Artiga
Odrůda Artiga vznikla ve VŠÚO v Holovousích. Stromy jsou více odolné houbovým
chorobám. Plody jsou velké, kuželovitého tvaru bez výrazného žebrování. Základní barva
plodu je žlutozelená, krycí červená ve formě celoplošně mramorované. Slupka je středně
tlustá, hladká, na povrchu nerovná, bez ojínění a rzivosti, při skladování středně mastná.
Dužnina je žlutavé barvy, středně pevná, více šťavnatá a navinule sladká. Stopka středně
tlustá až tlustá, dlouhá. Vzrůstnost stromů je bujná, habitus je rozložitý. Převládající barva
květu v balónové fázi je světle růžová. Plody jsou nasazeny na krátkých, středně tlustých až
tlustých výhonech jednotlivě i ve shlucích. Sklízí se koncem října a konzumně zralé jsou od
ledna, přičemž je lze skladovat až do března.

Reluga
Reluga je zimní odrůda. Vyznačuje se středně bujným růstem stromů, rozvětvenou korunou
s rozložitým habitem. Odrůda je rezistentní proti napadení strupovitostí. Plody jsou velké,
kuželovitého tvaru se středně znatelným žebrováním. Převládající barva květu v balónové fázi
je tmavě růžová. Plody jsou nasazeny na krátkých a středně tlustých až tlustých výhonech,
převážně ve shlucích. Základní barva plodu je žlutozelená, krycí je celoplošně červená s
výrazným žíháním. Slupka plodu je tlustá, hladká, bez ojínění a rzivosti, při skladování
nemastí. Dužnina je zelenavé barvy, středně pevná, středně šťavnatá, sladce navinulá. Stopka
bývá tlustá a středně dlouhá. Sklizňová zralost je začátkem října, konzumní zralost od ledna a
skladovat lze až do března.

Slendera
Odrůda Slendera vznikla ve VŠÚO v Holovousích křížením odrůd 'Florina' x 'Telamon'.
Stromy jsou rezistentní proti napadení strupovitostí. Plody jsou středně velké až velké,
kuželovitého tvaru se středně znatelným žebrováním. Základní barva plodu je zelená, krycí je
středně červená, celoplošně rozmytá. Slupka je tlustá, hladká, středně ojíněná, bez rzivosti
s četnými lenticelami. Plody vyrůstají na tlusté, krátké až středně dlouhé stopce. Dužnina je
bílé barvy a středně tuhé konzistence. Chuť je slabě navinulá a středně šťavnatá. Vzrůstnost
stromů je bujná, sloupcovitého typu, terminál hustě obrůstá tlustými výhony. Jedná se o zimní
odrůdu plodící na krátkém obrostu, převážně ve shlucích. Sklizňová zralost je počátkem října,
konzumní v prosinci se skladovatelností až do února.

Andera
Odrůda Andera vznikla z křížení ‘Melrose‘ x ‘Rubín‘, které bylo provedeno ve VŠÚO
Holovousích. V r. 2007 byla odrůda použita pro státní odrůdové zkoušky. Plody jsou velké
(201 – 250 g) a mají kuželovitý tvar. Základní barva plodu je žlutozelená, z 80 % překrytá
tmavě červenou krycí barvou. Dužnina je krémová, jemná, chruplavá, pevná a šťavnatá. Chuť
je nakysle sladká, výborná. Vůně ovoce je nevýrazná. Vzrůstnost stromů je bujná, tvoří
vzpřímené až mírně rozložité koruny. Plodnost je raná, střední a pravidelná. Jedná se o odrůdu
velmi málo trpící padlí a se střední rezistencí proti strupovitosti. Sklízí se ve stejnou dobu
jako odrůda ‘Golden Delicious‘. Trvanlivost jablek je dlouhá, mohou být skladovány až 7
měsíců. U této odrůdy je velmi důležité dodržovat všechny zásady správného pěstování
především v prvních letech po výsadbě. Stromy vyžadují více prořezávky hlavně v prvních
dvou letech k podpoře větvení a k omezení tvorby holého dřeva.

Benet
Odrůda Benet vznikla z křížení ‘Melrose‘ x ‘Rubín‘, které bylo provedeno ve VŠÚO
Holovousích. V r. 2007 byla odrůda zaregistrována v ČR. Plody jsou velké (201 – 250 g) a
mají kulovitě kuželovitý nebo ploše kulovitý tvar. Základní barva plodu je žlutá, z 87 %
překrytá tmavě fialovo-červenou krycí barvou. Dužnina je krémová, jemná, chruplavá, pevná
a šťavnatá. Chuť je nakysle sladká, velmi dobrá až vynikající. Vůně ovoce je výrazná.
Vzrůstnost stromů je mírná, tvoří vzpřímené až mírně rozložité koruny. Plodnost je raná a
vysoká, vyskytuje se tendence plodit jednou za dva roky. Jsou středně rezistentní proti
strupovitosti a málo trpící padlí. Sklízí se jeden týden před odrůdou ‘Golden Delicious‘.
Trvanlivost jablek je dlouhá, mohou být skladovány až 9 měsíců. Jedná se o pěstitelsky
nenáročnou odrůdu, pouze se doporučuje častější aplikace vápníku pro zlepšení pevnosti
dužniny. V některých oblastech je nezbytná ochrana stromů proti rakovině (Nectria galigena).
Dozrává pravidelně.

Rosabel
Odrůda Rosabel vznikla z křížení ‘Melrose‘ x ‘Rubín‘, které bylo provedeno ve VŠÚO
Holovousích. V r. 2007 byla odrůda přihlášena k registraci a k právní ochraně v ČR. Plody
jsou velké (201 – 250 g) a mají kulovitě kuželovitý nebo kulovitý tvar. Základní barva plodu
je žlutá, z 85 % překrytá fialovo červenou barvou. Dužnina je krémová, jemná, velmi
chruplavá, pevná a šťavnatá. Chuť plodu je nakysle sladká, výborná. Vůně ovoce je slabá až
výrazná. Vzrůstnost stromů je bujná, rozložitá. Plodnost je středně raná, průměrná a
pravidelná. Málo trpí padlí a strupovitostí, bez jakýchkoliv fyziologických poruch. Sklízí se
přibližně ve stejnou dobu jako odrůda ‘Golden Delicious‘. Trvanlivost jablek je dlouhá,
mohou být skladovány až 7 měsíců. Tato odrůda je náročná na správný řez v prvním roce po
výsadbě. Stromy vyžadují více prořezávky hlavně v prvních dvou letech k podpoře větvení a
k omezení tvorby holého dřeva.

