Aronia melanocarpa 'Galicjanka'
Synonim lac.: Photinia nigra
aronia czarnoowocowa 'Galicjanka'
Ta roślina nie ma jeszcze galerii zdjęć.
Krzew owocowy o wzniesionym pokroju, dorastający do 2 m wysokości, łatwy w uprawie i wcześnie wchodzący w okres owocowania.
Pędy wyprostowane, wzniesione. Liście ciemnozielone, owalne. Jesienią wyjątkowo ozdobne, intensywnie przebarwiają się na
czerwonobrązowy kolor. Kwiaty drobne, białe, zebrane w baldachogrona, rozwijają się w drugiej połowie maja, więc nie są narażone na
późnowiosenne przymrozki. Owoce kuliste, prawie czarne, pokryte woskowym nalotem, zebrane w baldaszkowate owocostany,
dojrzewają w sierpniu i wrześniu. Owoce przeznacza się na przetwory: dżemy, soki, nalewki, galaretki, marmolady. W stanie surowym są
zbyt cierpkie do spożycia. Owoce są bogate w witaminę C, zawierają dużą ilość antocyjanów, garbników, pektyn i soli mineralnych.
Krzew łatwy w uprawie o małych wymaganiach względem podłoża. Dobrze rośnie na przeciętnych glebach ogrodowych, zarówno lekkich,
piaszczystych, jak i ciężkich, gliniastych, o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego. Stanowisko słoneczne. Roślina w pełni odporna na
mróz. Odmiana wyselekcjonowana w Sadowniczo-Szkółkarskim Zakładzie Doświadczalnym w Albigowej. Jest uznawana za najlepszą z
przeznaczeniem na plantacje towarowe.
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