRALIZOWANE !!! 

 DLACZEGO ??? - …… 



PODSUMOWANIE: 

Postęp biologiczny w postaci, nowych i lepszych odmian 

„Haskap”, będący efektem prac hodowlanych Prof. B. Bors-a był 

widoczny na polach doświadczalnych Uniwersytetu w Saskatoon 

oraz na plantacjach towarowych w tej prowincji Kanady.  

 

Duże zaangażowanie i fascynacja Prof. Bors-a rokują dalsze 

osiągnięcia i sukces w uprawie tego wartościowego gatunku       

w tym kraju, a także w Europie, w tym w Polsce. 

 

Wyjazd do Kanady możemy ocenić za udany pod względem 

fachowych wizyt u szkółkarzy i plantatorów Haskap oraz 

turystycznym   



Chciałbym podziękować za sfinansowanie mojego 

wyjazdu i pobytu w Kanadzie oraz miłą atmosferę 

zgranej grupy trójki plantatorów „jagody kamczackiej” 

i borówki amerykańskiej z Kaszub. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


