
Malwina –super późna !

malwina jest bardzo  późną odmianą. 
Malwina jest krzyżówką z „Sophie” x klon od Schimmelpfeng, 
Weihenstefan, Niemcy.

Krzyżowanie było zrobione w 1998 roku przez Piotra 
Stoppel, Kressbronn.

JAKOŚĆ OWOCÓW

Owoce są duże, twarde i o dużym połysku. Zrywać dla po-
trzeb hurtowych należy blado czerwone, wówczas ich smak 
jest dobry. W pełni dojrzałe są doskonałe. Owoce Malwina 
są przyjemne dla oka, zarówno w koszyku, jak i  w szalce. Jej 
aromat przypomina „truskawki-owoce z ogrodu babci” jak 
klienci czasami ją określają.

KWITNIENIE I ZBIÓR 

Liście  ciemno zielone, średniej wielkości i byłszczące. Kwia-
tostany Malwiny są schowane pod liśćmi i samopylne. 
Biorąc pod uwagę, energiczny wzrostu rośliny, późne sadze-
nie jest godne polecenia. Nawozy azotowe powinny być sto-
sowane bardzo ostrożnie, z uwzględnieniem klimatu  i gleby 
(jak wzrost będzie zbyt energiczny istotnie może to obniżyć 
wielkość zbioru). 

PRODUKCJA OWOCÓW

Malwina dojrzewa jako ostatnia wśród dostępnych obecnie 
odmian późnych. Wytycza nowe standardy dla odmian na 
potrzeby krótkich kanałów handlowych. Już na starcie jest 
jakieś 22 dni po Elsanta (12 dni po Florencji). Jak zostanie za-
stosowana słoma celem opóźnienia  to owoce będą dojrze-
wać  dopiero około 30 dni po Elsanta.

Plon Malwiny są o 10 - 15% niższe niż Elsanta (i około 20% 
niższe gdy jest zastosowana słoma).Procentowość dużych 
owoców wynosi 85% (a około 77% z uprawy okrytej na opóź-
nienie słomą). Oznacza to, że odsetek owoców klasy 1 jest 

wyższa niż z Elsanta. Koszty zbioru są o 10 do 15%  wyższe ze względu na krótkie szypułki i duży pokrój liści. Około 3% owoców jest 
genetycznie wadliwych i na owocach tworzą się małe liście.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY 

Roślina jest bardzo wytrzymała i energiczna. Malwina jest bardzo silną rośliną o dużej odporności na choroby. Jest odporna na 
Verticillium, bardzo mało podatna na gnicie owoców i wysoce lub nawet w pełni odporna na szarą pleśń. Malwina wytrzymuje 
intensywny deszcz i jest mało podatna na słoneczne oparzenia.

UWAGA!

Należy szczególną uwagą zwrócić na szkodniki - kwieciaka malinowca, oraz wciornastki.

Sadzonki dostępne w:  

Flevoplant Polska Sp z o.o.  
Duraczewo 8, 66-535 Goscim  
Tel:   95 762 42 49  
Fax:  95 762 42 49   
Mob: 501 409 957 Zbigniew Pisarek
zbigniewpisarek@flevoplant.pl  
www.flevoplant.pl  
Te informacje są dostarczone z naszych wczesniejszych doświadczeń związanych z uprawą nowych odmian. Goossens Flevoplant nie ponosi odpowiedzialności za lokalne uwarunkowania 

i rzeczywiste wdrazanie zaleceń. Malwina jest odmianą chronioną prawem właściciela. Sprzedaz roslin i ich części, rozmnażanie(nawet na własne potrzeby) bez licencji jest zabronione .




