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Drzewa, które pomagają naszemu zdrowiu

Morela

Morele pochodzą z rejonów o klimacie kon-
tynentalnym, w którym zimy sa wprawdzie 
ostre, ale krótkie, a wiosną ocieplenie nastę-
puje bardzo szybko. Cechą charakterystyczną 
moreli jest krótki, głęboki spoczynek zimowy, 
tak charakterystyczny dla większości środko-
woeuropejskich odmian. Stąd też zmienna 
temperatura na wiosnę wpływa niekorzyst-
nie na owocowanie drzew. Tereny sąsiadujące  
z dużymi zbiornikami wody i zachodnie stoki 
są najcenniejszymi stanowiskami dla moreli. 
Lubią one suche, ciepłe wiatry w drugiej po-
łowie lata i dobrze czują się na glebach glinia-
stych i piaszczysto-gliniastych.

Najbardziej odpowiednie do sadzenia są 
drzewa o wysokości pnia 90-110 cm, a najczę-
ściej używanymi podkładami dla moreli są 
siewki ałyczy. Koronę formuje się w ciągu 2-3 
lat po posadzeniu drzewek. Drewno moreli 
jest kruche, dlatego konary powinny wyrastać  
z pnia pod szerokim kątem i mieć luźne wobec 
siebie ułożenie. Odległość w pionie pomiędzy 
konarami powinna wynosić przynajmniej 15-
25 cm.

Po posadzeniu drzewek przewodniki trze-
ba bardzo silnie skrocić. Morele wytwarzają 
mało gałęzi bocznych i mało gałązek owoco-
nośnych, jest więc pożądane uszczykiwanie 
wierzchołków gałęzi głównych 12-15 cm nad 
liściem, na początku czerwca. Zabieg ten sty-
muluje powstawanie pędów owoconośnych 
w dolnych partiach korony i zapobiega wyra-

staniu zbyt długich gałęzi bocznych. Uszczyki-
wanie wierzchołkoów pędów ma i tę zaletę, że 
powstałe na nich pąki kwiatowe rozwijają się 
trochę później na wiosnę, są więc mniej zagro-
żone przymrozkami wiosennymi. Na wiosnę 
skraca się o połowę lub o 2/3 wszystkie pędy  
o długości ponad 50 cm i posiadające pąki 
kwiatowe. Krótsze gałązki owoconośne po-
zostawia się nieprzycięte. W połowie czerwca 
wszystkie tegoroczne pędy dłuższe niż 20-25 
cm można skrócić o 1/3 albo o połowę, gdyż 
sprzyja to powstawaniu pąków kwiatowych. 
Po uformowaniu koron prowadzi się tylko cię-
cie prześwietlające, najlepiej późnym latem 
(sierpień, wrzesień), ewentualnie wiosną. Poja-
wiające się bardzo silne pędy dobrze jest skra-
cać o połowę, albo o 1/3 na początku czerwca.

Odmiany moreli.
Early Orange
Drzewo rośnie silnie, tworzy koronę stożko-

watą, mało rozgałęzioną. Na mróz dość wy-
trzymała. Mało wrażliwa na choroby. Wcho-
dzi bardzo wcześnie w okres owocowania. 
Owocuje obficie lub bardzo obficie. Owoce 
ma średniej wielkości, kulistoowalne, z bo-
ków spłaszczone, z głębokim pofałdowanym 
zagłębieniem szypułkowym, ciemnopomarań-
czowy z czerwonym, jaskrawym rumieńcem, 
słabo omszone. Miąższ jst ciemnopomarańczo-
wy, średnio soczysty, bardzo smaczny, dobrze 
oddzielający się od pestki. Owoce dojrzewają 
w połowie lipca. Jest to jedna z najwcześniej-
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szych i najplenniejszych odmian moreli o sto-
sunkowo małych wymaganiach glebowych  
i klimatycznych.

Luizeta
Drzewo rośnie silnie, tworzy koronę rozło-

żystą. W okres owocowania wchodzi wcześnie. 
Owocuje obficie w korzystnych dla siebie wa-
runkach. Owoce  ma bardzo duże, kulistoja-
jowate o spłaszczonych bokach, pomarańczo-
wożółty z jasnym rumieńcem, słabo omszony. 
Miąższ pomarańczowożółty, soczysty. Owoce 
dojrzewają pod koniec lipca. Stanowią bardzo 
dobrą odmianę deserową i do przetwórstwa.

Morela Zaleszczycka
Drzewo rośnie silnie. Jest stosunkowo 

wytrzymałe na mróz. W okres owocowania 
wchodzi średnio wcześnie. Owocuje obficie. 
Ma owoce średniej wielkości o kształcie nie-
regularnym, żółtopomarańczowym z ciemnym 
cętkowanym rumieńcem. Miąższ pomarańczo-
wożółty, dość soczysty. Owoce dojrzewają pod 
koniec lipca. Odmiana znana i ceniona u nas 
od dawna, zalecana na ciepłe stanowiska.

Morela węgierska wczesna
Drzewo rośnie umiarkowanie, tworzy koro-

nę stożkowatą, rzadką. Wytrzymała na mróz. 
Wchodzi wcześnie w okres owocowania. 
Owocuje obficie. Owoce ma średniej wielko-
ści, kuliste z boków nieco spłaszczone, poma-
rańczowożółte, dość soczyste, dobrze odstają-
cy od pestki. Owoce dojrzewają na przełomie 
lipca i sierpnia. Odmiana dobrze udająca się  
w naszych warunkach klimatycznych, o owo-
cach przydatnych zarówno na desery jak i prze-
twory. W drzewka najlepiej zaopatrzyć u miej-
scowych szkółkarzy drzew, którzy produkują 
drzewa najlepiej udające się na naszym terenie.

Z moreli możemy robić kompoty, dżemy  
i nalewki.

Nalewka na morelach
Do słoja włożyć kilogram umytych, wysu-

szonych i pokrojonych na kawałki moreli. Ist-
nieją różne szkoły mówiące o tym, jaki procent 
owoców powinien zostać z pestkami, dla sma-
ku można wrzucić kilka pestek. Wlać litr spiry-
tusu, szczelnie zamknąć i odstawić w chłodne 
i ciemne miejsce. Zwolennicy trunków nie aż 
tak mocnych mogą zmienić nieco proporcje, 
wlewając pół litra spirytusu i pół litra wód-
ki. Po 3 miesiącach część nalewki przefiltrować  
i przelać do butelki, czyli pozostawić jako wy-
trawną nalewkę, a do reszty dosypać cukru do 
smaku, odczekać aż się rozpuści, przefiltrować 
do butelek, zakorkować i obie nalewki prze-
chowywać w ciemnym i chłodnym miejscu 
przez pół roku, aby dojrzały.

Nalewka morelowa II
Do słoja włożyć kilogram dojrzałych moreli 

umytych i osuszonych, wsypać pół kilograma 
cukru i wlać pół litra spirytusu oraz pół litra 
wódki. Zamknąć, odstawić w ciepłe słoneczne 
miejsce na 3 tygodnie, pamiętając o porusza-
niu co jakiś czas słojem, aby cukier dobrze się 
rozpuścił. Przefiltrować, rozlać do butelek i za-
korkować. Morele zalać ostudzonym syropem; 
są znakomitym dodatkiem do deserów.

Morelówka
Przygotować syrop: ćwierć litra wody i pół 

kilograma cukru zagotować, odszumować  
i wrzucić do niego pokrojone ćwiartki mo-
reli (pół kilograma), dosypać rozmiażdżone 
pestki i zagotować. Odstawić na noc do wy-
stygnięcia. Wlać do słoja płyn z przecedzo-
nych, zagotowanych w syropie moreli, litr 
spirytusu i pół litra wody, dobrze wymieszać  
i szczelnie zakorkować i od-
stawić na 3 miesiące, następ-
nie zlać do butelek lub od razu 
użytkować.

Opracował 
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