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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 543/2011, 

7. juuni 2011, 

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud 

rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja 

sektoriga (muudetud Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2019/428) 

I LISA 

 

B osa 

 

1. OSA: ÕUNTE TURUSTAMISSTANDARD 

I. TOOTE MÄÄRATLUS 

Käesolevat standardit kohaldatakse Malus domestica Borkh. õunasortide 

(kultivaride) suhtes, mida tuleb tarbijale müüa värskelt, välja arvatud 

tööstuslikuks töötlemiseks ettenähtud õunad. 

II. KVALITEEDINÕUDED 

Normis määratletakse müügivalmis ja pakendatud õunte kvaliteedinõuded. 

Lähetamisjärgsetel etappidel võib toodetel siiski esineda vastupidiselt standardi 

nõuetele: 

— vähest värskuse ja turdumuse vähenemist, 

— Ekstraklassi mittekuuluvate toodete puhul nende bioloogilisest arengust või 

riknemisohust põhjustatud vähest kvaliteedi halvenemist 

 

A. Miinimumnõuded 

 Võttes arvesse iga klassi erinõudeid ja lubatud hälbeid, peavad kõikide 

klasside õunad olema: 

– terved, 

– veatud; tarbimiseks kõlbmatud mädanenud või riknenud tooted ei ole 

lubatud, 

– puhtad, nähtavate võõrkehadeta, 

– taimekahjuriteta, 

– taimekahjurite poolt viljalihale tekitatud kahjustusteta, 

– tugeva klaasistuseta, välja arvatud märget „V“ kandvad sordid, 
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– ebatavalise pinnaniiskuseta, 

– võõra lõhna ja maitseta. 

 Õunad peavad olema niisuguses valmimisastmes ja seisukorras, et: 

–  taluvad vedu ja käitlemist ning 

– need jõuavad sihtkohta rahuldavas seisukorras. 

B. Nõuded küpsuse kohta 

 Õunad peavad olema hästi arenenud ja piisavalt küpsed. 

 Need peavad olema niisuguses valmimis- ja küpsusastmes, et nende 

küpsemine võib jätkuda sordiomadustele vastava küpsusastmeni. 

 Küpsuse miinimumnõuete kontrollimiseks võib võtta arvesse mitmeid 

parameetreid (nt morfoloogiline aspekt, maitse, kõvadus ja 

murdumisnäitaja). 

C. Liigitamine 

 Õunad liigitatakse kolme järgnevalt määratletud klassi. 

i) Ekstraklass 

Selle klassi õunad peavad olema eriti hea kvaliteediga. Need peavad olema 

sordile vastavate omadustega1 ja nende vars peab olema terve. 

 Õunad peavad olema sordile omaste järgmiste pinnavärvuse 

miinimumtunnustega: 

– värvusrühma A puhul 3/4 üldpinnast punase värvusega, 

– värvusrühma B puhul on 1/2 üldpinnast punasekirju, 

– värvusrühma C puhul on 1/3 üldpinnast kergelt punakas, 

punakas või triibuline. 

 Viljaliha peab olema täiesti veatu. 

 Viljad peavad olema veatud, välja arvatud tühised pindmised vead, 

kui need ei mõjuta toote üldilmet, kvaliteeti, säilivust ega esitusviisi 

pakendis: 

– väga tühised pindmised vead, 

– väga tühine korgistumine, 2 näiteks: 

– pruunid laigud, mis ei ulatu varre kinnituskohast 

väljapoole ega ole krobeline ja/või 

– vähesed ja üksikud korgistumisjäljed. 

                                                 
1 Värvuse ja korgistumisega seotud sortide mittetäielik nimekiri 

on esitatud käesoleva standardi liites. 
2 Käesoleva satndardi liites „R”-iga märgitud sortidele ei kohaldata korgistumiskriteeriumeid. 
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ii) I klass 

 Selle klassi õunad peavad olema hea kvaliteediga. Need peavad 

olema sordile vastavate omadustega3. 

 Õunad peavad olema sordile omaste järgmiste pinnavärvuse 

miinimumtunnustega: 

– värvusrühma A puhul 1/2 üldpinnast punase värvusega, 

– värvusrühma B puhul 1/3 üldpinnast punasekirju, 

– värvusrühma C puhul on 1/10 üldpinnast kergelt punakas, 

punakas või triibuline. 

 Viljaliha peab olema täiesti veatu. 

 Õuntel võivad olla järgmised tühised vead, kui need ei mõjuta toote 

üldilmet, kvaliteeti, säilivust ega esitusviisi pakendis: 

– tühised kujuvead, 

– tühised valmimisvead, 

– tühised värvusvead, 

– väikesed muljutised, mis ei ületa 1 cm2 kogu pinnast ega ole 

muutunud värvusega,  

– väikesed pindmised vead, mis ei tohi ületada: 

– 2 cm pikliku kujuga pindmiste vigade puhul, 

– 1 cm2 kogu pinnast muude vigade puhul, välja arvatud 

kärntõvest (Venturia inaequalis) kahjustatud ala, mis ei 

tohi ületada 0,25 cm2 kogu pinnast, 

– väga tühine korgistumine, 4 näiteks: 

– pruunid laigud, mis võivad ulatuda varre kinnituskohast 

või karikaõõnsusest natuke väljapoole, kuid ei tohi olla 

krobelised ja/või 

– õhuke, võrgutaoline korgistumine, mis ei ületa 1/5 vilja 

kogupinnast ega ei erine oluliselt puuvilja üldisest 

värvusest ja/või 

– tugev korgistumine, mis ei ületa 1/20 vilja kogupinnast, 

samal ajal kui õhuke võrgutaoline korgistumine ja tugev 

korgistumine kokku ei tohi ületada 1/5 puuvilja 

kogupinnast. 

                                                 
3 Värvuse ja korgistumise järgi liigitatud õunasortide mittetäielik nimekiri on sätestatud 

käesoleva standardi liites. 
4 Korgistumiskriteeriumeid ei kohaldata liites „R”-iga märgitud sortide suhtes. 
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 Vars võib puududa, kui murdumiskoht on puhas ning 

ümbritsev koor vigastamata. 

iii) II klass 

 Sellesse klassi kuuluvad õunad, mida ei või liigitada kõrgematesse 

klassidesse, kuid mis vastavad eespool nimetatud 

miinimumnõuetele. 

 Viljaliha peab olema suuremate vigadeta. 

 Õuntel võivad olla järgmised vead, kui on säilinud põhilised 

kvaliteedi- ja säilivusomadused ning esitusviisi omadused: 

– kujuvead, 

– valmimisvead, 

– värvusvead, 

– väikesed muljutised, mis ei ületa 1,5 cm2 pinnast ning mis 

võivad olla veidi muutunud värvusega, 

– pindmised vead, mis ei tohi ületada: 

– 4 cm pikliku kujuga pindmiste vigade puhul, 

– 2,5 cm2 kogu pinnast muude vigade puhul, välja arvatud 

kärntõvest (Venturia inaequalis) kahjustatud ala, mis ei 

tohi ületada 1 cm2 kogu pinnast; 

– väga tühine korgistumine,5 näiteks: 

– pruunid laigud, mis võivad ulatuda varre kinnituskohast 

või karikaõõnsusest väljapoole ja võivad olla veidi 

krobelised ja/või 

– õhuke, võrgutaoline korgistumine, mis ei ületa 1/2 

puuvilja kogupinnast ega ei erine oluliselt puuvilja 

üldisest värvusest ja/või 

– tugev korgistumine, mis ei ületa 1/3 vilja kogupinnast, 

samal ajal kui 

– õhuke võrgutaoline korgistumine ja tugev korgistumine 

kokku ei tohi ületada 1/2 puuvilja kogupinnast.  

III. SUURUSNÕUDED 

Suurus määratakse kindlaks kas ristlõike suurima läbimõõdu või kaalu alusel. 

Miinimumsuurus ristlõike läbimõõduna on 60 mm või kaalutuna 90 g. 

Väiksemaid viljad on vastuvõetavad, kui toote Brixi arv on suurem kui 10,5° 

Brix või sellega võrdne ning suurus ei ole väiksem kui 50 mm või 70 g. 

                                                 
5 Korgistumiskriteeriumeid ei kohaldata käesoleva standardi liites „R”-iga märgitud sortide suhtes. 
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Ühtlase suuruse tagamiseks pakendis ei ületa ühe pakendi viljade suurus: 

a) läbimõõdu järgi määratud viljad:  

– 5 mm ekstraklassi viljade ning kihiti ridadesse paigutatud I ja II 

klassi puuviljade puhul. Õunasortide „Bramley's Seedling” 

(„Bramley”, „Triomphe de Kiel”) ja „Horneburger” õunte läbimõõdu 

erinevus võib olla kuni 10 mm, ning 

– 10 mm I klassi viljade puhul, mis on pakitud pakendisse lahtiselt või 

müügipakendisse. Õunasortide „Bramley's Seedling” („Bramley”, 

„Triomphe de Kiel”) ja „Horneburger” õunte läbimõõdu erinevus 

võib olla siiski kuni 20 mm; või 

b) kaalu järgi määratud viljad: 

– kihiti ridadesse paigutatud ekstraklassi õunte ning I ja II klassi õunte 

puhul: 

 

Vahemik (g) Kaalu erinevus (g) 

70–90 15 g 

91–135 20 g 

136–200 30 g 

201–300 40 g 

> 300 50 g 

– I klassi viljade puhul, mis on pakitud pakendisse lahtiselt või 

müügipakendisse: 

 

Vahemik (g) Ühtsus (g) 

70–135 35 

136–300 70 

> 300 100 

Ühtse suuruse nõue ei kehti II klassi viljade suhtes, mis on pakitud pakendisse lahtiselt 

või müügipakendisse. 

Käesoleva standardi liites „M“-ga märgitud väikeseviljaliste õunasortide suurusnõudeid 

ei kohaldata. Nende väikeseviljaliste sortide Brixi arv peab olema vähemalt 120. 

IV. HÄLBEID KÄSITLEVAD NÕUDED 

 Kõigis turustusetappides võib igas pakendis olla tooteid, mille kvaliteet ja suurus 

ei vasta pakendil näidatud klassi nõuetele. 

A. Kvaliteedihälbed 

i) Ekstraklass 

 Lubatud on koguhälve, mille puhul õunte arvust või kaalust 5% ei 

vasta selle klassi nõuetele, kuid vastab I klassi nõuetele. Selle hälbe 
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piirides võib olla kokku kuni 0,5% toodetest, mis vastavad II klassi 

kvaliteedinõuetele. 

ii) I klass 

 Lubatud on koguhälve, mille puhul õunte arvust või kaalust 10% ei 

vasta selle klassi nõuetele, kuid vastab II klassi nõuetele. Selle hälbe 

piirides võib olla kokku kuni 1% toodetest, mis ei vasta II klassi 

kvaliteedi- ega miinimumnõuetele või on riknenud.  

iii) II klass 

 Lubatud on koguhälve, mille puhul õunte arvust või kaalust 10% ei 

vasta selle klassi nõuetele ega miinimumnõuetele. Selle hälbe 

piirides võib olla kokku kuni 2% riknenud tooteid.  

B. Suurushälbed 

 Kõikide klasside puhul: lubatud on koguhälve, mille puhul 10% õunte 

arvust või kaalust ei vasta suurusnõuetele. Kõnealune hälve ei hõlma 

järgmise suurusega tooteid: 

– läbimõõt kuni 5 mm miinimumläbimõõdust väiksem, 

– kuni 10 g miinimumkaalust väiksem. 

V. ESITUSVIISI KÄSITLEVAD NÕUDED 

A. Ühtsus 

 Kõigi pakendite sisu peab olema ühtlane ja sisaldama ainult sama 

päritoluga, sama sorti, sama kvaliteedi ja suurusega (kui toode sorditakse 

suuruse järgi) ja sama küpsusastmega õunu.  

 Ekstraklassi viljad peavad olema ka värvuselt ühtlased. 

 Selgelt eri sorti õunte segu võib siiski pakkida ühte müügipakendisse 

tingimusel, et need on ühtlase kvaliteediga ning iga asjaomase sordi kaupa 

ühesuguse päritoluga.  

 Pakendi sisu nähtav osa peab esindama kogu pakendi sisu. 

Laseriga kantud teave ei tohiks tekitada vigu viljalihale või puuvilja 

pinnale. 

B. Pakendamine 

 Õunad peavad olema pakitud nii, et need on nõuetekohaselt kaitstud. 

Eelkõige peavad üle 3 kg netokaaluga müügipakendid olema piisavalt 

jäigad, et tagada toote nõuetekohane kaitse. 

 Pakendi sisematerjal peab olema puhas ja niisugune, et see ei riku toodet 

välis- ega seespidiselt. Kaubanduslike andmetega varustatud materjalide, 

eelkõige paberi või templite kasutamine on lubatud, kui trükkimisel on 

kasutatud mürgivaba tinti või etikettide kinnitamisel mürgivaba liimi. 
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 Üksikule tootele kinnitatavad kleebised peavad olema sellised, et pärast 

eemaldamist ei jääks neist nähtavaid liimijälgi ega pinnakahjustusi. 

Laseriga kantud teave ei tohiks tekitada vigu viljalihale või puuvilja 

pinnale. 

 Pakend peab olema ilma igasuguste võõrkehadeta. 

VI. MÄRGISTAMISNÕUDED 

Iga pakendi* ühel küljel peavad olema loetavate, püsivate ja väljastpoolt 

nähtavate tähtedega järgmised andmed. 

A. Identifitseerimistunnused 

 Pakendaja ja/või lähetaja nimi ja aadress (näiteks: 

tänav/linn/piirkond/postiindeks ja riik, kui see erneb päritoluriigist). 

 Selle teabe võib asendada: 

– kõikidel pakenditel, välja arvatud kinnispakkidel, ametlikult 

väljastatud või tunnustatud koodmärgiga, mis tähistab pakendajat 

ja/või lähetajat ja mis on kantud märke „Pakendaja ja/või lähetaja” 

(või samaväärsed lühendid) vahetusse lähedusse. Koodmärgile peab 

eelnema tunnustava riigi ISO 3166 kahetäheline riigi/piirkonna 

kood, kui ei ole tegemist päritoluriigiga; 

– ainult kinnispakkide puhul Euroopa Liidu piires registreeritud müüja 

nime ja aadressiga, mis on kantud märke „Pakendatud (kelle jaoks)” 

või samaväärse märke vahetusse lähedusse. Sellisel juhul peab 

märgistusel olema ka pakendajat ja/või lähetajat tähistav kood. 

Müüja annab selle koodi tähenduse kohta kontrolliasutusele sellist 

teavet, mida viimane vajalikuks peab. 

B. Toote liik 

– „Õunad”, kui pakendi sisu ei ole nähtav, 

– sordi nimi. Selgelt eri sorti õunte segu puhul kõikide eri sortide 

nimetused. 

– Sordinime võib asendada sünonüümiga. Kaubanime** võib lisada 

ainult sordi nimele või sünonüümile. Sordikaitsega mutantide puhul 

võib sordinime asendada põhisordi nimega. Sordikaitseta mutantide 

puhul võib selle mutandi nime märkida ainult põhisordi nime lisana. 

– „Väikeseviljaline sort“, kui see on asjakohane. 

C. Toote päritolu 

 Päritoluriik6 ja vajaduse korral tootmispiirkond või üleriigiline, piirkondlik 

või kohalik nimetus 
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 Selgelt eri sorti erineva päritoluga õunte segu puhul on iga asjakohase 

sordi nime kõrval päritoluriigi märge. 

D. Kaubanduslikud andmed 

– Klass 

– Suurus või kihiti pakitud viljade puhul viljade arv. 

 Kui vilju identifitseeritakse suuruse järgi, tuleks suurus märkida: 

a) ühtsuse eeskirjadega hõlmatud toote puhul miinimum- ja 

maksimumläbimõõduna või miinimum- ja maksimumkaaluna; 

b) ühtsuse eeskirjadega hõlmamata toote puhul pakendis oleva 

väikseima puuvilja läbimõõdu või kaaluna, millele järgnevad sõnad 

„ja rohkem” või muu samaväärne märge, või vajaduse korral 

pakendi suurima puuvilja läbimõõdu või kaaluna. 

E. Ametlik kontrollimärk (ei ole kohustuslik) 

Esimeses lõigus nõutud andmeid ei pea märkima pakenditele, kui need 

sisaldavad müügipakendeid, mis on väljastpoolt selgelt nähtavad ja kõikidele 

müügipakenditele on kantud kõnealused andmed. Nimetatud pakenditel ei tohi 

olla eksitavaid märgiseid. Kui kõnealused pakendid pannakse välja kaubaalustel, 

peavad vastavad märked olema pandud nähtavalt vähemalt kahele kaubaaluse 

küljele. 

 

Liide 

Õunasortide mittetäielik nimekiri 

Puuviljasordid, mis ei kuulu kõnealusesse nimekirja, liigitatakse vastavalt nende 

sordiomadustele. 

Mõnda järgmises tabelis loetletud sorti võib turustada nime all, mis on kaubamärgina 

kaitstud või millele taotletakse sellist kaitset ühes või mitmes riigis. Järgmise tabeli kolm 

veergu selliseid kaubamärke ei sisalda. Mõned tuntud kaubamärgid on nimetatud 

neljandas veerus üksnes teavitamise eesmärgil. 

Selgitus 

M = väikeseviljaline (miniatuurne) 

R = korgistunud koorega sort 

V = klaasistus (vesisüdamik) 

* = mutantvorm, millel puudub sordikaitse, kuid mis on seotud registreeritud/kaitstud 

                                                                                                                                                  
(*) Nimetatud märgistust käsitlevaid sätteid ei kohaldata pakendis esitatud müügipakendite puhul. Kuid 

neid kohaldatakse eraldiseisvate müügipakendite puhul 

(**) Kaubanimi võib olla kaubamärk, mis on kaubamärgina kaitstud või millele taotletakse sellist kaitset, 

või mis tahes muu kaubanduslik nimetus. 
6    Märkida tuleb täis- või tavanimi.  
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kaubamärgiga; tärniga tähistamata mutantvormid on sordikaitsega 

Sordid Mutantvorm Sünonüümid Kaubamärgid Värvusrühm Lisatingimused 

African Red     Aafrika Carmine 

™ 

B   

Akane   Tohoku 3, 

Primerouge 
  B   

Alkmene   Early Windsor   C   

Alwa       B   

Amasya       B   

Ambrosia     Ambrosia ® B   

Annurca       B   

Ariane     Les Naturianes 

® 

B   

Arlet   Swiss Gourmet   B R 

AW 106     Sapora ® C   

Belgica       B   

Belle de 

Boskoop 
  Schone van 

Boskoop, 

Goudreinette 

  D R 

  Boskoop rouge Red Boskoop, 

Roter Boskoop, 

Rode Boskoop 

  B R 
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  Boskoop 

Valastrid 
    B R 

Berlepsch   Freiherr von 

Berlepsch 
  C   

  Berlepsch 

rouge 

Red Berlepsch, 

Roter 

Berlepsch 

  B   

Braeburn       B   

  Hidala   Hillwell ® A   

  Joburn   Aurora ™, Red 

Braeburn ™, 

Southern Rose 

™ 

A   

  Lochbuie Red 

Braeburn 
    A   

  Mahana Red 

Braeburn 
  Redfield ® A   

  Mariri Red   Eve ™, Aporo 

® 

A   

  Royal 

Braeburn 
    A   

Bramley's 

Seedling 
  Bramley, 

Triomphe de 

Kiel 

  D   

Cardinal       B   
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Caudle     Cameo ®, 

Camela® 

B   

  Cauflight   Cameo ®, 

Camela® 

A   

CIV323     Isaaq ® B   

CIVG198     Modi ® A   

Civni     Rubens ® B   

Collina       C   

Coop 38     Goldrush ®, 

Delisdor ® 

D R 

Coop 39     Crimson Crisp 

® 

A   

Coop 43     Juliet ® B   

Coromandel 

Red 
  Corodel   A   

Cortland       B   

Cox's Orange 

Pippin 
  Cox orange, 

Cox's O.P. 
  C R 

Cripps Pink     Pink Lady ®, 

Flavor Rose ® 

C   

  Lady in Red   Pink Lady ® B   

  Rosy Glow   Pink Lady ® B   
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  Ruby Pink     B   

Cripps Red     Sundowner ™, 

Joya ® 

B   

Dalinbel     Antares ® B R 

Delblush     Tentation ® D   

Delcorf     Delbarestivale ® C   

  Celeste     B   

  Bruggers 

Festivale 
  Sissired ® A   

  Dalili   Ambassy ® A   

  Wonik*   Appache ® A   

Delcoros     Autento ® A   

Delgollune     Delbard Jubilé 

® 

B   

Delicious 

ordinaire 
  Ordinary 

Delicious 
  B   

Discovery       C   

Dykmanns 

Zoet 
      C   

Egremont 

Russet 
      D R 
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Elise   De Roblos, 

Red Delight 
  A   

Elstar       C   

  Bel-El   Red Elswout ® C   

  Daliest   Elista ® C   

  Daliter   Elton ™ C   

  Elshof     C   

  Elstar 

Boerekamp 
  Excellent Star ® C   

  Elstar Palm   Elstar PCP ® C   

  Goedhof   Elnica ® C   

  Red Elstar     C   

  RNA9842   Red Flame ® C   

  Valstar     C   

  Vermuel   Elrosa ® C   

Empire       A   

Fiesta   Red Pippin   C   

Fresco     Wellant ® B R 

Fuji       B V 
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  Aztec   Fuji Zhen ® A V 

  Brak   Fuji Kiku ® 8 B V 

  Fuji Fubrax   Fuji Kiku ® 

Fubrax 

B V 

  Fuji Supreme     A V 

  Heisei Fuji   Beni Shogun ® A V 

  Raku-Raku     B V 

Gala       C   

  Baigent   Brookfield ® A   

  Bigigalaprim   Early Red Gala 

® 

B   

  Fengal   Gala Venus A   

  Gala Schnico   Schniga ® A   

  Gala Schnico 

Red 
  Schniga ® A   

  Galaval     A   

  Galaxy   Selekta ® B   

  Gilmac   Neon ® A   

  Imperial Gala     B   

  Jugula     B   
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  Mitchgla   Mondial Gala ® B   

  Natali Gala     B   

  Regal Prince   Gala Must ® B   

  Royal Beaut     A   

  Simmons   Buckeye ® Gala A   

Gloster       B   

Golden 972       D   

Golden 

Delicious 
  Golden   D   

  CG10 Yellow 

Delicious 
  Smothee ® D   

  Golden 

Delicious 

Reinders 

  Reinders ® D   

  Golden Parsi   Da Rosa ® D   

  Leratess   Pink Gold ® D   

  Quemoni   Rosagold ® D   

Goldstar     Rezista Gold 

Granny ® 

D   

Gradigold     Golden Supreme 

™, Golden 

Extreme ™ 

D   
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Gradiyel     Goldkiss ® D   

Granny 

Smith 
      D   

  Dalivair   Challenger ® D   

Gravensteiner   Gravenstein   D   

Hokuto       C   

Holsteiner 

Cox 
  Holstein   C R 

Honeycrisp     Honeycrunch ® C   

Horneburger       D   

Idared       B   

  Idaredest     B   

  Najdared     B   

Ingrid Marie       B R 

James Grieve       D   

Jonagold       C   

  Early Jonagold   Milenga ® C   

  Dalyrian     C   

  Decosta     C   
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  Jonagold 

Boerekamp 
  Early Queen ® C   

  Jonagold 

Novajo 

Veulemanns   C   

  Jonagored   Morren's 

Jonagored ® 

C   

  Jonagored 

Supra 
  Morren's 

Jonagored ® 

Supra ® 

C   

  Red Jonaprince   Wilton's ®, Red 

Prince ® 

C   

  Rubinstar     C   

  Schneica Jonica   C   

  Vivista     C   

Jonathan       B   

Karmijn de 

Sonnaville 
      C R 

La 

Flamboyante 
    Mairac ® B   

Laxton's 

Superb 
      C R 

Ligol       B   

Lobo       B   
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Lurefresh     Redlove ® Era 

® 

A   

Lureprec     Redlove ® Circe 

® 

A   

Luregust     Redlove ® 

Calypso ® 

A   

Luresweet     Redlove ® 

Odysso ® 

A   

Maigold       B   

Maribelle     Lola ® B   

McIntosh       B   

Melrose       C   

Milwa     Diwa ®, Junami 

® 

B   

Moonglo       C   

Morgenduft   Imperatore   B   

Mountain 

Cove 
    Ginger Gold ™ D   

Mutsu   Crispin   D   

Newton       C   

Nicogreen     Greenstar ® D   
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Nicoter     Kanzi ® B   

Northern Spy       C   

Ohrin   Orin   D   

Paula Red       B   

Pinova     Corail ® C   

  RoHo 3615   Evelina ® B   

Piros       C   

Plumac     Koru ® B   

Prem A153     Lemonade ®, 

Honeymoon ® 

C   

Prem A17     Smitten ® C   

Prem A280     Sweetie™ B   

Prem A96     Rockit ™ B M 

Rafzubin     Rubinette ® C   

  Rafzubex   Rubinette ® 

Rosso 

A   

Rajka     Rezista 

Romelike ® 

B   

Red 

Delicious 
  Rouge 

américaine 
  A   
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  Campsur   Red Chief ® A   

  Erovan   Early Red One 

® 

A   

  Evasni   Scarlet Spur ® A   

  Stark Delicious     A   

  Starking     C   

  Starkrimson     A   

  Starkspur     A   

  Topred     A   

  Trumdor   Oregon Spur 

Delicious ® 

A   

Reine des 

Reinettes 
  Gold Parmoné, 

Goldparmäne 
  C V 

Reinette grise 

du Canada 
  Graue 

Kanadarenette, 

Renetta Canada 

  D R 

Rome Beauty   Belle de Rome, 

Rome, Rome 

Sport 

  B   

Rubin       C   

Rubinola       B   

Šampion   Shampion, 

Champion, 
  B   
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Szampion 

  Reno 2     A   

  Šampion Arno Szampion Arno   A   

Santana       B   

Sciearly     Pacific Beauty 

™ 

A   

Scifresh     Jazz ™ B   

Sciglo     Southern Snap 

™ 

A   

Scilate     Envy ® B   

Sciray   GS48   A   

Scired     Pacific Queen 

™ 

A R 

Sciros     Pacific Rose ™ A   

Senshu       C   

Spartan       A   

Stayman       B   

Summerred       B   

Sunrise       A   

Sunset       D R 
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Suntan       D R 

Sweet 

Caroline 
      C   

Topaz       B   

Tydeman's 

Early 

Worcester 

  Tydeman's 

Early 
  B   

Tsugaru       C   

UEB32642     Opal ® D   

Worcester 

Pearmain 
      B   

York       B   

Zari       B   

 


