
fragment sadu, miejscowość Bagny, gm. Dąbrowa Białostocka 

fragment sadu, miejscowość Leśniki, gm. Suchowola 



Kronselska, miejscowość Doły, gm. Goniądz 

Królowa, miejscowość Laskowszczyzna, gm. Janów 



 

Papierówka 
 

Owoce średniej wielkości, kulistostożkowate, niekiedy z charaktery-

styczną krawędzią, o białym, luźnym, kruchym, soczystym, wyraźnie 

kwaskowatym miąższu, do bezpośredniego spożycia i na kompoty. 

 Dojrzewają pod koniec VII lub na początku VIII.  

Drzewa umiarkowanie duże. Wcześnie wchodzą w owocowanie.  

Obficie plonują co drugi rok.  



 

Ananas Berżenicki 

Owoce duże, kuliste lub kulistostożkowate, o żółtawobiałym, zwięzłym, 

soczystym, kwaskowatosłodkim, aromatycznym miąższu, przede 

wszystkim deserowe.  

Do zbioru nadają się w 2. połowie VIII. Dojrzałe łatwo opadają.  

Drzewa bardzo duże. Późno rozpoczynają owocowanie. Plonują dość 

obficie, ale zwykle przemiennie.   



 

Grafsztynek  

Owoce średnio duże, kulistostożkowate lub owalnostożkowate,  

o kremowobiałym, stosunkowo zwięzłym, soczystym, kwaskowatym, 

lekko aromatycznym miąższu, do bezpośredniego spożycia i na  

przetwory.  

Dojrzewają pod koniec VIII lub na początku IX.  

Drzewa średniej wielkości. Zaczynają owocować dość wcześnie. Obfite 

plony dają co drugi rok.   



 

Antonówka Półtorafuntowa 

Owoce duże lub bardzo duże, lekko żebrowane, kulistostożkowate lub 

kuliste lekko spłaszczone, o białym, średnio zwięzłym, umiarkowanie 

soczystym, kwaśnym, lekko aromatycznym miąższu, na przetwory.  

Pierwsze dobre są do zbioru na początku 2. dekady IX.  

Drzewa duże. Dość wcześnie wchodzą w owocowanie. Obficie plonują 

zwykle co drugi rok.   



 

Glogierówka 

Owoce małe, owalnojajowate lub prawie kuliste, o białym, luźnym, bar-

dzo soczystym, lekko kwaskowatym, aromatycznym miąższu, do 

bezpośredniego spożycia i na przetwory.  

Dojrzewają w 1. połowie IX.  

Drzewa małe lub co najwyżej średniej wielkości. Bardzo wcześnie 

rozpoczynają owocowanie. Obfite plony dają co drugi rok.  



 

Kronselska 

Owoce duże lub średniej wielkości, kulistostożkowate lub kuliste lekko 

spłaszczone, o kremowym, luźnym, soczystym, kwaskowatosłodkim, 

lekko korzennym, aromatycznym miąższu, do bezpośredniego spoży-

cia i na przetwory.  

Do zbioru nadają się na początku IX.  

Drzewa duże. Zaczynają wcześnie owocować. Obficie plonują co drugi 

rok.   



 

Malinowa Oberlandzka 

Owoce średniej wielkości lub duże, jajowate lub kulistostożkowate, 

deserowe, o dość luźnym, średnio soczystym, kwaskowatosłodkim, 

aromatycznym, zielonkawobiałym lub białym, miejscami różowawym 

miąższu, z malinowym posmakiem.  

Dojrzewają w 2. połowie IX.  

Drzewa dość duże. Wcześnie wchodzą w owocowanie. Obfite plony 

dają co drugi rok.  



 

Kosztela 

Owoce średniej wielkości, kuliste lub kuliste lekko spłaszczone,  

o żółtawym, zwięzłym, soczystym, słodkim miąższu, lekko gorzkawym 

w jabłkach niedostatecznie wyrośniętych, do bezpośredniego spożycia.  

Powinny być zbierane w 2. lub 3. dekadzie IX.  

Drzewa duże. Późno rozpoczynają owocowanie. Obficie plonują co 

drugi rok.  



 

Reneta Kulona 

Owoce duże, kuliste lub kuliste lekko spłaszczone, nieco asyme-

tryczne, o żółtawo-zielonkawym, dość luźnym, kruchym, słodko-

kwaskowatym, lekko korzennym miąższu, na przetwory i do 

bezpośredniego spożycia.  

Do zbioru nadają się pod koniec IX.  

Drzewa duże. Zaczynają owocować niezbyt wcześnie, ale później dają 

prawie co roku obfite plony.  



 

Szara Reneta 

Owoce stosunkowo duże, kuliste lekko spłaszczone, o zielonkawym, 

dość zwięzłym, średnio soczystym, wyraźnie kwaskowatym miąższu, 

przede wszystkim na susz, szarlotkę, przetwory, do surówek i sałatek. 

 Dojrzewają pod koniec IX.  

Drzewa duże. Niezbyt wcześnie wchodzą w owocowanie. Obficie  

plonują co drugi rok.  



Boiken 

Owoce średnio duże, zwykle kulistostożkowate, często wyraźnie 

żebrowane przy kielichu, o białym, zwięzłym, soczystym, początkowo 

bardzo kwaśnym miąższu, przede wszystkim na przetwory, szarlotkę, 

do surówek i sałatek.  

Dojrzewają w połowie X.  

Drzewa średniej wielkości. Wcześnie rozpoczynają owocowanie, ale 

później nie każdego roku dają obfite plony.  


