
ZAPYLACZE OZDOBNE 

MALUS 

Informacje pozaumowne 

Średnie okresy kwitnienia w Dolinie Loary (dane CTIFL) 
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Zalety zapylaczy ozdobnych w jabłoniowych sadach  

produkcyjnych 

 - Kwitnienie obfite i długie 
 - Kwitną na drewnie różnego wieku, zwłaszcza na  

przyrostach rocznych 
 - Do nasadzeń w kwaterach jednoodmianowych 
 - Mniejsza wrażliwość na choroby i szkodniki 
 - Pracownicy nie pomieszają odmian 
 - Slabsza wegetacja pozwala na sadzenie w miejscu 

drzewka lub pomiedzy drzewkami 
 - Niezwykły genotyp S zapewnia lepszą kompatybilność 
 - Lepsze zapylanie powoduje lepszą skuteczność 

przerzedzania chemicznego 
 - Zapylają odmiany triploidalne 
 - Zapylacze ozdobne (Malus) generalnie nie wpadają w 

przemienność 

Zapylacz Floribunda Perpetu® Evereste C.O.V. 
Najwcześniejszy 
Pochodzenie: selekcja z INRA (Francja) 
Wigor: średni do silnego 
Odporność: odporny na parcha (gen Vf), mało wrażliwy na  
zarazę ogniową i mało wrażliwy na mączniaka  
Kwitnienie: bardzo obfite na drewnie 1 i 2 letnim 
Pyłki: bardzo obfite. Siła kiełkowania 45% 
Owoce: małe, czerwonopomarańczowe wielkości wiśni, długo 
wiszące na drzewie, nawet niepryskane nie są siedliskiem 
owocowki 

Zapylacz Pumila Golden Gem 
Pochodzenie: słabo znane 
Wigor: słaby 
Odporność: odporny na parcha (gen Vf). Umiarkowanie  
podatny na mączniaka. Nie jest podatny na zarazę ogniową 
Kwitnienie: białe, na drewnie 1 lub 2 letnim. Bardzo szybkie 
wejście w kwitnienie w okresie obejmującym  koniec Evereste i 
początek Baugene 
Pyłek: obfity, prawie zbyt atrakcyjny dla pszczół 
Średnia zdolność kiełkowania 48% 
Owoc: żółtopomarańczowy, bardzo małego kalibru 

Zapylacz Baugène C.O.V. 
Pochodzenie: selekcja z INRA (Francja) 
Wigor: słaby 
Odporność: odporny na parcha (gen Vf) 
Kwitnienie: białe, rozpoczynające się po Evereste 
Owoc: pomarańczowy 

Zapylacz Golden Hornet 
Pochodzenie: Wielka Brytania 
Wigor: średni do silnego, mało rozgałęziony 
Odporność: niewrażliwy na parcha i zarazę ogniową 
Kwitnienie: białe, obfite i mało rozprzestrzenione. Wrażliwy na 
przemienność 
Pyłek: bardzo obfity, wydostający się nawet przy niskiej  
temperaturze 
Owoc: żółtozłotawy, błyszczący 

Zapylacz Bauflor C.O.V. 
Najpoźniejszy 
Pochodzenie: selekcja z INRA (Francja) 
Wigor: słaby 
Odporność: odporny na parcha (gen Vf) 
Kwitnienie: białe, późne. Umiarkowanie wrażliwy na  
przemienność 
Owoc: kremowy 

Dobrze wiedzieć: 
Zapylaczy ozdobnych nie należy 

szczepić w sadach,  
ponieważ są podatne na choroby 

zwyrodnieniowe Malus Bauflor 

Malus Baugene Malus Perpetu® Evereste 

Malus Golden Gem Malus Golden Hornet 


