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Malina – Raspberry

BOJANA

Rubus idaeus L.

skorá veľmi úrodná odroda
early high yielding variety

Pôvod: Vznikla krížením odrôd Boyne x Rubín
(bulharský) vo Výskumnom ústave ovocných
a okrasných drevín a.s. Bojnice v roku 1997.
Rastlina : Vytvára vysoké, bujnejšie rastúce,
husté mierne rozložité kry. Výhony sú po celej
dĺžke husto ostnité. Kvitne takmer po celej dĺžke
výhonu.
Plody :
Plody sú stredne veľké, široko
kužeľovité až okrúhle, žiarivej tmavočervenej
farby s pravidelnými kôstkovičkami. Súdržnosť
je veľmi dobrá, konzistencia je pevná . Plody sa
ľahko oddeľujú, sú vhodné aj na mechanizovaný
zber. Dozrievajú skoro, majú veľmi dobrú ,
výrazne aromatickú chuť .
Pestovateľská charakteristika : Odroda je
vhodná
pre
pestovanie
vo
všetkých
ovocinárskych
oblastiach
na
dostatočne
priepustných
pôdach
dobre
zásobených
humusom. Vzhľadom k bohatej násade plodov
a bujnejšiemu až rozložitému rastu sa odporúča
vedenie na opornej konštrukcii.
Odolnosť voči chorobám a škodcom : Nie je
citlivá na odumieranie výhonov
Využiteľnosť: Odroda Bojana s kvalitnými
plodmi veľmi dobrej chuti je vhodná ako stolové
ovocie i na priemyselné spracovanie (kompóty,
džemy, šťavy).

Origin: It was arised by the crossing of Boyne x
Rubín (bulharský) varieties in Research Institute
of Fruit and Decorative Trees Bojnice in 1997.
Plant: The shrubs are tall ,vigorous, thick
,medium-patulous .The shoots are heavily thorny
along the all their length. The plant blooms
along the all shoot length.
Fruits: The fruits are medium-size, widelyconical to round, of a bright dark red colour with
regular drupelet. The coherence is very good;
the consistence is firm. The fruits are easily
separable; they are suitable for mechanized
harvest as well. They ripen early; they have a
very good, markedly aromatic taste.
Growing characteristics: The variety is suitable
to be grown in all fruit areas on sufficiently
permeable soils, well supplied with humus.
Regarding rich fruit shaft and lasher to patulous
growth it is recommended to support the plant
by a construction.
Resistance to diseases and insects: It is not
sensitive to shoot mortification.
Use: Bojana variety with quality fruits of a very
good taste is suitable as table fruit as well as for
industrial processing (stewed fruits, jams,
juices).
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