
Název taxonu
Vědecký název taxonu

Jména autorů, kteří taxon p…
Odrůda

Český název
Synonyma (zahradnicky pou…

Autor
Kategorie

Nadřazená kategorie

Biogeografické regiony - po…

Fytocenologický původ
Pěstitelská skupina

Habitus
Pupeny

Listy

Květy

Plody

Možnost záměny taxonu (+…

Doba zrání - poznámka

Taxon Malus domestica ´Kidd´s Orange red´
Malus domestica ´Kidd´s Orange red´
Malus pumila var. domestica
Borkh.
´Kidd´s Orange red´
jabloň obecná
´Kidd´s Oranje Roode´, ´Delco´
Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Odrůda
Malus

Biogeografické regiony

Nový Zéland

Zařazení

červená mutace odrůdy ´Kidd´s Orange´
Jádrovina

Popisné a identifikační znaky

koruna pyramidální, zahuštěná dlouhým dřevem
listové pupeny jsou protáhle kuželovité, tupější, středně velké,
přilehlé až mírně odstávající, květní pupeny jsou oválné až široce
kuželovité, středně velké až větší
středně velké až větší, široké, protáhle elipt ické, jasně zelené,
pololesklé
středně velké až větší, široce miskovité, bělavé, značně
narůžovělé, na rubu nachově růžové až červené; dobrý opylovač,
vhodnými opylovači: ´Dukát´, ´Golden Delicious´, ´James Grieve´,
´Jonathan´, ´Mac Intosh´, ´Spartan´, ´Starkrimson´, ´Zvnokové´
středně velké, široce kuželovité s žebry, zelenožluté s oranžově
červeným líčkem, sladké, středně šťavnaté a aromatické
Zbarvení květů, široce kuželovité plody typického tvaru a
vybarvení i chuť dužniny.

Doba zrání

konec září (skladování do února), zimní odrůda

/taxon-authors/17
/ranks/28
/t/2138


Faktor tepla
Faktor půdy

Vhodnost vedení
Řez

Podnož

Použit í
Choroby a škůdci

Růstové i jiné druhově spec…
Plodnost

Množení

Celky sbírek v areálu ZF

Poznámka

Nároky na stanoviště

vhodná do teplých a nejlepších středních poloh
úrodné, polopropustné, zásadité půdy se závlahou

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

málo jako čtvrtkmen, především zákrsek, i vřetenovitý zákrsek
náročná na řez
J-TE-E, J-TE-H, J-TE-F, M 9, J-OH-A

Užitné vlastnosti

konzum, konzervace, transport
málo odolná proti houbovým chorobám
růst středně bujný až bujný
brzká, velká, pravidelná pouze s probírkou, 10-14 t/ha

Množení

Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování -
Kopulace

Celky sbírek

OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad (Výsadba jabloní)

Ostatní

Vzhledná a kvalitní odrůda, středně plodná, s pozdějším nástupem
do plodnosti, málo odolná proti mrazu, při pečlivé ochraně proti
padlí vhodná do zahrádek i tržních výsadeb ve vlhčích, teplejších
oblastech na stanovišt ích s úrodnou půdou.

Grafické přílohy
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