
 Přehled odrůd

FLORINA

Původ: Francie, vyšlechtěna s rezistencí ke strupovitosti .

Vlastnosti stromu: Intenzita růstu je v mladém věku velmi silná, později silná. 
Vytváří velké a poměrně husté koruny.

Vlastnosti  plodu: Je  středně  velký,  nejčastěji  o  hmotnosti  115-138  g,  tvar 
kuželovitý,  oble  žebernatý.  Slupka  je  krémově  žlutá,  z  části  přikryta  světle 
fialovou  barvou.  Dužnina  je  krémově  žlutavá,  chruplavá,  pevná,  přiměřeně 
šťavnatá, sladce navinulá, dobrá, aromatická.

Doba zrání: Sklizeň X skladování X – III.

Odolnost: Vůči strupovitosti rezistentní, padlím netrpí.

Celkové  zhodnocení: Je  vhodná  především  do  teplých  pěstitelských 
oblastí.Plodnost střední.
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 Přehled odrůd

GALA

Původ: N. Zéland (´Kidd´s Orange Red´x ´Golden Delicious´.)

Vlastnosti  stromu: Stromy vytvářejí  středně velké koruny.  Intenzita  růstu je 
střední, později slabší.

Vlastnosti plodu: Plody střední až menší (109-135g). Tvar plodů kuželovitý až 
soudkovitý.Základní barva nažloutlá,krycí červená s žíháním. Dužnina je pevná, 
šťavnatá. Barvu má žlutavou. Chuť má sladší, mírně aromatickou, velmi dobrou.

Odolnost: Strupovitostí trpí silně, padlím středně.
 
Doba zrání:  Sklizeň IX, skladování X – IV.
 
Celkové  zhodnocení: Atraktivní  a  chuťově  velmi  dobrá  odrůda,  vhodná  do 
teplejších  stanovišť  s  lepšími  půdami  a  dostatkem  vláhy  nebo  při  použití 
závlahy.  Vyžaduje  probírku  plodů  a  chemickou  ochranu  proti  chorobám. 
Plodnost pravidelná, středně vysoká.
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 Přehled odrůd

GLOSTER

Původ: Německo (´Zvonkové´ x ´Richared Delicious´.)

Vlastnosti stromu: Růst je silný, vzpřimený.

Vlastnosti plodu: Střední až velký ( 147 do 230 g). Tvar je vysoce kuželovitý 
nebo válcovitý, slabě tupě žebernatý. Základní barva světle zelená, krycí tmavě 
červená rozmytá. Dužnina je zelenavě bílá, středně pevná, šťavnatá, příjemně 
navinulá s jemným aromatem.
  
Odolnost: Odrůda je citlivá vůči strupovitosti. Padlím netrpí.
 
Doba zrání: Sklizeň X, skladování X – IV

Celkové  zhodnocení: Kvalitní  zimní  odrůda,  která  však  vyžaduje  zvláště  ve 
vlhčích  a  vyšších  polohách  dobrou  chemickou  ochranu  proti  strupovitosti. 
Plodnost je vysoká a pravidelná.
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 Přehled odrůd

GOLDEN DELICIOUS

Původ: USA (náhodný semenáč)

Vlastnosti stromu: Růst středně silný, koruny kulovité.

Vlastnosti plodu: Středně velký( 115 do 194g). Tvar vysoce kulovitý až kulovitý, 
ke  kalichu  mírně  zúžený.  Základní  barva  zelenožlutá  s  narůžovělým  líčkem. 
Dužnina  žlutavá,  pevná,  jemná,  šťavnatá.  Chuť  navinule  sladká,  příjemně 
aromatická, při dobrém vyzrání plodů výborná. 
 
Odolnost: Strupovitostí trpí silně, padlím jen středně. 
 
Doba zrání: Sklizeň IX – X , skladování X – IV.

Celkové  zhodnocení: V  teplých  klimatických  podmínkách  odrůda  úrodná  a 
přináší  velmi  kvalitní  plody.  Mezi  hlavní  nedostatky  patří  velká  citlivost  na 
strupovitost, vyžaduje intenzivní chemickou ochranu a vysoké nároky na výběr 
stanoviště i polohy.
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 Přehled odrůd

IDARED

Původ: USA(Wagenerovo´ a ´Jonathan)

Vlastnosti stromu: V prvních letech roste silně, po vstupu do plné plodnosti 
růst slábne. Vytváří kulovité až zploštěle kulovité koruny střední velikosti, dost 
husté.

Vlastnosti plodu: Střední velikosti (125-179 g). Tvar kulovitý až ploše kulovitý. 
Slupka  hladká.  Základní  barva  žlutozelená  překryta  jasně  červeným  líčkem. 
Dužnina bílá, jemná, křehká, šťavnatá. Chuť sladce navinulá, jemně aromatická. 

Odolnost: Silně trpí padlím a často i strupovitostí. 
 
Doba zrání: Sklizeň X, skladování X – V

Celkové zhodnocení: Předností je raná a vysoká plodnost, pěkný vzhled plodů, 
pozdní konzumní zralost a velmi dobrá skladovatelnost plodů. Mezi nedostatky 
patří silná náchylnost k chorobám.

5/11



 Přehled odrůd

JAMES GRIEVE 

Původ: Německo

Vlastnosti  stromu: Stromy  rostou  středně  silně,  později  slabě.  Vytváří 
pyramidální až kulovité, poměrně husté koruny.

Vlastnosti  plodu: středně velké,  kulovité,  žluté,  z  větší  části  světle  červené. 
Dužnina  bílá,  jemná,  šťavnatá,  chuti  sladce  navinulé.   Základní  barva  je 
žlutozelená, v plné zralosti bělavě žlutá. Krycí barva je světle červená.

Doba  zrání: Sklizeň  VIII  –  IX,  Přímá  spotřeba,  skladování  pouze  v  chladírně 
max.3 týdny.
 
Odolnost: strupovitostí i padlím trpí velmi slabě. 

Celkové  zhodnocení: Podzimní  odrůda  vhodná  do  všech  oblastí,  se  dobrou 
plodností a kvalitou plodů. Plody je nutno konzumovat brzy po sklizni a není 
vhodné je příliš dlouho skladovat, protože brzy prochází

.
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 Přehled odrůd

JONAGOLD

Původ: USA (Golden Delicious´ x ´Jonathan´).

Vlastnosti stromu: Stromy vytvářejí středně velké, široce rozložité a přiměřeně 
husté koruny.Odrůda je špatným opylovačem (je triploidní) a vyžaduje dobré 
opylení.

Vlastnosti plodu: Plody středně velké až větší(130-192g). Tvar plodů je dosti 
pravidelný,  kulovitý  až  vysoce  kulovitý..  Slupka  je  slabě  mastná,  hladká. 
Základní  barva  zelenavě  žlutá,  krycí  barva  oranžově  červená  nepravidelným 
žíháním. Dužnina je jemná, chruplavá a šťavnatá. Barvu má žlutavou. Chuť má 
sladce navinulou, mírně aromatickou, výbornou. 

Doba zrání: sklizeň X, skladování X – V
 
Odolnost: Strupovitostí trpí středně, padlím silněji.

Celkové zhodnocení:  Úrodná, vzhledná a chuťově výborná odrůda, vhodná do 
teplejších  stanovišť  s  lepšími  půdami.  Vyžaduje  probírku  plodů  a  dobrou 
chemickou ochranu proti chorobám.
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 Přehled odrůd

MELROSE

Původ: USA (´Jonathan´ a ´Red Delicious´). 

Vlastnosti stromu: Stromy rostou silně. Vytvářejí zpočátku vzpřímeně kulovité, 
později  až  široce  rozložité  koruny.  Typické  jsou  delší  a  tenčí  výhony.
Vlastnosti  plodu:  Plod  je  nadprůměrně  velký  až  velký  (  140-220g),  vysoce 
kulovitý až tupě kuželovitý. Slupka hladká, základní barva je žlutozelená, krycí 
barva je mdle tmavě červená. Dužnina je krémově bílá, dosti pevná, šťavnatá, 
mírně aromatická, sladce navinulá, velmi dobrá. 
 
Odolnost: Trpí středně silně, strupovitostí i padlím 

Doba zrání: Sklizeň X, skladování X – V

Celkové zhodnocení: Jedná se o velmi kvalitní dobře skladovatelnou odrůdu. 
Má však  vyšší  nároky  na  stanoviště  a  vyžaduje  příznivé  (teplejší)  klimatické 
podmínky

.
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 Přehled odrůd

ŠAMPION

Původ: ´Golden Delicious´ x ´Cox´s Orange Pippin´

Vlastnosti stromu: růst střední, koruna je polovzpřímená; větve dobře obrůstají 
krátkým plodonosným obrostem.

Vlastnosti  plodu: tvar  je  kulovitý  až  kulovitě  kuželovitý,  pravidelný;  slupka 
žlutá, z 30 až 60% překrytá jasně červenou barvou ve formě žíhání. Dužnina je 
krémová, šťavnatá. Chuť navinule sladká až sladší.

Odolnost: Náchylná na strupovitost i padlí

Doba zrání: Sklizeň IX, skladování IX – III.               

Celkové zhodnocení: Plodná odrůda náročná na ochranu proti chorobám

.
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 Přehled odrůd

RUBÍN

Původ: ČR ('Lord Lambourne' x 'Golden Delicious')

Vlastnosti  stromu: Bujný vzrůst.  Koruny rozvolněné,  široce kulovité,  větvení 
řídké, plodí na dlouhém dřevě.

Vlastnosti  plodu: Velké  až  velmi  velké,  kulovité.  Základní  barva  slupky  je 
zelenožlutá,  částečně  překrytá  červeným  žíháním.  Slupka  hladká  a  suchá. 
Dužnina  krémové barvy,  křehké  konzistence,  nasládlé  chuti,  velmi  šťavnatá, 
voňavá a aromatická. 

Odolnost: proti napadení houbovými chorobami střední.

Doba zrání: Sklizeň IX, skladování IX – III.  

Celkové zhodnocení: Plodná odrůda nenáročná na ochranu proti strupovitosti, 
ale náročná na řez( nutný letní řez).
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 Přehled odrůd

RUBINOLA

Původ: ČR ('Prima' x 'Rubín'')

Vlastnosti  stromu: Bujný vzrůst.  Koruny rozvolněné,  široce kulovité,  větvení 
řídké, plodí na dlouhém i krátkém dřevě.

Vlastnosti plodu:  Středně velké, ploše kulovité. Základní barva slupky žlutá, v 
době zralosti  téměř překrytá tmavě červeným žíháním. Slupka tenká,  suchá, 
hladká. Dužnina krémová, křehká, nasládlé chuti, šťavnatá a aromatická.

Odolnost: proti houbovým chorobám vysoká

Doba zrání: Sklizeň IX, skladování IX – III. 

Celkové  zhodnocení: Středně  plodná  odrůda  nenáročná  na  ochranu  proti 
strupovitosti

.
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