
  

 

Miechunka (Physalis) jest rośliną z rodziny psiankowatych pochodzącą z 

Ameryki Południowej. Najbardziej znane i uprawiane są miechunki jadalne: 

Physalis ixocarpa (miechunka pomidorowa) oraz Physalis peruviana 

(miechunka peruwiańska).  

Pozostałe gatunki z rodzaju Physalis zawierają znaczne ilości szkodliwych 

alkaloidów i uważane są za chwasty lub rośliny ozdobne z uwagi na 

dekoracyjne zastosowanie atrakcyjnych torebek utworzonych z kielicha.  

 

zwana też pomidorem skórzastym jest jedną z ciekawszych i zdecydowanie 

rzadko spotykaną, w naszym klimacie, rośliną jednoroczną na warzywnikach.  

roślina zielna o pokroju: płożącym, półpłożącym lub wzniesionym 

wysokość roślin: do 150 cm 
kwitnienie i zawiązywanie owoców: przez cały okres wegetacji  
zapylenie: trzmiele pyłkiem innych roślin tego samego gatunku 
owoc: jagoda o masie 30-80 g i kwaskowatym smaku 
barwa skórki: od zielonej, żółtej do fioletowej, z różnymi odcieniami 
żółtymi lub brunatnymi, skórka owocu pokryta woskiem 
W Meksyku jest warzywem o dużym znaczeniu gosdpodarczym. 
Owoce wykorzystywane są doprzygotowywania zielonych sosów. 

 

      

zwana rodzynkiem brazylijskim  
w naszym klimacie uprawiana jest jako roślina jednoroczna. 

 

bylina o pokroju: płożącym wymagającym podpór 

zapylenie: roślina samopylna 
owoc: jagoda o masie 4-5 g i słodkim, słodko-kwaśnym smaku 
barwa skórki: pomarańczowa  
Tropikalny, soczysty miąższ nadaje się do spożycia na surowo,  
po ususzeniu lub duszeniu w słodkim sosie. PRODUKT DIETETYCZNY! 

 
 
 
Uprawa miechunki nie jest trudna i w przypadku obu gatunków przebiega bardzo podobnie. Warto miechunkę 
wysiać w kwietniu na rozsadę i przesadzić do gruntu w drugiej połowie maja. Chociaż młode rośliny często 
wyglądają rachitycznie, to jednak po przesadzeniu do gruntu szybko odzyskują wigor i błyskawicznie rosną.  

ROZSTAWA:  Miechunka pomidorowa: 50 x 100 cm Miechunka peruwiańska: 70 x 40-50 cm 
Wymagania glebowe oraz stanowisko podobne jak w uprawie pomidora. Miechunki zakwitają już w czerwcu. 
Owoce w pergaminowych mieszkach dojrzewają stopniowo i następnie opadają. Jeśli mieszki są szczelne, to 
mogą trochę poleżeć pod krzaczkiem lub zbieramy je i przechowujemy kilka dni – owoce stają się coraz słodsze.  

ZBIÓR:     Miechunka pomidorowa: koniec lata i jesień co 7-10 dni  Miechunka peruwiańska: lipiec 
Rośliny miechunki są całkowicie lub znacznie odporne na zarazę ziemniaka. Natomiast są wrażliwe na choroby 
wirusowe i grzybowe np. szara pleśń oraz szkodniki. 
   
 
 
 
 
 
 
 

Ewa Majewska, instruktor ds. ogrodnictwa OZ PZD w Opolu 

zdjęcia z internetu 

Większa, bardziej „ wytrawna”  miechunka to dodatek do sosów, który wnosi do naszych potraw odrobinę egzotyki.  

Ta drobniejsza zdecydowanie jest lepsza w smaku – bo dojrzałe owoce są słodkie i można je z przyjemnością zjadać na surowo.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Psiankowate

