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termin
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(g)
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metoda zbioru

zapylacz

licencja

Aurora
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owalne, wydłużone

1,9
(max 2,1)

słodki

Odmiana produktywna, na plantacje towarowe.
Bardzo dobry zapylacz.

5,0
(max 6,0)

16,5
(max 19,8)

180 x 120

gęsty i zwarty, o pokroju
wyprostowanym

nie osypują się (łatwe
do zbioru)

mech. +
ręczny

Indigo Gem, Tundra,
Borealis, Honeybee

University of Saskatchewan

poł. VI

podłużnoowalne, jednakowej wielkości,
soczyste, orzeźwiające, słaby zapach, zebrane w
zwartych, bardzo obfitych grupach, wygodne
do zbioru

1,4
(max 2,1)

lekko kwaskowy

Owoce deserowe. Polecane do zamrażania.
Przydatność do transportu dość dobra.

3,5
(max 5,0)

11,5
(max 16,5)

150 x 120

średnia siła wzrostu, średnio
rozgałęziający się, owocuje już
jako młoda roślina

nie osypują się, ale przy
zbiorze łatwo odpadają

mech. +
ręczny

Docz’Velikana,
Streżewczanka,
Vostorg, Bakczarskij
Velikan

FGUP „Bakczarskoje”
Rosselhozakademii

Bakczarskij
Velikan
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podłużnoowalne, lekko niesymetryczne,
skórka średniej grubości, ciemnoniebieskie,
silny woskowy nalot, owoce miękkie, blizna
poszypułkowa sucha

1,8
(max 2,5)

słodko-kwaśny,
deserowy

Dobre do transportu. Owoce deserowe, polecane
również do zamrażania.

2,5
(max 4,5)

8,3
(max 14,9)

190 x 130

średnia siła wzrostu, pokrój
rozłożysty, o luźnej budowie,
gałęzie szkieletowe proste i
grube

średnia tendencja do
osypywania się

mech. +
ręczny

Jugana, Docz’
Velikana,
Streżewczanka,
Vostorg

FGUP „Bakczarskoje”
Rosselhozakademii

Boreal Beast*

kon. VII (Kanada)

kształt szerokoowalny lub szerokosercowaty, są
jędrne i mięsiste

1,9
(max 2,1 )

bardzo słodki

Owoce polecane do przetwórstwa i zamrażania.
Przydatność do transportu dość dobra.

–

–

–

krzew gęsty i zwarty, o pokroju
wyprostowanym, cechuje się
energicznym wzrostem

nie osypują się

mech. +
ręczny

Boreal Beauty,
Boreal Blizzard

University of Saskatchewan

Boreal Beauty*

kon. VII - pocz.
VIII (Kanada)

kształt owalny, sercowaty, są jędrne i mięsiste

2,6
(max 3,7 )

słodki

Owoce do świeżego spożycia oraz do
przetwórstwa. Przydatność do transportu dość
dobra.

–

–

–

pokrój wyprostowany, zwarty,
pędy mocne i sztywne

nie osypują się

mech. +
ręczny

Boreal Beast, Boreal
Blizzard

University of Saskatchewan

na końcach zwężający się,
kon. VII (Kanada) owalny, zaokrąglony,
nieco spłaszczony

2,8
(max 3,9 )

słodki

Owoce do spożycia na świeżo. Przydatność do
transportu średnia.

–

–

–

krzew mocno rosnący,
wyprostowany,
pędy wzniesione

nie osypują się

mech. +
ręczny

Boreal Beast, Boreal
Beauty

University of Saskatchewan
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podłużno-gruszkowate, spłaszczone,
ciemnofioletowe, ale z powodu grubej warstwy
woskowej wydają się sine

1,8
(max 2,5)

słodki, deserowy

Przydatność do transportu dość dobra. Owoce
deserowe, polecane również do zamrażania.

3,1
(max 5,2)

10,2
(max 17,2)

180 x 130

pędy jednoroczne
wyprostowane, wierzchołki
lekko przewisają

nie osypują się, ale przy
zbiorze łatwo odpadają.

mech. +
ręczny

Streżewczanka,
Vostorg, Bakczarskij
Velikan

FGUP „Bakczarskoje”
Rosselhozakademii

Gordost’
Bakczara

kon. VI

wydłużone, wrzecionowate,
fioletowoniebieskie, z silnym woskowym
nalotem, skórka dość gruba, blizna
poszypułkowa sucha

osypują się

mech. +
ręczny
(polecany
zbiór w
dwóch
terminach)

Docz’Velikana,
Streżewczanka,
Vostorg, Bakczarskij
Velikan

FGUP „Bakczarskoje”
Rosselhozakademii

Honeybee
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Indigo Gem

Bakczarskaja
Jubilejnaja

Boreal
Blizzard*
Docz’ Velikana

1,3

słodko-kwaśny,
deserowy

Dobre do transportu. Owoce deserowe, polecane
również do zamrażania.

3,2

10,5

160 x 120

szkieletowe gałęzie sztywne,
młode wyginają się pod
wpływem ciężaru owoców

cylindryczne, soczyste, ogonki mocno
przytwierdzone do owoców, pozostają na
krzewie aż do zaschnięcia

1,9

lekko kwaskowy,
deserowy

Odmiana produktywna, na plantacje towarowe.
Bardzo dobry zapylacz.

4,0
(max 5,0)

13,2
(max 16,5)

150 x 120

szybko rosnący

nie osypują się

mech. +
ręczny

Indigo Gem, Tundra,
Aurora, Borealis

University of Saskatchewan
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owalne, twarde, miąższ o lekko gumowej
konsystencji

1,3

słodki, deserowy

Odmiana do przetwórstwa, jedna z najlepszych
odmian do świeżego spożycia, idealna na
plantacje towarowe.

4,0
(max 5,0)

13,2
(max 16,5)

150 x 120

wyprostowany, w kształcie
litery V

nie osypują się

mech. +
ręczny

Aurora, Honeybee

University of Saskatchewan

Jugana
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dzbankowate, tępo zakończone,
ciemnofioletowe, prawie czarne, z silnym
nalotem woskowym, skórka niezbyt gruba,
owoce twarde

1,4
(max 1,8)

słodkie,
deserowy

Przydatność do transportu dobra. Owoce
deserowe, polecane również do zamrażania.

3,5
(max 6,5)

11,5
(max 21,4)

150 x 190

budowa krzewu i mocowanie
jagód dobre do zbioru

średnia tendencja do
osypywania się, w
czasie zbioru łatwo
oddzielają się od
szypułki

mech. +
ręczny

Docz’Velikana,
Streżewczanka,
Vostorg, Bakczarskij
Velikan

FGUP „Bakczarskoje”
Rosselhozakademii

Silginka
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wydłużone, wrzecionowate, ostro zakończone,
z nalotem woskowym, równej wielkości,
soczyste, jędrne i twarde, skórka średnio gruba,
delikatna u owoców przejrzałych

1,4

bardzo słodki,
aromatyczny

Bardzo dobrze znoszą transport.

2,5
(max 3,5)

8,2
(max 11,5)

150 x 120

średnia siła wzrostu, szkieletowe
gałęzie sztywne, wyprostowane

osypują się
(gdy w pełni dojrzałe)

mech. +
ręczny

Streżewczanka,
Vostorg, Jugana,
Bakczarskij Velikan,
Docz’Velikana

FGUP „Bakczarskoje”
Rosselhozakademii
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podłużne, owalne, ciemno fioletowe z silnym
woskowym nalotem. Skórka średniej grubości

1,6
(max 2,6)

słodko-kwaśny,
aromatyczny

Dość dobrze znoszą transport.

3,5

11,5

150 x 120

siła wzrostu - średnia do silnej,
pokrój wzniesiony

nie osypują się

mech. +
ręczny

Streżewczanka,
Vostorg, Jugana,
Bakczarskij Velikan,
Docz’Velikana

FGUP „Bakczarskoje”
Rosselhozakademii
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wrzecionowate, ciemne, ze słabym nalotem,
dojrzałe miękkie, skórka cienka, blizna
poszypułkowa sucha, umieszczone na końcach
pędów (łatwe do zbioru)

1,8
(max 2,7)

lekko kwaskowy

Przydatność do transportu średnia. Owoce
deserowe, polecane również do zamrażania.

2,5
(max 4,5)

8,2
(max 14,8)

180 x 150180

silnie rosnący, pokrój luźny

nie osypują się

mech. +
ręczny

Silginka, Vostorg,
Jugana, Bakczarskij
Velikan, Docz’
Velikana

FGUP „Bakczarskoje”
Rosselhozakademii
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wrzecionowate, lekko zakrzywione,
ciemnopurpurowe z lekkim niebieskim nalotem
woskowym

1,0
(max 1,7)

słodkie,
aromatyczne

Przydatność do transportu dobra. Owoce
deserowe.

3,2
(max 3,7)

160 x 120

średnia siła wzrostu, średnio
gęsty

nie osypują się

mech. +
ręczny

Silginka, Vostorg,
Jugana, Bakczarskij
Velikan, Docz’
Velikana

FGUP „Bakczarskoje”
Rosselhozakademii

poł. VI

szerokowrzecionowate, niebieskofioletowe,
z bardzo silnym woskowym nalotem, łatwo
oddzielają się od szypułki, blizna poszypułkowa
sucha, dojrzewają wcześnie i równocześnie,
skórka gruba, owoc twardy

1,6
(max 2,8)

słodki z
kwaskowym
akcentem,
harmonijny

silnie rosnący, pokrój luźny,
wydaje się ażurowy

owoce średnio się
osypują, lecz dobrze się
je zbiera dzięki łatwemu
dostępowi

mech. +
ręczny

Silginka,
Streżewczanka,
Jugana, Bakczarskij
Velikan, Docz’
Velikana

FGUP „Bakczarskoje”
Rosselhozakademii

Sinij Utes®

Streżewczanka

Sybiraczka

Vostorg

* - dane podawane za producentami i hodowcami

Bardzo dobrze znoszą transport. Owoce deserowe,
polecane również do zamrażania.

2,5
(max 5,5)

10,5

8,2
(max 18,5)

180 x 180
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