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STARÉ A KRAJOVÉ ODRŮDY

Stará odrůda
- těžko definovatelné, chybí kritéria
- ´Golden Delicious´ (1890 nalezena, od r. 1916 šířena)

Krajová (lokální) odrůda
1) vznikla zčásti přírodním výběrem, 

zčásti selekcí člověka

2) vznikla v určitém kraji (oblasti), 
zde se rozšířila



HOSPODÁŘSKÝ VÝZNAM

Produkce ovoce

ovoce čerstvé − stolní
ovoce pro průmyslové zpracování

moštové (šťávy, sirupy)
kompotové
mrazení
proslazování
sušení
zvláštní určení 
- dětská výživa
- výroba pektinů
- semenné účely

´Kalvil červený podzimní´

´Grávštýnské´



Zdravotní význam

• doporučená spotřeba: 100 kg/osoba/rok
• skutečná: cca 73 kg



Složení ovoce

VODA
- dužnaté plody: 79−87 %
- ořechy: 5−16 %

CUKRY
- ve zralém ovoci: glukóza, fruktóza
- sacharóza: broskve, meruňky, švestky

PEKTINY
- váží toxické látky – proti kornatění tepen a infarktu
- jablka, rybíz, angrešt

VITAMÍNY
- C – jahody, černý rybíz, plodové růže, rakytník
- A – meruňky
- B6 – jablka, hrušky, broskve



MINERÁLNÍ LÁTKY
- K – meruňky, broskve
- Fe – ostružiny, červený rybíz
- P – třešně, višně
- Ca – ořechy, černý rybíz, maliny
- Mg - švestky

TŘÍSLOVINY
- jeřáb oskeruše, jeřáb moravský sladkoplodý

AROMATICKÉ LÁTKY
- broskve, jahody







- moštování → výroba ovocných vín a destilátů

´Jadernička moravská´
´Lebelovo´
´Charlamowski´

´Panenské české´



- kuchyňské zpracování

´Kardinál žíhaný´´Vilémovo´



- sušení
´Boskoopské´

Tradice Bílých Karpat (Hostětín)





Dřevo vlašského ořešáku
- výroba nábytku, dýh, soustružení 

Dřevo kaštanovníku
- ohýbaný nábytek, výroba třísla na soustružnické výrobky, 
vinné sudy

Dřevo jabloňové
- nábytkářství, řezbářství, nářadí, lisy 

Dřevo hrušňové
- nábytkářství, kolářství, výroba sportovních potřeb apod.

Dřevo švestkové
- nábytkářství, řezbářství, soustružnictví 

Dřevo třešňové
- řezbářství, nábytkářství, stolařství a galanterie - leštění

Využití dřeva ovocných stromů



Friedrich Gubler (Švýcarsko)









Včelařství

- oboustranně prospěšný vztah
- opylení stromů
- včelí produkty

Nedašova Lhota (jižní Valašsko)



Dicken (Švýcarsko)



Genetické zdroje - šlechtění

- rezervoár cenných vloh
- využití ve šlechtitelských programech
- šlechtění na rezistenci

- odolnost proti spále růžovitých (Erwinia amylovora)

KRVAVKA OHARKULA



JABLONĚ

- odolnost proti strupovitosti jabloně (Venturia inaequalis)

´Hedvábné pozděkvěté´
´Krátkostopka královská´
´Hájkova muškátová reneta´
´Watervlietské mramorované´
´Hvězdnatá reneta´ 

´Rederova reneta´



- odolnost proti nektriové rakovině (Nectria galligena)
´Malinové holovouské´
´Knížecí zelené´
´Vlkovo´ 

- odolnost proti mrazu
´Malinové hornokrajské´
´Chodské´
´Vlkovo´
´Panenské české´
´Jadernička moravská´
´Wealthy´

´Croncelské´



SLIVONĚ

- odolnost vůči šarce švestky (PPV)

´Durancie´

´Špendlík žlutý´

´Bílá trnečka´

Seninka (Tetera, 1974)


