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Odrůdy jabloní odolné
k strupovitosti jabloně



LETNÍ ODRŮDY

JULIA

• Raně letní odrůda

• Sklizeň VII/VIII 

• Skladování krátkodobé

Původ: VŠÚO Holovousy, ´Quinte´ x ´Discovery´

Růst a plodnost: růst středně silný, plodnost velmi raná, vysoká, pravidelná

Plod: středně velký, ploše kulovitý, tmavě červený, dužnina krémově žlutá, 
středně šťavnatá, aromatická, navinule sladká

Choroby a škůdci: odolná ke strupovitosti i k padlí



VANDAHANA

- letní, chutná - podzimní, velmi chutná, 
- trpí hořkou pihovitostí



PRIMA

NABELLA

SELENA
Podzimní



TOPAZ ®

• Zimní odrůda

• Sklizeň začátek října 

• Skladování leden - duben  

Původ: ÚEB AV ČR, Střížovice, ´Rubín´ x ´Vanda´

Růst a plodnost: růst středně silný, plodí brzy, hojně, pravidelně

Plod: středně velký, kulovitý, oranžovočervený, dužnina krémová, 
šťavnatá, sladce navinulá

Choroby a škůdci: rezistentní ke strupovitosti, málo citlivá k padlí



MELODIE ®

• Zimní odrůda 

• Sklizeň konec září

• Skladování II

Původ: Otto Louda, Střížovice, ´Šampion´ x ´OR-38T-16´

Růst a plodnost: růst středně bujný, plodí brzy, hojně, probírka

Plod: středně velký, žlutavý s fialovým líčkem, slupka ojíněná, dužnina bílá, 
nakyslá, šťavnatá, navinulá

Choroby a škůdci: rezistentní ke strupovitosti, více citlivá k padlí



RUBINOLA ®

• Zimní odrůda

• Sklizeň konec října 

• Skladování III-IV  

Původ: ÚEB AV ČR, Střížovice, ´Prima´ x ´Rubín´

Růst a plodnost: růst bujný, koruna široce kulovitá, plodí středně pozdě, 
hojně, pravidelně

Plod: velký, ploše kulovitý, zářivě červený, dužnina krémová, šťavnatá, 
sladká

Choroby a škůdci: rezistentní ke strupovitosti, velmi odolná padlí



ANGOLD ®

• Zimní odrůda

• Sklizeň konec září

• Skladování III

Původ: VŠÚO Holovousy, ´Golden Delicious´ x ´Antonovka´

Růst a plodnost: růst středně bujný, plodí brzy, hojně, pravidelně

Plod: středně velký kuželovitý s tmavě červeným žíháním, šťavnatá
krémová dužnina 

Choroby a škůdci: odolná k strupovitosti, náchylná k padlí



GOLDSTAR ®

• Zimní odrůda

• Sklizeň koncem X

• Skladování do IV 

• Původ: ÚEB AV ČR, Střížovice, ´Rubín´ x ´Vanda´

• Růst a plodnost: růst středně bujný, plodí, brzy, hojně, probírka

• Plod: středně velký až velký, kulovitý, zelenožlutý, dužnina šťavnatá, 
křehká

• Choroby a škůdci: rezistentní ke strupovitosti, náchylnější k fyziologické
skvrnitosti 



OTAVA - zimní

KARMÍNA - zimní



PRODUKTA - zimní ROSANA - zimní



RAJKA - zimní

AMETIST - zimní



ORION

SIRIUSLUNA

OPAL
Náhrady za ´Golden Delicious´



Radana - letní

HRUŠNĚ
- odolnost k strupovitosti jabloně,
- mrazuodolnost



Elektra - podzimní

Jana - zimní



DICOLOR - zimní

Sklizeň: zač. října
Konzumní zralost: prosinec - únor
Plodnost: pravidelná, vysoká



Bohemica

- zimní
- hodně vysazovaná



Odrůdy slivoní
- odolnost nebo tolerance k šarce švestky

KATINKA

Sklizeň srpen - velmi raná pološvestka
Odolnost k šarce velmi vysoká



HANITA

ELENA



PRESENTA



TOPTASTE

TEGERA



ČAČANSKÁ LEPOTICA

ČAČANSKÁ RODNÁ

Sklizeň zač. září
Odolnost k šarce střední



Opál Gabrovská



VALJEVKA

Sklizeň září – velmi pozdní
Odolnost k šarce střední



JOJO  

Sklizeň srpen/září
Odolnost k šarce rezistentní



Harogem Hargrand

VeecotHarcot

MERUŇKY – odolnost k mrazu v květu



Leala

PincotSylvercot



Invicta Remarka

RixantaPax

ANGREŠT
– odolnost k hnědému (americkému) padlí angreštu



Captivator Rolonda

HinnomäkiRokula



Neguš Prima

Reflamba



Titania Ben Hope

Ben Lomond, 
Ben Connan, 
Ben Davis

ČERNÝ RYBÍZ 
– odolnost k hnědému padlí angreštu a vlnovníkovi rybízovému 


