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Dewa, które pomagają naszemu zdrowiu

Boskwinia
(Persica vulgaris)

Boskwinia jest rośliną sadownią pocho-
dzącą z Chin. Ma duże wymagania cieplne, 
podobnie jak winorośl. Rośnie i owocuje naj-
lepiej w ciepłych latach o długiej i słonenej 
jesieni. W styniu i lutym znosi niskie tem-
peratury, nawet do minus 20 stopni Celsjusza. 
Wrażliwa jest natomiast na adki temperatur 
na pedwiośniu oraz na pymrozki wiosenne 
występujące w kwietniu i maju. Temperatura  
- 7 stopni Celsjusza może uszkodzić pąki, a – 5 
stopni Celsjusza większość kwiatów. Wrażliwe 
na pymrozki są zawiązki owoców. Opadają 
one już po obniżeniu się temperatury do -1, -2 
stopni Celsjusza.

Do uprawy boskwini nadają się głównie 
gleby o dobrej struktue i pepuszalnym 
podłożu, niezbyt zwięzłe, zasobne w skład-
niki pokarmowe. Najlepiej rośnie na glebach 
zasobnych w węglan wapniowy (poniżej pH 6 
źle rośnie i owocuje). Na terenach góystych 
najodpowiedniejsze są wystawy południowo 
– zachodnie i zachodnie. Dewa boskwi-
ni pygotowane do sadzenia powinny być 
pede wszystkim zdrowe. Niedopuszalne są 
najmniejsze objawy chorobowe, zarówno na 
koeniach jak i pędach młodych dew. Sys-
tem koeniowy boskwini powinien być do-
be rozgałęziony i mieć drobne koenie. Silne 
dewka powinny mieć odpowiednia wyso-
kość około 1 metra i dostateną grubość pnia, 
to jest około 17 milimetrów średnicy. Dewka 
powinny mieć rozwinięty system koeniowy 
i były jednorone. Należy unikać dew star-
szych, które z trudem znoszą pesadzanie.

Odmiany boskwini
Kwiat majowy – dewo rośnie silnie, 

twoy koronę średnio zagęszoną. Na mróz 
mało wytymała. Na choroby mało wrażli-
wa. Weśnie wchodzi w okres owocowania. 
Owocuje niezbyt obficie, ale co roku. Owoc 
średniej wielkości, kulisty, kremowozielony 
z karminowym, marmurkowym rumieńcem, 
gesto omszony. Miąższ biały z zielonym od-
cieniem, bardzo soysty. Owoce dojewają w 
drugiej połowie lipca. Cenna, wesna odmia-
na nadająca się tylko na ciepłe stanowiska. Jej 
smane owoce nie nadają się na petwory 
z powodu nieodchodzenia miąższu od pestki.

Amsden  - dewo rośnie silnie. Na mróz 
stosunkowo wytymałe, średnio wrażliwe 
na choroby. Bardzo weśnie wchodzi w okres 
owocowania. Owocuje obficie i regularnie. 
Owoc średniej wielkości lub drobny, kuli-
sty, nieco łaszony, zielonkawokremowy 
z amarantowym rumieńcem, dość silnie 
omszony. Miąższ zielonkowo biały, soysty, 
źle odchodzi od pestki. Owoce zaynają doj-
ewać w drugiej połowie lipca i dojewają 
bardzo nierównomiernie. Jedna z najplenniej-
szych i wytymalszych na mróz odmian.

Sunhaven – dewo rośnie silnie, twoy 
koronę kulistą, średnio zagęszoną. Dewo 
na mróz dość wytymałe, jedynie pąki kwia-
towe łatwo pemaają. Dość odporne na 
choroby. Wchodzi weśnie w okres owoco-
wania. Owocuje niezbyt obficie. Owoc śred-
niej wielkości lub duży, kulisty, żóopoma-
rańowy z jaskrawym, erwonym, marmur-
kowym rumieńcem. Miąższ jasnożóy, bardzo 
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soysty, po dojeniu dobe odchodzący od 
pestki. Owoce dojewają w drugiej połowie 
lipca. Cenna odmiana, zwłasza z powodu 
atrakcyjnego wyglądu owoców, ale można ją 
uprawiać jedynie w bardzo yjającym kli-
macie lokalnym.

Dixired – dewo rośnie dość silnie, twoy 
koronę wyniosłą, zagęszoną. Na mróz śred-
nio wytymałe. Weśnie wchodzi w okres 
owocowania. Owocuje obficie, regularnie. 
Owoc średniej wielkości lub nieco większy, 
kulisty, lekko łaszony, pomarańowy 
z ciemnozielonym rumieńcem, gęsto omszo-
ny. Miąższ złotożóy z erwonymi żyłkami, 
bardzo soysty, ściśle pylegający do pestki. 
Owoce dojewają w końcu lipca. Bardzo cen-
na odmiana deserowa.

Złoty Jubileusz – dewo rośnie silnie, two-
y koronę wyniosłą, silnie zagęszoną. Na 
mróz dostatenie wytymałe. Średnio odpor-
ne na choroby. W okres dojewania wchodzi 
średnio weśnie. Owocuje obficie i regularnie. 
Owoc duży lub średniej wielkości, owalny, 
z boków łaszony, złotożóy, bardzo sma-
ny. Owoce dojewają w połowie sierpnia. 
Odmiana popularna od wielu lat, ustępuje 
obecnie miejsca nowym odmianom o nie-
pemaających pąkach kwiatowych i ładniej 
zabarwionych owocach.

Meredith – dewo rośnie średnio silnie, 
twoy koronę kulistą, średnio zagęszoną. 
Wytymałe na mróz. Wrażliwe na choro-
by bakteryjne. Bardzo weśnie wchodzi 
w okres owocowania. Owocuje bardzo obficie. 
Owoc duży lub bardzo duży, nieregularny, 
żóopomarańowy, z ciemnoerwonym, 
marmurkowym i kropkowanym rumieńcem, 
gęsto omszony. Miąższ żóy z erwonymi 
smugami, soysty, dobe odchodzący od 
pestki. Owoce dojewają w drugiej połowie 
sierpnia. Bardzo cenna odmiana o wielu za-
letach goodarych (duża wytymałość na 
mróz, duża plenność i atrakcyjne owoce, dobre 
zarówno na deser jak i na petwory.

Mamy dwie odmiany polskie: Siewka 
Rakoniewiecka i Siewka Jeykowska, które 
rozmnażane z nasion odznaają się samo-
płodnością, wiernym powtaaniem cech 
dew matenych (zwłasza płodności) oraz 
owocu (barwa, okres dojewania i smak). Od-

miany te charakteryzują się również znanym 
pystosowaniem do miejscowych warunków 
klimatynych. Obie odmiany odznaają się 
wyjątkową zdolnością do regeneracji i na-
wet znanie pemanięte, bądź porażone 
pez raka bakteryjnego mogą regenerować ze 
wszystkich gałęzi korony, konarów, a nawet 
szyjki koeniowej. Owoce siewki Rakonie-
wieckiej są ksztau wysoko kulistego, nieco 
niesymetryne, dość silnie omszone, z pięk-
nym erwonym rumieńcem, pokrywającym 
peciętnie 3⁄4 powiechni owocu. Miąższ bia-
łokremowy py pestce silnie zaerwieniony, 
soysty i smany. Pestka duża, ciemnobru-
natna, silnie i ostro pofałdowana. W okresie 
pełnej dojałości miąższ dobe odchodzi od 
pestki. W ciepłe lata owoce dojewają na po-
ątku weśnia. W wyjątkowo chłodne lata 
popedzone późną wiosną dojewanie pe-
dłuża się do poątku października.

Należy pamiętać, że do boskwini należą 
również nektarynki, które nie posiadają owło-
sienia i mają gładką skórę. Wymagania glebo-
we i inne są takie same jak boskwiń.

Najważniejsze szkodniki boskwini
Najpoolitszymi szkodnikami boskwini 

są mszyce, pędziorki, gąsienice zżerające li-
ście oraz zwójka koróweka. Na niektórych 
terenach wysoce szkodliwe są również nicie-
nie uszkadzające koenie boskwini. Szkodni-
ki podobnie jak inne ynniki atakujące koe-
nie boskwini osłabiają dewa i zmniejszają 
ich wytymałość na mróz oraz odporność na 
choroby bakteryjne i gybowe. Na boskwi-
ni najęściej otyka się mszycę boskwinio-
wą plamistą – porazik boskwiniowy oraz 
mszycę boskwiniowo – tcinową. Mszyce 
te występują wszędzie tam, gdzie uprawia się 
boskwinię. Mszyce opanowują głównie li-
ście, le ęsto występują również na pędach, 
pąkach i kwiatach. Z liści i innych porażonych 
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organów wysysają soki, wskutek ego liście 
skręcają się i żółkną, a wzrost pędów zostaje 
zahamowany.

Zwalanie – w pypadku występowania 
jaj mszyc na dewach boskwini wykonuje 
się w okresie bezlistnym opryskiwanie zimo-
we. Karboliną DNK w stężeniu 3% ( 3 litry na 
100 litrów wody) lub Krezotolem sodowym 
50 lub Nitrosanem 50 w stężeniu 1% ( 1 kg na 
100 litrów wody). Opryskiwanie może być 
wykonane jesienią po opadnięciu liści lub 
wesną wiosną ped pękaniem pąków kwia-
towych, najpóźniej w fazie ich nabmiewania. 
W każdym pypadku dewa muszą być bar-
dzo dokładnie pokryte cieą owadobóją.

Pędziorki – do najgroźniejszych szkodni-
ków roślin sadowniych należą pędziorki, 
ęsto występujące bardzo linie w ciągu 
całego okresu wegetacji. Żerują na liściach, 
a py masowym występowaniu nawet na 
szypułkach i kielichach kwiatów oraz młodych 
pędach. O zwalaniu cheminym możemy 
dowiedzieć się w każdym sklepie chemi-
nym.

Choroby boskwini – kędzieawość liści 
objawia się silnym zniekształceniem liści, któ-
re stają się kędzieawe i pyjmują erwone 
zabarwienie. Porażone liście nie ełniają 
swych normalnych funkcji i pedweśnie 
opadają. Zwalanie popez oprysk dew 
ped rozwojem pąków Dodinoxem – 0,1% 
lub Krezotolem 1%. Szkodniki i choroby można 
zwalać ekologinie jak np. opisuje w książ-
ce „Hodowla dew i kewów owocowych” 
napisaną  pez prof. Józefa Bezińskiego 
w 1938 roku: „Mszyce – dewka zraszać należy 
odwarem z tytoniu lub roztworem nikotyny 
fabrynej tak, żeby płyn dostał się pod liście. 
Zraszać też można roztworem szarego mydła, 
70 gram na litr wody”. Środkiem zaradym, jak 
pisze prof. Beziński, jest mechanine ysz-
enie kory na dewach dotkniętych i smaro-
wanie mieszaniną z 1 kg szarego mydła i 1 litra 
nay na 10 litrów wody. Płyn powinien być 
silnie rozbity. Również dobrym osobem jest 
smarowanie kory w miejscach dotkniętych. Po 
oyszeniu ich z mszycy ostrą szotką, dena-
turowym alkoholem. Kędzieawość liści zwal-
ało się popez wycinanie zakażonych gałęzi. 
Ped sadzeniem dew owocowych należy 

zbadać grunt pod względem radiestezyjnym, 
aby nie sadzić na ciekach wodnych, które po-
wodują wiele chorób dew jak np. gumoza.

Boskwinie opró walorów smakowych 
posiadają zastosowanie w deserach, sałatkach 
y też nalewkach.

Nalewka z boskwini
Kilogram dorodnych boskwiń włożyć do 

słoika, wsypać 0,5 kg cukru, zalać 1 litrem 
wódki i 0,5 litra irytusu. Szelnie zamknię-
ty słój postawić w ciepłym, słonenym miej-
scu i pamiętać o poruszaniu nayniem, aby 
składniki ładnie się pegryzły. Po tech tygo-
dniach pefiltrowany płyn rozlać do butelek. 
Pechowywać w ciemnym, chłodnym miej-
scu. Owoce można zalać syropem i używać do 
deserów.

Surówka z boskwiń
Produkty: 0,5 kg boskwiń, 2 łyżki cukru 

pudru, 125 g słodkiej śmietany, 5 dkg oe-
chów.

Boskwinie umieścić na sicie, umyć, a-
yć wącą wodą i zdjąć skórki. Każdy owoc 
pepołowić, usunąć pestki i w każdej po-
łówce umieścić oech. Na taleykach ułożyć 
połówki boskwiń połówką do dołu. Posypać 
cukrem pudrem i polać słodką śmietaną.

Deser z boskwini
4 dojałe boskwinie, 4 żóka, 0,5 szklanki 

cukru, duża szklanka wina, pół szklanki wody, 
cukier waniliowy.

Żóka uteć z cukrem i cukrem wanilio-
wym, zapayć gotującą wodę. Dodać wino, 
ciągle ucierając, delikatnie podgewać do uzy-
skania kremu i konsystencji musu. Rozlać do 
terech miseek i dobe oziębić pez około 2 
godziny. Następnie boskwinie 
zapayć, usunąć skórki i pestki 
i jesze ciepłe wkładać po dwie 
połówki do każdej miseki 
z kremem. Natychmiast poda-
wać na stół.
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