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JABŁOŃ
ANANAS BERŻENICKI
Odmiana letnia. Owoce dojrzewają w połowie lub końcu sierpnia. Są duże, kształtne i
wyrównane. Ich skórka jest błyszcząca, białawożółta z lekkim, różowawym lub czerwonawym
rumieńcem. Miąższ jest zwięzły, kruchy, średniosoczysty, kwaskowatosłodki, bardzo
smaczny. Owoce należy zbierać przed osiągnięciem dojrzałości konsumpcyjnej, gdyż w pełni
dojrzałe łatwo opadają z drzewa. Do konsumpcji nadają się kilka dni po zbiorze. Odmiana
jest bardzo wytrzymała na mróz i mało podatna na choroby. Drzewka bardzo późno wchodzą
w owocowanie.

BOJKEN
Niemiecka odmiana zimowa. Owoce średnio duże, kulisto-stożkowate, o żółtawozielonej,
gładkiej i lekko tłustej skórce, czasem z różowym rumieńcem. Miąższ jest biały, zwięzły,
dosyć kwaśny. Idealna odmiana na przetwory. W owocowanie wchodzi wcześnie, owocuje
obficie, nawet na lekkich glebach. Odmiana średnio wytrzymała na mróz oraz średnio
wrażliwa na parch i mączniak.
Dojrzałość zbiorcza: druga połowa października,
Przechowywanie: do maja,
Zapylacze: Antonówka, Oliwka Żółta, Koksa Pomarańczowa, Landsberska, Malinowa
Obe.

IDARED
Odmiana późnozimowa. Jedna z najważniejszych odmian towarowych. Drzewo początkowo
rośnie silnie, później umiarkowanie. Wytwarza dużą ilość krótkopędów. Odmiana średnio
wrażliwa na parcha, wrażliwa jednak na mączniaka. Jest dobrym zapylaczem dla innych
odmian. Owoce duże lub średniej wielkości, kuliste, lekko spłaszczone. Skórka błyszcząca,
gładka, mocna, po dojrzeniu jasnożółta, prawie całkowicie pokryta jasnoczerwonym
rumieńcem.. Miąższ jasnokremowy, drobnoziarnisty, soczysty, chrupiący, zwarty. Jedna z
plenniejszych odmian, szybko wchodząca w owocowanie; przydatna do konsumpcji w stanie
świeżym, doskonała także do przetwórstwa.
Dojrzałość zbiorcza: pierwsza połowa października,
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Przechowywanie: doskonałe walory przechowalnicze, bez większych strat można
przechowywać owoce nawet w zwykłej przechowalni; w chłodni przechowują się
przez kilka miesięcy,
Zapylacze: Boiken, Cortland, James Grieve, Jonatan, Królowa Renet, Ligol, Melrose,
Pilot, Pinova, Rubin, Szampion.

JAMES GRIEVE
Wczesna odmiana letnia, dojrzewa w II połowie sierpnia. Owoc średniej wielkości czasami
duży,

skórka

gładka,

smużkowatym rumieńcem,

średniogruba,

zielonkawożółta,

pokryta

czerwonoróżowym,

miąższ kremowy, soczysty, kwaskowatosłodki, aromatyczny.

Zapylacze: Discovery, Oliwka Żółta, Idared, Delikates, Lobo, Elstar, Gloster, Golden
Delicious, Jonathan, Koksa Pomarańczowa, Melrose.

KOSZTELA
Odmiana jesienna, polskiego pochodzenia, w okres owocowania wchodzą w 3 rok po
posadzeniu. Owoce są średniej wielkości. Ich skórka jest mocna, zielona, w miarę
dojrzewania staje się słomkowożółta. Jedno z najbardziej lubianych jabłek deserowych ze
względu na specyficzny, bardzo słodki smak. Dojrzałość zbiorcza: Dojrzewają w połowie
września. W chłodni mogą przechować się do grudnia.

MALINOWA OBE.
Odmiana średnia-jeśienna, dojrzewa w końcu września. Owoc średniej wielkości lub duży,
kulistospłaszczony, skórka cienka, jasnozielona, pokryta prawie całkowicie brunatno
karminowym rumieńcem, miąższ biały z zielonkawym odcieniem, kruchy, nieco watowaty,
dość soczysty, kwaskowato-słodki, aromatyczny z malinowym posmakiem, smaczny,
deserowy. Zapylacze: Oliwka Żółta, Koksa Pomarańczowa, Wealthy, Jonathan.

SZAMPION
Odmiana zimowa, pochodzenia czeskiego. Bardzo wcześnie wchodzi w owocowanie i
plonuje obficie. Niezawodna w produkcji. Jest po Jonagoldach podstawową odmianą
zimową. Atrakcyjny i smaczny owoc średniej wielkości pokryty w połowie rozmytopaskowanym rumieńcem.

Miąższ bardzo

smaczny,

słodki, delikatnie

aromatyczny. Odmiana wrażliwa na mróz ale dość odporna na choroby.

4

kwaskowaty,

Dojrzałość zbiorcza: druga połowa września,
Przechowywanie: w chłodni 4 miesiące; w chłodni KA do 6 miesięcy,
Zapylacze: Delikates, Gloster, Golden Delicious, Idared, James Grieve, Lired, Lobo,
Pilot, Priam.

DELIKATES
Polska, jesienna odmiana deserowa o bardzo dobrej jakości owoców. Drzewo początkowo
rośnie silnie a po wejściu w owocowanie średnio silnie. Korona średniej wielkości o
sztywnych konarach, z dużą ilością krótkopędów. Dosyć wytrzymałe na mróz. Średnio
podatna na parcha i mączniaka. Owoce średniej wielkości lub duże (160-200 g), kuliste,
lekko spłaszczone, wyrównane pod względem wielkości. Skórka delikatna, cienka,
początkowo zielona, później zielonkawożółta z żywo czerwonym, intensywnym, rozmytopaskowanym rumieńcem. Miąższ biały, drobnoziarnisty, delikatny, bardzo soczysty o bardzo
przyjemnym aromacie i smaku.
Dojrzałość zbiorcza: pierwsza połowa września,
Przechowywanie: w chłodni do stycznia, w chłodni KA do wiosny,
Zapylacze: Bankroft, Golden Delicious, Janamac, Jonatan, McIntosh, Spartan,
Szampion, Wealthy.

FREEDOM
Drzewo o silnym wzroście tworzące stożkowatą koronę z wiotkimi zwisającymi pędami
Owoce - wielkość średnia lub duża, kształt kulisto-stożkowaty, lekko spłaszczony, skórka
cienka, bladozielonkawa z karmowo-czerwonym rumieńcem, miąższ biały lub kremowy,
smaczny, w chłodni można przechowywać do stycznia.
Dojrzałość zbiorcza: ostatnia dekada wrzesnia,
Podatność na choroby: średnia na zarazę ogniową i mączniaka, odmiana odporna na
parcha,
Zapylacze: Gala, Szampion, Wealthy.

GENEWA E.
Wczesna odmiana letnia, dojrzewa w II połowie lipca. Owoc średniej wielkości, kulistospłaszczony, skórka zielonkawożółta z czerwonym rozmytym rumieńcem pokrywającym
ponad

połowę

powierzchni owocu,

miąższ kremowy, średniozwięzły,

aromatyczny. Zapylacze: James Grieve, Idared, Discovery.
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kwaskowaty,

GOLDEN DEL.
Odmiana późnozimowa, dojrzewa w połowie października. Owoce średniej wielkości o
kształcie kulistożkowatym, skórka zielonkawożółta lub żółta, miąższ kremowożółty, ścisły,
soczysty, kruchy, winnosodki, aromatyczny, bardzo smaczny. Zapylacze: James Grieve,
Jerseymac, Jonathan, Spartan, Oliwka Żółta, Delicious, Idared, Wealthy, Cortland, Gloster,
McIntosh, Melrose.

KATJA
Wczesna odmiana letnia, dojrzewa w II połowie sierpnia. Owoc średniej wielkości,
kulistostożkowy, często wydłużony, skórka początkowo jest jasnozielona, potem w miarę
dojrzewania staje się żółta,

prawie całą powierzchnię owocu pokrywa ciemnoczerwony,

rozmyty rumieniec, miąższ biały, z kremowym odcieniem, soczysty, kwaskowatosłodki.
Zapylacze: Oliwka Żółta, James Grieve, Lobo, Cortland, Gala, Golden Delicious, Koksa
Pomarańczowa.

KOKSA POM.
Drzewo o silnym wzroście, owocuje obficie ale często przemiennie, wymaga przerzedzania
zawiązków. Owoce średniej wielkości, kształt regularny, stożkowaty, skórka zielona, po
dojrzeniu żółta, miąższ soczysty, barwy kremowo-żółtej, smaczny.
Dojrzałość zbiorcza: początek lub połowa października,
Wytrzymałość na mróz: mała, nadaje się do uprawy tylko w cieplejszych rejonach
Polski,
Podatność na choroby: odporna na mączniak, wrażliwa na parch,
Zapylacze: Golden Delicious, Elstar, Gloster, Idared, Jonathan, Katja, Koksa
pomarańczowa, Wealthy, Merlose, Red Delicious.

OLIWKA Ż.
Wczesna odmiana letnia, dojrzewa w II połowie lipca. Owoc średniej wielkości, o
zróżnicowanym kształcie, najczęściej stożkowaty, żebrowany; skórka gładka, cienka, sucha,
jasnozielonkawożółta, miąższ zielonkawo-biały, drobnoziarnisty,s oczysty, kwaskowaty,
aromatyczny. Zapylacze: James Grieve, Delikates, Vista Bella.
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RED DOSKOOP
Odmiana późnozimowa, dojrzewa w połowie października. Owoc duży lub bardzo duży o
kształcie baryłkowatym, skórka średniej grubości, zielonożółta z czerwonopurpurowym
rumieńcem, miąższ gruboziarnisty, kruchy, zielonkawokremowy, dość kwaśny, o korzennym
posmaku. Zapylacze: Oliwka Żółta, James Grieve, Malinowa Obe., Golden Delicious, Elstar,
Gloster, Idared, Szampion.

ANTONÓWKA ZW.
Bardzo stara, rosyjska odmiana jesienna. Młode drzewka początkowo rosną słabo i często
mają krzywe pnie. Gałęzie pokryte są licznymi krótkopędami. Odmiana bardzo wytrzymała
na mróz. Owoce średniej wielkości; skórka twarda, jasnozielona lub u dojrzałych owoców
zielonożółta. Miąższ biały z odcieniem kremowym lub zielonkawym, gruboziarnisty, kruchy,
kwaskowaty, bardzo aromatyczny. Jest to bardzo cenna odmiana przemysłowa.
Dojrzałość zbiorcza: pierwsze dni września,
Przechowywanie: przez październik,
Zapylacze: Grafsztynek Inflancki, Glogierówka, Titówka, Pepina Szafranowa.

WITOS
Średnia odmiana jesienna, dojrzewa w połowie września. Owoc duży, kulisty lub
kulistospłaszczony, skórka gładka, błyszcząca, zielonkawożółta z rumieńcem czerwonym,
rozmyto-prążkowanym, miąższ kremowobiały, bardzo soczysty, kwaskowaty, smaczny.
Odmiana całkowicie odporna na parcha.
Zapylacze: James Grieve, Wealthy, Lobo.
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GRUSZA

BOJKEN
Niemiecka odmiana zimowa. Owoce średnio duże, kulisto-stożkowate, o żółtawozielonej,
gładkiej i lekko tłustej skórce, czasem z różowym rumieńcem. Miąższ jest biały, zwięzły,
dosyć kwaśny. Idealna odmiana na przetwory. W owocowanie wchodzi wcześnie, owocuje
obficie, nawet na lekkich glebach. Odmiana średnio wytrzymała na mróz oraz średnio
wrażliwa na parch i mączniak.
Dojrzałość zbiorcza: druga połowa października,
Przechowywanie: do maja,
Zapylacze: Antonówka, Oliwka Żółta, Koksa Pomarańczowa, Landsberska, Malinowa
Obe.

IDARED
Odmiana późnozimowa. Jedna z najważniejszych odmian towarowych. Drzewo początkowo
rośnie silnie, później umiarkowanie. Wytwarza dużą ilość krótkopędów. Odmiana średnio
wrażliwa na parcha, wrażliwa jednak na mączniaka. Jest dobrym zapylaczem dla innych
odmian. Owoce duże lub średniej wielkości, kuliste, lekko spłaszczone. Skórka błyszcząca,
gładka, mocna, po dojrzeniu jasnożółta, prawie całkowicie pokryta jasnoczerwonym
rumieńcem.. Miąższ jasnokremowy, drobnoziarnisty, soczysty, chrupiący, zwarty. Jedna z
plenniejszych odmian, szybko wchodząca w owocowanie; przydatna do konsumpcji w stanie
świeżym, doskonała także do przetwórstwa.
Dojrzałość zbiorcza: pierwsza połowa października
Przechowywanie: doskonałe walory przechowalnicze, bez większych strat można
przechowywać owoce nawet w zwykłej przechowalni; w chłodni przechowują się
przez kilka miesięcy
Zapylacze: Boiken, Cortland, James Grieve, Jonatan, Królowa Renet, Ligol, Melrose,
Pilot, Pinova, Rubin, Szampion.

JAMES GRIEVE
Wczesna odmiana letnia, dojrzewa w II połowie sierpnia. Owoc średniej wielkości czasami
duży,

skórka

gładka,

smużkowatym rumieńcem,

średniogruba,

zielonkawożółta,

pokryta

czerwonoróżowym,

miąższ kremowy, soczysty, kwaskowatosłodki, aromatyczny.
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Zapylacze: Discovery, Oliwka Żółta, Idared, Delikates, Lobo, Elstar, Gloster, Golden
Delicious, Jonathan, Koksa Pomarańczowa, Melrose.

CAROLA
Odmiana deserowa. Wzrost umiarkowanie silny, korona kulista, wzniesiona. Owoce duże lub
bardzo duże, wydłużone, niesymetryczne, skórka dość gruba, gładka, elastyczna, zielona do
żółtozielonej w okresie dojrzałości, rumieniec czerwonobrązowy, ordzewiona, miąższ średnio
ziarnisty, bardzo aromatyczny, bardzo soczysty, bardzo smaczny.
Dojrzałość zbiorcza: druga połowa września,
Dojrzałość konsumpcyjna: od listopada przez kilka miesięcy,
Zapylacze: Konferencja, Komisowa, Faworytka.

FAWORYTKA
Drzewa średnio wytrzymałe na mróz, kwiaty mało wrażliwe na przymrozki, liście owoce i
pędy dość wrażliwe na parcha. Wzrost silny, korona luźna, asymetryczna, szeroko
stożkowata. Owoce duże lub bardzo duże, skórka gruba, zielonawożółta, błyszcząca z
rumieńcem, miąższ biały z odcieniem żółtym, drobnoziarnisty, masłowaty, soczysty, bardzo
smaczny. Odmiana przerobowa i deserowa. Dobrze znosi transport.
Dojrzałość zbiorcza: przełom sierpnia i września,
Zapylacze: Bonkreta Williama, Kominówka, Bera Hardego, Konferencja,

HAJURO
Grusza azjatycka o dużych owocach, kulistospłaszczonych o zielonkawej skórce, która w
pełnej dojrzałości zmienia się na brązową. Na powierzchni owocu znajduje się bardzo dużo
szarobiałych przetchlinek. Miąższ jest jędrny, średnio soczysty. Owoce dojrzewają na
początku września i można je przechowywać 2-3 miesiące. Drzewa są bardzo plenne i rosną
umiarkowanie silnie. Należy przerzedzać zawiązki owoców aby gruszki nie były zbyt małe.

KOMISÓWKA
Odmiana zimowa, dojrzewa w połowie października. Owoce duże, miąższ białokremowy,
nadzwyczaj soczysty, masłowy, nieco aromatyczny, wybitnie deserowy, winnosłodki,
nadzwyczaj smaczny. Zapylacze: Faworytka, Bonkreta Williamsa, Konferencja.
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KONFERENCJA
Odmiana średnio wrażliwa na mróz, dosyć odporna na parcha. Wzrost średnio silny, korona
wzniesiona, konary rosnące pionowo. Owoce duże i średniej wielkości, wrzecionowate i
wydłużone, skórka matowa, zielonkawa, brązowozłocista, ordzewiona, miąższ żółtawobiały,
delikatny, bardzo słodki, soczysty, smaczny.
Dojrzałość zbiorcza: połowa września,
Dojrzałość konsumpcyjna: październik, listopad,
Zapylacze: Bonkreta Williama, Kominówka, Faworytka,
Właściwości: najplenniejsza i najmniej zawodna odmiana gruszy.

LUKASÓWKA
Odmiana wykorzystywana do uprawy towarowej, w ograniczonej ilości do nasadzeń
amatorskich. Wzrost silny, korona kulistojajowata do kulistych w późniejszym wieku. Owoce
duże

bardzo

duże,

jajaowatoowalne,

skórka

cienka,

gładka,

lekko

błyszcząca,

zielonkawożółta, miąższ biały, średnioziarnisty, słodkowinny i smaczny.
Dojrzałość zbiorcza: koniec września, początek października,
Dojrzałość konsumpcyjna: listopad – grudzień,
Zapylacze: Bonkreta Williama, Kominówka, Faworytka, Trawinka.

NISSEIKI
Odmiana uważana za najsmaczniejszą odmianę gruszę orientalnąj. Owoce ma średniej
wielkości, kuliste. Skórka jest gładka, zielonkawożółta, w pełnej dojrzałości żółta. Miąższ jest
bardzo soczysty, aromatyczny, słodki. Do zbioru dojrzewa w drugiej połowie września.
Owoce można długo przechowywać. Drzewa nie rosną zbyt silnie. Zawiązki owoców trzeba
przerywać.

SHINEIKI
Odmiana azjatycka, rośnie średnio silnie. Owoce są średniej wielkości (115-130 g), kuliste
lub lekko spłaszczone. Skórka oliwkowozielona, miąższ biały, kruchy, soczysty, o łagodnym
smaku. Owoce dojrzewają w pierwszej połowie września. Można je przechować przez trzy
miesiące. Wcześnie wchodzi w owocowanie i owocuje obficie.
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PIGWA
Odmiana z cieńką łuskowatą korowiną. Owoce żółte, u większości odm. o śred. 6 cm, z
pięcioma

komorami

nasiennymi

zawierającymi

bardzo

dużo

pestek.

Nasiona

czerwonawobrązowe, odwrotnie jajowate, nieregularnie kanciaste o silnie śluzawiejącej
łupinie. Miąższ twardy, aromatyczny, ale cierpki, z dużą ilością komórek kamiennych.
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CZEREŚNIA

BURLAT
Odmiana francuska, mało podatna na choroby, rośnie silnie, jest wytrzymała na mróz.
Owoce duże (6,5-7 g), szerokosercowate, pofałdowane, skórka w pełnej dojrzałości prawie
czarna, miąższ ciemnoczerwony, soczysty, chrząstkowaty, bardzo smaczny, pękają w czasie
deszczu, dobrze znoszą transport.
Choroby: drzewo mało podatne na choroby,
Przydatność: cenna odmiana towarowa i amatorska, o wczesnej porze dojrzewania,
Zapylacze: Vega, Van, Hedelfińska, Rainier.

BUTTNERA CZ.
Odmiana dość odporna na mróz i choroby o bardzo silnym wzroście. Owoc duży, jasnożółty
pokryty ciemnoczerwonym rumieńcem, słodki, aromatyczny, soczysty.
Dojrzałość zbiorcza: Koniec VII.
Zapylacze: Vega, Van.

KORDIA
Odmiana czeska, nieznanego pochodzenia. Drzewo rośnie początkowo silnie, po wejściu w
owocowanie słabiej, wcześnie rozpoczyna owocowanie i plonuje obficie, mało wytrzymałe na
mróz, również pąki kwiatowe i kwiaty są wrażliwe na przymrozki. Owoce duże lub bardzo
duże (8-10 g), bardzo atrakcyjne, sercowate, wydłużone, karminowo-czerwone z odcieniem
brązowym, miąższ zwarty, chrząstkowaty, jasnoczerwony, aromatyczny, bardzo smaczny,
mało podatne na pękanie i gnicie, na drzewie nie przejrzewają szybko.
Zapylacze:Van, Sam, Schneidera Późna, Hedelfińska,
Dojrzewanie: koniec siódmego lub początek ósmego tygodnia dojrzewania czereśni,
Choroby: drzewo mało podatne na choroby,
Przydatność: jedna z najwartościowszych odmian o późnej porze dojrzewania;
dorodne i smaczne owoce mają głównie wartość deserową, mają też dużą wartość
handlową.
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RIWAN
Odmiana wczesna, dojrzewa na początku czerca, owoce średniej wielkości lub duże,
sercowate, różowoczerwone, miąższ smaczny, winnosłodki. Zapylacze: Vega, Burlat.

SAM
Drzewo początkowo rośnie średnio silnie, później silnie. Tworzy dość luźną koronę, z
wyraźnym przewodnikiem. Średnio wcześnie wchodzi w okres owocowania. Owocuje
regularnie, początkowo dość dobrze, później bardzo dobrze. Posiada bardzo atrakcyjne,
duże, szerokosercowate owoce ( 7,5 g ). Ich skórka jest ciemnoczerwona, błyszcząca, gdy w
pełni dojrzeje prawie czarna. Miąższ jest czerwony, półchrząstkowaty.. Sok ciemnoczerwony.
Odmiana wytrzymała na mróz i niepodatna na choroby. Dobrze znosi transport i nie jest
podatna na pękanie owoców.

VEGA
Odmiana deserowa i przetwórcza, do uprawy towarowej i amatorskiej. Drzewo rośnie średnio
silnie, wcześnie wchodzi w owocowanie, plonuje regularnie i obficie, jest wytrzymałe na
mróz. Owoce duże (7,5-8,5 g), szerokosercowate; skórka jasnożółta z żywym karminowym
rumieńcem, miąższ jasnożółty, chrząstkowaty, soczysty, bardzo smaczny, sok bezbarwny.
Dojrzewanie: na przełomie czwartego i piątego tygodnia dojrzewania czereśni,
Choroby: drzewo mało podatne, owoce podatne na moniliozę,
Zapylacze: Karesova, Buttnera Czerwona, Hedelfińska.
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WIŚNIA

GRONIASTA
Odmiana średnia, dojrzewa w połowie lipca. Owoce średnio duże, ciemne, miąższ
kwaskowatosłodki, smaczny. Sok ciemnoczerwony, barwiący. Odmiana samopylna.

KELLERIS 16
Odmiana średnia, dojrzewa w połowie lipca. Owoce duże, ciemnowiśniowe, jajowate, miąższ
ciemnoczerwony, soczysty, umiarkowanie kwaśny, smaczny. Sok rubinowowiśniowy.
Odmiana samopylna.

NORTHSTAR
Drzewo o słabym wzroście, w owocowanie wstępuje wcześnie, owocuje regularnie i obficie,
samopylna. Owoce małe lub średnie, kształt kulisty, barwa intensywnie czerwona, doskonałe
na przetwory.
Dojrzałość zbiorcza : początek lipca,
Podatność na choroby : niewielka,
Odmiana samopylna.

PANDY 103
Odmiana wczesna, dojrzewa na początku lipca. Owoce duże, wiśniowoczerwone, miąższ
czerwony, dość ścisły, soczysty, słodkawokwaśny, smaczny, dobrze odchodzący od pestki.
Sok jasnoczerwony. Odmiana samopylna.

ŁUTÓWKA
Najbardziej rozpowszechniona w Polsce odmiana wiśni, często spotykana w ogródkach
działkowych, rośnie wolno, w owocowanie wstępuje wcześnie, owocuje regularnie i obficie,
ale

wymaga

odpowiednio

przeprowadzonego

cięcia.

Owoce

duże,

kuliste,

lekko

spłaszczone, barwy ciemnoczerwonej, dobre na przetwory, na transport średnio wrażliwe.
Dojrzałość zbiorcza : ostatnia dekada lipca,
Wytrzymałość na mróz : duża.
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ŚLIWA
BLUEFRE
Odmiana późna, dojrzewa w połowie września. Owoce duże lub bardzo duże,
kulistoeliptyczne, skórka ciemnoniebieska pokryta obfitym jasnym nalotem, miąższ
zielonożółty, miękki, bardzo soczysty i smaczny, słabo oddziela się od pestki. Zapylacze:
Stanley, Węgierka.

MORELA HARCOT
Drzewo o silnym wzroście, tworzące rozłożystą, lekko spłaszczoną koronę, owocuje dobrze
jedynie w obecności zapylaczy. Owoce osiągają rozmiary od średnich do dużych (waga od
40 do 60g), w kształcie kulisto-jajowate, skórka pomarańczowa, pokryta czerwonym
rumieńcem, miąższ zwięzły i soczysty, dobrze odchodzi od pestki. Dojrzałość zbiorcza:
przełom sierpnia i września.

R. ALTHANA
Owoc średniej wielkości lub duży kulisty, skórka pomarańczowożółta z intensywnym
czerwono fioletowym rumieńcem i niebieskofioletowym nalotem, miąższ złotożółty dobrze
odchodzący od pestki. Dojrzałość zbiorcza: koniec sierpnia.

R. ULENA
Odmiana średniowczesna, dojrzewa w I połowie sierpnia. Owoce duże, zielonkawożółte,
miąższ

intensywnie

żółty

z

jaśniejszymi

żyłkami,

miękki,

galaretowaty

soczysty,

aromatyczny, pestka dość dobrze oddziela się od miąższu. Odmiana samopylna.

VALOR
Odmiana późna, dojrzewa w I połowie września. Owoce duże lub bardzo duże,
niebieskogranatowe, miąższ żółtozielony, w owocach dobrze dojrzałych-pomarańczowy,
bardzo soczysty i słodki. Zapylacze: Stanley, Blufre, Empress, Cacanska Rodna, Węgierka.
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W-KA DĄBROWICKA
Odmiana średniowczesna, dojrzewa w II połowie sierpnia. Owoce typu węgierek, granatowe,
soczyste, miąższ żółtozielony, dość zwarty, słodkokwaskowaty, smaczny, łatwo oddziela się
od pestki. Zapylacze: Renkloda Ulena, Fryga.

W-KA ZWYKŁA
Odmiana późna, dojrzewa od połowy września. Owoce są średniej wielkości lub małe,
owalne, jajowate, skórka brązowogranatowa pokryta gęstym białawym nalotem, miąższ
żółtozielony, jędrny, ścisły, soczysty, aromatyczny, bardzo smaczny, łatwo oddziela się od
pestki. Odmiana samopylna.

AMERS
Odmiana średnia, dojrzewa w połowie września. Owoce duże, owalne, lekkospłaszczone,
fioletowoniebieskie, miąższ żółty lub pomarańczowożółty, smaczny, bardzo dobrze oddziela
się od pestki. Zapylacze: Stanley, Blufre, Empress, Węgierka.
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BRZOSKWINIA

HARNAŚ
Odmiana wczesna, dojrzewa w II połowie lipca. Owoce średniej wielkości lub duże, kuliste,
regularne, pokryte jaskrawoczerwonym, marmurkowym i kropkowanym rumieńcem, miąższ
złocistożółty, średniozwięzły, częściowo odchodzący od pestki.

N. HARCO
Odmiana średnia, dojrzewa w I połowie sierpnia. Owoce średniej wielkości, kuliste,
regularne, miąższ żółty, soczysty, średniojędrny, w połowie odstający od pestki, skórka
zielonkawożółta pokryta intensywnym czerwonofioletowym rumieńcem.

RELIANCE
Odmiana średnia, dojrzewa w I połowie sierpnia. Owoce średniej wielkości z czerwonym
rumieńcem, miąższ żółty, dość dobrze odchodzący od pestki, skórka zielonopomarańczowa
z czerwonym rumieńcem. Dzięki dużej wytrzymałości drzewa na mróz i pó-źnej porze
kwitnienia odmiana ta owocuje w mniej korzystnych warunkach.
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