Прима. Плодовете са средно едри до едри,
кълбовидноконични до кълбовидноплоски, често
несиметрични. Понякога откъм чашката имат
ръбове. Узряват около 20 – 25 август.
Кожицата е дебела, здрава, покрита повече от
половината с размита винено- до тъмночервена
окраска и с лек восъчен налеп. Плодовото месо е
жълтеникаво, сочно, сладко-кисело, с добро до
много добро качество. Плодовете издържат на
транспорт и се съхраняват при хладилни условия
около 3 месеца.Дървото е силнорастящо. Устойчив
е на струпясване и слабо чувствителен към
брашнеста мана. Негови опрашители са Виста
бела, Молиз делишес, Флорина.
Джонаголд. Плодовете са едри, с кълбовидноконусовидна форма, леко ребристи. Кожицата е
здрава, с основен зелено-жълт цвят, покрита с
тъмночервени ивици или пламъци. Плодовото
месо е кремаво, сочно, сладко, ароматично, с
добра киселинност и много добро качество.
Плодовете зреят към края на септември. В
хладилници се съхраняват до 5 – 6 месеца.
Дървото има умерен до силен растеж. Сортът е
лош опрашител. Добре се опрашва от групата на
Червена превъзходна, Мелроуз, Грени Смит.
Сортът получава висока цена на Европейския
пазар, особено неговите червенооцветени мутации
като Джонагоред, Кинг Джонаголд, Йоника и
др.
Мелроуз.
Плодовете
са
много
едри,
плоскозакръглени. Зреят около края на септември.
Кожицата е тънка, жълто-зелена, покрита почти
изцяло с яркочервена до тъмночервена окраска.
Плодовото месо е бледокремаво, умерено сочно,
сладко-кисело, с лек приятен аромат и с много
добро до отлично качество. Съхранява се при
обикновени условия до началото на януари, а в
хладилни съоръжения до март – април. В края на
съхранението плодовете придобиват брашнеста
консистенция.
Дървото
е
умерено
до
силнорастящо. Сортът е добър опрашител за
Глостер, Смути, Белголден, Морспър голден,
Муцу, Грени Смит. Опрашва се от Златна пармена,
групата на Златна превъзходна, Глостер, Грени
Смит. Не се опрашва от групата Червена
превъзходна.

Муцу (Криспин). Плодовете са много
едри,
кълбовидноконусовидни,
слабо
асиметрични, пресечени откъм дръжката и в
повечето случаи имат слабо очертаващи се ребра.
Узряват към края на септември – началото
на
октомври.
Кожицата
е
гладка,
зеленожълтеникава в беритбена и лимоненожълта
в консумативна зрелост. Понякога откъм
слънчевата страна получава розов оттенък.
Устойчива е на ръждивост. Плодовото месо е
жълтеникаво, сочно, сладко, слабо кисело,
умерено ароматично и с много добро качество.
Консумативната зрелост настъпва в края на
ноември – началото на декември. Запазва се до
края на януари, а при хладилни условия и до
началото на април. Дървото е силнорастящо.
Сортът е лош опрашител,а се опрашва от Грени
Смит, Мелроуз и от групата на Червена
превъзходна.
Флорина (Керина). Плодовете са средно
едри и имат заобленоконична и леко асиметрична
форма. Кожицата е с жълто-зелен основен цвят,
почти изцяло покрита с яркочервен до
виолетовочервен на ивици и размит цвят.
По нея има многобройни бели подкожни точици и
восъчен налеп, придаващи особено красив външен
вид на плода. Плодовото месо е бяло до кремаво,
сочно, сладко, слабо кисело, ароматично, с много
добро качество. Беритбената зрелост настъпва към
края на септември – началото на октомври, а в повисоките места – около10 дни по-късно.
Плодовете се запазват до края на април в хладилни
условия, а при обикновени – до януари –
февруари. Дървото е със силен растеж. Сортът е
устойчив на струпясване и толерантен на
брашнеста мана, огнен пригор, листни въшки.
Добри опрашители за него са вариететите на
Червена превъзходна, Смути, Грени Смит,
Морспър голден.
Чадел. Плодовете са средноедри до едри с
кълбовидноконична
форма.
Кожицата
е
жълтозелена оцветена с размит и на ивици червен
цвят. Плодовото месо е кремаво, сочно, с
освежаващ сладко-кисел вкус, приятен аромат и
много добро до отлично качество. Беритбената
зрелост настъпва към края на септември.
Съхранява се много добре – до февруари в
обикновени условия и до на края април в
хладилник.

Айдъред. Плодовете са едри до много едри с
кълбовидна, слабо сплесната форма. Кожицата е
размито червено оцветена. Плодовото месо е
белезникаво, умерено сочно, приятно сладкокисело, с много добро качество. Беритбената
зрелост настъпва в края на септември и началото
на октомври. До края на ноември се съхраняват
при обикновени условия, а в хладилници – до края
на март – април. Дървото е умеренорастящо.
Цъфти рано и е добър опрашител. Подходящи
опрашители са Златна превъзходна, Грени Смит,
Зимна бананова, Златна пармена и Червена
превъзходна. Силно чувствителен е на брашнеста
мана и огнен пригор, поради което не трябва да се
засажда в райони нападнати от този пригор.
Шарден. Плодовете са едри до много едри с
кълбовидна до закръгленоконусовидна форма.
Кожицата е зелено-жълта до златистожълта, без
ръждавини,
гладка.
Плодовото
месо
е
жълтеникаво, сочно, слабо кисело и ароматично, с
много добро качество. Узряват в началото на
октомври. В хладилници плодовете се съхраняват
около 6 месеца, а при обикновени условия до
февруари-март. Дървото има силен растеж. Сортът
е триплоиден, т. е. лош опрашител. Опрашва се от
вариететите на Червена превъзходна, Прима и
Грени Смит. С вариететите на Златна превъзходна
образува интерстерилна група – т. е. те не могат да
го опрашват.
Грени Смит. Плодовете са средно едри, със
закръгленоконусовидна до плоскокръгла правилна
форма. Кожицата е мазна, зелена в беритбена
зрелост, а по-късно жълто-зелена, рядко със слаб
руменец, което се смята за недостатък. Плодовото
месо е белезникаво, а по-късно жълтеникаво,
плътно, умерено сочно, кисело, слабо сладко, с лек
аромат и до много добро качество. Беритбената
зрелост на плодовете настъпва през втората
половина на октомври. По-рано обраните плодове
не развиват изцяло вкусовите си качества. При
обикновени условия се съхраняват до март, а в
хладилници
до
април-май.
Дървото
е
силнорастящо с прибрана корона. Сортът се
опрашва от Молиз делишес, вариететите на
Червена и Златна превъзходна, Мелроуз и
Айвания. Изисква по-топли месторастения с
осигурено напояване, с продължителна и топла
есен.

