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Letní odrůdy jabloní
AMETYST
DARIA
DIMA
DISCOVERY
EVA

letní resist. odr., červ. plody, VIII-IX
James Grieve x Red June, zač. VIII
letní odr., červné líčko, VII-VIII
resistentní, atraktivní chutné plody, neotlačují se, VIII
letní červené atraktivní jablko, chuť dobrá,
aromatická, konec VII
HANA
letní jablko ze Střížovic, červeně žíhaný, velmi
šťavnatý plod, VIII
JAMES GRIEVE RED podzně letní, vynikající chuti VIII-XI
JULIA
dobrá kvalita plodů, červené, nenáročná, resist., letní, VIII
MANTET
velmi kvalitní plody, červené, slabá slupka, letní, VIII
MIO
červeně žíhaný kvalitní plod, letní, odolné
MIVIBE
letní odr., červenofialové líčko, tolerantní, VIII
PRŮSVITNÉ
stará letní odrůda „žňovky“; konec VIII
RED MELBA
fialovo červené atrakt. plody výborné chuti, letní VIII
Podzimní odrůdy jabloní
DEZERT
DIADEM
DOLORES
PRIMA
RUCLIVA

Golden x Coxova, IX-XII
raně zimní, odolná odrůda, kvalitní plody
resistentní, atraktivní aromatické plody, kříženec
Primy X-I
resistentní, atraktivní čevenofialové plody dobré
chuti, X-XI
kříženec Rubín x Clivia, jde o resistentní Rubín

Raně zimní odrůdy jabloní
ANETA
BOHEMIA
BOHEMIA GOLD
DALILA
DENÁR
DULCIT
ELSTAR
JARKA
LIPNO
LORD LAM RED
LOTOS
MATČINO
MELODIE
NABELLA

úrodný nenároč. resistent, atr. plody, konz. X-I
patří k nejoblíbenějším jabloním, sklizeň koncem IX,
konzumnost od XI – III
žlutá mutace odrůdy Bohemia
zimní odrůda do vyšších poloh, nahrazuje golden del.
resistentní, atraktivní žlutý plod, odolná náhrada
Golden
Dukát x Spencer, kvalitní, úrodná, resist., XI-XII
holanské křížení s Golden Del., raně zimní odrůda,
náročná na péči, velmi kvalitní
Resistentní náhrada Rubínu, vysoká plodnost a dobrá
kvalita plodů, vydrží až do dubna
Poměrně velkoplodá resistentní odrůda, IX-III
mimořádně úrodná zimní odrůda, kvalitní, X-XII
sladší chutné plody, odolná strupovitosti, X-XII
červeně pruh., dužnina žlutá, křehká, šťavnatá, sladká,
silně aromatická, velmi dobrá, X-I
resistentní strupovitosti, atraktivní, červené žíhání,
XI-II
křížení Matčino a Starking Delicious, vhodná náhrada
Matčino, resistentní, IX-I

ROZELA
RUBÍN
SELENA
SENTIMA
ŠAMPION
VANDA
Vltava
WEALTHY DOUBLE RED

resistentní, nenáročná, plodná, velmi dobré červeně
žíhané plody
větší plody, sklizeň koncem IX, konzumnost od XI – III i déle,

resistentní, vhodná i do chladnýc poloh, chuť velmi
dobrá X-I
nenáročná zimní odr, odolná chorobám, do II
kvalitní odrůda, i do chlad. poloh, konz. XI-I
raně zimní velmi úrodná, kvalitní, do vyšších poloh, XXII
atraktivní plod, resistentní, šamp. x Prima, konzum X-I
velmi dobrá a šťavnatá dužina, plod s červ. líčkem, IX-XI

Zimní odrůdy jabloní
ANGOLD
BIOGOLDEN
BLANÍK
BRAEBURN
COXOVA RENETA

DIAMANT
DOMINO
DUBLET
FLORINA
FRAGRANCE
GALA
GLOSTER
GOLDEN
DELICIOUS
IDARED
JONAGOLD
JONAGORED
JONALORD
KARMÍNA
NOVOMAC
ONTARIO
POHODA
PRIMADELA
PRODUKTA
RAJKA
Resista
ROSANA

resistentní, plodná nenáročná, harmonická chuť, XI-III
resistentní forma Golden ze Střížovic, do teplejších
poloh
zimní resistentní odrůda, odolná, červený plod, XI-III
atraktivní a chutné jablko velkovýrobního typu,
červené žíhání, zimní, X-V
Coxs Orange Red, mimořádně chutný červeně žíhaný
plod, náročná, málo odolná, X-II
resistetní křížení Šampionu z Těchobuzic, XI-III
resistentní, nenáročná, voňavá dužina, dobře
skladovatelná
golden x Jonathan, kvalitní zimní jablko, červené líčko,
XII-III
zimní, zcela resistentní odrůda, nižší polohy, do III
Resistentní odrůda tržního typu, podobná GD, sladká
Dukát x Spencer, kvalitní, úrodná, resist., XI-XII
spolehlivě plodná, kvalitní odrůda, konz. I-IV
známá žlutá jablka, stále živá odrůda, náročná,
kvalitní, zimní, XII-III
atr. červené plody, dobrá skladov., vysoká plodnost,
konz. XII-IV
úrodná, vzhledná, chutově vynikající odrůda, do
teplejších poloh
červenější mutace Jonagoldu, velmi plodná,
velmi nenáročná odrůda i do vyšších poloh, odolná
strupovitosti, Lord L. x Jonathan
resistentní vůči strupovitosti, padlým netrpí; X; III
resistentní forma Mc Intosh Red, karmínové líčko,
výborná chuť, X-XII
žlutý plod se slabým líčkemúrodná, odolná mrazu, I-IV
z Holovous křížení Idared x Discovery, toleratnní,
oranžově červené žíhání, velmi dobrá chuť, XII-III
výkonná resistentní odr., chutné plody, do III
výkonná zimní odrůda, odolná chorobám, XII-III
raně zimní, úrodná, chutná, atraktivní, odolná
chorobám, XI-II
Resistentní obdoba Golden D., konzum I-III (IV)
středně zimní, resistentní, větší plody; zač. X; II

RUBIMEG
RUBINOLA
Sentima
SIR PRISE
SPARTAN
STARKRESA
STARKRIMSON
SVATAVA
TÁBOR
TOPAZ
VALAŠSKÁ
RENETA
ZVOŠA

resistetní, atraktivní plod, původem od Rubínu, XI-II
resistentní, velmi dobrá, lépe vybarvuje; zač. X; III
Resistentní, nenáročná, odolná, konec IX-III
zimní resistentní odrůda, odolná, citronově žlutý
plod, XI-III
chutné a vzhledné, červenofialové plody, stará odr.
konz. XI-III
kvalitní plody, odolná chorobám, XI-IV
fialovo červené, žebernaté plody, sladké, silně voní, XIIII
zimní atraktivní odrůda, odolná chorobám, dobrou
výživu, XI-III
resistentní, atraktivní červeně žíhaný plod, nenáročná,
do všech poloh
odolná ke strupovitosti, padlí, velmi kvalitní; X; III
30 let stará odrůda pana Hatlapatky od Vsetína, zimní
žluté
kříženec zvonkového a šampionu, toleratní, výkonná
odolná odr. XII-IV

Pozdně zimní odrůdy jabloní
GOLDSTAR
MELROSE
OTAVA
SIRIUS
ZUZANA
ZVONKOVÉ

mimořádná odrůda, resistentní, velmi podobná Golden
Del.; X; IV
částečně odolá, vhodná ale do nižších poloh, velmi
kvalitní, I-IV
žluté, resistentní, s bohatou násadou výborných
plodů; konec X; III
resistentní, žluté, dobrá jakost a skladovatelnost
plodů, Golden x Topaz
velmi dobře skladovatelná odrůda, velmi dobrá chuť,
zvonkové x James G.
resistentní, chorobami trpí málo, ne vysoké polohy;
konec X; IV

Spurtypově rostoucí (kolumnární či sloupovité)
Spurtypový růst se vyznačuje, krátkými výhony. U jabloní bývá
doplněn výraznou dominancí výhonu hlavního. Větší množství krátkých
plodonošů zvyšuje plodnost a snižuje nutnost řezu. S výraznou apikální
dominancí souvisí sloupovitý růst.
Často jsou sázeny také z okrasných důvodů, očekávaný kolumnární
efekt si však bez příslušného řezu udržují krátkou dobu. Některé
přesouvají plodnost a růst do vyšších pater, jiné vytvářejí postranní
konkurenční kmeny.
Zcela zmatená je praxe nabízet sloupovité i jiné ovocné druhy. U
švestek, meruněk či třešní jde o naprosté nepochopení charakteru růstu.
Ani u spurtypových peckovin nelze očekávat stejný charakter růstu jako
u kolumnárních jabloní. Tuto kategorii nazývám „sloupičité“

SUNCATS
CACTUS
PIDI
STARCATS

letní odrůda, červné líčko
Resistentní, žluté plody, nízký vzrůst, IX-XII
sladce navinulé plody s červým krytím, X-XI
kříženec Elstar, čevenožl. plody, spurtypový růst

SONET

Resistentní, zelenožluté plody, konsum X-XII

zimní

CUMULUS
GOLDCATS
GOLDLANE

zimní

GREENCATS

zimní

KORDONA

zimní

MOONLIGHT
REDCATS
REDSPRING
RONDO
SUNLIGHT

Resistentní, velký červený plod,, sklad. jako G.D.
kříženec Golden Del. žl. zel. plody
resistentní, atraktivní žluté plody, původem ze
Střížovic
kříženec Golden Del., připomíná Granny Smith, žl.
zel. Plody
resistentní, do teplejších poloh, žebernaté plody
dobré kvality XII-I
resistentní, žluté plody podobné Golden D., XI-II
podobné jako Gala, červenofialové plody
Intensivně červený plod, resistentní, X-III
resistentní, červeně žíhané plody, konsum X-II
resistentní, atraktivní plod, vhodná i do vyšších
poloh

Letní
Podzimní
Podzimní
Raně
zimní
Raně
zimní
zimní
zimní

zimní
zimní
zimní
zimní

Api Hvězdnaté

Staré a prastaré odrůdy jabloní

Parména Zlatá

Pomologie starých odrůd je velmi obsáhlá. V nabídce naší školky
bývají téměř výhradně odrůdy, které mají nějaký smysl i v současné
době. Odrůdy zcela nevyhovující chuťově či nevykazující nějakou
přednost obvykle nenabízíme.
Staré odrůdy se často, ne však vždy, vyznačují vysokou
odolností k mrazu a nízkými agrotechnickými požadavky, obvykle mají
i jistou odolnost proti hlavním chorobám. Mnohdy mají citový

rozměr památek. Běžné je extensivní pěstění na vyšších kmenných
tvarech.
Letní
Letní
Podzimní
Podzimní
Raně
zimní
Raně
zimní
Raně
zimní
Raně
zimní
Raně
zimní
Raně
zimní
Raně
zimní
zimní
zimní
zimní
zimní
zimní
zimní
zimní
zimní
zimní
zimní
zimní
zimní
zimní
zimní
Pozdně
zimní
Pozdně

ASTRACHÁN

Vysoká mrazuodolnost, prům. chuť, zraje krátce
po Průsvitném
CRONCELSKÉ
letní odrůda, vhodná i k moštování, značně
mrazuodolná
GRAVŠTÝNSKÉ
žebernaté, červené plody, dužnina bělavá, jemná,
křehká, sladce navinulá, výborná, IX-III
POTOVO
krásné, žluté, lehce zhranatělé plody, dobrá chuť,
konzum v září
GASKOŇSKÉ
červené líčko, dužnina bílá, od slupky někdy
ŠARLATOVÉ
narůžovělá, chuť kořenitá, velmi dobrá, X-XII
GDAŇSKÝ
plody šťavnaté, atraktivní, malinová příchuť,
HRANÁČ
vysoce odolná mrazu, IX-XII
HVĚZDNATÁ
resistentní, značně mrazuodolná, při nižší
RENETA
vlhkosti ve sklepě vadnou plody XI-III
KALVIL ČERVENÝ
žebernaté fialové plody malinové chuti, růžová
PODZIMNÍ
dužina, velmi odol. Mrazu, konzum XI-XII
MALINOVÉ
šťavnatá voňavá dužina, výborná malinová chuť,
HOLOVOUSKÉ
X-XII
MATČINO
stará odrůda, velmi kvalitní a chutné plody,
zimní XI-XII
ŘEHTÁČ
soudkovité, mírně žebernaté, žluté, malé líčko, chuti
SOUDKOVITÝ
velmi dobré, hrkotání (řehtání) semen, IX-XI
žluté plody, dobrá skladovatelnost, zvláštní
ANANASOVÁ
odrůdové aroma, vhodná do nižších poloh, XII-III
RENETA
Pětiboké
hranaté, žluté plody s červ. líčkem, chutné
API HVĚZDNATÉ
BANÁNOVÉ ZIMNÍ plody větší, skořicově červené líčko, dužnina sladce
navinulá, chuť velmi dobrá s banán. Aroma, XII-III
COXOVA RENETA
Coxs Orange Red, mimořádně chutný červeně
žíhaný plod, náročná, málo odolná, X-II
ČISTECKÉ
žlutá slupka s narůžovělým líčkem, dužnina jemná,
LAHŮDKOVÉ
šťavnatá, sladké chuti, velmi dobrá, X-II
KALVIL ANÝZOVÝ
žebernaté plody, chutné, X-XII
LANDSBERSKÁ
atraktivní žluté plody, vysoce odolná mrazu,
RENETA
prům. chuť, XI-I
LIMBURSKÉ
zlatožluté, někdy s oranžovým líčkem, velmi
dobré chuti, II
MALINOVÉ
modrofialově ojíněné, dužnina bílá, pod slupkou
HORNOKRAJSKÉ
narůžovělá, velmi dobrá, XI-XII
PANENSKÉ ČESKÉ
karmínově červené, pod slupkou narůžovělá, chuť
navinule sladká, dobrá, XI-III
PARMÉNA ZLATÁ
červeně oranž. tečky na líčku s pruhováním.
(RENETA)
Dužnina bělavě žlutá, velmi dobré chuti, X-I
PONTOJSKÉ
atraktivní oranžové plody, příjemná kořenitá
chuť, odolná mrazu
RIBSTONSKÉ
Velké červeně žíhané plody, výborné, konzum XI-II
SMIŘICKÉ VZÁCNÉ citrónově žlutá s nápadnými lenticelami. Dužnina
bělavá, chuť sladce nakyslá, dobrá, XII-III
BAUMANNOVA
mírně žebernaté, sytě červené plody, kořenitá
RENETA
osvěžující dobrá chuť, XII-V
BLENHEIMSKÁ
velké červeně pruhované plody, chutné,

Pozdně
zimní

RENETA
BOSKOPSKÉ
ČERVENÉ

Pozdně
zimní

HÁJKOVA MUŠKÁTOVÁ
RENETA

Pozdně
zimní

JADRNIČKA MOR

Pozdně
zimní

KOŽENÁ RENETA

Pozdně
zimní

KRASOKVĚT ŽLUTÝ

Pozdně
zimní

MÍŠEŇSKÉ

Pozdně
zimní

STRÝMKA

Pozdně
zimní

SUDETSKÁ RENETA

Pozdně
zimní

ŠVÝCARSKÉ
ORANŽOVÉ
WATERVLIETSKÉ
MRAMOROVANÉ
VEJLÍMEK ČERVENÝ

zimní

Pozdně
zimní
Pozdně
zimní

náročnější, konzum XII-III
velké, slupka kožovitá žlutá, sladké, štavnaté,
dobrá, nenáročná, kvalitní plody, XII-IV
rzivé sladké plody, vysoká odolnost strupovitosti,
plodná, odol. mrazu, konzum XI-III
žluté, na slunci narůžovělé, šťavnaté, chuti
sladce navinulé, aromatické, XII-IV
zlatorzivé ploché plody, nenáročná, tolerantní
odrůda, XII-III
citrónově žlutý, odolný proti otlačení, dužnina
nažloutlá, šťavnatá, sladce navinula, kořenitá, XII-IV
plod zlatožlutý, dužninu velmi jemná, vonná,
sladká, XII-IV
červené líčko, dužnina bělavě zelená, chuť
nakyslá, velmi dlouho vydrží II-IV
červeně mramorované plody, pravidelná
plodnost, snadné pěstění, XII-III
odolné strupovitosti, trvanlivé a skladovatelné,
XI-IV
velmi mrazuodolné, nenáročné, odol. strupov.
konzum XII-IV
červené líčko, dobrá chuť, konzum XII-IV

Hrušně
Mívají větší vzrůst nežli jabloně, tvar je obvykle pyramidální.
LETNÍ

ALFA

LETNÍ

ALICE

LETNÍ

CLAPPOVA

LETNÍ

CLAPPOVA ČERV.

LETNÍ

DIANA
ISOLDA

LETNÍ
LETNÍ
LETNÍ
LETNÍ
LETNÍ
PODZIMNÍ
PODZIMNÍ
PODZIMNÍ
PODZIMNÍ

větší žlutozelené plody, aromatické, původem z
Těchobuzic, VII-IX
letní odrůda, kvalitní, aromatická, červené líčko,
nenáročná
velkoplodá letní máslovka, vhodná ke konzumu i
zpracování, velmi chutná, VII-IX
červena mutace Clappovy máslovky
plod větší s růžovým líčkem, sladké, velmi dobré, IX

velký atraktivní plod, žlutý s červeným líčkem, velmi
šťavnatá a sladká dužina, zač. VIII
MILADA
velké široce kuželovité plody, červená letní
hrušeň, zraje VIII-IX
NITRA
velkoplodá pozdně letní, růžové plody,
nenáročná, kvalitní, konec VIII
RADANA
letní, drobnější a kulatější červené atraktivní
plody, mírně aromatická, nenáročná, VIII
WILLIAMSOVA letní velkoplodá odrůda, výborné aromatické chuti,
zelené plody, je i v červené mutaci, VII-IX
BOSCOVA
podzimní odr., mimořádně kvalitní, rzivě zlatá
slupka, IX-X
HARDYHO
plod velký, šťavnatá, rozplývavá, chuti navinule
sladké, kořenité, výborné, IX-XI
KARINA
velké, karmínově červené plody, chutná, šťavnatá, X-XI
KONFERENCE proháhlý plod, sladká šťavnatá, dobře
skladovatelná, odolná, X-XI

RANĚ ZIMNÍ
RANĚ ZIMNÍ
RANĚ ZIMNÍ
RANĚ ZIMNÍ
RANĚ ZIMNÍ
RANĚ ZIMNÍ

ZIMNÍ

AMFORA
BLANKA
DELTA
JANA
LUCASOVA
MONIKA
ASTRA

ZIMNÍ

DAVID
DECORA

ZIMNÍ

DICOLOR

ZIMNÍ

DITA

ZIMNÍ

ERIKA

POZDNĚ
ZIMNÍ

BETA

POZDNĚ
ZIMNÍ

BOHEMICA

ZIMNÍ

bíložlutá, křehká a šťavnatá, odolná, konz. XI-XII
velké zelenožluté šťavnaté plody, konz XI-XII (I)
kvalitní výrazně aromatická chuť, slabší vzrůst, XI-I
větší široké plody, výborná kvalita plodů, zraje XI-XII
raně zimní, velké chutné plody, dobré polohy, XI-XII
žlutozelené plody, sladké, mírně aromatické, XI-XII

rozmytě načervenalé plody, sladké aromatické, velmi
lahodné, do teplejších poloh, XII-II
velký zelený plod, šťavnatá jemná chuť, XII-II
zelenožlutý plod s červeným líčkem, silně šťavnatá
sladká chuť, XII-II
zimní, menší ale atraktivní, červené, chutné plody,
sladké velmi aromatické XII-II
velké zelenožluté plody, šťavnaté aromatické
chuti, odolná, nenáročná, I-II
velké žlutozelené plody s červeným líčkem, velmi
šťavnaté sladké plody, XII-III
velké zelenožluté plody, slabě rzivé, sťavnatá
jemná chuť, I-III
velké zelené plody s růžovým líčkem, sladké,
aromatické, I-III

Asijská hrušeň (h. písečná, nashi)

Kumoi

Lidově zvaná jabkohruška, pro tvar plodu podobný jablku. Chuť
hrušek, výrazně šťavnaté, vhodné i pro moštování. Zrají brzy,
skladovatelnost jen krátká. Povrch plodu žlutý či zlato rzivě žlutý.
Nízký vzrůst, vysoká odolnost chorobám.

HOSUI
CHOJURO
MAN SAN GILL
JULKA

hnědá tečkovaná , světlejší než kumoi, velké 10.9. – 25.9.
tmavší hnědá, málo tečkovaná, podzimní odr. 15.9.-30.9.
Světleji žluté, méně rzivé, zrání 15.9.-30.9.
raná, plod kulatý, žlutý, sladký, zraje koncem srpna,
vydrží do listopadu
KUM CHAN CHU světle hnědá, tečkovaná, 20.10.-1.11.
KUMOI
tmavší hnědá, tečkovaná, 15.9.-30.9.
NIISEIKI
světle žlutá, málo tečkovaná, stř. raná, 15.9.-25.9.
SHINKO
tmavě zelenohnědá, tečkovaná, podzimní, 10.10.
TŘEŠNĚ
Doba zrání se udává v tzv. třešňových týdnech
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

týden
týden
týden
týden
týden
týden
týden

(14
(11
(11
(11
(11
(14
(11

dnů)
dnů)
dnů)
dnů)
dnů)
dnů)
dnů)

24.květen - 6. červen
8. červen - 18. červen
20.červen - 30. červen
2. červenec -12. červenec
14. červenec - 24. červenec
26. červenec - 8. srpen
10. srpen - 20. srpen

Podnože podmiňují vysoký vzrůst stromu, např 10 m (Ptačka, Mahalebka), nebo
naopak nízký až zakrslý vzrůst, např. 3-4 m (Colt, Gisela 5, P-HL-A až C)
1. týden

2. týden

3. týden

4. týden

RYCHLICE
RIVAN
RITA
ADÉLKA

Nejrannější srdcovka, nízká kvalita plodů, 1. týd.
tmavá srdcovka, raná, 1. týd.
raná srdcovka, odolná, 1. týd.
středně až velmi šťavnatá, tmavá srdcovka, dobrá,
odol. praskání, 1.-2. týd.
BURLAT
výborná chuť i velikost plodů; polochrupka,
nenáročná, ověřená odrůda, 2. týd.
KAREŠOVA
výborná chuť plodů; srdc., 2 týd.;
KAŠTÁNKA
velmi odolná, nenáročná, menší plody, 2. týd.
HELGA
velkoplodá chutná srdcovka, odol. praskání, 2.-3. týd.
ARANKA
novinka z Holovous, raná polochrupka, 2.-3. týd.
JACINTA
srdcovka, velké plody, odol. moniliose a praskání, 3.
týd.
SAMBA
vysoká plodnost, část. spurtypový růst, část.
samosprašná, 3. týd.
CANADA GIANT tmavá chrupka, velmi velké plody, samosprašná, 3.-4.
týd.
GRANÁT
kvalitní stará odrůda z Moravy, odolná mrazu i
praskání, kvalitní chrupka, 4. týd.
VANDA
stř. raná tmavá chrupka výborné chuti, velké plody,
4. Týd.
HORKA
atraktivní chrupka výborné chuti, velmi velké plody,
4. -5.Týd.
SANDRA
tmavá atraktivní a velmi chutná chrupka, odolná
praskání, 4.-5. týd.
SYLVIA
tzv sloupičitá, správně - s krátkým plodným obrostem lze tvarovat, tmavý sladký harmonický plod, 4.-5. Týd.

5. týden

6. týden

7. týden

DONISENOVA

žlutá třešeň, polochrupka, mimořádná odolnost
mrazu, vzácná sbírková, 5.-6. týd.
JUSTINA
tmavá chrupka s atrakt. plody. Vydrží dlouho na
stromě, 5. týd.
TĚCHLOVAN
Velmi kvalitní tmavá chrupka, velkopl., 5. týd.
VAN
tmavá chrupka, velký plod, 5.-6. týd.
SAM
tmavá chrupka, nenároční, odolná mrazíkům a
pukání, 5. týd
KORVIK
kvalitní chrupka, novošl. z Holovous, 5. týd.
KORDIA
pozdní tmavá chr., odol. praskání plodů, vhod. ke
konzumu i konzervaci; 6 týd.
NAPOLEONOVA Pestrá chrupka, velký plod, chutný, spolehlivě plodní,
5.-6. týd.
STELLA
samosporašná tmavá chrupka, 5.-6. týd.
RAINIER
Velmi světlá chrupka, mimořádně sladká, chuťově
velmi dobrá 5.-6. Týd.
SYLVIA
chrupka, velké plody, spurtypový růst, 6. týd.
LAPINS
pozdní, samosprašná, tmavá chrupka, plody jsou
středně velké, 6.-7. týd.
HEDELFINGENSKÁ tmavá chrupka, velký plod, velmi dobrý, neotlačuje se,
6.-7. týd.
REGINA
chrupka, odolná, velmi dobrá, odolná praskání,
pozdní květ, 6.-7. týd.
SUMMIT
Velmi velké plody, tmavá chrupka, 6.-7. týd.
VILMA
pozdní tmavá chrupka dobré chuti, 7. týd.
TAMARA
velmi velké, velmi sladké plody, méně barví, 7. týd.
SKEENA
samosprašná, velké plody, 7. týd.
KARINA
Tmavá chrupka, odolná prakání, 7.-8.týd.

VIŠNĚ
AMARELKA KRÁLOVSKÁ Typická amarelka (nebarví), šťavnatá sladší dužina, 4. t.

ERDI BOTERMO

samosprašná, chutné plody, vhodná i pro konzervaci;
kyselka, 4.-5. týd.
FANAL
samosprašná, ideální na zpracování - velmi
aromatická, 7. týden
MORELENFEUR
samosprašná, chutná, tržní odrůda, lepší polohy, 6-7
týd.
UJFEHERT. F
samosprašná, velmi kvalitní plody, dobře
přepravovatelné, odolná, 5.-6. týden
FAVORIT
typická amarelka, chutné plody, málo barví, 4. -5.týd.
KRÁLOVNA HORTENZIE sladkovišeň, stará odrůda, chuťově výborná, 4.-5. týd.
METEOR KORAI
sladkovišeň či třešňovišeň, raná, světlá, sladší, 3.-4. t.
ZAHORAČKA
tmavá samosprašná višeň, chutí podobná sladkovišni,
dobře barví, 4.-5. týd.

Broskev Saturn

BROSKVE
Doba zrání broskvoní se udává vzhledem ke zrání nejznámější
odrůdy red haven, která zraje obv. 15. srpna. Níže seřazeny dle doby
zrání.
Broskvoně trpí více jen kadeřavostí, kterou lze potírat např.
postřikem hydroxidu měďnatého těsně před květem.
velmi raná
broskev

HARBINGER

velmi raná
broskev

FAVORITA
MORETINI
TENA

raná
nektarina
raná broskev

EARLYGLO

raná broskev

SATURN

raná broskev

SUN HAVEN

středně r.
broskev

RED HAVEN

středně r.
broskev

SATURN

středně r.
broskev
středně r.
nektarina

HARBRITE

středně r.
broskev

MODŘINKA

pozdní kling
(broskvomeruňka)

CATHERINA

pozdní
broskev

FLAMINGO

pozdní
nektarina

NECTARED

pozdní

STARK RED

HARCO

žlutomasá, velmi odolná mrazu ve dřevě i květech, 23
dnů před RH
žlutomasá, chutná, velmi mrazuodolná ve dřevě i
květech, 15 dnů před RH
stř. odolná proti kadeřavosti a padlí, dobrá, nároky
jako RH; 10 dní pře RH
mrazuodolná, kvalitní, netrpí klejotokem; koncem
VII, 10 dmí před RH
plochá či sendvičová broskev (var. Platycarpa)
ojedinělá zvláštnost, stř. raná, 7 dnů před RH
středně raná, žlutomasá odrůda, vhodná i do
okrajových oblastí, 6 dní před RH
mrazu odolná, méně náročná, nejrozšířenější,
kvalitní, ověřená, zrání obvykle 15.8.
plochá bělomasá broskev, sladší chuť, velmi dobrá,
(syn. Flaterina, Pan Tao)
srovnatelná s RH, vitálnější, zraje stejně jako RH
žlutomasá, kvalitní, často pěstovaná, zrání stejně
jako RH
žlutomasá, výborné chuti, tmavé líčko, zvláště
odolná mrazům, i do okraj. obl. 5 dnů po RH
úrodná broskev, známá zavařená v plechovkách,
velmi odol. mrazu, pozdní, pro příchuť jí náš táta
říká BROSKVOMERUŇKA, 7 dní po RH
kvalitní, žlutomasá, i do okraj. oblastí, nenáročná,
pravidelně plodí, 9 dnů po RH
žlutomasá, výborná kvalita plodů, část. odolnost
kadeřavosti, 10 dnů po RH
žlutomasé, velké, chutné plody, 20 dnů po RH

nektarina
velmi pozdní
nektarina
velmi pozdní
broskev
velmi pozdní
broskev
velmi pozdní
broskev

GOLD
BALKONELA
CRIMSON
KING
SUNCREST

zakrslá, vzrůstem do 1 m, kvalitní nektarinka,
odolná
zakrslá červenolistá forma, spíše okrasná, pozdní,
zraje v září
žlutomasá, atraktivní, chutné plody, 18 dnů po RH

CREST
HAVEN

mrazuodolná, větší, velmi kvalitní plody, pozdní, 30
dní po RH

MANDLONĚ
Mají stejné nároky na stanoviště jako broskve. Kvetou vždy velmi
brzy. K opylení je vhodné sázet dvě odrůdy.
SLADKOPLODÁ
KRAJOVÁ
ZORA
VAMA
MANDLE
ZAKRSLÁ

pozdní cizosprašná odrůda, zraje začátkem 2. dekády října,
původem z Hustopečí
částečně samosprašná odrůda, raná odrůda, zraje začátkem
1. dekády října
výběr ze semenáčů odrůdy Sladkoplodá, velmi pozdní
cizosprašná odrůda, zraje začátkem 2. dekády října
vzrůstem do 1-1,2 m, velmi plodná, samosprašná, plod je
středně velký, tuto odrůdu nabízíme od roku 2000 jako
jediná školka, odrůda je původem z Moravy

Mandle zakrslá s opadanými plody

MERUŇKY

Vzrůst meruňkových stromů
Vyobrazení znázorňuje velikost meruňky v 15 a 40
letech.
Meruňky jsou menšího vzrůstu, obvykle dorůstají 45 m. Roční přírůstky naopak patří mezi ovocnými
druhy k největším. Letorost mladého stromu má
běžně více jak 1,2 m.
Mladé stromky rostou výrazně vzpřímeně, velmi
staré pak i dosti převisavě.
Stříháme-li mladé
stromky, mezi 3 – 8 rokem řezem dle Šitta,
dosáhneme menšího vzrůstu, kompaktnější koruny a
lepšího zdravotního stavu

-30
-29
-20
-17
-14
-14
-14
-12
-11
-10
-10
-7
-7
-7
-7
-6
-6
-3
-2
0
0

AURORA
TOMCOT
RADKA
LESKORA
FROSTINA
LEDANA
PINKCOT
LEJUNA
VESELKA
EARLY ORANGE
KAROLA
HARCOT
LEMEDA
LEROSA
ORANGERED
GOLDRICH
LEGOLDA
MARLEN
KOMPAKTA
MAĎARSKÁ

BERGAROUGE

2

HARGRAND

5

RAKOVSKÉHO
VEECOT

6
6
7
8
9
10

velmi kvalitní, atraktivní odrůda pro přímý konzum, 7 dnů před VP

Výrazně sladká, cukernatá, odolná, raná, 7 dnů před VP
dobrá k přepravě, plody se neotlačují, zraje 7 dnů před VP
(=Bhart), mrazuodolná, tmavá barva, raná, 7 dnů před VP
část. odolná šarce, velké plody, snáší dobře přepravu, jen pro
konzum; 6 dnů před VP
výborná chuť, vzhledná, velkoplodá, 6 dní před VP
značně odolná mrazu v květu, šťavnatá, velmi dobrá, 3 dny před VP
odolná v květu, kompaktní růst, do vyšších poloh, 2 dny před VP

téměř až zcela totožná s Velkopavlovickou

VELKOPAVLOVICKÁ mrazu odolná, výnosná, velmi kvalitní plody, velmi oblíbená,

0

5

kvalitní chutná, mimořádně raná 3 týdny před VP
nejranější odrůda meruněk, kvalitní, odolná
Kvalitní atraktivní plody, velmi raná odrůda, 20 dnů před VP
velmi raná, odolná, otužilá, 17 dní před VP
odolná v květu, větší plody, prům. chuti, 14 dní před VP
raná odr, vhodná zejm. na zavařování, 14 dní před VP
atraktivní, chutné, veliké plody, odolná, 14 dnů před VP
velmi pravidelně plodná, mrazuodolná v květu, 12 dní před VP
Atraktivní velké plody, mírně zakrslá – spurtyp, 11 dnů před VP
šarce odolná, raná odrůda, pěstovaná v celé Evropě
snáší výkyvy teplot v předjaří, velmi odolná, 10 dnů před VP

LEALA
HARLAYNE
PAVIOT
BERGERON
MINARET
HAROGEM

zraje kolem 25. července
Velké, výrazně zbarvené, atraktivní plody, velmi chutné,
zraje s VP
Velkoplodá, spolehlivě plodící, odolná chorobám i k mrazu
v době, vhodná i do okrajových oblastí 2 dny po VP
stará ověřená odrůda, velmi atr. Plody, odol. Mrazu, 5 dni po VP

mrazu a klejotoku odolná kanadská mer., nerozvařuje se,
výnosná, 5 dnů po VP
velmi otužilá, výborné chuti, 6 dní po VP
průměrná, imunní šarce, 6 dnů po VP
atraktivní vzhled, vhodná pro konzum i zpracování, 7 dní po VP

mrazu odolná, nejpozdnější běžně pěstovaná odrůda,
nepřezrává – vhodná k přepravě, 6-8 dnů po VP
atraktivní vzhled, červené líčko, pro přímý konzum, 9 dní po VP

Atraktivní, velmi chutná, mrazuodolná, 10 dní po VP

SLIVONĚ
Nejchutnější a snad nejvíce proměnlivý ovocný druh. Zde na
rozdíl od broskvoní má široký sortiment opodstatnění.

Pravé švestky
Plody jsou obecně menší než
pološvestky, oválnější.
Vynikají chutí a
cukernatostí.

Původ se odvozuje od
pradávných kříženců trnky a
myrobalánu.

Pološvestky

Ryngle (renklódy)

Slívy

Velmi blízce příbuzné
pravým švestkám. Obecně
jsou větší a kulatější jak
pravé švestky. Často také
zrají dříve. Jsou mnohdy i
atraktivnější.

Obvykle větší, téměř kulaté
plody s jemnější dužninou.
Odrůdy mívají slupku žlutou,
růžovou i fialovou.

Sliva neznamená slivoň.
Slivoň je souhrnný název pro
švestky, ryngle, mirabelky
ad.

Mnohé odrůdy vznikly
vícenásobným křížením
švestek pravých a
pološvestek, proto je
rozdělení spíše orientační.

Kulaté bývají někdy
označovány jako renklódy,
oválné pak blumy.

Slívy mají kulaté růžové
plody. U nás prakticky jen
odrůdy Opál a Malvazinka.

Japonská slíva
Myrobalány
Mirabelky

Špendlíky

Mimořádně chutné plody,
menší, téměř kulaté, žluté.
Zřejmě blízce příbuzné
slívám a špendlíkům. U nás
prakticky jen odrůda
Nancyská, případně
Bellamira (křížení mirabelky
a švestky)

Předně nemají nic
společného s myrobalánem,
lidově nesprávně ozn.
špendlík. Tvar oválný barva
žlutá. Zrají dosti raně. Známe
jsou odrůdy Žlutý špendlík a
Katalánský špendlík.

Divoce rostoucí keře Prunus
cerasifera plodí malé, kulaté
plody červené či žluté barvy.
Lidově často označovány
jako špendlíky, což však
nemá nic společného se
skupinou slivoní špendlíků.
Existují i velkoplodé
kultivary, které mohou mít i
oválné a dosti velké plody.

Příbuznost se slívami a
švestkami je velmi vzdálená.
Plody jsou obvykle značně
velké, dužina i výrazně
barevná. Chuťově zaostávají.
Zrají obvykle dosti raně.
Letorosty často namrzají.

Velikost stromů švestek
Vyobrazení znázorňuje velikost švestky v 15 a 30 letech.

Slivoně patří mezi středně vzrůstné stromy. Jsou větší než broskve a
meruňky a menší než třešně.
Některé podnože velmi slabě vzrůst snižují. Smysl však mají jen v případě
intensivních sadů. Snížení nestříhaného stromu vlivem podnože o 10%
zahrádkáři prakticky nic nepřinese. Zatímco obvyklé podnože se spokojí i
s horšími půdami a péčí, zakrslé podnože by bez výběrových půd,
intensivního hnojení, řezu, závlahy a ochrany trpěly.
MODRÉ OVOCE

červenec

DOBA ZRÁNÍ
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slíva
pološv.
pološv.
slíva
myrobalán
slíva
slíva
myrobalán
Švestka
Švestka
pološv.
myrobalán
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pološv.
pološv.
ryngle
pološv.
švestka
ryngle
ryngle
pološv.
ryngle
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švestka
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ryngle
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RUTH GERSTETTER
HERMAN
TOPFIRST
IALOMITA
OBILNAJA
OPAL
BRYSKÁ
OTMAR
TIPALA
ŠPENDLÍK ŽLUTÝ
ČAČANSKA RANA
RUMJANAJA ZORKA
KATINKA
CARPATIN
TEGERA
MALVAZINKA
ČAČANSKA
LEPOTICA
CHRUDIMSKÁ
ONTARIO
OULINSKÁ
ČAČANSKA
NAJBOLJA
ZELENÁ
NANCYSKÁ
MIRABELKA
TĚCHOBUZICKÁ
ČAČANSKA RODNA
BELLAMIRA
ALTHANOVA
WANGENHEIMOVA
HAMANOVA
JOJO
VLAŠKA
VICTORIA
VALOR
GABROVSKA
BLUEFREE
STANLEY
HANITA
WAZONOVA
VALJEVKA
TULEU GRAS
DOMÁCÍ
TOPTASTE
ANNA SPATH
MIRAGRANDE
HAGANTA
DURANCIE
PRESENTA
TOPHIT
PRESIDENT
ELENA

vínový velký kulovitý pl.
modré střední pl.
modrý střední pl.
tm. modrý kulatý větší pl.
červený střední kulatý pl.
žl. pl. s č.-fial. líčkem, střední kulatý
červenomodrý malý chutný pl.
Červenofialový velký pl., kulatý
žluté oválné velké pl.
žluté oválné střední pl.
červenofialový větší pl.
červenožlutý velký pl., kulatý
červenofialový menší kvalitní pl.
velké modré dobré
modrý střední dobrý pl.
růžový velký kulatý pl.
modrý velký oválný pl.

-56
-56
-56
-46
-45
-45
-45
-45
-45
-45
-42
-42
-38
-34
-33
-30
-28

fial.-modré střední plody
zelenožlutý velký plod
žlutý velký plod
velký fial.-modrý plod

-26
-20
-19
-18

zelenožlutý střední kulovitý plod
žlutý pl. s tečkami, kulovitý menší
chutný
modré chutné malé pl.
fial.-modrý střední výborný pl.
žlutý kulatý střední pl.
velké fialové plody
tm. modré střední pl.
modrofialový střední chutný
tm. modrofial. větší pl.
modrý střední výborný pl.
růžový velký ovýlný pl.
fial.-modré velké pl.
tm. fialový stř. plod
modrý větší pl.
fial.-modré velké pl.
fial.-modrý střední sladký pl.
žlutozelený velký kulatý
modrý střední chutný pl.
modročerný střední chutný pl.
modré menší chutné
fial.-modré velmi velké sladké pl.
tm. fial. stř. plod, dobrý
žlutý pl. s tečkami, velký
fial.-modrý, velmi velký kvalitní pl.
fial.-modrý, kulovitý sřední pl.
tm. modré střední oválné chutné pl.
modré velmi velké pl.
fial. velmi velký pl.
tm. modrý stř. plod, chutný
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ŠVESTKY
ANNA SPATH
BYSTRICKÁ
CARPATIN
ČAČANSKA
LEPOTICA
ČAČANSKA
NAJBOLJA
ČAČANSKA RANA

pološv. s většími kulovitými plody fialové barvy, tolerantní,
nenár., pozdní
Prakticky obdoba Domácí
pološv. vysoce tolerantní šarce, výborná kvalita plodů, raná
sklizeň
samosprašná pološvestka, atraktivní plody, tolerantní vůči
šárce, středně raná
pološvestka, tolerantní šarce, raná, vel. kulatější plody

velmi kvalitní raná pološvestka, tolerantní šarce, zraje koncem
VII
ČAČANSKA RODNA pološvestka, velké plody, tolerantní vůči šárce 2 pol. VII, raná
DIABOLA
evr. slivoň, plod typu pološvestka, velký (60 g), kvalitní, zraje zač.
září
DOMÁCÍ
mimořádně chutné plody, prastará odrůda, náchylná šarce,
konec IX
EARLY BLUE
nová odolná odrůda, pozdní
ELENA
resistentní pravá švestka, samosprašná, velmi kvalitní, velmi
pozdní
FELSINE
kvalitní žlutá odluč. dužina, švestka odolná šarce, pol. září
GABROVSKA
Kvalitní švestka, tolerantní, větší plody, zraje ve 1 – 2 týdnu září
HAGANTA
velmi plodná, tolerantní, mimořádná chuťově, hodně cukernatá,
vhodná i na pálení, velmi pozdní
HAMANOVA
pravá šv., částečně tolerantní šarce, chutná, konec VIII
HANITA
samospr., vysoký obsah cukru, chutná, toler., nenár., konec VIII
HERMAN
velmi raná pološvestka, tolerantní šarce, 58 dní před Domácí
CHRUDIMSKÁ
raná samosprašná švestka, 26 dní před Domácí, tolerantní
JOJO
stř. raná pološvestka, plod velký, dobré chuti, menší vzrůst, zcela
odolná šarce
KATINKA
pravá šv. s menšími plody, chutná, plodná, toler. šarce, odol.
monil., nenár., konec VII
ONEIDA
pološv. velké plody, velmi pozdní, lze dobře skladovat
PRESENTA
Velmi pozdní švestka, výborné chuti, tolerantní šarce
PRESIDENT
mimořádně velké plody, velmi pozdní
STANLEY
pološv. tolerantní šarce, spolehlivě plodící, raná, konec VII
TEGERA
raná samosprašná pološvestka, toler., odol. mrazu, 33 dní před
Domácí
TĚCHOBUZICKÁ
kvalitní švestka, 12 dní před Domácí, kříženec Domácí š. a Zelené
Ryngle
TOP HIT
vysoce tolerantní šarce, pozdní pološvestka, velmi kvalitní plody
TOP TASTE
vysoce tolerantní šarce, vysoce kvalitní švestka, velmi pozdní,
dobrá odluč., mimořádně cukernaté – náš táta ji zove Medová
VALJEVKA
odolná šarce, kvalitní pravá švestka odol. mrazu, konec VII
VALOR
pozdní pološvestka, výborná chuť, velmi velký plod,
VLAŠKA
samosprašná pozdní pravá švestka s větším, výborným plodem;
přelom VIII-IX
WANGENHEIMOVA středně raná samosprašná pološvestka, 10 dní před Domácí

RYNGLE a SLÍVY
ALTAHNOVA
BELLAMIRA
BLACK STAR
DURANCIE
DURANCIE
ŽLUTÁ
FERTILITY
IALOMITA

cizosprašná, plod velký, kulovitý, červený až f., středně raná, pol. VIII
novější mirabelka s o málo většími plody, zraje týden po Nancynské
mirabelce
"modrá nektarina" japonská slíva, chuťově jen průměrná, raná
Duranče, velmi pozdní, kvalitní slíva, velmi vhodná i na pálení pro
vysokou cukernatost, prastará odr.
Žlutozelený plod, vlastnosti jako Durancie

japonská slivoň, chutný, černý plod, žlutá kvalitní dužina
atraktr., stř. velký, oválný, červenofialový plod, vysoce
tolerantní šarce, velmi raná
MALVAZINKA
kvalitní, známá ryngle, růžové, kulaté plody, raná
NANCY
plod 3 cm, žlutý, kulatý, tolerantní k šárce, chuťově mimořádné,
MIRABELKA
zraje 3 až 4 týdnu VIII
OBILNAJA
velkopl. myrobalán, stř., fialové, kulaté plody, velmi nízké nároky,
odolná, velmi raná, 45 dnů před domácí
ONTARIO
žlutá ryngle, velké plody, raná, zraje zač. srpna
OPÁL
stř. kulovitý, červený plod, výborná chuť, vys. toleratní šarce,
velmi raná
OTMAR
Velkoplodý myrobalán, fialová barva, rané, konec VII
OULINSKÁ
žlutá ryngle, dobrá plodnost i kvalita plodů, tolerantní šarce,
raná
RUMJANAJA
velkoplodý myrobalán, žlutý s červeným líčkem, atraktivní,
ZORKA
chutný, velmi nenáročná a odolná odrůda, raná, konec VII,
sklízet lze až měsíc
ŠPENDLÍK
klasický špendlík, tvar švestky, barva žlutá, stará odrůda
TIPALA
velký červenožlutý špendlík, cizospr., hodně cukru, konec VII,
VIKTORIA
růžová veliká slíva, šťavnatá, zraje koncem srpna
WAZONOVA
stř. velké kulaté žluté plody, tolerantní šarce, zraje 10 dní po
Zelené
ZELENÁ
Kvalitní ryngle, plod velký žlutozelený kulatý, vynikající chuti,
kon. VIII
MELITOPOLSKÝ Kříženec (šv. x meruňka), červené líčko, výborná chuť, 5 dní před VP
SUSSINCOCCO PISA
meruň x jap. slivoň, fial. plod, oranž. dužina, zraje zač. srpna
APRIMIRA
Mirabelka, mylně dříve považovaná za křížence s meruňkou,
kvalitní pozdní mirabelka
Pěstuje i další ovocné druhy,
zejména drobné ovoce, ořechy,
méně známé ovoce a tropické.
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