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: Κόκκινη
Ferrovia
τραγανή ποικιλία. Το δένδρο είναι πλαγιόκλαδο, μεγάλου

γικότητα μέτρια έως μεγάλη. Ο καρπός είναι καρδιόσχημος,

ους. Η εποχή ωρίμανσης είναι 11 ημέρες μετά την B. Burlat

ώτα χρόνια της ανάπτυξης των δενδρυλλίων στον οπωρώνα,

ύλλα και τα εσωτερικά της κόμης, εμφανίζουν ποικιλοχρώσεις

ούς, που μοιάζουν με συμπτώματα προσβολών από ιώσεις.

στικό της ποικιλίας και εξαφανίζεται με την πάροδο των ετών.

Επικονιαστές

: Sunburst, Lapins, Van.
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Skeena

:

Αυτογόνιμη, εποχή ωρίμανσης 22 ημέρες μετά την B.

Μεγαλόκαρπη ποικιλία. Το δένδρο είναι πλαγιόκλαδο, με ανοικτά κλαδιά, μεγάλης
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ευρωστίας. Καρπός νεφροειδής, πολύ μεγάλου μεγέθους, χρώματος ανοικτό κόκκινο,

με πολύ τραγανή σάρκα. Μέτρια ανθεκτική στο σχίσιμο. Ο ποδίσκος είναι μέσου

μήκους. Μέτρια έως πολύ ευαίσθητη στη μονίλια. Έχει ομοιογενή και τακτική

κατανομή της παραγωγής, με συγκεντρωμένη ωρίμανση (ένα χέρι).
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Lapins:

Αυτογόνιμη ποικιλία. Δένδρο ορθόκλαδο και παραγωγικό. Ο καρπός είναι

καρδιόσχημος, κόκκινος, πολύ μεγάλου μεγέθους και τραγανός. Η σάρκα του καρπού είναι

λαμπερή, κόκκινη, γλυκιά, με υψηλή αντοχή και πολύ καλά γευστικά χαρακτηριστικά. Καρπός

ευαίσθητος στη μονίλια. Ποδίσκος μέσου μήκους και η δύναμη απόσπασή του από τον

καρπό είναι ισχυρή. Λόγω της υψηλής παραγωγικότητας, πρέπει να κλαδεύεται προσεκτικά
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με στόχο το μέγεθος και την ποιότητα του καρπού. Η εποχή ωρίμανσης είναι 9 ημέρες μετά

την B.Burlat (μέσης εποχής). Όταν καρποφορεί υπερβολικά η ποιότητα των καρπών δεν

είναι ικανοποιητική. Αναπτύσσεται καλά σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 400μ. και απαιτεί

αυστηρό κλάδεμα. Διαθέτει ποδίσκο αδύνατο, έχει προδιάθεση στη φυσιολογική ασθένεια

βαθουλωτή κηλίδωση και μικρό μέγεθος καρπού, όταν η καρπόδεση είναι υπερβολική.

Sunburst:

Κόκκινη ημιτραγανή ποικιλία.
Το δένδρο είναι ορθόκλαδο, μετρίου μεγέθους.
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Η παραγωγικότητα είναι μεγάλη. Ο καρπός είναι σφαιρικός, πολύ μεγάλου μεγέθους

με βάρος μεγαλύτερο των 8 γρ. Η εποχή ωρίμανσης είναι 8-9 ημέρες μετά την

B.Burlat (μέσης εποχής). Μετά την πλήρη ωρίμανση ο καρπός μαλακώνει γρήγορα και

χρειάζεται να τελειώνει η συγκομιδή μέχρι αυτό το στάδιο. Είναι αυτογόνιμη.

Germersdorfer:

Κόκκινη, τραγανή ποικιλία. Το δένδρο είναι ορθόκλαδο μεγάλου μεγέθους.

Η παραγωγικότητα μέτρια. Ο καρπό είναι καρδιόσχημος πολύ μεγάλου μεγέθους.

Η εποχή ωρίμανσης είναι
Επικονιαστές:
20 ημέρες μετά την B.Burlat
Τραγανά
(όψιμη).

Εδέσσης, Μπακιρτζέικα, Hedelfinger, Techlo 2.
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Βασιλειάδη:

Κόκκινη, ημιτραγανή ποικιλία, μεσοόψιμης εποχής ωρίμανσης, με πολύ

μεγάλο μέγεθος καρπού. Το δένδρο είναι μεγάλου μεγέθους, ορθόκλαδο. Παρουσιάζει

πολύ μεγάλη ευαισθησία στους ανοιξιάτικους παγετούς.Ο καρπός είναι σχήματος

νεφροειδούς, χρώματος επιδερμίδας μαονιού, πολύ μεγάλου μεγέθους. Η σάρκα του είναι

ροζ χρώματος, με υπόγλυκη γεύση και καλή γευστικότητα. Ωριμάζει στα τέλη Μα'ί'ου,

8 ημέρες μετά την B.Burlat και 11 ημέρες πριν από την τραγανά Εδέσσης. Παρουσιάζει

σχετική ανθεκτικότητα Επικονιαστές:
στο σχίσιμο.

Τραγανά Εδέσσης, Μπακιρτζέικα,
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Ferrovia και Germerstorfer.

Μπακιρτζέικα:

Κόκκινη, τραγανή ποικιλία. Δένδρο ορθόκλαδο, πολύ μεγάλου μεγέθους.

Παραγωγικότητα πολύ μεγάλη. Ο καρπός καρδιόσχημος, πεπλατυσμένος,

πολύ μεγάλου μεγέθους. Ποικιλία που ωριμάζει σχεδόν ταυτόχρονα με τα

Τραγανά Εδέσσης. Εποχή ωρίμανσης 22 με 24 ημέρες μετά την B.Burlat (όψιμη).

Έχει γλυκοξυνόπικρη ( πικάντικη ) γεύση που δεν προτιμάται στην ελληνική αγορά αλλά
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είναι ποικιλία με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αρέσουν στους καταναλωτές της Β.Ευρώπης,

όπου και εξάγεται. Αυτόστειρη
Καλοί επικονιαστές
ποικιλία.

θεωρούνται τα Τραγανά

Εδέσσης, η Van, η Germersdorfer και η B.Napoleon.

Regina:

Τραγανή ποικιλία. Δένδρο ημιορθόκλαδο με όψιμη άνθηση.

Παραγωγικότητα πολύ καλή. Ο καρπός είναι καρδιόσχημος και έχει

χρώμα μαονιού με μέτριο προς μεγάλο μέγεθος. Αντοχή στο σκάσιμο μέτρια

και ζωηρότητα μέτρια - μεγάλη. Ωριμάζει 17 ημέρες μετά την B.Burlat και

έχει ανάγκη επικονιαστή.
Επικονιαστές:

Ferrovia, Kordia, Cristalina, Sam και
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Summit.

Kordia:

Τραγανή ποικιλία με μεσοόψιμη άνθιση. Πλαγιόκλαδο δένδρο με μέτρια - μεγ

ζωηρότητα. Καρπός καρδιόσχημος με μέγεθος πολύ μεγάλο μεγαλύτερο των 10 γρ. και

χρώμα μαονιού. Η παραγωγικότητα είναι πολύ καλή. Αντοχή στο σκάσιμο μέτρια.

Η ωρίμανση γίνεται 15 ημέρες μετά την B.Burlat και έχει ανάγκη επικονιαστή.

Επικονιαστές:

Ferrovia, Regina, Cristalina, Hedelfinger, Van.
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