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Astrakaani Gyllenkrok
Kesäomena
Menestymisvyöhyke: II (III)
Kalmarissa eläneen aatelisen mukaan nimetty lajike 1800-luvun alusta. Hedelmä punahohtoinen, erittäin
maukas ja arvostettu syöntiomena.
Gallen (Jaatsin omena)
Kesäomena
Menestymisvyöhyke: V
1800-luvulta Akseli Gallén-Kallelan äidin Matildan siemenkylvöstä. Hedelmä keskikoinen, keltainen,
mietohappoinen, kypsyttyään kuulakas ja hienoarominen. Kypsyy epätasaisesti elokuun puolivälissä,
hedelmä ei putoa puusta. Aikais- ja runsassatoinen, ruvenkestävä.
Kersti
Kesäomena
Menestymisvyöhyke: V
Mikkelissä Sokeri-Mironin siemenestä syntynyt makea kesälajike. Hedelmä keskikokoinen, vaalean
keltainen, punaviiruinen, lähes hapoton. Puu hyvin talvenkestävä. Tarvitsee pölyttäjän.
Lepaan meloni
Kesäomena
Menestymisvyöhyke: V
Lepaan hedelmätarhasta 1830-luvulta. Hedelmä pienehkö, vihertävänkeltainen. Malto mehukas, hapoton,
makea, hyvin C-vitamiinipitoinen. Hyvä pölyttäjä.
Lohjan kirkas

Kesäomena

Menestymisvyöhyke: III

Lohjalla 1920 luvulla syntynyt Valkea Kuulaan ja Gyllenkrokin Astrakaanin risteymä. Hedelmä
kookas, vaalea, paikoin punaviiruinen. Lievähappoinen, täyteläisen makea ja
miellyttäväarominen. Kypsänä hyvin mehukas. Todella hieno kesähedelmä. Suositellaan
lämmintä kasvupaikkaa.
Pirja
Aikainen kesäomena
Menestymisvyöhyke: IV-V
Pirja on Huvituksen ja Melban risteytys. Hedelmä on pienehkö, kauniin punaviiruinen. Kypsyy heinäkuun
lopussa. Malto on pehmeää ja hienorakeista. Maku aromaattinen, hyvin miellyttävä. Puu on aikaissatoinen
ja satoisa, hillittykasvuinen ja sopii säleikköpuuksi. Kukkii melko aikaisin, talveentuu aikaisin.
Snygg
Myöhäinen kesäomena
Menestymisvyöhyke: V
Hyvinkäältä 1880-luvulta. Hedelmä keskikokoinen tai suuri, punaviiruinen. Imelänhappoinen, mehukas,
raikas. Hyvä syönti- ja taloushedelmä. Aikaissatoinen. Puu hillittykasvuinen. Sopii säleikköpuuksi.
Tallinnan (Räävelin) päärynäomena
Myöhäinen kesäomena Menestymisvyöhyke: III
Eestiläinen lajike 1700-luvulta. Hedelmä keskikokoinen tai suuri, jossa punertava peiteväri. Malto tiivistä,
hyvin mehukasta ja usein läpikuultavaa. Maku hieno, päärynäarominen. Korkea C-vitamiinipitoisuus.
Tshudnoje
Kesäomena
Menestymisvyöhyke: V
(Ihmeellinen) Kookas erinomaisen makuinen kesäomena. Omena kellertävä, värinä tummaa punaa.
Ruvenkestävä. Aikaissatoinen ja satoisa. Puun korkeus vain noin. 2-2,5 m.. Hyvin talvenkestävä.
Uralskoje nalifnoje
Kesäomena
Menestymisvyöhyke: VI
Eräs maailman pakkasenkestävimpiä omenia. Hedelmä on pieni, mutta hyvän makuinen. Sato alkaa
aikaisin. Puu jää pienikokoiseksi, ja se on latvukseltaan osittain riippuva.
Valkea Nalif
Kesäomena
Menestymisvyöhyke: IV (V)
Suomeen Pietarista 1800-luvulla. Hedelmä suuri, kypsänä vihreänvalkoinen. Malto valkoinen, pehmeä ja
mehukas, mieto, miellyttävän hapahko ja makea. Aikais- ja suurisatoinen, mutta oma siitepöly huonosti
itävää. Hyvä pöytä- ja talousomena.
Viurilan ananas
Myöhäinen kesäomena
Menestymisvyöhyke: II (III)
Viurilan kartanosta. Hedelmä keskikokoinen tai kookas, kellanvihreällä pohjalla viiruja ja pisteitä. Kaunis ja
erittäin hyvänmakuinen herkkuomena. Puu kasvaa isoksi.

Ananaskaneli
Syysomena
Menestymisvyöhyke: V-VI
Vanhin ja kestävin kanelilajike. Hedelmä oranssinruskehtava, voimakkaasti kanelimausteinen, isompi kuin
punakaneli. Erittäin kestävä ja terve. Tulee myöhään satoikään, runsassatoinen. Hyvä pölyttäjä.
Grenman
Syysomena
Menestymisvyöhyke: V
Mikkelistä 1800-luvun loppupuolelta. Hedelmä pienehkö, litteänpyöreä, kellanruskea, viiruinen. Malto on
hienorakeinen, mehevä, miellyttävän viinihappoinen, makeahko, mausteinen. Terve.
Jättimelba
Syysomena
Menestymisvyöhyke: III
Suomalainen uusi jaloste, jota suositellaan Melban tilalle sitä parempana. Hedelmä on kookas, lähes
kokonaan punainen, hienoarominen. Malto on valkeaa ja mehukasta. Satoisuus on hyvä ja tasainen.
Kovrovoje
Syysomena
Menestymisvyöhyke: III
Omena on suuri vihreänkeltainen, jossa on punaista peiteväriä. Se on makeanhappoinen, hyvin maukas.
Ruvenkestävä. Hyvin runsaan sadon takia puu on tuettava. Aikaissatoinen. Lajike on kääpiökasvuinen,
korkeudeltaan noin 2 m.
Moskovan päärynäomena
Syysomena
Menestymisvyöhyke: IV
Pietarista Mustialaan vuonna 1881. Oksat kestäviä. Kukinta lyhyt ja aikainen. Hedelmä keskikokoinen,
keltainen, punaviiruinen. Maku hieno, päärynämausteinen, viinihappoinen. Annettava kypsyä puussa. Sopii
savimaille. Aikaissatoinen, terve, luomuviljelyyn sopiva. Hyvä sekä pöytäomenaksi että talouskäyttöön.
Osennaje nizkorosloje
Syysomena
Menestymisvyöhyke: V
Omena on keskikokoinen, keltaisenvalkoinen, jossa aavistus punaista. Malto on happamanmakeaa, hyvän
makuista. Ruvenkestävä. Sato alkaa 3-vuotiaana ja on hyvin runsas. Lajike on puolikääpiöivä saavuttaen
vain 2,5 metrin korkeuden.
Pekka
Syysomena
Menestymisvyöhyke: II (III)
Uusi MTT:n lajike. Puu jää pienikokoiseksi ja harvaksi. Hedelmä on keskikoinen, tumman
purppuranpunainen, lähes musta. Malto ja mehu on punertavaa. Pierteän happoinen, sokerinen ja maukas.
Prizemlennoje
Syysomena
Menestymisvyöhyke: V
Omena on keskikokoinen tai kookas. Väri vihreänkeltainen, jossa on kirkkaan punaista peiteväriä,
erinomaisen makuinen. Ruvenkestävä. Sato alkaa 2 vuotiaana. Hyvin satoisa. Puolikääpiöivänä puun
korkeus on vain 2,5 m.
Safran Pohjola
Syysomena
Menestymisvyöhyke: IV (V)
Keltakanelin ja Renet Orleanskin risteymä. Hedelmä keskikokoinen, kaunis, täysin punainen pöytähedelmä.
Aikaissatoinen, satoisa. Puu hillittykasvuinen. Ruvenkestävä.
Sandra
Syysomena
Menestymisvyöhyke: III
MTT:n uusi lajike (Lobo*Huvitus). Hedelmä keskikokoinen tai suuri, kellanvihreä pohjaväri on lähes
kokonaan hienojen viirujen peittämä. Mehukas ja hapokkaan makea, hyvä pöytäomena. Aikaissatoinen.
Särsö (Cloetta)
Syysomena
Menestymisvyöhyke: III (IV)
Tukholman läänissä 1800-luvun lopussa syntynyt. Hedelmä keskikokoista suurempi, oranssipisteinen tai viiruinen. Malto kiinteä, lievästi happoinen, vähän makea, hienostunut aromi. Hedelmä kypsyy syyslokakuussa ja säilyy pari kuukautta. Aikaissatoinen. Terve, parhaita luomulajikkeitamme.

Konsta
Syys-talviomena
Menestymisvyöhyke: III
MTT:n risteytys Lobo*Antonovka. Hedelmä keskikokoa suurempi, lähes kokonaan punainen. Malto
valkoista, kiinteää, miellyttävän happoinen ja mietoarominen. Kypsyy lokakuussa, säilyy pari kuukautta.
Terve ja satoisa.
Podsnezhnik
Talviomena
Menestymisvyöhyke: V
(Lumenalainen) Tämä lajike jää hyvin matalaksi 1,5 metriseksi, jopa pensasmaiseksi. Omena on kookas,
erinomaisen makuinen, keltainen, jossa on vähän punaista, ruvenkestävä. Sato alkaa 2-3-vuotiaana.

Rescue
Paratiisiomena
Menestymisvyöhyke: IV
Kukat valkeat, hedelmä tulipunainen, n 4 cm, syötävä hedelmä. Iso kukinta.

