Malus domestica Rubinola

Malus domestica Pompink Ginover

Jabloň RUBINOLA

STĹPOVITÁ JABLOŇ POMPINK GINOVER

PLOD: stredne veľký, okrúhly, žlto-oranžový
s karmínovočervenou kresbou, korenistá chuť, sladká
s jemne kyselkavým akcentom

PLOD: stredne veľké až veľké (240 g); šupka je
karmínovočervená až fialová, výrazne osrienená; dužina je
bielej až krémovej farby, veľmi šťavnatá, aromatická; chuť
je výborná, jemne kyslastá; plody sú kvalitné a pevné,
vhodné na priamy konzum, skladovanie aj spracovanie

ZRENIE: september
POZNÁMKA: strom je odolný voči chrastavitosti
a málo náchylný na múčnatku

ZRENIE: koniec septembra

Malus domestica ´Melodie´

Malus domestica Topaz

Jabloň zimná ´MELODIE´

Jabloň TOPAZ, zimná

PLOD: stredne veľký až veľký, červenej farby s
krémovou dužinou, ktorá je pevná, šťavnatá, kyslastej
chuti, vzhľadom k nízkemu obsahu cukru býva
doporučovaná pre diabetikov

PLOD: stredne veľký až veľký, guľatý, šupka je
pevnejšia ako aj dužina, ktorá je žlto-biela, sladkokyslá; plod je žltý s červeným líčkom

ZRENIE: 1. polovica september

POZNÁMKA: strom je odolný voči chorobám a
neskorým mrazom

POZNÁMKA: strom je odolný voči chrastavitosti

POZNÁMKA: strom je odolný voči chrastavitosti a vysoko
odolný voči ostatným, najmä hubovým chorobám

ZRENIE: koniec septembra

Malus domestica ´Idared´

Malus domestica Florina

Jabloň zimná ´IDARED´

Jabloň zimná FLORINA

PLOD: stará zimná odroda s veľkými plodmi
tmavočervenej farby; dužina je biela až slabo
krémová, jemná a šťavnatá s dobrou chuťou

PLOD: plody sú stredne veľké až veľké, nádherne červené,
mierne aromatické, delikátne; dužina je krémovo žltá,
pevná, stredne zrnitá, šťavnatá a sladká

ZRENIE: 2. polovica októbra

ZRENIE: september, október

POZNÁMKA: strom je v dreve i v kvete veľmi odolná
voči mrazu

POZNÁMKA: strom je odolný voči plesniam a škodcom,
odroda je rezistentná proti chrastavitosti

Malus domestica ´ SCHWEIZER ORANGENAPFEL´

Malus domestica Jonagold

Jabloň zimná ´ SCHWEIZER ORANGENAPFEL´

Jabloň zimná JONAGOLD

PLOD: stredne veľký až veľký, plocho guľovitého tvaru;
šupka je žltá až červenožltá, po dozretí sa mení na
mramorovanú červenooranžovú, dužina má žltkastú farbu,
je veľmi šťavnatá a jemne aromatická, má výbornú
sladkokyslú chuť

PLOD: plody sú veľké, zelenožltej farby s
oranžovočerveným líčkom; dužina plodov je žltá,
šťavnatá a príjemne voňavá, sladkokyslej chuti

ZRENIE: október
POZNÁMKA: cudzoopelivá, dobre sa opeľuje s odrodami
kvitnúcimi v rovnakom čase, sama je dobrým opeľovačom,
mrazuodolná

ZRENIE: koniec októbra
POZNÁMKA: odroda je stredne odolná proti
chrastavitosti a menej odolná proti padlí

Malus domestica ´Granny Smith´

Malus domestica Julia

Jabloň zimná ´GRANNY SMITH´

Jabloň letná JULIA

PLOD: plody sú sýtozelenej farby, na slnečnej strane
sa môžu objaviť oranžovo-hnedé líčka; dužina je biela
so zelenkastým nádychom, pevná a šťavnatá
ZRENIE: začiatok októbra

PLOD: červené, stredne veľké plody, úrodnosť stredná,
dužina je krémovo žltá, šťavnatá, veľmi dobrej aromatickej
chuti
ZRENIE: 2. polovica júla, august

POZNÁMKA: veľmi dobrá skladovateľnosť a odolnosť
voči chorobám

POZNÁMKA: tolerantná voči chorobám; Je náročná na
letný rez; Vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti
napadnutiu chrastavitosťou a stredne proti padnutiu

Malus domestica ´Goldcats´

Malus domestica Allegro

Jabloň ´GOLDCATS´

Jabloň letná ALLEGRO

PLOD: stredne veľký až veľký (250 - 350 g); farba je
zelenožltá, s červenkastým líčkom, jemne osrienená
šupka; dužina je veľmi pevná, s výbornou sladkou
chuťou, jemne kyselkavé

PLOD: stredne veľký, guľovito kužeľovitého tvaru;
šupka je intenzívne červená; dužina je pevná, jemná,
sladkej chuti

ZRENIE: polovica septembra
POZNÁMKA: cudzoopelivá, dobrými opeľovačmi sú
iné stĺpovité odrody; mrazuvzdorná

ZRENIE: august
POZNÁMKA: rezistentná voči chrastavitosti,
múčnatkou netrpí

Malus domestica Fuji

Malus domestica Karneval

Jabloň neskorá, zimná FUJI

Jabloň zimná KARNEVAL

PLOD: veľký, guľovitý až plocho guľovitý; základná
farba šupky je zelená, z 2/3 prekrytá červeným
pásikavým líčkom, osrienená, stredne pevná, hladká;
dužina je žltkastá, veľmi šťavnatá a sladká; plody sú
kvalitné, veľmi pevné, odolné voči otlačeniu

PLOD: Jablká sú stredne veľké, kužeľovité, špecificky
zafarbené. Dužina je biela šťavnatá, sladkokyslá a
príjemne aromatická. Dužina je biela, šťavnatá, sladkej až
mierne kyselkavej chuti.

ZRENIE: október

POZNÁMKA: rezistentná voči chrastavitosti a taktiež
značne odolná aj voči múčnatke

POZNÁMKA: je vysoko odolná voči múčnatke

ZRENIE: na prelome septembra/októbra

Malus domestica Golden Delicious

Malus Gala Mitchgla

Jabloň zimná GOLDEN DELICIOUS

Jabloň zimná GALA MITCHGLA

PLOD: Plody sú stredne veľké až veľké so zelenou, v
priebehu skladovania žltou farbou. Dužina je nažltlá,
jemne aromatická, šťavnatá a sladká.

PLOD: plody sú stredne veľké, plocho guľovité, jemne
kužeľovité až sudkovité, vyrovnané; šupka žltá,
s pruhmi červenej farby; dužina je žltá, šťavnatá,
chrumkavá jemne sladkej chuti, s príjemnou arómou.

ZRENIE: 2. polovica októbra
ZRENIE: koniec augusta, začiatok septembra
POZNÁMKA: je stredne náchylná na choroby.
POZNÁMKA: nízka odolnosť voči hubovým chorobám

Malus domestica Redcats

Malus domestica Buckeye Gala

Jabloň stĺpovitá, stredne neskorá REDCATS

Jabloň BUCKEYE GALA

PLOD: stredne veľký s tmavočervenou šupkou, chrumkavý,
šťavnatý, pevný; chuť je vyvážená, osviežujúca, s
optimálnym pomerom cukrov a kyselín; pripomínajú
odrodu Gala, dobre držia na strome
ZRENIE: polovica septembra

PLOD: Plody sú stredne veľké, majú kónicky tvar a celá
šupka je pokrytá žiarivo červené prúžky. Šupka je hladká a
lesklá. Dužina má krémovú farbu a chuť je výrazne sladká.
Pri zahryznutie je chrupkavá.
ZRENIE: koniec septembra

POZNÁMKA: nie je citlivá na chrastavitosť, múčnatku ani
iné choroby

POZNÁMKA: je odolná voči mrazu a chorobám.

Malus domestica Red Spring

Malus domestica Jonathan

Jabloň zimná, stĺpovitá RED SPRING

Jabloň zimná JONATHAN

PLOD: stredne veľký; šupka je lesklá, intenzívne
červená; dužina je biela, chrumkavá, šťavnatá; chuť je
veľmi dobrá, sladkokyslá; dobre držia na strome.

PLOD: slamovožlté plody s červeným líčkom a
výbornou chuťou; dužina je bielo žltá, veľmi šťavnatá,
pevnej konzistencie, ale s rozplývavou sladkokyslou
aromatickou chuťou. Chuť plodov sa môže meniť v
závislosti od doby skladovania. Šupka plodov je
tenká, výraznej červenej farby.

ZRENIE: polovica októbra
POZNÁMKA: nie je náročná na pestovateľské
podmienky a nepotrebuje veľa miesta.

ZRENIE: október
POZNÁMKA: je vysoko odolná voči mrazu

Malus domestica Baya Marisa

Jabloň červenodužinatá BAYA MARISA

PLOD: stredne veľký, guľatý; šupka je tenká, atraktívna
tmavočervená, s výraznými lenticelami; dužina je červená;
chuť je veľmi dobrá, sladkokyslá, osviežujúca; vhodné na
priamy konzum aj na spracovanie
ZRENIE: polovica septembra
POZNÁMKA: cudzoopelivá; je dobre odolná voči
chrastavitosti.

Cydonia oblonga Cydora Robusta

Dula hrušková CYDORA ROBUSTA

PLOD: plody sú veľké sýtožltej farby, hruškovitého
tvaru; dužina je stredne pevná, krémovo žltá,
šťavnatá, s intenzívnou vôňou typickou pre dule.
ZRENIE: od začiatku do polovice októbra
POZNÁMKA: rezistentná voči spále, listovej
škvrnitosti a múčnatke. Je prispôsobivá klimatickým
podmienkam.

Pyrus communis Nojabrskaja

Dula hrušková PORTUGAL, dula Adams

PLOD: veľký až veľmi veľký, hruškovitého tvaru,
citrónovožltý, aromatický; dužina je žltobiela, tvrdšia, pevná,
výrazne aromatická, má vysoký obsah cukrov, pektínov,
vlákniny, vitamínov; vhodné na spracovanie
ZRENIE: október
POZNÁMKA: Stromy nie sú náchylné na choroby a škodcov..
Samoopelivá.

Prunus persica Cresthaven

Prunus persica Flamingo

Broskyňa neskorá „CRESTHAVEN“, Adesoto

Broskyňa stredne skorá FLAMINGO, Adesoto

PLOD: stredne veľký, žlto-tmavo červený , šupka stredne
plstnatá, nie je veľmi citlivá na otlaky – možnosť prepravy;
dužina žltá, sladká, dobre oddeliteľná od kôstky; použitie na
konzum i zaváranie

PLOD: stredne veľký; žltá šupka je z polovice prekrytá
červeným líčkom; dužina je žltá, stredne pevná, šťavnatá,
dobre oddeliteľná od kôstky; chuť je harmonická
sladkokyslá; vhodný na priamy konzum aj na spracovanie
ZRENIE: polovica augusta

ZRENIE: začiatok septembra
POZNÁMKA: veľmi dobrá odolnosť voči chloróze,
adaptabilný na pôdne podmienky, znáša viac suché
podmienky

POZNÁMKA: nie je náročná na agrotechniku, avšak
vyžaduje prebierku plodov; netrpí glejotokom, je pomerne
odolná voči kučeravosti.

Prunus persica Favorita Morettini

Prunus persica Redhaven

Broskyňa skorá FAVORITA MORETTINI

Broskyňa stredne skorá REDHAVEN, Adesoto

PLOD: stredne veľké, guľovité až vysoko guľovité; šupka je
žltá s mramorovým rozpitým líčkom, pevnejšia, jemne
plstnatá; dužina je žltooranžová, šťavnatá; chuť je
sladkokyslá, aromatická; vhodný na priamy konzum aj na
spracovanie

PLOD: stredne veľký až veľký (cca 180 g); žltá šupka s
červeným líčkom, jemne plstnatá; dužina žltá, šťavnatá;
chuť sladká a aromatická, dobre odlúčiteľná od kôstky;
vhodný na priamy konzum aj spracovanie

ZRENIE: 2. polovica júla

POZNÁMKA: Je veľmi plastická a nenáročná, je možné ju
pestovať aj v menej priaznivých a okrajových oblastiach.

POZNÁMKA: Je dosť odolná voči nízkym teplotám, pomerne
odolná voči kučeravosti a glejotokom netrpí skoro vôbec.

ZRENIE: začiatok augusta

Prunus persica Suncrest

Prunus persica Royal Summer

Broskyňa neskorá SUNCREST, Adesoto

Broskyňa stredne neskorá ROYAL SUMMER,
Adesoto

PLOD: veľký; žltá šupka s červeným líčkom; dužina je žltá,
pevná, dobre oddeliteľná od kôstky; dobre znáša prepravu;
chuť je sladká; vhodný na priamy konzum aj na zaváranie

PLOD: veľké, bordovo červené, atraktívne plody,
šťavnatá žltá dužina skvelej chuti, úrodná.

ZRENIE: koniec augusta až začiatok septembra

ZRENIE: polovica augusta

POZNÁMKA: odolná voči chorobám, samoopelivá;
mrazuvzdorná, vhodná aj do chladnejších oblastí

POZNÁMKA: -

Prunus persica Roter Weinberg

Broskyňa neskorá ROTER WEINBERG, Adesoto

PLOD: je oveľa aromatickejšia a o trochu menej sladšia než
bežné broskyne. Jej dužina je veľmi chutná a dobre sa
oddeľuje od kôstky. Sú vynikajúce na priamy konzum ako
aj na výrobu džemov a marmelád s výbornou arómou. Aj
pálenka a likér z jej plodov sa považujú za lahôdku.
ZRENIE: september
POZNÁMKA: Nie sú vhodné do ťažkých pôd. Na takýchto
pôdach stromy vyháňajú do neskorej jesene a sú
náchylnejšie na poškodenie mrazom a glejotok.

Prunus persica var. nucipersica Snow Queen

Prunus persica nucipersica Fantasia

Nektarinka SNOW QUEEN, Adesoto

Nektarinka neskorá FANTASIA, Adesoto

PLOD: stredne veľké, guľaté; šupka je tmavočervená;
dužina je biela, šťavnatá, aromatická, dobre sa oddeľuje
od kôstky, má sladkú chuť; vhodné na priamy konzum aj
na spracovanie

PLOD: veľké guľaté plody, majú žlto-červenú farbu; dužina
je sladká, šťavnatá, žlto-oranžová a je veľmi dobre
oddeliteľná od kôstky

ZRENIE: začiatok augusta

ZRENIE: začiatok septembra
POZNÁMKA: samoopelivá

POZNÁMKA: Stromy prinášajú vysoké a pravidelné úrody.
Samoopelivá odroda.

Prunus persica nucipersica Crimson Gold

Prunus persica nucipersica Nectared 4

Nektarinka skorá CRIMSON GOLD, Adesoto

Nektarinka neskorá NECTARED 4, Adesoto

PLOD: veľký, guľatého tvaru; šupka je lesklá, hladká,
tmavočervená; dužina je veľmi šťavnatá a aromatická, žltá,
s výbornou chuťou; sú vhodné na priamu konzumáciu aj
spracovanie

PLOD: stredne veľký, guľatý, s tmavočervenou
šupkou; dužina je žltá, pevná, aromatická, s výbornou
sladkou chuťou; vhodné na priamy konzum aj
spracovanie

ZRENIE: koniec júla až začiatok augusta
POZNÁMKA: samoopelivá, mrazuvzdorná; má vysokú
odolnosť voči suchým podmienkam a nevytvára výmladky

ZRENIE: koniec augusta
POZNÁMKA: Plody sú vhodné na konzumáciu v
čerstvom stave aj na spracovanie. Samoopelivá.

Prunus persica nucipersica Mesembrine

Nektarinka sendvičová, neskorá MESEMBRINE

PLOD: stredne veľký, guľatý, s tmavočervenou
šupkou; stredne veľký až veľký, plochý, žltočervený;
dužina je žltá, stredne pevná, veľmi šťavnatá; kôstka
je malá; vhodné na priamy konzum aj spracovanie
ZRENIE: 2. polovica augusta
POZNÁMKA: Je to samoopelivá odroda. Stromy sú
mrazuvzdorné, odolné voči chorobám a škodcom.
Prunus persica nucipersica Platimoon Platty

Nektarinka sendvičová, neskorá PLATIMOON
PLATTY, Adesoto

PLOD: veľký až veľmi veľký, sploštený; šupka je hladká
atraktívnej červenej farby; dužina je žltá, veľmi šťavnatá;
chuť je veľmi sladká, aromatická; vhodný predovšetkým na
priamy konzum
ZRENIE: začiatok septembra
POZNÁMKA: samoopelivá; mrazuvzdorná

Prunus avium Halka

Prunus avium Regina

Čerešňa HALKA, čerešňa vtáčia

Čerešňa Regina, Gisela 5

PLOD: veľký, plocho guľovitý, s hnedočervenou šupkou;
dužina má červenkastú farbu, je stredne pevná, šťava farbí
stredne intenzívne, s vynikajúcou chuťou, je sladká až
veľmi sladká, aromatická; plody sú celkovo atraktívne
chuťou aj vzhľadom, na univerzálne použitie: na
konzumáciu v čerstvom stave aj na spracovanie

PLOD: veľmi veľký (10 g) s tmavočervenou šupkou; dužina je
červenkastá, sladká, aromatická, pevnej konzistencie; vhodné
na zaváranie, ale aj na priamu konzumáciu

ZRENIE: koniec júla až polovica augusta

ZRENIE: koniec júla až polovica augusta

POZNÁMKA: samoopelivá; kvety sú odolné voči neskorým
jarným mrazom, plody sú odolné voči praskaniu počas
daždivého počasia

POZNÁMKA: Sú pomerne odolné voči chorobám, plody nie
sú náchylné na praskanie počas daždivých dní. Nie sú
náročné na pestovateľské prostredie.

Prunus avium Kordia

Prunus avium Carmen

Čerešňa Kordia, Gisela 5

Čerešňa CARMEN

PLOD: veľký, srdcovitý, s tenkou karmínovočervenou
šupkou; dužina má červenú farbu so svetlými žilkami, je
pevná, stredne šťavnatá, aromatická, má výborné chuťové
vlastnosti; stredne veľká kôstka sa dobre oddeľuje od
dužiny; dobre držia na strome, okrem priamej konzumácie
sú vhodné aj na spracovanie
ZRENIE: polovica júla až začiatok augusta
POZNÁMKA: Stromy nie sú citlivé na moniliózu, plody za
daždivého počasia celkom dobre odolávajú praskaniu;
cudzoopelivá, mrazuvzdorná

PLOD: obrovská čerešňa ´Carmen´ pochádza z
Maďarska, je žiarivo-červená, má jemnú vyváženú
chuť a veľkosť plodov nad ktorou žasnete.
Tmavočervená dužina, veľmi šťavnatá, jemne
kyselkavá s harmonickou arómou.
ZRENIE: jún
POZNÁMKA: sú pomerne odolné voči mrazu.

Prunus avium Germersdorfi

Prunus avium Rita

Čerešňa GERMERSDORFI

Čerešňa najskoršia RITA

PLOD: bordovo červený, veľký, matne sploštený v tvare
srdca, sladkokyslá, šťavnatá chuť, vynikajúca kvalita
ovocia, vhodná na čerstvú konzumáciu, mraziarenský a
konzervárenský priemysel, dobrá prenosnosť, hlavná
odroda v Maďarsku.

PLOD: plody sú tmavo červené s mäkšou dužinou, mierne
oválne, stredne veľké (30mm) s veľmi dobrou sladkou
chuťou. Vhodná aj do menších záhrad, koruny sú guľaté.

ZRENIE: 2. polovica júna

ZRENIE: koniec mája až začiatok júna
POZNÁMKA: Vďaka skorej plodnosti nebývajú plody
napadané červami.

POZNÁMKA: cudzoopelivá.

Prunus avium Katalin

Prunus avium Sunburst

Čerešňa poloskorá KATALIN

Čerešňa SUNBURST

PLOD: je veľmi úrodná; plody sú nezvyčajne veľmi veľké,
chrupkavé, bordovo červené, sladké s tvrdou dužinou
a farbivou šťavou. Chuť plodov je vynikajúca. Sú vhodné
na spracovanie i na priamu konzumáciu, takisto je vhodná
na zmrazenie a zaváranie. Plody vydržia na strome
pomerne dlho.

PLOD: čierne alebo tmavo-purpurové, okrúhle čerešne. Sú
veľmi chutné a šťavnaté. Je veľmi vhodná ako na
zaváranie, tak i na priamu konzumáciu.

ZRENIE: začiatok júla
POZNÁMKA: cudzoopelivá.

ZRENIE: polovica júna
POZNÁMKA: samoopelivá. Odolná voči rozmarom
počasia.

Prunus avium Szomolyai feketet

Prunus avium Těchlovan

Čerešňa SZOMOLYAI FEKETE

Čerešňa TĚCHLOVAN

PLOD: plody sú veľké, pri počiatočnej zrelosti silno
červené a pri plnej zrelosti až čierne; odroda vhodná ako
na konzervovanie, priamy konzum, tak aj na liehovarské
spracovanie.
ZRENIE: 2. polovica júna

PLOD: veľký až veľmi veľký, srdcovitého tvaru; šupka je
tmavá karmínovočervená so svetlými žilkami; dužina má
pevnú konzistenciu, červenú farbu, je sladko navinulá,
výbornej chuti; kôstka je menšia, dobre oddeliteľná od
dužiny.
ZRENIE: polovica júla až začiatok augusta

POZNÁMKA: -

POZNÁMKA: cudzoopelivá odroda, kvety sú pomerne dobre
mrazuodolné, plody za daždivého počasia praskajú len veľmi
málo.

Prunus avium Tamara

Prunus avium Van

Čerešňa TAMARA

Čerešňa VAN

PLOD: veľmi veľké, hmotnosť 12 - 14 g, sladké, dobrej chuti,
pevné, stredne tvrdé, tmavočervenej farby; dužina pevná,
sladká; hlavne na priamy konzum.

PLOD: plody sú veľké, srdcovitého až guľovitého tvaru,
mierne hranaté, majú červenú, v plnej zrelosti až
karmínovo červenú farbu; dužina je príjemnej, kyslasto
sladkej chuti.

ZRENIE: 2. polovica júna
POZNÁMKA: cudzoopelivá odroda, veľmi vhodná do malých
záhrad.

ZRENIE: máj, jún
POZNÁMKA: cudzoopelivá odroda; Značne odolná proti
mrazu v dreve i kvete, náchylnejšia na moníliu.

Prunus avium Sylvia

Čerešňa neskorá, stĺpovitá SYLVIA

PLOD: plody sú veľké, majú žiarivo červenú, lesklú šupku,
sú baculaté, veľmi sladké, chrumkavé, stredne šťavnaté a
dozrievajú v prvej polovici augusta. Rastie 20-40 cm za rok
do jednokmeňového stromčeka.
ZRENIE: august
POZNÁMKA: odolné voči mrazu; mrazuvzdorné do -29°C.

Ribes uva-crispa Hinnonmaki Gelb

Ribes uva-crispa Rixanta

Egreš kríkový, HINNONMAKI GELB

Egreš stromček, RIXANTA

PLOD: stredne veľký (3,6 g), šupka je žltá, jemne chĺpkatá;
šťavnatý, sladký
ZRENIE: polovica augusta
POZNÁMKA: rastliny sú mrazuvzdorné a rezistentné voči
americkej múčnatke. Je vhodná na pestovanie na slnečnom
alebo polotienistom stanovisku, s dostatočne vlhkou
priepustnou pôdou. Bude sa jej dariť aj v chladnejších
oblastiach.

Ribes uva-crispa Hinnonmaki Rot

Egreš kríkový, HINNONMAKI ROT

PLOD: červenohnedé plody, ktoré sú vhodné na priamy
konzum i na ďalšie spracovanie; lahodná chuť plodov
ZRENIE: koniec júna až polovica júla
POZNÁMKA: je plne rezistentný voči múčnatke americkej;
je to veľmi prispôsobivá odroda, nemá žiadne špeciálne
nároky na pestovanie

PLOD: stredne veľký so žltou, jemne chĺpkatou šupkou,
chuť je veľmi dobrá, osviežujúca, sladko navinulá. Sú
vhodné na priamu konzumáciu aj na spracovanie.
ZRENIE: začiatok júla
POZNÁMKA: Rixanta je nenáročná klasická odroda,
vhodná do všetkých pestovateľských oblastí. Obľubuje
slnečné až polotienisté stanovisko. Samoopelivá.

Pyrus communis Nojabrskaja

Pyrus communis Williamsova červená

Hruška zimná NOJABRSKAJA

Hruška letná, WILLIAMSOVA ČERVENÁ

PLOD: veľmi veľký (300 - 600 g), klasického hruškového
tvaru; šupka je tenká a jemná s výraznými lenticelami, jemne
hrdzovitá; farba je zelenožltá, na slnečnej strane s jemným
ružovým líčkom; dužina je veľmi šťavnatá, aromatická, s
príjemnou sladkou, hruškovou chuťou; vhodné na
konzumáciu v čerstvom stave, na sušenie aj spracovanie

PLOD: stredne veľké až veľké, tvar je tupšie kužeľovitý,
farebná mutácia je fialovočervená, neskôr žiarivo
hnedočerveno sfarbená. Biela dužina je veľmi šťavnatá,
aromatická, pri červenej mutácii až ružovkastá, výborná.
Ideálna na pálenie, vyrába sa z nej typická Vilmos pálenka

ZRENIE: na prelome septembra/októbra
POZNÁMKA: Stromy vstupujú skoro do rodivosti, prinášajú
vysoké a pravidelné úrody. Cudzoopelivá.

ZRENIE: koncom augusta, skladovať sa dá asi mesiac
POZNÁMKA: Je odolná proti chrastavitosti a netrpí ani
škodcami. Je však citlivá na zimné mrazy.

Pyrus communis Williamsova čáslavka

Pyrus communis Boscova fľaška

Hruška letná, WILLIAMSOVA ČÁSLAVKA, planá

Hruška jesenná, BOSCOVA FĽAŠKA, planá

PLOD: stredne veľké až veľké, tvar je tupšie kužeľovitý,
šupka hladká, jemná, zelená, v plnej zrelosti žltá, na
slnečnej strane mierne červenkastá. Biela dužina je veľmi
šťavnatá, aromatická, pri červenej mutácii až ružovkastá,
výborná. Táto maslovka patrí medzi najkvalitnejšie hrušky.

PLOD: stredne veľký až veľký, má typický fľaškovitý tvar;
šupka je hladká, suchá, zelenohnedá až bronzovo zlatožltá;
dužina je žltobiela, jemne maslovitá; chuť je výborná,
sladká, jemne korenistá; vhodné na priamy konzum a
zaváranie.

ZRENIE: koncom augusta, skladovať sa dá asi mesiac

ZRENIE: október

POZNÁMKA: Je odolná proti chrastavitosti a netrpí ani

POZNÁMKA: Je to cudzoopelivá, diploidná odroda.

škodcami. Je však citlivá na zimné mrazy.

Pyrus communis Clappova

Pyrus communis Nashi Shinseiki

Hruška letná CLAPPOVA, planá

Hruška skorá NASHI SHINSEIKI, planá

PLOD: stredne veľký až veľký, tupo kužeľovitý; šupka je
hladká, stredne tenká, svetlozelená, na slnečnej strane s
výrazným karmínovočerveným líčkom; dužina je veľmi
šťavnatá, jemná, s dobrými chuťovými vlastnosťami, po
rozkrojení nehnedne; vhodná na spracovanie a priamu
konzumáciu

PLOD: stredne veľký (150 - 200 g), plocho guľovitý; šupka je
hladká, husto pokrytá lenticelami, v čase zrelosti bledožltá až
zelenožltá; dužina je biela, veľmi šťavnatá, chrumkavá,
pevnej konzistencie; vhodné na priamu konzumáciu v
čerstvom stave, spracovanie (výživy, džemy) aj na
skladovanie.

ZRENIE: 2. polovica augusta

ZRENIE: od konca júla

POZNÁMKA: Nie je citlivá na chrastavitosť, kvety pomerne
dobre odolávajú neskorým mrazom.

POZNÁMKA: Je dobre odolná voči chrastavitosti a nízkym
teplotám.

Pyrus communis Concorde

Pyrus communis Schweizer Hose

Hruška zimná CONCORDE, Dula Adams

Hruška neskorá SCHWEIZER HOSE, planá

PLOD: stredne veľký, elegantný tvar - spodná časť plodu je
rozšírená, guľatejšia, horná časť je štíhla, mierne zakrivená;
šupka je zelená, v dobe zrelosti žltohnedá, na slnečnej strane
červenohnedá; dužina žltobiela, pevná, šťavnatá, príjemne
aromatická, so sladkou maslovitou chuťou

PLOD: stredne veľký s jedinečným sfarbením šupky –
s pozdĺžnymi žlto-zelenými pásikmi; dužina je jemná,
bielej farby, sladkej chuti; vhodné na konzumáciu v
čerstvom stave aj na spracovanie

ZRENIE: koniec septembra až začiatok októbra

ZRENIE: október

POZNÁMKA: Cudzoopelivá. Nie je náchylná na chrastavitosť.

POZNÁMKA: Cudzoopelivá, mrazuodolná.

Pyrus communis Nashi Hosui

Pyrus communis Packhams Triumph

Hruška letná NASHI HOSUI, planá

Hruška zimná PACHHAMS TRIUMPH

PLOD: plody sú veľmi veľké. Šupka je tmavo bronzová.
Dužina plodov je jemná, šťavnatá, aromaticky sladká, s
malým obsahom kyselín.
ZRENIE: začiatok augusta
POZNÁMKA: je rezistentná voči čiernej škvrnitosti i voči
spále.

PLOD: veľké až obrovské, široké plody zavalitého
hruškovitého tvaru, slamovo žltej farby so zelenými bodkami.
Má výbornú kvalitu. Dužina je biela, veľmi šťavnatá. Chuť
navinul sladká, aromatická, veľmi dobrá.
ZRENIE: koniec septembra
POZNÁMKA: Odolnosť je dobrá.

Pyrus communis Hardy

Hruška zimná HARDYHO MASLOVKA

PLOD: veľký, tupo kužeľovitý; farba je žltozelená, na slnečnej
strane s červenohnedým líčkom; šupka je stredne pevná,
drsná, hrdzavá, husto bodkovaná; dužina je biela až
žltozelená, šťavnatá, aromatická, rozplývavá; chuť je
príjemne sladká, jemne korenistá, vhodné na priamy konzum
aj spracovanie
ZRENIE: polovica septembra
POZNÁMKA: cudzoopelivá, je odolná voči chrastavitosti aj
mrazom.

Amygdalus communis Ferragnes

Amygdalus communis Supernova

Mandľa sladkoplodná FERRAGNES, Adesoto

Mandľa SUPERNOVA

PLOD: veľmi veľký, jadro je pekne tvarované, tvorí asi 40 %
objemu; chuť je lahodná, sladká; vhodné na priamy
konzum aj sušenie

PLOD: Jedna z najlepších odrôd talianskych mandlí. Plody
stredné až veľké, vynikajúcej chuti

ZRENIE: koniec septembra
POZNÁMKA: Nie je náročná na pestovateľské podmienky,
obľubuje suchšie, vzdušné a priepustné pôdy.

Amygdalus communis Robijn

Mandľa ROBIJN, Adesoto

PLOD: veľký, s hnedou šupkou a bielou dužinou; chuť je
sladká, lahodná; vhodné na priamy konzum aj sušenie
ZRENIE: polovica septembra
POZNÁMKA: Pre priamy konzum ich zbierame „nazeleno“
v druhej polovici augusta. Za účelom sušenia ich oberáme
až po dozretí v polovici septembra. Nie je náročná na
pestovateľské podmienky, obľubuje suchšie, vzdušné a
priepustné pôdy.

ZRENIE: polovica septembra
POZNÁMKA: Samosprašná, s vysokou úrodnosťou, odolná
voči chorobám.

Persica armeniaca Anegat

Persica armeniaca Bergeron Montclar

Marhuľa neskorá ANEGAT, St. Julien A.

Marhuľa neskorá BERGERON MONTCLAR

PLOD: veľký, guľatého tvaru; šupka je oranžová s červeným
líčkom na slnečnej strane, dužina je oranžová, veľmi
šťavnatá, jemne aromatická, so sladkou chuťou; kôstka je
dobre oddeliteľná od dužiny; vhodné na priamu konzumáciu
aj na spracovanie

PLOD: stredne veľký až veľký, guľatý; šupka je hladká,
oranžovo žltá, s bledočerveným bodkovaným líčkom;
dužina oranžová, chutná, pevná, v čase zrelosti je jemná až
rozplývavá, šťavnatá, aromatická, dobre sa oddeľuje od
kôstky; vhodné na priamy konzum aj spracovanie.

ZRENIE: koniec júla až začiatok augusta

ZRENIE: začiatok augusta

POZNÁMKA: Samoopelivá odroda. Rezistentná voči šárke.

POZNÁMKA: Drevo aj kvety sú značne odolné voči mrazom.

Persica armeniaca Big Red

Persica armeniaca Goldrich Montclar

Marhuľa skorá BIG RED, Adesoto

Marhuľa stredne skorá GOLDRICH MONTCLAR

PLOD: intenzívne sfarbené veľké plody; dužina plodov je
veľmi šťavnatá, má oranžovú farbu a príjemnú vôňu. Šupka je
veľmi pevná, vďaka čomu sú plody mimoriadne vhodné na
prepravu a skladovanie.

PLOD: veľký až veľmi veľký, guľatý; šupka je hladká,
oranžová s červeným líčkom; dužina je pevná, sladkokyslá,
oranžovej farby, dobre oddeliteľná od kôstky; vhodné na
priamu konzumáciu aj spracovanie.

ZRENIE: koncom júna
POZNÁMKA: cudzoopelivá

ZRENIE: polovica júla až začiatok augusta
POZNÁMKA: Nie je náročná na prebierku plodov.

Persica armeniaca Sefora

Persica armeniaca Vertige

Marhuľa veľmi skorá SEFORA, St. Julien A.

Marhuľa stredne skorá VERTIGE, St. Julien

PLOD: veľké, guľatého až oválneho tvaru; šupka je oranžová s
veľkým červeným líčkom; dužina je oranžová, stredne pevná,
dobre oddeliteľná od dužiny; chuť je lahodná, sladká,
aromatická; vhodné na priamy konzum aj spracovanie
ZRENIE: začiatok júla

PLOD: veľké (70 - 90 g), guľatý tvar; šupka je lesklá,
oranžová s červeným líčkom; dužina je pevná, odolná voči
praskaniu; chuť je sladkokyslá, harmonická; po prezretí
dobre držia na strome; majú univerzálne využitie.

POZNÁMKA: Je to samoopelivá odroda. Je rezistentná voči
šárke a odolná voči hubovým chorobám.

ZRENIE: 2. polovica júla

Persica armeniaca Sweet Big Red

Persica armeniaca Bergarouge Aramis

Marhuľa veľmi skorá SWEET RED, Adesoto

Marhuľa BERGAROUGE ARAMIS, Adesoto

PLOD: stredne veľký; šupka je oranžová, z polovice
prekrytá červeným líčkom, pevná, lesklá; dužina je
oranžová, šťavnatá, s výbornou sladkou chuťou; v plnej
zrelosti sa ľahko oddeľujú od konárov.

PLOD: veľký až veľmi veľký; šupka je hladká oranžová
s veľkým líčkom; dužina je pomarančovej farby, veľmi
aromatická, šťavnatá, má sladkú harmonickú chuť.

ZRENIE: jún
POZNÁMKA: cudzoopelivá

POZNÁMKA: Je to samoopelivá odroda. Kvitne neskoro, preto
dobre odoláva jarným mrazom.

ZRENIE: polovica júla
POZNÁMKA: je rezistentná voči šárke, je vysoko
mrazuodolná.

Persica armeniaca Bhart

Persica armeniaca Pinkcot® Cotpy

Marhuľa skorá BHART, Montclar

Marhuľa skorá PINKCOT® COTPY, St. Julien A.

PLOD: kvalitný, veľký, priemerná hmotnosť 60 g; šupka je
pevná, lesklá, oranžová s červeným líčkom; dužina oranžová,
stredne pevná, dobre sa oddeľuje od kôstky; chuť výborná,
aromatická; vhodné na priamy konzum aj spracovanie
ZRENIE: začiatok júla
POZNÁMKA: je odolná voči hubovým chorobám, stromy sa
vyznačujú dobrým zdravotným stavom; je značne
mrazuodolná.

PLOD: veľký až veľmi veľký (80 g), oválny; majú atraktívne
sfarbenie – sú žltooranžové s červeným rozpitým líčkom; dužina
je bledooranžová, mäkká až stredne pevná, dobre oddeliteľná
od kôstky; chuť je veľmi dobrá, sladko navinulá, harmonická;
dobre znášajú prepravu, majú univerzálne použitie.
ZRENIE: začiatok júla
POZNÁMKA: Stromy sú vysoko mrazuodolné; obdobie kvitnutia
je pomerne dlhé, preto kvety dobre odolávajú neskorým jarným
mrazom a úrody bývajú spoľahlivé aj v takýchto rokoch.

Persica armeniaca Kioto

Persica armeniaca Spring Blush

Marhuľa stredne skorá KIOTO, St. Julien A.

Marhuľa veľmi skorá SPRING BLUSH, Adesoto

PLOD: veľký až veľmi veľký; s atraktívnym celočerveným
sfarbením; dužina je veľmi pevná, svetlooranžová, dobre
oddeliteľná od kôstky; chuť je veľmi dobrá, s vysokým
obsahom cukru (14 %); vhodné na spracovanie a pálenie

PLOD: stredne veľký až veľký (60 - 70 g), majú guľato oválny
tvar; šupka má žiarivú oranžovočervenú farbu, na slnečnej
strane môže byť jemne ružová; dužina je pevná, oranžová, s
výbornou sladkou chuťou a optimálnym obsahom kyselín; sú
vhodné na priamy konzum aj na spracovanie, dobre znášajú
manipuláciu a prepravu, nie sú citlivé na otlačenie.

ZRENIE: 2. polovica júla
POZNÁMKA: je to samoopelivá odroda. Je vysoko
mrazuodolná v kvete aj v dreve, vďaka neskorému obdobiu
kvitnutia dobre odoláva jarným mrazom; je odolná voči
chorobám.

ZRENIE: začiatok júna
POZNÁMKA: je mrazuodolná, cudzoopelivá.

Persica armeniaca Tsunami

Persica armeniaca Harcot

Marhuľa extrémne skorá TSUNAMI, Adesoto

Marhuľa skorá HARCOT

PLOD: veľký (80 - 90 g), oválny tvar; farba je veľmi atraktívna
– oranžová s veľkým sýtočerveným líčkom; dužina je
pomarančovej farby, pevná, veľmi aromatická a šťavnatá;
chuť je výborná, má vysoký obsah cukru (12 - 13 %) a
optimálny pomer kyselín; plody dobre znášajú prepravu, sú
vhodné aj na spracovanie

PLOD: Veľkosť plodov je rôzna - od stredných po veľké. Majú
oválny alebo guľovito vajcovitý tvar a pri stopke sa zužujú.
Pokrýva ich stredne silná, drsná a jemne osrienená šupka
oranžovej farby s iskrivo červeným, rozpitým rumencom.
Dužina sa dá popísať ako súdržná, šťavnatá, jemná, ľahko
aromatická a predovšetkým chutná. Dokonalá dezertná a
zaváracia odroda.

ZRENIE: začiatok júna
POZNÁMKA: Je to čiastočne samoopelivá odroda; vysokú
násadu plodov je vhodné regulovať prebierkou plodov.

ZRENIE: 1. polovica júla
POZNÁMKA: tolerantná k šarke, bakteriálnej škvrnitosti listov
(Xantomonas pruni) a monilióze kôstkovín (Monilinia laxa).

Persica armeniaca Ceglédi óriás
Persica armeniaca Ungarische Beste

Marhuľa skorá CEGLÉDI ÓRIÁS
Marhuľa skorá MAĎARSKÁ

PLOD: plody sú veľké 50 – 70 g. Keď sa robí prebierka plodov
a má dostatok zálievky plody dosiahnu váhu 90 -120 g. Farba
plodu je oranžová, s jednej strany prekrytá červeným líčkom.
Dužina je šťavnatá, oranžová, aromatická a sladká. Používa sa
na spracovanie, alebo na priamy konzum.

PLOD: plody sú stredne veľké až veľké, vyrovnanej veľkosti a
sú vhodné na všestranné spracovanie. Dužina je oranžová,
veľmi šťavnatá, s typickou marhuľovou chuťou a dobre sa
oddeľujúcou od kôstky; patrí u nás medzi najobľúbenejšie a
najrozšírenejšie odrody pre svoju chuť plodov.

ZRENIE: začiatok júla

ZRENIE: polovica júla

POZNÁMKA: samoopelivá; odolná voči mrazom.

POZNÁMKA: odolné voči mrazu

Persica armeniaca Pannonia

Marhuľa neskorá PANNONIA

PLOD: plody sú stredne veľké až veľké. Dužina je
oranžovožltá, šťavnatá, vláknitá a dobre sa oddeľujúca od
kôstky.
ZRENIE: 2. polovica júla
POZNÁMKA: samoopelivá, mrazuodolná odroda.

Ribes nigrum TITANIA

Ribes nigrum JONKHEER van TEETS

Ríbezľa stromková čierna TITANIA

Ríbezľa kríková červená JONKHEER van TEETS

PLOD: táto odroda má veľmi veľké fialovo-čierne bobule
na dlhých strapcoch (v priemere 11 cm). Plody na
strapcoch neopadávajú, vydržia veľmi dlho aj v plnej
zrelosti.
ZRENIE: polovica júla až polovica augusta

PLOD: strapce sú dlhé s tmavočervenými veľkými
bobuľami, dužina je šťavnatá, príjemne kyslastá. Plody sa
vyznačujú vysokým obsahom vitamínov C, B, A a sú
ideálne na spracovateľské účely (výrobu štiav a
marmelád).

POZNÁMKA: dá sa pestovať aj bez postrekov. Na stanovište je

ZRENIE: koniec júna

prispôsobivá, nemá špeciálne požiadavky na pôdne ani
klimatické podmienky.

POZNÁMKA: je ideálna na šťavy, džemy, marmelády, alebo pre

Ribes nigrum Detvan

Ribes nigrum Maraton

Ríbezľa stromková, skorá DETVAN

Ríbezľa stromková, stredne skorá MARATON

PLOD: strapec je dlhý (80 mm), nesie priemerne 22 bobúľ;
bobule (10 mm) majú pevnú červenú šupku; chuť je
sladkokyslá a šťavnatá, s vysokým obsahom vit. C
ZRENIE: júl
POZNÁMKA: Je to samoopelivá odroda.

mrazenie.

PLOD: strapce sú husté a dlhé (70 - 130 mm); bobule sú
veľmi veľké, s tenšou šupkou; dužina je tmavočervená, s
príjemnou sladkokyslou chuťou
ZRENIE: polovica júla
POZNÁMKA: Je odolná voči antraknóze a je dobre
mrazuvzdorná aj v dobe kvetu. Vysádzame ju na slnečné
stanovisko, vhodná aj do chladnejších oblastí na chránené
stanovisko.

Ribes nigrum ÖJEBYN

Ríbezľa stromková čierna ÖJEBYN

PLOD: sýtočierne veľké bobule v hustých strapcoch, ktoré
sú vhodné na prípravu štiav a na zaváranie. Dužina je
šťavnatá, výrazne aromatická, voňavá so sladko-kyslastou
chuťou. Plody obsahujú veľké množstvo vitamínov, hlavne
vitamín C a nutrične cenných látok, využívajú sa tiež vo
farmácií.
ZRENIE: začiatok júla
POZNÁMKA: je odolná voči škodcom a chorobám listov, dobre
odoláva jarným mrazom a je prispôsobivá prostrediu

Ribes nigrum Otelo

Ríbezľa čierna, skorá OTELO

PLOD: strapce sú dlhé, pomerne husté so strednou dlhou
stopkou. Bobule sú čierne, veľké, dužina je šťavnatá,
aromatická. Hodí sa aj pre priemyselné spracovanie.
ZRENIE: polovica júna
POZNÁMKA: je samoopelivá a menej citlivá na spŕchanie, na
americkú múčnatku a na hrdzu. Rodivosť je vysoká.

Prunus domestica HAUSZWETCHE (BYSTRICKÁ)

Prunus domestica Joganta

Slivka HAUSZWETCHE (BYSTRICKÁ), St. Julien A.

Slivka JOGANTA, St. Julien A.

PLOD: menší až stredne veľký, obvyklá hmotnosť 18 - 21 g,
oválny tvar, ku koncom zúžený; šupka je hladká, pevná,
fialová až červenomodrá; dužina má veľmi dobrú chuť,
pevná, zlatožltá, aromatická; vhodné na priamy konzum aj
spracovanie.

PLOD: veľký (80 g), šupka je tmavá modrofialová,
osrienená; dužina je zlatožltá, šťavnatá, pevná, má
výbornú veľmi sladkú chuť; kôstka je dobre oddeliteľná od
dužiny; vhodné na priamu konzumáciu, na spracovanie aj
na pálenie

ZRENIE: 2. polovica septembra

ZRENIE: koniec augusta až začiatok septembra

POZNÁMKA: Je to samoopelivá odroda a sama je dobrým
opeľovačom pre iné odrody, ktoré kvitnú v rovnakom čase.

POZNÁMKA: je rezistentná voči šárke a vysoko odolná
voči ostatným hubovým ochoreniam.

Prunus domestica ČAČANSKÁ LEPOTICA

Prunus domestica Jojo

Slivka ČAČANSKÁ LEPOTICA, St. Julien A.

Slivka JOJO, St. Julien A.

PLOD: veľký až veľmi veľký, oválny; šupka je pevná,
tmavomodrá, osrienená; dužina je zelenobiela, až žltá,
stredne pevná, veľmi šťavnatá, dobre oddeliteľná od
kôstky; majú univerzálne využitie

PLOD: stredne veľký až veľký, priemerná hmotnosť 40-50g;
šupka tmavomodrá až fialová, osrienená; dužina je šťavnatá,
pevná, dobre odlúčiteľná od kôstky; chuť je veľmi dobrá,
harmonická, sladkokyslá, so stredným až vysokým obsahom
cukru; vydržia dlho na strome v dobrej kvalite, majú široké
využitie

ZRENIE: polovica augusta
POZNÁMKA: Je samoopelivá a tolerantná voči šárke sliviek.
Drevo ani kvety nebývajú poškodzované mrazmi.

ZRENIE: začiatok septembra
POZNÁMKA: úplne rezistentná odroda voči šárke.

Prunus domestica Katinka

Prunus domestica Tipala

Slivka KATINKA, St. Julien A.

Slivka stredne skorá TIPALA, St. Julien A.

PLOD: stredne veľký, hmotnosť 26 - 30 g, majú oválny až
predĺžený tvar; šupka je tmavofialová až modrá, jemne
osrienená; dužina je bledožltá až žltozelená, dobre
odlúčiteľná od kôstky; vhodné na priamy konzum, sušenie,
pečenie.
ZRENIE: polovica júla

PLOD: stredne veľký, priemerná hmotnosť 35 - 40 g, smerom
k stopke je pretiahnutý; šupka je zlatožltá, miestami s
ružovým nádychom, osrienená; dužina bledožltá, šťavnatá,
dobre oddeliteľná od kôstky; chuť je veľmi sladká,
harmonická, má vyšší obsah cukrov; vhodné na priamy
konzum, spracovanie, pálenie
ZRENIE: na prelome júla/augusta
POZNÁMKA: cudzoopelivá, mrazuodolná

POZNÁMKA: Je to samoopelivá odroda, je veľmi odolná voči
šárke sliviek a úplne rezistentná voči monilióze kôstkovín.

Prunus domestica Stanley

Prunus domestica Hanita

Slivka STANLEY, St. Julien A.

Slivka HANITA, St. Julien A.

PLOD: veľký, s priemernou hmotnosťou 30 g, podlhovasté;
šupka je hnedofialová až tmavofialová, s osrienením;
dužina je zelenožltá až jemne načervenalá, pevná, veľmi
šťavnatá, dobre sa oddeľuje od kôstky; chuť je vynikajúca,
sladká, aromatická; vhodné predovšetkým na priamy
konzum

PLOD: stredne veľký až veľký, priemerná hmotnosť 33 - 42 g,
oválneho tvaru; šupka je tmavomodrá až fialová, silne
osrienená; dužina je zlatožltá, dobre oddeliteľná od dužiny; chuť
je výborná, aromatická, s vyrovnaným obsahom cukrov a
kyselín, obsah cukru je vysoký – viac ako 17 %; vhodné na
priamu konzumáciu aj spracovanie

ZRENIE: 1. polovica septembra
POZNÁMKA: Pomerne dobre odoláva mrazom. Je tolerantná
voči šárke.

ZRENIE: koniec augusta
POZNÁMKA: sú odolné voči šárke; je samoopelivá a zároveň je
dobrý opeľovač pre iné odrody.

Prunus domestica Topfirst

Prunus domestica Čačanská rodná

Slivka veľmi skorá TOPFIRST, St. Julien A.

Slivka skorá ČAČANSKÁ RODNÁ

PLOD: kvalitný, stredne veľký (35 - 40 g), šupka je
tmavomodrá; dužina pevná, šťavnatá, zlatožltá; chuť je
harmonická, lahodná, sladká a aromatická; majú všestranné
využitie

PLOD: stredne veľký, pevný, šťavnatý so žltou dužinou a
vysokou arómou. Má vysoký obsah cukru. Najviac sa
podobá na odrodu Bystrická a je jedna z najlepších odrôd
súčasnosti.

ZRENIE: začiatok júla

ZRENIE: koniec augusta

POZNÁMKA: je odolná voči šárke aj hubovým a bakteriálnym
ochoreniam.

POZNÁMKA: odroda je vysoko úrodná, mrazuvzdorná a
vynikajúca na pálenie.

Prunus domestica Toptaste

Prunus domestica Elena

Slivka TOPTASTE, St. Julien A.

Slivka neskorá ELENA

PLOD: stredne veľký (34 - 40 g), oválneho tvaru; šupka je
pevná, tmavomodrá; dužina je žltá, dobre oddeliteľná od
kôstky, šťavnatá; chuť je výborná, sladká, obsahuje najviac
cukru zo všetkých odrôd; vhodné na spracovanie aj
pálenie
ZRENIE: začiatok septembra
POZNÁMKA: Netrpí hubovými chorobami, nie je citlivá na
mráz a je vysoko odolná voči šárke.

PLOD: stredne veľké, oválne plody sladkej a harmonickej
chuti, dužina je dobre oddeliteľná od kôstky.
ZRENIE: koniec septembra
POZNÁMKA: odroda je voči šárke tolerantná, je silného
vzrastu, samoopelivá, odolnosť voči mrazu je dobrá.

Prunus domestica Haganta

Prunus domestica Haroma

Slivka neskorá HAGANTA

Slivka neskorá HAROMA

PLOD: Plody sú veľké (50-80g), oválne, tmavomodrej
farby. Dužina je zlatožltej až oranžovej farby, pevná,
šťavnatá, harmonickej, príjemnej chuti. Dužina je veľmi
dobre oddeliteľná od kôstky, plody sú vhodné na priamy
konzum, zaváranie a pre svoj vysoký obsah cukru aj na
pálenie.
ZRENIE: 2. polovica septembra

PLOD: plody sú tmavomodré až tmavofialové, podlhovasté,
stredne veľké s hmotnosťou okolo 35 až 45 g; dužina je
šťavnatá, pevná, tmavooranžovej farby, aromatická, dobre
oddeliteľná od kôstky; chuť je excelentná, vyvážená, cukry a
kyseliny sú v optimálnom pomere. Obsah cukru je 22.0 °Brix
a viac.
ZRENIE: polovica septembra

POZNÁMKA: samoopelivá, je odolná voči chorobám.

POZNÁMKA: je rezistentná voči šarke, odolná voči
monilióze, hrdzi a ostatným hubovým a bakteriálnym
ochoreniam dreva a kôry.

Prunus domestica Hanka

Prunus domestica Presenta

Slivka neskorá HANKA

Slivka neskorá PRESENTA

PLOD: plody sú veľké (50-80g), oválne, tmavomodrej
farby. Dužina je zlatožltej až oranžovej farby, pevná,
šťavnatá, harmonickej, príjemnej chuti.

PLOD: Plody sú stredne veľké (34 - 38 g), oválne,
tmavomodrej farby. Dužina má v plnej zrelosti žltú až
zlatožltú farbu, je pevná, dobre oddeliteľná od kôstky. Chuť
je harmonická, podobná slivke ´Domáca veľkoplodá´, má
vyšší obsah cukru než slivka ´Domáca veľkoplodá´ a menej
kyselín.

ZRENIE: 2. polovica septembra
POZNÁMKA: cudzoopelivá,j e odolná voči chorobám,
šárke.

ZRENIE: 2. polovica septembra

POZNÁMKA: je tolerantná voči šarke.

Prunus domestica Topend Plus

Prunus domestica Tophit

Slivka neskorá TOPEND PLUS

Slivka neskorá TOPHIT

PLOD: veľký až veľmi veľký (60 - 100 g), šupka je
oceľovomodrá, jemne osrienená; dužina je svetložltá,
šťavnatá a aromatická, pevná, má výbornú veľmi sladkú chuť;
kôstka je dobre oddeliteľná od dužiny; vhodné na priamu
konzumáciu, zaváranie, výrobu džemov a pálenie.

PLOD: plody sú veľké, niekedy až extrémne veľké (75g),
tmavomodré s fialovým líčkom. Dužina je žltozelená až
zlatožltá, pevná, šťavnatá, chuť je sladká. Dužina je dobre
oddeliteľná od kôstky.

ZRENIE: koniec septembra až začiatok októbra

POZNÁMKA: Táto odroda je tolerantná k šárke sliviek a
odolná voči ďalším hubovým a bakteriálnym ochoreniam.

Prunus domestica Topfive

Slivka stredne skorá TOPFIVE

PLOD: stredne veľký (31 g); šupka je tmavomodrá až
oceľovomodrá s osrienením; dužina je bledožltá, aromatická,
dobre oddeliteľná od dužiny; chuť je lahodná, aromatická, s
vysokým obsahom cukru
ZRENIE: prelom júla/augusta

POZNÁMKA: odroda je samoopelivá. Je tolerantná voči
šárke sliviek a odolná voči monilióze kôstkovín.

ZRENIE: 2. polovica septembra
POZNÁMKA: je odolná voči šárke; je to vysoko kvalitná,
samoopelivá odroda, no vyššie úrody dosahuje
cudzoopelením.

Prunus domestica Althana

Prunus domestica Bellamira

Slivka, ringlota skorá RENKLODA ALTHANA

Mirabelka BELLAMIRA

PLOD: plody sú veľké, guľovité, takmer celé pokryté
hnedobordó rumencom. Dužina je súdržná, šťavnatá,
kyselkavo sladká, dokonalej chuti. Kôstka sa dobre oddeľuje
od dužiny. Plody sú vhodné na sušenie a iné spracovanie

PLOD: veľké (18 g), zlatožlté na slnečnej strane s červeným
bodkovaným líčkom; dužina je žltá, pevná, šťavnatá, dobre
odlúčiteľná od kôstky; sú veľmi aromatické, vhodné na
spracovanie, pálenie aj na konzumáciu v čerstvom stave.

ZRENIE: 2. Polovica august

ZRENIE: polovica august až polovica septembra

POZNÁMKA: vytvárajú veľké koruny menej náročné na rez; e
cudzoopelivá. Strom je stredne odolný v kvete a dreve voči
mrazu.

POZNÁMKA: stromy majú dobrý zdravotný stav, sú odolné
voči chorobám. Prinášajú vysoké a pravidelné úrody.

Prunus domestica Zelená

Prunus domestica Miragrande

Ringlota stredne skorá ZELENÁ RINGLOTA

Mirabelka MIRAGRANDE

PLOD: plody sú stredné, takmer guľovitého tvaru. Šupka
plodov je zelenožltá, dužina plodov je zelenožltá, sladká,
aromatická, výborná. Kôstka sa veľmi dobre oddeľuje od
dužiny. Rodivosť je veľká až veľmi veľká.

PLOD: veľké (16 g), guľaté až oválne; šupka je zlatožltá, zo
slnečnej strany s červenými bodkami; dužina je žltá, pevná,
dobre oddeliteľná od kôstky; sú veľmi chutné, šťavnaté a
oveľa aromatickejšie ako bežné mirabelky, vhodné na
spracovanie, pálenie aj na konzumáciu v čerstvom stave.

ZRENIE: koniec augusta
POZNÁMKA: odolnosť stromu a kvetu proti mrazu je stredná.
Odroda je tolerantná proti šarke. Odroda je cudzoopelivá.

ZRENIE: od konca august do polovice septembra
POZNÁMKA: Miragrande je samoopelivá odroda. Je
mrazuvzdorná, odolná voči šárke aj hubovým chorobám.

Prunus cerasus Gereba

Prunus cerasus Piramis

Višňa GEREBA, Mahalebka

Višňa skorá PIRAMIS

PLOD: veľký, tmavočervený; dužina je pevná, tmavočervená;
chuť je veľmi dobrá, sladkokyslá; vhodné na priamy konzum
aj spracovanie

PLOD: veľmi chutné a veľké plody s priemerom až 26 mm.
Dužina je tmavočervenej farby, má príjemnú sladkokyslú,
harmonickú chuť. Na strome vydrží aj 2 týždne bez zmeny
akosti.

ZRENIE: koniec júla až začiatok augusta
POZNÁMKA: táto odroda je samoopelivá. Stromy vynikajú
dobrým zdravotným stavom, sú rezistentné voči monilióze a
listovej škvrnitosti. Keďže kvitne neskoro, kvety veľmi dobre
odolávajú neskorým jarným mrazom.

ZRENIE: začiatok júna

Prunus cerasus Érdi bőtermő

Prunus cerasus Érdi jubileum

Višňa stredne skorá ÉRDI BŐTERMŐ

Višňa skorá ÉRDI JUBILEUM

PLOD: plody sú guľaté, šťavnaté, žiarivo červenej farby s
typickou višňovou sladkokyslou chuťou. Je to jedna z
najsladších višní.

PLOD: plody sú veľké, tvrdé, chrupkavé, takmer čierne. Je
vhodná na priamy konzum aj na konzervovanie.

ZRENIE: koniec júna až začiatok júla
POZNÁMKA: je nenáročná na pestovanie, je plne
mrazuvzdorná, odolná voči chorobám aj voči praskaniu
plodov.

POZNÁMKA: v malej miere je samoopelivá, ale vhodnými
opeľovačmi sú: odrody čerešní Katalin, Carmen.

ZRENIE: polovica júna
POZNÁMKA: je samoopelivá, dobre znáša jarné mrazy.

Prunus cerasus Újfehértói füstös

Višňa neskorá ÚJFEHÉRTÓI FÜSTÖS

PLOD: tmavočervené, šťavnaté plody sú veľké, guľaté,
dobre sa oddeľujú od stopky a aj dužina od kôstky, preto
sú vhodné nielen na priamy konzum, ale aj na ďalšie
spracovanie.
ZRENIE: polovica júla
POZNÁMKA: dobre rodí aj vo vyšších polohách a je odolná
voči monilióze.

Mespilus germanica Dutch Giant

Mišpuľa neskorá HOLANDSKÁ VEĽKÁ

PLOD: plody sú veľké a bohaté na vitamín C, vápnik, železo,
vhodné proti zápalu posilňujú kosti. Majú jedinečnú chuť
a na rozdiel od ostatných odrôd sú mäkké. Výborné na
prípravu džemov. Na strome nám dozrejú najlepšie keď ich
zasiahnu prvé mrazy. Potom sú príjemne nasladlé
a aromatické. Sú bohatým zdrojom na cukor, kyseliny
a pektín.
ZRENIE: november a december
POZNÁMKA: nie je náročná na pôdne a klimatické
podmienky, znáša aj polotieň, netrpí hubovými chorobami.

