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Jablone Letné 
Piros 

 

Pôvod – Nemecko. Kríženec odrôd Helios a Apollo.  

Rast – odroda má slabší vzrast. Koruna je rozložitá. 

Plody – stredné až veľké guľovité, bez výrazného rebrovania. Šupka je stredne 

pevná, pri zbere suchá, v období konzumnej zrelosti slabo mastná. Dužina plodu 

je stredne pevná, neskôr mäkká a šťavnatá. Chuť jabĺk je veľmi dobrá, šťavnatá 

s príjemnou vôňou.  

Zrelosť – začiatok augusta. Skladovateľné 2 týždne. 

Vhodné opeľovače – Discovery, Golden Delicious, Idared, James Grieve, Lodel, 

Pinova, Prima, Summerred,  

Opeľuje odrody – Jemes Grieve, Pilot 

Podpník – M-9 

Odolná na mraz.  

 

Olivka žltá – Priesvitné letné – papierovka 

Rast - je stredne silný, najskôr vzpriamený, neskôr mierne rozložitý, 

nezahusťuje, rodivý obrast je krátky, má dlhšiu životnosť. Málo náročná na rez.  

Plody - sú stredne veľké, zelenožlté až jasnožlté so šťavnatou, mučnatejúcou 

dužinou, citlivé na otlačenie a na opadanie pred zberom. 

Vhodná do všetkých polôh (ale najmä okrajových), vhodná pre väčšie 

voľnerastúce tvary, na stredne až silnejšie rastúcich podpníkoch. 

Podpník – M26 

 

Je citlivejšia na chrastavitosť a v suchých oblastiach trpí múčnatkou, ale je 

vysoko odolná proti mrazu. Rodivosť je skorá, stredne vysoká, spočiatku 

pravidelná, neskôr výrazne striedavá. 

 

Zimné jablone 
Gala Must 

Pôvod – Nový Zéland, červená mutácia odrody Gala 

Rast – stredný, 

Plody – stredne veľké, zaoblené, jemne kužeľovitého tvaru. Šupka je hladká, 

mierne lesklá. Dužina je krémová, chrumkavá, veľmi aromatická, sladká.  

Zrelosť – koniec septembra. Skladovateľné 5 – 6 mesiacov. Vhodné na priamy 

konzum, ale aj na ďalšie spracovanie. 

Vhodné opeľovače – Discovery, Elise, Elstar, Golden Delicious, Idared, 

Šampión, Gloster, Fiesta, Alwa, Golden Hornet, Golden Gem 

Opeľuje odrody – Alwa, Ariwa, Elise, Elstar, Enterprise, Fiesta, Florina, Golden 

Delicious, Jonagold, Ligol, Lobo, Mutsu 

Podpník – M9 

Odroda stredne odolná na choroby. 
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Najdared 

Pôvod – PLN, červená mutácia odrody Idared 

Rast – stredný až slabý.  

Plody – stredne veľké, plocho guľovité, Šupka tenká, lesklá, červenej farby, výbornej 

sladkokyslej chuti. 

Zrelosť – prvá polovica októbra, konzumné v decembri, skladovateľné do apríla.  

Vhodné opeľovače – Ambassy, Celeste, Cortland, Delikates, Elstar, Golden 

Delicious, Jonathan, Ligol, Rubin, Šampión, Pionva, James Grieve, Evereste 

Opeľuje odrody – Alwa, Arlet, Cortland, Elise, Gala, Golden delicous, Jonagold, 

Ligol, Pinova, Piros, Sunrise 

Podpník – M-26 

 

Stredne citlivá na hubové choroby. Skladovateľné do mája.  

 

 

 

Lipno 

Pôvod – CZE, kríženec odrôd Vanda a Rubinola 

Rast – stredne bujný. Koruna je elipsovitá, zahustená stredne dlhými 

výhonkami, vetvy obrastajú dostatočne. Kvety sú stredne veľké, farba tmavo 

ružová. 

Plody – stredne veľké až veľké, guľovitého tvaru, majú slabé rebrovanie. 

Šupka je tenká na povrchu hladká, slabo mastná. Základná farba je zelenožltá, 

krycia červená. Dužina je krémovej farby, sladkej chuti, veľmi šťavnatá. 

Dužina je jemná, mäkká. Stopka stredné hrubá, stredne dlhá až dlhá. 

Zrelosť – koncom septembra, konzumné od októbra, skladovateľné do 

februára. M-9, 
 

Šampión Reno II. 

Pôvod – PL, mutant odrody Šampión. 

Rast – stredne silný, v období rodenia slabší. Koruna je hustejšia, vytvára 

pevné konáre.  

Plody – stredne veľké, guľovitého tvaru s príjemným rebrovaním. Šupka 

suchšia ako pri základnej odrode, pokrytá červeným rumencom a voskovým 

povlakom. Dužina je šťavnatá, aromatická, navinulej sladkej chuti. Veľmi 

chutná. 

Zrelosť – druhá polovica septembra (niekoľko dní pred základnou odrodou). 

Skladovateľné do februára 

Vhodné opeľovače – Alwa, Delikates, Discovery, Elstar, Evereste, Gloster, 

Golden Delicious, Idared, James Grieve, Lobo, Ligol, Spartan. 

Opeľuje odrody – vhodný opeľovač pre väčšinu odrôd jabĺk. 

Podpník – M-26 

Odroda odolnejšia proti hubovým chorobám. Stredne odolná na mraz. 

Vhodná na priamy konzum, mušt a kalvádos. 
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Red Chief Camspur 

 

 

 

Pôvod – odroda Starkrimson 

Rast – stredne silný. Koruna stromov je ideálna na tvarovanie.  

Plody – stredne veľké až veľké. Po celom povrchu majú karmínovo červenú 

šupku, ktorá je lesklá a hladká. Dužina je sladká, chrumkavá, pevná a výrazne 

voňavá. Veľmi atraktívne.  

Zrelosť – dozrieva v septembri, skladovateľné do decembra. 

Vhodné opeľovače – Gloster, Golden Delicious, Elstar, Fuji 

Podpník – M-9 

 

Odroda je odolná na mraz a má zvýšenú odolnosť na hubové choroby. Vhodné na 

priamy konzum, ale aj na výrobu kompótov.  

 

Rubinola 

Pôvod – CZE, kríženec odrôd Prima a Rubín 

Rast – stredne bujný až bujný. Koruna je elipsovitá, zahustená stredne dlhými 

a stredne širokými výhonkami. Vetvy obrastajú riedko. Kvety sú veľké, farba 

je svetlo ružová. 

Plod – stredne veľký, plocho guľovitého tvaru. Šupka je stredne hrubá, hladná 

lesklá, slabo mastná. Základná farba šupky je žltá, krycia je červená, forma 

žíhaná. Dužina je krémovej farby, sladkej chuti, stredne šťavnatá, aromatická. 

Konzistencia dužiny jemná, stredne tuhá, rozplývavá. Stopka stredne hrubá 

a dlhá. 

Zrelosť – zber koncom septembra, konzumná v októbri, skladovateľná do 

februára.  

Podpník – M-9 

Rezistentná proti chrastavosti. Potrebuje dostatok vlahy. Horšie sa tvaruje. 

 

Topaz 
Pôvod – CZE, kríženec odrôd Rubín a Vanda. 

Rast – koruna je vysoko guľovitá, konáre obrastajú stredne husto. Kvety sú 

stredne veľké, púčiky sú tmavoružové.  

Plody – stredne veľké až veľké, žlté s pásikavým tmavooranžovým líčkom 

bez rebrovania. Šupka je tenká, hladká, nerovná, slabo mastná, dužina je 

pevná, žltkastej farby, šťavnatá, sladkej korenistej chuti. Plody majú 

atraktívny tvar. 

Zrelosť – zber začiatkom októbra, konzumné v decembri, skladovateľné do 

marca až apríla. 

Podpník – M-26  

Odroda je plne rezistentná voči chrastavitosti jabloní, vykazuje tiež vysokú odolnosť voči múčnatke jabloní. Je veľmi 

rodivá, vyžaduje prebierku plodov. 
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Podpníky jabloní 

 

M-9 – najpoužívanejší podpník pre jablone. Je to slabo vzrastný podpník. Priaznivo ovplyvňuje a urýchľuje rodivosť. 

Má kladný vplyv na veľkosť, vyfarbenie a dozrievanie plodov. Náročnejší na teplo, výživné pôdy, agrotechniku. Má 

plytký koreňový systém, vyžaduje pravidelnú zálievku. Korene sú krehké a preto stromček vyžaduje oporu. Má 

výbornú znášanlivosť s naštepenými odrodami. Stredne odolný podpník na chrastavitosť a múčnatku.  

 

M-26 – patrí medzi najlepšie podpníky pre jablone. Rastie stredne slabo. Má lepší koreňový systém ako M9. 

Neskoršie ukončuje vegetáciu a neskoršie tiež raší. Neznáša ťažké pôdy. Urýchľuje nástup do rodivosti a podporuje 

vyfarbenie plodov. Je odolný na mraz. Odolný na chrastavitosť a múčnatku.  

 

Veľkosti stromov 
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Stĺpovité jablone - Baleríny

Baleríny rastú v stĺpovom tvare do šírky 30 – 40 cm. Behom pár rokov môže tento štíhly strom dosiahnuť výšku aj 2 

– 3 m. Doporučuje sa sadiť ich vo vzdialenosti 60 – 80 cm. Nevytvára bočné výhonky.  

  

Star Cats 

 Rast – stredne silný, rast robustný 

Plody – žiarivo červené, veľmi chutné a pevné. Držia pevne na strome, čím sa 

predlžuje čas zberu.   

Zrelosť – koniec augusta, začiatok septembra. Dlhé obdobie zberu. 

 

Odroda nie je citlivá na chrastavitosť, múčnatku a rakovinu. Nenáročná na 

klimatické podmienky. Vhodná na pestovanie bez postrekov. Dlhá doba 

skladovania. 

 

 

 

 

GoldCats 

 

 

Rast – stredne silný, rast robustný 

Plody – veľmi veľké, (250 - 300 g, zvláštnosťou nie je ani váha 420 g) žltozelené 

vyfarbené s červeným líčkom, pevne visiace. Dužina je veľmi pevná, chuť je 

dobrá sladká jemne kyselkavá.  

Zrelosť – polovica septembra, dlhé obdobie zberu.  

 

Tvarom a farbou podobná Golden Delicious. Dlhá doba skladovania. Odporúča 

sa prebierka plodov. Odolná voči hubovým chorobám. Vysoko rezistentná.  
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Hruška letná 

Red Faworytka (Clapova červená) 

 

 

Pôvod – Faworytka 

Rast – spočiatku rastie rýchlejšie, ako začne rodiť tempo rastu klesá. 

Plody – sú veľké, pomerne pravidelného tvaru. Šupka je pokrytá intenzívne 

tmavočervenou farbou. Sú mäsité, maslové, šťavnaté a veľmi chutné. Sú 

vhodné na priame použitie, na sušenie aj do kompótov.  

Zrelosť – od polovice augusta. 

Podpník – hr. kaukazska 

 

 
 

 

Hruška Jesenná 
Konferencia 

Pôvod – Veľká Británia, pôvodná odroda 

Rast – stredne bujný.  

Plody – stredne veľké, rovného, hruškovitého, slabo nesúmerného tvaru. Šupka 

je stredne hrubá, suchá, čiastočne hrdzavá.. Dužina je bielej farby, sladkej chuti, 

stredne šťavnatá, konzistencia jemná, stredne tuhá. Stopka je stredne dlhá a 

stredne hrubá, napojená šikmo k osi plodu. 

Zrelosť – zber od polovice septembra, konzumná v októbri, skladovateľná do 

novembra 

Vhodný opeľovač – Bera Hardy, Bonkreta Williamsa, Concorde, Faworytka, 

General Leclerc, Highland, Koisowka 

Opeľuje odrody – Bera Hardy, Bonkreta Williamsa, Carola, Bojniczanka, 

Concorde, David, Dicolor, Delbuena-Peradel, Faworytka, Uta, General Leclec, 

Highland, Hortensia, Isolda, Comice, Triump Packhama, Verdi  

Podpník – Pigwa (dula)  S1 

 
Concorde 

Pôvod – Anglicko, kríženec Comice x Konferencie 

Rast – silný. 

Plody – stredne veľké až veľké, podlhovasté. Šupka je zelená, 

neskôr sa sfarbuje do žlto-zelena, na slnečnej strane sa môže 

vytvoriť červené líčko. Dužina je pevná, tuhá, sladká, maslovitá 

a šťavnatá. 

Zrelosť – september (konzumne dozrievajú neskôr. Kvalita a chuť sa postupne menia.)., 

skladovateľné do januára.  

Vhodný opeľovač – Bonkreta Williamsa, Comice, Konferencija 

Opeľuje odrody – Konferencia, Uta, David 

Podpník – Pigwa (dula)  S1 

Vhodná do vyšších polôh. Odolná voči mrazu. Netrpí chrastavitosťou. Vhodné na priamy 

konzum, varenie, pečenie, ale aj uskladnenie. Vhodná do šalátov, oxidácia (hnednutie) 

dužiny prebieha veľmi pomaly.  
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Lucasova 

 

Pôvod – Francúzsko 

Plody – majú zelenožltú farbu a typický hruškovitý tvar.  Sú veľké, veľmi 

aromatické, sladké, šťavnaté.  

Zrelosť – začiatok októbra, skladovateľné do marca až apríla.  

Vhodný opeľovač – Konferencia, Clappova, Boscova fľaška, Trewinka, Bonkreta 

Williamsa, Faworytka 

Podpník – Pigwa (dula) S1 

Rodivosť je skorá, pravidelná a vysoká. Vyžaduje stredne ťažkú vlhkú pôdu 

a teplejšiu polohu. Chrastavitosťou trpí len keď je vlhký rok. Citlivejšia na zimné 

a neskoré jarné mrazy. Cudzoopelivá.   

Hruška zimná 
Dicolor 

Pôvod – CZE, kríženec odrôd Holenická a Williamsova 

Rast – rastie stredne silne, po nástupe do rodivosti sa rast zoslabuje. Dosahuje 

pravidelnú a stredne vysokú rodivosť. 

Plody – stredne veľký, rovného, hruškovitého, súmerného tvaru. Základná farba 

šupky je žltá, krycia farba je červená. Dužina je bielej farby, veľmi sladkej chuti, 

šťavnatá, aromatická a voňavá. Konzistencia je jemná, maslová, mäkká. 

Zrelosť – zber začiatkom októbra, konzumná v novembri, skladovateľná do 

februára. 

Podpník – Pigwa (dula)  S1 

Hodí sa do všetkých polôh vhodných na pestovanie hrušiek. 

 

Hruška ÁZIJSKÁ 

- vysádzame na slnečné stanovisko, do dobre priepustnej pôdy bohatej na živiny. Substrát udržujeme vlhký nie 

premočený. Plne mrazuvzdorné. 
 

 

Kosui 

 

Rast – silný, bujný, zdravý.  

Plody – menšie (100 g). Šupka je bronzovo-hrdzavá, dužina je bielo-krémová, 

šťavnatá, sladká, jemná, veľmi aromatickej chuti.  

Zrelosť – august, začiatok septembra. (pre tvrdšie plody sa odporúča zber zo 

začiatku septembra, pre jemnejšie plody a viac vyfarbené zber až koncom 

septembra). Skladovateľné v chladničke vydržia najviac pár týždňov. 
Podpník – Kaukazská. 

 

Plody vydržia na strome pomerne dlho.  Výška bude 2 – 4 m. 
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Early Shu 

Pôvod – JPN. 

Rast – silný, zdravý. 

Plody – pripomínajú tvar obrátenej hrušky. Veľké, chutné, veľmi veľké. 

Dužina je biela veľmi šťavnatá. 

Zrelosť – august, začiatok septembra. 
Podpník – Kaukazska. 

 
Vysoko úrodná odroda. Do rodivosti nastupuje skoro. Určená do všetkých 

pestovateľských polôh. Vysoká bude 3 – 5 m. 

 

 

 

Podpníky hrušiek 
Pigwa (Dula) S1 – slabo rastúci podpník, nie je náchylný na nádorovitosť koreňov, stredne náchylný na škvrnitosť 

listov. Najviac odolná na mraz zo všetkých druhov dul. Tvorí silnejší koreňový systém. Do plodnosti vstupuje skoro, 

dobre a bohato rodí.  

 

Hruška kaukazská – rodí neskôr ako stromy na podpníku dula. Nastupuje do plodnosti v 6. roku. Veľmi dobre 

odolná na mraz a odolná na choroby.  

Veľkosti stromov 
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Slivky 
- slivky majú podpník Wangenhaim. 

 

 

President 

 

 

Pôvod – Anglicko, náhodný semenáč 

Rast – slabý až stredne silný. List je veľmi silno lesklý, kvet je stredne veľký. 

Plody – veľké, podlhovasté (50 – 60 g), guľovito oválne. Šupka je bordová, 

pri teplejšom lete je bordovo-fialová. Dužina je žlto-zelená, stredne tuhá, 

veľmi šťavnatá, sladkej chuti. Kôstka je veľmi dobre oddeliteľná od dužiny. 

Zrelosť – dozrieva neskoro, až po ostatných slivkách.  

Opeľuje odrody – Ruth Gerstetter, Sultan, Empress, Bluefree 

Vhodné opeľovače – Stanley, Amers, Katinka, Čačanska lepotica, Valor, Ruth 

Gerstetter 

 

Cudzoopelivá. Vynikajúca odroda na zaváranie a pečenie. Tolerantná voči 

šárke. 

 
Amers 

 

Pôvod – USA, kríženec Standard a Stanley 

Rast – strom rastie stredne bujne, vytvára voľnejšie koruny. 

Plody – veľké až veľmi veľké (50 – 60 g). Sú fialovo-modrej farby, lesklé, 

oválne, šťavnaté, dobré. Dužina je žltá až žlto oranžová, pevná, šťavnatá, 

sladká, aromatická, výbornej chuti. Dobre sa oddeľuje od kôstky.  

Zrelosť – v polovici septembra. 

Vhodné opeľovače – Bluefre, Stanley, Empress. 

Opeľuje odrody – Herman, President  

Cudzoopelivá až čiastočne samoopelivá. Je takmer rezistentná na choroby 

a tolerantná voči šárke. Odolná voči mrazu. Vhodná do vyšších polôh. 

Vhodná na priamy konzum, spracovanie aj pálenie. 

 

Čačanska lepotica 

 

Pôvod – Juhoslávia, kríženec odrôd Wangenheimova a Požegača. 

Rast - je vzpriamený, koruna stredne hustá. Je dobrým opeľovačom. Darí sa 

jej na teplých stanovištiach, nížinných, ale i stredných oblastí. Vo vyšších 

oblastiach sa chuť plodov zhoršuje.  

Plody - sú v období zrelosti veľké, chutné, aromatické, šťavnaté. Priemerná 

hmotnosť plodu je 25 - 28 g. Dobre sa oddeľuje od kôstky. Pre zlepšenie 

kvality dužiny a chuťových vlastností je dôležité ponechať plody dlhšie na 

strome. Za daždivého počasia plody nepraskajú. 

Zrelosť – začiatkom augusta.  (1. – 15. 8.) 

Opeľuje odrody – Herman, Čačanska Rana, Katinka, Hanita, Čačanska 

Najbolia, Empress, President, Elena 

Vhodné opeľovače – samoopelivá. 

Je tolerantná proti šárke slivkovej. Vhodná na priamy konzum a konzervovanie. 
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Wegierka Zwykla 

 

 

Rast – rastie stredne silno. 

Plody – menšie (20 - 25 g), mierne podlhovasté, tmavo modrej farby, veľmi 

chutné. Dužina má farbu zelenožltú až pomarančovo oranžovú. Ľahko sa 

oddeľuje od kôstky. 

Zrelosť – od polovice septembra do konca októbra. 

Vhodné opeľovače – samoopelivá. 

 

Stredne odolná na mraz. 
 

 

Katinka 

 

Pôvod – Nemecko, kríženec odrôd Ortenauer a Ruth Gerstetter. 

Rast – stredne bujný, vetvy sú polovzpriamené až rozložité. 

Plody – stredne veľké, oválne. Šupka je pevná fialovomodrej farby. Dužina má 

žltozelenú farbu, je stredne pevná, veľmi šťavnatá. Má veľmi dobrú kyslasto 

sladkú, aromatickú chuť. Kôstka sa dobre oddeľuje od dužiny. Nie sú citlivé na 

prasknutie.  

Zrelosť – začiatok júla 

Vhodné opeľovače – samoopelivá a Čačanská lepotica 

Opeľuje odrody – Hanita, President, Elena  

Tolerantná voči šárke. Odolná proti zimným mrazom, kvety netrpia neskorými 

mrazíkmi. 
 

Wegierka Dabrowicka 

Pôvod – PLN,  

Rast – rastie silno, má stredne hustú korunku. 

Plody – Ovocie má v priemere 3 – 4 roky po výstavbe. Plody sú strednej 

veľkosti.  

Zrelosť - polovica augusta.  

Vhodné opeľovače – Čačanska rana, Opal, Ringlota Ulena, Čačanska Najbolija. 

 

Odroda s vysokou plodnosťou a chutnými plodmi, ktoré sú vhodné na priamu 

spotrebu, ale aj na uskladnenie. Priemerne odolná na mraz a stredne náchylná 

na šárku.  

 

Ringloty 
Ulena 

 

Pôvod – Francúzsko 

Rast – silný. 

Plody – stredne veľké (40 – 50 g), guľovito oválne, zelenožltej farby, po 

dozretí je žltá. Dužina je belastá a chutná.  

Zrelosť – polovica augusta avšak dozrieva nerovnomerne, čo predlžuje zber. 

 

Samoopelivá odroda. Stredne odolná voči šárke a mrazu. 
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Japonská slivka 
Shiro 

 

Pôvod – USA 

Rast –  stredne silný vzrast, koruna je oválna, stredne hustá.  

Plody – majú srdcovitý až oválny tvar (30 g). Šupka je tenká, jasno žltá. 

Dužina je žltá, stredne tuhá, veľmi aromatická a šťavnatá. Vhodné aj na 

priamy konzum, aj na spracovanie. 

Zrelosť – koniec júla, začiatok augusta.  

 

VYSOKO MRAZUVZDORNÁ. Veľmi dobre odolná na hubové ochorenia. 

Často preplodzuje preto sa odporúča prebierka plodov. Do rodivosti nastupuje 

v 3. – 4. roku.  

 

Čerešne 
- čerešne majú podpník Colt. 

  

Burlat 

Kvalitná čerešňa zo skupiny polochrupiek. Odroda je vhodná do teplejších a 

suchších oblastí.  

Pôvod – Francúzsko, náhodný semenáč. 

Rast – strom rastie bujne až veľmi bujne. Kvet je veľký až veľmi veľký. 

Vzhľadom k svojej skorosti nebýva poškodzovaná vrtivkou čerešňovou. 

Vytvára husté a široko rozložité koruny. V mieste štepenia na podpníku 

čerešní vtáčej sa vytvára mohutný zával, ktorý je pre túto odrodu 

charakteristický. Zával nie je prejavom neznášanlivosti, ale prejavom 

nerovnomerného rastu nadzemnej časti a podpníka. Nemá vplyv na rast, 

rodivosť a ani životnosť ovocného stromu. 

Plody - sú veľké, srdcovitého tvaru, vzhľadné. Šupka je pevná, lesklá, 

spočiatku menej intenzívne vyfarbená, neskôr tmavočervená, so svetlými 

bodkami. Dužina je stredne tuhá až tuhšia, tmavočervená, veľmi šťavnatá, 

aromatická a veľmi chutná. Plody majú strednú odolnosť proti praskaniu. 

Rodivosť je pravidelná, rovnomerná, stredne veľká, priemerná, na podobnej úrovni akú dosahujú srdcovky Karešova 

a Kaštánka. Prednosťou odrody je veľmi vysoká kvalita plodov a ich univerzálne využitie na priamy konzum i 

priemyselné spracovanie (kompóty).  

Zber – 2. čerešňový týždeň. 

 

Vanda 

Pôvod – ČR, kríženec odrôd Van a Kordia 

Plod – je veľký, tvarom kruhovitý až mierne sploštený, jeho stopka je dlhá a stredne 

hrubá. Šupka je hnedočervená. Dužina je tmavo červená, stredne tuhá až tuhá, stredne 

šťavnatá, sladká až veľmi sladká, veľmi aromatická, výborná. Šťava je purpurová. Kôstka 

je malá z čelného pohľadu široko elipsovitá.  

Zrelosť – zreje v 4. čerešňovom týždni 

Vhodné opeľovače – Karesova, Burlat, Van, Stella, Vega, Sam, Buttnera Cervena 

Opeľuje – Karesova, Burlat, Sam 

 

Odroda má veľkú odolnosť kvetov voči neskorším jarným mrazom a plody sú odolné 

proti pukaniu za dažďa. 
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Višňa 
Kelleris 16 

Pôvod – Dánsko, višňa Ostheimska a čerešňa Marchijska 

Rast – guľovitá koruna s previsajucími konármi. Kvitne neskoro, (vďaka čomu 

sa vyhne jarnými mrazíkom).  

Plody - stredne veľké (4 – 5 g), guľovité, čiernočervené, pri prezretí takmer 

čierne. Dužina plodov je tmavá, mäkká. Šťava je silno sfarbená. Chuť je slabo 

kyselkavá, sladkavá, výborná, s príjemnou arómou. Dužina mäkká, tmavo 

červená, šťava je silno farebná 

Podpník - Colt 

Zber - 7.čerešňový týždeň 

SAMOOPELIVÁ ODRODA. Neskorá  

 

Lutowka 

 

Rast – mierne dynamický až slabý. Staršie výhonky strácajú listy a preto sa 

odporúča rez.  

Plody – stredne veľké (cca 5,5 g), guľaté, zafarbene do tmavo červena. Dužina 

je tmavo červená až hnedá. Šťava je veľmi tmavá.  

Zber - 7.čerešňový týždeň 

Podpník – F12/1 

 

Najrozšírenejšia odroda višní. Plodnosť je skorá, pravidelná a vysoká. 

SAMOOPELIVÁ. Odolná voči nízkym teplotám a chorobám. 

 

 

 

 
 

Dozrievanie čerešní označujeme čerešňovými týždňami :  

1. čerešňový týždeň     ( 24.5. – 6.6.)  

2 . čerešňový týždeň    ( 8.6. – 18.6.)  

3.  čerešňový týždeň    ( 20.6. – 30.6.)   

4.  čerešňový týždeň    ( 2.7. – 12.7.)    

5.  čerešňový týždeň    ( 14.7. – 24.7.)  

6.  čerešňový týždeň    ( 26.7. – 8.8.)  

7.  čerešňový týždeň    ( 10.8. – 20.8.) 

 

Podpníky čerešní a višní 
Colt - vegetatívny podpník, na ktorom rastú odrody asi o 30 – 40 % slabšie, ako v prípade čerešne vtáčej a o 20 – 

30% silnejší ako u podpníka F 12/1. Stromy sa dajú tvarovať na nižšie tvary,. Nástup rodivosti je v 3. až 4. roku. 

Tento typ má vyhovujúcu odolnosť proti mrazu a netvorí koreňové výmladky. 
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Broskyne 
Inka 

 

Pôvod – Poľsko  

Plody – veľké až veľmi veľké (100 – 160 g), tmavožlto-červené šťavnaté, 

výbornej chuti, dobre oddeliteľné od kôstky.  

Zrelosť – okolo 20. 8., v južnejších oblastiach Slovenska o 7-10 dní skôr. 

 

Samoopelivá. Kvalitná vysoko mrazu odolná broskyňa. . Vďaka svojej odolnosti 

voči nízkym teplotám je vhodná pre výsadbu aj do okrajových oblastí. Pomerne 

odolná voči chorobám. Plodnosť nastupuje 3. – 4. rokom.  

 
RedHaven 

 

Pôvod – USA, kríženec odrôd Halehaven a Kalhaven. 

Rast – strom rastie stredne bujne, silno, tvoria široko rozložité koruny.  

Plody – sú stredne veľké až veľké, guľovité až guľovito oválne, súmerné. Šupka 

je stredne hrubá, slabo priľnavá k dužine. Základná farba šupky je žltá, približne 

polovica slnečnej strany plodu je prekrytá tmavo červeným líčkom. Dužina je 

žltá, stredne tuhá. Nevláknitá, navinule sladká až sladká, dobrá. Kôstka je 

elipsovitá, nepriľnavá k dužine. 

Zrelosť – dozrievajú v prvej dekáde augusta.  

Vhodné opeľovače – samoopelivá. 

 

Nadmerne odolná proti mrazom. 

 

Marhuľa 
Early Orange 

 

Pôvod – USA 

Rast – silný koruna je mierne previsnutá.  

Plody – stredne veľké až veľké, guľovité, oranžovo červené, aromatické, dobrej  

sladkokyslej chuti. 

Zrelosť – v júli.    

 

Je to čiastočne samoopelivá, neskorá odroda. Má dobrý zdravotný stav, netrpí 

chorobami a je VYSOKO ODOLNÁ MRAZU (-28 °C). Tolerantná voči šárke 

a monilioze, bakteriálnej škvrnitosti listov.  
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Egreš Stromčekový 
Invicta 

Pôvod – kríženec odrôd Resistenta a Whinhams Industry. 

Rast – stredne až silnejšie bujnejší vzrast. Výskyt tŕňov je stredný. Skôr sa 

vyskytujú jednoduché tŕne, dvojité a trojité len zriedka.  

Plody – stredne veľké až veľké, žltozelenej farby s výrazným žilovaním. Tvar 

plodov je pravidelný. Šupka je stredne hrubá s riedkymi chĺpkami. Majú 

sladkokyslú chuť so slabšou arómou. Úroda je veľmi vysoká. 

Zrelosť – plody dozrievajú skoro, už koncom júna. 

 

Rezistentná na americkú múčnatku a hubové ochorenia. 
 

 

Niesluchowski 

 

 

 
Plody – veľké červené plody veľmi dobrej chuti. 

 

Je rezistentný proti americkej múčnatke egreša.  

 

 

 

Ríbezľa stromčeková 
Blanka 

 

Pôvod – SVK 

Plody – veľké, dozrievajú rovnomerne. Dužina je žltobiela, šťavnatá, jemne 

kyslá. Strapce sú veľmi dlhé, 10 cm s množstvom bobúľ 20 – 45.  

 

 

Je odolná proti antraknóze a neskorým jarným mrazom. Je samoopelivá. 

 

 

 

Rovada červená 

 

Pôvod - Holandsko 

Rast – silný a vzpriamený. Úroda je pravidelná a vysoká. 

Plody – veľké, žiarivo červené, pevné, kyslejšej chuti so silnou arómou na dlhých 

strapcoch. Výťažnosť šťavy je vyššia. Bobule predčasne neopadávajú. Ľahko a rýchle 

sa dajú zberať. 

Zrelosť – koniec júla, začiatok augusta. 

 

Odolnosť voči hubovým chorobám, múčnatke je vysoká a aj proti antraknóze. Nemá 

zvláštne pestovateľské požiadavky. Je vhodná ako pre záhradkárov aj pre väčšie 

výsadby. Samoopelivá. 
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JonkheerVan Tets 

 

Pôvod - Holandsko 

Rast – silný. Úroda je pravidelná a vysoká. 

Plody – veľké, šťavnaté s príjemnou sladkokyslou chuťou. Strapce sú dlhé, redšie. 

Vysoký obsah vitamínu C až 38%. 

Zrelosť – koniec júna 

Je to skorá, odroda. Je odolná voči chorobám a prináša pravidelne vysokú úrodu. 

Ovocie je možné zmraziť, spracovať na výborný džem alebo vínko. Je samoopelivá. 

 

 

 
 

Titania 
  

Rast – vzrast je extrémne vzpriamený, mimoriadne vitálny. Dĺžka výhonov 

140 – 150 cm. Je prispôsobivá stanovištným podmienkam. 

Plody - veľmi veľké bobule (priemer bobule 14 - 18 mm, hmotnosť 2g) na 

veľmi dlhých strapcoch (dĺžka 110 mm, počet bobulí 10, hmotnosť strapca 

dosahuje 20 g).Dužina je pevnejšia, plody vydržia na stonke mimoriadne dlho 

a to aj v plnej zrelosti. 

Zrelosť - dozrieva podľa polohy od stredu júla až do stredu augusta.  

 

Najúrodnejšia zo všetkých odrôd, dá sa pestovať úplne bez postrekov, 

vykazuje vysoký stupeň samoopelenia.  

 

Tisel 

 

Pôvod - Poľsko 

Rast – silný a vzpriamený.  

Plody – stredne veľké až veľké, šťavnaté, sladkokyslej chuti. Strapce sú 

krátke až stredne dlhé. 

Zrelosť – začiatok júla. 

 
Rezistentná proti americkej múčnatke. 
 

 

 

Josta 
Pôvod – Nemecko, kríženec čiernej ríbezle a egrešu  

Rast – bujný.  

Plody – sú veľkosti malého egreša, rastúce v malých strapcoch. Chuť plodov 

je veľmi dobrá, silne aromatická, šťavnatá. Plody sú vhodné na priamy 

konzum ako aj spracovanie. 

Zrelosť – druhá polovica júna. 

 
Vyznačuje sa odolnosťou voči chorobám a škodcom a nenáročnosťou na 

podmienky pestovania. Vyznačuje sa vysokým obsahom vitamínu C. 
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Ríbezľa kríčková 
Rovada červená 

 

Pôvod - Holandsko 

Rast – silný a vzpriamený. Úroda je pravidelná a vysoká. 

Plody – veľké, žiarivo červené, pevné, kyslejšej chuti so silnou arómou na dlhých 

strapcoch. Výťažnosť šťavy je vyššia. Bobule predčasne neopadávajú. Ľahko a rýchle 

sa dajú zberať. 

 

 

Odolnosť voči hubovým chorobám, múčnatke je vysoká a aj proti antraknóze. Nemá 

zvláštne pestovateľské požiadavky. Je vhodná ako pre záhradkárov aj pre väčšie 

výsadby. Samoopelivá. 

 

 

 
Titania 

  

Rast – vzrast je extrémne vzpriamený, mimoriadne vitálny. Dĺžka výhonov 

140 – 150 cm. Je prispôsobivá stanovištným podmienkam. 

Plody - veľmi veľké bobule (priemer bobule 14 - 18 mm, hmotnosť 2g) na 

veľmi dlhých strapcoch (dĺžka 110 mm, počet bobulí 10, hmotnosť strapca 

dosahuje 20 g).Dužina je pevnejšia, plody vydržia na stonke mimoriadne dlho 

a to aj v plnej zrelosti. 

Zrelosť - dozrieva podľa polohy od stredu júla až do stredu augusta.  

 

Najúrodnejšia zo všetkých odrôd, dá sa pestovať úplne bez postrekov, 

vykazuje vysoký stupeň samoopelenia.  

 

 

Drienky (Cornus mas)  
 Drieň obyčajný 

Plody – ide o kôstkovicu oválneho, mierne pretiahnutého tvaru. Po dozretí sú 

lesklé, najčastejšie jasnočervenej farby. 

Zrelosť – august 

 

Kvitne skoro na jar 3 – 4 mesiac. Dorastá do výšky 3 – 5 m. 
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Aronia melanocarpa  
  Aronia čiernoplodá 

 

  

Plody – guľaté, väčšie, pevné a trpkejšie.  

 

Dorastá do výšky 2 m. Dozrieva v auguste. Pravidelne a bohato rodiaca 

drevina. Nie je náročná na pestovateľské stanovisko.  

Plody dozrievajú v teplejších oblastiach už v auguste, v severnejších a 

chladnejších až začiatkom septembra. Majú sladko trpkú chuť a 

pomerne hrubú šupku. Šťava z plodov je karmínovočervená. V 

čerstvom stave vydrží asi dva mesiace, malvice sú okrúhle a čierne, s 

priemerom až 15 mm. 

 

Najlepšie sa jej darí na slnečnom až mierne tienistom mieste. Arónia rastie na všetkých typoch pôdy a nadmorskej 

výšky. Obľubujú vlhkú až mierne premočenú pôdu, ale dobre znášajú aj mierne sucho. 

 

Čierne bobuľky arónie majú ochranný účinok na činnosť žlčníka a žalúdka, majú protizápalové schopnosti, 

zamedzujú množeniu baktérií a vírusov, neutralizujú v tele toxíny, stimulujú imunitný systém a brzdia tak rast 

zmutovaných buniek niektorých druhov rakoviny. 

 

Ďalej má protisklerotický účinok, je žlčopudná, má protizápalový účinok, zvyšuje vylučovanie nežiaducich solí z 

organizmu, odporúča sa pri doliečovaní žltačky, je vhodná na detoxikáciu organizmu, pri liečbe reumy a pri 

podpore pečeňových a ľadvinových funkcií. Farbivá, ktoré sa nachádzajú v plodoch, pomáhajú pri liečbe 

Parkinsonovej choroby. 

 

Plody Arónie čiernoplodej a produkty z nej pozitívne ovplyvňujú imunitný systém, vyrovnávajú procesy vzruchu a 

útlmu, znižujú emocionálnu nerovnováhu. 

Má tiež mimoriadne priaznivé účinky na kardiovaskulárny systém, pomáha účinne znižovať vysoký krvný tlak, 

priaznivo ovplyvňuje pružnosť a pevnosť ciev, pomáha pri kŕčových žilách, čistí žily. Pri kardiovaskulárnych 

problémoch a problémoch z vysokým tlakom sa odporúča najmä 100% čistú šťavu z arónie. 

 
Zdroj:http://www.zdravysvet.sk/clanky/liecive-rastliny/aronia-ciernoploda/ 

 

Muchovník 

 

Muchovník je ker dorastajúci do 2,5 m výšky. Môže sa tiež tvarovať ako 

stromček s kmeňom. 

 

Veľmi odolný na mraz (-40°C ). Samoopelivý. Plodiť začína v treťom roku po 

výsadbe.  

 

Priemerná úrodnosť z jedného kríka je 9-12 kg okrúhlych tmavofialových bobúľ 

s voskovým povlakom, ktoré sa veľmi podobajú na čučoriedky.  

 

Začína kvitnúť v máji. Celý sa pokryje množstvom bielych kvetov ktoré znesú 

jarné mrazíky až do -5°C. 

 

 

 

http://www.zdravysvet.sk/clanky/liecive-rastliny/aronia-ciernoploda/

