
Cilësitë e varieteteve te reja të mollës
-

Në �danishten Zemblak Korçë, së bashku me grupin e prodhuesve të �danishtes kemi testuar 35 varietetet te reja, 
ku 10 prej tyre kanë zhvillim dhe përshtatshmëri të mirë.

Nga vlerësimi i 10 varieteteve të mollës për cilësitë e frutit rezultojnë:
- Kanë fruta me pamje të mirë, me ngjyrën karakteristike dhe tërheqëse.
- Kanë tul të fortë, kërcitës, të lëngshëm, të ëmbël dhe me aciditet.
- Kanë aroma dhe shije shumë të mira dhe të veçanta.
- Kanë periudha të ndryshme pjekje që �llon në �llim Shtatori deri në fund Tetori.
- Zgjerojne periudhën e vjeljes dhe zonën e kultivimit 
- Kanë cilësi të mira, të qëndrueshëm ndaj kromës dhe paraqesin avantazhe ndaj varieteteve ekzistues.
                                                                     ….drejt zgjerimit te gam�s varietore dhe strukturimi sipas zonave klimatike.

1.  GALA Brookfield ® Baigent
Forma: Trung-konik, është mjaft homogjen, me tërheqje të mirë tregtare 
Ngjyra: E kuqe-portokall dhe arrin nga 50-70 %, ngjyra e sfondit e verdhë nӫ 

bezhë. 
Madhesia: Mesatare 70-75 mm 
Tuli: Kërcitës (krokant), i lëngëshëm, aromatik, me aciditet të ulët ka shije 

të mirë.               
 Ka 12 % sheqer në vjelje, 
Piqet: Në fillim shtatori dhe ruhet për 3-4 muaj.

4.  Braeburn Aporo (Maniri Red)
Forma:  Trung konik
Ngjyra: Me ngjyrë të kuqe rreth 90 %.
Madhesia:  80-90 mm, kokrrat janë uniforme 
Tuli:  I fortë, i lëngshëm, me aciditet.  
 Sheqeri 15 %,  fortësia 12-12.5 kg/cm2
Pjekja: Në mes të Tetorit. Rezistent ndaj kromës.

3.  Dalitron 
Forma:  Trung konik i zgjatur
Ngjyra: E verdhe ne portokalli     
Madhesia:  70-90 mm dhe çahet tek bishti në tejpjekje
Tuli:  Ngjyrë krem, aromatik, i shijshëm, i lëngshëm, i ӫmblel me pak acid. 

Sheqeri 14.5 %, fortësia 9.5-10.5 kg/cm2
Pjekja: Në fund të Shtatorit.

2.  Gala Buckeye ®Simmons
Forma:  Trung konik
Ngjyra: E kuqe me pikla në violet     

Madhesia:  70-75 mm dhe çahet tek bishti në tejpjekje. 
Tuli:  Ngjyrë krem, aromatik, i shijshëm, i lëngshëm  

Sheqeri 13.5 %,  fortësia 9-10 kg/cm2
Pjekja: Në fund të Shtatorit



5.  Crimson Crips
Forma:  Vezake
Ngjyra: E kuqe në portokall
Madhesia:  70-75 mm, kokrra homogjene 
Tuli:  I fortë me ngjyrë kremi shijshëm, pak acid. 
 Sheqeri 12 %,  fortësia 11.5 kg/cm2
Pjekja: Në mes të Tetorit. Reziztent nga kroma, preket pak nga hiri

6.  Fuji 
Forma:  E rrumbullakët, e shtypur,
Ngjyra: E kuqe në violetë 
Madhesia:  75-80 mm, kokrra homogjene 
Tuli:  I fortë me ngjyrë të bardhë shija e mirë, pak acid, i ëmbël. 
 Sheqeri 15 %,  fortësia 9.5 kg/cm2
Pjekja: Në mes të Tetorit

7.  Red Delicious - Jeromine
Forma:  Trung-konik dhe pamje të mirë.
Ngjyra: Dominante e kuqe-violet, me ngjyrim 100 % të lëkurës (70-75 mm)
Madhesia:   Madhësi të mirë (70-75 mm),
Tuli:  I lëngëshëm, me aciditet të ulët, i ëmbël, me aromë e shije të mire. 

Ka 12 % sheqer 
Pjekja: Në fund shtatori dhe ruhet për 3-4 muaj.

8.  Super Red Chief
Forma:  Trung konik
Ngjyra:       Dominante e kuqe-violet.
Madhesia:  70-75 mm
Tuli:  Të fortë dhe cilësor, i lëngëshëm, me aciditet të ulët.   
 Sheqeri 12 %,  fortësia 11.5 kg/cm2
Pjekja: Në mes të Shtatorit

9.  Dalinssweet
Forma:  E rrumbullakët
Ngjyra: E kuqe në vishnje 
Madhesia:  75-95mm, kokrrat janë uniforme 
Tuli:  I fortë me ngjyrë të bardhë shija e mirë, pak acid. 
 Sheqeri 13 %,  fortësia 9.5 kg/cm2
Pjekja: Në mes të Tetorit. Rezistent ndaj kromës

10. Golden Reinders
Forma:  Rrumbullake të zgjatur 
Ngjyra: Ngjyra e verdhë-jeshile, me sfond të verdhë 
Madhesia:  70-75 mm, kokrrat janë uniforme, nuk preket nga rrjeta 
Tuli:  I fortë, i lëngshëm, me aciditet  
 Sheqeri 12 %,  fortësia 12-12.5 kg/cm2
Pjekja: Në mes të Shtatorit


