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Malina – Raspberry
Rubus idaeus L.

stredne skorá odroda rodiaca na
jednoročných výhonoch
medium-early primocane-fruiting variety

Pôvod: Vznikla krížením odrôd Newbourgh x
Rubín bulharský x Ljulin v roku 1997 vo
Výskumnom ústave ovocných a okrasných
drevín a.s. Bojnice.
Rastlina : Vytvára stredne vysoké až nižšie
vzpriamené kompaktné kry. Výhony sú stredne
silné, purpurovo hnedé, hladké. Tvorba
jednoročných výhonov je bohatá. Kvety sú
umiestnené po celej dĺžke výhonu. Plody :
Plody sú stredne veľké až väčšie, podlhovasto
kužeľovité, mierne lesklé , veľmi dobrej
súdržnosti. Sú pevné, od lôžka sa oddeľujú
ľahko. Chuť je sladkastá, mierne aromatická. Na
jednoročných
výhonoch
plody
začínajú
dozrievať v tretej dekáde augusta (asi 3 dni po
odrode Ljulin), až do polovice októbra. Prevažná
časť plodov jesennej úrody dozrie do konca
septembra.
Pestovateľská charakteristika : Odroda je
určená na pestovanie pre úrodu plodov na
jednoročných
výhonoch
vo
všetkých
ovocinárskych oblastiach .Nevyžaduje oporu.
Odporúča sa odstránenie všetkých výhonov pri
zemi po skončení jesenného zberu.
Odolnosť voči chorobám a škodcom : Nie je
citlivá
na poškodenie výhonov hubovými
chorobami.
Využiteľnosť : Remontantná odroda s vysokou
úrodou veľkých atraktívnych plodov, ktoré sú
vhodné ako stolové ovocie mimo hlavnej sezóny
malín, i na spracovanie , najmä na mrazenie
v celosti, pričom si dobre uchovajú tvar
i vzhľad.

Origin: It was arised from the crossing of
Newbourgh x Rubín bulharský x Ljulin varieties
in Research Institute for Fruit and Decorative
Trees Bojnice in 1997.
Plant: It forms tall to lower upright compact
shrubs. The shoots are medium-strong, purplebrown coloured, smooth. Formation of one-yearold shoots is rich. The flowers are placed along
all the shoot length. Fruits: The fruits are
medium-sized to bigger, oblong-conical,
moderately shiny, of a very good coherence.
They are firm and easily separable. The taste is
sweetish, moderately aromatic. The fruits of
primocane – fruiting start to ripen in the third
decade of August (about 3 days after Ljulin
variety), to the middle of October. Prevalent part
of autumn crop ripens by the end of September.
Growing characteristics: The variety is
recommended as an primocane-fruiting for all
the fruit areas. It does not require any support. It
is recommended to remove all the shoots near
the ground after finishing the autumn picking.
Resistance to diseases and insects: It is not
very sensitive to damaging by fungi diseases.
Use: Primocane-fruiting variety with high crop
of very attractive fruits. The fruits are suitable as
table fruit apart from main raspberry season, as
well as to be processed, mainly to be frozen in
the wholeness, while they keep their appearance
well.
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