
WINOROŚL vitis vinifera 

ODMIANY O RÓŻOWEJ BARWIE OWOCÓW  

 

 

 

Nazwa 
odmiany 

Pora 
dojrzewania 

Odporność na 
choroby 

Odporność na 
mróz 

Wskazania Przeznaczenie Cechy owoców 

Mińsk Różowy wczesna wysoka średnio wysoka odm. gruntowa 
odm. deserowo-

przerobowa 
owoce: średnie;  nasiona: są; grona: 

średnie; smak: bardzo smaczne 

217-40-3-1 
średnio 
wczesna 

wysoka średnio wysoka odm. gruntowa 
odm. deserowo-

przerobowa 
owoce: średnie;  nasiona: są; grona: 

średnie; smak: soczyste, muszkatołowe 

Denał 
średnio 
wczesna 

średnia średnia 
uniwersalna/ 
pod osłony 

odm. deserowa 
owoce: duże;  nasiona: są; grona: duże; 

smak: słodkie, harmonijne 

Einset Seedles 
średnio 
wczesna 

średnio wysoka średnio wysoka odm. gruntowa 
odm. deserowo-

przerobowa 

owoce: średnie;  nasiona: szczątkowe; 
grona: średnie; smak: słodkie, rodzynkowy 

posmak 

Kiszmisz Anapski 
średnio 
wczesna 

średnia średnia 
uniwersalna/ 
pod osłony 

odm. deserowa 
owoce: duże;  nasiona: są; grona: średnie; 

smak: smaczne 

Nadieżda 
Ukrainy 

średnio 
wczesna 

średnia średnia 
uniwersalna/ 
pod osłony 

odm. deserowa 
owoce: bardzo duże;  nasiona: są; grona: 

średnie; smak: soczyste, harmonijne 

Arocznyj średnia  wysoka średnio wysoka odm. gruntowa 
odm. deserowo-

przerobowa 
owoce: średnie;  nasiona: są; grona: 

średnie; smak: smaczne 

King Rubi średnia wysoka średnia odm. gruntowa odm. deserowa 
owoce: duże;  nasiona: są; grona: średnie; 

smak: harmonijne 

Muskat New 
York 

średnia średnia średnio wysoka odm. gruntowa 
odm. deserowo-

przerobowa 
owoce: średnie;  nasiona: są; grona: 

średnie; smak: muszkatołowy 



WINOROŚL vitis vinifera 

ODMIANY O RÓŻOWEJ BARWIE OWOCÓW cd. 

 

 

 

Nazwa 
odmiany 

Pora 
dojrzewania 

Odporność na 
choroby 

Odporność na 
mróz 

Wskazania Przeznaczenie Cechy owoców 

Cyca 
średnio 
wczesna 

średnio wysoka średnia 
uniwersalna/ 
pod osłony 

odm. deserowa 
owoce: bardzo duże;  nasiona: są; grona: 

średnie; smak: smaczne 

Katharina średnio późna wysoka średnio wysoka odm. gruntowa odm. deserowa 
owoce: duże;  nasiona: są; grona: duże; 

smak: 

PG-12 średnio późna średnio wysoka średnia 
uniwersalna/ 
pod osłony 

odm. deserowa 
owoce: duże;  nasiona: są; grona: duże; 

smak: soczyste, harmonijne 

Rumene średnio późna średnia średnia 
uniwersalna/ 
pod osłony 

odm. deserowa 
owoce: duże;  nasiona: są; grona: średnie; 

smak: smaczne 

Zosia średnio późna średnia średnia 
uniwersalna/ 
pod osłony 

odm. deserowa 
owoce: bardzo duże;  nasiona: są; grona: 

bardzo duże; smak: smaczne 


