
Meruňky 
 
BERGERON 

 
Růst: středně bujný 
Zrání: 6 dní po odrůdě ´Velkopavlovická´ 
Plod: Je střední velikosti. Slupka je oranžově 
žlutá se světle červeným líčkem. Povrch plodu je 
matný. Dužnina je pevná, rozplývavá, sytě 
oranžová, dobře oddělitelná od pecky. 
Odolnost: proti hnilobě plodů je nízká až střední. 
V době květu je ve dřevě i v pupenech odolnost 
proti mrazům vysoká. 
Poznámka: Odrůda je středně náročná na 
stanoviště a náročnější na řez. Plody jsou vhodné 
pro stolní použití i průmyslové zpracování. Plody 
nepřezrávají, proto se dobře transportují. 

 
 

 
 
 

 

DARINA  

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v 
Holovousích. 
Růst: silnější 
Plodnost: raná, pravidelná a vysoká 
Zrání: 4 dny po odrůdě ´Velkopavlovická´ 
Plod: Je středně velký. Základní barva je světle 
oranžová, z jedné třetiny pokrytá červeným tečkovaným 
líčkem. Dužnina je oranžová, tužší, dobře oddělitelná od 
pecky. Chuť sladce navinulá, šťavnatá. Otlačitelnost 
plodů je nízká.  
Odolnost: středně odolná proti poškození nízkými 
teplotami i napadení houbovými chorobami 
Poznámka: Velmi atraktivní plody jsou vhodné pro 
konzervování i přímý konzum. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: www.jirivyslouzil.cz 
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GOLDRICH 

 
Růst: středně silný až silný 
Kvetení: cizosprašná odrůda 
Plodnost: raná, vysoká a pravidelná 
Zrání: 5 – 7 dní před ´Velkopavlovickou´ 
Plod: Je velmi velký, oválný, aromatický, 
žlutooranžové barvy. Hmotnost plodu se 
pohybuje kolem 65 až 90 g. Dužnina oranžová 
s dobrou odlučitelností od pecky. Chuť je dobrá. 
Odolnost: Je tolerantní k šarce švestky, citlivější 
k monilii. Mrazuodolnost květných pupenů je 
vyšší než u Velkopavlovické.  
Poznámka: Odrůda je bez zvláštních požadavků 
na podmínky, hodí se i pro okrajové oblasti 
pěstování. Plody se dobře přepravují. Odrůda je 
vhodná pro přímý konzum i průmyslové 
zpracování. 

 
 
 
 

 
 

 

HARCOT 

 
Růst: středně bujný 
Plodnost: raná, velká a pravidelná 
Zrání: 7 dní před odrůdou ´Velkopavlovická´ 
Plod: Je středný až velký, kulovitý. Slupka má 
barvu oranžovou, s tmavě červeným líčkem. 
Dužnina je oranžová, tuhá, středně šťavnatá, 
slabě ulpívá na pecce. Chuť je navinule sladká, 
aromatická, dobrá. 
Odolnost: proti houbovým chorobám je střední, 
proti zimním a předjarním mrazům vysoká. Má 
vysokou odolnost proti šarce švestky. 
Poznámka: Lze ji vysazovat ve všech oblastech 
vhodných pro meruňky, v okrajových oblastech 
na chráněných stanovištích. Mírně náročná na 
polohu, půdy vyžaduje úrodné s dostatkem vláhy. 
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HARLAYNE 

 
Růst: středně bujný 
Plodnost: vysoká až velmi vysoká, pravidelná 
Zrání: 6 dní před ´Velkopavlovickou´ 
Plod: Hmotnost plodu je kolem 40 g.  
Dužnina je oranžová, tuhá, šťavnatá, dobře 
oddělitelná od pecky. Chuť je sladce navinulá, 
aromatická, dobrá. 
Odolnost: Proti houbovým chorobám je střední, 
proti nízkým teplotám ve dřevě i v květu vysoká. 
Vysoká odolnost proti šarce švestky.  
Poznámka: Na polohu je středně náročná, 
vzhledem k velké plodnosti vyžaduje výživnější 
půdy s dostatkem vláhy. Můžeme ji pěstovat ve 
všech oblastech vhodných pro meruňky, včetně 
okrajových, na malých zahrádkách nebo větších 
sadech. Je vhodná pro přímý konzum i 
průmyslové zpracování.  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
HAROGEM 

 
Růst: středně bujný až bujný 
Plodnost: vysoká až velmi vysoká, téměř 
pravidelná 
Zrání: 8 dní po ´Velkopavlovické´ 
Plod: Je střední. Slupka je oranžová, se zářivým 
červeným velkým líčkem. Dužnina je tuhá, 
oranžová, středně šťavnatá, dobře oddělitelná od 
pecky. Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi 
dobrá.  
Odolnost: proti houbovým chorobám je střední. 
Mrazová odolnost ve dřevě, v pupenech a květech 
vysoká.  
Poznámka: Středně náročný na polohu, vzhledem 
k velké plodnosti vyžaduje výživné půdy 
s dostatkem vláhy. Lze ji pěstovat ve všech 
oblastech vhodných pro meruňky i v okrajových 
oblastech, na chráněných stanovištích. 
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KOMPAKTA  

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích. 
Růst: středně silný 
Plodnost: raná, pravidelná a vysoká 
Zrání: 2 dny před ´Velkopavlovickou´ 
Plod: Je malý až střední. Základní barva je světle 
oranžová. Na plodu se občas objevuje červené 
líčko. Dužnina je oranžová, měkká, středně 
šťavnatá, sladká, dobře oddělitelná od pecky. 
Odolnost: vysoce odolná proti mrazovému 
poškození, proti napadení monilií je středně 
odolná 
Poznámka: Odrůda vhodná do okrajových 
oblastí. Otlačitelnost plodů je nízká. Vhodná 
zejména ke zpracování.  
 

 
 
 
LEALA 

 
Růst: středně silný 
Plodnost: vysoká. Do plodnosti vstupuje ve 4. 
roce po výsadbě.  
Zrání: 6-9 dní po odrůdě ´Velkopavlovická ´ 
Plod: Je středně velký. 
Základní barva je oranžová, červené líčko. 
Dužnina je šťavnatá, sladká, s vyšším obsahem 
cukrů, dobře oddělitelná od pecky. Jádro je 
sladké. 
Odolnost: vysoce odolná proti mrazovému 
poškození. Vyžaduje ochranu proti moniliniové 
spále květů ve vlhkých letech. 
Poznámka: pravidelnou plodnost a pozdější 
zrání. Vhodná pro přímý konzum i zpracování. Je 
málo náročná na řez. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: www.ovocnaskolka.cz 



LESKORA 

 
Růst: středně silný 
Kvetení: částečně cizosprašná 
Plodnost: raná, vysoká a pravidelná 
Zrání: 16 dní před odrůdou ´Velkopavlovická´ 
Plod: Středně velký s hmotností 40 g. Základní 
barva je oranžová s jasným červeným líčkem. 
Dužnina je oranžová, středně tuhá, ale šťavnatá. 
Chuť je velmi dobrá, aromatická, typicky 
meruňková. Pecka je dobře oddělitelná od 
dužniny. 
Odolnost: Květní pupeny jsou mrazuodolnější 
než odrůdy Velkopavlovická. Je středně odolná 
ke gnomonii a monilii. 
Poznámka: Růst umožňuje hustší spon výsadby 
3 – 4 m. Vyžaduje pravidelný letní a udržovací 
řez. Plody jsou vhodné pro přímý konzum i pro 
kompotování. Otlačitelnost plodů je malá.  

 
 
 
 
 
 

 
 
MAĎARSKÁ 

 
Růst: bujný 
Kvetení: středně rané 
Plodnost: je středně raná, středně velká až velká 
Zrání: shodně s odrůdou ´Velkopavlovická´ 
Plod: Je velký. Slupka má světle oranžovou 
barvu, na osluněné straně rozmyté červené líčko 
je středně hustě až hustě plstnatá. Povrch plodu 
je hladký. Dužnina je středně pevná, oranžové 
barvy, středně šťavnatá, navinule sladká, velmi 
aromatická, vynikající chuti, dobře odlučitelná. 
Jádro je sladké. 
Odolnost: V květu je velice náchylná 
k poškození mrazem, proti houbovým chorobám 
je středně odolná. 
Poznámka: Typicky meruňková, plná a 
aromatická chuť je pouze velmi těžko 
překonávána novými kultivary. Plody vhodné jak 
pro přímý konzum, tak pro nejrůznější 
konzervárenské zpracování. 
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VELKOPAVLOVICKÁ 

 
Růst: bujný, později středně bujný 
Kvetení: středně rané, samosprašná 
Opylovači: 
Plodnost: 4. - 5. roce po výsadbě, je vysoká a 
pravidelná 
Zrání: kolem 22. července – průměr na  
Jižní Moravě 
Plod: Je velký o průměrné hmotnosti 50 g. 
Slupka má sytě oranžovou barvu, někdy 
nevýrazně červené líčko. Povrch plodu je hladký 
a matný. Dužnina je pevná, v konzumní zralosti 
rozplývavá, sytě oranžové barvy, dobře 
odlučitelná. Jádro je sladké. 
Odolnost: V květu je velice náchylná 
k poškození mrazem, proti houbovým chorobám 
je středně odolná. 
Poznámka: Nejkvalitnější odrůda v našem 
sortimentu, vhodná pro přímý konzum i 
konzervárenské zpracování. 
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