MALINA rubus ideaus
Większość odmian malin posiada owoce czerwone, ale są także takie, których jagody są żółte, purpurowe, czy czarne. Maliny idealnie
nadają się do mrożenia, na dżemy, soki i konfitury. Ze względu na zawartość kwasu elagowego mającego właściwości antybakteryjne,
wspomagają one leczenie przeziębień. Kwas ten ma także działanie uspokajające, przeciwbólowe i obniżające ciśnienie krwi. W związku z
tymi walorami światowe spożycie maliny ciągle rośnie.

Plenność

Wzrost
krzewu

Pora
dojrzewania

Odporność na
choroby

Odporność
na mróz

Przydatność do
zbioru
mechanicznego

Wskazania

Bristol

duża

silny

średnia

duża

średnia

tak

przetwórcza

Canby

duża

średni

średnio
wczesna

bardzo duża

bardzo dobra

tak

przetwórcza

Glen Ample®

bardzo duża

silny

średnia

bardzo duża

bardzo duża

tak

deserowa

średnia

średnio
wczesna

duża

Nazwa odmiany

Golden Queen

Sokolica®

Barwa
owoców

średnia

dobra

średni

wczesna

wysoka

dobra

dobra

niesprawdzona

niesprawdzona

Cechy owoców
średniej wielkości,
jędrne, posiadają
niebieskawy nalot
średniej wielkości,
kuliste, lekko
stożkowe, żywo
czerwone, smaczne
duże i bardzo duże,
kuliste, jędrne,
czerwone, z lekkim
omszeniem,
smaczne, bardzo
odporne na gnicie i
transport. Bardzo
dobrze znoszą nawet
kilkudniowe opady
deszczu.

deserowa

liczne i drobne,
słodkie, bardzo
smaczne

deserowoprzetwórcza

bardzo duże,
stożkowe, podobne
do Tulameen, bardzo
smaczne, nie
matowieją

MALINA rubus ideaus cd.

Nazwa odmiany

Barwa
owoców

Plenność

Wzrost
krzewu

Pora
dojrzewania

Odporność na
choroby

duża

Przydatność do
zbioru
mechanicznego

Wskazania

duża

tak

deserowoprzetwórcza

Odporność
na mróz

Laszka®

bardzo duża

silny

bardzo
wczesna

Norna

duża

silny

średnia

duża

średnia

nie

przetwórcza

Pechts Gigant

średnia lub
duża

silny

średnio
wczesna

duża

średnia

nie

deserowoprzetwórcza

Schӧnemann

bardzo duża

silny

średnio
późna

średnio duża

duża

tak

przetwórcza

Radziejowa

dobra

średnio silny

bardzo
wczesna

wysoka

dobra

niesprawdzona

deserowoprzetwórcza

Tulameen

średnia lub
duża

silny

późna

wysoka

niezupełna

niesprawdzona

deserowa

Veten

średnio duża

średnio silny

średnio
wczesna

duża

średnia

tak

przetwórcza

Willamette

średnio duża

średnio silny

średnia

średnia

niezupełna

tak

przetwórcza

Cechy owoców
bardzo duże i duże,
jasne, zakończone
cylindrycznie,
wydłużone, smaczne
średniej wielkości,
nieco wydłużone,
jasnoczerwone
średniej wielkości,
kulisto stożkowe,
bardzo smaczne
średniej wielkości,
wydłużone, smaczne
b. duże, stożkowe,
twarde, b. smaczne,
nie matowieją
duże i b. duże, b.
smaczne, odporne na
gnicie i daleki
transport
duże i średnie,
smaczne
dość duże, bardzo
smaczne, odporne na
gnicie, poszukiwane
dla przetwórstwa

MALINA rubus ideaus cd.
ODMIANY POWTARZAJĄCE
Charakteryzują się owocowaniem na pędzie tegorocznym w terminie od początku sierpnia do przymrozków, z możliwością powtarzania owocowania na pędzie dwuletnim.
Z uwagi na późniejszy okres kwitnienia, owoce i kwiaty nie są uszkadzane przez szkodniki typowe dla malin tradycyjnych. Ponieważ pędy są usuwane przed zimą, nie są
narażone na uszkodzenia mrozowe. Dotyczy to wszystkich odmian powtarzających.
Powyższe zalety spowodowały, iż stały się one bardzo popularne w nasadzeniach ze względu na mniejsze koszty uprawy.
Owoce odmian powtarzających spotkały się z zainteresowaniem zarówno na rynku deserowym, jak i przetwórczym.

Plenność

Wzrost
krzewu

Pora
dojrzewania

Odporność
na choroby

Przydatność do
zbioru
mechanicznego

Wskazania

Pokusa®

średnio duża

bardzo silny

późna

średnio duża

nie

deserowa

Polana®

średnio duża

średnio silny

średnio
wczesna

średnia

nie

przetwórcza

Polka®

bardzo duża

średnio silny

bardzo
wczesna

duża

tak

deserowoprzetwórcza

Polonez®
NOWOŚĆ!

duża

średni

średnio
wczesna

duża

tak

deserowoprzetwórcza

Poranna rosa®

średnia

średni

późna

duża

nie

deserowa

Przehyba®
NOWOŚĆ!
DOSTĘPNA OD 2017 R.

bardzo
wysoka

silny

wczesna

wysoka

Nazwa odmiany

Barwa
owoców

deserowoprzetwórcza

Cechy owoców
bardzo duże, lekko
wydłużone,żywoczerwone, z
niewielkim omszeniem
duże, zwarte, smaczne,szeroko
stożkowe, żywoczerwone z
połyskiem,dość odporne na
gnicie
duże, błyszczące, odporne na
gnicie, bardzo smaczne, nie
uszkadzane w trakcie długiego
transportu
dość duże, o wydłużonym
kształcie, zwarte, błyszczące,
jasnoczerwone, smaczne
zółte, duże, kształtem zbliżone
do kulistych, zwarte, twarde i
smaczne, odporne na szarą
pleśń i uszkodzenia w czasie
transportu
Wydłużone, walcowate,
jasnoczerwone, błyszczące o
wielkości do 5 cm długości.
Bardzo smaczne

