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OFERTA WDROŻENIOWA  

 
‘PUTINKA’ – nowa odmiana jabłoni 

 
Słowa kluczowe: jabłoń, odmiana, parch, mączniak, zaraza ogniowa, Malus Mill. 
 
 

Opis wdrożenia: 

Odmiana ‘Putinka’ (rodowód: ‘Braeburn’ 

x ‘Pinova’, numer hodowlany J-9805-02) 

została zgłoszona 17.12.2014 r. do 

krajowego rejestru odmian COBORU 

(nr wniosku S 897) i księgi ochrony 

wyłącznego prawa (nr wniosku S 259 – 

TS 255). Odmianę wyhodowano 

w Zakładzie Hodowli Roślin Ogrodniczych 

Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. 

 

Opis morfologiczny: 

Drzewo rośnie słabo lub średnio silnie, 

tworzy koronę lekko stożkowatą, 

średnio zagęszczoną. Owoce średniej 

wielkości i duże, kulisto-stożkowate, 

o bardzo atrakcyjnym, wyrównanym 

i szlachetnym kształcie. Skórka owoców 

jest zielono-żółta, pokryta w większości 

ciemnoczerwonym rumieńcem. Miąższ 

kremowy, soczysty, kruchy, chrupki, 

bardzo smaczny. 

Inne właściwości: 

Odmiana wcześnie wchodzi w okres 

owocowania, dojrzałość zbiorczą owoce 

osiągają w drugiej połowie września, 

a konsumpcyjną – przechowywane 

w zwykłej chłodni – w połowie listopada. 

Owoce bardzo dobrze przechowują się 

zarówno w zwykłej chłodni (do końca 

marca), jak i w chłodni z KA (do końca 

czerwca).  

Przy braku przerzedzania kwiatów 

odmiana wykazuje tendencję do 

przemiennego owocowania.  

Odmiana mało podatna na parcha 

jabłoni, średnio podatna na mączniaka 

jabłoni i zarazę ogniową. Dotychczas nie 

obserwowano objawów uszkodzeń 

drzew powodowanych przez niskie 

ujemne temperatury.  
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JABŁOŃ – ‘PUTINKA’  
Rodowód: ‘Braeburn’ × ‘Pinova’ 

 

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne 

Odmiana ‘Putinka’ jest wartościową odmianą deserową jabłoni, o owocach dobrej 

jakości i wysokich walorach przechowalniczych, owoce bardzo dobrze przechowują się 

zarówno w zwykłej chłodni (do końca marca), jak i w chłodni KA (do końca czerwca), 

przydatną zarówno do tradycyjnej uprawy towarowej, integrowanej, jak i amatorskiej. 
 

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa 

Gospodarstwa sadownicze i szkółkarskie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, działkowcy 

 
Autorzy oferty wdrożeniowej: 
Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych. 
 

Twórcy odmiany:  
dr Mariusz Lewandowski 
tel. (46) 834 54 10 
e-mail: Mariusz.Lewandowski@inhort.pl 
 
prof. dr hab. Edward Żurawicz 
tel. (46) 834 54 25 
e-mail: Edward.Zurawicz@inhort.pl 
 
mgr Jolanta Kubik 
tel. (46) 834 54 33 
e-mail: Jolanta.Kubik@inhort.pl 
 
Krzysztof Strojny 
tel. (46) 834 52 78 
 
 
 

Praca wykonana w Instytucie Ogrodnictwa w ramach Programu Wieloletniego (2015-2020), Zadanie 1.2 
„Tworzenie i wdrażanie postępu biologicznego w systemie zrównoważonej produkcji sadowniczej (hodowla 
odpornościowa, jakościowa i adaptacyjna)”, finansowanego przez MRiRW. 
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