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LIITE I  

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/428 mukaan. Muuttuneet ja uudet kohdat korostettu sinisellä. 

B OSA 

Kaupan pitämisen erityisvaatimukset 

 

1 OSA: OMENOIDEN KAUPAN PITÄMISEN VAATIMUKSET 

 

 I. TUOTTEEN MÄÄRITELMÄ  

Nämä vaatimukset koskevat Malus domestica Borkh. -lajin omenoita, jotka on tarkoitettu toimitettaviksi 

kuluttajille tuoreina, teolliseen jalostukseen tarkoitettuja omenoita lukuun ottamatta.  

 

II. LAATUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET  

Näiden vaatimusten tarkoituksena on määritellä kauppakunnostettujen ja pakattujen omenoiden laatu.  

Lähettämistä seuraavissa vaiheissa tuotteissa voi kuitenkin esiintyä suhteessa vaatimuksiin  

— vähäistä tuoreuden ja täyden nestejännityksen vähenemistä,  

— muissa kuin ekstraluokkaan kuuluvissa tuotteissa vähäisiä tuotteiden kehittymisestä ja 

pilaantumisalttiudesta johtuvia muutoksia.  

A. Vähimmäisvaatimukset  

Ottaen huomioon kullekin luokalle vahvistetut erityissäännökset ja sallitut poikkeamat omenoiden on kaikissa 

luokissa oltava 

— eheitä,  

— terveitä; tuotteita, joissa on mätää tai jotka ovat muuten pilaantuneet ravinnoksi kelpaamattomiksi, ei 

sallita,  

— puhtaita, lähes vailla näkyviä vieraita aineita,  

— lähes vailla tuholaisia,  

— vailla tuholaisten mallolle aiheuttamia vaurioita,  

— vailla vakavaa lasittumatautia, lukuun ottamatta lajikkeita, joihin on merkitty näiden vaatimusten 

lisäyksessä ”>L”>,  

— vailla epätavallista pintakosteutta,  

— vailla vierasta hajua ja/tai makua.  

Omenoiden kehitysasteen ja kunnon on oltava sellainen, että omenat  

— kestävät kuljetuksen ja käsittelyn sekä  

— saapuvat tyydyttävässä kunnossa määräpaikkaan.  

B. Kypsyysastetta koskevat vaatimukset  

Omenoiden on oltava riittävän kehittyneitä ja kypsiä.  

Omenoiden kehitys- ja kypsyysasteen on oltava sellainen, että omenoiden kypsyminen voi jatkua ja ne 

voivat saavuttaa lajikkeelle sopivan kypsyysasteen.  



 
 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 543/2011, LIITE I, B OSA, Kaupan pitämisen erityisvaatimukset 

Kypsyysastetta koskevien vaatimusten tarkastamiseksi voidaan ottaa huomioon useita muuttujia (esim. 

muoto, maku, kiinteys ja refraktometriluku).  

C. Luokittelu  

Omenat luokitellaan kolmeen luokkaan seuraavasti:  

i) Ekstraluokka  

Tähän luokkaan luokiteltujen omenoiden on oltava erittäin hyvälaatuisia. Niiden on oltava ominaisuuksiltaan 

lajikkeelle (1) tyypillisiä, ja kannan on oltava vahingoittumaton.  

Omenoissa on oltava vähintään seuraavat lajikkeen väriominaisuudet:  

— A-väriryhmässä kolme neljäsosaa kokonaispinnasta on punainen,  

— B-väriryhmässä puolet kokonaispinnasta on punakirjava,  

— C-väriryhmässä kolmannes kokonaispinnasta on kevyesti punainen, punertava tai juovikas,  

— D-väriryhmässä ei ole väriä koskevia vähimmäisvaatimuksia.  

Mallon on oltava täysin vahingoittumaton.  

Omenoiden on oltava täysin virheettömiä, lukuun ottamatta hyvin vähäisiä pintavirheitä, jotka eivät vaikuta 

tuotteen yleisulkonäköön, laatuun, säilyvyyteen ja pakkauksen ulkoasuun:  

— hyvin vähäiset kuorivauriot,  

— hyvin vähäistä ruskealaikkuisuutta (2), kuten  

— ruskeita laikkuja, jotka eivät ulotu kantakuoppaa laajemmalle ja jotka eivät ole karheita, ja/tai  

— vähäistä erillistä ruskealaikkuisuutta.  

ii) I luokka  

Tähän luokkaan luokiteltujen omenoiden on oltava hyvälaatuisia. Niiden on oltava ominaisuuksiltaan 

lajikkeelle tyypillisiä (3). 

Omenoissa on oltava vähintään seuraavat lajikkeen väriominaisuudet:  

— A-väriryhmässä puolet kokonaispinnasta on punainen,  

— B-väriryhmässä kolmannes kokonaispinnasta on punakirjava,  

— C-väriryhmässä kymmenesosa kokonaispinnasta on kevyesti punainen, punertava tai juovikas,  

— D-väriryhmässä ei ole väriä koskevia vähimmäisvaatimuksia.  

Mallon on oltava täysin vahingoittumaton.  

Tuotteissa voi kuitenkin olla seuraavanlaisia vähäisiä virheitä, jos ne eivät vaikuta tuotteen yleisulkonäköön, 

laatuun, säilyvyyteen ja pakkauksen ulkoasuun:  

— vähäinen muotovirhe,  

— vähäinen kehitysvirhe,  

                                                           
(1) Näiden vaatimusten lisäyksessä esitetään ohjeellinen lajikeluettelo, jossa mainitaan luokitus värin ja 

ruskealaikkuisuuden mukaan. 
(2) Lajikkeisiin, joihin on merkitty näiden vaatimusten lisäyksessä ”R”, ei sovelleta ruskealaikkuisuutta 

koskevia säännöksiä. 
(3) Näiden vaatimusten lisäyksessä esitetään ohjeellinen lajikeluettelo, jossa mainitaan luokitus värin ja 

ruskealaikkuisuuden mukaan. 
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— vähäinen värivirhe,  

— lieviä kolhiutumia, jotka eivät saa olla tummuneita ja joiden kokonaispinta-ala on enintään yksi 

neliösenttimetri,  

— vähäisiä kuorivaurioita, jotka eivät saa olla  

— muodoltaan pitkänomaisten virheiden osalta yli kahden senttimetrin pituisia,  

— muiden vikojen osalta yli yhtä neliösenttimetriä kokonaispinta-alaltaan, lukuun ottamatta 

hedelmärupea (Venturia inaequalis), jonka yhteispinta-ala ei saa olla yli 0,25 neliösenttimetriä,  

— vähäistä ruskealaikkuisuutta (4), kuten  

— ruskeita laikkuja, jotka voivat ulottua hieman kantakuoppaa laajemmalle mutta jotka eivät 

ole karheita, ja/tai  

— ohutta verkkomaista ruskealaikkuisuutta, jonka pinta-ala on enintään viidesosa hedelmän 

kokonaispinta-alasta ja joka ei poikkea voimakkaasti hedelmän yleisestä väristä, ja/tai  

— tiheää ruskealaikkuisuutta, jonka pinta-ala on enintään kahdeskymmenesosa hedelmän 

kokonaispinta-alasta,  

— ohuen verkkomaisen ja tiheän ruskealaikkuisuuden pinta-ala saa kuitenkin yhteensä olla 

enintään viidesosa hedelmän kokonaispinta-alasta.  

Omenoista voi puuttua kanta, jos se on irronnut siististi eikä kuori kantakuopassa ole vaurioitunut.  

iii) II luokka 

Tähän luokkaan kuuluvat omenat, joita ei voida luokitella ylempiin luokkiin, mutta jotka ovat edellä 

määriteltyjen vähimmäisvaatimusten mukaisia.  

Mallossa ei saa olla merkittäviä virheitä.  

Omenoissa voi olla seuraavanlaisia virheitä, jos niiden laatuun, säilyvyyteen ja tarjontamuotoon liittyvät 

olennaiset ominaispiirteet säilyvät muuttumattomina:  

— muotovirheitä,  

— kehitysvirheitä,  

— värivirheitä,  

—lieviä kolhiutumia, jotka voivat olla hiukan tummuneita ja joiden pinta-ala on enintään 1,5 neliösenttimetriä,  

— kuorivaurioita, jotka eivät saa olla  

— muodoltaan pitkänomaisten virheiden osalta yli neljän senttimetrin pituisia,  

— muiden vikojen osalta yli 2,5:tä neliösenttimetriä kokonaispinta-alaltaan, lukuun ottamatta 

hedelmärupea (Venturia inaequalis), jonka yhteispinta-ala ei saa olla yli yhtä neliösenttimetriä,  

— vähäistä ruskealaikkuisuutta (5), kuten  

— ruskeita laikkuja, jotka voivat ulottua kantakuoppaa laajemmalle ja olla hieman karheita, 

ja/tai  

                                                           
(4) Lajikkeisiin, joihin on merkitty näiden vaatimusten lisäyksessä ”>R”>, ei sovelleta ruskealaikkuisuutta 

koskevia säännöksiä. 
(5) Lajikkeisiin, joihin on merkitty näiden vaatimusten lisäyksessä ”>R”>, ei sovelleta ruskealaikkuisuutta 

koskevia säännöksiä. 
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— ohutta verkkomaista ruskealaikkuisuutta, jonka pinta-ala on enintään puolet hedelmän 

kokonaispinta-alasta ja joka ei poikkea voimakkaasti hedelmän yleisestä väristä, ja/tai  

— tiheää ruskealaikkuisuutta, jonka pinta-ala on enintään kolmannes hedelmän 

kokonaispinta-alasta,  

— ohuen verkkomaisen ja tiheän ruskealaikkuisuuden pinta-ala saa kuitenkin yhteensä olla 

enintään puolet hedelmän kokonaispinta-alasta.  

 

III. KOKOLUOKITTELUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET  

Koko määritetään joko poikkileikkauksen suurimman halkaisijan tai painon mukaan.  

Vähimmäiskoko on halkaisijan mukaan 60 millimetriä tai painon mukaan 90 grammaa. Kooltaan pienemmät 

hedelmät voidaan hyväksyä, jos tuotteen arvo Brixin asteikolla (6) on vähintään 10,5° ja koko on vähintään 

50 millimetriä tai 70 grammaa.  

Tasakokoisuuden varmistamiseksi saman pakkauksen tuotteiden kokoero saa olla  

a) halkaisijan mukaan määritellyillä hedelmillä  

— enintään viisi millimetriä, kun kyseessä ovat ekstraluokan hedelmät ja kerroksittain riveihin pakatut I ja II 

luokan hedelmät. Bramley's Seedling -lajikkeiden (Bramley, Triomphe de Kiel) ja Horneburger-lajikkeiden 

omenilla halkaisijoiden ero voi kuitenkin olla enintään 10 millimetriä, ja  

— enintään 10 millimetriä, kun kyseessä ovat myyntipakkauksessa tai irtotavarana pakkauksessa olevat I 

luokan hedelmät. Bramley's Seedling -lajikkeiden (Bramley, Triomphe de Kiel) ja Horneburger-lajikkeiden 

omenilla halkaisijoiden ero voi kuitenkin olla enintään 20 millimetriä  

b) painon mukaan määritellyillä hedelmillä  

— Kun kyseessä ovat ekstraluokan omenat ja kerroksittain riveihin pakatut I ja II luokan omenat:  

Koko (g) Painoero (g) 

70–90 15 g 

91–135 20 g 

136–200 30 g 

201–300 40 g 

> 300 50 g 

 

— Kun kyseessä ovat myyntipakkauksessa tai irtotavarana pakkauksessa olevat I luokan hedelmät:  

Koko (g) Tasakokoisuus (g) 

70–135 35 

136–300 70 

> 300 100 

 

Myyntipakkauksessa tai irtotavarana pakkauksessa oleville II luokan hedelmille ei ole vahvistettu 

tasakokoisuusvaatimusta. 

Miniomenalajikkeisiin, joihin on merkitty näiden vaatimusten lisäyksessä ”>M”>, ei sovelleta kokoluokittelua 

koskevia säännöksiä. Kyseisten miniatyyrilajikkeiden arvon on oltava Brixin asteikolla (7) vähintään 12°.  

                                                           
(6) Laskettuna OECD:n objektiivisia testejä koskevissa ohjeissa kuvatun mukaisesti, ohje saatavilla 

osoitteessa http://www.oecd. org/agriculture/fruit-vegetables/publications 
(7) Laskettuna OECD:n objektiivisia testejä koskevissa ohjeissa kuvatun mukaisesti, ohje saatavilla 

osoitteessa http://www.oecd. org/agriculture/fruit-vegetables/publications. 



 
 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 543/2011, LIITE I, B OSA, Kaupan pitämisen erityisvaatimukset 

IV. SALLITTUJA POIKKEAMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET  

Tuotteille, jotka eivät ole asianomaisen luokan vaatimusten mukaisia, sallitaan kaikissa kaupan pitämisen 

vaiheissa kussakin erässä eräitä laatu- ja kokopoikkeamia.  

A. Sallitut laatupoikkeamat  

i) Ekstraluokka  

Viisi prosenttia määrästä tai painosta saa olla omenoita, jotka eivät vastaa tämän luokan vaatimuksia mutta 

täyttävät I luokan vaatimukset. Tämän poikkeaman rajoissa enintään 0,5 prosenttia tuotteista voi olla 

sellaisia, jotka täyttävät II luokan laatuvaatimukset.  

ii) I luokka 

Kymmenen prosenttia määrästä tai painosta saa olla omenoita, jotka eivät vastaa tämän luokan vaatimuksia 

mutta täyttävät II luokan vaatimukset. Tämän poikkeaman rajoissa enintään yksi prosentti tuotteista voi olla 

sellaisia, jotka eivät täytä II luokan vaatimuksia eivätkä vähimmäisvaatimuksia tai joissa on mätää.  

iii) II luokka  

Kymmenen prosenttia määrästä tai painosta saa olla omenoita, jotka eivät vastaa tämän luokan vaatimuksia 

eivätkä täytä vähimmäisvaatimuksia. Tämän poikkeaman rajoissa enintään kaksi prosenttia tuotteista voi olla 

sellaisia, joissa on mätää.  

B. Sallitut kokopoikkeamat  

Kaikissa luokissa sallitaan kymmenen prosenttia määrästä tai painosta omenia, jotka eivät vastaa 

kokoluokittelua koskevia vaatimuksia. Sallittua poikkeamaa ei sovelleta tuotteisiin, jotka ovat  

— viisi millimetriä tai enemmän vähimmäiskokoa pienempiä,  

— 10 grammaa tai enemmän vähimmäispainoa kevyempiä.  

 

V. ESILLEPANOA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET  

A. Tasalaatuisuus  

Kunkin pakkauksen sisällön on oltava tasalaatuinen, ja pakkaus saa sisältää ainoastaan samaa alkuperää, 

lajiketta, laatuluokkaa, kokoluokkaa (jos tuotteet luokitellaan koon mukaan) ja kypsyysastetta olevia 

omenoita.  

Ekstraluokan hedelmien on oltava myös samanvärisiä.  

Myyntipakkaus voi kuitenkin sisältää eri omenalajikkeiden sekoituksia, jos lajikkeet eroavat selvästi toisistaan 

ja jos tuotteet ovat laadultaan tasalaatuisia ja kunkin lajikkeen osalta samaa alkuperää. Tasakokoisuutta ei 

edellytetä.  

Pakkauksen sisällön näkyvän osan on edustettava koko sisältöä. Tietojen merkitseminen laserilla 

yksittäiseen hedelmään ei saa aiheuttaa mallon tai kuoren vaurioita.  

B. Pakkaaminen  

Omenat on pakattava siten, että ne tulevat suojatuiksi asianmukaisella tavalla. Erityisesti yli kolmen 

kilogramman painoisten myyntipakkausten on oltava riittävän jäykkiä, jotta ne suojaisivat tuotetta 

asianmukaisesti.  

Pakkauksen sisällä käytettävien materiaalien on oltava puhtaita ja sellaisia, etteivät ne vahingoita tuotteita 

ulkoisesti tai sisäisesti. Kaupallisilla merkinnöillä varustettujen materiaalien, kuten paperien tai tarrojen käyttö 

sallitaan, jos painatuksessa käytetään myrkytöntä painoväriä ja kiinnityksessä myrkytöntä liimaa.  
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Yksittäisiin tuotteisiin kiinnitettävien tarrojen on oltava sellaisia, että niistä ei aiheudu niitä poistettaessa 

näkyviä liimajälkiä tai kuorivaurioita.  

Pakkauksissa ei saa olla mitään vieraita aineita.  

 

VI. MERKITSEMISTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET  

Kussakin pakkauksessa (8) on oltava merkittynä sen yhdelle puolelle selvin, pysyvin ja pakkauksen 

ulkopuolelle näkyvin kirjaimin seuraavat merkinnät: 

 A. Tunnistusmerkinnät  

Pakkaajan ja/tai lähettäjän nimi ja fyysinen osoite (katuosoite, postinumero, paikkakunta, ja jos osoite ei ole 

alkuperämaassa, on merkittävä myös maa).  

Tämä merkintä voidaan korvata seuraavasti:  

— kaikissa pakkauksissa valmispakkauksia lukuun ottamatta viranomaisen antama tai hyväksymä pakkaajaa 

ja/tai lähettäjää edustava koodi, jonka välittömässä läheisyydessä on maininta ”>pakkaaja ja/tai lähettäjä”> 

(tai vastaava lyhenne). Koodin eteen on merkittävä koodin tunnustaneen maan ISO 3166 -standardin 

mukainen maa- tai aluekoodi, jos kyseessä ei ole alkuperämaa,  

— yksinomaan valmispakkauksissa unionin alueelle sijoittautuneen myyjän nimi ja osoite, joiden 

välittömässä läheisyydessä on maininta ”>pakattu … varten”> tai muu vastaava maininta. Tällöin merkinnän 

on sisällettävä myös pakkaajaa ja/tai lähettäjää edustava koodi. Myyjän on annettava kaikki 

valvontayksiköiden tarpeellisiksi katsomat kyseisen koodin merkitystä koskevat tiedot.  

B. Tuote  

— Ilmaisu ”>omenoita”>, jos sisältö ei ole näkyvissä.  

— Lajikkeen nimi. Jos kyseessä on selvästi toisistaan eroavien omenalajikkeiden sekoitus, maininta 

jokaisesta lajikkeesta. Lajikkeen nimi voidaan korvata synonyymillä. Kauppanimi (9) voidaan merkitä 

ainoastaan lajikkeen nimen tai synonyymin täydennyksenä.  

Jos kyseessä on muunnos, jolla on lajikesuoja, lajikkeen perusnimi voidaan korvata tällä lajikkeen nimellä. 

Jos kyseessä on muunnos, jolla ei ole lajikesuojaa, muunnoksen nimi voidaan ilmoittaa ainoastaan lajikkeen 

perusnimen lisänä.  

— Tapauksen mukaan ilmaisu ”>miniatyyrilajike”>.  

C. Tuotteen alkuperä  

Alkuperämaa (10) ja vapaavalintaisesti viljelyalue tai kansallisen, alueellisen tai paikallisen tason paikannimi.  

Kun kyseessä on eri alkuperää olevien, selvästi toisistaan eroavien omenalajikkeiden sekoitus, kunkin 

lajikkeen nimen välittömässä läheisyydessä on mainittava lajikkeen alkuperämaa.  

D. Kaupalliset tiedot  

— Luokka  

— Kokoluokka tai kerroksittain riveihin pakatuista hedelmistä kappalemäärä.  

Jos tunnistusmerkinnät tehdään kokoluokan perusteella, kokoluokka on ilmoitettava  

                                                           
(8) Näitä merkitsemistä koskevia säännöksiä ei sovelleta pakkauksissa esitettyihin myyntipakkauksiin. Niitä 

sovelletaan kuitenkin erikseen esitettyihin myyntipakkauksiin. 
(9) Kauppanimi voi olla tavaramerkki, jolle on haettu suojaa tai jolle on myönnetty suoja, tai mikä tahansa 

muu kaupallinen nimitys. 
(10) Merkitään täydellinen nimi tai yleisesti käytetty nimi. 
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a) niiden hedelmien osalta, joihin sovelletaan tasakokoisuusvaatimuksia, vähimmäis- ja 

enimmäishalkaisijoina tai vähimmäis- ja enimmäispainoina;  

b) vapaavalinnaisesti niiden hedelmien osalta, joihin ei sovelleta tasakokoisuusvaatimuksia, pakkauksen 

pienimmän hedelmän halkaisijana tai painona, jonka perään lisätään maininta ”>ja enemmän”> tai muu 

vastaava ilmaisu tai tarvittaessa maininta pakkauksen suurimman hedelmän halkaisijasta tai painosta.  

E. Virallinen tarkastusmerkintä (vapaavalintainen)  

Ensimmäisessä alakohdassa esitettyjä merkintöjä ei tarvitse tehdä pakkauksiin, jotka sisältävät ulospäin 

selvästi näkyviä myyntipakkauksia, joihin kaikkiin on tehty kyseiset merkinnät. Kyseisiin pakkauksiin ei saa 

tehdä merkintöjä, jotka voisivat johtaa harhaan. Jos pakkaukset on pakattu kuormalavalle, kyseiset tiedot on 

annettava vähintään kuormalavan kahdelle sivulle näkyvästi sijoitetulla lomakkeella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 6.5.2019 
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Lisäys 
 
Omenalajikkeiden ohjeellinen luettelo 
 
Luetteloon sisältymättömien lajikkeiden hedelmät on luokiteltava niiden lajikeominaisuuksien mukaisesti.  
 
Eräitä jäljempänä olevaan taulukkoon kuuluvia lajikkeita voidaan pitää kaupan nimillä, joille on haettu 
tavaramerkkisuojaa tai saatu tavaramerkkisuoja yhdessä tai useammassa maassa. Tällaisia 
tavaramerkkejä ei ole tarkoitus esittää taulukon ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa sarakkeessa. 
Muutamia esimerkkejä tunnetuista tavaramerkeistä esitetään neljännessä sarakkeessa.  
 
Selitteet:  
M =miniatyyrilajike  
R =ruskealaikkuinen lajike  
L =lasittumatauti  
* =muunnos, jolla ei ole lajikesuojaa mutta joka liittyy rekisteröityyn/suojattuun tavaramerkkiin; jos 
muunnosta ei ole merkitty asteriskilla, kyseessä on suojattu lajike 
 

 

Lajike Muunnos Synonyymi Tavaramerkit Väriryhmä Muut 

vaatimukset 

African Red   African 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 

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  
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Bramley's 

Seedling 

 Bramley, Triomphe de 

Kiel 

 D  

Cardinal    B  

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  

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 

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  
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Fiesta  Red Pippin  C  

Fresco   Wellant ® B R 

Fuji    B L  

Aztec  Fuji Zhen ® A  L 

Brak  Fuji Kiku ® 8 B L 

Fuji Fubrax  Fuji Kiku ® Fubrax B  L 

Fuji Supreme   A  L 

Heisei Fuji  Beni Shogun ® A  L 

Raku-Raku   B  

 

L 

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  

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  

Gradiyel   Goldkiss ® D 

 

 

Granny Smith    D 

 

 

Dalivair  Challenger ® D 

 

 

Gravensteiner  Gravenstein  D  

Hokuto    C  

Holsteiner Cox  Holstein  C R 

Honeycrisp   Honeycrunch ® C  

Horneburger    C  

Idared    B  

Idaredest   B  

Najdared   B  

Ingrid Marie    B R 
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James Grieve    D  

Jonagold    C  

Early Jonagold  Milenga ® C  

Dalyrian   C  

Decosta   C  

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  

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  

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  
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Rafzubin   Rubinette ® C  

Rafzubex  Rubinette ® Rosso A  

Rajka   Rezista Romelike ® B 

 

 

Red Delicious  Rouge américaine  A  

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 L 

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, 

Szampion 
 B  

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 

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  
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