RÓŻNORODNOŚĆ FIZYKOCHEMICZNA ODMIAN
I FORM GRUSZY Z ARBORETUM
W BOLESTRASZYCACH
Prace nad utworzeniem kolekcji dawnych odmian grusz, która jest elementem
Kolekcji dawnych odmian drzew owocowych w Bolestraszycach, rozpoczęto w 2002
roku. Materiał do jej utworzenia pochodzi ze zbiorów terenowych w województwie
podkarpackim i na terenach przygranicznych Ukrainy Zachodniej. Do pobrania
materiału rozmnożeniowego wybierano stare, owocujące drzewa (sprzed II wojny
światowej i starsze), zwykle z widocznym miejscem szczepienia. Wśród zebranych
odmian są zarówno odmiany znane z literatury, jak też odmiany i formy lokalne.
Bardzo ważne jest to, że wszystkie zebrane odmiany i formy były uprawiane na tym
terenie od dziesiątków lat i charakteryzują się doskonałym przystosowaniem do
miejscowych warunków glebowo-klimatycznych. W kolekcji zgromadzono odmiany i
formy z ponad 300 obiektów odnalezionych w terenie. Pierwszy sad gruszowy
założono w 2004 roku. W trzech sadach o łącznej powierzchni 2,90 ha, wysadzono
600 drzew. Obecnie wchodzą one w okres owocowania, dlatego przystąpiono do ich
identyfikacji, a także do badania właściwości fizykochemicznych.
Celem pracy było zbadanie zmienności cech fizykochemicznych owoców grusz
zgromadzonych w Arboretum. Oznaczono właściwości fizyczne (44 odmiany i
formy) i chemiczne (35 odmian i form) owoców zebranych w sierpniu 2016 r. W pracy
oceniono masę i wielkość owoców (długość i szerokość), a także ich podstawowy
skład chemiczny (sucha mas, ekstrakt, cukry, kwasowość ogólna, pektyna, popiół) i
zawartość witaminy C.

Stwierdzono, że badane owoce charakteryzowały się dużą zmiennością pod względem
właściwości fizycznych i chemicznych. Masa owoców gruszy wynosiła 30–256 g, długość
40–89 mm, a szerokość 37–76 mm. Sucha masa, ekstrakt, cukry, pektyna oraz popiół
stanowiły odpowiednio: 16–25%, 11–21%, 4,4–12,0% i 0,3–1,5%. Wśród cukrów
najwięcej było fruktozy (3–10%), następnie sacharozy (do 4%) i glukozy (do 3%).
Kwasowość ogólna nie była wysoka, wynosiła od 0,12 do 0,82% w przeliczeniu na kwas
jabłkowy. Zawartość witaminy C w owocach była niewielka i wynosiła 0,6 – 5,3 mg/100g.
Z przedstawionych danych wynika, że wybrane grusze zgromadzone w Arboretum
charakteryzują się dużą różnorodnością w szczególności pod względem cech
fizycznych, ale także i chemicznych. Najciekawsze formy mogą stanowić dobry materiał
do rejestracji odmian, a zidentyfikowane odmiany mogą być rozmnażane i oferowane do
uprawy w terenie, w którym zostały odnalezione.
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