Malus domestica 'Cortland Wicki'
jabłoń 'Cortland Wicki'
Ta roślina nie ma jeszcze galerii zdjęć.
Polska odmiana jabłoni rodząca smaczne owoce z ładnym rumieńcem. Mutant odmiany 'Cortland' znaleziony przez Leona Wickiego koło
Kartuz. Drzewo rośnie średnio ślinie, tworzy kuliste korony z charakterystycznie zwisającymi pędami. Liście ciemnozielone. Starsze
drzewa mają skłonność do ogołacania się. Pąki kwiatowe zawiązują się na końcach długopędów oraz na krótkopędach. Kwitnie na
przełomie kwietnia i maja. Owoce średnie do dużych, wyrównane, spłaszczone od strony szypułki. Skórka mocna, zielonkawożółta,
pokryta prawie w całości intensywnym, karminowowiśniowym rumieńcem z ciemniejszymi smugami i sinawym nalotem. Odmiana
bardzo dobrze się wybarwia każdego sezonu. Dojrzałość zbiorcza przypada na początku października, a konsumpcyjna od końca
listopada. Jabłka mogą być przechowywane w chłodni do końca lutego, a w kontrolowanej atmosferze do kwietnia. Drzewo owocuje
obficie i corocznie, nie ma specjalnych wymagać stanowiskowych i glebowych. Najlepiej rośnie na glebach żyznych, przepuszczalnych,
umiarkowanie wilgotnych, na stanowiskach słonecznych. Odmiana bardzo wytrzymała na mróz. Niestety charakteryzuje się bardzo
wysoką podatnością na mączniaka jabłoni, dużą wrażliwość na parcha jabłoni i średnią na zarazę ogniową, jednocześnie jest odporna na
zgorzele kory. Polecana do uprawy w ogrodach przydomowych dla smacznych owoców.
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