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Lp . Odmiana Pora 
dojrzewan
ia

Barwa 
owocu

Wielkość 
gron

Wielkość 
owocu

Odporność 
na choroby

Wytrzymałość 
na mróz  

1. Agat Doński wczesna ciemna b. duża b. duża śr. wr. -25°C
2. Ajwaz wczesna ciemna duża b. duża podwyższo

na
-20°C

3. Arkadia wczesna jasna b. duża b. duża podwyższo
na

-20°C
4. Aurora wczesna jasna mała mała wysoka -28°C
5. Bianca śr. wczesna jasna mała mała wysoka -25°C
6. Boglarka śr. wczesna jasna duża b. duża podwyższo

na
-20°C

7. Cardinal śr. wczesna ciemna duża b. duża niska -18°C
8. Chrupka Złota (Chasselas 

Dore)
śr. wczesna jasna średnia średnia niska -22°C

 9. Einset Seedless śr. wczesna różowa średnia średnia śr. wr. -27°C
10. Favorit      wczesna jasna średnia duża niska -20°C
11. Festiwalnyj śr. wczesna różowa średnia średnia śr. wys. -25°C
12. Frumoasa Albae śr. wczesna jasna b. duża b. duża śr. wys. -24°C
13. Göcseji Zamatos śr. wczesna jasna średnia średnia śr. wr. -22°C
14. Iliczewskij Rannij      wczesna ciemna mała mała śr. wr. -23°C
15. Iza Zaliwska      b.wczes

na
jasna średnia średnia śr. wr. -22 C

16. Jutrzenka      wczesna jasna średnia mała śr. wr. -24°C
17. K.K.xPerlette15/42/Helios

/ /Hellios/
śr. wczesna jasna b. duża duża niska -18°C

18. Kodrianka śr. wczesna ciemna b. duża b. duża podwyższo
na

-22°C
19. Kristάly  wczesna jasna średnia średnia wysoka -26°C
20. Kryżownikowyj śr. wczesna różowa b. duża b. duża podwyższo

na
-22°C

21. Lidia poźna różowa średnia średnia wysoka -26°C
22. Magaracz 360       wczesn

a
ciemna b. duża duża podwyższo

na
-20°C

23. Medina śr. wczesna ciemn
a .

duża średnia śr. wr.    -23°C
24. Mołdowa poźna ciemna duża       duża podwyższo

na
-22°C

25. Muskat Blanc b. wczesna jasna średnia średnia niska -15°C
26. Muskat Jantarnyj      wczesna jasna duża b. duża podwyższo

na
-18°C

27. Muskat Letni      wczesna jasna duża b. duża podwyższo
na

-20°C
28. Muskat Odesskij      wczesna jasna średnia mała śr. wr. -22°C
29. Narancizü wczesna jasna średnia duża śr. wys. -18°C
30. Ontario wczesna jasna średnia średnia wysoka -30°C
31.  Panónia Kincse śr. wczesna jasna b. duża b. duża podwyższo

na
-18°C

32. Perlette wczesna jasna średnia średnia niska -18°C
33. Perła Zali wczesna jasna duża średnia wysoka -22°C
34. Prim wczesna jasna duża średnia śr. wys. -22°C
35. Regina V-25/20 wczesna jasna duża b. duża podwyższo

na
   -20°C

36. RF- 16 /Refren/ śr. wczesna jasna średnia średnia śr. wys. -22°C
37. RF- 48 /Reform/ b.wczesna jasna duża średnia śr. wys. -22°C
38. Sarolta poźna jasna b. duża b. duża śr. wys. -20°C
39. Sevar wczesna ciemna średnia mała śr. wr. -23°C
40. Sibera późna jasna mała mała wysoka -26°C
41. Super Wczesny Bułgar  wczesna jasna duża b. duża podwyższo

na
-18°C

42. Swenson Red wczesna różowa średnia średnia wysoka -30°C
43. Terez poźna jasna duża b. duża śr. wys. -19°C
44. V-25/1 wczesna jasna duża b. duża podwyższo

na
-20°C

45. V-64023 wczesna jasna średnia b. duża podwyższo
na

-23°C
46. V-68021 wczesna różowa b. duża duża śr. wr. -25°C
47. V-71141 śr. wczesna różowa średnia średnia śr. wr. -24°C

48. Wiszniewyj Rannij wczesny 
wczesna

ciemna średnia mała b. duża -23°C
49. Wostorg b.wczesna jasna duża duża podwyższo

na
-23°C
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51. Augustowski b.wczesna żółta duża duża wysoka -25
57 Jubilej-70 śr.wczesny jasny średnia duża Wysoka -22
52. Olimpia b.wczesna jasna średnia duża wysoka -22
53. Pamiati Niegrulia późna bordo duża b.duże śr.wysoka -23
54. Sziewczienko b.wczesna ciemna średnia duża wysoka -25
55. Tawria    wczesna bordo duża  b.duża podwyższ

ona
-20

56. Troganka b.wczesna żółta średnia średnia wysoka -22

                                                                                          

                                                                                                             

W przyszłości zoferuję następujące 
odmiany:

1. Jurzanka
2. Kiefiesja
3. Talizman (Kiesza-1) (FV-6-6)
4. F lora (Łora)
5. Kimisz Łuczistyj
6. Marszalski
7. Mieczta
8. Muramiec
9. Muskat Plewieński
10. Muskat Tairowski
11. Nadjeżda AZOS
12. Originał
13. Perła Koby
14. Perła Magaracza
15. Plewen
16. Rannij Magaracz
17. Ruskiji Rannij
18. Rusmoł
19. Timur
20. Tomajski
21. Wieniecznyj (PZG-5-6)
22. Wieruł - 59
23. Wiktoria
24. Wostorg Krasnyj(ZOS-1)
25. Zagrawa(45-35-74)       

   27.       6-8

                                             Życzymy owocnej hodowli!! 


	                                                                                          
	                                                                                                             
		



