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Účel a poslání extenzivního sadu

1. Produkční význam
- sklizeň ovoce
- využití dřeva

2.  Mimoprodukční význam
- estetický
- ekologický
- společenský (kulturní, historický, rekreační)

3.  Uchování rozmanitosti (biodiverzity)
- genetické zdroje 

→ genofondové výsadby



ODRŮDY PRODUKČNÍHO VÝZNAMU

⇒ Pro sklizeň stolního ovoce 

- ovoce pro přímý konzum (čerstvé) 

- kriteria: vnější a vnitřní kvalita plodů



´MATČINO´
´GRÁVŠTÝNSKÉ´

JABLONĚ



´SIGNE TILLISCH´

´MALINOVÉ
HOLOVOUSKÉ´



´GASCOYGNEHO 
ŠARLATOVÉ´

´KANADSKÁ
RENETA´



´KRASKOVĚT 
ŽLUTÝ´

´BOIKOVO´



´PARMÉNA 
ZLATÁ ZIMNÍ´

´RIBSTONSKÉ´



´BLENHEIMSKÁ
RENETA´ ´SUDETSKÁ

RENETA´



´́CLAPPOVA CLAPPOVA 
MMÁÁSLOVKASLOVKA´́

´́SOLANKASOLANKA´́

HRUŠNĚ



´́SALISBURYHOSALISBURYHO´́

´́BOSCOVA BOSCOVA 
LAHVICELAHVICE´́



´́HARDYHOHARDYHO´́

´́KOPOREKOPOREČČKAKA´́



´́MERODOVA MERODOVA 
MMÁÁSLOVKASLOVKA´́

´́CHARNEUSKCHARNEUSKÁÁ´́



⇒ Odrůdy moštové
- šťávy
- výroba vína
- výroba destilátů

kriteria: plodnost

šťavnatost
na vhledu nezáleží



´LEBELOVO´



´JADERNIČKA 
MORAVSKÁ´

´PANENSKÉ ČESKÉ´



´CRONCELSKÉ´

´LANDSBERSKÁ
RENETA ´



´GDÁNSKÝ 
HRANÁČ´

´SMIŘICKÉ
VZÁCNÉ´



´́WILLIAMSOVAWILLIAMSOVA´́´́NAGEVICOVANAGEVICOVA´́



´́MUMUŠŠKATELKA KATELKA ŠŠEDEDÁÁ´́´́ŠŠPINKAPINKA´́



⇒ Odrůdy vhodné pro kuchyňské zpracování

- výroba přesnídávek
- dětských výživ
- kompotů

- kriteria: velikost plodů
barva dužniny



´KARDINKARDINÁÁL L ŽŽÍÍHANÝHANÝ´
´VILVILÉÉMOVOMOVO´



´BOIKOVO OBROVSKBOIKOVO OBROVSKÉÉ´

´PEASGOODOVOPEASGOODOVO´



´KONGRESOVKAKONGRESOVKA´

Hrušně:

´Williamsova čáslavka´
´Clappova máslovka´
´Kongresovka´



⇒ Odrůdy vhodné na sušení

- charakter dužniny
- chuť

´CHARNEUSKÁ´



´BOSKOOPSKÉ´ a ´BOSKOOPSKÉ ČERVENÉ´

´BOIKOVO´



´WATERVLIETSKWATERVLIETSKÉÉ
MRAMOROVANMRAMOROVANÉÉ´

´ŘŘEHTEHTÁÁČČ
SOUDKOVITÝSOUDKOVITÝ´



Využití dřeva ovocných stromů



Volba odrůd pro krajinářské účely

- forma výsadby
- pěkný či zajímavý habitus stromu
- zajímavé vegetativní i generativní znaky



SOLITERY
- odrůdy silného zdravého růstu s dlouhou životností
- triploidní odrůdy 

jabloně: 
´Boskoopské´, ´Grávštýnské´, ´Jeptiška´, 
´Harbertova reneta´, ´Coulonova reneta´, 
´Blenheimská reneta´, ´Ribstonské´, 
´Smiřické vzácné´, ´Strýmka´

hrušně: 
´Hardyho´, ´Špinka´, ´Muškateka šedá´
´Amanliská´, ´Magdalenka´, ´Nagevicova´

Vhodné jsou i semenáče





´BOSKOOPSKÉ´



´GRGRÁÁVVŠŠTÝNSKTÝNSKÉÉ´



´HARBERTOVA RENETA´



´VILÉMOVO´



´JADERNIČKA MORAVSKÁ´



´JEPTIŠKA´



´STRÝMKA´



´́SOLANKASOLANKA´́



´́ŠŠPINKAPINKA´́ ((´́ŠŠEDEDÁÁ LETNLETNÍÍ´́) ) 



´́KOPOREKOPOREČČKAKA´́



ALEJE a STROMOŘADÍ

- odrůdy pyramidálního habitu

jabloně
´Panenské české´, ´Hammersteinovo´, ´Bernské růžové´,  
´Matčino´, ´Baumannova reneta´

hrušně
´Konference´, ´Hardyho´, ´Merodova máslovka´, ´Dielova´, 
´Charneuská´, ´Salisburyho´. 



´PANENSKÉ ČESKÉ´



´BAUMANNOVA RENETA´



´HAMMERSTEINOVO´



´́HARDYHOHARDYHO´́



´́DIELOVADIELOVA´́



´́MERODOVAMERODOVA´́



´́CHARNEUSKCHARNEUSKÁÁ´́



Zajímavé vlastnosti a znaky stromů

- nápadně světlý list: 

´Landsberská reneta´, ´Signe Tillisch´, ´Londýnské´
- drobné husté olistění: 

´Matčino´, ´Panenské české´
- nápadné velký list: 

´Boskoopské´, ´Průsvitné letní´, ´Lebelovo´
- tvarově zvláštní list: 

srdčitý - ´Lebelovo´
člunkovitý - ´Ribstonské´
zhranatělý a zvlněný - ´Watervlietské mramorované´
podlouhlý - ´Krasokvět žlutý´



- pravidelná koruna: 

´Strýmka´, ´Croncelské´, ´Vlkovo´, 
´Panenské české´, ´Batul´

- převislá koruna: 

´Malinové hornokrajské´, ´Římské´, ´Krasokvět žlutý´

- vybarvování listů: 

´Watervlietské mramorované´, ´Boskoopské´, ´Batul´



´LANDSBERSKÁ RENETA ´



´CRONCELSKÉ´



´BATUL´



´MALINOVÉ
HORNOKRAJSKÉ´´KRASOKVĚT 

ŽLUTÝ´



Další význam v krajině:

- biologická a ekologická funkce
- útočiště a potrava ptactva  a zvířectva

Kriteria výběru odrůd: bohatá plodnost

´Jadernička moravská´
´Panenské české´
´Strýmka´
´Vlkovo



´STRÝMKA´



´VLKOVO´



Kulturní a společenský význam



Rozdělení odrůd dle:

- intenzity růstu
- požadavků na stanoviště



Odrůdy bujně rostoucí
- dosahující dlouhého věku

´Boskoopské´
´Blenheimská reneta´
´Harbertova reneta´
´Jeptiška´
´Kardinál žíhaný´
´Ribstonské´
´Grávštýnské´ a ´Grávštýnské červené´
´Jadernička moravská´
´Studničné´
´Vilémovo´
Citronové zimní´
´Chodské´



Odrůdy středně silně rostoucí

´Panenské české´
´Croncelské´
´Charlamowski´
´Strýmka´
´Vlkovo´
´Landsberská reneta´
´Malinové holovouské´

´CHARLAMOWSKI´́
(´BOROVINKA´)



Odrůdy slabě rostoucí

- pro extenzivní pěstování omezený význam, 
- doporučeno štěpovat v korunce na bujně rostoucí podnož

´Batul´, ´Sudetská reneta´, ´Bernské růžové´, ´Ontario´
´Parména zlatá zimní´



Odrůdy vhodné do vyšších poloh
- odrůdy vysoce mrazuodolné
- mezištěpování (mrazuodolná kmenná vložka) 

(např. odrůdy ´Croncelské´, ´Strýmka´, Hardyho).

jabloně: ´Průsvitné letní´
´Malinové hornokrajské´
´Panenské české´
´Kalvil červený podzimní´
´Strýmka´
´Gdánský hranáč´
´Jadernička moravská´
´Vlkovo´

hrušně: ´Muškatelka šedá´
´Špinka´
´Hardyho´



´GDÁNSKÝ HRANÁČ´



´KALVIL ČERVENÝ PODZIMNÍ´



VÝSADBY GENOFONDOVÉ

Cíl:
- zachování biodiverzity, cenných znaků
- využití pro šlechtění nových odrůd
- velmi široký sortiment

´Oharkula´


