Hrušně
ALICE
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav
ovocnářský v Holovousích
Růst: středně silný
Kvetení: cizosprašná
Plodnost: raná, pravidelná, pouze střední
Zrání: v polovině července, lze ji skladovat 2
týdny
Plod: Je středně velký. Dužnina je křehká, při
dozrávání máslovité konzistence. Chuť je sladce
navinulá, aromatická.
Poznámka: Celkově se jedná o nenáročnou
odrůdu bez zvláštních požadavků na půdu a
stanoviště.
Nevyžaduje
žádné
speciální
agrotechnické postupy. Letní odrůda vhodná pro
přímý konzum.

AMFORA
Růst: středně silný až slabý
Kvetení: středně pozdní, cizosprašná
Opylovači: ´Clappova´, ´Williamsova čáslavka´,
´Charneuská, Decora´
Plodnost: raná, vysoká, pravidelná
Zrání: sklízí se začátkem října, konzumní
zralosti dosáhne v polovině listopadu, vydrží do
prosince.
Plod: velký, žluté barvy. Dužnina je bíložlutá,
křehká, šťavnatá a sladká. Poznámka: Středně
náročná odrůda na polohu i půdu, dává dobré
výsledky tržně kvalitních plodů v teplých i
středních polohách.
Zdroj: www.jirivyslouzil.cz

ARMIDA

Zdroj: www.jirivyslouzil.cz

Zdroj: www.ovocne-stezky.cz

Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav
ovocnářský v Holovousích
Růst: středně silný až silný v plné plodnosti slabý
Kvetení: středně rané, cizosprašná
Opylovači: ’Isolda’ a ’Konference’
Plodnost: raná, plodnost je pravidelná a vysoká
Zrání: poloviny září, konzumně dozrává za 10
dnů, vydrží 2-3 měsíce
Plod: Plody jsou středně velké až velké (165-245
g). Dužnina je žlutobílá, navinule sladká,
šťavnatá, výrazně aromatická.
Odolnost: středně odolná k napadení
strupovitostí i k namrzání květů
Poznámka: Afinita s kdouloní je dobrá. Vyžaduje
letní řez. Poměrně vhodná do středních i vyšších
oblastí. Použití jak pro přímý konzum, tak pro
konzervárenství.

BETA
Původ: začátek šlechtění ve VŠÚO Holovousy,
ukončené na ŠS Těchobuzice
Růst: středně silný
Kvetení: středně rané, cizosprašná
Opylovači: ´Konference´, ´Bohemica´, ´Erika´,
´Dicolor´
Plodnost: středně raná, plodnost je pravidelná a
vysoká
Zrání: od poloviny října, konzumně dozrává
koncem prosince až v lednu. Skladovatelná do
jarních měsíců.
Plod: Plody jsou středně velké až velké. Slupka
je zelenožlutá, matná se slabou rzivostí. Dužnina
je nažloutlá, křehká, šťavnatá, navinule sladká,
aromatická, velmi dobrá.
Odolnost: středně odolná k napadení
houbovými chorobami a nízkým teplotám
Poznámka: vhodná především pro teplé
hrušňové polohy a výživné půdy s dostatečnou
zásobou půdní vláhy.

Zdroj: www.ovocne-stezky.cz

BOHEMICA
Růst: bujný, později slabší
Kvetení: středně rané, cizosprašná
Plodnost: raná, vysoká, pravidelná
Zrání: sklízí se od poloviny října, konzumní
zralosti dosáhne v lednu, vydrží do března
Plod: středně velký až velký, žlutozelený až
nazelenalý, s narůžovělým líčkem. Dužnina je
nažloutlá, křehká a voňavá, sladká a aromatická.
Odolnost: proti houbovým chorobám vysoká

Zdroj: www.zzoja.cz

BOSCOVA LAHVICE
Růst: středně bujný
Kvetení: cizosprašná
Opylovači: ´Clappova´, ´Konference´, ´Madame
Verté´, ´Williamsova čáslavka´
Plodnost: pozdnější, vysoká, pravidelná
Zrání: sklizeň na přelomu září a října. Konzumní
zralost dosáhne za 3 – 4 týdny, skladovatelná do
konce listopadu, v chladírně déle.
Plod: střední až velký, žlutý, překrytý bronzovou
rzí. Dužnina je bělavě žlutá, jemná, šťavnatá,
navinule sladká, aromatická, výborné chuti.
Odolnost: proti mrazu ve dřevě málo odolná, ale
v květu středně, proti strupovitosti středně odolná
Poznámka: Strupovitostí je ve vlhčích oblastech
silně napadána.
Zdroj: www.hruska-skolky.cz

CLAPPOVA

Zdroj: www.jirivyslouzil.cz

Růst: bujný, později středně bujný
Kvetení: cizosprašná
Opylovači: ´Boscova lahvice´, ´Konference´,
´Charneuská´, ´Madame Verté´, ´Pařížanka´,
´Williamsova čáslavka´
Plodnost: pozdnější, velmi vysoká, pravidelná
Zrání: v polovině srpna i o týden později,
konzumně dozrává za 10 – 14 dní.
Plod: větší až velký, světle zelený až žlutozelený,
s karmínově červeným líčkem a žíháním.
Dužnina je žlutobílá, šťavnatá, rozplývavá,
navinule sladká, velmi dobrá.
Odolnost: proti mrazu ve dřevě a v květu je
středně odolná, proti strupovitosti středně odolná
Poznámka: méně náročná na klimatické
podmínky

DAVID

Zdroj: www.jirivyslouzil.cz

Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav
ovocnářský v Holovousích
Růst: středně bujný
Kvetení: cizosprašná
Plodnost: středně raná, pravidelná a střední
Zrání: od poloviny října, konzumně dozrává
v prosinci, skladovatelnost do února
Plod: Plod je velký, typicky hruškovitého tvaru.
Dužnina je žlutobílá, šťavnatá, jemné
konzistence. Chuť je nasládlá.
Odolnost: vysoce odolná k napadení houbovými
chorobami
Poznámka: Vyžaduje polopropustné půdy,
dostatečně zavlažované. Velkoplodá odrůda pro
přímý konzum, transport a konzervárenství.
Vhodná do teplejších a středních poloh.

DIANA

Zdroj: www.jirivyslouzil.cz

Růst: středně bujný
Kvetení: středně rané, cizosprašná
Opylovači: ´Konference´, ´Erika´, ´Dicolor´,
´Delta´
Plodnost: středně raná, pravidelná a vysoká
Zrání: od konce srpna do začátku září,
konzumně
dozrává
krátce
po
sklizni,
skladovatelnost do konce září
Plod: Plod je velký, lesklý, zelenožlutý překrytý
narůžovělým líčkem. Dužnina je bělavá,
chruplavá konzistence. Chuť je sladká, velmi
dobrá.
Odolnost:
střední
k nízkým
teplotám.
Ke strupovitosti je středně odolná, náchylná
ke spále hrušní.
Poznámka: odrůda je vhodná pro teplé a teplejší
střední
polohy,
kde
nehrozí
napadení
strupovitostí.

DICOLOR
Růst: středně silný, v plodnosti slabší
Kvetení: středně rané, cizosprašná
Plodnost: raná, vysoká, pravidelná
Zrání: od začátku října, konzumně dozrává na
konci prosince, skladovatelnost do února
Plod: středně velký až menší, barva je
zelenožlutá se zářivě červenou krycí barvou.
Dužnina je jemná, máslovité konzistence, velmi
šťavnatá. Chuť je kořenitá, aromatická.
Odolnost: vysoce odolná k napadení houbovými
chorobami
Poznámka: Odrůda vhodná pro přímý konzum a
konzervárenství. Poskytuje spíše menší plody,
které před sklizní padají. Přednostně pro teplejší
a střední polohy.
Zdroj: www.ovocnaskolka.cz

ELEKTRA
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav
ovocnářský v Holovousích
Růst: silný
Kvetení: středně pozdní, cizosprašná
Opylovači: ’Amfora’, ’Clappova’, ’Nela’
Plodnost: středně raná, pravidelná, vysoká
s vysokým podílem velkých plodů
Zrání: od druhé poloviny září, konzumně dozrává
během 2 týdnů, skladovatelnost pouze do
listopadu
Plod: Je středně velký až velký (160-260 g).
Dužnina je bělavě žlutá, jemná, poměrně pevná,
aromatická. Chuť je navinule sladká, velmi
dobrá.
Odolnost: dosti odolná ke strupovitosti i jarním a
zimním mrazíkům.
Poznámka: Afinita s kdouloní je dobrá. Vhodná
pro stolní i konzervárenské použití. Odrůda má
vysoký podíl výběrových plodů.

Zdroj: www.ovocne-stezky.cz

ERIKA

Zdroj: www.taxonweb.cz

Původ: začátek šlechtění ve VŠÚO Holovousy,
ukončení na ŠS Těchobuzice
Růst: bujný
Kvetení: středně raně, cizosprašná
Opylovači: ´Konference´, ´Dicolor´, ´Bohemica´,
´Astra´
Plodnost: raná, vysoká a pravidelná
Zrání: sklizeň v polovině října, konzumně
dozrává v prosinci až v lednu, vydrží do února
Plod:
velký,
žlutozelené
s náznakem
načervenalého líčka. Dužnina je žlutavá, křehká
a šťavnatá. Chuť je navinule sladká.
Odolnost: středně až vysoce odolná proti
mrazům v květu a i proti strupovitosti
Poznámka: Je určena do teplých a středních
oblastí, ve vyšších polohách plody nedozrávají.

ISOLDA
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav
ovocnářský v Holovousích
Kvetení: středně rané, cizosprašná
Plodnost: raná, poměrně pravidelná, vysoká
Zrání: začátkem srpna, vhodná je probírka,
skladovatelnost je 2 týdny
Plod: Plod je velký, hruškovitého, nesouměrného
tvaru. Dužnina je bílá, jemná, velmi šťavnatá,
nasládlá.
Odolnost: středně odolná k napadení
strupovitostí. Odolnost květu k poškození
mrazem je střední.
Poznámka: Afinita s kdouloní je dobrá. Je
dobrým opylovačem. Odrůda pro přímý konzum,
vhodná do středních i vyšších poloh.

Zdroj: www.jirivyslouzil.cz

KONFERENCE

Zdroj: www.ovocne-stezky.cz

Růst: středně silný, v plodnosti slabý
Kvetení: cizosprašná
Opylovači: ´Boscova lahvice´, ´Červencová´,
´Charneuská´,
´Williamsova,
Clappova´,
´Madame Verté´, ´Pařížanka´
Plodnost: velmi raná, velmi hojná, pravidelná
Zrání: v 2. polovině září, konzumně dozrává v
říjnu, vydrží do počátku až poloviny listopadu, v
chladírně 4 měsíce
Plod: Plody jsou středně velké až velké (záleží
na ošetřování stromů). Dužnina je žlutavá,
narůžovělá, šťavnatá, sladká, velmi dobrá.
Odolnost: proti mrazu ve dřevě i v květu je
dobrá, strupovitostí netrpí.
Poznámka: Vyžaduje stálý udržovací řez a
zmlazování, aby se docílilo dobré velikosti plodů.
Daří se jí v dobrých půdách, dostatečně vlhkých.
Snáší i polohy vyšší, chráněné.

LUCASOVA

Zdroj: www.jirivyslouzil.cz

Růst: středně bujný
Kvetení: cizosprašná
Opylovači: ´Konference´, ´Clappova´, ´Boscova
lahvice´ a ´Madame Verté´
Plodnost: raná, hojná, pravidelná
Zrání: v polovině října, konzumně dozrává ve
druhé polovině listopadu, vydrží do konce
prosince, popř. do ledna i déle (podle podmínek).
Plod: Plody jsou středně velké až velké.
Dužnina je žlutobílá, jemná, slabě zrnitá,
šťavnatá, téměř rozplývavá, nasládlá, mírně
aromatická, dobrá až velmi dobrá.
Odolnost: proti mrazu je malá, květy jsou méně
odolné. Strupovitostí může být silně napadena.
Poznámka: Vyžaduje půdy dobré, středně
těžké, dostatečně vlhké a teplejší (i vyšší)
polohy. Sama je špatným opylovačem.

MANON
Růst: bujný až středně bujný
Kvetení: cizosprašná
Plodnost: středně pozdní, středně vysoká,
pravidelná
Zrání: od poloviny září, konzumně dozrává
v říjnu, je skladovatelná 1 měsíc
Plod: středně velký. Barva slupky je žlutá,
s nevýrazným oranžovým líčkem. Dužnina je
žlutobílá, nasládlá, velmi šťavnatá a aromatická.
Odolnost: proti strupovitosti vysoká
Poznámka: vyžaduje dostatečně zavlažované
půdy, které jsou polopropustné a úrodné. Je
vhodnější do teplejších oblastí. Odrůda vhodná
pro přímý konzum, transport a konzervárenství.

Zdroj: www.ovocne-stezky.cz

MILADA
Růst: středně bujný
Kvetení: středně rané, cizosprašná
Opylovači: ´Konference´, ´Dicolor´, ´Erika´,
´Konvert´, ´Delta´
Plodnost: raná, vysoká, pravidelná
Zrání: ve 2. – 3. dekádě srpna. Konzumní zralost
nastupuje krátce po sklizni. Skladovatelná do
poloviny září.
Plod: velký, zelenožlutý částečně překrytý
růžovočerveným rozmytým líčkem a žíháním.
Dužnina je bílá, křehká, středně šťavnatá,
navinule sladká, mírně aromatická, dobrá.
Odolnost: k nízkým teplotám je střední, ke
strupovitosti střední
Poznámka: je středně náročná na polohu,
vhodná do všech oblastí, kde se hrušním daří. Ve
vyšších polohách jsou výhodná chráněná
osluněná stanoviště s výživnou půdou.

Zdroj: www.hruska-skolky.cz

WILLIAMSOVA ČERVENÁ
Růst: středně bujný
Kvetení: cizosprašná
Opylovači: ´Konference´, ´Clappova´, ´Boscova
lahvice´, ´Červencová´
Plodnost: raná, vysoká, pravidelná
Zrání: na přelomu srpna a září, konzumně
dozrává v průběhu září
Plod: Plody jsou středně velké až velké.
Dužnina je bílá, šťavnatá, máslová, nasládlá,
aromatická, dobrá až velmi dobrá. Barva slupky
je fialovočervená, později zářivě hnědočervená.
Odolnost: je citlivá na zimní mrazy. Proti
strupovitosti je odolná, netrpí škůdci.
Poznámka: vyžaduje teplejší a chráněné polohy,
při namrznutí květů má sklon k partenokarpii.

Zdroj: www.okoplant.cz

