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´́DIELOVADIELOVA´́

• Roste zpočátku bujně, 
později středně bujně

• Koruna vysoká, 
úzce pyramidální

• Ve školce roste křivě
• Střední mrazuodolnost
• Hodí se do alejí
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´́DIELOVADIELOVA´́

• Raně zimní odrůda (X-I)
• Plod velký, baňatý
• Slupka tuhá, ve zralosti žlutá
• Nápadné rzivé lenticely
• Dužnina  bílá, šťavnatá

z vyšších poloh kaménčitá
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´́DROUARDOVADROUARDOVA´́
• Růst středně bujný až slabý
• Koruna menší, tupě jehlancovitá
• Plodí brzy, hojně, pravidelně
• Náročná odrůda - teplé polohy
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´́DROUARDOVADROUARDOVA´́

• Zimní odrůda (XI-II)
• Plody velké, nepravidelně

zvonovité až baňaté
• Velice silná, kožovitá slupka
• Zelené, bez líčka
• Rzivé lenticely,  

místy souvislá rez
• Dužnina bílá, jemná,

z horších poloh špekovitá
• Chuť nasládle navinulá,

velmi dobrá
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´́KOPOREKOPOREČČKAKA´́

• Roste velmi bujně, vzpřímeně
• Koruna mohutná,

později rozložitá
• List drobný, úzký
• Plodí pozdě, hojně, pravidelně
• Mrazuodolnost vysoká
• Velice náchylná na strupovitost
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´́KOPOREKOPOREČČKAKA´́

• Zimní odrůda (XI-III)
• Plod střední, vejčitý
• Slupka hladká, světle zelená

hustě tečkovaná

• Dužnina šťavnatá, máslovitá
• Chuť sladká, muškátovitá
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´́MADAME VERTMADAME VERTÉÉ´́

• Roste středně bujně, později slabě
• Koruna středně velká, široce jehlancovitá, pravidelná
• Plodí brzy, hojně, pravidelně
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´́MADAME VERTMADAME VERTÉÉ´́

• Zimní odrůda (I-III)
• Plod střední i menší, baňatě kuželovitý
• Stopka na konci nápadně rozšířená
• Slupka drsná, tuhá, pokrytá souvislou 

rzivostí

• Dužnina žlutobílá, lehce narůžovělá,
• Chuť sladká, kořenitá
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´́PAPAŘŘÍÍŽŽANKAANKA´́

• Růst zpočátku bujný, později 
střední

• Koruna menší, široce 
jehlancovitá, rozkleslá

• Nápadně stříbřité lístky při 
rašení

• Plodí brzy, hojně, pravidelně
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´́PAPAŘŘÍÍŽŽANKAANKA´́
• Zimní odrůda (XII-II)
• Slupka zelená, matná,

tuhá až kožovitá, místy rzivá
• Hojné rzivé lenticely
• Dužnina nažloutlá, šťavnatá
• Chuť sladká
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´́PASTORNICEPASTORNICE´́
• Roste velmi bujně
• Koruna je vysoká, jehlancovitá
• Vyžaduje teplé polohy
• Hodí se dobře do stromořadí
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´́PASTORNICEPASTORNICE´́
• Zimní odrůda (XI-III)
• Plod velký, protáhlého tvaru
• Rzivost slupky u kalicha
• Slupka silná, tuhá, 

charakteristický podélný šev
• Stopka dlouhá, zahnutá

• Dužnina nažloutlá, hutná,
• Chuť sladce navinulá
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´́STERKMANNOVASTERKMANNOVA´́

• Roste bujně a vzpřímeně
• Koruna pravidelná, 

vznosně jehlancovitá
• Plodí brzy, hojně, pravidelně
• Mrazuodolnost dobrá
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´́STERKMANNOVASTERKMANNOVA´́

• Zimní odrůda (XII-II)
• Plod středně velký, krátce kuželovitý, mírně zhrbolený
• Stopka svalcem přihnutá ke straně
• Slupka silná, zelená, později žlutá, hustě tečkovaná
• Dužnina nažloutlá, lehce zrnitá
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´́HARDENPONTOVAHARDENPONTOVA´́
• Roste v mládí bujně, později středně bujně
• Koruna je  hustá, vznosně jehlancovitá
• Plodí později, středně, střídavě
• Velice náročná odrůda, žádá teplé polohy
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´́HARDENPONTOVAHARDENPONTOVA´́

• Zimní odrůda (XI-II)
• Plod velký, nápadně zhranatělý, 

baňatého až kdoulovitého tvaru
• Stopka krátká, silná
• Slupka silná, matná, s četnými 

velkými rzivými lenticelami

• Dužnina bělavá, jemná
• Z vyšších poloh silně kaménčitá
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´́LUCASOVALUCASOVA´́

• Strom roste středně bujně
• Koruna je středně velká, nepravidelně rozložitá, mírně převislá
• Odolnost proti mrazu je menší

• Zimní odrůda (XI-II) 
• Plod je velký, hladký, 

tupě kuželovitý
• Slupka zelená, hustě tečkovaná
• Stopka krátká, silná
• Dužnina bělavá
• Chuť sladká, příjemně přitrpklá, 

velmi dobrá
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