Slivoně
ALTHANOVA

Zdroj: www.okoplant.cz

Růst: silný až velmi silný
Kvetení: středně rané, cizosprašná
Opylovači: ´Zelená renklóda´, ´Oullinská´ a
´Vlaška´
Plodnost: středně pozdní (ve 3. - 5. roce po
výsadbě), velká až velmi velká a pravidelná
Zrání: 10 dnů před ´Domácí velkoplodou´
Plod: Renklóda. Plody jsou velké (35-45 g),
dužnina je oranžově žlutá, pevná a dosti
šťavnatá. Chuť je sladce navinulá až nasládlá,
aromatická, velmi dobrá. Pecka je malá a dobře
se odlučuje od dužniny.
Odolnost: proti mrazu je vysoká. Vůči šarce jsou
středně tolerantní. V době deštivého počasí trpí
moniliózou a praskáním plodů.
Poznámka: Plody vydrží nejméně dva týdny na
stromě.

ČAČANSKÁ NAJBOLJA
Růst: velmi silný, v plodnosti střední
Kvetení: středně raná, částečně samosprašná
Opylovači: ´Čačanská lepotica´ a ´Stanley´
Plodnost: raná, dosti pravidelná a vysoká
Zrání: v druhé a třetí dekádě srpna.
Plod: Je velký, 40 – 60 g. Dužnina je velmi pevná,
žlutozelená, dobře odlučitelná od pecky. Chuť
navinule sladká, jen průměrná.
Odolnost: Stromy i květy jsou odolné vůči
mrazům. Vysoká tolerance k šarce švestky. Plody
jsou velmi odolné proti monilii.
Poznámka: Kvalita plodů dobrá jen v teplejších
oblastech, není vhodná do chladnějších poloh.

ČAČANSKÁ LEPOTICA
Růst: zpočátku silný, v plodnosti střední
Kvetení: středně rané, samosprašná
Plodnost: velmi raná, pravidelná a často velmi
vysoká
Zrání: 4 dny před odrůdou ´Domácí velkoplodá´
Plod: Má větší velikost, 35 – 45 g. Dužnina je
zeleno žlutá, tuhá, šťavnatá a je dobře
oddělitelná od pecky. Chuť je navinule sladká,
slabě aromatická, z teplých poloh velmi dobrá,
z chladnějších jen průměrná.
Odolnost: Odolné na zimní i jarní mrazy. Vůči
šarce jsou tolerantní. Odolnost proti monilii
střední.
Poznámka: Odrůda je dobrým opylovačem.
Jedná se o kvalitní a velmi úrodnou pološvestku.
Plody vhodné pro přímý konzum i zpracování.

ČAČANSKÁ RANÁ
Růst: zpočátku velmi silný, po vstupu do
plodnosti slábne
Kvetení: středně rané, částečně samosprašná
Opylovači: ´Bryská´, ´Ruth Gerstetter´ a
´Katinka´
Plodnost: raná, středně pravidelná a často
vysoká
Zrání: v druhé polovině července, asi 14 dnů po
odrůdě ´Ruth Gerstetter´, konec července
Plod: Je větší velikosti (průměrná hmotnost se
pohybuje kolem 45 g). Dužnina je světle žlutá a
brzy měkne a moučnatí. Chuť je příjemně
navinule sladká, aromatická, velmi dobrá.
Konzumní období je krátké. Odlučitelnost
dužniny od pecky je dobrá.
Odolnost: Vůči šarce jsou středně tolerantní.
Odolnost proti moniliové hnilobě plodů je větší.
Stromy jsou odolnější na zimní mrazy.
Poznámka: Jsou vhodné především pro přímý
konzum. Konzumní období je však poměrně
krátké.

GABROVSKÁ
Růst: středně silný
Kvetení: středně rané, částečně samosprašná
Opylovači: ´Stanley´
Plodnost: středně raná, pravidelná, avšak často
jen průměrná
Zrání: Přibližně stejné jako odrůda ´Stanley´,
v poslední dekádě srpna až začátkem září.
Plod: Plody jsou větší než ´Domácí velkoplodé´,
20 – 28 g. Tvar je eliptický. Dužnina je žlutá,
dosti pevná a má aromatickou, navinule sladkou
chuť podobnou Domácí velkoplodé. Plody jsou
odolné proti otlakům. Pecka se dobře odděluje
od dužniny.
Odolnost: Stromy jsou odolné proti zimním i
jarním mrazům. K šarce je středně citlivá.
Houbovými chorobami trpí málo.
Poznámka: Plody vhodné pro přímý konzum i
zpracování.

Zdroj: www.jirivyslouzil.cz

HANITA
Růst: silný, později slabý
Kvetení: středně rané, částečně samosprašná
Plodnost: velmi raná, pravidelná a vysoká
Zrání: 1 – 2 týdny před odrůdou ´Domácí
velkoplodá ´
Plod: Je středně velký, 35 – 45 g. Dužnina v plné
zralosti žlutá až zlatožlutá, dobrá odlučitelnost od
pecky, velmi dobrá harmonická chuť. Středně
vysoký obsah cukrů.
Odolnost: Odolná k pozdním jarním mrazům.
Tolerantní k šarce švestky.
Poznámka: Málo náročná na podmínky
pěstování. Hodí se pro přímý konzum i na pálení.

HERMAN
Růst: středně bujný
Kvetení: rané, samosprašná
Plodnost: velmi raná, pravidelná.
Zrání: 57 dní před odrůdou ´Domácí velkoplodá´
Plod: Pološvestka. Plod je středně velký, vejčitý,
30 – 35 g. Dužnina je pevná, zelenožlutá,
šťavnatá, středně dobře oddělitelná od pecky.
Chuť je navinule sladká, aromatická, dobrá.
Odolnost: proti mrazu je vysoká, proti napadení
šarkou švestky je tolerantní
Poznámka: Má malé nároky na teplo, dobře
odolává dešťům.

KATINKA
Růst: středně bujný
Kvetení: samosprašná
Plodnost: raná, velká a pravidelná
Zrání: 38 dní před odrůdou ´Domácí velkoplodá´
Plod: Pološvestka. Plod je středně velký.
Dužnina je bělavě žlutá, pevná, šťavnatá, dobře
oddělitelná od pecky. Chuť je sladce navinulá,
aromatická, velmi dobrá.
Odolnost: proti mrazu je střední až vysoká, proti
napadení šarkou švestky je vysoká.

OPÁL
Růst: středně bujný
Kvetení: velmi rané až rané, samosprašná
Plodnost: raná, velká se sklonem k střídavé
plodnosti
Zrání: 40 dní před odrůdou ´Domácí velkoplodá´
Plod: Polorenklóda. Plod je středně velký.
Slupka je žlutá, z větší části překrytá fialově
červeným líčkem. Dužnina je žlutá, šťavnatá,
oddělitelná od pecky. Chuť je sladce navinulá,
aromatická, dobrá. Pecka k dužnině částečně
přilnavá.
Odolnost: proti mrazu je velmi vysoká, proti
napadení šarkou švestky je tolerantní.
Poznámka: je středně náročná na polohu, půdy
vyžaduje výživné, s dostatkem vláhy.

STANLEY
Růst: středně silný, v plodnosti jen slabý
Kvetení: rané, samosprašná
Plodnost: raná, pravidelná a v průměru velmi
vysoká
Zrání: koncem srpna nebo začátkem září.
Plod: Plod je velký, podlouhlý, 30 – 40 g.
Dužnina je zelenožlutá, středně pevná a
šťavnatá. Chuť je navinule sladká, mírně
aromatická jen v teplejších oblastech.
Odlučitelnost dužniny od pecky je dobrá.
Odolnost: tolerantní k šarce švestky. Stromy
jsou odolné proti zimním mrazům, květy středně
odolávají jarním mrazům. Plody jsou citlivější
k monilii.
Poznámka: Jsou dobrými opylovači. Plody jsou
vhodné pro přímý konzum i zpracování.

TOPHIT
Růst: středně silný až silný
Kvetení: středně pozdní, samosprašná odrůda
Plodnost: raná, dosti vysoká a pravidelná
Zrání: shodně s odrůdou ´Domácí velkoplodá´, či
krátce po ní.
Plod: Pološvestka. Velký cca 75 g, v průměru 45
mm, oválný, tmavě modrý, silně aromatický.
Dužnina v plné zralosti světle žlutá, jde dobře od
pecky, dobrá, harmonická chuť. Středně vysoký
obsah cukrů.
Odolnost: tolerantní k šarce, méně citlivá k
chorobám
Poznámka: dlouhá sklizňová perioda, plody
nepadají, chuť je však pouze průměrná, nijak
výjimečná. Výsadba na chráněné lokality, teplé
nebo středně teplé polohy. Mezi zápory patří sklon
k přeplozování. Velikost plodů se dobře
zachovává, avšak tíha plodů často strom rozláme
a v dalším roce strom vynechá.

VALJEVKA
Růst: středně silný, v plodnosti slabý
Kvetení: pozdní, samosprašná
Plodnost: raná, dosti vysoká a pravidelná
Zrání: několik dní před ´Domácí velkoplodou´
Plod: Pravá švestka. Střední velikost plodů 25 –
35 g. Dužnina je zlatožlutá, pevná a dosti
šťavnatá. Chuť je sladce navinulá, později
navinule sladká, harmonická, velmi dobrá. Plody
jsou odolné proti otlakům. Odlučitelnost pecky od
dužniny je velmi dobrá.
Odolnost: středně tolerantní k šarce švestky.
Jsou dosti odolné proti mrazu i proti pozdním
jarním mrazům. Houbovými chorobami příliš
netrpí.
Poznámka: Plody jsou vhodné pro přímý
konzum, sušení a průmyslové zpracování.
Zdroj: www.jirivyslouzil.cz

VALOR

Zdroj: www.jukka.cz

Růst: středně bujný až bujný
Kvetení: středně rané až pozdní, samosprašná
Plodnost: raná až středně raná, velmi velká,
pravidelná
Zrání: 7 dní před odrůdou ´Domácí velkoplodá´
Plod: Plod je velký, elipsovitý. Slupka je fialově
modrá, ojíněná. Dužnina je žlutavě zelená,
středně tuhá až tuhá, středně až velmi šťavnatá.
Dužnina částečně ulpívá na pecce. Chuť je
navinulé sladká, při plném dozrání sladká až
velmi sladká, velmi aromatická, velmi dobrá.
Odolnost: proti napadení šarkou švestky je
střední až nízká. Trpí moniliovou hnilobou plodů.
Poznámka: Není nijak náročná, roste ve všech
polohách s výjimkou těch výrazně chladnějších,
ani na stanoviště neklade žádné výrazné nároky.
Mezi nedostatky patří citlivost na šarku.

ZELENÁ RENKLÓDA

Zdroj: www.garten.cz

Růst: bujný, později středně bujný
Kvetení: cizosprašná
Opylovači: ´Althanova´, ´Nancyská´, ´Domácí
velkoplodá´
Plodnost: středně brzká, velmi velká, mírně
pravidelná
Zrání: 15 dní před ´Domácí velkoplodou´
Plod: Plod je středně velký, kulovitý. Dužnina je
středně pevná, nazelenale žlutá, velmi šťavnatá,
dobře odlučitelná od pecky. Chuť sladká,
aromatická.
Odolnost: proti mrazu a napadení šarkou
švestky je střední
Poznámka: Vyžaduje teplé polohy s živnou a
vlhkou půdou.

