
Ubiegtoroczne targi Interpoma w Bolzano (15-17 listopada 2012 r.) odznaczaty si^ m.in. mnogosci^ 
odmian jabtoni i ich sportow. Wsröd bogatej oferty szkö4karsl(iej mozna byto znalezc takze odmiany 
0 owocach o czerwonym miqzszu (czytaj tez str. 19). Producenci materiatu szkötkarskiego wskazy-
wali gtöwnie na ich odmiennosc, ktöra moze zapewnic rentownosc uprawy. Owoce prezentowanych 
odmian i ich klony röznity siq jednak pomiqdzy sob^ np. intensywnosci^ barwy mi^zszu (jego czer-
wone zabarwienie wynosito od 30% do 100%) i skörki, a takze smakiem (od kwasnego po bardzo 
stodki) oraz gt^biq aromatu przypominajqcego jagody. Ponadto odröznia je pora dojrzewania - jed-
ne dojrzatosc zbiorczct osi^gaj^ w terminie podobnym do 'Gall', inne tak jak 'Braeburn'. 

Redlove® 
Na kilku stoiskach oferowano odmiany na-
lez^ce do linii Redlove*. Odmiana ta zostala 
wyhodowana przez Marcusa Koberta w szköke 
Lubera AG w Szwajcarii. Nazwa Redlove* jest 
chronionym znakiem towarowym, nalez^cym 
do Lubera AG. Angielska nazwa tej odmiany 
sklada si§ ze slöw „czerwony" (ze wzgl^du 
na czerwony mi^zsz) i „milosc" (z powodu 
biatego przebarwienia w srodku w ksztakie 
serca, ktöre widoczne jest po przekrojeniu jabl-
ka wzdluz). Owoce te mozna bylo zobaczyc 
m.in. na stoisku Fruture GmbH (fot. 1). Spölka 
ta zostala powotana do zycia w 2007 r. przez 
Markusa Koberta (Lubera AG), Thomasa Hun-
gerbühlera (Obstbau) i Lehnera Beat'a (Baum
schulen), i ma na celu upowszechnianie oraz 
sprzedaz nowych odmian i gatunköw sadowni-
czych. Szczegölnie odmian jabtoni o owocach 
0 czerwonym mi^zszu. 

Owoce odmiany Redlove*, jak podaje iiodowca, 
charakteryzuj^ siQ delikatnym smakiem z lekkim 
odcieniem lesnych jagöd. Wyrozniaj^ sî  tez zwî k-
szon^ zawartosd^ przeciwutieniaczy (substancje 
roslinne, ktöre wspieraj^ naturalne mechanizmy 
obronne komörek czlowieka). 

Fot. 1. Stoisko Fruture GmbH fot. 1-6 M, Struzyk 

Fot. 2. Redlove® 199/06 
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Obecnie w sprzedazy znajduje siQ kika klonöw 

odmiany Redlove®, m.in. Redlove® 'Era', 

Redlove® 'Circe', Redlove® 'Sirena', Redlove® 

^Odysso' i Redlove® 'Calypso', Redlove® 119/06 

(fot. 2). W zaieznosci od klonu, ich owoce 

dojrzewaj^ od pocz^tku sierpnia do kohca 

wrzesnia. 

ÜINTERMAG 

Fot. 3. Stoisko wteskiej szkötki Gruber Genetti Andreas 

Fot. 4. JaWka Redlove* atrakcyjnym owocem deserow^m 

one zaröwno atrakcyjnym owocem de-
serowym, jak i przydatnym do podania po 
przetworzeniu - m.in. w postaci naturainej 
rözowej galaretki, rözowego soku, dodatku do 
salatek czy przygotowania rözowej szarlotki. 
Ich promocji na stoisku Fruture GmbH towa-
rzyszyly m.in. takie hasta, jak: „Wszystko, 
czego potrzebujesz, to... Redlove*", „Redlo
ve®... wi^cej niz jablka!". 

Podczas targöw odmiany o czerwono mi^z-
szowychjabtkach oferowata takze szkötka Gru
ber Genetti Andreas (fot. 3) z Wtoch (z prowincji 
Werona), ktöra posiada licencje na rozmnazanie 
i sprzedaz Redlove* (fot. 4). Szkölka ta nalezy 
do Konsorcjum Szkötkarzy z Poludniowego > 
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Jabtka o czerwonym mi^zszu atrakcyjne nie tylko 

ze wzglQdu na wyglad, lecz takze na ich wtasciwosci 

prozdrowotne. Zawieraj^ bowiem 30-40-krotnie 

wi^cej antocyjanöw niz jabika o jasnym mi^zszu. 

Co podkreslano na promuj^cych je stoiskach. 

Taka strategia ich upowszechniania doskonale 

wpisuje si^ w prowadzone obecnie kampanie 

promuj^ce zdrowy tryb zycia i zach^caj^ce 

konsumentöw do wzbogacenia codziennej diety 

w zywnosc zawieraj^c^ m.in. przeciwutleniacze. 
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Fot. 5. Drzewka Redlove® 

oferuje m.in. beigijska 

szköJka Johana Nicolai 

<! Tyrolu. Na powierzchni okoto 100 ha produ-
kuje rocznie okolo 1,2 min drzewek owocowych. 
Licencje na sprzedaz i rozmnazanie Redlove® 
ma tez beigijska szkölka Johana Nicolai (fot. 5). 
Oferuje ona m.in. drzewka Redlove® 107/06 
('Calypso'), Redlove* 26/05 ('Era'), Redlove» 
06/05 ('Sirena'), Redlove« 119/06. 

Fot. 6. Na stoisku szkö+ki Escande prezentowano wyniki 

badaii nad now^ liniq odmian o ow/ocach o czerwonym 

miqzszu - RS-1 (a) i RM-1 (b) 

Nowa linia 

Hodowl^ nowych odmian jabloni o owocach 
0 czerwonym mi^zszu, a takze innych odmian, 
w tym odpornych na parcha jabloni, prowadz^ 
tez szkölki francuskie. Wiele z nich nalezy do 
stowarzyszenia IFORED powstatego we Francji 
w pazdzierniku ub.r. Efekty prac mozna by
lo zobaczyc m.in. na stoisku szkölki Escande, 
gdzie prezentowano owoce dwöch krzyzöwek 
pod numerami hodowlanymi - RS-1 i RM-1 
(fot. 6). Niestety znajduje si^ one jeszcze w bada-
niach i nie s^dostfpne w sprzedazy komercyjnej. 

Monika Struzyk 
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