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ÚJ, REZISZTENS
ÉTKEZÉSI

ALMAFAJTÁK
Növekedési erélye gyenge közepes.

Július 10-20 között érik. Egyöntetűen, gyorsan színesedik. 
Egy menetben szüretelhető.

Gyümölcsei közepes méretűek, 
70-80%-ban élénkpiros fedőszínűek.

Gyümölcshúsa kemény, roppanó, lédús 
ízében a Gálára hasonlít.

Korai érési ideje ellenére is kiválóan, 
akár decemberig tárolható.

Nagyon korán termőre fordul. Bőtermő. 
Alternancia hajlama csekély.

Hullásra és repedésre nem hajlamos. Poligénes varasodás 
rezisztencia és lisztharmat ellenállóság jellemzi.

Diploid, jó pollenadó fajta.

ALLEGRO®

A JÚLIUSI GÁLA
Julia × Ametyst

ÚJDONSÁG!
REZISZTENS

Naturalma®

program



BIO, integrált és hagyományos termesztésre is 
alkalmas kiemelkedő ízvilágú tárolható fajták.

Varasodás rezisztens és lisztharmat toleráns 
étkezési almafajták intenzív és félintenzív 
árutermelő ültetvényekbe. 

ORION®

Diploid, jó pollenadó minden Naturalma® fajtához.

Közepes növekedési erélyű.

A Golden után néhány nappal érik.

Gyümölcse közepes, vagy nagy méretű, 
enyhén lapított.

Húsa kemény, roppanó, savas dominanciájú, 
Jonathanhoz hasonló.

Március végéig tárolható.

Termőre fordulása korai, 
éves vesszőn is képes sokat teremni.

Az alap Topaz® fajta körpiros színmutánsa. 
A piros fedőszín hamar kialakul és 100% borítottságot is elérhet. 
Rossz évjáratokban is nagyon jól színeződik.

Közepes növekedési erélyű.

A Golden előtt egy héttel érik.

Gyümölcse közepes vagy nagy méretű,
attraktív paraszemölcsökkel.

Húsa közepesen kemény, lédús. 
Íze rendkívül zamatos, kellemes illatú.

Február végig tárolható.

Rendkívül bőtermő, a rövid és hosszú termőrészeken 
egyaránt terem, korán termőre fordul.

Gyümölcsszíne intenzív élénk körpiros, dekoratív, fehér lenticella foltokkal. 
Rendkívül, nagy termőképességű fajta, az Idared rezisztens megfelelője, 
kiemelkedő ízzel. Mészhiányos talajokon kálcium pótlást igényel.

Diploid, jó pollenadó minden Naturalma® fajtához.

Közepes növekedési erélyű, erős tengelyt nevelő fajta.

Október első dekádjában érik, Goldennel egy időben.

Gyümölcsei nagy, vagy nagyon nagy méretűek 
és egyesével állnak.

Húsa kemény, lédús. A gyümölcse egyedi ízvilágú, cukortartalma 
extrém magas, de a savak miatt harmonikus. Brix index: 16% felett!

Március végéig tárolható.

Termékenysége és termő részei az Idaredhez hasonlítanak, 
gyümölcsritkítást nem igényel.

Zölden szedve a tárolóban besárgul, később szedve enyhe pírt kaphat. 
Karcsú és szabadorsóra egyaránt könnyen nevelhető.
A Triploid fajták két Diploid porzót igényelnek

Triploid, megporzást igénylő fajta, Porzója a Luna®,
Rozela® és a Red Topaz®

Növekedése a Jonagold klónokéhoz hasonlít.

A Golden után egy héttel érik 
és ahhoz hasonlóan a tárolóban sárgul.

Gyümölcse nagy, rendkívül mutatós.

Húsa roppanós, rendkívül lédús, aromás ízű, 
Cukor-sav aránya kiegyensúlyozott. Brix index: 14-15%

Április végéig tárolható.

Korai, közepes termőre fordulás, 
alternancia hajlam nélkül, bőtermő.

Túlérve enyhe pírt kaphat. Rendkívül értékes, 
nagy méretű gyümölcsöt adó, ínyenceknek való alma.
A Triploid fajták két Diploid porzót igényelnek

Triploid, megporzást igénylő fajta, Porzója a Luna®, 
Rozela® és a Red Topaz®

Koronaalakja és növekedése a Goldenéhez hasonló.

Október első-második dekádjában érik, 
de novemberig is fán tartható.

Közepes méretű, sima, korai szedés esetén zöld marad, 
tárolási érettségben besárgul.

Cukor-sav aránya harmonikus, Húsa kemény, 
rendkívül lédús, roppanó. Brix index: 14%

Április végéig tárolható.

Korán termőre fordul, rendkívül bőtermő.

Calciumhiányos foltosodásra nem érzékeny. Nagy tömegű, 
egyöntetű termést ad, a Golden fajtakör rezisztens utódjának 
tekinthető, alternancia hajlam nélkül.

Diploid, jó pollenadó minden Naturalma® fajtához.

LUNA®

A JÓL TÁROLHATÓ
ROZELA®

AZ ATTRAKTÍV GYÜMÖLCSÖZÖN
RED TOPAZ®

A BIOTERMESZTÉS ALAPJAA KÜLÖNLEGES ÍZU ̋ CUKORALMA
SIRIUS®

AZ ÍZHARMÓNIA

FÁJA

ÉRÉSI IDŐ

GYÜMÖLCSE

TÁROLHATÓSÁG
NORMÁL TÁROLÓBAN

TERMÉKENYÜLÉSI
VISZONYOK

ÍZVILÁG

TERMŐRE FORDULÁS

EGYÉB JELLEMZŐK

Újdonság értékű, betegség
-ellenálló kiváló ízű étkezési
almafajták.

Integrált és bio 
termesztési lehetőség.

Nagyobb értékesítési 
biztonság.

Know-how, szaktanácsadás.

Alacsonyabb önköltség, 
kedvezőbb jövedelmi szint.

Környezetkímélő termelés.

Kisebb vegyszerterhelés 
és egészségkímélő termék.

Központilag szervezett fajta 
és márkavédelem.

Egységes marketing.

Naturalma®

KLUB
Topaz × Golden Delicious Vanda × Bohemia Golden Delicious × Otava Topaz mutációja Golden Delicious × Topaz


