
Odmiana Zdjęcie Chrakterystyka cena

Biały Triumf

Forma: krzew szczepiony na pniu do 
2 m. 
Wzrost: silny o zwartym pokroju.  
Kwitnienie: wcześnie w kwietniu. 
Owoce: żółta skórka, smaczne i 
aromatyczne. 
Dojrzałość zbiorcza: w lipcu, nie 
opadają z krzewu. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, stanowisko 
słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: 
wrażliwość na mączniaka, wysoka 
mrozoodporność.

10,00zł

Czerwony 
Triumf

Forma: krzew szczepiony na pniu do 
2 m. 
Wzrost: silny o luźnym pokroju. 
Kwitnienie: wcześnie w kwietniu. 
Owoce: duże, owalne, czerwone, 
kwaskowosłodkie, smaczne. 
Dojrzałość zbiorcza: połowa lipca.  
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, stanowisko 
słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: 
wrażliwość na mączniaka, wysoka 
mrozoodporność.

10,00zł

Invicta

Forma: krzew szczepiony na pniu do 
2 m. 
Wzrost: silny o luźnym pokroju. 
Kwitnienie: wcześnie w kwietniu. 
Owoce: średnie, owalne, zielono-
żółte, kwaskowosłodkie, smaczne. 
Dojrzałość zbiorcza: połowa lipca. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, stanowisko 
słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność:  znaczna 
odporność na mączniaka, wysoka 
mrozoodporność.

10,00zł

Oferta detaliczna
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Agresty pienne 



Porzeczki pienne 

Niesłuchowski

Forma: krzew szczepiony na pniu do 
2 m. 
Wzrost: silny o luźnym lub 
rozłożystym pokroju. 
Kwitnienie: wcześnie w kwietniu. 
Owoce: duże, owalne, 
ciemnoczerwone, kwaskowosłodkie, 
smaczne, bez omszenia. 
Dojrzałość zbiorcza: początek lipca. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, stanowisko 
słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność:  
odporność na mączniaka i opadzinę 
liści, wysoka mrozoodporność.

10,00zł

Spine Free

Forma: krzew szczepiony na pniu do 
2 m. 
Wzrost: silny o luźnym lub 
rozłożystym pokroju. 
Kwitnienie: wcześnie w kwietniu. 
Owoce: duże, czerwone, 
kwaskowosłodkie, smaczne. 
Dojrzałość zbiorcza: czerwiec – 
wrzesień. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, stanowisko 
słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: 
odporność na mączniaka i opadzinę 
liści, wysoka mrozoodporność. 
Uwagi: odmiana bezkolcowa. 

10,00zł

Odmiana Zdjęcie Charakterystyka cena

Titania

Forma: Krzew szczepiony na pniu do 2 
m. 
Wzrost: silny o pokroju wzniesionym. 
Kwitnienie: wcześnie w kwietniu. 
Owoce: owocuje obficie, jagody duże 
i średnie, czarne, błyszczące. 
Dojrzałość zbiorcza: w połowie lipca. 
Stanowisko: gleba lekko kwaśna, 
umiarkowanie wilgotna, stanowisko 
słoneczne i półcieniste. 
Choroby/mrozoodporność: mała 
podatność na choroby, mrozoodporna.

10,00z ł
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Rosetta

Forma: Krzew szczepiony na pniu do 2 
m. 
Wzrost: silny o pokroju rozłożystym. 
Kwitnienie: wcześnie w kwietniu. 
Owoce: owocuje obficie, jagody duże i 
średnie, czerwone, przeświecające, 
tworzą długie luźne grona. 
Dojrzałość zbiorcza: późno pod koniec 
lipca, nie osypują się. 
Stanowisko: gleba lekko kwaśna, 
umiarkowanie wilgotna, stanowisko 
słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: wrażliwość 
na wielkopąkowca, mrozoodporna.

10,00zł

Jonkheer van 
Tets

Forma: krzew szczepiony na pniu do 2 
m. 
Wzrost: bardzo silny o pokroju 
szerokokulistym. 
Kwitnienie: wcześnie w kwietniu. 
Owoce: owocuje umiarkowanie, jagody 
bardzo duże, ciemnoczerwone, tworzą 
zwarte grona. 
Dojrzałość zbiorcza: początkiem lipca, 
mają tendencję do osypywania się. 
Stanowisko: gleba lekko kwaśna, 
umiarkowanie wilgotna, stanowisko 
słoneczne i półcieniste. 
Choroby/mrozoodporność: mała 
wrażliwość na choroby, mrozoodporna, 
jednak wrażliwa na przymrozki 
wiosenne. 
Uwagi: polecane do uprawy 
amatorskiej.

10,00zł

Blanca

Forma: krzew szczepiony na pniu do 2 
m. 
Wzrost: umiarkowany o pokroju 
szerokokulistym. 
Kwitnienie: wcześnie w kwietniu. 
Owoce: owocuje umiarkowanie, jagody 
bardzo duże, jasne, przeświecające, o 
łagodnym smaku, tworzą długie grona. 
Dojrzałość zbiorcza: końcem lipca. 
Stanowisko: gleba lekko kwaśna, 
umiarkowanie wilgotna, stanowisko 
słoneczne i półcieniste. 
Choroby/mrozoodporność: średnio 
wrażliwa na mączniaka, mrozoodporna.

10,00zł
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Porzeczko-
agrest 
Josta

Forma: krzew szczepiony na pniu do 2 
m. 
Wzrost: silny o pokroju rozłożystym. 
Kwitnienie: kwiecień / maj. 
Owoce: owocuje obficie, jagody 
bardzo duże, porównywalne z 
agrestem, ciemnofioletowe, wręcz 
czarne, kwaskowate z nutą aromatu 
jagód porzeczki, owoce podwójnie 
osadzone na pędach. 
Dojrzałość zbiorcza: nierównomierne 
dojrzewanie w lipcu. 
Stanowisko: gleba lekko kwaśna, 
umiarkowanie wilgotna, stanowisko 
słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: duża 
odporność na choroby, średnio 
mrozoodporna. 
Uwagi: mieszaniec agrestu z porzeczką 
czarną, polecany do uprawy 
amatorskiej.

10,00zł
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Formy krzaczaste 

Odmiana Zdjęcie Charakterystyka cena

Titania

Forma: krzew do 2m. 
Wzrost: silny wzrost o pokroju 
wzniesionym. 
Kwitnienie: wcześnie w kwietniu. 
Owoce: owocuje obficie, jagody duże i 
średnie, czarne, błyszczące. 
Dojrzałość zbiorcza: w połowie lipca. 
Stanowisko: gleba lekko kwaśna, 
umiarkowanie wilgotna, stanowisko 
słoneczne i półcieniste. 
Choroby/mrozoodporność: mała 
podatność na choroby, mrozoodporna.

5,00zł

Rosetta

Forma: krzew do 1m. 
Wzrost: silny wzrost o pokroju 
rozłożystym. 
Kwitnienie: wcześnie w kwietniu. 
Owoce: owocuje obficie, jagody duże i 
średnie, czerwone, przeświecające, 
tworzą długie luźne grona. 
Dojrzałość zbiorcza: późno pod koniec 
lipca, nie osypują się. 
Stanowisko: gleba lekko kwaśna, 
umiarkowanie wilgotna, stanowisko 
słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: wrażliwość 
na wielkopąkowca, mrozoodporna.

5,00zł

Jonkheer van 
Tets

Forma: krzew do 1,2m. 
Wzrost: bardzo silny wzrost o pokroju 
szerokokulistym. 
Kwitnienie: wcześnie w kwietniu. 
Owoce: owocuje umiarkowanie, jagody 
bardzo duże, ciemnoczerwone, tworzą 
zwarte grona. 
Dojrzałość zbiorcza: wcześnie 
początkiem lipca, mają tendencję do 
osypywania się. 
Stanowisko: gleba lekko kwaśna, 
umiarkowanie wilgotna, stanowisko 
słoneczne i półcieniste. 
Choroby/mrozoodporność: mało 
wrażliwa na choroby, mrozoodporna, 
jednak wrażliwa na przymrozki 
wiosenne.

5,00zł
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Blanca

Forma: krzew do 1m. 
Wzrost: umiarkowany wzrost o pokroju 
szerokokulistym. 
Kwitnienie: wcześnie w kwietniu. 
Owoce: owocuje umiarkowanie, jagody 
bardzo duże, jasne, przeświecające, o 
łagodnym smaku, tworzą długie grona, 
Dojrzałość zbiorcza: końcem lipca. 
Stanowisko: gleba lekko kwaśna, 
umiarkowanie wilgotna, stanowisko 
słoneczne i półcieniste. 
Choroby/mrozoodporność: średnio 
wrażliwa na mączniaka, mrozoodporna.

5,00zł

Biała z 
Juterbog

Forma: krzew do 0,8m. 
Wzrost: słaby wzrost o pokroju 
szerokokulistym. 
Kwitnienie: wcześnie w kwietniu. 
Owoce: owocuje umiarkowanie, jagody 
duże, jasne, przeświecające, 
żółtobiałe, o łagodnym smaku, tworzą 
długie grona. Dojrzałość zbiorcza: 
nierównomiernie w lipcu. 
Stanowisko: gleba lekko kwaśna, 
umiarkowanie wilgotna, stanowisko  
półcieniste. 
Choroby/mrozoodporność: mało 
wrażliwa na choroby, mrozoodporna. 
Uwagi: polecana do uprawy 
amatorskiej i bezpośredniego spożycia

5,00zł

Porzeczko-
agrest 
Josta

Forma: krzew do 2m. 
Wzrost: silny wzrost o pokroju 
rozłożystym. 
Kwitnienie: kwiecień / maj. 
Owoce: owocuje obficie, jagody 
bardzo duże, porównywalne z 
agrestem, ciemnofioletowe, wręcz 
czarne, kwaskowate z nutą aromatu 
jagód porzeczki, owoce podwójnie 
osadzone na pędach. 
Dojrzałość zbiorcza: lipiec, 
owocowanie nierównomierne. 
Stanowisko: gleba lekko kwaśna, 
umiarkowanie wilgotna, stanowisko 
słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: duża 
odporność na choroby, średnio 
mrozoodporna. 
Uwagi: mieszaniec agrestu z porzeczką 
czarną, polecany do uprawy 
amatorskiej

5,00zł
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Biały Triumf

Forma: krzew do 1m. 
Wzrost: silny o zwartym pokroju. 
Kwitnienie: wcześnie w kwietniu. 
Owoce: żółta skórka, smaczne i 
aromatyczne. 
Dojrzałość zbiorcza: w lipcu. 
Stanowisko: żyzna gleba umiarkowanie 
wilgotna, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: wrażliwość 
na mączniaka, wysoka 
mrozoodporność. 
Uwagi: owoce nie opadają z krzewu.

8,00zł

Czerwony 
Triumf

Forma: krzew do 1m. 
Wzrost: silny o luźnym pokroju. 
Kwitnienie: wcześnie w kwietniu. 
Owoce: duże, owalne, czerwone, 
kwaskowatosłodkie, smaczne. 
Dojrzałość zbiorcza: połowa lipca. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, stanowisko 
słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: wrażliwość 
na mączniaka, wysoka 
mrozoodporność.

8,00zł
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Śliwy 

Odmiana Zdjęcie Chrakterystyka cena

Renkloda 
Ulena

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: śliwa Ałycza. 
Wzrost: silny, typowy dla gatunku, 
pokrój kulisty. 
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
samopylna. 
Owoce: duże, o masie 45-50g, owalne, 
żółte, miąższ żółty, soczysty, 
przylegający do pestki.  
Dojrzałość zbiorcza: w połowie 
sierpnia. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
zasadowym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: średnia 
wrażliwość na szarkę, wystarczająca 
mrozoodporność.

15,00zł

Renkloda 
Altana

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: śliwa Ałycza. 
Wzrost: silny, typowy dla gatunku, 
pokrój kulisty. 
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
obcopylna (zapylacz: Renkloda Ulena). 
Owoce: średnie, o masie 35-40g, 
owalne, różowe z fioletowym 
rumieńcem i nalotem woskowym, 
miąższ złotożółty, soczysty, odchodzący 
od pestki, owoc wyjątkowo smaczny. 
Dojrzałość zbiorcza: końcem sierpnia. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
zasadowym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: mała 
wrażliwość na szarkę, niska 
mrozoodporność.

15,00zł
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Węgierka 
Zwykła

Forma: drzewo 2,5-5 m. 
Podkładka: śliwa Ałycza. 
Wzrost: silny, typowy dla gatunku, 
pokrój kulisty. 
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
samopylna. Owoce: małe, o masie 
25-30g, wydłużone, fioletowe lub
granatowe z niebieskim woskowym
nalotem, miąższ zielonkawozłocisty,
zwarty, dobrze odchodzący od pestki,
smaczny.
Dojrzałość zbiorcza: końcem września.
Stanowisko: żyzna gleba,
umiarkowanie wilgotna, o odczynie
zasadowym lub lekko kwaśnym,
stanowisko słoneczne.
Choroby/mrozoodporność: wysoka
wrażliwość na szarkę, mrozoodporność.

15,00zł

Węgierka 
Dąbrowicka

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: śliwa Ałycza. 
Wzrost: silny, typowy dla gatunki, 
pokrój rozłożysty, kulisty. 
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
obcopylna (zapylacz: np. Renkloda 
Ulena) 
Owoce: średnie, o masie 35- 40g, 
owalne, ciemnogranatowe z niebieskim 
nalotem woskowym, miąższ 
zielonkawożółty, zwarty, dobrze 
odchodzący od pestki. Dojrzałość 
zbiorcza: w połowie sierpnia. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
zasadowym lub lekko kwaśnym, 
stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: średnia 
wrażliwość na szarkę, mrozoodporność.

15,00z ł
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President

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: śliwa Ałycza. 
Wzrost: silny, typowy dla gatunku, 
pokrój kulisty. 
Kwitnienie: maj, odmiana obcopylna 
(zapylacz: np. Stanley, Amers). 
Owoce: bardzo duże, o masie 60-70g, 
owalne, niebieskogranatowe z nalotem 
woskowym, miąższ zielonkawożółty, 
zwarty, dobrze odchodzący od pestki, 
smak zależny od ilości słońca. 
Dojrzałość zbiorcza: koniec września, 
początek października. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
zasadowym lub lekko kwaśnym, 
stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: średnia 
wrażliwość na szarkę, wrażliwa na 
brunatną zgniliznę drzew pestkowych, 
wystraczająca mrozoodporność.

15,00z ł

Amers

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: śliwa Ałycza. 
Wzrost: silny, typowy dla gatunku, 
pokrój kulisty. 
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
obcopylna (zapylacz: np. Stanley, 
Empress). 
Owoce: duże, o masie 55g, owalne, 
ciemnofioletowe, z nalotem 
woskowym, miąższ żółty, zwarty, 
średnio soczysty, dobrze odchodzący od 
pestki, smaczny.  
Dojrzałość zbiorcza: połowa września. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
zasadowym lub lekko kwaśnym, 
stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: 
tolerancyjna na szarkę, niska 
mrozoodporność.

15,00zł
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Stanley

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: śliwa Ałycza. 
Wzrost: silny, typowy dla gatunku, 
pokrój kulisty. 
Kwitnienie: początek maja, odmiana 
samopylna, dobry zapylacz. 
Owoce: duże, o masie 40-50g, 
jajowate, ciemnogranatowe, z 
niebieskawym nalotem woskowym, 
miąższ żółty, jędrny, soczysty, niezbyt 
dobrze odchodzący od pestki. 
Dojrzałość zbiorcza: połowa i koniec 
września. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
zasadowym lub lekko kwaśnym, 
stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: 
tolerancyjna na szarkę, niska 
mrozoodporność.

15,00z ł

Herman

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: śliwa Ałycza. 
Wzrost: średnio silny, pokrój luźny. 
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
częściowo samopylna, warto posiadać 
zapylacz np. Amers. 
Owoce: średnie, o masie 30-35g, 
kuliste, niebieskofioletowe, miąższ 
żółty, soczysty, dobrze odchodzący od 
pestki. 
Dojrzałość zbiorcza: koniec lipca. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
zasadowym lub lekko kwaśnym, 
stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: średnia 
wrażliwość na szarkę i średnia 
mrozoodporność.

15,00zł
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Diana

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: śliwa Ałycza. 
Wzrost: silny, typowy dla gatunku, 
pokrój kulisty. 
Kwitnienie: początek maja, odmiana 
obcopylna (zapylacze: Stanley, Amers). 
Owoce: duże, o masie 40-60g, owalne, 
ciemnogranatowe, z niebieskawym 
woskowym nalotem, miąższ żółty, 
jędrny, soczysty, łatwo odchodzący od 
pestki. 
Dojrzałość zbiorcza: koniec lipca i 
początek sierpnia. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
zasadowym lub lekko kwaśnym, 
stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: średnia 
tolerancja na szarkę, wrażliwa na 
mróz.

15,00z ł

Silvia

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: śliwa Ałycza. 
Wzrost: silny, typowy dla gatunku, 
pokrój kulisty. 
Kwitnienie: kwiecień, początek maja, 
odmiana obcopylna (zapylacze: 
Stanley, Diana). 
Owoce: duże, o masie 50-60g, owalne, 
ciemnofioletowe z jasnym nalotem 
woskowym, miąższ żółty, soczysty, 
łatwo odchodzący od małej pestki. 
Dojrzałość zbiorcza: początek sierpnia 
(tak jak Cacanska Lepotica). 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
zasadowym lub lekko kwaśnym, 
stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: tolerancja 
na szarkę, dostatecznie wytrzymała na 
mróz.

15,00zł
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Ruth 
Gerstetter 

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: śliwa Ałycza. 
Wzrost: silny, typowy dla gatunku, 
pokrój kulisty. 
Kwitnienie: kwiecień, początek maja, 
odmiana częściowo samopłodna 
(zapylacze: Stanley, President, 
Renkloda Ulena). 
Owoce: średnie, o masie 35g, kolor 
bordowofioletowy, z niewielkim 
nalotem woskowym, miąższ jasny, 
wręcz biały, łatwo oddziela się od 
pestki. 
Dojrzałość zbiorcza: połowa do końca 
lipca. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
zasadowym lub lekko kwaśnym, 
stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: 
tolerancyjna na szarkę, ale wrażliwa na 
mróz i choroby kory i drewna. 
Uwagi: stara niemiecka odmiana.

15,00zł

Record

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: śliwa Ałycza. 
Wzrost: bardzo silny, typowy dla 
gatunku, pokrój kulisty, ciężko się 
rozkrzewia. 
Kwitnienie: kwiecień, początek maja,  
zapylaczy nie rozpoznano. 
Owoce: bardzo duży, owalny owoc, o 
masie 60–70g, cienka skórka 
fioletowoniebieska z jasnym nalotem, 
złocistożółty miąższ, łatwo 
oddzielający się od pestki.  
Dojrzałość zbiorcza: pierwsza dekada 
września. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
zasadowym lub lekko kwaśnym, 
stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: tolerancja 
wobec szarki.

15,00zł
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Cacancka 
Lepotica

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: śliwa Ałycza. 
Wzrost: typowy dla gatunku, pokrój 
kulisty. 
Kwitnienie: kwiecień, początek maja, 
odmiana samopłodna. 
Owoce: średniej wielkości, o masie 40 
g, ciemnogranatowe, z jasnoniebieskim 
nalotem, miąższ zielonkawożółty, 
łatwo oddzielający się od pestki. 
Dojrzałość zbiorcza: połowa sierpnia. 
Stanowisko: żyzna gleba umiarkowanie 
wilgotna o odczynie zasadowym lub 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: tolerancja 
wobec szarki, wystarczająca 
mrozoodporność, brak wrażliwości na 
inne choroby.

15,00zł

Kalipso

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: śliwa Ałycza. 
Wzrost: umiarkowanie silny, typowy 
dla gatunku, pokrój kulisty. 
Kwitnienie: kwiecień, początek maja, 
samopłodna. 
Owoce: średniej wielkości, o masie 
30-40 g, fioletowoniebieskie, z
niebieskim nalotem, miąższ
pomarańczowożółty, łatwo
oddzielający się od pestki.
Dojrzałość zbiorcza: przełom lipca i
sierpnia.
Stanowisko: żyzna gleba,
umiarkowanie wilgotna, o odczynie
zasadowym lub lekko kwaśnym,
stanowisko słoneczne.
Choroby/mrozoodporność: tolerancja
wobec szarki, wystarczająca
mrozoodporność.

15,00z ł
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Morela 

Odmiana Zdjęcie Charakterystyka cena

Early Orange

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: śliwa Ałycza / siewka 
moreli. 
Wzrost: umiarkowanie silny, typowy 
dla gatunku, pokrój kulisty. 
Kwitnienie: początek kwietnia, 
odmiana samopłodna. 
Owoce: średniej wielkości, 
spłaszczone, pokryte pomarańczowym 
rumieńcem, miąższ złocisty, soczysty, 
kwaskowatosłodki, odchodzący od 
pestki. 
Dojrzałość zbiorcza: koniec lipca. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
zasadowym lub lekko kwaśnym, 
stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: bardzo 
odporna na mróz.

15,00zł

Somo

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: śliwa Ałycza / siewka 
moreli. 
Wzrost: umiarkowanie silny, typowy 
dla gatunku, pokrój kulisty. 
Kwitnienie: początek kwietnia, 
odmiana samopłodna. 
Owoce: średniej wielkości, 
kulistoowalne, o pomarańczowej 
skórce ze sporym, czerwonawym, 
kropkowanym rumieńcem, miąższ 
ciemnopomarańczowy, smaczny, dobrze 
odchodzący od pestki. 
Dojrzałość zbiorcza: koniec sierpnia. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
zasadowym lub lekko kwaśnym, 
stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: bardzo 
odporna na mróz.

15,00z ł
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Brzoskwinia 

Odmiana Zdjęcie Charakterystyka cena

Harnaś

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: siewka Rakoniewicka. 
Wzrost: umiarkowanie silny, typowy 
dla gatunku, pokrój kulisty. 
Kwitnienie: początek kwietnia, 
odmiana samopłodna. 
Owoce: duże, o masie 90 -130 g, 
kształt kulistoeliptyczny, symetryczny, 
skórka żółta, z dużym ciemnym 
kropkowatym rumieńcem, miąższ 
jasnożółty, średnio zwięzły, częściowo 
odchodzący od skórki. 
Dojrzałość zbiorcza: początek 
sierpnia. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: 
wystarczająco odporna na mróz.

15,00z ł

Redhaven

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: siewka Rakoniewicka. 
Wzrost: silny, typowy dla gatunku, 
pokrój kulisty. 
Kwitnienie: początek kwietnia, 
samopłodna. 
Owoce: bardzo duże, o masie 100 – 160 
g, owalne, skórka złocistożółta, 
rumieniec czerwony na połowie owocu, 
miąższ pomarańczowożółty z 
czerwonymi smugami przy pestce, 
smaczny, jędrny, dobrze odchodzący od 
pestki. 
Dojrzałość zbiorcza: druga połowa 
sierpnia. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: średnio 
wytrzymała na mróz, kwiaty średnio 
odporne na przymrozki.

15,00zł

3 3  8 5 6  9 4  9 7 43-419 HAŻLACH, UL. GŁÓWNA 58



Iskra

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: siewka Rakoniewicka. 
Wzrost: silny, typowy dla gatunku, 
pokrój kulisty. 
Kwitnienie: początek kwietnia, 
samopłodna. 
Owoce: bardzo duże, o masie 90 – 150 
g, kuliste, lekko wydłużone, skórka 
złocistożółta, rumieniec 
buraczkowoczerwony na powierzchni 
60-90%  owocu, mocno omszony,
miąższ pomarańczowożółty, smaczny,
jędrny, dobrze odchodzący od pestki.
Dojrzałość zbiorcza: druga połowa
sierpnia, niezebrane w odpowiednim
momencie mogą zacząć opadać.
Stanowisko: żyzna gleba,
umiarkowanie wilgotna, o odczynie
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne.
Choroby/mrozoodporność: dosyć
wytrzymała na mróz, kwiaty średnio
odporne na przymrozki.

15,00z ł

Inka

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: siewka Rakoniewicka. 
Wzrost: silny, typowy dla gatunku, 
pokrój kulisty. 
Kwitnienie: początek kwietnia, 
samopłodna. 
Owoce: bardzo duże, o masie 
120-200g, kuliste, skórka złocistożółta,
rumieniec ceglastoczerwony na
powierzchni 30-50%  owocu, miąższ
pomarańczowożółty z delikatnymi
czerwonymi smugami przy pestce,
smaczny, masłowaty, średnio zwięzły,
dobrze odchodzący od pestki.
Dojrzałość zbiorcza: druga połowa
sierpnia do początku września.
Stanowisko: żyzna gleba,
umiarkowanie wilgotna, o odczynie
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne.
Choroby/mrozoodporność: dosyć
wytrzymała na mróz, kwiaty średnio
odporne na przymrozki.

15,00z ł
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Czereśnie 

Nektaryna 
Harco

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: siewka Rakoniewicka. 
Wzrost: silny, typowy dla gatunku, 
pokrój kulisty. 
Kwitnienie: początek kwietnia, 
samopłodna. 
Owoce: średnie, o wadze około 130g, 
owalne, skórka złocistożółta pokryta 
prawie całkowicie fioletowoczerwonym 
rumieńcem,  miąższ 
pomarańczowożółty,  smaczny, średnio 
zwięzły, dobrze odchodzący od pestki. 
Dojrzałość zbiorcza: połowa sierpnia. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: dosyć 
wytrzymała na mróz, kwiaty odporne 
na przymrozki.

15,00zł

Odmiana Zdjęcie Charakterystyka cena

Van

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: czereśnia ptasia. 
Wzrost: średnio silny, grube pędy, 
korona kulista, luźna. 
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
obcopylna (zapylacze: Buttnera 
Czerwona, Hedeflińska, Kordia). 
Owoce: duże, o masie 7-8g, kształt 
kulisty lub szerokosercowaty, kolor 
jasnoczerwony, a w pełnej dojrzałości 
ciemnoczerwony, pestka mała, pękata, 
miąższ twardy, soczysty, smaczny, 
krótka szypułka -3cm.  
Dojrzałość zbiorcza: pierwsza połowa 
lipca. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: średnio 
wytrzymała na mróz i wiosenne 
przymrozki, wrażliwa na choroby kory i 
pękanie owoców.

18,00zł
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Rivan

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: czereśnia ptasia. 
Wzrost: umiarkowanie silnie, korona 
kulista, luźna, owocuje corocznie. 
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
obcopylna (zapylacze: Burlat, Vega). 
Owoce: średniej wielkości, o masie 
4,5-5,5g, kształt kulisty, kolor 
ciemnoczerwony, a w pełnej 
dojrzałości prawie czarny, pestka mała, 
wydłużona, miąższ chrząstkowaty, 
soczysty, smaczny, winnosłodki, 
szypułka -5cm.  
Dojrzałość zbiorcza: pierwsza połowa 
lipca. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: 
wytrzymała na mróz i wiosenne 
przymrozki, mało wrażliwa na choroby 
i pękanie owoców.

18,00zł

Vega

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: czereśnia ptasia. 
Wzrost: silny, korona kulista, luźna, 
pędy wzniesione ku górze. 
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
obcopylna (zapylacze: Keresova, 
Hedelfińska). 
Owoce: duże, o masie 7,5 – 8,5g, 
kształt kulisty, kolor jasnożółty, pokryty 
karminowym rumieńcem, pestka 
średnia, kulista, miąższ chrząstkowaty, 
jasnożółty, słodki, krótka szypułka 
-3cm.
Dojrzałość zbiorcza: pierwsza połowa
lipca.
Stanowisko: żyzna gleba,
umiarkowanie wilgotna, o odczynie
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne.
Choroby/mrozoodporność:
wytrzymała na mróz i wiosenne
przymrozki, mało wrażliwa na choroby,
podatna na pękanie owoców podczas
deszczowej pogody, duża podatność na
moniliozę.

18,00zł
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Regina

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: czereśnia ptasia. 
Wzrost: średnio silny, korona luźna, 
wyraźny przewodnik. 
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
obcopylna (zapylacze: Sam, Schneidera 
Późna, Hedelfińska). 
Owoce: duże lub bardzo duże, o masie 
8,0-9,0g, kształt szerokosercowaty, 
wydłużony, kolor ciemnoczerwony, 
błyszczący, pestka mała lub średnia, 
wydłużona, miąższ chrząstkowaty, 
jasnoczerwony, soczysty, szypułka 
długa i gruba. 
Dojrzałość zbiorcza: koniec lipca. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: średnio 
wytrzymała na mróz, mało wrażliwa na 
choroby, mało wrażliwa na pękanie 
owoców podczas deszczowej pogody.

18,00z ł

Summit

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: czereśnia ptasia. 
Wzrost: silny, korona o średnio silnej 
konstrukcji. 
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
obcopylna (zapylacze: Van, Lapins, 
Lambert, Hedelfińska). 
Owoce: bardzo duże, o masie 
9,0-10,0g, kształt szerokosercowaty, 
wydłużony, kolor jaskrawoczerwony, 
błyszczący, pestka mała lub średnia, 
owalna, pękata, miąższ chrząstkowaty, 
jasnoczerwony, soczysty, szypułka 
średniodługa i gruba.  
Dojrzałość zbiorcza: połowa i koniec 
lipca. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: 
wytrzymała na mróz, mało wrażliwa na 
choroby.

18,00z ł
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Kordia

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: czereśnia ptasia. 
Wzrost: silny i średnio silny, 
szerokostożkowata. 
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
obcopylna (zapylacze: Van, Sam, 
Schneidera Późna, Hedelfińska). 
Owoce: duże lub bardzo duże, o masie 
8,0-10,0g, kształt sercowaty, 
wydłużony, kolor karminowoczerwony z 
odcieniem brązowym, błyszczący, 
pestka duża, zagięta przy wierzchołku, 
miąższ twardy, chrząstkowaty, 
jasnoczerwony, soczysty, szypułka 
-4,5cm, średnio gruba.
Dojrzałość zbiorcza: koniec lipca.
Stanowisko: żyzna gleba,
umiarkowanie wilgotna, o odczynie
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne.
Choroby/mrozoodporność: mało
wytrzymała na mróz, mało podatna na
choroby, wrażliwa na wiosenne
przymrozki.

18,00z ł

Lapins

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: czereśnia ptasia. 
Wzrost: umiarkowanie silny, 
szerokokulista wzniesiona korona. 
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
samopłodna. 
Owoce: duże lub bardzo duże, o masie 
8,0-9,0g, kształt kulisty, spłaszczony na 
wierzchu, kolor 
pomarańczowoczerwony, błyszczący, 
pestka średniej wielkości, kulista, 
miąższ twardy, chrząstkowaty, 
jasnoczerwony, soczysty, szypułka 
średnio długa, gruba.  
Dojrzałość zbiorcza: koniec lipca. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: mało 
wytrzymała na mróz, mało podatna na 
choroby, wrażliwa na pękanie owoców 
w deszczową pogodę.

18,00z ł
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Wiśnia 

Odmiana Zdjęcie Charakterystyka cena

Groniasta z 
Ujfehertoi

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: czereśnia ptasia, antypka. 
Wzrost: umiarkowanie silny, korona 
luźna o mocnej konstrukcji. 
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
samopłodna, ale lepiej owocuje z 
zapylaczem: Kelleris, Łutówka. 
Owoce: duże, o masie 6-7g, kształt 
kulisty lub nerkowaty, kolor 
wiśniowoczerwony błyszczący, miąższ 
czerwony, dość zwarty, sok 
jasnoczerwony. 
Dojrzałość zbiorcza: połowa lipca. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: 
wytrzymała na mróz, pąki średnio 
wytrzymałe na mróz, mało podatna na 
choroby, średnio wrażliwa na 
moniliozę.

15,00zł

Pandy 103

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: czereśnia ptasia, antypka. 
Wzrost: umiarkowanie silny, korona 
luźna o mocnej konstrukcji. 
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
obcopłodna (zapylacze: Kelleris, 
Łutówka). 
Owoce: duże lub bardzo duże, o masie 
7-9g, kształt kulisty lub nerkowaty,
kolor wiśniowoczerwony, błyszczący, 
miąższ czerwony, dość zwarty, sok 
jasnoczerwony wyjątkowo smaczny. 
Dojrzałość zbiorcza: połowa lipca. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: 
wytrzymała na mróz, mało podatna na 
choroby.

15,00z ł
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Wanda

Forma: drzewo 2-4 m. 
Podkładka: czereśnia ptasia, antypka. 
Wzrost: umiarkowanie silny, korona 
rozłożysta, silnie zagęszczona, o 
cienkich pędach. 
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
samopłodna. 
Owoce: małe, o masie 3-3,5g, kształt 
kulisty, kolor ciemnoczerwony, 
błyszczący, miąższ czerwony, średnio 
zwarty, sok ciemnoczerwony, pestka 
mała, okrągła, szypułka długa. 
Dojrzałość zbiorcza: połowa lipca. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: 
wytrzymała na mróz, mało podatna na 
choroby, jednak podatna na raka 
bakteryjnego.

15,00z ł

Łutówka

Forma: drzewo 2-4 m. 
Podkładka: czereśnia ptasia, antypka. 
Wzrost: umiarkowany lub słaby wzrost, 
luźna kulista korona ze zwisającymi 
pędami, potrzebuje silnego 
odmładzającego cięcia. 
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
samopłodna. 
Owoce: średnie, o masie 5,5g, kształt 
szerokosercowaty, kolor 
wiśniowobrązowy, miąższ czerwony, 
zwarty, sok ciemnoczerwony, pestka 
mała okrągła, szypułka średnia. 
Dojrzałość zbiorcza: koniec lipca lub 
początek sierpnia. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: 
wytrzymała na mróz, mało podatna na 
choroby, jednak wrażliwa na moniliozę.

15,00z ł
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Kelleris

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: czereśnia ptasia, antypka. 
Wzrost: umiarkowany wzrost, gęsta 
kulista korona, pokrój 
odwrotniestożkowaty.  
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
samopłodna. 
Owoce: średnie, o masie 5,0g, kształt 
wydłużony, kolor ciemnoczerwony, 
prawie czarny z jasnymi punktami, 
miąższ czerwony, zwarty, sok 
rubinowoczerwony, barwiący, pestka 
mała, okrągła, szypułka średnia. 
Dojrzałość zbiorcza: połowa lipca. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: średnio 
wytrzymała na mróz, mało podatna na 
choroby, jednak wrażliwa na moniliozę.

15,00zł
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Grusze 

Odmiana Zdjęcie Charakterystyka cena

Faworytka

Forma: drzewo 4-7 m. 
Podkładka: Pigwa S1. 
Wzrost: silny, korona 
szerokostożkowata, luźna, 
niesymetryczna, z łukowo wygiętymi 
konarami. 
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
obcopylna (zapylacze: Komisówka, 
Konferencja, Bonkreta Williamsa).  
Owoce: średnie lub duże, o masie 
150-200g, kształt szerokojajowaty,
symetryczny, skórka gruba
zielonożółta, pokryta rozmyto
paskowatym jasnoczerwonym
rumieńcem, miąższ drobnoziarnisty,
kremowobiały, soczysty.
Dojrzałość zbiorcza: druga połowa
sierpnia.
Stanowisko: żyzna gleba,
umiarkowanie wilgotna, o odczynie
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne.
Choroby/mrozoodporność: średnio
wytrzymała na mróz, podatna na
parcha, średnio podatna na zarazę
ogniową.

15,00zł

Red 
Faworytka

Forma: drzewo 4-7 m. 
Podkładka: Pigwa S1. 
Wzrost: silny, korona 
szerokostożkowata, luźna, 
niesymetryczna, z łukowo wygiętymi 
konarami. 
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
obcopylna (zapylacze: Komisówka, 
Konferencja, General Leclerc). 
Owoce: średnie lub duże, o masie 
150-200g, kształt szerokojajowaty,
symetryczny, skórka gruba, pokryta
ciemnym, czerwonobrązowym
rumieńcem, miąższ drobnoziarnisty,
soczysty, smaczny.
Dojrzałość zbiorcza: druga połowa
sierpnia.
Stanowisko: żyzna gleba,
umiarkowanie wilgotna, o odczynie
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne.
Choroby/mrozoodporność: średnio
wytrzymała na mróz, podatna na
parcha.

15,00z ł
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Carola

Forma: drzewo 4-7 m. 
Podkładka: Pigwa S1. 
Wzrost: średni/słaby, korona 
stożkowata, średnio zagęszczona, 
konary tworzą duże kąty z 
przewodnikiem. 
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
obcopylna (zapylacze: Komisówka, 
Konferencja, Bojniczanka). 
Owoce: duże lub bardzo duże, o masie 
200g, kształt wydłużony, zwężający się 
przy szypułce, symetryczny, skórka 
zielona, po dojrzeniu pokryta 
delikatnym czerwonobrązowym 
rumieńcem, miąższ drobnoziarnisty, 
soczysty, smaczny, aromatyczny. 
Dojrzałość zbiorcza: druga połowa 
września. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: bardzo 
wytrzymała na mróz, średnio podatna 
na parcha, bardzo podatna na zarazę 
ogniową.

15,00z ł

Konferencja

Forma: drzewo 4-7 m. 
Podkładka: Pigwa S1. 
Wzrost: średni, korona stożkowata o 
wzniesionych sztywnych konarach, 
tworzących ostre kąty z 
przewodnikiem. 
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
obcopylna (zapylacze: Faworytka, 
General Leclerc, Bonkreta Williamsa, 
Komisówka), uniwersalny zapylacz. 
Owoce: średniej wielkości, o masie 
100-160g, kształt mocno wydłużony,
zwężający się przy szypułce,
symetryczny, skórka gładka, zielona, po
dojrzeniu zielonożółta,
złotawobrązowe ordzawienie
występuje od strony kielicha do połowy
owocu, miąższ delikatny, bardzo słodki,
soczysty, smaczny, nieco aromatyczny.
Dojrzałość zbiorcza: druga połowa
września.
Stanowisko: żyzna gleba,
umiarkowanie wilgotna, o odczynie
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne.
Choroby/mrozoodporność: średnio
wytrzymała na mróz, średnio podatna
na parcha, bardzo podatna na zarazę
ogniową.

15,00z ł
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Generał 
Leclerc

Forma: drzewo 4-7 m. 
Podkładka: Pigwa S1. 
Wzrost: silny/ średni, korona o 
wzniesionych grubych konarach. 
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
obcopylna (zapylacze: Konferencja, 
Bonkreta Williamsa, Komisówka). 
Owoce: duży lub bardzo duży, o masie 
200-300g, kształt szerokostożkowaty,
typowo gruszkowaty, symetryczny,
skórka zielonożółta, brązowomiodowe
ordzawienie występuje na dużej części
owocu, miąższ delikatny
drobnoziarnisty, kwaskowatosłodki,
soczysty, smaczny, nieco aromatyczny.
Dojrzałość zbiorcza: druga połowa
września.
Stanowisko: żyzna gleba,
umiarkowanie wilgotna, o odczynie
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne.
Choroby/mrozoodporność: średnio
wytrzymała na mróz, średnio podatna
na parcha, bardzo podatna na zarazę
ogniową.

15,00zł

Lukasówka

Forma: drzewo 4-7 m. 
Podkładka: Pigwa S1. 
Wzrost: silny, korona kulistojajowata o 
lekko zwisających pędach. 
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
obcopylna (zapylacze: Bonkreta 
Williamsa, Faworytka, Komisówka). 
Owoce: duże lub bardzo duże, o masie 
200-300g, kształt jajowatoowalny,
nieregularny, skórka gruba, gładka,
jasnozielona, po dojrzeniu złocista, od
strony nasłonecznionej paskowany,
karminowy rumieniec, miąższ
średnioziarnisty słodkowinny, lekko
aromatyczny.
Dojrzałość zbiorcza: przełom września
i października.
Stanowisko: żyzna gleba,
umiarkowanie wilgotna o odczynie
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne.
Choroby/mrozoodporność: słabo
wytrzymała na mróz, średnio podatna
na parcha, mało podatna na zarazę
ogniową.

15,00zł
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Komisówka

Forma: drzewo 4-7 m. 
Podkładka: Pigwa S1. 
Wzrost: silny, korona kulista, lekko 
wydłużona. 
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
obcopylna (zapylacze: Faworytka, 
Konferencja). 
Owoce: średnie lub duże o masie 
150-200g, kształt jajowatoowalny,
skórka zielonożółta, ze słabym
pomarańczowym rumieńcem, miąższ
średnioziarnisty, soczysty, wyśmienity
w smaku, owocuje mało obficie.
Dojrzałość zbiorcza: październik.
Stanowisko: żyzna gleba,
umiarkowanie wilgotna o odczynie
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne.
Choroby/mrozoodporność: średnio
wytrzymała na mróz, odporna na
parcha, mało podatna na zarazę
ogniową.

15,00z ł

Bojniczanka

Forma: drzewo 4-7 m. 
Podkładka: Pigwa S1. 
Wzrost: średnio silny, korona wyniosła, 
kulista, lekko zagęszczająca się. 
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
obcopylna (zapylacze: Faworytka, 
Konferencja), częściowo samopłodna. 
Owoce: duże lub bardzo duże, o masie 
200-300g, kształt owalnostożkowaty ,
skórka gładka, błyszcząca, zielono-
żółta, pokryta w połowie
złotawobrązowym ordzawieniem,
krótka szypułka, miąższ
średnioziarnisty, soczysty,
kremowobiały słodkokwaskowaty.
Dojrzałość zbiorcza: druga połowa
września.
Stanowisko: żyzna gleba,
umiarkowanie wilgotna, o odczynie
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne.
Choroby/mrozoodporność: średnio
wytrzymała na mróz, średnio odporna
na parcha, średnio podatna na zarazę
ogniową.

15,00z ł
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Red Bonkreta 
Williamsa

Forma: drzewo 4-7 m. 
Podkładka: Pigwa S1. 
Wzrost: silny, korona stożkowata. 
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
obcopylna (zapylacze: Faworytka, 
Konferencja, Komisówka, General 
Leclerc). 
Owoce: średnie lub duże, o masie 
140-200g, kształt owalnostożkowaty,
skórka cienka, ciemnoczerwona,
miąższ kremowobiały, soczysty, bardzo
smaczny.
Dojrzałość zbiorcza: początek
września.
Stanowisko: żyzna gleba,
umiarkowanie wilgotna, o odczynie
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne.
Choroby/mrozoodporność: mało
wytrzymała na mróz, średnio odporna
na parcha, średnio podatna na zarazę
ogniową.

15,00z ł

Bonkreta 
Williamsa

Forma: drzewo 4-7 m. 
Podkładka: Pigwa S1. 
Wzrost: średnio silny, korona 
nieregularna stożkowata. 
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
obcopylna, (zapylacze: Faworytka, 
Konferencja, Komisówka). 
Owoce: średnie, czasem duże, o masie 
140-180g, kształt owalnostożkowaty ,
skórka zielonożółta z lekkim
pomarańczowym rumieńcem, miąższ
delikatny, soczysty, smaczny.
Dojrzałość zbiorcza: październik.
Stanowisko: żyzna gleba,
umiarkowanie wilgotna, o odczynie
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne.
Choroby/mrozoodporność: średnio
wytrzymała na mróz, średnio odporna
na parcha, średnio podatna na zarazę
ogniową.

15,00z ł

3 3  8 5 6  9 4  9 7 43-419 HAŻLACH, UL. GŁÓWNA 58



Jabłonie 

Odmiana Zdjęcie Charakterystyka cena

Early Geneva

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: M 26. 
Wzrost: silny, korona regularna, 
rozłożysta, średnio zagęszczona, liczne 
krótkopędy. 
Kwitnienie: kwiecień, odmiana 
obcopylna (zapylacze: Celeste, 
Delikates, Discovery, Idared, 
Paulared). 
Owoce: średniej wielkości, kształt 
kulistospłaszczony, zielonożółty, w 
dużej części pokryty czerwonym 
rozmytym rumieńcem, miąższ 
kremowy, aromatyczny o dobrym 
kwaskowatym smaku. 
Dojrzałość zbiorcza: koniec lipca- 
kilka dni przed Oliwką Żółtą. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: średnio 
wytrzymała na mróz, duża podatność 
na choroby parcha i mączniaka.

15,00z ł

Oliwka Żółta

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: M 26. 
Wzrost: silny, korona regularna, 
rozłożysta, średnio zagęszczona. 
Kwitnienie: maj, odmiana obcopylna 
(zapylacze: Antonówka, Kronselska, 
Koksa Pomarańczowa, Szampion, 
Gloster, Delikates). 
Owoce: małe lub średniej wielkości, 
kształt kulisty, lekko spłaszczony, kolor 
jasnozielony, miąższ kremowy, 
aromatyczny, o kwaskowatym smaku. 
Dojrzałość zbiorcza: koniec lipca. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: bardzo 
wytrzymała na mróz, duża podatność 
na choroby parcha i mączniaka.

15,00z ł
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Delikates

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: M 26. 
Wzrost: średni/silny, korona regularna, 
rozłożysta o sztywnych konarach z 
licznymi krótkopędami. 
Kwitnienie: maj, odmiana obcopylna 
(zapylacze: Celeste, Elstar, Idared, 
Ligol, Spartan, Szampion). 
Owoce: duże, kształt kulisty, lekko 
spłaszczony, zwężający się w kierunku 
kielicha, kolor skórki zielonkawożółty, 
pokryty czerwonym rozmytym 
paskowanym rumieńcem, miąższ 
smaczny, aromatyczny. 
Dojrzałość zbiorcza: połowa września. 
Stanowisko: żyzna gleba umiarkowanie 
wilgotna o odczynie lekko kwaśnym, 
stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: bardzo 
wytrzymała na mróz, średnia 
podatność na choroby parcha, 
mączniaka, choroby kory i drewna.

15,00zł

Paula Red

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: M 26. 
Wzrost: średni/słaby, korona 
stożkowokulista, niezbyt zagęszczona, 
o nieco zwisających konarach, mało
krótkopędów.
Kwitnienie: maj, odmiana obcopylna
(zapylacze: Delikates, Discovery,
Elstar, Idared, Ligol, Szampion).
Owoce: średnie lub duże, kształt lekko
kulisty, kolor skórki zielony, pokryty w
dużej części intensywnym karminowym
rumieńcem, miąższ smaczny,
aromatyczny.
Dojrzałość zbiorcza: koniec sierpnia,
początek września.
Stanowisko: żyzna gleba,
umiarkowanie wilgotna, o odczynie
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne.
Choroby/mrozoodporność: średnio
wytrzymała na mróz, średnia
podatność na choroby parcha, duża na
mączniaka i średnia na choroby kory i
drewna.

15,00zł
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Katia

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: M 26. 
Wzrost: średni, korona stożkowa, 
niezbyt zagęszczona, o nieco 
wzniosłych konarach, dużo 
krótkopędów. 
Kwitnienie: maj, odmiana obcopylna 
(zapylacze: Koksa Pomarańczowa, 
Antonówka, Szampion, Delikates),  
dobry zapylacz.  
Owoce: średnie lub małe, kształt 
stożkowy, kolor skórki jasnozielony, 
pokryty prawie w całości czerwonym 
paskowanym rumieńcem, miąższ 
białokremowy, specyficzny smak i 
aromat. 
Dojrzałość zbiorcza: koniec sierpnia, 
początek września. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: bardzo 
duża wytrzymałość na mróz, niska 
podatność na choroby.

15,00zł

Novomac

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: M 26. 
Wzrost: słaby, karłowa odmiana, 
korona wzniosła, tworzy dużo 
krótkopędów. 
Kwitnienie: maj, odmiana obcopylna 
(zapylacze: Koksa Pomarańczowa, 
Cortland, McIntosch). 
Owoce: średnie lub małe, kształt 
kulisty, lekko spłaszczony, kolor skórki 
zielonkawożółty, pokryty prawie w 
całości czerwonowiśnowym 
paskowanym rumieńcem, miąższ 
białokremowy, specyficzny smak słodko 
winny, przypominający McIntoscha. 
Dojrzałość zbiorcza: początek 
września. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: bardzo  
wytrzymała na mróz, odporna na 
parcha.

15,00zł
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Złota Reneta

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: M 26. 
Wzrost: intensywny, korona 
szerokostożkowa. 
Kwitnienie: maj, odmiana obcopylna 
(zapylacze: Malinowa Oberlandzka, 
Gloster, Idared, Oliwka Żółta). 
Owoce: średnie, kuliste, lekko 
stożkowe,  kolor skórki 
zielonkawożółty, pokryty 
pomarańczowoczerwonym 
paskowanym rumieńcem, miąższ 
żółtawy, ścisły, kruchy, soczysty 
kwaskowatowinny, korzenny aromat. 
Dojrzałość zbiorcza: druga połowa 
września, składowanie do grudnia. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: średnio   
wytrzymała na mróz, mało podatna na 
choroby.

15,00z ł

Szara Reneta

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: M 26. 
Wzrost: intensywny, korona 
szerokostożkowa. 
Kwitnienie: maj, odmiana obcopylna 
(zapylacze: Malinowa Oberlandzka, 
Gloster, Idared, Oliwka Żółta, 
Szampion).  
Owoce: średnie i duże, kuliste, lekko 
spłaszczone, kolor skórki 
zielonkawożółty, pokryty czasem 
niewielkim  czerwonym  rumieńcem 
oraz sporym ordzawieniem, miąższ 
żółtawy, ścisły, kruchy, soczysty, 
kwaskowatowinny, korzenny aromat. 
Dojrzałość zbiorcza: druga połowa 
września, dojrzałość konsumpcyjna w 
listopadzie. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność:  
wytrzymała na mróz, średnio podatna 
na choroby. 
Uwagi: bardzo polecana odmiana na 
przetwory.

15,00z ł
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Szampion

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: M 26. 
Wzrost: średnio silny, korona 
szerokostożkowa, tworzy dużo 
krótkopędów. 
Kwitnienie: maj, odmiana obcopylna 
(zapylacze: Delikates, Lobo, Spartan, 
Golden Delicious).  
Owoce: średnie lub duże, Kształt 
kulistostożkowy, kolor skórki 
zielonkawożółty lub żółty, pokryta 
czerwonokarminowym paskowanym 
rumieńcem oraz licznymi małymi 
jasnoszarymi przetchlinkami, sucha 
skórka, miąższ zielonkawobiały, 
kremowy, soczysty, słodki, delikatnie 
kwaskowaty, jednak owoce szybko 
więdną.  
Dojrzałość zbiorcza: połowa września. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: dość 
wrażliwa na mróz, podatna na parcha, 
mniej na mączniaka.

15,00zł

Idared

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: M 26. 
Wzrost: średni i silny, korona gęsta z 
lekko zwisającymi konarami, liczne 
krótkopędy.  
Kwitnienie: maj, odmiana obcopylna 
(zapylacze: Lobo, Gloster, Szampion). 
Owoce: średniej wielkości, kształt 
kulisty, lekko spłaszczony, skórka 
błyszcząca, zielonkawożółta, pokryta 
jasnoczerwonym rozmytym 
rumieńcem, miąższ biały z kremowym 
odcieniem, soczysty, jędrny, lekko 
kwaskowaty, smaczny. 
Dojrzałość zbiorcza: połowa 
października, długie przechowywanie 
do pół roku. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: niska 
odporność na mróz, podatna na parcha 
i mączniaka, podatna na gorzką 
plamistość podskórną, zarazę ogniową.

15,00zł
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Malinowa 
Oberlandzka

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: M 26. 
Wzrost: silny, korona kulista z 
mocnymi pędami. 
Kwitnienie: maj, odmiana obcopylna 
(zapylacze: Delikates, Lobo, Elastar, 
Golden Delicious, Rubin, Szampion). 
Owoce: średnie i duże o wydłużonym 
żebrowanym kształcie, skórka prawie 
w całości pokryta 
brunatnokarminowym rumieńcem, 
miąższ jasnozielony, pod skórką 
różowy, kruchy, soczysty i smaczny o 
malinowym posmaku, aromatyczny. 
Dojrzałość zbiorcza: pod koniec 
września, konsumpcja w październiku, 
przechowują się do stycznia.  
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: mało 
wrażliwa na mróz, dość odporna na 
choroby.

15,00z ł

Cortland

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: M 26. 
Wzrost: średnio silnie rosnąca odmiana 
półkarłowa, pędy zwisające, z 
tendencją do ogołacania się.  
Kwitnienie: maj, odmiana obcopylna 
(zapylacze: Spartan, Idared, 
Antonówka, Gala). 
Owoce: średnie i duże 
kulistobaryłkowate, lekko spłaszczone, 
kolor skórki zielonożółty, pokryty w 
znacznej części  czerwonokarminowym 
rumieńcem, miąższ biały, kruchy, 
drobnoziarnisty, soczysty, aromatyczny. 
Dojrzałość zbiorcza: początek 
października, przechowywanie do 
lutego. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: 
wytrzymała na mróz, wrażliwa na 
mączniaka. 
Uwagi: bardzo polecana odmiana na 
przetwory.

15,00z ł
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Koksa 
Pomarańczow

a

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: M 26. 
Wzrost: średnio silnie rosnąca odmiana 
półkarłowa, z wiekiem wzrost maleje, 
korona kulista. 
Kwitnienie: maj, odmiana obcopylna 
(zapylacze: Antonówka, Złota Reneta, 
Jonatan, Spartan). 
Owoce: małe lub średnie o grubej 
zielonożółtej matowej skórce, 
pokrytej pomarańczowym paskowanym 
rumieńcem oraz lekkim ordzawieniem, 
miąższ zielonokremowy 
przypominający gruszkę, soczysty, 
aromatyczny. 
Dojrzałość zbiorcza: koniec września, 
dojrzałość konsumpcyjna w 
listopadzie. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność:  słabo 
wytrzymała na mróz, wrażliwa na 
mączniaka, odporna na parcha. 
Uwagi: bardzo polecana odmiana na 
przetwory.

15,00zł

Antonówka

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: M 26. 
Wzrost: umiarkowany wzrost, 
niesymetryczna korona. 
Kwitnienie: maj, odmiana obcopylna 
(zapylacze: Grafsztynek Inflandzki). 
Owoce: średniej wielkości, 
niesymetryczne, kolor jasnozielony do 
żółtego w miarę dojrzewania, czasem 
pomarańczowy rumieniec, miąższ 
kruchy, ścisły, kremowy, kwaskowaty z 
charakterystycznym aromatem. 
Dojrzałość zbiorcza: pierwsza połowa 
września. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: bardzo 
wytrzymała na mróz, średnio odporna 
na parcha,  wrażliwa na brunatną 
zgniliznę. 
Uwagi: bardzo polecana odmiana na 
przetwory.

15,00zł
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Joangold

Forma: Drzewo 3-5 m. 
Podkładka: M 9. 
Wzrost: bardzo silny wzrost, średnio 
zagęszczona korona. 
Kwitnienie: maj, odmiana 
triploidalna, obcopylna (zapylacze: 
Gloster, Idared, Cortland, Spartan). 
Owoce: duże lub bardzo duże, 
stożkowokuliste, skórka zielonożółta z 
niewielkim rumieńcem, miąższ 
zielonobiały, średnio ścisły, 
gruboziarnisty, soczysty, o aromacie 
zbliżonym do Goldena Deliciusza. 
Dojrzałość zbiorcza: połowa 
października, choć nie opadają i mogą 
dojrzewać dalej, przechowywanie do 
marca. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: średnio 
wrażliwa na mróz, średnio odporna na 
parcha,  wrażliwa na brunatną 
zgniliznę.

15,00zł

Jonica

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: M 9. 
Wzrost: bardzo silny wzrost, średnio 
zagęszczona korona. 
Kwitnienie: maj, odmiana 
triploidalna, obcopylna (zapylacze: 
Gloster, Idared, Cortland, Spartan). 
Owoce: duże lub bardzo duże, 
stożkowokuliste, skórka 
zielonkawożółta z rumieńcem na 
prawie całej powierzchni, smuklejsze 
od odmiany Jonagold, miąższ 
zielonobiały średnio ścisły, 
gruboziarnisty, soczysty, o aromacie 
zbliżonym do Goldena Deliciusza. 
Dojrzałość zbiorcza: połowa 
października, choć nie opadają i mogą 
dojrzewać dalej, przechowywanie do 
marca. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: średnio 
wrażliwa na mróz, średnio odporna na 
parcha, wrażliwa na brunatną 
zgniliznę.

15,00zł
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Lobo

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: M 9. 
Wzrost: silny, korona kulista, 
zagęszczająca się. 
Kwitnienie: maj, odmiana obcopylna 
(zapylacze: Cortland, Gala, Ligol, 
Spartan, Szampion). 
Owoce: duży, kulistospłaszczony, 
skórka gładka, zielonkawa, pokryta 
prawie w całości ciemnokarminowym 
rozmytym rumieńcem, dość wrażliwe 
na uszkodzenia, miąższ kruchy, 
kwaskowatosłodki, lekko aromatyczny. 
Dojrzałość zbiorcza: połowa września. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: mało 
wrażliwa na mróz, dość odporna na 
mączniaka, podatna na parcha.

15,00z ł

Alwa

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: M 9. 
Wzrost: silny, korona rozłożysta, 
luźna.  
Kwitnienie: maj, odmiana obcopylna 
(zapylacze: Cortland, Gloster, Gala, 
Idared, Szampion, Witos, Rubin). 
Owoce: średniej wielkości, lekko 
spłaszczone z wyraźnymi żebrami, 
niesymetryczne, gładka błyszcząca 
skórka zielonkawożółta z 
czerwonokarminowym rumieńcem na 
znacznej części, miąższ kremowobiały, 
ścisły, soczysty, kwaskowatosłodki, 
wyjątkowo aromatyczny. 
Dojrzałość zbiorcza: połowa 
października, konsumpcyjna listopad – 
grudzień. 
Stanowisko: żyzna gleba, 
umiarkowanie wilgotna, o odczynie 
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: bardzo 
wytrzymała na mróz, dość odporna na 
choroby.

15,00z ł
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Gloster

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: M 9. 
Wzrost: silny, korona stożkowata, 
konary tworzą ostre kąty z 
przewodnikiem, ma tendencje do 
ogołacania. 
Kwitnienie: maj, odmiana obcopylna 
(zapylacze: Alwa, Elstar, Gala, 
Szampion). 
Owoce: duże, stożkowate, z wyraźnym 
karbowaniem, skórka zielona, gładka, 
lekko błyszcząca, w dużej części 
pokryta karminowym rumieńcem, ze 
znacznymi przetchlinkami, miąższ 
soczysty, ścisły, kwaskowaty, smaczny, 
bardzo aromatyczny. 
Dojrzałość zbiorcza: pierwsza połowa 
października, konsumpcyjna listopad – 
grudzień. 
Stanowisko: żyzna gleba umiarkowanie 
wilgotna, o odczynie lekko kwaśnym, 
stanowisko słoneczne. 
Choroby/mrozoodporność: bardzo 
wytrzymała na mróz, dość odporna na 
parcha i mączniaka, duża podatność na 
szarą pleśń.

15,00z ł

Gala

Forma: drzewo 3-5 m. 
Podkładka: M 9. 
Wzrost: średni, korona 
szerokostożkowa, średnio zagęszczona, 
o mocnej konstrukcji, łatwa do
formowania.
Kwitnienie: maj, odmiana obcopylna
(zapylacze: Alwa, Elstar, Szampion,
Idared, Koksa Pomarańczowa,
Paulared).
Owoce: średniej wielkości, kształt
kulistostożkowaty, skórka gładka,
błyszcząca, zielonkawożółta, cały
owoc pokryty rozmytym rumieńcem,
kruchy, soczysty, słodki, delikatny i
aromatyczny miąższ.
Dojrzałość zbiorcza: koniec września,
długie przechowywanie.
Stanowisko: żyzna gleba,
umiarkowanie wilgotna, o odczynie
lekko kwaśnym, stanowisko słoneczne.
Choroby/mrozoodporność: średnio
wytrzymała na mróz, średnio na
parcha, wrażliwa na szarą pleśń i
gorzką zgniliznę.

15,00z ł

3 3  8 5 6  9 4  9 7 43-419 HAŻLACH, UL. GŁÓWNA 58




