
Клуб “Натуральне яблуко”®

Цінні новітні, стійкі до хвороб, столові сорти яблук з відмінним смаком.

Можливість інтегрованого та органічного  вирощування.

Новітній продукт на ринку.

Вільний від конкуренції ринок.

Гарантована реалізація.

Ноу-Хау, надання фахових консультацій.

Нижча собівартість, вищий рівень доходів.

Не шкідливе для довкілля виробництво.

Корисний продукт з низьким вмістом засобів захисту.

Професійний маркетинговий план.

Централізовано організована охорона сорту 
та торгової марки.
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Плодорозсадник
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Придатні для органічного, інтегрованого та 
звичайного вирощування сорти, 
з відмінними смаковими 
характеристиками

Резистентні до парші та толерантні до борошнистої 
роси столові сорти яблук для інтенсивних 
та напів інтенсивних промислових садів. 

ОРІОН®

Диплоїдний, хороший запилювач для всіх сортів 
групи Натуральне Яблуко®.

Середньої сили росту.

Дозріває через кілька днів після сорту Голден Д.

Плоди середні або великі, можуть набувати 
приплюснутої форми.

М’якуш  щільний, хрусткий, надзвичайно смачний,  
з приємною кислинкою , схожий на Джонатан. 

Зберігається до кінця березня.

Рано вступає в плодоношення, здатність 
плодоносити навіть на однорічних пагонах. 

Кольорова мутація основного сорту Топаз. 
Швидко покривається червоним поверхневим 
забарвленням, яке може досягати 100% покриття. 
Добре забарвлюється навіть за несприятливих умов.

Середньої сили росту.

Дозріває на тиждень раніше ніж сорт Голден Д.

Плід середній або великий 
з привабливими сочевичками. 

М’якуш середньої твердості, соковитий, солодкий, 
дуже ароматний.

Зберігається до кінця лютого.

Надзвичайно високоврожайний, плодоносить 
як на коротких так і на довгих пагонах, 
рано вступає в плодоношення.
Колір плоду інтенсивний яскраво-червоний, 
з білими сочевичками. Дуже високоврожайний 
сорт, резистентний відповідник сорту Айдаред 
з яскравим смаком. 

Диплоїдний, хороший запилювач для всіх сортів 
групи Натуральне Яблуко.®

Середньої сили росту, сорт формує сильний стовбур.

Дозріває  в першій декаді жовтня, одночасно 
з сортом Голден Д.

Плоди великі або дуже великі 
та розташовані по-одинці.
М’якуш щільний, дуже соковитий. Плід має вишуканий 
смак, вміст цукру надзвичайно високий, але завдяки 
вмісту кислот гармонійний. Брікс: вище 16% !
Зберігається до кінця березня.

Плодоношення та плодові частини схожі до сорту 
Айдаред, не потребує прорідження зав'язі. 

Зібране зелене яблуко жовтіє у сховищі, якщо плоди 
збирати пізніше - з'являється легкий рум'янець. 
Легко формувати крону форми веретена 
або стрункого веретена. 

Трипроїдний сорт, потребує запилення. 
Запилювач сорту - Луна®, Розела® та Ред Топаз®.

Сила росту подібна до клонів 
сорту Джонаголд. 

Дозріває через 1 тиждень після сорту Голден Д.  
В процесі зберігання плід жовтіє.

Плід великий, буває дуже великий, 
надзвичайно ефектний 
М'якуш хрусткий, надзвичайно соковитий, 
ароматний. Співвідношення цукор-кислота 
врівноважене. Брікс 14-15%.
Зберігається до кінця квітня.

Рано вступає в плодоношення, 
не схильний до періодичного плодоношення, 
високоврожайний.
У випадку перезрівання може  з'явитись 
легкий рум'янець.  Надзвичайно цінні, 
великі яблука для справжніх гурманів.

Триплоїдний сорт, потребує запилення. 
Сорт-запилювач: Луна®, Розела® та Ред Топаз®.

* Триплоїдні сорти потребують 2 диплоїдних опилювачі

Форма крони та сила росту схожі 
до сорту Голден Д.

Дозріває в першій -другій декаді жовтня, проте 
можна тримати на дереві до листопада.
Середнього розміру, гладкий,  у випадку раннього 
збору  залишається зеленим. Зібраний в період 
знімної стиглості в процесі зберігання жовтіє.
Гармонійне співвідношення цукру-кислоти. 
М'якуш щільний, надзвичайно соковитий, 
хрусткий. Брікс: 14%
Зберігається до кінця квітня.

Рано вступає в плодоношення, 
надзвичайно високоврожайний. 

Не схильний до бурої плямистості. Дає високі, 
постійні врожаї, може рахуватись резистентним 
наступником групи сортів Голден, 
без схильності до періодичної врожайності. 

Диплоїдний, хороший запилювач для всіх 
сортів групи Натуральне Яблуко®.

ЛУНА®
ВІДМІННА ЛЕЖКІСТЬ

РОЗЕЛА®
ПРИВАБЛИВИЙ ПЛІД

РЕД ТОПАЗ ®
ОСНОВА ОРГАНІЧНОГО ВИРОЩУВАННЯСОЛОДКЕ ЯБЛУКО З ОСОБЛИВИМ СМАКОМ  

CІРІУС®
ГАРМОНІЯ СМАКУ

ДЕРЕВО

ТЕРМІН
ДОЗРІВАННЯ

ПЛІД

ЗБЕРІГАННЯ
В ЗВИЧАЙНОМУ СХОВИЩІ

УМОВИ
ЗАПИЛЕННЯ

СМАКОВІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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