
 

Malá pomologie                          
Základní  seznam ovocných dřevin doporučených pro zahrady Regionu Podluží - Jižní Moravy  

Sebastian Moenus & arbōrator 856/8/00128 

 

Bio – ochrana zahrady 
využití přirozených nepřátel mer, dravých ploštic hladěnek, slunéček, zlatooček, škvora obecného, pavouků a parazitické vosičky poskočilky 

/ přirozená obydlí pro hladěnky a slunéčka - rostliny kukuřice a slunečnice.,.../  
 

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o., Šmahova 66, Brno - Slatina, 627 00, Czech Republic 

Tel. +420 545 218 156, +420 545 231 199, +420 605 819 854, biocont@biocont.cz, www.biocont.cz 

prostředky biologické ochrany rostlin od světových firem Andermatt Biocontrol AG (CH), Becker Underwood (UK), Biofa AG (DE), 

Biohelp (AT), Biotop (FR), CBC (Europe) Ltd (IT), Certis (USA), Chemtura (USA), Koppert (NL), ORO AGRI (JAR), Shin Etsu (JP), 

Sumitomo Chemical Co. (JP), Trifolio-M GmbH (DE). 

 

AGRO BIO Rokycany, Jeřabinová 630, 337 01 Rokycany, Czech Republic 
agro-bio@agro-bio.cz, +420 371 724 086 
 

BIOPREPARÁTY spol. s.r.o., Tylišovská 1, 160 00, Praha 6, Czech Republic 

+420 233 334 298, +420 728 814 202 

info@biorepel.cz 
 

Biopreparáty, spol. s r.o., Na viničních horách 37, 160 00 Praha 6, Czech Republic  
+420 212 240 290, biopreparaty@biopreparaty.eu, www.biopreparaty.cz 

 

Bio Agens Research and Development - BARD, s.r.o., Rýznerova 150/15, 252 62 Horoměřice, Czech 

Republic 

+420 212 240 409,  +420 728 814 202, +420 608 157 744 
e-mail : pythium@pythium.cz, raklimes1@centrum.cz 

 

Kalifornské žížaly – Eisenia  andrei , Dvorní 5, 696 18 Lužice u Hodonína, Czech Republic 

www.vermikompostovani.cz 
 

Alginit – je hornina vulkanického původu, která vznikla nahromaděním, usazením organického (řas) a anorganického materiálu (jíly a 

vulkanický materiál) ve vodním prostředí s vysokým obsahem humusu, minerálních živin a stopových prvků, přírodní půdní kondicionér pro 

lehké písčité a suché půdy,,  +420 606 237 126 

 
Každý lidský organismus je originál, uvedené dávky jsou orientační, proto nemůžeme vzít žádnou zodpovědnost za 

případné nežádoucí účinky. 

 

Doba konzumace ovoce např. jablka pro efektivní využití živin a vitamínů nejlépe samostatně a na lačný 

žaludek, čerstvé ovocné šťávy pijeme ráno  2 – 3 dcl nebo 1 – 2 jablka min. 1-2 hodiny před snídaní. Během dne 

jíme ovoce 1 hodinu před nebo 1 hodinu po jídle, a tím nezatěžujeme organismus 

Potraviny konzumujeme samostatně, aby nedocházelo kvašení vlivem cukru a šrobem a nestrávených 

bílkovin. Lze kombinovat ovoce s listovou zeleninou – bez oleje. Omezujeme kyselinotvornou a smaženou 

potravu, přejídání a hltání větších soust. Nedochucujeme cukrem, medem a pod.. Nejíme sladké ovoce s kyselým 

– zpomalení trávení. Nejíme kyselé ovoce se škroby – zpomalení trávení na minimim. Vodu pijte mírně 

zásaditou pH cca.7 - 9 bez bublinek rovnoměrně po celý den, ne mezi jídlem a ihned po jídle 

Při onemocnění nekonzumujeme kyselé ovoce, kyselé ovoce v kombinaci s mléčnými výrobky, 

bílkovinami, ořechy, bílkoviny a škrob – hniloba bílkovin a kvas škrobu ve střevech, bílkoviny jen s minimálním 

množství oleje, škrob jen s minimálním množství oleje, kávu, kakao, silný bílý-černý-zelený čaj, alkohol, cukr. 

 

Semena - zdroj vláknin, bílkovin, antioxidantů, omega-3 mastných kyselin,.../ ořech vlašský, ořechy lískový, 

réva vinná, jedlý kaštan,.../  

Ovoce nekombinujeme se škrobem – ovoce zdroj vody, vláknin, antioxidantů, cukrů, malé množství 

bílkovin a tuků, vitamínů, minerálů, ... 

mailto:biocont@biocont.cz
http://www.biocont.cz/
mailto:biopreparaty@biopreparaty.eu
http://www.biopreparaty.cz/


Ovoce sladké – čerstvé a sušené hrozny révy vinné, hrušky,...   

Ovoce polosladké – sladké jablka – angrešt – kaki – třešně – broskve – nektarinky – renklody – švestky - , 

meruňky, borůvky, brusinky, jahody, maliny, ostružiny, fíky, oskeruše, muchovník, jeřáb, hloh, růže, ... 

Ovoce kyselé – dřinka, kustovnice, dřišťál, mahonie, aktinidie, rybíz, kalina, kyselé jablka – hrušky – angrešt 

– renklody – švestky - višně, rybíz, hrozny révy vinné, rakytník, střemcha,... 

 

Akebie pětičetná  Akebia quinata 

Opadavá dřevina – ovíjivá liána, výška cca 10 m, plod tvaru okurky – sladký, bez semen 

plněný mletým masem – smažené, dušené, vařené, grilované, čerstvá dužnina na želé, 

zmrzlinu, pudink, nealko-nápoj,  do jogurtu s přídavkem citrónové štávy a vanilky 

 

Odrůdy : 

Akebia quinata albiflorus – květy bílé,  

Akebia quinata Silver Bells – květy světle růžové a načervenalé-fialové 

Akebia quinata Chocolate Vine – květy tmavě fialové až čokoládové 
/ Murasaki Akebi -  fialový zralý plod, Ishi Akebi – hnědý zralý plod /  

 

syrový plod bez semen močopudný, stimuluje krevmí oběh, doporučuje se tepelná úprava, olej ze semen ke stimulaci krevního oběhu 

syrový plod bez semen - při pravidelné a nadměrné konzumaci může dojít k poškození ledvin 
 

Akebie trojčetná  Akebia trifoliata 

Opadavá dřevina – ovíjivá liána, výška cca 6 m, květ purpurový, plod tvaru okurky – sladký, 

bez semen plněný mletým masem – smažené, dušené, vařené, grilované, čerstvá dužnina na 

želé, zmrzlinu, pudink, nealko-nápoj,  do jogurtu s přídavkem citrónové štávy a vanilky 

syrový plod bez semen močopudný, stimuluje krevmí oběh, doporučuje se tepelná úprava, olej ze semen ke stimulaci krevního oběhu 

syrový plod bez semen - při pravidelné a nadměrné konzumaci může dojít k poškození ledvin  
 

Aktinidie čínská   Actinidia chinensis, čínské kiwi, čínský angrešt 

Opadavá dřevina – ovíjivá liána, výška cca 8 - 10 m, plod oválný 

plod čerstvý, do ovocných a jogurtových salátů, vařený, dušený, sušený, kandovaný – do 

perníků,  pečiva, koláčů, na marmelády, polévky a omáčky, na dorty, nealko-alko nápoje, 

likéry, na pálenku, mladé listy a mladé letorosty tepelně zpracované jako příloha k masům, na 

saláty a pomazánky  

 

výsadba na teplém, slunném a chráněném místě např. u zdi, na zimu zasypat listím, zabalit do 

suché slámy nebo sena a zakrýt fólií nebo chvojím z jehličnatých dřevin 

v prvních třech letech můžou mladé rostliny zmrznout již při -5 C, starší rostliny jsou schopny 

přežít při zákryvu  -15 - - 20 C. 

řez po odvětu v červnu, vyřezat neplodné výhony – ponechat 2 listy, plodné výhony  zakrátit 

na 4 listy 

 

Odrůdy : 
Abbott  

Allison 

Belen® 

Bruno 

Golden Kiwi  

Green Light 



Greensill 

Hayward 

Huang Yan 

Jenny 

Jia 

Jing Li 

Kuimi 

Light'® 

Long Quan 

Mao Hua 

Matua 

Monty - Montgomery 

Qing Yuan 3 

Qing Yuan 6 

Qing Yuan17 

Qing Yuan 18 

Qing Yuan 20 

Qing Yuan 22 

Qing Yuan 27 

Qing Yuan 28 

Qing Yuan 29 

Qing Yuan 

Qing Yuan 

Ruan Zao 

Sanuki Gold 

Soreli® 

Tomuri 

Zhong Hua 

 

celá rostlina je močopudná, k vyplavení moč. písku, snižuje horečku, při rakovině jater a jícnu, z listů odvar na svrab psů,  

chloupky na listech způsobují alergie, při předávkování a pravidelné konzumaci kopřivka a svědění   

 

Aktinidie čnělkovec  Actinidia kolomikta, kočičí kiwi 

Opadavá dřevina – ovíjivá liána, výška cca 8-10 m, plod 

plod čerstvý, do ovocných a jogurtových salátů, vařený, dušený, sušený, kandovaný – do 

perníků,  pečiva, koláčů, na marmelády, polévky a omáčky, na dorty, nealko-alko nápoje, 

likéry, na pálenku, mladé listy a mladé letorosty tepelně zpracované jako příloha k masům, na 

saláty a pomazánky  
 

Odrůdy : 
Kolas 17 

Pavlovskaja 

VIR –1 

Vitakola   

celá rostlina je močopudná, k vyplavení moč. písku, snižuje horečku, při rakovině jater a jícnu, z listů odvar na svrab psů,  

chloupky na listech způsobují alergie, při předávkování a pravidelné konzumaci kopřivka a svědění   

 

 



Aktinidie lahodná  Actinidia deliciosa 

Opadavá dřevina – ovíjivá liána, výška cca 10 m, plod oválný 

plod čerstvý, do ovocných a jogurtových salátů, vařený, dušený, sušený, kandovaný – do 

perníků,  pečiva, koláčů, na marmelády, polévky a omáčky, na dorty, nealko-alko nápoje, 

likéry, na pálenku, mladé listy a mladé letorosty tepelně zpracované jako příloha k masům, na 

saláty a pomazánky  

 

výsadba na teplém, slunném a chráněném místě např. u zdi, na zimu zasypat listím, zabalit do 

suché slámy nebo sena a zakrýt fólií nebo chvojím z jehličnatých dřevin 

v prvních třech letech můžou mladé rostliny zmrznout již při -5 C, starší rostliny jsou schopny 

přežít při zákryvu  -15 - - 20 C. 

řez po odvětu v červnu, vyřezat neplodné výhony – ponechat 2 listy, plodné výhony  zakrátit 

na 4 listy 

 

Odrůdy : 
Abbott 

Allison 

Boskoop 

Bruno 

Elmwood 

Golden King 

Greensill 

Hayward 

Koryoku 

Kuimi 

Matua 

Montgomery  

Saanichton – Saanichton Fuzzy Kiwi  

Solissiomo® 

Starella 

celá rostlina je močopudná, k vyplavení moč. písku, snižuje horečku, při rakovině jater a jícnu, z listů odvar na svrab psů,  

chloupky na listech způsobují alergie, při předávkování a pravidelné konzumaci kopřivka a svědění   
 

Aktinidie význačná  Actinidia arguta 

Opadavá dřevina – ovíjivá liána, výška cca 10 m, plod oválný 

plod čerstvý, do ovocných a jogurtových salátů,  vařený, dušený, sušený, kandovaný – do 

perníků,  pečiva, koláčů, na marmelády, polévky a omáčky, na dorty, nealko-alko nápoje, 

likéry, na pálenku, mladé listy a mladé letorosty tepelně zpracované jako příloha k masům, na 

saláty a pomazánky   

 

Odrůdy : 
Ambrosia 

Ananasnaya 

Anna 

Dunbarton Oaks 

Fairchilde 

Geneva  

Hardy Red 



Issai – Isay  

Jumbo 

Kola  

Ken´s Red 

Maki 

Michigan State 

Nostino  

Rima 

Rossana 

Urodnaja 

Weiki 

celá rostlina je močopudná, k vyplavení moč. písku, snižuje horečku, při rakovině jater a jícnu, z listů odvar na svrab psů,  

chloupky na listech způsobují alergie, při předávkování a pravidelné konzumaci kopřivka a svědění   
 

Angrešt kanadský  Ribes oxyacanthoides 

Opadavá dřevina , délka  cca. 1 m, plod bobule 

plod čerstvý, vařený, dušený, sušený, kandovaný – do perníků,  pečiva, koláčů, na 

marmelády, polévky a omáčky, na dorty, nealko-alko nápoje, likéry, na pálenku, mladé listy 

jen vařené nebo dušené,  

 

Podnože : 

meruzalka zlatá Ribes aureum - ME-LS-A, ME-LS-B, ME-LS-C 

 

Odrůdy : 
Ribes oxyacanthoides ssp. cognatum  

Ribes oxyacanthoides ssp. Hendersonii  

Ribes oxyacanthoides ssp. irriguum  

Ribes oxyacanthoides ssp. oxyacanthoides  

Ribes oxyacanthoides ssp. setosum  

plod  protizánětlivý, antioxidant, močopudný, posiluje imunitu, udržuje pružné stěny krevního systému, při dně, při šerosleposti, listy      

     jako kloktadlo při angíně  

 v listech obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání,  

 

Angrešt srstka  srstka angrešt, Ribes uva-crispa,  Grossularia uva crispa 

Opadavá dřevina , výška cca. 1 m, plod bobule 

plod čerstvý, do ovocných a jogurtových salátů, vařený, dušený, sušený, kandovaný – do 

perníků,  pečiva, koláčů, na marmelády, polévky a omáčky, na dorty, nealko-alko nápoje, 

likéry, na pálenku, mladé listy jen vařené nebo dušené,   

 
Hostitel rzi vejmutovkové / Cronartium ribicola napadající pětijehličné druhy borovic - Pinus strobus, flexilis, lambertiana, parviflora, peuce, 

wallichiana, cembra,  pumila, aristata,… /  

 
Ribes uva-crispa L. subsp. reclinata 
Ribes uva-crispa L. subsp. uva-crispa 

Ribes uva-crispa L. subsp. grossularia  

 

Podnože : 

meruzalka zlatá Ribes aureum - ME-LS-A, ME-LS-B, ME-LS-C 

  
 

 



Odrůdy :             
Alan – plod středně velký, karmínově červený, rezistent padlí 

Achilles – plod velký, červený  

Amish Red – plod červený 

Bílá nádherná – plod bělavě-zelený 

Britania – plod oranžo-žlutý 

Black Velvet – plod červeno-černý 

Captivator – plod červený, polo-beztrnný  

Careless – plod zelený 

Carrie – plod červený 

Catherina – plod velký, zelený 

Citronový obří - plod oranžo-žlutý 

Černý Neguš – plod tmavě fialový až černý 

Červená lahůdka – plod tmavě červený 

Česká koruna – plod zeleno-žlutý 

Dagmar – plod středně velký,  žlutý, sladký, rezistent padlí 

Darek - plod středně velký,  žlutozelený,  rezistent padlí 

Downing - plod zelený –žlutý 

Dukát - plod střední velký, zeleno-bílý, sladký, aromatický, rezistent padlí  

Early Sulphur - plod zelený –žlutý 

Greenfinch – plod zelený 

Green Hansa – plod zelený 

Glendale - plod zelený - bílý 

Hinnonmäki Gelb – plod žlutý 

Hinnonmaki Red – plod červený 

Hinnonmaki Yellow – plod zeleno-žlutý 

Hoenings Earliest – plod žlutý 

Houghton – plod červený  

Chautauqua - plod žluto-zelený 

Chryso – plod žlutý s červeným líčkem 

Jahn´s Prairie - plod červený 

Jeanne – plod červeno-fialový 

Industria – plod červeno-fialový 

Invicta® - plod žluto-zelený 

Kanada 0273 – plod červený, polo-beztrnný 

Karát – plod středně velký, červeno-fialový, sladko-kyselý, rezistent padlí  

Karmen® - plod středně velký, červený, sladký,aromatický,  rezistent padlí  

Keepsake – plod zelený 

Lepaa Red - plod červený 

Leveller – plod žlutě-zelený  

Maiherzog – plod červený 

Malling Invicta – plod zelený, 

Martlet – plod velký, červený, rezistent padlí 

May Duke – plod červený 

Mistral – plod zelený,  

Oregon Champion plod žluto-zelený  

Pax – plod červený,  

Piroška – plod červený 

Pixwell -  plod zeleno-žlutý s červeným líčkem, fialový  

Poorman – plod červený 



Portage – plod zelený 

Prima® - plod žluto-zelený 

Produkta – plod žlutý 

Rdeve – plod červený 

Redeva – plod červený 

Red Warrington – plod červený 

Remarka -  plod tmavě červený 

Rexrot  - plod červený 

Rixanta – plod žluto-zelený 

Rokula- plod tmavě červený 

Rolonda – plod tmavě fialový 

Roman - plod zelený 

Skvost - plod žlutý s červeným líčkem 

Speedwell - plod zelený 

Stanbridge - Spinefree x Captivator, plod červený 

Šolcova naděje – plod karmínově červený 

Triumphant – plod žlutý 

Veliš - plod středně velký, žluto-zelený, sladký, rezistent padlí 

Viking – plod žlutý s červeným líčkem 

Welcome - plod červený 

Wellington Glory – plod zelený 

Whinham's Industry  – plod zelený 

White Eagle - plod zelený 

Whitesmith – plod zelený 

Xenia® – plod světle  červený, velké plody,  

Zebín - plod středně velký, žlutý, sladký, rezistent padlí 

Zlatý fík – plod oaranžově-žlutý 

plod  protizánětlivý, antioxidant, močopudný, posiluje imunitu, udržuje pružné stěny krevního systému, při dně, při šerosleposti, listy      
     jako kloktadlo při angíně  

 v listech obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání,   
 

Angrešt srstka chloupkatá Ribes hirtellum  

meruzalka chloupkatá, americký angrešt, 

Opadavá dřevina , délka  cca. 1 m, plod bobule, menší zelený – purpurově černý, 8 – 12 mm, 

odolný vůči plísním, 

plod čerstvý, do ovocných a jogurtových salátů, vařený, dušený, sušený, kandovaný – do 

perníků,  pečiva, koláčů, na marmelády, polévky a omáčky, na dorty, nealko-alko nápoje, 

likéry, na pálenku, mladé listy jen vařené nebo dušené,    

 

Podnože : 
meruzalka zlatá Ribes aureum - ME-LS-A, ME-LS-B, ME-LS-C 

plod  protizánětlivý, antioxidant, močopudný, posiluje imunitu, udržuje pružné stěny krevního systému, při dně, při šerosleposti, listy      
     jako kloktadlo při angíně  

 v listech obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání,  
 

Bez černý  Sambucus nigra  

Opadavá dřevina, výška 5 – 6 m, plod – bobule - černý, tmavě fialový, 3 – 5 mm, jedlý až po 

uvaření !!!, na marmelády a džemy, na štávy, likéry, maceráty, pálenku, nealko-nápoje, víno, 



pivo, na omačky, polévky, na koláče, palačinky,  květy osmažené v těstíčku, na polévku, na 

čaj, víno, likér, pivo,  

 

Odrůdy : 
Gerda 

Goldbeere 

Haschberg – plod černý,  

Sampo – plod černý, 

Sambucus nigra var albida – plod zeleno-žlutý,  

Sambucus nigra Thundercloud – květ růžový, listy fialové,  

 

celá rostlina kromě květenství je jedovatá- obsahuje glykosid  sambucinigrin a alkaloid sambucin, zralé bobule lze konzumovat jen po 

tepelné úpravě a vyvarovat se předávkování a  
a pravidelné konzumaci, listové obklady / kašovité / při zánětu kloubů     

 

Bez kanadský  Sambucus canadensis 

Opadavá dřevina, výška 3 - 4 m, květ jedlý, plod – bobule - černý, tmavě fialový, 3 – 5 mm,  

jedlý až po uvaření !!!, na marmelády a džemy, na štávy, likéry, maceráty, pálenku, nealko-

nápoje, víno, pivo, na omačky, polévky, na koláče, palačinky,  květy osmažené v těstíčku, na 

polévku, na čaj, víno, likér, pivo,  

 

Odrůdy : 

Nova 

York 
 

 ostatní části rostliny jedovaté obsahují šťavelan vápenatý, můžou způsobit  vážné zažívací potíže, poškození jater a ledvin, problémy 
s dýcháním, křeče , koma a smrt . 

Rostlinu nevysazovat v blízkosti domu, bio-insekticid – výluh listů a mladých letorostů, nezralých plodů,  

 

Boquila trojlistá  Boquila trifoliata, Pilpil, Voqui, Voquicillo, Vooquillo, 

Voqui Blanco, nápoj lásky 

Popínavá dřevina, bobule bílé, nažloutlé, nahnědlé-fialové,  

plod čerstvý, vařený, sušený, kandovaný do perníků, chleba, na šťávy, víno, likér, pivo, 

výsadba na teplém, slunném a chráněném místě např. u zdi, na zimu zasypat listím, zabalit do 

suché slámy nebo sena a zakrýt fólií nebo chvojím z jehličnatých dřevin 

 

Borůvka Aeneova  Vaccinium ashei, brusnice Aeneova 

Opadavá dřevina, výška 0,5 – 4 m, plod modrý, syrové, na sušení, vaření,dušení, kandování, 

na marmelády, džemy, želé, omáčky, polévky, sirupy, koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, 

destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových 

placek, perníkového těsta, knedlíků,   

 

Stanoviště – slunné, půda -  kvalitní vláknitá rašelina + písek frakce 0,2 – 0,8 + kvalitní 

kompost v poměru 1:1:1, dobrá drenáž, mulč kůra borovice, modřínu, jedle nebo buku, pH 4,5 

- 6,5, po celý rok udržovat půdu vlhkou, nikdy neokopáváme – poškození vrchních kořenů, 

v 2 roce po výsadbě z jara hnojíme síranem amonným, NPK 16-8-8 + Mg 4  

Na zimu zaházet suchým listím ze zahrady a z vrchu zakrýt folií 
 

 



Odrůdy : 

BlueBelle   

Climax 

Tifblue 

Bonita 

Briteblue 

Premier 

Rabbiteye  

Southland 

Woodard 

 

plody antioxidant, při průjmu,  infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infartu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na 
kožní ekzémy a infekce, řezné rány  

pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 
 

Borůvka aljašská  Vaccinium alaskaense, brusnice aljašská  

Opadavá dřevina, výška 0,3 – 3 m, plod černopurpurový, modročerný, 6 – 9 mm, syrové, na 

sušení, vaření,dušení, kandování, na marmelády, džemy, želé, omáčky, polévky, sirupy, 

koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, medu, 

masových karbenátků, bramborových placek, perníkového těsta, knedlíků,   

 

Stanoviště – slunné, půda -  kvalitní vláknitá rašelina + písek frakce 0,2 – 0,8 + kvalitní 

kompost v poměru 1:1:1, dobrá drenáž, mulč kůra borovice, modřínu, jedle nebo buku, pH 4,5 

- 6,5, po celý rok udržovat půdu vlhkou, nikdy neokopáváme – poškození vrchních kořenů, 

v 2 roce po výsadbě z jara hnojíme síranem amonným, NPK 16-8-8 + Mg 4  

plody antioxidant, při průjmu,  infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infartu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na 
kožní ekzémy a infekce, řezné rány  

pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 

 

Borůvka bledá  Vaccinium pallium, brusnice bledá 

Opadavá dřevina, výška cca. 0,5 m, plod 12 mm, modro-černý, syrové, na sušení, vaření, 

dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, 

sirupy, koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, likéry, do ovocných 

kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového 

těsta, k dušeným masům,  

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná 

poloha,   

plody antioxidant, při průjmu,  infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infartu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na 

kožní ekzémy a infekce, řezné rány  

pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 

 

Borůvka červená  Vaccinium parvifolium   
Opadavá dřevina, výška cca.4 m, plod cca 6 - 10 mm, červený modro-černý, kyselý, syrové, 

na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, omáčky, 

paštiky, polévky, sirupy, koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, likéry, do 

ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a 

chlebového těsta, k dušeným masům,  



Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná 

poloha,   

plody antioxidant, při průjmu,  infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infartu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na 

kožní ekzémy a infekce, řezné rány  

pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 

 

Borůvka drobnolistá  Vaccinium parvifolium, borůvka červená, 

brusnice drobnolistá 

Opadavá dřevina, pH 4,5-6, výška 1,5 – 4 m, plod – bobule červený – modro-černý, syrové, 

na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, omáčky, 

paštiky, polévky, sirupy, koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, likéry, do 

ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a 

chlebového těsta, k dušeným masům,  

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná 

poloha,   

plody antioxidant, při průjmu,  infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infartu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na 

kožní ekzémy a infekce, řezné rány  

pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 

 

Borůvka Elliotova  Vaccinium elliottii 

Opadavá dřevina, výška 2 – 4 m, plod modro-černé, 5 – 8 cm, syrové, na sušení, vaření, 

dušení, kandování, na marmelády, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, 

štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, medu, masových 

karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům,  

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná 

poloha. Na zimu zaházet suchým listím ze zahrady a z vrchu zakrýt folií 

plody antioxidant, při průjmu,  infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infartu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na 

kožní ekzémy a infekce, řezné rány  

pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 

 

Borůvka evropská  Vaccinium myrtillus, brusnice borůvka 

Opadavá dřevina, výška cca. 0,5 m, plod cca 5 mm, modro-černý, syrové, na sušení, vaření, 

dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, 

sirupy, koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, likéry, do ovocných 

kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového 

těsta, k dušeným masům,  

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná 

poloha,   

plody antioxidant, při průjmu,  infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infartu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na 
kožní ekzémy a infekce, řezné rány  

pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 

 

Borůvka hnědá  Vaccinium fuscatum, černá kanadská borůvka  

Opadavá polo-dřevina / starý hnědý list opadne až na jaře / , výška 1,5 – 3 m, plod malý, 

černý, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, čaj, džemy, želé, omáčky, 

paštiky, polévky, sirupy, koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do 



ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a 

chlebového těsta, k dušeným masům,  

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná 

poloha,   

plody antioxidant, při průjmu,  infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infartu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na 

kožní ekzémy a infekce, řezné rány  

pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 

 

Borůvka hybridní Vaccinium corymbosum x Vaccinium 

angustifolium 

Opadavá dřevina, výška 0,5 - 1,5 m, plod  modrý, sladko-kyselý,  

 

High-Bush sever 

syrové, na sušení, vaření,dušení, kandování, na marmelády, džemy, želé, omáčky, polévky, 

sirupy, koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, 

medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového těsta, knedlíků,   

 

Stanoviště – slunné, půda -  kvalitní vláknitá rašelina + písek frakce 0,2 – 0,8 + kvalitní 

kompost v poměru 1:1:1, dobrá drenáž, mulč kůra borovice, modřínu, jedle nebo buku, pH 4,5 

- 6,5, po celý rok udržovat půdu vlhkou, nikdy neokopáváme – poškození vrchních kořenů, 

v 2 roce po výsadbě z jara hnojíme síranem amonným, NPK 16-8-8 + Mg 4  

Patriot – plod velký, tmavě modrý, velmi dobrý, odolný 

BlueRay – plod velký, jasně modrý, aroma, odolný 

Hardyblue – plod velký, jasně modrý, velmi dobrý, odolný 

 

Low-Bush – Vaccinium angustifolium – borůvka úzkolistá 

Opadavá dřevina, výška 0,3 - 0,6 m, plod tmavě modrý až černý, sladký,  syrové, na sušení, 

vaření,dušení, kandování, na marmelády, džemy, želé, omáčky, polévky, sirupy, koláče, 

štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, medu, masových 

karbenátků, bramborových placek, perníkového těsta, knedlíků,   

 

Stanoviště – slunné, půda -  kvalitní vláknitá rašelina + písek frakce 0,2 – 0,8 + kvalitní 

kompost v poměru 1:1:1, dobrá drenáž, mulč kůra borovice, modřínu, jedle nebo buku, pH 4,5 

- 6,5, po celý rok udržovat půdu vlhkou, nikdy neokopáváme – poškození vrchních kořenů, 

v 2 roce po výsadbě z jara hnojíme síranem amonným, NPK 16-8-8 + Mg 4  
 

Odrůdy : 

Brunswick 

Burgundy 

Claret 

Cumberland 

Fundy 

Jonesboro 

North Country  

Northsky 

Pretty Yellow 

Spring 

Tophat 

Verde 



 

Rabbiteye 
syrové, na sušení, vaření,dušení, kandování, na marmelády, džemy, želé, omáčky, polévky, 

sirupy, koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, 

medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového těsta, knedlíků,   

 

Stanoviště – slunné, půda -  kvalitní vláknitá rašelina + písek frakce 0,2 – 0,8 + kvalitní 

kompost v poměru 1:1:1, dobrá drenáž, mulč kůra borovice, modřínu, jedle nebo buku, pH 4,5 

- 6,5, po celý rok udržovat půdu vlhkou, nikdy neokopáváme – poškození vrchních kořenů, 

v 2 roce po výsadbě z jara hnojíme síranem amonným, NPK 16-8-8 + Mg 4  

Na zimu zaházet suchým listím / př. seno, sláma / ze zahrady a z vrchu zakrýt folií 
 

Odrůdy : 

Premier 

Alapaha 

Austin 

Vernon 

Tifblue 

Powderblue 

Ochlockonee 

 

Half-high 

syrové, na sušení, vaření,dušení, kandování, na marmelády, džemy, želé, omáčky, polévky, 

sirupy, koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, 

medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového těsta, knedlíků,   

 

Stanoviště – slunné, půda -  kvalitní vláknitá rašelina + písek frakce 0,2 – 0,8 + kvalitní 

kompost v poměru 1:1:1, dobrá drenáž, mulč kůra borovice, modřínu, jedle nebo buku, pH 4,5 

- 6,5, po celý rok udržovat půdu vlhkou, nikdy neokopáváme – poškození vrchních kořenů, 

v 2 roce po výsadbě z jara hnojíme síranem amonným, NPK 16-8-8 + Mg 4  

 

Odrůdy : 

Bluegold – Blue Haven x Ashworth x Bluecrop 

Friendship - výška 0,5 – 1,5 m 

Northblue – výška 0,5 – 1,5 m 

Northcountry - G65 x Ashworth x R2P4 Univ. z Minnesoty, výška 0,5 – 1,5 m  

Northland – Univ. Michigan  

Northsky- G65 x  Ashworth x R2P4 Univ. z Minnesoty 

Polaris - Bluetta x G65 x Ashworth, výška 1,5 m  

Patriot - US3 x Earliblue Univ. z Maine 

Chippewa - výška 0,5 – 1,5 m  

Top Hat – výška 0,6 m 

plody antioxidant, při průjmu,  infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infartu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na 
kožní ekzémy a infekce, řezné rány  

pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 

 

Borůvka chlupatá  Vaccinium hirsutum 

Opadavá dřevina, výška cca. 0,5 m, plod 6 – 9 mm, modro-černý, syrové, na sušení, vaření, 

dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, 



sirupy, koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, likéry, do ovocných 

kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového 

těsta, k dušeným masům,  

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná 

poloha. Na zimu zaházet suchým listím ze zahrady a z vrchu zakrýt folií 

plody antioxidant, při průjmu,  infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infartu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na 

kožní ekzémy a infekce, řezné rány  

pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 

 

Borůvka kanadská - Vaccinium corymbosum, borůvka severo-

kanadská, brusnice chocholičnatá  

Stálezelené nebo opadavé dřeviny, výška 1,5 – 4 m,  bobule 5-16 mm, světle - tmavě modré, 

růžové, … syrové, na sušení, vaření,dušení, kandování, na marmelády, džemy, želé, omáčky, 

polévky, sirupy, koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do ovocných 

kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového těsta, knedlíků,   

   

Stanoviště – slunné, půda -  kvalitní vláknitá rašelina + písek frakce 0,2 – 0,8 + kvalitní 

kompost v poměru 1:1:1, dobrá drenáž, mulč kůra borovice, modřínu, jedle nebo buku, pH 4,5 

- 6,5, po celý rok udržovat půdu vlhkou, nikdy neokopáváme – poškození vrchních kořenů, 

v 2 roce po výsadbě z jara hnojíme síranem amonným, NPK 16-8-8 + Mg 4  

 

Odrůdy : 

Atlantic – výška 2 – 3 m, 

Aurora - velmi pozdní, výška 1,2 – 1,8 m 

Berkeley – středně pozdní, výška 1,5 – 2,2 m   

Biloxy – výška 1,5 – 2 m, 

Bluecrop – / Jersey x 'Pioneer / x CU5 / Stanley x June/, středně raná, výška 1,5 - 2 m 

Bluegold – středně pozdní, výška 1,5 – 1,8 m   

Blue Jay – středně raná, výška 1,5 – 2,2 m   

Bluetta – velmi raná, výška 1 – 1,5 m 

Blueray – středně raná, výška 1,8 – 2,5 m 

Blue Ridge – výška 1 – 2,5 m,  

Bonifacy – středně raná, výška 1,8 – 2,5 m   

Bonus – středně pozdní, výška 3 – 3,5 m  

Brigitta – středně pozdní až pozdní, výška 3 – 3,5 m 

Cape Fear – výška 2 – 3 m, 

Collins – raná, výška 1,8 – 2,2 m 

Coville – pozdní, výška 1,2 – 1,8 m  

Darrow – pozdní, výška 1,2 – 1,8 m 

Denise Blue - výška 1,5 – 1,8 m   

Draper - středně pozdní, výška 1,2 – 2 m 

Duke – / Ivanhoe x Earliblue / x 192-8 / E30 x E 111/ , velmi raná až raná, výška 1,5 – 1,8 m     

Earliblue – velmi raná, výška 1,2 – 1,5 m  

Elliott – velmi pozdní, výška 1,8 m 

Elizabeth – / Katharine x Jersey / x Scammell, pozdní, výška 1,5 – 1,8 m   

Goldtaube – velmi raná až raná, výška 1,8 – 2,5 m 

Hardyblue - středně pozdní, výška 1,8 - 2 m 

Hannah's Choice – velmi raná, výška 1,8 – 2,2 m 

Herbert – středně pozdní až pozdní, výška 1,8 – 2,5 m 



Hortblue Poppins - středně raná, výška 1,8 – 2 m 

Chandler – středně pozdní až pozdní, výška 1,5 – 1,8 m 

Chanticleer – velmi raná, výška 3 – 3,5 m  

Chippewa – výška 1 – 1,5 m, 

Ivanhoe – výška 2 – 3 m, 

Jersey – středně pozdní až pozdní, výška 1,8 – 2,5 m  

KaBluey® - výška 1,5 – 2,5 m, 

Legacy – pozdní, výška 1,8 m 

Liberty - velmi pozdní, výška 3 – 3,5 m 

Meader – středně raná, výška 1,5 – 1,8 m  

Nelson – středně pozdní, výška 3 – 3,5 m 

Northland - středně pozdní, výška 1,2 – 1,5 m 

Nui - Ashworth x / Bluecrop x Earliblue /, poloraná, výška 1,2 – 1,5 m 

Patriot – raná až středně raná, výška 3 – 3,5 m 

Pemberton – středně raná, výška 1,2 – 1,5 m 

Pink-A-Blu - středně pozdní až pozdní, bobule růžové 

Pink Lemonade - středně pozdní až pozdní, bobule růžové, výška 1,2 – 1,5 m 

Reka - / Ashworth x Earliblue / x Bluecrop, raná až středně raná, výška 1,2 – 1,5 m 

Rubel – středně pozdní, výška 1,8 – 2,5 m 

Sierra – středně raná, výška 2 m 

Spartan – raná – středně raná, výška 1,5 – 1,8 m 

Sunrise – středně raná, výška 1,5 – 1,8 m 

Sunshine blue - středně pozdní, výška 0,9 – 1,2 m 

Toro – středně raná – středně pozdní, výška 1,5 – 1,8 m 

Weymouth – velmi raná, výška 1,5 m 

plody antioxidant, při průjmu,  infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infartu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na 
kožní ekzémy a infekce, řezné rány  

pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 

 

Borůvka kanadská horská  Vaccinium simulatum  

Opadavá dřevina, výška cca. 1 m, plod 10 mm, modro-černý, syrové, na sušení, vaření, 

dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, 

sirupy, koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, likéry, do ovocných 

kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového 

těsta, k dušeným masům,  

 

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná 

poloha, 

plody antioxidant, při průjmu,  infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infartu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na 

kožní ekzémy a infekce, řezné rány  

pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 

 

Borůvka kavkazská  Vaccinium Arctostaphylos 

Opadavá dřevina, výška cca.2 - 3 m, plod cca 10  mm, modro-černý, černý, kyselý, syrové, na 

sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, omáčky, 

paštiky, polévky, sirupy, koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, likéry, do 

ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a 

chlebového těsta, k dušeným masům,  



 

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná 

poloha,   

plody antioxidant, při průjmu,  infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infartu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na 

kožní ekzémy a infekce, řezné rány  

pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 

 

Borůvka nádherná  Vaccinium formosum 

Opadavá dřevina, výška  2 – 2,5 m, plod 

syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, čaj, džemy, želé, omáčky, 

paštiky, polévky, sirupy, koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do 

ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a 

chlebového těsta, k dušeným masům,  

 

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná 

poloha. Na zimu zaházet suchým listím ze zahrady a z vrchu zakrýt folií 

Na zimu zaházet suchým listím ze zahrady a z vrchu zakrýt folií 

plody antioxidant, při průjmu,  infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infartu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na 
kožní ekzémy a infekce, řezné rány  

pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 

 

Borůvka prutovitá  Vaccinium virgatum - Vaccinium amoenum, 

Vaccinium ashei 

Opadavá dřevina, výška cca. 1 - 2  m, plod 5 mm, modro-černý, černý,  syrové, na sušení, 

vaření, dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, 

polévky, sirupy, koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, likéry, do 

ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a 

chlebového těsta, k dušeným masům,  

 

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná 

poloha,   

plody antioxidant, při průjmu,  infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infartu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na 
kožní ekzémy a infekce, řezné rány  

pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 

 

Borůvka sameto-listová  Vaccinium myrtilloides, brusnice 

borůvkovitá 

Opadavá dřevina, výška cca. 0,5 m, plod 6 – 8 mm, jasně a tmavě modro-černý, sladký, 

syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, 

omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, 

likéry, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, 

perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům,  

 

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná 

poloha,   

plody antioxidant, při průjmu,  infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infartu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na 
kožní ekzémy a infekce, řezné rány  



pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 

 

Borůvka severu  Vaccinium boreale  

Opadavá dřevina, polodřevina, výška 0,1 – 0,2 m, plod-bobule modro-šedivá, 3-5 mm, sladký, 

syrové, na sušení, vaření,dušení, kandování, na marmelády, džemy, želé, omáčky, polévky, 

sirupy, koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, 

medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového těsta, knedlíků,   

 

Stanoviště – slunné, půda -  kvalitní vláknitá rašelina + písek frakce 0,2 – 0,8 + kvalitní 

kompost v poměru 1:1:1, dobrá drenáž, mulč kůra borovice, modřínu, jedle nebo buku, pH 4,5 

- 6,5, po celý rok udržovat půdu vlhkou, nikdy neokopáváme – poškození vrchních kořenů, 

v 2 roce po výsadbě z jara hnojíme síranem amonným, NPK 16-8-8 + Mg 4  

 plody antioxidant, při průjmu,  infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infartu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na 
kožní ekzémy a infekce, řezné rány  

pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 

 

Borůvka útlá Vaccinium tenellum, brusnice útlá  

Opadavá polo-dřevina, výška cca. 0,6 - 1  m, plod 6 - 8 mm, modro-černý, syrové, na sušení, 

vaření, dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, 

polévky, sirupy, koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, likéry, do 

ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a 

chlebového těsta, k dušeným masům,  

 

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná 

poloha,   

plody antioxidant, při průjmu,  infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infartu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na 

kožní ekzémy a infekce, řezné rány  

pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 

 

Borůvka úzkolistá  Vaccinium angustifolium, brusnice úzkolistá  

Opadavá dřevina, výška 0,3 - 0,6 m, plod tmavě modrý až černý, sladký,  syrové, na sušení, 

vaření,dušení, kandování, na marmelády, džemy, želé, omáčky, polévky, sirupy, koláče, 

štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, medu, masových 

karbenátků, bramborových placek, perníkového těsta, knedlíků,   

 

Stanoviště – slunné, půda -  kvalitní vláknitá rašelina + písek frakce 0,2 – 0,8 + kvalitní 

kompost v poměru 1:1:1, dobrá drenáž, mulč kůra borovice, modřínu, jedle nebo buku, pH 4,5 

- 6,5, po celý rok udržovat půdu vlhkou, nikdy neokopáváme – poškození vrchních kořenů, 

v 2 roce po výsadbě z jara hnojíme síranem amonným, NPK 16-8-8 + Mg 4  

 

Odrůdy : 

Brunswick 

Burgundy 

Claret 

Cumberland 

Fundy 

Jonesboro 



North Country  

Northsky 

Pretty Yellow 

Spring 

Tophat 

Verde 

plody antioxidant, při průjmu,  infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infartu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na 

kožní ekzémy a infekce, řezné rány  

pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 

 

Borůvka z New Jersey  Vaccinium caesariense, borůvka 

novojerseyská,   

Opadavý keř, výška 1,5 m, plod 8 mm, modrý, syrové, na sušení, vaření,dušení, kandování, na 

marmelády, džemy, želé, omáčky, polévky, sirupy, koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, 

destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových 

placek, perníkového těsta, knedlíků,   

 

Stanoviště – slunné, půda -  kvalitní vláknitá rašelina + písek frakce 0,2 – 0,8 + kvalitní 

kompost v poměru 1:1:1, dobrá drenáž, mulč kůra borovice, modřínu, jedle nebo buku, pH 4,5 

- 6,5, po celý rok udržovat půdu vlhkou, nikdy neokopáváme – poškození vrchních kořenů, 

v 2 roce po výsadbě z jara hnojíme síranem amonným, NPK 16-8-8 + Mg 4  

plody antioxidant, při průjmu,  infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infartu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na 
kožní ekzémy a infekce, řezné rány  

pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 

 

Borůvkovník křovištní  Gaylussacia baccata, borůvkovník 

bobulovitý 

Polo-opadavá dřevina / suchý list zůstane do jara na výhonu / , výška 0,5 - 2 m, plod cca 6 - 8 

mm, černý, sladký, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, palačinky, 

čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, 

destiláty, maceráty, likéry, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, 

bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům,  

 

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná 

poloha,   

plody antioxidant, při průjmu,  infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infartu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na 
kožní ekzémy a infekce, řezné rány  

pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 

 

Brusinka americká  Vaccinium macrocarpon, klikla velkoplodá,   

Stálezelené dřevina plazivá, výška 0,3 m, délka až 1 – 1,5 m, plod růžový, červený, 1 - 2 cm, 

nakyslý, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, čaj, džemy, želé, 

omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, 

do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a 

chlebového těsta, k dušeným masům,  

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná 

poloha,   



 

Odrůdy : 
Thunderlake – plod růžový 

Big Pearl – plod červený 

Ben Lear – plod červený 

Cranberry red – plod červený, velmi velký, 2 cm,  

Early Black – plod velký, červeno-fialový, výška 0,6 m,  

Howes – plod červený, 1,5 – 1,8 cm, výška 0,3 m,  

McFarlin – plod tmavě červený, velmi velký, 2,4 cm, 

Pilgrim – plod červený, 1,9 cm 

Stevens - / McFarlin x Potter / – plod červený, velmi velký, cca. 2 cm, 
 

plod močopudný, při horečce, průjmu, poruše močových cest a ledvin, při kapavce, plod a listy jako kloktadlo při angíně, listy na kožní 
ekzémy a infekce, řezné rány  

pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 

 

Brusnice Darrowova  Vaccinium darrowii 

Stálezelená dřevina, výška 0,3 – 1,5 m, plod modro-černý, 4-6 cm, syrové, na sušení, vaření, 

dušení, kandování, na marmelády, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, 

štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, medu, masových 

karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům,  

 

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná 

poloha,   
 

Odrůdy : 

O’Neal 

Cape Fear 

'Blue Ridge 

Georgia Gem 

John Blue 

Legacy  

Summit 

Ozarkblue 

plod močopudný, při horečce, průjmu, poruše močových cest a ledvin, při kapavce, plod a listy jako kloktadlo při angíně, listy na kožní 
ekzémy a infekce, řezné rány  

pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 

 

Brusnice korejská  Vaccinium koreanum  

Opadavá dřevina, výška cca.   m, plod 6 - 9 mm, červený, syrové, na sušení, vaření, dušení, 

kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, sirupy, 

koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, likéry, do ovocných kompotů, 

medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, 

k dušeným masům,  

 

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná 

poloha,   

plod močopudný, při horečce, průjmu, poruše močových cest a ledvin, při kapavce, plod a listy jako kloktadlo při angíně, listy na kožní 
ekzémy a infekce, řezné rány  



pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 

 

Brusnice oválná  Vaccinium ovatum 

Opadavá dřevina, pH 4,5-6, výška 1,5 – 4 m, plod – bobule černý, 1 cm, syrové, na sušení, 

vaření, dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, 

polévky, sirupy, koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, likéry, do 

ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a 

chlebového těsta, k dušeným masům,  

 

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná 

poloha,   

plod močopudný, při horečce, průjmu, poruše močových cest a ledvin, při kapavce, plod a listy jako kloktadlo při angíně, listy na kožní 

ekzémy a infekce, řezné rány  

pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 

 

Brusinka pravá  Vaccinium vitis-idaea, brusnice brusinka, brusnice 

pravá, brusnice kyhanka, brusinka evropská  

Stálezelená dřevina, výška 0,3 m, plod cca 5 - 8  mm, červený, kyselý, nahořklý, syrové, na 

sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, 

sirupy, koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, 

medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, 

k dušeným masům,  

 

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s rašelinou, vlhko, slunná poloha,   

 

Odrůdy : 

Balsgard - – plod červený 

Erntetraum – plod červený 

Erntesegen – plod červený 

Koralle – plod červený 

Miss Cherry® - Meliro® – plod červený 

Red Candy – Evergreen -  plod červený 

Red Pearl – plod červený 

plod močopudný, při horečce, průjmu, poruše močových cest a ledvin, při kapavce, plod a listy jako kloktadlo při angíně, listy na kožní 
ekzémy a infekce, řezné rány  

pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 

 

Brusnice vlochyně  Vaccinium uliginosum, vlochyně bahenní   

Opadavá dřevina, výška cca. 0,1 - 1 m, plod cca 5 - 8  mm, modro-černý, sladký, syrové, na 

sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, omáčky, 

paštiky, polévky, sirupy, koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, likéry, do 

ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a 

chlebového těsta, k dušeným masům,  

 

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná 

poloha,   



Broskvoň čínská planá  Prunus consociiflora  
Opadavá dřevina, výška 6 - 10 m, plod žluto-červený, kulovitý 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Broskvoň obecná  Prunus persica , slíva perská, perská jablka 

Opadavá dřevina, výška  m, plod  

 

marmeláda -  nahrubo rozmixujeme 0,8 kg zralého ovoce  přidáme med 0,3 kg, citronovou 

šťávu 1/2 dcl, mletou skořici 2 čajové lžičky, čerstvě nastrouhaný muškátový oříšek 1 čajovou 

lžičku 

 

Pravé broskve Prunus persica var. lanuginosa f. pretiosa 
slupka plstnatá, dužnina odlučitelná od pecky  

 

Tvrdky - clingy  Prunus persica var. lanuginosa f. durancina 
slupka plstnatá, dužnina neodlučitelná od pecky  

 

Nektarinky Prunus persica var. nectarina f. pretiosa,  Prunus persica var. nucipersica, Prunus persica var. nectarina 

slupka lysá, odlučitelná dužnina od pecky 

 

Bryňonky – brugnotky  Prunus persica var. lanuginosa f. durancina 
slupka lysá, neodlučitelná dužnina od pecky 

 

Sendviče Prunus persicasubsp. Platycarpa Peento  

plod plochý Belmondo 

 

Broskvoň ferganská 

Broskvoň severní Číny  

Broskvoň střední a jižní Číny 

Broskvoň západní - iránská 

 

Podnože: 

Atlas - Prunus persica Nemaguard x Prunus dulcis x Prunus blierianna, ne vlhké půdy,  

Bailey - P. persica var. platycarpa Bailey,nesnáší zásadité půdy,   

BD-SU-1 - Prunus davidiana, sušší půdy, i s vyšším obsahem vápna, odolnost vůči mrazu 

BH 4, BH 5 – Prunus dulcis x Prunus persica, broskvomandloň, rezistentní,  

/ Mandle x broskev / 

BM-VA-1, BM-VA-2 – Prunus persica x Amygdalus communis,  broskvo-mandloň, odolnost 

vůči mrazu je střední, snese sušší, písčité půdy,  i s vyšším obsahem vápna 

B-VA-1 - Prunus persica,  broskvový semenáč slabšího vrůstu, odolnost vůči mrazu 

B-VA-2 - Prunus persica, broskvový semenáč, dobrý zdravotní stav, odolnost vůči mrazu  

Brompton – Prunus domestica 

BY520-8 

Cadaman - Prunus persica x Prunus davidiana, tolerantní k vápenitým půdám,  

Camil - Prunus canescens  

Citation – 4-G-816, Prunus salicina x Prunus persica – i vlhčí půdy, podnož prošvestky a 

meruňky 

Controller 5 – K146-43,  Prunus salicina x Prunus persica, ne vlhčí půdy,   

Controller 7 – HBOK 32, Prunus persica, ne zásadité půdy  



Controller 8 – HBOK 10, Prunus persica, ne zásadité půdy, rezistent 

Damas – 1869, GF 1869, Prunus domestica x Prunus spinosa,  

Damascena Noir - Prunus domestica 

Damil - Prunus dawyckensis   

Diamond Princess - zraje 7/8, plod velký, červený, dužnina žlutá, sladká, aromatická, s. 

d'Orleans - Prunus insititia St. Julien 

Elberta – Prunus persica Elberta 

GF 8-1 - Prunus mariana  

GF 305 - Prunus persica 

GF 655/2 – St. Julien 655/2, Prunus insititia, nesnese přísušky,       

GF 1869 - Prunus domestica x Prunus spinosa  

Gisela 5 - Prunus cerasus x Prunus canescens - bělošedá 

Guardian® BY520-9 

Halford – Prunus persica,  

Honggengansutao - Persica kansuensis - mandloň kansuenská, výška 3 m, plod žluto-červený   

Chui Lum Tao 

INRA 2 - Prunus insititia St. Julien  

Jaspi – Fereley, Prunus salicina x Prunus spinosa,  pro meruňky a švestky,  

Inmil - Prunus incisa x Prunus serrula  

Isthara - / Prunus cerasifera x Prunus persica / x Prunus salicina / MY, Br, JS / 

K146-44 – Prunus salicina x Prunus persica,  

Krymsk® 1 - VVA 1, Prunus tomentosa x Prunus cerasifera, na meruňky a švestky,  

Krymsk® 2 – VSV 1, Prunus incana x Prunus tomentosa, ne zásadité půdy, švestky,  

Krymsk® 86 – Kuban 86, Prunus cerasifera x Prunus persica,  mrazuvzdorný,  

KV 010 – 123 – Prunus persica, červený list, mrazuvzdorný, broskve, nektarinky, 

KV 010 – 127 – Prunus persica, mrazuvzdorný, broskve, nektarinky,  

Lesiberian – odolnost proti mrazu,  

Mandloň hladkopecká - Persica mira 

Mandžurská – Prunus mandschurica, semenáč, odolnost vůči mrazu, slabší vzrůst očkovanců   

Mariana GF 8-1 -  Prunus cerasifera x Prunus musoniana  

Marunke - Prunus domestica Ackermann  

MN-VS-1, MN-VA-2 - Amygdalus communis, mandloň -  odolnost vůči mrazu je střední, 

snese sušší, písčité půdy,  i s vyšším obsahem vápna 

Montclair - Prunus persica Montclair CVI  

MY-KL-A - Prunus cerasifera x Prunus ceracifera v. acro purpurea - myrobalán  

Myran 

Myrobalane GF 31 - Prunus cerasifera x Prunus salicina  

Myrobalán třešňový - Prunus cerasifera   

Pixy - Prunus insititia,   

Prunus americana – americká planá švestka, odnožuje,  

Pumiselect - Prunus pumila / třešeň písečná /  

Rakoniewická – Prunus persica, broskvový semenáč odolný kadeřavosti, dobrý kořenový 

systém, 

Rubina - Prunus persica 

S-BO-1 - Prunus insititia, St. Julien A 

S.2729 

Siberian - Prunus sibirica,  

Siberian C - Prunus sibirica x Prunus persica, ne vlhčí půdy, na zásadité půdy,   

SLAP - Prunus dulcis x Prunus persica, rezistent 

Schubert  - Prunus virginiana Schubert, výška 7 m,  



St. Julien - Prunus insititia  

St. Julien A - Prunus insititia, St. Julien A 

Ta Tao 5 

Tzim Pee Tao   

Viking – Prunus persica x Prunus dulcis x Prunus domestica x  Prunus armeniaca, nektarinky, 

broskve, snese zásadité půdy 

VVA-1 - Prunus tomentosa x Prunus cerasifera  

Wädenswil - Prunus insititia St. Julien  

Wangenheims - Prunus domestica  

Weiroot 10,13,14 -  Prunus cerasus  

  

Odrůdy : 
Allgold – zraje 16.8. , plod tmavě červeno-žlutý, dužnina žlutá,  

Allstar® – zraje cca 25.8. - Stellar® - Allstar ™'- plod, velký, červený, dužnina žlutá,  

Amber® - zraje, plod červený, sladký, dužnina žlutá, sladká,  

Amsden – zraje cca 28.7., plod červeno-žlutý, šťavnatý, vonný, dužnina bílá, s., výsadba na 

chráněné stanoviště  

Angelus – zraje 15.9., plod velký, jasně červený, dužnina žlutá,  

Autumnstar – zraje cca 15.9., plod červený, dužnina žlutá,  

Avalon Pride – zraje 10.8., plod velký, tmavě červený, dužnina žlutá, odolná 

Babygold 5 – zraje 8.9., plod červeno-žlutý, dužnina žlutá 

Bellaire – zraje cca 15.8.- plod načervenalý, velký,  dužnina bílá, sladce-nakyslá 

Belle of Georgia plod načervenalý,  dužnina bílá, sladce-nakyslá 

Benedicte – Züchtung von M. Meynaud in Bouches du Rhône, zraje cca 28.8., plod velký, 

červený, s., dužnina zeleno-bílá, od pecky, odolná,  

Big Red – zraje 5.9., plod velký, rumělkově červeno-žlutý, dužnina žlutá,  

Blazingstar® – zraje cca 19.8. – plod červený, dužnina žlutá, s., odolná  

Blushingstar® – zraje cca 25.8. – plod červeno-žlutý, dužnina bílá 

Bounty – zraje cca 5.8. – plod červený, velký, dužnina žlutá, odolná,  

Brighton – zraje 8.8. – plod červeno-žlutý, dužnina žlutá, 

Brightsta® - FA 102 – zraje 5.8., plod velký, jasně červený, dužnina žlutá,   

Canadian Harmony – zraje 25.8., plod červeno-žlutý, dužnina dobrá 

Catherina - NJC Frederica - Cling - zraje 25.8. – plod žlutý s růžovým nádechem, dužnina 

žlutá, velmi dobrá,  s., nejde od pecky,  

Coconut Ice – výběr Yumyeong, zraje později než Scarlet O'Hara, plod růžově-červený, 

dužnina bílá, sladká,  

Contender – zraje 25.7., plod velký, tmavě červeno-žlutý, dužnina žlutá,  

Coralstar – zraje 29.08. – plod velký, červený, dužnina žlutá, sladká 

Cresthaven – zraje 12.9. – plod velký, červený, dužnina žlutá, 

Crimson Bonfire® - zraje 10.9., trpaslík, listy fialové, plod červený,  

Crimson Gold: raná, dužnina žlutá, nejde od pecky  

Diamond Princess – zraje 27.7.- plod velký, červený, dužnina žlutá, velmi sladká,  

Dixired – zraje 5.7., plod červený, dužnina žlutá,  

Duan Yu: raná, dužnina  krémově žlutá,  špatně oddělitelná od pecky 

Early Redhaven – zraje 2.8., plod červený, dužnina žlutá, 

Early Rivers – zraje 28.7., plod rumělkově-žlutý, dužnina bílá, sladká chutí nektarinky, s. 

Earlystar – zraje 01.8., plod sytě červený, dužnina světle žlutá, nejde od pecky,  

Elberta – zraje 10.9., plod žluto-červený, dužnina žlutá,  

Elberta DWF 1-3 - trpaslík 

Elegant Lady – zraje 5.8., plod velký, jasně červený, dužnina žlutá,  



Encore – zraje 5.9., plod velký, červený, dužnina žlutá,  

Fairhaven – zraje 20.8., plod velký, červeno-žlutý, dužnina žlutá, odolná,  

Favorita Moretini 3 – zraje 1.8., plod karmínově červený, dužnina žlutá,  

Fay Elberta – zraje 15.9., plod velký, žlutý s červeným líčkem, dužnina žlutá,  

Fayette – zraje 25.8. – plod velmi velký, červený, dužnina žlutá 

Fenix – zraje 10.7., plod tmavě červený, dužnina žluto-oranžová, nejde od pecky, 

Fidelia: Středně raná bělomasá odrůda s krémově bíle zbarvenou dužninou snadno 

oddělitelnou od pecky. 

Flamecrest – zraje 28.7., plod velký, oranžově-červený, dužnina žlutá, velmi dobrá 

Flamin Fury®PF-5B – zraje 28.7. plod červený, dužnina žlutá, 

Flamin Fury®PF 5 D Big – zraje 25.7., plod tmavě červený, dužnina žlutá, sladká,  

Flamin Fury®PF-7 – zraje 15.7., plod červeno-žlutý, dužnina žlutá,  

Flamin Fury®PF 8 Ball TM – zraje 6.8., plod velký, tmavě červený, dužnina žlutá, sladká,  

Flamin Fury®PF Lucky 13 – zraje 11.8., plod tmavě červený, dužnina žlutá, sladká,  

Flamin Fury®PF-15A – zraje 16.8. plod červený, dužnina žlutá, 

Flamin Fury®PF-17 – zraje 4.9. plod červený, velmi kvalitní, dužnina žlutá,  

Flamin Fury®PF-23 – zraje 8.9., plod tmavě červený, dužnina žlutá, 

Flamin Fury®PF-24 007 – zraje 12.9. plod červený, dužnina žlutá, 

Flamin Fury ® PF-25 – zraje 14.9., plod velký, tmavě červený, dužnina žlutá  

Flamin Fury ® PF-27A – zraje 19.9., plod velký, jasně červený, dužnina žlutá, odolná,  

Flamengo - Cresthaven x Burbank July Elberta, zraje 25.8., plod červeno-žlutý, dužnina žlutá,   

Flavourcrest – zraje 10.8., plod jasně červený, dužnina žlutá,  

Frost - plod červeno-žlutý, dužnina žlutá, 

Gala – zraje 28.7., plod červeno-žlutý, dužnina žlutá, 

Galaxie – zraje 25.7., plod kobliha, červeno-žlutý, dužnina žlutá, od pecky 

Garnet Beauty – zraje 25.7., plodčerveno-žlutý, dužnina žlutá, odolná,  

Giant Babcock – zraje 20.8., plod červeno-žlutý, dužnina bílá, sladká, aroma,  

Glohaven – zraje 25.7., plod červeno-žlutý, dužnina žlutá,  

Golden Tatura – zraje, plod velký, žlutý, dužnina žlutá,  

Goldjim – zraje 28.8., plod rumělkově červený, dužnina světle oranžová,  

Goldnine – zraje 14.8., plod oranžově-žlutý, dužnina žlutá,  

Glowingstar – zraje 6.9. – plod tmavě červený, velký, dužnina žlutá, aroma,  

Harbelle – výběr Sunhaven, zraje, plod, dužnina žlutá 

Harbinger – zraje 24.7., plod červený, dužnina žlutá, nejde od pecky 

Harbrite – Redskin x Sunhaven, zraje 10.8. , plod červeno-žlutý, dužnina žlutá, 

Harcrest – zraje 14.09., plod červeno-žlutý, dužnina žlutá, 

Harken – zraje, plod jasně červený, dužnina žlutá, sladká,  

Harrow Beauty – 2.9. - plod červeno-žlutý, dužnina žlutá, dobrá,  

Harrow Dawn – zraje 1.8. plod červeno-žlutý,  dužnina žlutá, 

Harrow diamond – zraje 25.7., plod červeno-žlutý,  dužnina žlutá, odolná,  

Harson – zraje 16.8., plod červený, dužnina žlutá,   

Helene – zraje týden před red robin, plod tmavě červený, dužnina bílá, aromatická 

Hyland's Peach – zraje 15.8., plod tmavě červený, dužnina bílá,  

Indian Free – slupky bílá, dužnina krvavě červená - bílá 

Jayhaven – zraje 5.8., plod jasně červeno-žlutý, velký, dužnina žlutá, od pecky,  

Jersey Glo – zraje 5.9., plod červeno-žlutý, dužnina žlutá,  

JH Hale – zraje 5.8., plod velký, zlato-karmínový, dužnina sytě žlutá, velmi dobrá, opylovač  

Jim Dandee – zraje 28.8., plod velký, červeno-žlutý, dužnina žlutá, sladká,  

Jim Wilson – zraje 23.08., plod velký, červený, atrktivní,  dužnina žlutá, 

July Elberta – zraje 28.7., plod jasně červený,  dužnina žlutá, s., odo pecky,  



June Gold – plod žlutý, dužnina žlutá,  

Krasava – zraje 22.8., plod velký, červený, dužnina bílá, velmi aromatická,  

Loring – zraje 25.8., plod velký, šarlatově červený, dužnina žlutá, aroma,  

Luna – zraje, plod, dužnina bílá, aromatická, špatně od pecky, odolná,  

Madison – zraje 28.8., plod jasně červený, dužnina zlato-žlutá, sladká, odolná 

Majorita - středně raná,  plod středně velký, dužnina žlutá, sladká, na pálenku 

Meystar - Mireille® - zraje 7 dní po suncrest, plod velký, tm. červený, dužnina bílá, odolná,  

Miss Italia: Středně raná italská žlutomasá odrůda s dužninou snadno oddělitenou od pecky. 

Modřinka – Halehaven x Cresthaven – zraje 16.8., plod červeno-žlutý, dužnina žlutá, od 

pecky,  

Newhaven – zraje 5.8., plod červený, dužnina žlutá,  

O'Henry – zraje 28.8., plod červený, dužnina žlutá, dobrá,  

Poysdorfer weingartenpfirsich – zraje 15.9., plod červený, dužnina bílá, odolná,  

Princess® - zraje 20.7., plod velký, dužnina bílá, sladká, s. 

Priscilla® – zraje 18.8., plod atraktivní, dužnina bílá, málo od pecky, odolná,  

Red Globe- plod velký, červeno-žlutý, dužnina žlutá, velmi dobrá 

Redhaven – Hale Haven x Kalhaven, zraje 10.8. – plod  červený, dužnina žlutá, aroma, 

sladký,  

Red Robin – zraje , plod tmavě rubínový, dužnina bílá, aromatická, sladce-kyselá,  

Redskin – 17.9., plod fialový, dužnina žlutá, jen chráněné polohy 

Redstar – zraje 16.8. – plod velký, červený, dužnina žlutá, odolná,  

Redwing – zraje  10.8., plod tmavě červeno-žlutý, šťavnatý , sladký, dužnina žlutá,  s., 

výsadba na chráněné stanoviště,  

Regina – pozdní, plod středně velký, žlutý, dužnina žlutá, sladká,  

Reliance – zraje 10.8., slupka tmavě červeno-žlutá, dužnina žlutá, sladká, odolná, s. 

Revita – zraje 22.8., plod tmavě červený, dužnina bílá, sladká, s., odolná,  

Rich Lady – zraje, plod tmavě červený, dužnina žlutá,  

Rio Oso Gem – zraje, plod jasně červený, velký, dužnina žlutá, velmi aromatická, trpí 

otlakem 

Rising Star® – zraje 2.8., plod jasně oranžo-červený,  dužnina žlutá, odolná,  

Roza – zraje 15.8., plod velký, jasně červený, dužnina žlutá, náchylná k nemocem,  

Royal Gem® - zraje 18.8., plod červený, dužnina žluto-oarnžová, sladko-kyselá,  

Royal Glory® zaifer – zraje 8.8., plod velký,  tmavě červený, žlutomasý, šťavnatý, sladký , 

s., odolná,  

Royal Majestic®zaimajal – zraje 5 dní před rich lady, plod červený, dužnina žlutá,  

Royal Time®zairetop – zraje 12.8., plod tmavě červený, dužnina žlutá,  

Ruby Prince: Středně raná americká odrůda s pevnou žlutou dužninou, středně dobře 

odlučitelnou od pecky 

Rubirich®zainoar – zraje 7., plod velký, jasně červený, dužnina žlutá,  

Sagittaria® - zraje 6 - 7, plod tmavě červený, dužnina žlutá 

Saturn – zraje 10.8., plod koblihy, světle červený, dužnina bílá, sladká 

Scarlet O'Hara –  zraje , výběr Yumyeong - plod růžově-červený, dužnina bílá, s. 

Sensation – zraje 25.8., plod červený až tmavě červený,  žlutomasý, šťavnatý, chutný,   

Sentry – zraje 7., plod červeno-žlutý, dužnina žlutá,  

Snowbright – zraje, plod červený, dužnina bílá, štavnatá, sladká,  

Spring Belle – zraje , plod, dužnina žlutá, špatně od pecky,   

Spring Brite středně raná,  plod velmi atraktivní, dužnina oranžová, od pecky 

Springcrest - Fireglow x Hiley Fireglow x Springtime, zraje 25.7.- plod hnědo-červený, 

atraktivní, šťavnatý, dužnina žlutá, náchylnost k hnilobám,  



Spring Lady: Kalifornská raná žlutomasá odrůda, s dužninou středně pevnou, neoddělitelnou 

od pecky. 

Springtime – zraje 7., plod tmavě červený, dužnina bílá,  

Starcrest – zraje 8.7., plod tmavě červený, dužnina žlutá, odolná,  

Starfire – zraje 17.8., plod velký, jasně červený, dužnina žlutá, 

Stark® EarliGlo™ – zraje 15.7. plod červeno-žlutý, dužnina žlutá,  

Stark® Early Loring – zraje 9.8., plod velký, červený, dužnina žlutá 

Stellar® - Redstar® - zraje 8.8., plod velký, červený, dužnina žlutá, odolná 

Summer Serenade – zraje 28.7. - plod karmínově červený, žlutý, dužnina žlutá 

Suncrest – zraje , plod velký, červený, dužnina žlutá,  

Suncrest Bounty - Kreuzung von Almar x Gold Dust, zraje 15.9., plod žluto-červený, dužnina 

žluto-oranžová, šťavnatý , sladký, aroma, jen na chráněná místa 

Sunhaven – zraje , plod velký , dužnina, špatně od pecky, odolná,  

Super Queen: Středně raná odrůda z Itálie, se zelenobíle zbarvenou pevnou dužninou. Plody 

jsou aromatické, s výbornými chuťovými vlastnostmi. 

Suwanee - zraje 20.7., plod velký, žlutý, dužnina žlutá, sladká, chráněné polohy 

Sweethaven – zraje 5.8., plod červený, dužnina žlutá, 

Symphonie® - zraje 28.8., plod velký, dužnina žlutá , od pecky, odolná,  

Tardibelle -  zraje, plod, dužnina žlutá,  

Telura - plod červeno-žlutý, dužnina žlutá,   

Tendresse: pozdně zrající italská odrůda s bílou středně pevnou dužninou 

Tercie – 10 dní před RH, plod červeno-žlutý, dužnina žlutá,   

Tenira – 25 dní před RH, plod  červeno-žlutý, dužnina žlutá 

Teliesa – 5 dní po RH, plod červený, dužnina žlutá, 

Tereza - plod  červeno-žlutý, dužnina žlutá 

Teska – 21 dní před RH, plod červeno-žlutý, dužnina žlutá, 

Veeglo – Red Haven x Loring, 24.8. – plod tmavě červený, dužnina žlutá, 

Veecling – 14.8., plod červeno-žlutý, dužnina žlutá,   

Venture Contender – zraje 3.9., plod žluto-červený, dužnina žlutá, odolná 

Vistarich®+ zainobe – zraje 12.8., plod tmavě červený, dužnina oranžová,  

Vivid – 20.8., plod atraktivní, dužnina žlutá, 

Virgil – zraje 15.8., plod červeno- žlutý, dužnina žlutá, odolná  

Virgil Evetts – zraje, plod bílo - červený, dužnina červená,  

Black Boy – slupky a dužnina tmavě fialová,  

Vinegold – 13.8., plod červeno-žlutý, dužnina žlutá,  

Vitall – 18.9., zraje, plod velký, oranžově-červený, dužnina žlutá, středně odolná 

Vollie – 7.9. - dužnina žlutá, 

Vulcan – zraje 6.8., plod karmínově-žlutý, dužnina žlutá,  

White Lady – zraje 21.08. – plod jasně červený, dužnina bílá, velmi sladká 

Winzertraum® - výběr Benedicte, zraje 5.8., plod tmavě červený, dužnina bílá, odolná,  

Zao Mei: Raná odrůda pocházející z Číny, dužnina je krémová, středně pevná. 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 

 

Broskvo-mandloň  Prunus amygdalus Bartock x Prunus persica 

L.Batsch 

Kando 256  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 



 

Břestovec západní  Celtis occidentalis 

Opadavá dřevina, výška 10 – 25 m , plod - peckovice 6 –10 mm, tmavě fialový, sladký, 

aroma, konzum září – říjen 

Plod syrový,  pomletý se semeny na marmelády v kombinaci s rybízem, do sladkého a 

chlebového těsta, na likéry a maceráty,  

půdy vlhčí, štěrkovité, kamenité s příměsí jílu 

 

Odrůdy : 

Chicagoland 

Oahe 

Prairie Pride - odolný 

Prairie Sentinel 

 

odvar z kůry na kloktadlo při angíně, na kožní ekzémy,  

při pravidelné konzumaci a předávkování  žaludeční kolika, zvracení, průjem, kopřivka,  

 

Cicimek datlový  Ziziphus jujuba, jujube, čínská datle 

Opadavá dřevina, - 15 C, výška 5 – 12 m, plod – peckovice, 1,5 - 3 cm, purpurově černý, chuť 

jablka, syrové, kandované, sušené, na marmelády, do čajových příměsí, štávy, sirupy,  likéry, 

maceráty, na koláče,  

 

Odrůdy : 

Admiral Wilkes - sladký, šťavnatý 

Honey Jar 

Lang – plod oválný 

Li – plod kulatý 

Redlands 

Shanxi Li 

So – plod kulatý, sladký, šťavnatý  

Tigertooth – plod oválný, velmi sladký, šťavnatý 

Tsao 

omezit konzumaci u diabetiků  
 

Citradia pomerančová  Citrus aurantium / Citrus maxima – 

pomelo x Citrus reticulata – mandarinka /  x Poncirus trifoliata 

Citronečník mandarinko-pomelový 

dřevina, výška 3  m, plod žluto-oranžový, kulatý , cca cm, chuť kyselá , chráněná poloha, 

nesnese přemokření, - 10 - 15°C 

Po odpeckování celé na kandování, marmelády, štávy, želé, džemy, usušené a pomleté do 

sladkého těsta, jako příchuť zmzliny, do piva, likérů,  

 

Odrůdy : 
Eisenhut 139 
 

citrusové štávy / 1-2 plody/denně a pitná voda /  snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak / 
      při předávkování a pravidelné konzumaci  aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  vyvolájí na kůži svědění, stařecké skvrny, . 

      u psů a koček aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  můžou vyvolat  zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu 



 

Citrandarin mandarinkový  Citrus reticulata Blanco x 

Poncirus trifoliáta L. raf. Citrandarin 

Citronečník mandarinkový 

dřevina, výška  3 m, plod , cca cm, jedlý, chráněná poloha, nesnese přemokření, - 10 - 18°C 

Po odpeckování celé na kandování, marmelády, štávy, želé, džemy, usušené a pomleté do 

sladkého těsta, jako příchuť zmzliny, do piva, likérů,  

 

Odrůdy : 
Changsha 

Poncirus x Unshiu 

U S 899 

X 639 

citrusové štávy / 1-2 plody/denně a pitná voda /  snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak / 

      při předávkování a pravidelné konzumaci  aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  vyvolájí na kůži svědění, stařecké skvrny, . 

      u psů a koček aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  můžou vyvolat  zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu 
 

Citrange pomerančový Citrus sinensis x Poncirus trifoliata 

nebo C. sinensis x C. trifoliata 

Citronečník pomerančový, hořký pomeranč,  

dřevina, výška  3 m, plod , cca cm, citrónově hořký, jedlý,  chráněná poloha, nesnese 

přemokření, - 10 -15°C 

Po odpeckování celé na kandování, marmelády, štávy, želé, džemy, usušené a pomleté do 

sladkého těsta, jako příchuť zmzliny, do piva, likérů,  

 

Podnož pro citrusy 

C32 

C35 

 

Odrůdy : 
Carrizo - Citrus sinensis Washington x Poncirus trifoliata, chuť kyselá, hořká, 

Cuningham clon Livource – Citroncirus Citrane, kyselá, hořká,  

Morton - Citrus trifoliata x Citrus sinensis Ruby, kyselé, slabě hořké,  

Rusk - - Citrus sinensis  Ruby x Poncirus trifoliata, slabě hořké, šťavnatá 

Troyer - Citrus sinensis Washington x Poncirus trifoliata, chuť kyselá, hořká,  

citrusové štávy / 1-2 plody/denně a pitná voda /  snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak / 
      při předávkování a pravidelné konzumaci  aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  vyvolájí na kůži svědění, stařecké skvrny, . 

      u psů a koček aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  můžou vyvolat  zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu 

 

Citrangequat pomerančová   Citrus japonica Margarita x 

C. sinensis x P. trifoliata 

Citrangequat = F. margarita x C. sinensis x P. trifoliata 

dřevina, výška  m, plod, jedlý, cca cm, chuť kyselá , chráněná poloha, nesnese přemokření a 

jílovité půdy,  - 10 - 15°C 

Po odpeckování celé na kandování, marmelády, štávy, želé, džemy, usušené a pomleté do 

sladkého těsta, jako příchuť zmzliny, do piva, likérů,  

 

Odrůdy : 
Sanford F2 Curafora 



Sanford F2 Curafora Venasca 

Sinton – Nagami' kumquat x Rusk citrange 

Telfair – Nagami kumquat x Willits citrange 

Thomasville – most common citrangequat 

USA 119 – Citrus sinensis Succory x Citrus paradisi Duncan x Poncirus trifoliata 

citrusové štávy / 1-2 plody/denně a pitná voda /  snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak / 

      při předávkování a pravidelné konzumaci  aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  vyvolájí na kůži svědění, stařecké skvrny, . 
      u psů a koček aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  můžou vyvolat  zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu 

 

Citromon citron  Citrus  limon x Poncirus trifoliata 

Citronečník citrónový 

dřevina, výška 3  m, plod , cca cm, , chráněná poloha, nesnese přemokření, - 10 -15°C 

Po odpeckování celé na kandování, marmelády, štávy, želé, džemy, usušené a pomleté do 

sladkého těsta, jako příchuť zmzliny, do piva, likérů,  

 

Odrůdy : 
CRC 1449, Kovač, Eisenhut 169 

citrusové štávy / 1-2 plody/denně a pitná voda /  snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak / 
      při předávkování a pravidelné konzumaci  aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  vyvolájí na kůži svědění, stařecké skvrny, . 

      u psů a koček aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  můžou vyvolat  zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu 
 

Citronečník trojlistý   Poncirus trifoliata, Citrus trifoliata 

Opadavá dřevina, výška 3 m, plod žlutý, cca. 3 – 6 cm,  

Po odpeckování celé na kandování, marmelády, štávy, želé, džemy, usušené a pomleté do 

sladkého těsta, jako příchuť zmzliny, do piva, likérů,  

 

Podnož pro citrusy 

 

Odrůdy : 
Flying Dragon 

Pieš, Rac 

Pomeroy 

Rich 16-6 

Rubidoux 

citrusové štávy / 1-2 plody/denně a pitná voda /  snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak / 
      při předávkování a pravidelné konzumaci  aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  vyvolájí na kůži svědění, stařecké skvrny, . 

      u psů a koček aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  můžou vyvolat  zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu 

 

Citrumelo grapefruit  Duncan grapefruit x Poncirus trifoliata, 

Citrus x paradisi x Poncirus trifoliata, Grapefruit Citromelo, Citronečník grapefruit 

 

dřevina, výška 3  m, plod , cca cm, jedlý , chráněná poloha, nesnese přemokření a jílovité 

půdy, - 10 -15°C 

Po odpeckování celé na kandování, marmelády, štávy, želé, džemy, usušené a pomleté do 

sladkého těsta, jako příchuť zmzliny, do piva, likérů,  

 

Podnož pro citrusy 

Carrizo citrange, C-35 citrange 

 

 



Odrůdy : 

Dunstan 

Swingle 

citrusové štávy / 1-2 plody/denně a pitná voda /  snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak / 

      při předávkování a pravidelné konzumaci  aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  vyvolájí na kůži svědění, stařecké skvrny, . 
      u psů a koček aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  můžou vyvolat  zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu 

 

Dekaisnea Fargesova  Decaisnea fargesii, fazolovník modrý 

Opadavý keř, výška 3 – 5 m, plod - modrý lusk – jen dužnina, sladká,  

na želé – chuť melounu, marmelády, džemy, želé, pudink, semena jen upražená a podrcená do 

chlebového těsta 

potlačuje kašel, zevně při zánětech a otocích kloubů, na nádory 

 

Dřín evropský  Cornus mas 

Opadavá dřevina vysoká 5 - 12 m,  bobule - peckovice červená s jedním semenem,  

plody na džemy, marmelády, na koláče, destilát, likéry,  šťávy, omáčky, do slaného nálevu,   

 

Odrůdy : 
Big fruit -  

Bolestraszycki - výška 3 m, plod velký, oválný, tmavě fialový, 7 g, Konzum ½ srpen 

Bylda - 

Flava - výška 3 m,  plod kulatě-ovalný, žlutý, aroma ananas, 5 g, Konzum ½ srpen 

Floriánka -  

Fruchtal - 

Dublany - výška 3 m,  plod oválný, tmavě červený, 5 g, Konzum ½ srpen 

Ekzoticznyj - výška 3 m, plod tmavě červený, 7 g, Konzum ½ srpen 

Elegantnyj – Elegantní – Elegant - výška 2 m,  plod podlouhlý, tmavě červený, 5 g, Konzum 

½ srpen 

Jaltský - 

Jantarnyj - výška 3 m,  plod kulatě-ovalný, žlutý, 4 g, Konzum ½ srpen 

Jolico - výška 3 m,  plod oválvý, tmavě červený, 5 g, Konzum ½ srpen 

Juliusz - výška 3 m,  plod kulatý, červený, 5 g, Konzum ½ srpen 

Kazan Laker -  

Korałłowyj Marka – výška 3 m, plod kulatě-ovalný, světle červený, 6 g, Konzum ½ srpen 

Kresowiak - 

Lukjanovský - 

Macrocarpa - výška 3 m, plod velký, hruškovitě-oválný, červený, 7 g, Konzum ½ srpen 

Mascula - 

Něžnyj - 

Paczoski - výška 2 m,  plod podlouhlý, tmavě červený, 5 g, Konzum ½ srpen 

Pioneer -  

P5 - výška 3 m, plod velký, hruškovitě-oválný, tmavě červený, 7 g, Konzum ½ srpen 

Podolski – 

Redstar -  

Schönbrunn Gourmet Dirndl -  plod velký, hruškovitě-oválný, světle červený, sladký,   

Schuhmener fruitful – Jolico - plod hruškovitě-oválný, světle červený, sladký,   

Słowianin - 

Sunrise -  

http://www.stareodrudy.org/ovocne-stromy/d%C5%99%C3%ADn/14.html


Swietljaczok - výška 3 m, plod velký, oválný, červený, 7 g, Konzum ½ srpen 

Szafer - výška 3 m,  plod oválný, černo-fialový, 5 g, Konzum ½ srpen 

Titus -  

Vyšegorodský - 

Wydubieckij – Vydubecký -  výška 3 m, plod hruškovitě-oválný, světle červený, 6,5 g, 

Konzum ½ srpen 
 

plody bez peckovice při úplavici a průjem, nálev z kůry k léčbě  vnějších hemoroidů, listový obklad na kožní vyrážky,  

 

Dřištál amurský  Berberis amurensis 
Berberis amurensis var. japonica Regel , Berberis vulgaris var. amurensis Rupr. 

Opadavá dřevina vysoká 3 – 4  m, bobule červená 

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, na sušení – drcený do 

chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, ovocných šťáv  

plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,  
kromě plodu bez semene je celá rosltina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, 

krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,  

 

Dřištál Bretschneiderův  Berberis bretschneideri 
Berberis amurensis f. bretschneideri 

Emil Bretschneider – botanik / r.1833 Bankaushof - Lotyšsko – r.1901 Petrohrad /  

Opadavá dřevina vysoká 3  m, bobule červená 

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, na sušení – drcený do 

chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, ovocných šťáv  

plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,  
kromě plodu bez semene je celá rosltina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, 

krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,  

 

Dřištál čínský Berberis chinensis 

Opadavá dřevina vysoká 3 m, - 23 C, bobule červená 

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, na sušení – drcený do 

chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, ovocných šťáv  

plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,  
kromě plodu bez semene je celá rosltina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, 

krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,  

 

Dřištál Darwinův Berberis darwinii 

Stálezelená dřevina vysoká 3 - 4 m, bobule červená,    

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – 

drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, 

ovocných šťáv  

plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,  
kromě plodu bez semene je celá rosltina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, 

krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,  



Dřištál drobnolistý Berberis microphylla 

Stálezelená dřevina vysoká  1 - 1,5 m, bobule červená,    

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – 

drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, 

ovocných šťáv  

plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,  
kromě plodu bez semene je celá rosltina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, 

krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,  

 

Dřištál Edgeworthův Berberis edgeworthiana  
Michael Pakenham Edgeworth 1812 – 1881 irský botanik   

Opadavá dřevina vysoká 1 – 1,5 m, bobule červená,  - 23 C 

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – 

drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, 

ovocných šťáv  

plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,  
kromě plodu bez semene je celá rosltina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, 

krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,  

 

Dřištál Františka Ferdinanda Berberis francisci-

ferdinandii  
na počest Františka Ferdinanda Karla Ludvíka Josefa Marie arcivévody rakouského - Este, císařského prince, arcivévody rakouského, 

královského prince uherského, českého, velkovévody toskánského,.. 

Opadavá dřevina vysoká 2 – 3,5 m, bobule červená,   

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – 

drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, 

ovocných šťáv  

plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,  
kromě plodu bez semene je celá rosltina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, 

krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,  

 

Dřištál Gilgův  Berberis gilgiana  
Ernest Ernst Friedrich Gilg 1867 – 1933 německý botanik 

Opadavá dřevina vysoká 1,5 – 2,5 m, bobule červená,   

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – 

drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, 

ovocných šťáv  

plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,  
kromě plodu bez semene je celá rosltina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, 

krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,  

 

Dřištál hranatý  Berberis angulosa 

Opadavá dřevina vysoká 1 – 2 m, bobule červená 



plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, na sušení – drcený do 

chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, ovocných šťáv 

 

Dřištál ilijský Berberis iliensis  
Ili -  kazašská oblast 

Opadavá dřevina vysoká 2 – 2,5 m, bobule červená,   

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – 

drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, 

ovocných šťáv  

plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,  
kromě plodu bez semene je celá rosltina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, 

krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,  

 

Dřištál Janův Berberis Johannis  
Ioannes - Yehochanan – Hospodin milostivý  

Opadavá dřevina vysoká 1,5 – 2 m, bobule červená,   

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – 

drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, 

ovocných šťáv  

 

Dřištál korejský Berberis coreana 

Opadavá dřevina vysoká 1,5 m, bobule červená, - 15 C 

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – 

drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, 

ovocných šťáv  

plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,  
kromě plodu bez semene je celá rosltina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, 

krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,  

 

Dřištál obecný Berberis vulgaris, dřišťál evropský 

Opadavá dřevina vysoká  2,5 – 3 m, bobule červená,    

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – 

drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, 

ovocných šťáv  

 

odrůdy : 
Beznassinevyj Czervonyj – rudě červený, bez pecek 

Beznassinevyj Zhovtyj – plod žlutý, bez pecek           

Lichtaryk – plod červený 

Czervonyj Veleten – červený 

plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,  
kromě plodu bez semene je celá rosltina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, 

krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,  

 



Dřištál osinatý Berberis aristata 

Opadavá dřevina vysoká 2-3 m, bobule červená 

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, na sušení – drcený do 

chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, ovocných šťáv 

plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,  
kromě plodu bez semene je celá rosltina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, 

krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,  

 

Dřištál penízkatý Berberis nummularia 

Opadavá dřevina vysoká 3 - 4 m, bobule červená,   

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – 

drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, 

ovocných šťáv  

 

odrůdy : 
Tzukerka – žluto-červený 

 plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,  
kromě plodu bez semene je celá rosltina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, 

krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,  
 

Dřištál podlouhlý Berberis oblonga 

Opadavá dřevina vysoká 3 - 4  m, bobule červená,  - 23 C 

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – 

drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, 

ovocných šťáv 

plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,  
kromě plodu bez semene je celá rosltina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, 

krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,  

 

Dřištál průsvitný Berberis Diaphana, Berberis Diaphana var. Uniflora Ahrendt.  

Opadavá dřevina vysoká 1 - 3 m, bobule červená 

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – 

drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, 

ovocných šťáv  

plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,  
kromě plodu bez semene je celá rosltina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, 

krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,  

 

Dřištál různolistý Berberis heterophylla 

Stálezelená dřevina vysoká  1 - 1,5 m, bobule červená,    

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – 

drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, 

ovocných šťáv  



plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,  
kromě plodu bez semene je celá rosltina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, 

krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,  

 

Dřištál Thunbergův Berberis thunbergii 
Carl Peter Thunberg 1743 – 1828 švédský botanik 

Opadavá dřevina vysoká 1,5 m, bobule červená,    

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – 

drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, 

ovocných šťáv 

plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,  
kromě plodu bez semene je celá rosltina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, 

krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,  

 

Dřištál Tischlerův Berberis tischleri 
Berberis Diaphana Maximowicz var tachiensis Ahrendt, str;. B. elliotii Ahrendt 

Georg Friedrich Leopold Tischler 1878 – 1955 pruský botanik     

Opadavá dřevina vysoká  2 – 3 m, bobule červená,    

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – 

drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, 

ovocných šťáv  

plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,  
kromě plodu bez semene je celá rosltina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, 

krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,  

 

Dřištál turkestánský Berberis turkomanica   

Opadavá dřevina vysoká 0,5 - 1 m, bobule červená,    

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – 

drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, 

ovocných šťáv  

plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,  
kromě plodu bez semene je celá rosltina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, 

krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,  

 

Dřištál východní Berberis orientalis 

Opadavá dřevina vysoká  2,5 – 3 m, bobule červená,    

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – 

drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, 

ovocných šťáv  

plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,  
kromě plodu bez semene je celá rosltina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, 

krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,  

 



Fíkovník smokvoň  Ficus carica 

Opadavá dřevina, výška 3 – 10 m, půda neutrální – slabě kyselá,  

plod čerstvý, s modrým sýrem a rukolou,  sušený, kandovaný, vařený, pečený, na marmelády 

s ořechy a sezamem, nakládaný s tymiánem do olivovéjho oleje, do medu s echinacea, do 

sladkého těsta, do chlébového těsta, do paštiky, na omáčku se sušenými švestkami, hovězí 

guláš se sušenými švestkami a fíky,  

  

Odrůdy : 
Bayernfeige 

Bella Brunetta 

Black Mission - velké plody 

Brogiotto Bianco 

Brogiotto Nero 

Brown Turkey - velké plody 

Brunswick - velké plody 

Celeste - velké plody 

Columbare 

Conte Sina – velké fialové plody, sladké,  

Dalmatien 

Desert King – velké plody 

Doree/Goutte D’or 

Dottato bianco – Kadota - velké plody 

English Brown Turkey 

Gustissimo® Califfo Blue 

Fico Sumelocenna 

Fillacciano 

Ficus afghanistanica 

Grise de tarascon 

Goutte dor 

Hardy Chicago - velký 

Ischia 

Kavkazsky 

La Perpetuelle 

Louisiana purple 

Laterulla - velký 

Madeleine des Deux Saison 

Magnolia 

Melanzana 

Montana Nera/Schwarze Bergfeige 

Noire de Caromb 

North Country Mountain fig 

Osborn prolific 

Panasche 

Pastiliere/Rouge de Bordeaux 

Romano Nero 

Ronde de Bordeaux 

Rose 

Verdino 

Viollete dauphine 



Violetta Rottenburger Feige 

 

- výsadba na chráněné a slunné místo např. u zdi, na zimu zasypat listím, zabalit do suché 

slámy nebo sena a zakrýt vrch fólií,  nebo černou neotextílií 

- mobilní zeleň – např. dřevěný škopek / dubový nebo akátový /, 1 x za 2 roky z jara přesadit 

z menšího do většího, zakrátit výhony a kořenový systém cca. o 30%. V létě vyžadují 

dostatek vody.  

jako kloktadlo, při nachlazení, na obklady nádory, při zánětu kloubů, míza z letorostu a listů na bradavice,  

celá rostlina jedovatá kromě plodu, míza na kůži při slunci vyvolá alergii, list chlupatý – chloupky – alergie pokožky a dýchacích cest 
 

Hloh Bretchneiderův Crataegus breitchneideri  

Emil Bretschneider Vasiljevič 1833 – 1901 ruský / německý /  botanik  

Opadavá dřevina, výška 6 m, malvice červená  

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva, mladé listy do mletého masa, do zeleninových salátů,  

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh břekolistý  Crataegus pedicellata 

Opadavá dřevina, výška 7 m, malvice červená,  
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva 

 

Odrůdy : 
Crataegus pedicellata var. assurgens 

Crataegus pedicellata var. sertata 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh čínský  Crataegus pinnatifida 

Hloh peřenoklaný 

Opadavá dřevina, výška 6 m, plod kulovitý, červený,  

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!-  na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva 
 

Odrůdy : 

Da Wang 

Ye On 



Ji Zi Ro 

Xi Feng Hong 

Liao Hong 

Yan Yang Hong 

Yan Yang Qing 

Jin Xing 

Han Lu Hong 

Mian Zha 

Hong Yang Mian 

Bai Yang Mian 

Chang Ko 

Da Jin Xing 

Yu Bei Hong 

Yan Guo Hong 

Qu Jin Xing 

Shuang Hong 

Fu Li Hong 

Ji Fu Yi Hao 

Zuo Fu Yi Hao 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh Dippelův  Crataegus × dippeliana, Crataegus tanacetifolia x 

Crataegus punctata, 
Leopold Dippel 1827 – 1914 německý botanik  

Opadavá dřevina, výška 7 m, plod kulovitý, červený,  

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  
 

Hloh hladký Crataegus laevigata, lesní, anglický, kozlík srdeční  

Opadavá dřevina, výška 8 - 12 m, plod tmavě-červené malvice 
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva 
 
Odrůdy : 

François Rigaud – malvice žlutá 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  



Hloh hněvivý Crataegus iracunda  

Crataegus iracunda var. populnea  

Opadavá dřevina, výška 6 m, plod červené malvice 
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh Holmesův Crataegus holmesiana  

Joseph Austin Holmes 1859 – 1915 americký botanik 

Opadavá dřevina, výška 8 m, plod červené malvice 
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh javorolistý  Crataegus pedicellata  

Opadavá dřevina, výška 7 m, plod červené malvice 
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, jako příchuť do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, 

sladkého pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh jednosemenný  Crataegus monogyna 

Opadavá dřevina, výška 5 - 12  m, plod červené malvice 
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, jako příchuť do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, 

sladkého pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

 



Hloh Jesup Crataegus jesupii  

Jesup město v USA 

Opadavá dřevina, výška  6 m, plod červené malvice 
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, jako příchuť do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, 

sladkého pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh Jones Crataegus jonesiae 
Miss Jones' 

Opadavá dřevina, výška 4 - 6 m, plod červené malvice 
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, jako příchuť do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, 

sladkého pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh kališný Crataegus × calycina 

Opadavá dřevina, výška 6 m, plod červené malvice 
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, jako příchuť do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, 

sladkého pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh klikatý Crataegus irrasa  

Crataegus irrasa var. Blanchardii - Blanchardův 

Opadavá dřevina, výška  6 - 8 m, plod červené malvice 
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, jako příchuť do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, 

sladkého pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  



Hloh klínovitý  Crataegus cuneata 

Opadavá dřevina, výška  8 m, plod červené malvice 
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, jako příchuť do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, 

sladkého pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh Korolkowův  Crataegus korolkowii  

Korolkow ruský botanik 

Opadavá dřevina, výška 6 m, malvice oranžově-červená,  
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh křivokališný Crataegus praemonticola 

Opadavá dřevina, výška 3 - 6 m, malvice červená  

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh Maximovičův Crataegus maximowiczii  

Opadavá dřevina, výška 5 m, plod tmavě-červené malvice 
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, jako příchuť do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, 

sladkého pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh Meyerův Crataegus meyeri  

Carl Anton von Meyer 1795 – 1855 německý botanik  



Opadavá dřevina, výška 5 m, malvice červená  

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh měkký × Crataegus mollis  

Opadavá dřevina, výška 10 – 12 m, plod velký, jasně červený  

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, jako příchuť do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, 

sladkého pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh mordenský Crataegus × mordenensis  
Crataegus laevigata x Crataegus succulenta 

Opadavá dřevina, výška 4 - 6 m, plod červené malvice 
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, jako příchuť do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, 

sladkého pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh Nikitina Crataegus nikitinii  
Vasily Nikitin 1906 – 1988 sovětský botanik 

Opadavá dřevina, výška 6 – 8  m, malvice červená 
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, jako příchuť do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, 

sladkého pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh odlišný Crataegus × anomala  
Crataegus intricata x  Crataegus mollis 

Opadavá dřevina, výška 5 m, plod červené malvice 



Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, jako příchuť do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, 

sladkého pečiva 

 

Odrůdy : 

Zbigniew 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh pensylvánský  Crataegus pennsylvanica 

Opadavá dřevina, výška 10 -15  m, malvice červená,  
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, na 

marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, 

sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva 

 

Odrůdy : 

Shamil 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh pensylvánský Crataegus pennsylvanica  

Opadavá dřevina, výška 8 - 10 m, malvice červená 
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, jako příchuť do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, 

sladkého pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh peřenoklaný Crataegus pinnatifida, čínský, horský,   

Opadavá dřevina, výška 6 – 8 m, malvice červená 
Plody syrové / jen v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, kandované, sirupy, 

nealko-nápoje, na koláče, do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, 

sladkého pečiva 

 
Odrůdy : 
Redflesh Mao 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  



Hloh pětihraný Crataegus pentagyna 

Opadavá dřevina, výška 5 - 6 m, malvice černá 
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, jako příchuť do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, 

sladkého pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh podhorský Crataegus rhipidophylla 

Opadavá dřevina, výška 5  m, malvice červená 

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva 

 

odrůdy: 

Crataegus rhipidophylla var. rhipidophylla 

Crataegus rhipidophylla var. lindmanii 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh Pojarkovova  Crataegus pojarkovae  

Antonina Ivanovna Pojarkova 1897 – 1980 ruská botanička 

Opadavá dřevina, výška 5 m, malvice červená  

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh potoční Crataegus rivularis  

Opadavá dřevina, výška 4 - 5  m, malvice červená 

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  



Hloh prostřední  Crataegus × media 

Opadavá dřevina, výška 5 - 8 m, malvice červená  

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh pýřolistý Crataegus submollis  

Opadavá dřevina, výška 8 - 10 m, malvice velká, červená 
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh Reverchonův  Crataegus reverchonii  

Julien Reverchon 1837 – 1905 francouzský botanik  

Opadavá dřevina, výška 5 - 7 m, malvice červená 

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh Schuettův Crataegus schuettei  

Joachim Heinrich Schuette 1821 – 1908 německý botanik 

Opadavá dřevina, výška 5  m, malvice červená 

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva 

 

odrůdy: 

Crataegus schuettei var.cuneata  

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  



Hloh slivoňolistý Crataegus persimillis  

Opadavá dřevina, výška 6 – 8 m, malvice červená 
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva 

Crataegus persimilis Prunifolia 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh songarský Crataegus songarica  

Зүүнгар – oblast čorosů 

Opadavá dřevina, výška 8 - 10  m, malvice černá 

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh spletitý Crataegus intricata  

Opadavá dřevina, výška 3 m, malvice hnědo-červená 

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva 

 

Odrůdy : 

Crataegus intricata biltmoreana 

Crataegus intricata Fortunata 

Crataegus intricata horseyi 

Crataegus intricata padifolia 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh tečkovaný Crataegus punctata  

Opadavá dřevina, výška 7 m, malvice purpurově červená 
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva 



 

odrůdy: 

Ljudmyl 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh tlustotrnný Crataegus succulenta  

Opadavá dřevina, výška 6 m, malvice červená 
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh tuholistý  Crataegus × fallacina, klamný 

Opadavá dřevina, výška 3 - 5 m, malvice červená 

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh velkoplodý Crataegus × macrocarpa 

Opadavá dřevina, výška 5 - 8 m, malvice červená  

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh vějířovitý Crataegus flabellata  

Opadavá dřevina, výška 5 – 6 m, malvice červená 
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva 

 



Odrůdy : 

Crataegus flabellata var. flabellata 

Crataegus flabellata var. grayana 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh východní  Crataegus orientalis  

Opadavá dřevina, výška 5 m, malvice červená 

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, jako příchuť do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, 

sladkého pečiva 

 

Odrůdy : 

Crataegus orientalis subsp. Orientalis 

Crataegus orientalis subsp. Pojarkovae  

Crataegus orientalis subsp. Presliana  

Crataegus orientalis subsp. Szovitsii  

 

Zlat 

Mark 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh Wattův  Crataegus wattiana  

Opadavá dřevina, výška 6 - 8  m, malvice žlutá,  
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh upravený Crataegus Compta  

Opadavá dřevina, výška 5 m, malvice červená 

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  



Hloh zlatoplodý Crataegus chrysocarpa  

Opadavá dřevina, výška 6  m, plod malvice  červená 

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, jako příchuť do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, 

sladkého pečiva 

 

odrůdy : 

Crataegus chrysocarpa var. chrysocarpa 

Crataegus chrysocarpa var. Piperi 

Crataegus chrysocarpa var. vernonensis – plod černý 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh-jeřáb Mičurinův  × Crataegosorbus miczurinii  

/ Sorbus aucuparia × Crataegus sanguinea / 

Opadavá dřevina, výška 6 m, malvice tm. červená až fialová,  
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, na 

marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, 

sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hloh-mišpule dardarský  +Crataegomespilus dardarii  

Opadavá dřevina, výška 5 m, malvice oranžově-červená - hnědá,  
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, na 

marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, 

sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hlohyně šarlatová  Pyracantha coccinea 

stálezelený keř, výška 3 m, plod kulovitý, šarlatový, červený, žlutý, 

Plod ne čerstvý !, jen na vaření, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- marmelády, želé, 

omáčky, lze kombinovat s brusinkami, borůvkami, na sušení a pomletí – s žitnou moukou 1 : 

3 na chleba, koláče, jako příchuť piva,  

 

odrůdy: 

Apache – malvice červená, odolný 

Fiery Cascade – malvice oranžová, odolný  

Firelight – malvice oranžová 



Gnome – malvice oranžová 

Golden Charmer - malvice oranžová 

Lalandei – malvice oranžová 

Lowboy – malvice oranžová  

Navajo – malvice oranžová 

Orange Glow – malvice oranžová 

Rosy Mantle – malvice růžová 

Santa Cruz – malvice oranžová 

Soleil d'Or - malvice žlutá, 

Teton – malvice žlutá, odolný 

Tiny Tim – malvice červená  

Watereri – malvice červená 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání  

dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Hlošina mnohokvětá Elaeagnus multiflora 

Opadavá – polo opadavá dřevina, výška 4 - 6 m, peckovice oranžově - červená 
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva, do omáček a polévek  

 

odrůdy: 

Elaeagnus multiflora var. hortensis 

Jahidka 

 jako kloktadlo při angíně průjmu, svědění,  

při nadměré a pravidelné konzumaci selhání dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  
 

Hlošina okoličnatá Elaeagnus umbellata 

Opadavá – polo opadavá dřevina, výška 4 - 8 m, peckovice oranžově  
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva, do omáček a polévek 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání  
 

Hlošina úzkolistá Elaeagnus angustifolia, plané olivy  

Opadavá – polo opadavá dřevina, výška 5 - 8 m, peckovice oranžově  
Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého 

pečiva, do omáček a polévek 



 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 
 

Hrušeň asijská  Pyrus pyrifolia, Nashi, x hrušeň písečná,  

Opadavá dřevina, výška 5 – 12 m, plod červený, hnědo-žlutý, žluto-zelený, 
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 

dýchání 

Plody syrové, kandované, sušené, sušené do medu, na marmelády, želé, džemy, kompoty, 

sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, pálenky, do piva, sušený a pomletý do 

chlebového těsta, sladkého pečiva, do omáček a polévek  

  

Podnože:   

Pyrus betulaefolia 

Pyrus. calleryana 

Pyrus serotina 

Pyrus  ussuriensis 

Pyrus communis / plod méně kvalitní /  

 

Pyrus pyrifolia var. pyrifolia – plod  hnědý , 2,5-3,5 cm. 

Pyrus pyrifolia var. culta – plod žlutý - hnědé , 15 cm, šťavnaté  

Pyrus pyrifolia var. stapfiana - plod hruškovitý, 5 – 6 cm  

 
Odrůdy : 

Dasui Li - plod velký, zeleno-žlutý, Konzum 2/2 září, dá se skladovat do února 

Hanareum – Nakai – plod žlutý,  

Hosui  – plod bronzově hnědý,  Konzum ¼ srpna  

Chojuro - plod hnědo-oranžový, Konzum 1/2 srpna, dá se skladovat do prosince 

Ichiban Nashi – plod hnědý, velký, Konzum ½ července  

Josengwhangkeum - Niitaka × Shinko,  dužnina štavnatá, odolná černé skvrnitosti,  

Julka – letní, plod žlutozelený,  středně velký, dužnina, šťavnatá, skladovatelnost do ½ 10  

Kieffer - Pyrus pyrifolia x Pyrus Bartlett Peter Kieffer, zimní, plod žlutý s červeným líčkem, 

dužnina štavnatá, 9 - 10 

Kikusui – plod žluto-zelený, Konzum 1/2 srpna, dá se skladovat do února  

Kosui – plod bronzově-červenohnědý, Konzum ½ července  

Mishirasu - plod velký, bronzově-hnědý, Konzum dá se skladovat do února 

Niitaka - plod velký, hnědo-červený, Konzum 1/4 září, dá se skladovat do listopadu 

Nijisseki – plod žlutý, velký, Konzum 1/2 srpna, dá se skladovat do prosince 

Okusankichi – plod hnědo-červený, Konzum 2/2 září, dá se skladovat do prosince 

Orient – Pyrus  communis Tenns × Pyrus pyrifolia Sug , plod žlutý, dužnina sladká, dobrá,   

Rafzas – podzimní, plod žlutozelený, malý až středně velký, dužnina měkká, šťavnatá,  

Raja – plod zlato-hnědý, sladký, odolný 

Tsu Li - plod velký, zelený, Konzum 1/2 září, dá se skladovat do února / opylovač Ya Li /  

Shinko - plod bronzově červeno-hnědý, Konzum 1/4 září, dá se skladovat do prosince 

Shin Li - plod velký, zeleno-žlutý, Konzum 2/2 září, dá se skladovat do února 

Shinseiki – plod žlutý, Konzum 2/2 července  

Shinsui  – plod hnědý, Konzum ½ červenec  

Ya Li - plod hruškovitý, zelený, Konzum 1/4 září, dá se skladovat do února 

Yoinashi – plod hnědý, velký, Konzum 1/2 srpna 

 při horečce, ledvinových kamenech,  močopudný 



 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 
 

Hrušeň bobulnatá Pyrus baccata  

Opadavá  dřevina, výška 3 - 8 m, plod 1 cm 
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 

dýchání 

 

odrůdy: 

Pyrus baccata var. aurantiaca  

Pyrus baccata var. himalaica  

Pyrus baccata var. mandshurica  

 

vhodná na podnož 

 při horečce, ledvinových kamenech,  močopudný 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Hrušeň břízolistá  Pyrus betulifolia 

Opadavá  dřevina, výška 6 m, plod 0,5 – 1,5 cm 
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 

dýchání 

 

vhodná na podnož 

 při horečce, ledvinových kamenech,  močopudný 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

Hrušeň Bretschneidera Pyrus × bretschneideri, čínská bílá, 

Pyrus ussuriensis x Pyrus  pyrifolia 

Emil Bretschneider Vasiljevič 1833 – 1901 ruský botanik 

Opadavá  dřevina, výška 6 - 8 m, plod  světle žlutý, šťavnatý, podobný nashi  

Plody syrové, kandované, sušené, sušené do medu, na marmelády, želé, džemy, kompoty, 

sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, pálenky, do piva, sušený a pomletý do 

chlebového těsta, sladkého pečiva, do omáček a polévek  
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 

dýchání 

 

Odrůdy : 
Papple - PremP109 

 při horečce, ledvinových kamenech,  močopudný 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 

Hrušeň Calleryho Pyrus calleryana  

Gaëtan Joseph-Pierre-Maxime Marie Callery – italsko-francouzský botanik 1810 - 1862 

Opadavá  dřevina, výška 10 - 15  m, plod  cca. 1 cm,  
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 

dýchání 

 

vhodná na podnož 



 při horečce, ledvinových kamenech,  močopudný 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Hrušeň hlošinolistá Pyrus elaeagrifolia  

Opadavá  dřevina, výška 10 m,  
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 

dýchání 

 

odrůdy: 

Pyrus elaeagrifolia kotschyana 

Pyrus elaeagrifolia Bulgarica 

Pyrus elaeagrifolia yaltirikii 

 

vhodná na podnož 

 při horečce, ledvinových kamenech,  močopudný 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Hrušeň LeContova Pyrus × lecontei  

John Lawrence LeConte 1825 – 1883   
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 
dýchání 

Opadavá  dřevina, výška 6 - 8 m, plod  světle žlutý, šťavnatý, podobný nashi  

Plody syrové, kandované, sušené, sušené do medu, na marmelády, želé, džemy, kompoty, 

sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, pálenky, do piva, sušený a pomletý do 

chlebového těsta, sladkého pečiva, do omáček a polévek  

 při horečce, ledvinových kamenech,  močopudný 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Hrušeň obecná Pyrus communis 

Opadavá  dřevina, výška 8 - 10 m, plod malvice 
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 

dýchání 

Plody syrové, kandované, sušené, sušené do medu, na marmelády, želé, džemy, kompoty, 

sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, pálenky, do piva, sušený a pomletý do 

chlebového těsta, sladkého pečiva, do omáček a polévek  

 

Podnože:  

Adamsova - Cydonia oblonga Adamsova, vege,  

Bartlett - Pyrus communis Bartlett – vege,  

BA-29 – vege, Cydonia oblonga, slabě kořenící cca. 30 – 60 cm, 

Fleuren 1 -  Cydonia oblonga, menší koruna, 

H-TE-1  - gene, větší koruna, dobrý kořenový systém 

H-TE-2  - gene, větší koruna, dobrý kořenový systém 

H-BO-1  - gene, 

Kavkazská - Pyrus communis – gene, do sušších a písčítých půd,  

K-TE-B – vege, Cydonia oblonga, koruna menší až střední, slabě kořenící cca. 30 – 60 cm, 

vhodná pro cv. Hardyho máslovku 



K-TE-E – vege, Cydonia oblonga, koruna menší až střední, slabě kořenící cca. 30 – 60 cm, 

nutné mezištěpování,  

MA-SE – vege, Cydonia oblonga Angerská, slabě kořenící cca. 30 – 60 cm, nutná opora, 

nevhodná do vápenitých půd 

MC – vege, Cydonia oblonga, slabě kořenící cca. 30 – 60 cm, nevhodná do vápenitých půd 
výnos produktuvní, minimální tvatování, odolné proti mrazu a chorobám  

OHF Farold - Old Home x Farmingdale,  
výnos produktuvní, minimální tvatování, odolné proti mrazu a chorobám  

OHF Daytor – vege, odolnost vůči spále růžovitých, dobrý kořenový systém, 
výnos produktuvní, minimální tvatování, odolné proti mrazu a chorobám  

OHxF 40 - syn. Farold 40, Daygon, střední koruna 
výnos produktuvní, minimální tvatování, odolné proti mrazu a chorobám  

OHxF 51 - syn. OHF Delbard 51, Brokyl -  malá až střední koruna  
výnos produktuvní, minimální tvatování, odolné proti mrazu a chorobám  

OHF, trpí chlorózou na zásaditých půdách.  
výnos produktuvní, minimální tvatování, odolné proti mrazu a chorobám  

OHxF 69 - syn. Farold 69, Daynir --  střední koruna   
výnos produktuvní, minimální tvatování, odolné proti mrazu a chorobám  

OHxF 87 - syn. Farold 87, Daytor --  střední koruna   
výnos produktuvní, minimální tvatování, odolné proti mrazu a chorobám  

OHxF 97  - gene, odolnost vůči spále růžovitých, dobrý kořenový systém, 
výnos produktuvní, minimální tvatování, odolné proti mrazu a chorobám  

OHxF 282 - syn. Farold 282, Dayre -  větší koruna 
výnos produktuvní, minimální tvatování, odolné proti mrazu a chorobám  

OHxF 333 - syn. OHF Delbard 333, Brokmal -  střední koruna   
výnos produktuvní, minimální tvatování, odolné proti mrazu a chorobám  

Provánská - Cydonia oblonga Provánská – gene, vege,  

Pyrodwarf – vege, Pyrus communis 
s
 Pyrodwarf - Old Home x Gute Luise –  

Pyrus communis – hrušňové pláně,  

Quitte Adams - Cydonia oblonga 

Quitte BA 29 - Cydonia oblonga 

Quitte EM - Cydonia oblonga 

Quitte EM C - Cydonia oblonga 

Kirchensaller - Pyrus communis 

S 1 – vege,  

IS 2-1  - Cydonia oblonga, min. vege,  střední koruna,   

S 3 - Cydonia oblonga, min. vege, menší koruna, 

SYDO - Cydonia oblonga Angerská, menší koruna, nutná opora,  
 

 

Odrůdy : 
AAC Green Lantern – plod velký, slupka zelená, oranžově červená,  

Abate Fetel – plod velký, zeleno-žlutý, šťavnatý, sladko-nahořklý, zraje 8/9 

AC Harrow Crisp – Bartlett x US56112-146, plod velký, slupka žlutá s aranžovým líčkem, 

dužnina mírně sladká,  

AC 
TM

 Harrow Gold - Harvest Queen x Harrow Delight, plod středně velký, žlutý, sladko-

kyselý, štavnatý,  

Ayers – Pyrus communis x Pyrus pyrifolia, plod žluto-červený, velmi sladký, zraje 8 

Ananaska česká – slupka hnědo-žluto-červená, dužnina štavnatá, sladká, aromatická, na 

sušení  

Alfa – selekce Avranšská,  letní, plod velký, slupka žlutá, sladká, aromatická, 8 

Alice – letní, plod červeno-žlutý, sladký, aromatický,c. 

Amfora – Konference x Holenická, .zimní, plod zeleno-žlutý, sladký, aromatický 



Armida – podzimní, plod středně velký, zeleno-žlutý s červeným líčkem, sladký, aromatická, 

9  

Astra –  zimní, Holenická x Grosdemange, zimní, slupka červená, sladká, aromatická, 

štavnatá, c. 

Bartlett – x Williamsova, Williamsova čáslavka, slupka žlutá, plod sladký, štavnatý, Konzum 

srpen – září, c.  

Benita® - Pyrus communis Général Leclerc x Pyrus  pyrifolia Hosui, plod velký, zlato-žlutý, 

dužnina aromatická, štavnatá, rezistent, 8, c. 

Beta – zimní, plod velký, zeleno-žlutý, dužnina sv. žlutá, sladká, aromatická, 10 

Blanka – Drouardova x Boscova lahvice, plod velký, zelenožlutý, dužnina jemně sladká, 

aromatická, 9 

Blake's Pride – zraje , plod zeleno-žlutá, dužnina aromatická, odolná,  

Bohemica – zimní, Pařížanka a Charneuská, plod středně velký, žluto-oranžová, dužnina 

slabě aromatická a sladká, 10  

Bodra – zimní, Boscova lahvice a Drouardova, plod velký, plod zeleno-žlutý, dužnina jemně 

sladká, štavnatá, aromatická, 10 

Boscova lahvice – podzimní, plod středně velký, žluto-rzí, dužnina sladká, aromatická, 

aromatická, c., 9,  

Bronze Beauty
TM- 

plod červenohnědý, střední až velký, dužnina  žlutavě bílá,  šťavnatá, 

sladká, odolná
 

Butirra Precoce Morettini - Bartlett x Coscia, plod zelený s červeným líčkem, dužnina bílá, 

sladká, pikantní 

Carmen – Dr. Guyot x Bella di Giugno, plod žluto-zelený s červeným líčkem, aromatický, 

štavnatý 

Clappova máslovka – letní, plod velký, zeleno-žlutý s červeným líčkem, dužnina sladká, 

velmi dobrá, c., 8 

Clara Frijs – plod středně veliký, žlutý s růžovým líčkem, dužnina, sladká, štavnatá, 

rezistent, 9,  

Comice  - Doyenné du Comice, plod zelený s červeným líčkem, dužnina máslová, štavnatá, 

sladká, dezertní, na sušení,  

Concorde® - Anglie – Konference × Doyenné du Comice, plod velký, žluto-červenohnědý, 

dužnina vanilková, aromatická, štavnatá, štavnatá, sloup., s.,   

Conde – plod středně velký,zeleno-žlutý, dužnina sladká, štavnatá, aromatická, sloup., 9 

Condora – plod středně velký, zeleno-žlutý, štavnatá, sladká, aromatická, 9, sloup. 

Coscia – plod zelený s červeným líčkem, dužnina bílá, sladká, štavnatá, 8 

Červencová – plod  malý, zeleno-žlutý s červeným líčkem, dužnina sladká, štavnatá, c., 7 

D' Anjou - Beurré d' Anjou – plod žlutý, dužnina sladká,  

David®- zimní, rezistent, plod žlutý, dužnina sladká, štavnatá, aromatická, c., 10 

Decana Del Comizio – plod velký, žluto-zelený s karmínovým líčkem, dužnina aromatická, 

mírně sladká 

Decora – zimní, Konference a Clappova, plod středně velký, dužnina štavnatá, máslová, 

Decora S – plod středně velký, zeleno-rzivá s červeným líčkem, dužnina štavnatá, sladká, 

aromatická, s., 9-10, sloup.  

Delta – zimní, Boscova lahvice x Pařížanka, plod středně velký, zeleno-žlutý, dužnina 

máslová, štavnatá, sladká, aromatická, 10 

Denisa – podzimní, Clappova a Boscova lahvice, plod velký, žluto-zelený s červeným líčkem, 

dužnina jemně sladká a štavnatá, 9 

Dessertnaja® - letní, plod velký, žluto-zelený s červeným líčkem,dužnina štavnatá, sladká, 

aromatická,10.c.   



Diana – letní, plod velký, Konference x Holenická, zeleno-žlutý s růžovým líčkem, dužnina 

sladká, velmi dobrá, 8 

Dicolor – zimní, Holenická x Williamsova, plod středně velký, žluto-červená, dužnina 

máslová, jemně sladká a aromatická, 10 

Dita – zimní, Boscova lahvice x Drouardova, plod velký, žluto-zelená, dužnina máslová, 

štavnatá, slabě aromatická a sladká, 10 

Doyenné du Comice – plod velký, zeleno-žlutý s růžovým líčkem, dužnina štavnatá, sladká, 

vynikající 

Dr. Jules Guyot – plod kulatý, žluto-zelený, dužnina bílo-žlutá, štavnatá,sladká, 7  

Elektra – podzimní, Nordhausenská x Clappova, plod zeleno-žlutý, červený, dužnina sladká, 

aromatická, štavnatá, 9  

Erika – zimní, Boscova lahvice x Drouardova, plod velký, žluto-zelený s červeným líčkem, 

dužnina žlutá, štavnatá, sladká, 10 

Flemish Beauty - Fondante de Boise – pod veliký, žlutý s červeným líčkem, dužnina sladká, 

aromatická, 9-10 

Forelle – plod menší, žluto-zelený, žlutý, jasně červený, dužnina sladká,  

Gepa® CAC – podzimní, plod velký, červený, dužnina sladká, štavnatá, aromatická 

Glou Morceau – plod zelený, dužnina máslová, štavnatá, sladká, dezertní,  

Gorham –  plod velký, zeleno-rzivá, dužnina sladká, štavnatá, aromatická po odrůdě 

Williamsova 

Gracie – zimní, plod žluto- zeleno- tmavě červený, dužnina šťavnatá, navinule sladká.  

Green Anjou – plod zelený s červeným líčkem, dužnina sladká, štavnatá, aroma po citrusech, 

9 

Grosdemange – plod středně velký, žluto-hnědý s červeným líčkem, dužnina sladká, 

štavnatá, 

c., 10 

Harbo – zimní, Boscova lahvice x Hardenpontova, plod středně velký, žluto-zeleno-rzivá, 

dužnina máslová, štavnatá, aromatická, slabě sladká, velmi dobrá 

Harrow Delight – plod středně velký, červeno-žlutý, dužnina výborná, rezistent  

Harrow Sweet® - Williams Christ x Purdue 80-51, podzimní, plod středně velký, žluto-

zelený, dužnina sladko-kyselá, štavnatá, aromatická, rezistent, ,10, 

Harovin Sundown – Bartlett x US56112, zimní, plod žluto-červený, dužnina štavnatá, 

máslová, aromatická, rezistent,  

Hardyho máslovka – letní – podzimní, plod středně velký, žluto-zeleno-rzivý, dužnina 

štavnatá, máslová, aromatická, slabě sladká, 9 

Hortenzia® - podzimní, Nordhäuser Winterforelle x Clapps Liebling, plod středně velký, 

červeno-zelený,  dužnina štavnatá, aromatická, sladko-kyselá, rezistent, c.,  
Charneuská – plod středně velký, zeleno-žlutý, dužnina štavnatá, sladká, c., 9 

Isolda – Lady Isolda® -  letní, Jules Guyot x Bunte Juli, plod středně velký, zeleno-žlutý 

s červeným líčkem, dužnina štavnatá, aromatická, 8 , c.rezistent,  

Jana – zimní, plod velký, zeleno-rzivá, dužnina máslová, štavnatá, sladká, aromatická, 10 

Jizera – zimní, plod středně velký, zeleno-žlutý, dužnina máslová, sladká, aromatická, 10 

Joséphine de Malines - 

Kaiser Alexander – Beurre Bosc, plod velký, červenohnědý, dužnina bílo-žlutá, dobrá, 9 

Kalle -  Red Clapp – letní, plod středně velký, červeno-zelený, dužnina šťavnatá, sladká,   

Karina® - zimní, plod středně velký, zeleno-žlutý, červený, dužnina štavnatá, sladká, 

aromatická, 9, 

Konference – podzimní, plod červenohnědý, štavnatý, sladký, c., 9 

Konvent – zimní, Konference x Madame Verté, plod středně velký, zeleno-rzí, dužnina 

štavnatá, sladká, aromatická, 10 



Laura – letní, selekce Boscovy lahvice, plod velký, zeleno-žlutý, dužnina máslová, sladká, 

dezertní, 8/9 

Louise Bonne z Jersey  -  plod žluto-zelený s červeným líčkem, dužnina sladká, aromatická, 

výborná 

Lucasova – zimní, plod středně velký, žlutý s červeným líčkem, dužnina slabě sladká a 

aromatická, 10, c.,  

Luna  - zimní, Lucasova x Holenická, plod velký, žluto-zelený-rzí, dužnina sladká, štavnatá, 

10 

Magness  - Comice x Seckel, plod středně velký, žluto-červený, měkký, dužnina máslová, 

štavnatá, chuť po medu, aromatická, rezistent, 9 

Manon – podzimní, plod zeleno-hnědo-rzivý, dužnina sladká, štavnatá,  

Max Red Barlett – plod zeleno-žlutý s červeným líčkem, později červená, dužnina bílá, 

aromatická, dobrá,  

Merton Pride – zimní, plod velký,  zeleno-rzivý, dužnina máslová, štavnatá, sladký,  

Milada – letní, Eliška x Hardyho máslovka,  plod velký, zeleno-žlutý s růžovým líčkem, 

dužnina mírně sladká, aromatická a štavnatá, c., 8 

Milka – zimní, Pařížanka x Holenická, plod středně velký, zeleno-žlutý s růžovým líčkem, 

dužnina mírně sladká, aromatická a štavnatá, 10, c. 

Monika – podzimní, Boscova lahvice x Pařížanka, plod středně velký, žluto-zelený 

s oranžovým líčkem, dužnina máslová, štavnatá, slabě sladká a aromatická, c., 10  

Moonglow- podzimní, plod velký žlutý, narůžovělý mírně šťavnatý, Konzum srpen-září 

Morava – podzimní, Boscova lahvice x Drouardova, plod velký, zeleno-žlutý s červeným 

líčkem, dužnina sladká, štavnatá, aromatická, výborná, 9, c.,  

Nela – zimní, Lucasova x Nelisova, plod středně velký, žlutý, dužnina jemně máslová, 

medově sladká, výborná, 10, c.,  

Nitra – podzimní, Hardyho x Viennská, plod velký, žlutý s růžovým líčkem, dužnina 

výborná, dezertní, 8, s-c 

Nojabrskaja® -  Krier x Triomphe de Vienne, zimní, plod velký, zeleno-žlutý, dužnina dobrá 

Novembra® - Triomphe de Vienne x Decana N. Krier,  plod velký, žluto-zelený, dužnina 

aromatická, sladká, 9 – 10, c.,  

Obelisk – zimní, plod velký, zeleno-žlutý s červeným líčkem, dužnina štavnatá, sladká, 

aromatická, sloup., 10,   

Omega – zimní, plod velký, bronzově rzivý, dužnina mírně sladká a aromatická, na kompoty 

Pařížanka – plod středně velký, žluto-zeleno-rzivý, dužnina štavnatá, sladká, 10, c. 

Passacrassana – plod velký, zelený, žlutý, dužnina bílá, sladká, aromatická 9 - 10 

Petra – zimní, Williamsova x Holenická, plod velký, zelený, dužnina  štavnatá, slabě sladká a 

aromatická, 10, c. 

Potomac -  D'Anjou x Moonglow, plod malý, zelený s červeným líčkem, dužnina sladká, 

máslová, odolná, 

Pineapple - P. communis × P. pyrifolia, plod velký, žlutý s červeným líčkem, dužnina mírně 

sladká, ananasové aroma, kompoty 

Radana – letní, Avranšská x Clappova, plod středně velký, zeleno-žlutý, rumělkově červený, 

dužnina mirně sladká a aromatická, 8, c.,  

Red Anjou – plod červený, dužnina sladká, štavnatá, aromatická,   
Red Bartlett – má tři červené m. klony -  Max Red Bartlett, Sensation Red Bartlett, Rosired, 

plod červený, dužnina sladká, štavnatá,   

Rocha – plod velký žluto-rzivý, dužnina štavnatá,  

Rode Doyenné Van Doorn – plod červeno-zelený, dužnina podobná Doyenee du Comice, 

štavnatá, aromatická,  



Rosemarie – plod velký, žluto-růžová, dužnina sladká, štavnatá, 9-10 

Santa Maria – Williamsova x Coscia, plod zeleno-žlutý s růžovým líčkem, 7 - 8 

Saratovka –  plod 120-140 g, zeleno-žlutý, sladko-kyselý, odolná  

Saxonia™ Gerburg® - Clapova x Nordhäuser Winterforelle zimní, plod velký, červeno-

žlutý, dužnina štavnatá, aromatická, rezistent, 10,  

Saxonia™ Dietrich® - Nordhäuser Winterforelle x Baierschmidt,  podzimní, plod žlutý, plod 

velký, zeleno-žlutý, dužnina štavnatá, aromatická, rezistent, 9, rezistent 

Saxonia™ Gräfin Gepa® - Nordhäuser Winterforelle x Baierschmidt, plod velký, červeno-

žlutý, dužnina aromatická štavnatá, c., rezistent, 10, c. 

Saxonia™ Thimo® - Nordhäuser Winterforelle x Madame Verte, podzimní, plod velký, 

červeno-žlutý, dužnina štavnatá, aromatická, sladko-kyselá, rezistent, c.  

Seckel  - plod žluto-hnědý, dužnina sladká, 8 – 9,  rezistent 

Solanka – slupka žlutá, dužnina štavnatá, sladká, aromatická, Konzum srpen – září 

Starkling Delicious  - plod žlutý, dužnina aromatická, 9-10 

Starkrimson - Red Clapp – slupka červená, dužnina krémová, sladká, aromatická, štavnatá,  

Sudduth – Burkett, plod zeleno-žlutý, dobrý,  

Summer Beauty – plod červeno-žlutý, dobrý,  

Sunrise – plod žlutý s růžovým líčkem, dužnina sladká, dobrá ,8 - 9, rezistent 

Tatarka - x Sorbopyrus - Pyrus Bollvilleriana x Sorbus aria, plod malý, červeno-žlutý,  

dužnina štavnatá, sladká,  8-9 

Taylor Gold – plod červeno-hnědá, velký, dužnina sladká, štanatá, měkká, m. klon Comice 

Thimo® CAC– podzimní, plod velký, červený, dužnina sladká, štavnatá, aromatická 

Thirriotova – podzimní, plod středně velký, žluté s červeným líčkem, dužnina štavnatá, 

mírně sladká, 10, c. 

Vila – podzimní, Boscova lahvice x Křivice, plod velký, zeleno-žlutý, rzivý, dužnina sladká, 

aromatická, štavnatá, 9, c.,  

Vladka – zimní, Boscova lahvice x Drouardova, plod velký, žluto-zelený s červeným líčkem, 

dužnina máslová, mírně sladká a aromatická, 10, c. 

Vlámský Beauty - Flemish Beauty - Fondante de Boise – plod velký, žlutý, žluto-bílá dužina, 

sladká a aromatická sušení poloviny září do začátku října. 

Vonka – zimní, selekce Robertovy Děkanky,  plod středně velký, zeleno-hnědý, rzivý, 

dužnina jemně máslová, slabě sladká, 10, c.  

Warren – dezertní, plod zeleno-žlutý, načervenalá, dužnina máslová, štavnatá, výborná, 8-9 

Williamsova – letní, plod zeleno-žlutý, dužnina bílá, aromatická, štavnatá, výborná, 8 

Williamsova červená – letní, červená Bartlett, červená Williamsova,   

Williams Bonne Chrétienne – letní, Bartlett, Williamsova,   

Uta® - Madame Verté x Boscova lahvice,  zimní, plod velký, žluto-bronzový, dužnina 

štavnatá, sladko-kyselá, aromatická, rezistent, na pálenku  

 při horečce, ledvinových kamenech,  močopudný  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 

 

Hrušeň ussurijská  Pyrus ussuriensis   

Opadavá dřevina, výška 10 – 12 m, plod žlutý, malý 3 - 4 cm, sladký 
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 

dýchání 



Plody syrové, kandované, sušené, sušené do medu, na marmelády, želé, džemy, kompoty, 

sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, pálenky, do piva, sušený a pomletý do 

chlebového těsta, sladkého pečiva, do omáček a polévek  
 

Odrůdy : 

Pyrus ussuriensis Maxim. var. aromatica Nakai et Kikuchi Rehd. 

 při horečce, ledvinových kamenech,  močopudný 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 
 

Hrušeň vrbolistá Pyrus salicifolia 
Opadavá  dřevina, výška 6 - 8 m, plod  2-3 cm 
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 

dýchání 

 při horečce, ledvinových kamenech,  močopudný 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 
 

Hruško-jeřáb Kurjanův × Sorbopyrus kurjanovii  

/ Pyrus communis L. × Sorbus   aucuparia /   

Opadavá dřevina, výška  5 – 6 m, plod žluto-červený 
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 

dýchání 

Plody syrové, kandované, sušené, sušené do medu, na marmelády, želé, džemy, kompoty, 

sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, pálenky, do piva, sušený a pomletý do 

chlebového těsta, sladkého pečiva, do omáček a polévek 

 při horečce, ledvinových kamenech,  močopudný 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Hruško-jeřáb ouškatý × Sorbopyrus auricularis, šípková hrušeň  

/ Pyrus communis × Sorbus aria / 
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 
dýchání 

Opadavá dřevina, výška  10 - 12 m, plod žluto-růžový, sladké chuti podobné Nashi hrušky 

Plody syrové, kandované, sušené, sušené do medu, na marmelády, želé, džemy, kompoty, 

sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, pálenky, do piva, sušený a pomletý do 

chlebového těsta, sladkého pečiva, do omáček a polévek  

 

Odrůdy : 

Tatarka – plod žlutý 

Shipova – plod žluto-červený 

 při horečce, ledvinových kamenech,  močopudný 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Hruško-kdoule Veitchova × Pyronia veitchii  
/ Pyrus communis x Cydonia oblonga /  

Opadavá dřevina, výška  5 – 6 m, plod zeleno-žlutý, Konzum září 



semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 

dýchání 

Plody syrové, kandované, sušené, sušené do medu, na marmelády, želé, džemy, kompoty, 

sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, pálenky, do piva, sušený a pomletý do 

chlebového těsta, sladkého pečiva, do omáček a polévek  

 

Odrůdy : 

Luxemburgiana  
Cydonia oblongua x Pyrus communis Luxemburgiana 

 při horečce, ledvinových kamenech,  močopudný 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

Changsha mandarinková  Citrus reticulata Changsha  

−11 °C 

Po odpeckování celé na kandování, marmelády, štávy, želé, džemy, usušené a pomleté do 

sladkého těsta, jako příchuť zmzliny, do piva, likérů, jako příchuť zmzliny, do piva, likérů,  

citrusové štávy / 1-2 plody/denně a pitná voda /  snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak / 
      při předávkování a pravidelné konzumaci  aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  vyvolájí na kůži svědění, stařecké skvrny, . 

      u psů a koček aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  můžou vyvolat  zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu 
 

Chinotto pomerančový Citrus myrtifolia 

 −8 °C 

Po odpeckování celé na kandování, marmelády, štávy, želé, džemy, usušené a pomleté do 

sladkého těsta, jako příchuť zmzliny, do piva, likérů, jako příchuť zmzliny, do piva, likérů,  

citrusové štávy / 1-2 plody/denně a pitná voda /  snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak / 
      při předávkování a pravidelné konzumaci  aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  vyvolájí na kůži svědění, stařecké skvrny, . 

      u psů a koček aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  můžou vyvolat  zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu 

 

Ichang citrónový Citrus ichangensis 
dřevina, výška 3 - 5 m, plod žlutý, oranžový, vonný, nepoživatelný, cca  cm, chráněná poloha, 

nesnese přemokření, - 15 °C 

Po odpeckování celé na kandování, marmelády, štávy, želé, džemy, usušené a pomleté do 

sladkého těsta, jako příchuť zmzliny, do piva, likérů, jako příchuť zmzliny, do piva, likérů,  

citrusové štávy / 1-2 plody/denně a pitná voda /  snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak / 

      při předávkování a pravidelné konzumaci  aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  vyvolájí na kůži svědění, stařecké skvrny, . 
      u psů a koček aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  můžou vyvolat  zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu 

 

Jahodník  Fragaria 

vytrvalá bylina, výška 10 – 50 cm, plod jahoda červená, fialová, bílá, žlutá,  

syrové, kandované, sušené – jahodový perníkový chléb, vařené, mražené, na polévky a 

omáčky, koláče, strawberry charlotte, na marmelády a želé, zmrzliny, do mléka jogurtů, 

kandované do metaxy, sektu, do piva, likérů, na pálenky, nealko šťávy, sirupy,  

 

Dle chromosonů : 

 

dekaploidní 10 x 

Fragaria cascadensis – jahodník kaskádský 

 

Fragaria × Comarum hybrids –  Fragaria × ananassa x Comarum palustre 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gartenerdbeere


Frel 

Pink Panda 

Franor 

Gerald Straley  

Lipstick 

 

Fragaria × vescana – jahodník luční,  Fragaria ananassa x vesca  

Annelie 

Sara -  Annelie × Sparkle × Fraxinus vesca 

Rebecka -  Fern × Fraxinus vesca × Fraxinus ananassa F861502 

German F. × vescana cultivars: 

Spadeka 

Florika - Sparkle × Fraxinus vesca Semperflorens × Klettererdbeere Hummi 

 

diploidní 2 x  

Fragaria x bifera  - jahodník dvouplodící, Fragaria vesca × viridis 

 

Fragaria bucharica – jahodník bucharský 

Buchara hlavní město Uzbekistánu 

 

Fragaria daltoniana – jahodník Daltonův,  himalajský,  

Sir Joseph Dalton Hooker 1817 – 1911 anglický botanik 

 

Fragaria gracilis  – jahodník štíhlý 

 

Fragaria iinumae – jahodník Iinumův 

 

Fragaria nipponica – jahodník japonský 

Fragaria nipponica var.Yakusimensis 

 

Fragaria vesca – jahodník obecný, lesní jahoda, alpská jahoda  

Alexandria 

Blanc Ameliore – plod bílý 

Coville 

Yellow Cream – plod bílý 

White Delight 

 

Fragaria viridis – jahodník trávnice, zelený 

Duchesne 

 

tetraploidní 4 x 
Fragaria moupinensis – jahodník z Moupinu, 

čínské město Sichuan / starý název Moupin /  

 

Fragaria orientalis – jahodník východní 

 

Fragaria pentaphylla – jahodník  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Fragaria_%C3%97_vescana
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fragaria_nipponica&action=edit&redlink=1


hexaploidní 6 x  

Fragaria moschata – jahodník pižmový, truskavec,   

 

oktoploidní  8 x  
Fragaria × ananassa – jahodník ananasový 

Albion 

Assietta 

Cambridge Favourite 

Capri 

Clery 

Daroyal 

Darselect 

Dukat 

Elan 

Elianny 

Elista 

Elkat – raná,   

Elsanta 

Elsinore 

Elvira 

Everest 

Evie 2  

Evin Delight 

Flair  

Florence 

Florin 

Framberry 

Gariguette 

Gianna 

Gigantella Maxim 

Grandian 

Hapil 

Honeoye 

Hummi-Ferma 2000® 

Hummi-Praline® 

Hummi-Silva® 

Korona 

Lambada 

Lipstick  

Louis Gauthier 

Madame Moutot 

Malwina 

Mara de Bois 

Marmolada 

Mieze Schindler 

Mme Moutot 

Natural White 

Ostara 

Pegasus 

Perle de Prague 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gartenerdbeere


Pineberry 

Polka 

Prima – raná,  

Rabunda 

Rhapsody 

Rumba 

Sals 

Selva 

Senga Gigana 

Senga Sengana 

Senga Selection® 

Sonata 

Sweet Sensation 

Symphony - raná 

Tenira 

Yamaska sowie  

 

Fragaria chiloensis 

Fragaria chiloensis subsp. chiloensis forma chiloensis 

Fragaria chiloensis subsp. chiloensis forma patagonica 

Fragaria chiloensis subsp. lucida   

Fragaria chiloensis subsp. pacifica  

 

Fragaria iturupensis  - jahodník Iturupský 

 

Fragaria ovalis – jahodník oválný 

 

Fragaria virginiana – jahodník viržinský 

 

Dle plodnosti :  
 

jednou plodící: tzv.červnové odrůdy vytvářejí květy během krátkého dne, při dlouhém dni 

vytvářejí šlahouny. 

Adriana, Elvira, Prima, Zefyr, Andrea, Elsanta, Gorella, Korona, Dagmar, Indka, Karmen, 

Senga Sengana, Bounty,  

 

měsíční: kvetou a dozrávají od června do podzimu. Množení  semeny, nevytváří šlahouny.  

Annelie 

Florika - Sparkle × Fraxinus vesca Semperflorens × Klettererdbeere Hummi 

German F. × vescana cultivars: 

Rebecka -  Fern × Fraxinus vesca × Fraxinus ananassa F861502 

Sara -  Annelie × Sparkle × Fraxinus vesca 

Spadeka 

 

neutrální: vytváří květy v podmínkách dlouhého i krátkého dne. Kvete a vytváří šlahouny až 

do podzimu.   

 

remontatní: plodí 2 x i vícekrát během jednoho vegetačního období a vytváří květní poupata 

během dlouhého dne. Množení  semeny, in-vitro, nevytváří šlahouny. 

Calypso 

http://de.wikipedia.org/wiki/Fragaria_iturupensis


Everest 

Lidka 

Ostara 
 

při dně, ledvinných a žlučových kamenech, při zánětech žaludku a střev, zácpě 

při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů kopřivka, alergie na kyselinu salicylovou, průjem,  

 

Jabloň asijská Malus asiatica 
Malus asiatica var argutisserrata, Malus domestica var asiatica, Malus domestica var rink, Malus 

dulcissima var asiatica, Malus dulcissima var rinki, Malus  matsumurae, Malus prunifolia var rinki, Malus 

pumila  var rinki, Pyrus matsumurae 

Opadavá dřevina, výška  5 – 6 m, plod červený, žluto-červený,  
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 
dýchání 

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech,  na sušení, kandování, vaření, pečení – 

s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem,  štrúdl,  salát s mrkví, 

s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré,  jablko-cibulový džem, jablko-

švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,  

 

Odrůdy : 

Nakai 

zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání,  

 

Jabloň bobulnatá Malus baccata 
Opadavá dřevina, výška 10 - 12 m, plod červený, žluto-červený,  
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 

dýchání 

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech,  na sušení, kandování, vaření, pečení – 

s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem,  štrúdl,  salát s mrkví, 

s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré,  jablko-cibulový džem, jablko-

švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,  

 

Odrůdy : 

Malus baccata var. baccata  

Malus baccata var. daochengensis 

Malus baccata var. gracilis  

Malus baccata var. himalaica 

Malus baccata var. jinxianensis 

Malus baccata var. mandshurica 

zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Jabloň bohatě kvetoucí Malus floribunda 

Opadavá dřevina, výška 6 - 8 m, plod cca. 1 cm, červený, žlutý,  
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 

dýchání 

zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,  



 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 
 

Jabloň domací Malus domestica 

Opadavá dřevina, výška 2 – 15 m, plod jablko - červený, hnědo-žlutý, žluto-zelený, žlutý, 

růžový, ...  
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 

dýchání 

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech,  na sušení, kandování, vaření, pečení – 

s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem,  štrúdl,  salát s mrkví, 

s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré,  jablko-cibulový džem, jablko-

švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,  

 

podnože: 

A 2 – MALUS 2,  bujně rostoucí, velký kořenový systém, odolná k mrazu, bez zvláštních 

nároků na půdní vlastnosti 

Antonowka - Malus communis Antonowka 

B 9  - Budagovsky 9 - mrazuvzdorná, do lehkých půd, rezistent 

B 118 - Bud 118 - Budagovsky 118- podobný EMLA 106, mrazuvzdorná,  

Bittenfelder  - Malus communis Bittenfelder 

EMLA 9 – 

EMLA 106-  do lehčích půd 

EMLA 111 – i do vlhčích půd, dobrý kořenový systém,  

Geneva™ 11 – rezistent, zvyšuje výnosy 

Geneva 16™ - rezistent na strupovitost, velikost mezi  M 9 a M 26 

Geneva 30™ - rezistent na bakteriální spálu,náhrada za M 7,  

Geneva 41® -rezistent na bakteriální spálu,  

Geneva 202® - rezistent na bakteriální spálu a vlnatku krvavou, mrazuvzdorná, podobnost na 

EMLA 26 

Geneva 935® - rezistent na bakteriální spálu, mrazuvzdorná,i na těžší půdy 

Grahams - Malus communis Grahams 

J-KL-1, J-KL-2, J-KL-3, J-KL4, J-TE-1, J-TE-2 – jabloňový semenáč, bujný růst, dobrý 

kořenový systém, do sušších, písčitých i kamenitých půd, na polokmen a vysokokmen. 

Malus communis -  

M 1 – bujný růst, velký kořenový systém, odolná mrazu, nesnáší sucho 

M 4 – středně bujně rostoucí, malý kořenový systém, středně odolná mrazu, nesnáší suché 

půdy 

M 7 -  

M 9 – slabě rostoucí, malý kořenový systém, mělce kořenící, středně odolná k mrazu 

M-9-337 - NAKB 9- Cloneselection T 337- do lehkých půd, pro zahuštěné výsadby  

M-9 Nic 29™  - USPP 10714- RN29 - 

M-9 Pajam 2® - USPP 7715-Cepiland – lepší zbarvení ovoce a jeho velikosti 

M-9/ EMLA 111 Interstem – i do vlhčích půd, 

M-9 Cloneselection 984 

M-9 Cloneselection Lodder 

M 11 -  

M 25 -  

M 26 – M9 x M16, středně bujně rostoucí, dobře kotvící v půdě, vhodná do lehkých a 

nezamokřených půd 

M 27 
s
 - M9 x M13 



MM 106 – středně bujně rostoucí, velký kořenový systém, odolná k mrazu, vhodná do 

kamenitých i vlhkých půd 

MM 111 –  

Supporter 1
s
  - M9 x Malus baccata himalaica 

Supporter 2
s
  - M9 x Malus micromalus 

Supporter 3
s
  - M9 x Malus micromalus 

Supporter 4
s
  - Pi-80, M9 x M4 

VF EMLA 7 – universal podnož, mrazuvzdorná,  

VF EMLA 26  - pro velké plody, dobrý kořenový systém, pro lehčí půdy,  

 

Odrůdy : 
Adamsapfel – Adamovo Jablko – dezertní, slupka  karmínová, dužnina žluto-bílá,  šťavnatá a 

chutná,  lehce kořeněná. Konzum říjen - březen  

Adersleber Kalvill – Weißer Winter-Calville × Gravensteiner z klášteru Adersleben, slupka žlutočervená, dužnina 

světle žlutá, mírně sladká a aromatická. Konzum říjen - březen  

Admiral – zimní, plod velký, tmavočervený, dužnina šťavnatá, nasládlá, aromatická, rezistent 

strupovitostí, padlí. 

Akane - Jonathan × Worcester Pearmain, na vaření, pečení, slupka červeno-žlutá, dužnina štavnatá, 

sladko-kyselá, Kontum srpen-září.  

Alkmene – Cox Orange × Geheimrat Dr. Oldenburg - slupka zlatožlutá, dužnina žlutá, mírně kyselá, velmi 

aromatická. Konzum září - listopad  

Altländer Pfannkuchenapfel  - jablko palačinkové ze staré země, jablko na jablečný koláč paní 

Pfann. Slupka zelenožlutá, načervenalými pruhy, dužnina sladká, kyselá, slabé aroma,  

Konzum říjen – únor. 

Ambrosia - Golden Delicious x Jonagold x Starking Delicious, dezertní, kompoty, slupka oranžovo-červená, dužnina 

sladká, Konzum říjen – březen.    

Ananasrenette – belgický semenáč, pro odšťavňování, konzervování, vaření, pečení, slupka 

zlatožlutá, dužnina žlutá, dužnina dužnina světle žlutá. štavnatá a aromatická. Konzum říjen - 

únor 

Anteres –  Elstar x X3191, slupka červeno žlutá,dužnina bílá, šťavnatá, aromatická, sladká, 

Konzum září – leden. 

Antonovka – na vaření, slupka žlutozelená, dužnina sladká. Konzum říjen-prosinec. 

Ariwa Glockenapfel – švýcarské zvonkové jablko, koláče, slupka zelená s červeným líčkem, dužnina 

mírně štavnatá, osvěžující. Konzum říjen-prosinec. 

Arkansas Black – na pečení a vaření, slupka tmavě červená, dužnina tvrdá, aromatická, 

Konzum říjen – březen. 

Ashmead Kernal – 1700, mošt, slupka světle žlutá, červeno-hnědá, dužnina sladká, chuť 

hrušky, Konzum říjen – prosinec. 

Aurora Golden Gala – Splendour x Gala, dezertní, slupka žlutá, dužnina  šťavnatá, aromatická, 

nasládlé chuti. 

Baya Marisa® -  Tickled Pink, na vaření a pečení, sušení,mošty, slupka fialová, dužnina 

štavnatá,červená, sladko-kyselá, Konzum září – leden. 

Belmac – slupka červená, dužnina sladká, rezistent 

Berlepsch - Ananasrenette × Ribston Pepping, moštová, dezertní, slupka zeleno-žlutá s červeným 

pruhováním, dužnina velmi šťavnatá, osvěžující, vysoký obsah vitamínu C, Konzum říjen – 

březen. 

Biesterfelder Renette – semenáč z Luegde, slupka zelená, pozd. sytě žlutá s červenými pruhy, 

dužnina žlutá, velmi šťavnatá, jemná a chutná. Konzum září – prosinec.  

Bittenfelder Sämling – moštové, slupka žluté barvy, oranžově-červené,  dužnina  žluto-bílá, 

štavnatá, aromatická, sladká. Konzum říjen – duben. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gravensteiner
http://de.wikipedia.org/wiki/Geheimrat_Dr._Oldenburg


Blauer Kölner – slupka červená, dužnina sladkokyselá, štavnatá, Konzum říjen - březen  

 

Böhmischer Roter Jungfernapfel - slupka červeno-žluto-zelená, dužnina sladkokyselá, 

štavnatá, Konzum říjen - březen  

Bohnapfel – Strýmka, pečení a vaření, slupka zelená, dužnina sladko-kyselá, konzum říjen – 

březen.   

Bödikers Goldrenette – vaření, pečení, slupka žlutá, načervenalá, dužnina štavnatá, sladká, 

jemně skořicová.Konzum říjen – březen.  

Braeburn - Granny Smith × Lady Hamilton, dezertní, pálenka,vaření, pečení / jablkové koláče, dorty /, 

slupka oranž. červená na žlutém podkladu, dužnina velmi dobrá, sladká, Konzum říjen – 

prosinec / -  

Bramleys Seedling – slupka zelená s červeným žíháním, dužnina kyselá, rezistent 

Brettacher Sämling – semenáč z Brettach, vaření, pečení / jablkové koláče, dorty /, slupka žlutavě 

zelené, světle červené, dužnina bílá až zelenobílá, velmi šťavnatá, osvěžující. Konzum říjen – 

březen. 

Britegold – Sandel x 522 Ottawa, slupka žlutá, dužnina štavnatá, sladká, sladká, rezistent 

Buckeye® Gala – slupka červená s vínovími  pruhy, trpí strupovistostí 

Cactus – zimní, sloup., plod středně velký až velký, zelený, dužnina, šťavnatá, slabě navinulá,  

rezistent strupovitostí, padlí 

Cameo ameCo -  Red Delicious x Golden Delicious, slupka oranžová, červeně pruhovaná, dužnina  

aromatická, Konzum říjen – březen. 

Cellini – slupka červeno-zelená, dužnina  aromatická po anýzu, štavnatá, Konzum říjen – 

březen. 

Co-op 31 Winecrisp™ - slupka červená, dužnina sladká, výborná, rezistent 

Cox Orange Pippin – mošty, na pečení s masem, slupka žlutá s oranžově-červenými 

proužky, dužnina aromatická,  

CrimsonCrisp® - slupka červená, dužnina sladká , rezistent 

Crimson® Gold - Svatava cltv. – slupka oranžově červeno-žlutá, dužnina sladká, rezistent 

Crimson® Topaz - Topaz cltv. – slupka oranžově červeno-žlutá, výborné, rezistent 

Cumulus – zimní, plod střední až velký, fialový, dužnina měkká,  středně šťavnatá,  navinule 

sladká,. rezistent strupovitosti, padlí  

Cybele – Delcorf Estivale x Akane, slupka červeno-zelená, dužnina štavnatá, sladká, Konzum 

Damasonrenette – kožené jablko, slupka hnědá, dužnina zelenavě žlutá, jemná, pevná, 

šťavnatá, sladkokyselou. Konzum říjen – březen.   

Danziger Kantapfel – jablko sv. Mikuláše, dezertní, slupka červená, dužnina se zelenými a 

červenými žilkami, šťavnatá, slabě aromatická. Konzum září - říjen   

Dayton – slupka červená, dužnína štavnatá, výborná, dezertní, trpí padlím 

Ditzels Rosenapfel – slupka červeno -zlatožlutá, dužnina štavnatá, Konzum září – únor.  

Dolgo – na želé, plod průměr 5 cm, slupka červená, konzum srpen – říjen. 

Edelborsdorfer – míšenské jablko, slupka zlatožlutá, červené líčko, dužnina žlutavě bílá, jemná, 

šťavnatá, aroma po skořici, Konzum říjen – únor. 

Ellison Orangenrenette – Cox Orangen Renette x Weißer Sommerkalvill,  dezertní, vaření, pečení / 

jablkové koláče, dorty /, slupka zelená žlutá pozd. červená pruhovaná,  dužnina sladko kyselá, 

kořeněné aroma, šťavnatá, pevné, Konzum září-říjen 

Enterprise® - October 24, slupka červená, dužnina mírně kyselá, aromatická, štavnatá. Konzum  

Erbacher Mostapfel – mošt, slupka žlutavě zelená s červeným líčkem, dužina šťavnatá, 

sladko-kyselá, Konzum říjen – březen.  

Eschenauer Süßapfel – slupka žlutá s červeným žíháním, dužnina štavnatá, sladko-

kyselá,Konzum říjen – březen. 



Evelina® - Clivia ×Golden Delicious,  na vaření a pečení, slupka červená, dužnina štavnatá, sladko-

kyselá, aromatická, konzum prosinec / výhoda ? / -duben. 

Evelina® ROHO 3615 s – mutant Pinova, dezertní, slupka červenp-oranžová, dužnina sladko-

kyselá, aromatická, štavnatá, Konzum říjen – březen.  

Falstaff - James Grieve x Golden Delicious, dezertní, na mošty a džusy, slupka světle žlutozelená 

s červenými pruhy, dužnina žlutá, šťavnatá a aromatická. Konzum říjen – prosinec. 

Filippas Apfel – Filipovo jablko, semenáč Gravenstein, dezertní, na mošty a džusy, slupka zeleno-žlutá, 

dužnina příjemně kyselá, šťavnatá, Konzum říjen - prosinec  

Finkenwerder Herbstprinz – dezertní, na mošty a džusy, slupka zelená, pozd. červeně červená, 

dužnina aromatická, sladkokyselé, osvěžující. Konzum říjen – březen,  

Flordika – zimní, plod středně velký až velký, tm. červený, dužnina šťavnatá, sladce navinulá,  

rezistentní strupovitost  

Florina - Malus floribunda x Rome Beauty, dezertní, slupka fialová, dužnina sladká, málo aromatické. 

Konzum říjen – únor.  

Fragrance – zimní, plod středně velký až velký, červený, dužnina šťavnatá, navinule sladká. 

rezistent strupovitost 

Freedom - Macoun x Antonovka, mošt, omáčky, slupka červená, dužnina svěží, štavnatá, sladká. 

Konzum září – únor. 

Frosta – podzimní, plod středně velký až velký, červený, dužnina středně šťavnatá a sladká, 

rezistent strupovitost 

Fuji – Red Delicious x Ralls Genet, pálenka, slupka červená, dužnina žlutá, aromatická, sladká, 

Konzum říjen – duben. 

Gala Schniga ® SchniCo (y) – slupka tmavě červená,  

Galarina™- X-4982 cltv. – slupka červená, dužnina sladká, výborná, rezistent  

Galloway Pepping – semenáč z Galloway, slupka žlutá, dužnina žluto- bílá, šťavnatá, sladko-kyselá, 

kořeněná, Konzum říjen – březen. 

Galmac® - Jerseymac × Gala, slupka žluto-zelená s červeným líčkem, dužnina sladko-kyselá, 

aromatická, štavnatá. Konzum červenec – srpen.  

Geflammter Kardinal – dezertní, na sušení, mošty, koláče, slupka sv. žlutá s červenými 

pruhy, dužnina sladká, štavnatá, Konzum říjen – únor 

Gestreifter Matapfel – na mošty, slupka zelenožluté s červenými pruhy, dužnina žlutavěbílá, 

šťavnatá, nevírazné chuti, Konzum říjen – únor.  

Gewürzluiken – dezertní, moštová, slupka žlutá červeně pruhovaná, dužnina  bílá, velmi 

šťavnatá, kyselá, mírně kořenělá, Konzum říjen – březen.  

Glockenapfel – vaření, pečení – jablečné záviny, slupka žlutá s červeným líčkem, Konzum 

říjen - červen.  

Goldcats® AK 75-48-96 – slupka zeleno-žlutá, dužnina sladká, aromatická, Konzum říjen – 

únor 

Goldlane – zimní, sloup, plod středně velký až velký, žlutý, dužnina žlutá, středně šťavnatá, 

sladce navinulá. rezistent strupovitost, padlí  

Golden Delicious – pyré, ovocné saláty, slupka žlutá, dužnina sladká, Konzum říjen – březen 
   Golden Delicious Klon B Lb ® M9 T 337 

   Golden Delicious Klon Reinders ® M9 T 337 Golden Reinders 

   Golden Delicious Smoothee ® M9 T 337 

   Golden Parsi (S) da rosa ® 

Golden Rezistent apple – semenáč z Idahu, dezertní, na kompoty, slupka žlutá, dužnina 

sladká, svěží, Konzum říjen – březen.     

Goldrus® - Co-op 38,  slupka žlutá, dužnina sv. žlutá, Konzum, rezistent  

Goldzeugapfel – slupka žlutá, dužnina štavnatá, citronové aroma, Konzum říjen – březen,  

Grahams Jubiläumsapfel – palačinky, mošt, sušené ovoce, slupka žlutá, dužnina štavnatá, 

Konzum září – prosinec  



Greencats®AK 1-105-98 - Bolero x Golden Delicious, slupka zelená, dužnina sladká, šťavnatá, jemně 

kořeněná, pikantní, Konzum září – únor. 

Groninger Krone – slupka žlutá s červenými pruhy, dužnina štavnatá, Konzum září – březen.  

Guoguang – slupka zelená s červenými pruhy, dužnina kyselá, Konzum září – červen. 

Hana – slupka červeno-zelená, dužnina štavnatá, slabě kyselá, Konzum srpen- září. 

Hardy Cumberland  - slupka zelená s červeným líčkem, dužnina dobrá, dezertní,  rezistent 

Hauxapfel – mošt, slupka bledá s červenými pruhy, dužnina kyselá, Konzum říjen – březen. 

Heliodor – zimní,  plod středně velký, zelený, dužnina šťavnatá, sladce navinulá, rezistent 

proti strupovitost, padlí 

Helios – moštová, slupka žlutá s červenými proužky, dužnina velmi štavnatá, sladká. Konzum 

srpen-září. 

Herald – zimní, plod střední až velký, jasně červený, dužnina žlutá,  navinule sladká, 

šťavnatá.  rezistent strupovitosti, padlí  

Heuchelheimer Schneeapfel – slupka žluto-zelená s červenými pruhy, dužnina štavnatá, 

mírně kyselá a aromatická, Konzum září – únor,  

Himbeerrenette - slupka žluto-zelená s červenými pruhy, dužnina štavnatá, sladko-kyselá a 

aromatická, Konzum září – únor,  

Honeycrisp
TM 

- slupka červená, dužnina štavnatá, pikantní, výborná,  

Hokuto – Fuji x Mutsu, dezertní, největší jablko na světě1,85 kg / jakým způsobem se již neuvádí 

/, slupka červená, dužnina sladká, štavnatá. Konzum říjen-listopad.  

Holovouské malinové – slupka červená, dužnina aroma - malina, štavnaté, sladká, Konzum 

říjen – únor. 

Holsteiner Cox – slupka zeleno-žluté až červené barvy, dužnina  kyselá, aromatická, 

pikantní. Konzum říjen – prosinec.  

Holstein – slupka červeno-oranžová, dužnina aromatická, štavnatá, Konzum říjen – únor. 

Honeycrisp - Macoun x Honeygold, dezertní, pálenka, slupka červeno-žlutá,dužnina mírně 

aromatická,sladkokyselá Konzum září – únor 

Howgate Wonder – velké, slupka červená, dužnina sladké, štavnaté, Konzum říjen – prosinec. 

Chehalis – slupka žluto-zelená, dužnina dobrá, c.,  

Ilzer Weinler – dezertní, mošt, slupka tmavě růžové, pruhované, dužnina bílá, šťavnatá,  

sladkokyselá, Konzum říjen-březen. 
Initial™ - X-6163 cltv.- August 20, rezistent 

Jadernička moravská – 1764, mošt, sušení, povidla, do zelí, slupka zeleno-žlutá, dužnina 

štavnatá, Konzum říjen – prosinec. 

James Grieve – dezertní, mošt, slupka žlutozelená s červeným žíháním, dužnina 

štavnatá,aromatická, sladce-nakyslá,  Konzum září – říjen. 

Jazz® - Scifresh , Royal Gala x Braeburn, dezertní, slupka červená, dužnina pikantní, sladká, štavnatá, 

Konzum říjen – únor.  

Jonafree – dezertní, PRI 855-102 x  NJ 31, slupka červená, dužnina štavnatá, mírně aromatická, 

Konzum říjen – březen. 

Julia® -  Quinte x Discovery, slupka tmavě červená, dužnina aromatická, šťavnatá, sladká. Konzum 

červenec.   

Jungfernapfel - panenské české, slupka zeleno-žlutá, dužnina mírně kyselá, Konzum září – 

březen. 

Juno – letní, plod středně velký až velký, červený, dužnina bílé  slabě sladká a šťavnatá,. 

rezistent - strupovitostí,  padlí 

Juwel aus Kirchwerder – slupka červeno- žluto-zelené, dužnina štavnatá, aromatická, 

Konzum říjen-prosinec. 

Kaiser Alexander – slupka žluto-zelená, strakatě červená, dužnina bílá, štavnatá, jemně 

kořeněná, sladko-kyselá, Konzum říjen – březen.  

http://www.orangepippin.com/apples/honey-crisp
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/jaderni%C4%8Dka-moravsk%C3%A1/8.html
http://www.apfel.ch/produkte/details.aspx?SortenID=426


Kaiser Wilhelm – podobná odrůdě Peter Broich, slupka dužnina aroma-malina, štavnaté, 

Konzum září – duben.   

Kanadarenette – na vaření, slupka zeleno-žlutá až hnědavě žlutá, suchá a drsná, dužnina 

aromatická, Konzum říjen – červenec.  

Kardinal Bea – slupka červeno- žlutě-zelená, dužnina štavnatá, sladko-kyselá, Konzum – 

září – listopad.   

Kardinal Sinap – slupka červeno-žlutá, dužnina sladko-kyselá, štavnatá, Konzum září – 

listopad.   

Karneval – zimní, plod středně velký až velký, červený-žlutý, dužnina šťavnatá, navinule 

sladká. rezistent strupovitost, padlí 

King of Tompkins County – dezertní, na vaření a pečení,  mošt, plod velmi velký, slupka 

červená se žlutými pruhy, dužnina kyselkavě svěží, aromatická, Konzum 

Kidd's Orange Red  - Cox Orange x Red Delicious, slupka žluto-oranžová, červené mramorování, 

dužnina sladká, štavnatá, aromatická. Konzum říjen – leden. 

Knebusch – dezertní, na vaření a pečení, na pyré, na sušení, slupka tmavě červená, dužnina  

sladko-kyselá,  Konzum září – listopad,  

Knobbed Russet – ropuchové jablko, slupka hnědo-žlutá, bradavičnatá, dužnina silná, zemitá, 

sladká, Konzum září – březen. 

Körler Edelapfel - slupka červeno-žlutě-zelená, dužnina aroma vanilky, štavnatá, Konzum 

září – prosinec.  

Kronprinz Rudolf – slupka žlutozelená až zeleno-bílá s červeným líčkem, dužnina velmi 

štavnatá, jemně kořeněná s jemnou kyselinkou, Konzum říjen-březen. 

Kumeu Crimson® Braeburn – slupka červená, pruhované, dužnina dobrá 

Liberty -  Macoun × Perdue 54-12, dezertní, na omáčky a štavy, slupka tmavě červená, dužnina 

štavnatá, jemná, Konzum říjen – únor, rezistent 

Lipno – zimní, plod středně velký až velký, červený, žíháný, dužnina měkká, šťavnatá, sladce 

navinulá. rezistent strupovitostí, padlí. 

Lobo - McIntosh x, mošt, slupka fialová, dužnina štavnatá, sladká, aroma jahody, Konzum říjen –  

Lütticher Ananaskalvill – mošt, slupka žlutá, dužnina sladko-kyselá, aromatická. Konzum 

říjen – březen.  

Luna – zimní, plod středně velký, oranžově-zelený, dužnina šťavnatá, aromatická, navinule 

sladká. rezistentní strupovitostí, padlí 

Mariri Red® - mutant Braeburn, slupka červeno-fialová, zeleno-žlutá, dužnína štavnatá, sladko-

kyselá, Konzum říjen- duben.  

Martini – dezertní, slupka zeleno-žlutá s červeným líčkem, dužnina sladká, Konzum říjen – 

březen.  

Matčino – Nonnetit, slupka červeno-žlutá, dužnina aromatická, štavnatá, Konzum září – říjen.  

Meran – Golden Delicious x Morgenduft, mošt, na sušení, ocet, slupka červeno-zelená, dužnina 

štavnatá, Konzum říjen – březen.  

Merkur – zimní, plod středně velký, červený -žlutý, mramorovaný. dužnina šťavnatá, 

navinule sladká. rezistent strupovitostí, padlí. 

Mollies Delicious – Golden Delicious / Gravenstein x Edgewood / Close, na pečení a vašení, plod velký, slupka 

narůžověle červená, dužnina štavnatá, aroma sladké po limonádě, Konzum  

Moonlight – zimní, sloup., plod velký, oranžovočervený, dužnina bílá,  měkká, šťavnatá, 

navinule sladká. rezistent strupovitost, padlí  

Moravia – letní, plod středně velký,  žlutý s červeným žíháním, dužnina šťavnatá, navinule 

sladká. rezistent  

Muskatrenette – dezertní, slupka červeno-žlutá, dužnina štavnatá, sladko-kyselá, aroma 

muškátový oříšek, Konzum říjen – únor. 

Nicoter cov Kanzi ® - slupka červeno-žlutá, dužnina sladko-kyselá, štavnatá, Konzum září -  

http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/mat%C4%8Dino-nonnetit/89.html


Nova Spy  - Northern Spy x Golden Delicious,  slupka červená, dužnina dobrá, rezistent 

Ontario – pečení, mošt, velký plod, slupka zelená, dužnina pikantně kyselá, štavnatá,  

Konzum říjen- březen. 

Opal - Golden Delicious x Topaz, pyré, ovocné saláty, slupka žlutá, dužnina sladká, Konzum říjen – 

březen 

Otava – slupka žlutá s načervenalým líčkem, dužnina, štavnatá, aromatická, sladko-kyselá, 

Konzum říjen – únor. 

Panenské české – slupka červená, dužnina sladko-kyselá, štavnatá,  Konzum září – prosinec / 

únor / . 

Pfirsichroter Sommerapfel – slupka růžově-červená, nažloutlá, dužnina  velmi šťavnatá, 

sladko-kyselá, aroma po růži, Konzum srpen - září 

Pilot® - Clivia × Undine, slupka žluto-oranžová, drsná, dužnina sladko-kyselá, Konzum září - 

únor.  

Piros® – Helios x Apollo, dezertní, slupka červeno-žlutá, dužnina sladká, jemné aroma Konzum 

červenec-srpen. 

Pitmaston Pine – slupka žlutá, červeno-hnědá,  dužnina štavnatá, aroma ananasové, Konzum 

říjen-prosinec. 

Pomfital®  - Maypole x Roter Elstar, mošty, slupka purpurově červená, dužnina sladko-kyselá, 

červená, Konzum září – říjen. 

Porter's Perfection – mošt, slupka červená, dužnina štavnatá,  Konzum říjen –  

Priam – dezertní, slupka červená – zeleno-žlutá,  , dužnina štavnatá, kyselá, aromatická,  

Konzum říjen – leden. 

Prima – PRI 14-510 x NJ 123249, slupka zelená s červeným líčkem, dužnina sladko-kyselá, štavnatá, 

Konzum září – listopad. 

Prinz Albrecht von Preussen – slupka žluto-zelená, karmínově červená, dužnina bílá, sladko-

kyselá, šťavnatá, Konzum září – prosinec.  

Priscilla – Starking Delicious × PRI 610-2, slupka tmavě červená -fialová, dužnina, 

aromatická, dobrá  rezistent,   

Pristine – Co Op 10 x Camuzat, slupka žlutá, dužnina sladká, štavnatá,  Konzum červenec 

Průsvitné letní – skleněné žluté, slupka zeleno-žlutá, dužnina bílá, štavnatá, sladko-kyselá až 

nakyslá, Konzum červenec. 

Pumpkin Sweet – dýňové sladké jablko, na pečení  a vaření, slupka žlutá, dužnina velmi 

sladká, šťavnatá,  Konzum září – říjen. 

Purpurroter Cousinot – 1766, slupka červená, dužnina sladká, štavnatá, Konzum říjen – 

duben. 

Querina ® Florina – Red Delicious Starking × Golden Delicious × Rome Beauty x M. floribunda 821 x Jonathan, slupka 

tmavě červená, dužnina štavnatá, Konzum říjen – březen. 
Querina™ - X-2775 cltv. - October 12, rezistent  

Rajka – Golden Delicious, Lord Lambourne, slupka červená,  dužnina štavnatá, sladká, Konzum říjen – 

únor.  

Reanda® - Clivia x BX 44,14, slupka rubínově červená, dužnina štavnatá, aromatická. Konzum 

říjen – leden.    

Roter Boskoop – plody velké, slupka tmavě červená, dužnina sladko-kyselá, Konzum říjen – 

duben. 

Redcats® AK 76-102-96 – slupka červená, dužnina sladko-kyselá, štavnatá, Konzum září – 

únor. 

Red Delicious® - KING ® Roat (y) Red Delicious – slupka tmavě červená, atraktivní 

Redfree – slupka červená, letní, dužnina štavnatá, dezertní, rezistent 

Redlane – podzimní, sloup., plod je středně velký, tmavě červený, dužnina růžová,  středně 

šťavnatá, sladce-kyselá, , rezistent strupovitostí, padlí  

http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/panensk%C3%A9-%C4%8Desk%C3%A9/24.html
http://www.saltspringapplecompany.com/Porters-Perfection.htm
http://www.obstsortendatenbank.de/prinz_albrecht_von_preussen.htm
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/pr%C5%AFsvitn%C3%A9-letn%C3%AD/230.html
http://www.obstsortendatenbank.de/purpurroter_cousinot.htm
http://www.obstsortendatenbank.de/roter_boskoop.htm


Redlove Circe® - slupka červená, dužnina červená, sladká, štavnatá, Konzum září – prosinec. 

Red Moon – štávy, pyré, slupka fialová, slupka fialová, dužnina kyselá, kořeněná, štavnatá,  

Konzum  

Red Topaz – zimní, plod středně velký až velký, červený, dužnina, středně šťavnatá, sladce 

navinulá, rezistent strupovitostí, padlí. 

Regia® - slupka červeno-žlutá, dužnina štavnatá, sladko-kyselá, Konzum říjen -        

Rebella® - dezertní, slupka červená, dužnina sladko-kyselá, štavnatá, silně aromatická, 

Konzum září – prosinec.        

Regine® - dezertní, slupka tmavě červená, dužnina sladko-kyselé, aromatické, Konzum říjen 

– březen 

Reglindis® - James Grieve x BK 44,18,  slupka červená, dužnina šťavnatá, sladko-kyselá. Konzum 

září – říjen, 

Relinda® - Undine x BX 44,14, dezertní, na vaření a pečení, slupka červená,  dužnina aroma 

mandarinky, štavnatá, Konzum říjen – duben. 

Remo® - James Grieve x BX 44,14, mošt, na vaření a pečení, slupka vínově červená, dužnina 

štavnatá,  Konzum září říjen. 

Renora® -  Clivia x sazenice M. floribunda, dezertní, slupka červeno-žlutá, dužnina štavnatá, kyselá, 

aromatická,  Konzum říjen – březen.  

Resi® - Clivia x Schorfresistenzträger, dezertní, slupka červeno-fialová-žlutá, dužnina sladká, mírně 

aromatická,  Konzum září – leden.  

Retina® - Apollo BX x 44.2, dezertní, slupka tmavě červená, žlutá , dužnina sladko-kyselá, 

aromatická, Konzum srpen – září.  

Rewena® - Cox Orange Pippin x Oldenburg x BX 44.14, mošt, slupka karmínově-červená, dužnina 

aromatická, šťavnatá, sladko-kyselá, Konzum srpen – září.      

Rhenish Krummstiel – slupka červeno-žlutá, dužnina sladko-kyselá, štavnatá, Konzum říjen 

– duben. 

Rheinischer Winterrambur - slupka žluto-zelená s červeným žíháním, dužnina sladká, lehce 

kořeněná, jemně kyselá, Konzum říjen – duben. 

Roter Bellefleur - svato-dušní jablko, dezertní, mošt, pálení, vaření a pečení, slupka dužnina 

šťavnatá, sladká a pikantní. Konzum říjen – duben. 

Roter Eiserapfel – slupka tmavě červená s bělo-žlutými skvrnami, dužnina sladko-kyselá, 

Konzum říjen – prosinec. 

Rotfranch - Weigelts Zinszahler , mošt, pálenka, slupka tmavě červená, bronz-povlak, dužnina 

štavnatá, pikantně kyselé, aroma ořechové, Konzum říjen – prosinec.  

Roxbury Russet – velké plody, mošt, na vaření, slupka šedo-zelené,červeno-hnědé, dužnina 

štavnatá. Konzum září – říjen. 

Rosalie  - podzimní-zimní, plod středně velký, tmavě červená. dužnina růžová. vydrží na 

stromě do listopadu. rezistent strupovitost, padlí  

Rozela – zimní, plod středně velký až velký, purpurově červený, dužnina měkká, šťavnatá, 

navinule sladká. rezistent strupovitostí, padlí. 

Red Berlepsch - Ananas Reinette x Ribston Pippin, slupka červená, dužnina štavnatá, aromat ananas, 

sladko-kyselé,  Konzum říjen - prosinec 

Rewena – dezertní, slupka tmavě červená, dužnina sladko-kyselá, Konzum listopad – březen. 

Rubens® - Civni – Galam x Elstar, slupka červenými pruhy,  zeleno-žlutá , dužnina štavnatá, 

aromatická, sladko-kyselá,  

Rubinola – slupka žluto-oranžový, dužnina žlutá, sladko-kyselá, Konzum říjen – březen. 

Rubinstar® Jonagold - mutace Jonagold, slupka tmavě červená, dužnina dobrá, rezistent 

Řehtáč soudkovitý – slupka žlutá, červeně žíhaná, dužnina štavnata, sladká, Konzum září – 

prosinec. 

http://www.obstsortendatenbank.de/roter_bellefleur.htm
http://www.obstsortendatenbank.de/roter_eiserapfel.htm
http://www.obstsortendatenbank.de/rotfranch.htm
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/%C5%98eht%C3%A1%C4%8D-soudkovit%C3%BD/91.html


Shizuka – pálenka, mošt, Golden Delicious x Indo, slupka žluto-červená, dužnina štavnatá, sladká, 

Konzum říjen – únor. 

Silken – hedvábné, Honeygold x Sunrise, dezertní, slupka krémově-žlutá, narůžovělá, dužnina 

štavnatá, sladko-kyselá, aromatická,  Konzum září – říjen. 

Suncrisp® - mošt, pálenka, Cox Orange Pippin x Golden Delicious, slupka žlutá, dužnina 

sladká, mírně aromatická,  Konzum říjen – březen. 

SweeTango – Honeycrisp x Zestar, Minneiska,  slupka červeno-žlutá, dužnina Konzum říjen – leden. 

Sweet Siwteen – slupka červená, dužnina dobrá 

Safran-Pepping - Orleansrenette x Glogierowka Malus var prunifolia Micz,  slupka jasně červená, dužnina 

sladko-kyselá, mírně aromatická, Konzum říjen – únor. 

Seestermüher – velké plody, slupka žlutá, dužnina sladko-kyselá, aroma po citrónu, štavnatá, 

Konzum říjen-leden. 

September Wonder® Fuji – slupka červeno-zelená, dužnina výborná, podzimní,  

Schlect Spur Delicious – slupka tmavě červená, dužnina výborná,  

Signe Tillisch – dezertní, mošt, slupka žlutá, dužnina štavnatá, aromatická, Konzum říjen-

prosinec. 

Smiřické vzácné – slupka žlutá, dužnina štavnatá, Konzum listopad – březen. 

Smokehouse –  mošt, na vaření a pečení, slupka žluto-červená, dužnina aromatická, sladká, 

Konzum říjen – březen. 

Solaris – zimní, plod oranžově žlutý,  dužnina šťavnatá, navinule sladká,  rezistent 

strupovitostí, padlí  

Sops of Wine -  mošt, na vaření, slupka zeleno-žlutá, červeno-fialová, dužnina Konzum 

Starcats®ak 71-20-96 - slupka jasně červená, dužnina štavnatá, aromatická, sladko-kyselá, 

Konzum září - prosinec 

Striped Cousinot – dezertní, slupka žlutá, později červeně pruhovaná, dužnina štavnatá, 

aromatická, Konzum září – listopad 

Strýmka – na pečení a vaření, slupka žlutá, červeně žíhaná, dužnina nakyslá, Konzum říjen – 

únor. 

Summer Banana – 1800, hranolky, na vaření a pečení, velké plody, slupka žlutá, dužnina aroma 

banán, štavnatá,  Konzum rpen – září. 

Summer Red  - Golden Delicious x McIntosh, velký plod, mošt, vaření,slupka dužnina sladká, štavnatá, 

Konzum říjen – únor. 

Suncats®ak 74-25-96 - slupka tmavě červená, dužnina sladká, aromatická, štavnatá, Konzum 

říjen – březen. 

Sunlight – zimní, plod středně velký, jasně červený,  dužnina šťavnatá, navinule sladká, 

rezistentní strupovitost,  padlí. 

Sweed Bough  - mošt, pálenka, na vaření, slupka žlutá, dužnina štavnatá, sladká, aroma med,  

Konzum červen-červenec. 

Sweed Sixteen  - Malinda x Northern Spy, dezertní, mošt, pálenka, na omáčku, džemy, slupka 

červená, dužnina sladká, štavnatá, aromatická. Konzum září -  

Tentation® - Golden Delicious a Grifer, Delblush, dezertní, mošt, pálenka, na omáčku, slupka 

žluto-oranžové,  dužnina aromatická, sladká, štavnatá, Konzum  

Terry Winter  - 1860, slupka červená, dužnina sladká, štavnatá, Konzum říjen  -  

Teser – slupka žluto-červené, dužnina štavnatá, Konzum září - prosinec. 

Tetation ® delblush – Delblush,  červenající Golden × Golden Delicious, Konzum říjen – 

březen. 

Topas® - Vanda x Rubin, dezertní, slupka žlutá s červeným žíháním, dužnina sladko-kyselá, 

štavnatá,  Konzum září – prosinec. 

Virginia Beauty – 1820, dezertní, slupka červená, dužnina štavnatá, sladká, Konzum říjen -  

Vltava – zimní, plod velký, červený, dužnina šťavnatá, navinule sladká, rezistent strupovitost 

http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/smi%C5%99ick%C3%A9-vz%C3%A1cn%C3%A9/25.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/str%C3%BDmka/26.html


, padlí. 

Von Zuccalmaglios Renette – dezertní, slupka žlutá, dužnina sladká,  Konzum 

Welsch Brunner - slupka žluto-zelená-hnědo-červená, dužnina štavnatá, kyselá,  Konzum 

říjen – duben 

Westfälischer Gülderling – mošt, na pečení, slupka zeleno-červená, dužnina štavnatá, sladká, 

aromatická, Konzum říjen – prosinec. 

William’s Favorite – 1750, slupka červená, dužnina štavnatá, Konzum červenec -  

William’s Pride - PRI 1018-101 x NJ 50, slupka tmavě červené, dužnina sladká, aromatická, Konzum 

srpen 

Wilton Red Jonaprince – slupka tmavě červená, Konzum září -  

Winesap – 1800, na pečení a vaření, slupka zeleno-červená, dužnina aromatická,  Konzum 

září – prosinec. 

Winterprinz – plod velký, slupka červeno-žlutá, dužnina sladko-kyselá,  Konzum říjen – 

duben. 

Wöbers Rambur - slupka červeno-žlutá, dužnina nasládlá, Konzum leden- duben. 

Wolf River – mutant Alexander, velký plod, na vaření, omáčky, pečení, sušení, slupka 

červeno-zelená, dužnina sladko-kyselá, Konzum září – říjen – listopad. 

Wynoochee Early -  slupka žlutá s červenými pruhy, dužnina sladko-kyselá, Konzum 

červenec – listopad. 

Yates – 1813, mošt, slupka červená,  dužnina štavnatá, sladká, Konzum 

Yellow June – 1845, na pečení a vaření, slupka žlutá, dužnina štavnatá, aromatická, Konzum 

červen – srpen. 

Zabergäurenette – slupka dužnina Konzum říjen – únor. 

Zitronenapfel – slupka žlutá, dužnina sladko-kyselá, aroma - citrón, Konzum říjen – leden. 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Jabloň florentská Malus florentina 
Opadavá dřevina, výška 8 m, plod červený, žluto-červený,  
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 

dýchání 

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech,  na sušení, kandování, vaření, pečení – 

s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem,  štrúdl,  salát s mrkví, 

s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré,  jablko-cibulový džem, jablko-

švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,  

zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 
 

Jabloň Hallianova Malus halliana 

Opadavá dřevina, výška 8 - 10 m, plod malvice,  
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 

dýchání 

 

jako podnož 
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zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Jabloň hnědá Malus fusca, oregonská 

Opadavá dřevina, výška 8 m, plod malvice 2 cm, červeno-žlutá 
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 

dýchání 

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech,  na sušení, kandování, vaření, pečení – 

s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem,  štrúdl,  salát s mrkví, 

s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré,  jablko-cibulový džem, jablko-

švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,  
 

jako podnož 

zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 
 

Jabloň-hruška Gorshkova × Pyralus gorshkovae / Malus 

baccata × Pyrus communis /  

Opadavá dřevina, výška  5 - 6 m, plod žluto-červený 

Plod čerstvý syrový, na sušení, kandování, vaření, pečení – s kozím sýrem, na omáčky a 

polévky, na koláče se skořicí, tvarohem,  štrúdl,  salát s mrkví, s červenou řepou, palačinky, 

na marmelády, želé, pyré,  jablko-cibulový džem, jablko-švestkový džem, jablko-ořechová 

pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty, 

zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 
 

Jabloň-hruška Kursakova × Pyralus kursakovii  / Malus 

prunifolia × Pyrus communis / 

Opadavá dřevina, výška  5 - 6 m, plod žluto-červený 

Plod čerstvý syrový, na sušení, kandování, vaření, pečení – s kozím sýrem, na omáčky a 

polévky, na koláče se skořicí, tvarohem,  štrúdl,  salát s mrkví, s červenou řepou, palačinky, 

na marmelády, želé, pyré,  jablko-cibulový džem, jablko-švestkový džem, jablko-ořechová 

pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,  

zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 
 

Jabloň hupejská Malus hupehensis 

Opadavá dřevina, výška 7 m, plod malvice  
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 

dýchání 

jako podnož 

zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 



Jabloň iowská  Malus ioensis  

Opadavá dřevina, výška 5 - 12 m, plod malvice 3 cm 
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 
dýchání 

jako podnož 

zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Jabloň kopinatá Malus lancifolia 

Opadavá dřevina, výška 5 - 8 m, plod malvice  
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 
dýchání 

jako podnož 

zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 
 

Jabloň laločnatá Malus sublobata 

Opadavá dřevina, výška 7 - 9 m, plod malvice žlutá   
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 

dýchání 

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech,  na sušení, kandování, vaření, pečení – 

s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem,  štrúdl,  salát s mrkví, 

s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré,  jablko-cibulový džem, jablko-

švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,  

 

Odrůdy : 
Novole 

 

jako podnož 

zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Jabloň lesní  Malus sylvestris 

Opadavá dřevina, výška 8 - 10 m, plod malvice žlutá 2 – 4 cm  
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 

dýchání 

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech,  na sušení, kandování, vaření, pečení – 

s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem,  štrúdl,  salát s mrkví, 

s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré,  jablko-cibulový džem, jablko-

švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,  

 

jako podnož 

zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 



Jabloň malá Malus × micromalus 

Opadavá dřevina, výška 3 - 5  m, plod malvice 1,5 cm  
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 
dýchání 

jako podnož 

zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Jabloň nasivělá  Malus glaucescens 

Opadavá dřevina, výška 5 m, plod malvice 3 – 4 cm, aromatická,   
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 
dýchání 

jako podnož 

zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 
 

Jabloň nízká Malus pumila 

Opadavá dřevina, výška 7 - 8  m, plod malvice 6 cm  
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 

dýchání 

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech,  na sušení, kandování, vaření, pečení – 

s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem,  štrúdl,  salát s mrkví, 

s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré,  jablko-cibulový džem, jablko-

švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,  

 

jako podnož 

zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Jabloň olysalá Malus glabrata 

Opadavá dřevina, výška 5 m, plod malvice 3 cm,  
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 

dýchání 

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech,  na sušení, kandování, vaření, pečení – 

s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem,  štrúdl,  salát s mrkví, 

s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré,  jablko-cibulový džem, jablko-

švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,  

 

jako podnož 

zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Jabloň Prattové  Malus prattii 

Anne Pratt  1806 – 1893 britská botanička 

Opadavá dřevina, výška 10  m, plod malvice 1 - 1,5 cm  



semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 

dýchání 

jako podnož 

zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Jabloň přechodný Malus transitoria 

Opadavá dřevina, výška 8 - 10 m, plod malvice žlutá 1 cm  
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 
dýchání 

 

Odrůdy : 
Malus transitoria var. Centralasiatica  

Malus transitoria var. Glabrescens 

Malus transitoria var. Transitoria 

Golden Raidrops - Schmidtcutleaf 

 

jako podnož 

zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Jabloň Rockova Malus rockii 

Malus baccata subsp himalaica, Malus varhimalaica, Pyrus baccata var. himalaica  

Joseph Francis Charles Rock 1884 – 1962 Rakousko-Americký botanik 

Opadavá dřevina, výška 8 – 10  m, plod malvice  červená 1 – 1,5 cm  

 

jako podnož 

zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Jabloň Sargentovo Malus sargentii 

Charles Sprague Sargent 1841 – 1927 americký botanik 

Opadavá dřevina, výška 3 - 6  m, plod malvice  červená  1,5 - 2 cm  
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 
dýchání 

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech,  na sušení, kandování, vaření, pečení – 

s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem,  štrúdl,  salát s mrkví, 

s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré,  jablko-cibulový džem, jablko-

švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,  

 

jako podnož 

zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 
 

 



Jabloň Sieboldova Malus sieboldii, Malus toringo 

Opadavá dřevina, výška 3 - 4  m, plod malvice  červená, žlutá  2 cm  
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 
dýchání 

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech,  na sušení, kandování, vaření, pečení – 

s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem,  štrúdl,  salát s mrkví, 

s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré,  jablko-cibulový džem, jablko-

švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,  

 

Odrůdy : 
Malus sieboldii var. sieboldii  

Malus sieboldii var. sargentii 

Malus sieboldii var. Zumi 

 

jako podnož 

zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Jabloň Sieversova Malus sieversii, alma 

Johann August Carl
 
 Sievers 1762 – 1795 německý botanik 

Opadavá dřevina, výška 5 - 10  m, plod malvice  červená, žlutá  6 - 7 cm  
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 
dýchání 

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech,  na sušení, kandování, vaření, pečení – 

s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem,  štrúdl,  salát s mrkví, 

s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré,  jablko-cibulový džem, jablko-

švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,  

 

jako podnož 

zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 
 

Jabloň sikkimská Malus sikkimensis 

Sikkim království v himalájích  

Opadavá dřevina, výška 7  m, plod malvice  tmavě červená 1,5 cm 
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 

dýchání 

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech,  na sušení, kandování, vaření, pečení – 

s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem,  štrúdl,  salát s mrkví, 

s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré,  jablko-cibulový džem, jablko-

švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,  

 

jako podnož 

zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 



Jabloň slívolistá Malus prunifolia 

Opadavá dřevina, výška 4 - 8  m, plod malvice   
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 
dýchání 

 

Odrůdy : 

Malus prunifolia var. Obliquipedicellata  

Malus prunifolia var. Prunifolia   

Malus prunifolia var. Ringo  

Malus prunifolia var. Rinki  

 

jako podnož 

zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Jabloň sloupová Malus toringoides 

Opadavá dřevina, výška 6 - 8  m, plod malvice 1,5 - 2 cm  
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 
dýchání 

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech,  na sušení, kandování, vaření, pečení – 

s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem,  štrúdl,  salát s mrkví, 

s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré,  jablko-cibulový džem, jablko-

švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,  

 

jako podnož 

zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 
 

Jabloň Tschonoskiho Malus tschonoskii 

Tschonoski / Chonosuke / Sukawa japonský botanik 

Opadavá dřevina, výška 8 - 10 m, plod malvice žlutá 2 – 3 cm 
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 

dýchání 

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech,  na sušení, kandování, vaření, pečení – 

s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem,  štrúdl,  salát s mrkví, 

s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré,  jablko-cibulový džem, jablko-

švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,  

 

jako podnož 

zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 
 

Jabloň vznešená Malus spectabilis 

Opadavá dřevina, výška 7 - 9 m, plod malvice žlutá  2 - 3 cm 
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 

dýchání 



Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech,  na sušení, kandování, vaření, pečení – 

s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem,  štrúdl,  salát s mrkví, 

s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré,  jablko-cibulový džem, jablko-

švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,  

 

jako podnož 

zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Jeřáb americký  Sorbus americana 

Opadavá dřevina, výška 10 - 12 m, plod malvice oranžová, červená  
čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát 

v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na 

kandování, na mix sirupy, čaje , nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo 

malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do 

mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené 

na kávu,   

posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci  plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen 
po tepelné úpravě  

 

Jeřáb azorský Crataegus azarolus 

Opadavá dřevina, výška 10 m, plod malvice červená  

čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát 

v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na 

kandování, na mix sirupy, čaje , nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo 

malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do 

mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené 

na kávu,   
 

Odrůdy : 

Crataegus azarolus var. azarolus – malvice oranžová  

Crataegus azarolus var. aronia – malvice žluto-červená  

Crataegus azarolus var chlorocarpa - malvice žlutá 

Crataegus azarolus var. Pontica – malvice žluto-oranžová 

posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci  plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen 

po tepelné úpravě  

 

Jeřáb bezolistý Sorbus sambucifolia  

Opadavá dřevina, výška 3 - 5 m, plod malvice červená  

čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát 

v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na 

kandování, na mix sirupy, čaje , nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo 

malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do 



mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené 

na kávu,   
posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci  plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen 

po tepelné úpravě  
 

Jeřáb břek  Sorbus torminalis, kolikový, svíravý  

Opadavá dřevina, výška 15 - 25 m, plod malvice červená  

čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát 

v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na 

kandování, na mix sirupy, čaje , nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo 

malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do 

mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené 

na kávu,   
posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci  plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen 

po tepelné úpravě  

 

Jeřáb finský Sorbus hybrida  

Sorbus aucuparia x Sorbus intermedia 

Opadavá dřevina, výška 10 - 15  m, plod malvice červená  
čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát 

v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na 

kandování, na mix sirupy, čaje , nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo 

malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do 

mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené 

na kávu 

posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci  plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen 

po tepelné úpravě  
 

Jeřáb japonský Sorbus commixta 

Opadavá dřevina, výška 7   m, plod malvice oranžová,  červená  
čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát 

v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na 

kandování, na mix sirupy, čaje , nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo 

malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do 

mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené 

na kávu,   
 

Odrůdy : 
Sorbus commixta var. sachalinensis 

posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci  plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen 
po tepelné úpravě  



Jeřáb mišpulka Sorbus chamaemespilus 

Opadavá dřevina, výška 2 – 3 m, plod malvice tmavě červená  
čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát 

v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na 

kandování, na mix sirupy, čaje , nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo 

malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do 

mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené 

na kávu,   
posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci  plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen 

po tepelné úpravě  
 

Jeřáb Mougeottův Sorbus mougeotti  

Opadavá dřevina, výška 10 - 20  m, plod malvice červená  
čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát 

v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na 

kandování, na mix sirupy, čaje , nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo 

malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do 

mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené 

na kávu 

posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci  plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen 
po tepelné úpravě  

 

Jeřáb oskeruše Sorbus domestica, oskoruša, Wosskerusse, Osskerusse, 

Wasserrutschken, Speierling, Pyrus domestica, Malus sorbus, Pyrenia sorbus,   

  

Opadavá dřevina, výška 8 - 25 m, plod malvice, tvar kulovitý, hruškovitý, vejčitý. Barva 

žlutozelená, hnědozelená s oranžově-červeným líčkem, konzumace po zhnědnutí a 

zniličkovatění. 

Plod syrový jako hnilička / konzumace čerstvých semen může způsobit při větší konzumaci 

k selhání dýchání /, na marmelády se skořicí, na koláče, kandování, sušení a pomletí do 

perníků, chlebového těsta, do ovocných štáv, sirupů,  likérů, vín, do medu, na pálenku, sušené 

na ovocný čaj – při choleře, střevních poruchách a průjmu, při kocovině, sušené a upražené na 

kávu,   
 

polovyzrálé plody navléct na 1 m niť  a zavěsit  nebo položit do bedýnek vyložené křenovým 

listem, slámou nebo senem a nechát dozrát,  

 
Adamcova – výška 17 m, šířka 19 m, obvod kmene 4,6 m, staří 400 let Žerotin, Morava, Česká republika  

Bad Kissingen -  výška 30 m, obvod kmene 1,9 m, staří 110 let, Bad Kissingen, Bavorsko - Německo 

Eppingen – výška 31 m,  Baden-Württemberg, Německo  

Fürstlich Castell Urspringen – 32,3 m, Bavorsko, Německo 

Gornja Trpča, Loznica, Parmenac - staří let 300 – 400 let, Moravica, Srbsko  

Halsbach -  výška 18 m,  obvod kmene 3,4 m, staří 215 let, Halsbach, Main – Spessart, Bavorsko, Německo 

Josefovská – obvod kmene 1,88 m, staří 200 let Josefov,  Morava, Česká republika 

Karlova – výška 13 m, šířka 17 m, obvod kmene 3,45 m, stáří 300 let, Strážnice – Šumědě, Morava, Česká 

republika  

http://www.stareodrudy.org/ovocne-stromy/je%C5%99%C3%A1by/7.html


Kirschenberg  - výška 17 m, obvod kmene 4,4 m, staří 165 let Ockstadt, Wetterau – Hesensko, Německo 

Košťálovská – výška 16 m, šířka 13 m, obvod kmene 3,6 m, stáří 200 let, Jenčice, Čechy, Česká republika 

Lainzert Tiergarten - výška 17 m, , obvod kmene 4 m, staří let, Dolní Rakousko 

Membredehof- výška 30 m, , obvod kmene 3,7 m, staří 105 let, Holandsko 

Modranská - výška 15 m, obvod kmene 4,8 m, staří 400 let, Modra - Slovensko 

Nejedlíková - výška  m, šířka m, obvod kmene 2,9 m, stáří 250 let, Kněždub, Morava, Česká republika  

Polichenská - výška  m, obvod kmene 3,3 m, stáří 275 let, Polichno, Morava, Česká republika  

Sisley - výška 17 m, , obvod kmene 3,7 m, staří 350 let, Alsasko, Francie  

Schaffhausen - výška 32,5 m, Švýcarsko 

Špirudova – výška  m, obvod kmene 3,7 m, stáří 300 let, Tvarožná Lhota, Morava, Česká republika  

Vchýnická  – výška 16 m, šířka 11 m obvod kmene 2,9 m stáří 100 let, Vchynice, Čechy, Česká republika 

 

Odrůdy : 
Sorbus domestica f. Domestica oskeruše pravá 

Sorbus domestica f. Pyriformis oskeruše hruškovitá 

Sorbus domestica f. Maliformis oskeruše jablíčková 

Sorbus domestica f. Rosie oskeruše růžová 

 

Sorbo Rugginoso Settembrino – tvar polo-hrušky, slupka rezavě-hnědá 

Sorbo Ottobrino Periforme – tvar hrušky, slupka žluto-červená 

Sorbo Ottobrino Meliforme – tvar jablíčka, slupka žluto-červená 

Sorbo Gigante Periforme – tvar hrušky, plod vetší, slupka žluto-červená 

Sorbo Gigante Meliforme – plod vetší až 100 g, tvar jablíčka, slupka žluto-červená  

 

Bovender Nordlicht 

Rumjane Jabluczko 

Sossenheimer Riese – tvar hrušky, 3 – 4 cm,  

 

podnože: 

Sorbus domestica, × Sorbopyrus auricularis, Crataegus azarolus 

 × Crataegosorbus miczurinii, Crataegus monogyna, Cydonia oblonga, Mespilus domestica, 

Pyrus communis, Pyrus pyrifolia, × Sorbaronia fallax, Sorbus aucuparia ? / 

posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci  plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen 
po tepelné úpravě  

 

Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia  
Opadavá dřevina, výška 5 - 10 m, plod malvice 1 cm,  
čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát 

v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na 

kandování, na mix sirupy, čaje , nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo 

malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do 

mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené 

na kávu,   
 

Odrůdy : 
Sorbus aucuparia subsp aucuparia 

Sorbus aucuparia subsp fenenkiana   

Sorbus aucuparia subsp glabrata 

Sorbus aucuparia subsp praemorsa 

Sorbus aucuparia subsp sibirica 



 

Alaja Krupnaja – výška 15 m,  plod velký 1,5 cm, tmavě červený  

Apricot Queen –  

Brilliant Yellow -  

Burka - Sorbus aucuparia x Aronia melanocarpa, plod tmavě červený 

Businka 

Dessertnaja 

Granatina 

Granatnaja 

Chamois Glow -  

Klosterneuburg -  

Konzentra  

Krasavica 

Likjornaja - plod načernalý  

Moravica – Moravský sladkoplodý  Sorbus aucuparia var.moravica - edulis - plod  1 cm, 

tmavě červený 

Pink Queen 

Rosina – plod velký 

Rubinovaja 

Salmon Queen 

Sorbinka 

Titan – plod velký, červený 

Velfed 

posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci  plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen 
po tepelné úpravě  

 

Jeřáb muk  Sorbus aria, plstnatý, arianský 

Opadavá dřevina, výška 12 - 14 m, plod malvice tmavě červená  
čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát 

v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na 

kandování, na mix sirupy, čaje , nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo 

malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do 

mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené 

na kávu,   
posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci  plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen 

po tepelné úpravě  

 

Jeřáb obětní  Sorbus × hostii  

Opadavá dřevina, výška 3 - 6  m, plod malvice červená  
čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát 

v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na 

kandování, na mix sirupy, čaje , nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo 

malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do 

mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené 

na kávu,   



posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci  plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen 

po tepelné úpravě  
 

Jeřáb pohuaschan Sorbus pohuaschanensis, květinové hory  

Huà shān – květinová hora 

Opadavá dřevina, výška 8 - 10  m, plod malvice červená  
čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát 

v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na 

kandování, na mix sirupy, čaje , nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo 

malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do 

mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené 

na kávu,   
posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci  plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen 

po tepelné úpravě  

 

Jeřáb prostřední Sorbus intermedia, švédský muk,   

Opadavá dřevina, výška 10 - 20  m, plod malvice červená  
čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát 

v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na 

kandování, na mix sirupy, čaje , nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo 

malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do 

mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené 

na kávu,   

posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci  plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen 

po tepelné úpravě  
 

Jeřáb různobarevný  Sorbus discolor  

Opadavá dřevina, výška 4 - 6  m, plod malvice červená  
čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát 

v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na 

kandování, na mix sirupy, čaje , nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo 

malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do 

mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené 

na kávu,   
posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci  plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen 
po tepelné úpravě  

 

Jeřáb širokolistý  Sorbus latifolia, francouzský  

Sorbus torminalis x Sorbus aria 

Opadavá dřevina, výška 10 - 20  m, plod malvice červená  



čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát 

v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na 

kandování, na mix sirupy, čaje , nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo 

malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do 

mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené 

na kávu,   
posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci  plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen 

po tepelné úpravě  
 

Jeřáboplodec Dippelův x Sorbaronia dippelii, Sorbus dippeli 

 Aronia melanocarpa x  Sorbus aria   

Opadavá dřevina, výška 2 - 5 m, plod malvice fialově-modrá 

čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát 

v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na 

kandování, na mix sirupy, čaje , nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo 

malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do 

mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené 

na kávu,   
posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci  plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen 

po tepelné úpravě  

 

Jeřáboplodec horský  Sorbaronia alpina 

Aronia arbutifolia x  Sorbus aria   

Opadavá dřevina, výška 4 -8  m, plod malvice hnědo-tmavě červená 

čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát 

v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na 

kandování, na mix sirupy, čaje , nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo 

malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do 

mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené 

na kávu,   
posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci  plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen 

po tepelné úpravě  
 

Jeřáboplodec jeřábolistý Sorbaronia sorbifolia,  

Sorbus americana x Aronia melanocarpa 

Opadavá dřevina, výška 6 - 8  m, plod malvice fialově-modrá 

čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát 

v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na 

kandování, na mix sirupy, čaje , nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo 

malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do 

mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené 

na kávu,   
posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,  



 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci  plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen 
po tepelné úpravě  

 

Jeřábloplodec klamný × Sorbaronia fallax  

/ Aronia melanocarpa × Sorbus aucuparia / 

Opadavá dřevina, výška 2 - 3 m, plod malvice tmavě fialová 

čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát 

v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na 

kandování, na mix sirupy, čaje , nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo 

malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do 

mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené 

na kávu,   
 

Odrůdy : 

Burka 

Titan 

Vseslava 

posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci  plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen 

po tepelné úpravě  
 

Jeřáboplodec Kovalevskij × Sorbaronia kovalevii / Sorbus 

sambucifolia × Aronia melanocarpa /   

Nikolai Kovalev 1888 – 1969 sovětský botanik  

Opadavá dřevina, výška 5 - 10 m, plod malvice tmavě fialová - černá 

čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát 

v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na 

kandování, na mix sirupy, čaje , nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo 

malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do 

mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené 

na kávu,   
posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci  plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen 
po tepelné úpravě  

 

Jeřáboplodec Mičurinův Sorbaronia mitschurinii,  

Aronia melanocarpa x Sorbus aucuparia 

Ivan Vladimirovič Mičurin 1855 – 1935 – ruský šlechtitel  

Opadavá dřevina, výška 5 - 10 m, plod malvice tmavě modrá - černá 

čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát 

v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na 

kandování, na mix sirupy, čaje , nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo 

malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do 

mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené 

na kávu,   
posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,  



 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci  plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen 
po tepelné úpravě  

 

Jeřáboskalník Pozdnjakova × Sorbocotoneaster 

pozdnjakovii  / Sorbus sibirica  × Cotoneaster niger /  

Opadavá dřevina, výška 2 - 3 m, plod malvice červená 

čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát 

v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na 

kandování, na mix sirupy, čaje , nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo 

malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do 

mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené 

na kávu,  

 posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci  plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen 

po tepelné úpravě  

 

Jiouyuezao mandarinkový  Citrus reticulata Jiouyuezao 

−13 °C 

Po odpeckování celé na kandování, marmelády, štávy, želé, džemy, usušené a pomleté do 

sladkého těsta, jako příchuť zmzliny, do piva, likérů,  

citrusové štávy / 1-2 plody/denně a pitná voda /  snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak / 

      při předávkování a pravidelné konzumaci  aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  vyvolájí na kůži svědění, stařecké skvrny, . 
      u psů a koček aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  můžou vyvolat  zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu 

 

Josta Culverwella  Ribes × culverwelli   

Ribes x shneideri, Ribes uva-crispa x Ribes nigrum 

Opadavá dřevina, výška 1,5 - 2 m, plod černý 

plod  protizánětlivý, antioxidant, močopudný, posiluje imunitu, udržuje pružné stěny krevního systému, při dně, při šerosleposti, listy      
     jako kloktadlo při angíně  

 v listech obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání,  
         při předávkování plody kopřivka, 

 

Josta černá Ribes nidigrolaria, rybíz angešt 

Ribes nigrum x Ribes divaricatum x Ribes grossularia, Ribes nigrum x uva-crispa 

 

Opadavá dřevina, výška 2  m, plod bobule  

Plod až 3 cm veliký, fialově-černý,  

Syrový, vařený, kandovaný, na marmelády, želé, zavařeniny, koláče, polévky a omáčky, do 

piva, likérů, pálenky,  na víno 

 

Odrůdy : 
Jocheline  - Silvergieters Schwarze × Grüne Riesenbeere 
Jochina 
Jogranda  - F3 hybridyrodičovské odrůdy Langtraubige Black  × Ribes divaricatum x ? 

Josta  - Silvergieters Black × Green Hansa x Langtraubige Black  × Ribes divaricatum  × ? 

Jostaberry - Ribes x culverwellii -  Ribes nigrum x Ribes. uva-crispa 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ribes_nigrum
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ribes_divaricatum&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ribes_grossularia&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Silvergieters_Schwarze&action=edit&redlink=1


Jostine  - Langtraubige Schwarze x Ribes divaricatum x Silvergieters Schwarze x Grüne 

Hansa 

Orus 

Rikö - Silvergieters Black F59  ×  Lady Delamere  
Swiss Red 

plod  protizánětlivý, antioxidant, močopudný, posiluje imunitu, udržuje pružné stěny krevního systému, při dně, při šerosleposti, listy      
     jako kloktadlo při angíně  

 v listech obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání,  
         při předávkování plody kopřivka, 

 

Kalina Jackie  Viburnum × jackii,  Viburnum lentago x Viburnum 

prunifolium  

opadavý  keř , výška 3 - 8 m, peckovice tmavě modrá,  kalina sladká,   

bobule - plané rozinky, čerstvá – jen v malém množství, plod se semeny – tepelné zpracování 

!!!-, sušená, kandovaná, na rozinky, vařená, na marmelády, želé, do polévek a omáček,  

do sladkého pečiva, chleba, na nealko-nápoje, víno, likéry, pálenky 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

Kalina obecná jedlá -Viburnum opulus var. edule 

Opadavá dřevina, výška 4 m, plod červený, hořký, kyselý  

opadavý  keř , výška 3 - 8 m, peckovice tmavě modrá,  kalina sladká,   

bobule - plané rozinky, čerstvá– jen v malém množství, plod se semeny – tepelné zpracování 

!!!-, sušená, sušená, kandovaná, na rozinky, vařená, na marmelády, želé, do polévek a 

omáček, do sladkého pečiva, chleba, na nealko-nápoje, víno, likéry, pálenky 

 

Odrůdy : 
Krasnaja Grozd 

Otbornaja 

Sausga 

Taježnyje rubiny 

Tomička 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Kalina ohebná  Viburnum lentago, severoamerická,   

Opadavý  keř , výška  3 – 8 m,  kalina sladká,  peckovice modro-černá,  

čerstvá – jen v malém množství, plod se semeny – tepelné zpracování !!!-, sušená, sušená, 

kandovaná, na rozinky, vařená, na marmelády, želé, do polévek a omáček, do sladkého 

pečiva, chleba, na nealko-nápoje, víno, likéry, pálenky 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání  
 

Kalina trojlaločná  Viburnum trilobum, kanadské brusinky 

Opadavá dřevina, výška 4 m, plod červený, kyselé 

opadavý  keř , výška 3 - 8 m, peckovice tmavě modrá,  kalina sladká,  bobule - plané rozinky,  



čerstvá – jen v malém množství, plod se semeny – tepelné zpracování !!!-, sušená , sušená, 

kandovaná, na rozinky, vařená, na marmelády, želé, do polévek a omáček, do sladkého 

pečiva, chleba, na nealko-nápoje, víno, likéry, pálenky 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 
 

Kalina tušalaj  Viburnum lantana, proměnlivá,  

Opadavá dřevina, výška 2 – 4 m, peckovice 

v čertvém stavu při nadměrném množství může vyvolat zvracení a průjem,  sušená vařené, 

sušené a pomleté do sladkého a chlebového těsta, do marmelád v kombinaci s malinami nebo 

ostružinami v poměru 1 : 10, do vína, likérů, na pálení,   
 

Odrůdy : 

Mohican 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Kaštan americký Castanea dentata 

Opadavá dřevina , výška cca 25 - 30 m, plod  2 – 3 cm, sladký,  

čerstvý, sušená, vařený, dušený, pečený , sušený a podrcený s žitnou moukou na chleba 1 : 1, 

sladké pečivo, s bramborami na placky 1 : 1, suchý podrcený do medu, příloha k masu, do 

polévek a omáček, na pudinky, pražené na kávu, odvar listů při horečce,  

 

Odrůdy : 

Paragon 

Smith 

 

odvar z listů a kůry protizánětlivý, při horečce, průjmu, jako kloktadlo při angíně, na řezné rány,  

mírně chlupaté listy a květenství způsobují alergii, stromy nevysazujeme do blízkosti obydlí,  
 

Kaštan čínský Castanea mollissima, nejměkčí  

Opadavá dřevina , výška cca 15 - 20 m, plod  2 – 3 cm, sladký,  

čerstvý, vařený, dušený, pečený , sušený a podrcený s žitnou moukou na chleba 1 : 1, sladké 

pečivo, s bramborami na placky 1 : 1, suchý podrcený do medu, příloha k masu, do polévek a 

omáček, na pudinky, pražené na kávu, odvar listů při horečce,  

 

Odrůdy : - x 

AU-Homestead 

Benton Harbor – vyborná chuť 

Byron - Lindstrom 67 

Carr 

Crane 

Everfresh – velmi dobrý 

Gideon 

Chandler 

Kohr 

Kuling 

Meiling 



Nanking 

Norris 

Orrin 

Payne - Byron 3-3 

Peach – rezistent 

Perry - Lindstrom 93 

Qing 

Shing 

Sleeping Giant  

odvar z listů a kůry protizánětlivý, při horečce, průjmu, jako kloktadlo při angíně, na řezné rány,  

mírně chlupaté listy a květenství způsobují alergii, stromy nevysazujeme do blízkosti obydlí, 

 

Kaštan japonský  Castanea crenata   

Opadavá dřevina , výška cca 10 - 15  m, plod  sladký,  

čerstvý, vařený, dušený, pečený , sušený a podrcený s žitnou moukou na chleba 1 : 1, sladké 

pečivo, s bramborami na placky 1 : 1, suchý podrcený do medu, příloha k masu, do polévek a 

omáček, na pudinky, pražené na kávu, odvar listů při horečce,  

 

Odrůdy : 
Castanea crenata f. foemina  

Castanea crenata f. gigantea 

Castanea crenata f. imperfecta  

Castanea crenata f. pendula  

Castanea crenata f. pleiocarpa - var. pleiocarpa 

Castanea crenata f. pulchella - var. pulchella 

Castanea crenata f. sakyacephala - var. sakyacephala 

odvar z listů a kůry protizánětlivý, při horečce, průjmu, jako kloktadlo při angíně, na řezné rány,  

mírně chlupaté listy a květenství způsobují alergii, stromy nevysazujeme do blízkosti obydlí, 

 

Kaštan jedlý Castanea sativa, španělský kaštan 
Opadavá dřevina , výška cca 20 – 30  m, plod sladký,  

čerstvý, vařený, dušený, pečený , sušený a podrcený s žitnou moukou na chleba 1 : 1, sladké 

pečivo, s bramborami na placky 1 : 1, suchý podrcený do medu, náhrada brambor, příloha 

k masu, do polévek a omáček, na pudinky, pražené na kávu, odvar listů při horečce,  

 

Odrůdy : 

Bouche de Betizac  

Colossal - Castanea sativa x Castanea crenata 

Doré de Lyon 

Eurobella 

Fowler 

Glabra  

Ecker United Fruity  

Judia   

Labor Day 

Lada    

Margit - velmi velká ovocná,  



Marietta - velká ovocná,  

Martina - velmi velké plody,  

Marlene - samosprašná odrůda, velké plody,  

Negral  

Nevada  

Okei 

Paragon  

Precoce Migoule 

Silverleaf 

odvar z listů a kůry protizánětlivý, při horečce, průjmu, jako kloktadlo při angíně, na řezné rány,  

mírně chlupaté listy a květenství způsobují alergii, stromy nevysazujeme do blízkosti obydlí, 

 

Kaštan Seguinův Castanea seguinii  

Opadavá dřevina , výška cca 10 - 15 m, plod  malý, sladký,  

čerstvý, vařený, dušený, pečený , sušený a podrcený s žitnou moukou na chleba 1 : 1, sladké 

pečivo, s bramborami na placky 1 : 1, suchý podrcený do medu, příloha k masu, do polévek a 

omáček, na pudinky, pražené na kávu, odvar listů při horečce,  

odvar z listů a kůry protizánětlivý, při horečce, průjmu, jako kloktadlo při angíně, na řezné rány,  

mírně chlupaté listy a květenství způsobují alergii, stromy nevysazujeme do blízkosti obydlí, 

 

Kaštan trpasličí  Castanea pumila  

Opadavá dřevina , výška cca 2 - 8 m, plod  2 – 3 cm,  

čerstvý, vařený, dušený, pečený , sušený a podrcený s žitnou moukou na chleba 1 : 1, sladké 

pečivo, s bramborami na placky 1 : 1, suchý podrcený do medu, příloha k masu, do polévek a 

omáček, na pudinky, pražené na kávu, odvar listů při horečce,  

odvar z listů a kůry protizánětlivý, při horečce, průjmu, jako kloktadlo při angíně, na řezné rány,  

mírně chlupaté listy a květenství způsobují alergii, stromy nevysazujeme do blízkosti obydlí, 

 

Kdoulojabloň Rudenkova × Cydolus rudenkoana  

/ Cydonia oblonga × Malus domestica /  

Opadavá dřevina , plod kulatý, výška cca 6 - 8 m, plod žlutý 
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 

dýchání 

Hostitelská dřevina – larvy na listech Lepidoptera, Bucculatrix bechsteinella, Bucculatrix 

pomifoliella, Coleophora cerasivorella, Coleophora malivorella, green pug and winter moth. 

 

Dušené s medem, s porkem, pečené, vařené, želé, džem s hruškami, marmeláda s hruškami, 

na likéry, kompoty, kandované, na pálenku, likéry v kombinaci s hruškami,   

 

Podnože :  

kdouloň MA 

kdouloň S 1  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 



Kdouloň obecná Cydonia oblonga, Pyrus cydonia, kdouloň podlouhlá, 

kdoule, zlaté jablko,  

Opadavá dřevina , plod kulatý, hruškovitý, samosprašná, výška cca 6 - 8 m, plod  – sladký,  
semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání 
dýchání 

Hostitelská dřevina – larvy na listech Lepidoptera, Bucculatrix bechsteinella, Bucculatrix 

pomifoliella, Coleophora cerasivorella, Coleophora malivorella, green pug and winter moth. 

 

Dušené s medem, s porkem, pečené, vařené, želé, džem s hruškami, marmeláda s hruškami, 

na likéry, kompoty, kandované, na pálenku, likéry v kombinaci s hruškami,   

 

Podnože :  

kdouloň MA 

kdouloň S 1  

 

Odrůdy : 
Apple quince 

Aromatnaya 

Aurora 

Bereczcki  

Champion 

Cooke’s Jumbo - syn. Jumbo,  

Cydora 

d'Angers –  

de Provence -  

Dwarf Orange 

Early Prolific  

Ekmek 

Gamboa 

Isfahan 

Jumbo 

Konstantinopol  -  

Krymsk -  

Le Bourgeaut 

Lescovacz 

Ludovic 

Lusitanica 

Maliformis 

Mammut 

Meeches Prolific 

Morava - Reans Mamouth x Leskovac,  

Mulvian – po dozrání i za syrova,  

Orange - syn. Apple quince,  

Perfume 

Pineapple 

Portugal - syn. Lusitanica 

Robusta 

Ronda  

Siebosa 

Smyrna 



Sobu 

Sydo 

Van Deman 

Vrajna - syn Bereczcki 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání, na listu a plodu plsť – alergie 
 

Kdoulovcová hruška × Pyromeles   weberae   

Chaenomeles japonica × Pyrus communis / 

Opadavá dřevina, výška 6 - 8 m, plod žlutý,  

utrhnout a nechat dozrát v bedýnce na slámě nebo křenovém listu / max. 2 – 3 ks denně, na 

vaření, dušení, pečení, na omáčky a polévky, kompoty, koláče, želé, marmelády, džemy, víno, 

likéry, maceráty, usušené pomlet a přidat do chlebového těsta 1 : 1,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 

 

Kdoulovec japonský  Chaenomeles japonica, citron severu  

Opadavá dřevina, výška 1 m, plod žlutý, 5-6 cm,  

utrhnout a nechat dozrát v bedýnce na slámě nebo křenovém listu / max. 2 – 3 ks denně, na 

vaření, dušení, pečení, na omáčky a polévky, kompoty, koláče, želé, marmelády, džemy, víno, 

likéry, maceráty, usušené pomlet a přidat do chlebového těsta 1 : 1,  

 

Odrůdy : 
Cido® 

Cido Red® 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Kdoulovec lahvicovitý  Chaenomeles cathayensis, kathajský, 

čínský -12 ° C 

Opadavá dřevina, výška 3 - 5 m, plod žlutý, 6 - 7 cm,  

utrhnout a nechat dozrát v bedýnce na slámě nebo křenovém listu / max. 2 – 3 ks denně, na 

vaření, dušení, pečení, na omáčky a polévky, kompoty, koláče, želé, marmelády, džemy, víno, 

likéry, maceráty, usušené pomlet a přidat do chlebového těsta 1 : 1,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Kdoulovec nádherný  Chaenomeles × superba 
Chaenomeles japonica x Chaenomeles speciosa 

Opadavá dřevina, výška 1 m, plod žlutý, 5-6 cm,  

utrhnout a nechat dozrát v bedýnce na slámě nebo křenovém listu / max. 2 – 3 ks denně, na 

vaření, dušení, pečení, na omáčky a polévky, kompoty, koláče, želé, marmelády, džemy, víno, 

likéry, maceráty, usušené pomlet a přidat do chlebového těsta 1 : 1,  

 

Odrůdy : 

Cameo  

Crimson and Gold 



Jet Trail  

Nika 

Nikolaj 

Pink Lady 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 
 

Kdoulovec Vilmorinův  Chaenomeles × vilmoriniana 

Chaenomeles cathayensis × Chaenomeles speciosa 

Opadavá dřevina, výška 2 - 3 m, plod žlutý,  

utrhnout a nechat dozrát v bedýnce na slámě nebo křenovém listu / max. 2 – 3 ks denně, na 

vaření, dušení, pečení, na omáčky a polévky, kompoty, koláče, želé, marmelády, džemy, víno, 

likéry, maceráty, usušené pomlet a přidat do chlebového těsta 1 : 1,  

 

Odrůdy : 

Kalif 

Nick 

Nina 

Nicholas 
 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 

 

Keule čilská Gomortega keule, hualhual,   

stálezelená dřevina, výška 25 - 30 m, plod peckovice žlutý, sladký 

čerstvý / při předávkování bolesti hlavy /, na vaření, dušení, sušení, kandování, na polévky a 

omáčky,  na marmeládu, želé, do likérů, piva, na pálenku,  

 při předávkování a pravidelné konzumaci bolesti hlavy, zvracení,  

 

Klanopraška čínská  Schisandra chinensis 

Opadavá dřevina, liána, délka 6 m, plod kulatý, červený, 5 – chutí - slaný, sladký, kyselý, 

ostrý a hořký, čerstvý, vařený, sušený, na víno, likéry, maceráty, čaj, nealkoholické nápoju, 

omáčky, polévky, vařené a pečené maso, mladé listy vařené jako zelenina 
toxická dávka na osobu 10 g na 1 kg váhy 

 

plod afrodiziakum, antioxidační a protizánětlivý, při únavě, stresu, koncentraci, prevence při  
Alzheimerově, Parkinsonově a Huntingtonově chorobě,  

při předávkování a pravidelné konzumaci nespavost, překyselení, kopřivka 

 

Klikva bahenní -Vaccinium oxycoccos, Brusnice bahenní  

stálezelená dřevina, výška cca.0,3 m, délka výhonů 1 m, plod cca 10 - 15  mm, červený, 

kyselý, trpký, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, 

džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, 

destiláty, maceráty, likéry, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, 

bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům,  

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná 

poloha,   

http://cs.wikipedia.org/wiki/Klikva_bahenn%C3%AD


plod močopudný, při horečce, průjmu, poruše močových cest a ledvin, při kapavce, plod a listy jako kloktadlo při angíně, listy na kožní 

ekzémy a infekce, řezné rány  

pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 

 

Klikva maloplodá  Vaccinium microcarpum, brusnice maloplodá  

Stálezelená dřevina, výška 0,05 m, délka výhonu 0,3 m, plod cca 5 - 8  mm, tmavě červený, 

kyselý, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, 

želé, omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, 

maceráty, likéry, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, 

perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům,  

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná 

poloha,   

plod močopudný, při horečce, průjmu, poruše močových cest a ledvin, při kapavce, plod a listy jako kloktadlo při angíně, listy na kožní 

ekzémy a infekce, řezné rány  

pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 

 

Klikla velkoplodá  Vaccinium macrocarpon,brusinka americká  

Stálezelené dřevina plazivá, výška 0,3 m, délka až 1 – 1,5 m, plod růžový, červený, 1 - 2 cm, 

nakyslý, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, čaj, džemy, želé, 

omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, 

do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a 

chlebového těsta, k dušeným masům,  

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná 

poloha,   

 

Odrůdy : 
Thunderlake – plod růžový 

Big Pearl – plod červený 

Ben Lear – plod červený 

Cranberry red – plod červený, velmi velký, 2 cm,  

Early Black – plod velký, červeno-fialový, výška 0,6 m,  

Howes – plod červený, 1,5 – 1,8 cm, výška 0,3 m,  

McFarlin – plod tmavě červený, velmi velký, 2,4 cm, 

Pilgrim – plod červený, 1,9 cm 

Stevens - / McFarlin x Potter / – plod červený, velmi velký, cca. 2 cm, 

plod močopudný, při horečce, průjmu, poruše močových cest a ledvin, při kapavce, plod a listy jako kloktadlo při angíně, listy na kožní 
ekzémy a infekce, řezné rány  

pří předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,.. 

 

Krásnoplodka Bodinierova Callicarpa bodinieri  

Émile-Marie Bodinier 1842 - 1901 francouzský botanik 

Opadavý keř, výška 3 m, plod fialový, velmi hořký,  

čerstvé nekonzujeme nevolnost, koliky, jen vařené na marmelády v kombinaci s jiným ovoce, 

sušené a pomleté do chlebového těsta, do likérů, piva, vermutů, listy na čaj při úplavici a 

bolesti břicha 

odvar kůry – močopudný, při horečce , kloktadlo, odvar listů při vodnatelnosti břišní,  

čerstvé nekonzujeme nevolnost, koliky 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Klikva_maloplod%C3%A1&action=edit&redlink=1


 

Krásnoplodka americká Callicarpa americana 

Opadavý keř, výška 2 - 3 m, plod fialový, velmi hořký,  

čerstvé nekonzujeme nevolnost, koliky, jen vařené na marmelády v kombinaci s jiným ovoce, 

sušené a pomleté do chlebového těsta, do likérů, piva, vermutů, listy na čaj při úplavici a 

bolesti břicha 

odvar kůry – močopudný, při horečce , kloktadlo, odvar listů při vodnatelnosti břišní,  

čerstvé nekonzujeme nevolnost, koliky 
 

Kudrátie tříhrotá Cudrania tricuspidata, jahodový strom,  

Opadavá dřevina, výška 10-12 m, plod červený 3 – 5 cm,  
chráněné a sluneční stanoviště, snese až – 28 C,  

plod čerstvý, sušený, vařený, dušený, na nealko-nápoje, do polévek a omáček, na marmelády, 

koláče, do likérů a vína, macerátů, listy vařené, pečené v mletém masu,  

odvar z mladé kůry, kořene  při horečce a slabosti, k vynechání menstruačního krvácení u ženy, kloktadlo při angíně,   
 

Kumquat pomerančový  Citrus japonica Fortunella −12 °C 

Po odpeckování celé na kandování, marmelády, štávy, želé, džemy, usušené a pomleté do 

sladkého těsta, jako příchuť zmzliny, do piva, likérů,  

 

Odrůdy : 

Meiwa 

Nagami 

citrusové štávy / 1-2 plody/denně a pitná voda /  snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak / 
      při předávkování a pravidelné konzumaci  aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  vyvolájí na kůži svědění, stařecké skvrny, . 

      u psů a koček aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  můžou vyvolat  zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu 
 

Kustovnice barbarská Lycium barbarum, tibetská goji 

Opadavá dřevina, výška 2 - 3 m, plod bobule červená 

Bobule syrové, sušené, vařené, kandované, na polévky a omáčky, do mletého masa, na 

zmrzliny, do piva, na likéry, mladé zelené letorosty a listy jako zelenina 
 

Odrůdy : 

Lycium barbarum var. auranticarpum     

plod při vysokém tlaku, cholesterolu, léčí játra a ledviny, při vnitřním krvácení, kura při horečce,  zevně jako kloktadlo při angíně, na 
řezné rány,  

pří předávkování a pravidelné konzumaci bolesti žaludku, překyselení,  kopřivka,.. 

 

Kustovnice čínská Lycium chinense, čínská goji 

Opadavá dřevina, výška 2 - 3 m, plod bobule oranžově-červená 

Bobule syrové, sušené, vařené, kandované, na polévky a omáčky, do mletého masa, na 

zmrzliny, do piva, na likéry, mladé zelené letorosty a listy jako zelenina 

 

Lycium chinense var. chinense 

Lycium chinense var. potaninii  

 

Odrůdy : 



Big Lifeberry
®

 

Sweet Lifeberry
®

  

Lycium chinensis var. macrocarpa Anny 

plod při vysokém tlaku, cholesterolu, léčí játra a ledviny, při vnitřním krvácení, kura při horečce,  zevně jako kloktadlo při angíně, na 

řezné rány,  

pří předávkování a pravidelné konzumaci bolesti žaludku, překyselení,  kopřivka,.. 

 

Líska americká Corylus americana 

Opadavá dřevina, výška 5 - 10 m, plod-oříšek 

oříšek čerstvý, do čokolád, cukrovinek, pražený, mletý do čokoládových nebo medových past, 

pražené, do chlebového těsta, perníků, koláčů, sušenek, na olej,  

vitamín B3, B6, kyselina listová, vitamín E 23,9 mg, hořčík 285 mg, fosfor 312 mg, fosfor 

312 mg na 100g. 55 - 62% tuků 10 - 13% bílkovin 

při pravidelné konzumaci a předávkování  dochází ke svědění kůže, otok v hrdle, snížení krevního tlaku nebo je to reakce na kombinaci 

sjinými potravinami, léky a pod, jedna z příčin je průmyslové potravinářství – bludný kruh / nezralé, napadené plísní, chemické postřiky a 

zpracované ořechy a ošetřené konzervanty,... 
 

Líska čínská  Corylus heterophylla × Corylus avellana 

Opadavá dřevina, výška 5 - 10 m, plod-oříšek 

oříšek čerstvý, do čokolád, cukrovinek, pražený, mletý do čokoládových nebo medových past, 

pražené, do chlebového těsta, perníků, koláčů, sušenek, na olej,  

vitamín B3, B6, kyselina listová, vitamín E 23,9 mg, hořčík 285 mg, fosfor 312 mg, fosfor 

312 mg na 100g. 55 - 62% tuků 10 - 13% bílkovin 

 

Odrůdy : 

Dawei 

Liaozhen 1  

Liaozhen 3 

Liaozhen 7 

Ping'ou 33 

Ping'ou 237 

Ping'ou 48 

při pravidelné konzumaci a předávkování  dochází ke svědění kůže, otok v hrdle, snížení krevního tlaku nebo je to reakce na kombinaci 
sjinými potravinami, léky a pod, jedna z příčin je průmyslové potravinářství – bludný kruh / nezralé, napadené plísní, chemické postřiky a 

zpracované ořechy a ošetřené konzervanty,... 
 

Líska obecná  Corylus avellana 

Opadavá dřevina, výška 5 - 10 m, plod-oříšek 

oříšek čerstvý, do čokolád, cukrovinek, pražený, mletý do čokoládových nebo medových past, 

pražené, do chlebového těsta, perníků, koláčů, sušenek, na olej,  

vitamín B3, B6, kyselina listová, vitamín E 23,9 mg, hořčík 285 mg, fosfor 312 mg, fosfor 

312 mg na 100g. 55 - 62% tuků 10 - 13% bílkovin 

 

Odrůdy : 
Atlas -  

Barcelona  

Butler -  

Casina 

http://www.stareodrudy.org/ovocne-stromy/l%C3%ADska/34.html
http://www.stareodrudy.org/ovocne-stromy/l%C3%ADska/34.html


Clark 

Cosford -  

Daviana 

Delta 

England Ennis  

Epsilon 

Fertile de Nottingham 

Gamma 

Geneva 

Grimo 186M 

Hallská obrovská – cizosprašná, plod podlouhle oválný,   

Kent Cob 

Jättenöt från Halle - Halle'sche Riesennuss, Bollwiller,  Halleske Jätte,  

Jefferson 

Jemtegaard 5 

Lambert Filbert - Kentish Cob,  

Lenka – raná,   

Lewis 

Lombardská bílá – samosprašná, plod podlouhle vejčitý,   

Nottingham Prolific - Pearson's Prolific, Nottingham Frühe -  

Övrigt -  

Rotblättrige Zellernuss  

Sacajawea 

Santiam 

Slate 

Theta 

Tokolyi 

Tonda di Giffoni 

Tonda Gentile delle Langhe 

Tonda Romana 

Tidig Lång Zellernöt - Lang Tidlig Zeller, Tidig Lång Zeller, Frühe Lange Zellernuss, 

Zellernöt 

Wanliss Pride 

Waterloo -  

Webbova – částečně samosprašná, plod podlouhlý,   

Webb's Prize Cob 

Willamette 

Wunder aus Bollweiler 

Yamhill 

Zeta 

při pravidelné konzumaci a předávkování  dochází ke svědění kůže, otok v hrdle, snížení krevního tlaku nebo je to reakce na kombinaci 
sjinými potravinami, léky a pod, jedna z příčin je průmyslové potravinářství – bludný kruh / nezralé, napadené plísní, chemické postřiky a 

zpracované ořechy a ošetřené konzervanty,... 
 

Líska turecká  Corylus colurna 

Opadavá dřevina, výška 20 – 25 m, plod-oříšek 

oříšek čerstvý, do čokolád, cukrovinek, pražený, mletý do čokoládových nebo medových past, 

pražené, do chlebového těsta, perníků, koláčů, sušenek, na olej,  

vitamín B3, B6, kyselina listová, vitamín E 23,9 mg, hořčík 285 mg, fosfor 312 mg, fosfor 

312 mg na 100g. 55 - 62% tuků 10 - 13% bílkovin 



 

jako podnož pro Corylus avellana a Corylus heterophylla × Corylus avellana – polokmeny, 

vysokokmeny 

při pravidelné konzumaci a předávkování  dochází ke svědění kůže, otok v hrdle, snížení krevního tlaku nebo je to reakce na kombinaci 

sjinými potravinami, léky a pod, jedna z příčin je průmyslové potravinářství – bludný kruh / nezralé, napadené plísní, chemické postřiky a 
zpracované ořechy a ošetřené konzervanty,... 
 

Lokvát japonský  mišpule japonská Eriobotrya japonica 

Stálezelená dřevina, výška 5-10 m, plod  

čerstvý, džemy, omáčky, želé, sirup, víno, pálenka, likér.  

– výsadba na chráněné a slunné místo např. u zdi, na zimu zasypat listím, zabalit do suché 

slámy nebo sena a zakrýt vrch fólií,  nebo černou neotextílií po dobu min. 5 let 

 

Odrůdy : 
Advance 

Akko 1 

Akko 13 

Blush 

Champagne 

Early Red 

Kusunoki 

Mizuho 

Mogi 

Obusa 

Tanaka  

 

Mahónie cesmínolistá Mahonia aquifolium 

Bernard McMahon 1775 – 1816 irsko-americký botanik 

Stálezelená dřevina, výška 1,5 m, plod bobule modro-černá cca. 0,8 cm, 

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!, sušená na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-

nápoje, na koláče, jako příchuť do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, 

sladkého pečiva 

 

Odrůdy : 
Bluecloud 

Bluegrape 
 

Maliník americký Rubus strigosus, maliník tvrdě štětinatý 

Opadavá dřevina, výška 0,5 - 2 m, plod červený 

Plod čerstvý, vařený, na džemy, omáčky, kompoty, želé, zmrzliny, koláče, dorty, sirup, víno, 

pálenky, likéry, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,     

 

Odrůdy : 

American Red Raspberry Varieties 

Blair 

Brandywine 

Coutant 



Crimson Beauty 

Cuthbert 

Golden Queen 

Hansell 

Kenyon 

Loudon 

Marlboro 

Meredith Queen 

Miller 

Olathe 

Pomona 

Royal Church 

Thompson 

Thwack 

Turner 

Winant 

Tags 

 

plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 

 

Maliník artický Rubus arcticus, ostružiník artický 

trvalka, výška 0,2 m, plod tmavě-červený 

Plod čerstvý, vařený, na džemy, omáčky, kompoty, želé, zmrzliny, koláče, dorty, sirup, víno, 

pálenky, likéry, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,      

 

Odrůdy : 

Rubus articus var. Stellarcticus Linda 

Rubus articus var. Stellarcticus Marika 

Rubus articus var. Stellarcticus Mespi 

plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 
 

Maliník černoplodý Rubus leucodermis 

Opadavá dřevina, výška 0,5 – 3 m, plod fialově-černý, černý 

Plod čerstvý, vařený, na džemy, omáčky, kompoty, želé, zmrzliny, koláče, dorty, sirup, víno, 

pálenky, likéry,  mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,     

 

Odrůdy : 
Rubus leucodermis var. leucodermis 

Rubus leucodermis var. bernardinus Jepson 

Rubus leucodermis var. trinitatis Berger 

plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 
obklady vředů, kožních zánětů 

 

Maliník hloholistý Rubus crataegifolius 

Opadavá dřevina, výška 1 – 3 m, plod červený,  



Plod čerstvý, vařený, na džemy, omáčky, kompoty, želé, zmrzliny, koláče, dorty, sirup, víno, 

pálenky, likéry, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,      

 

Odrůdy : 

Jingu Jengal 

plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 
 

Maliník lahodný Rubus deliciosus 

Opadavá dřevina, výška 1,5 - 3 m, plod tmavě-červený 

Plod čerstvý, vařený, na džemy, omáčky, kompoty, želé, zmrzliny, koláče, dorty, sirup, víno, 

pálenky, likéry, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,      

 

Odrůdy : 

Rubus  x tridel Benenden 

plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 
obklady vředů, kožních zánětů 

 

Maliník obecný Rubus idaeus, ostružiník maliník  
Opadavá dřevina, výška 1 – 2 m, plod červený, fialový, růžový, bílý, žlutý, černý, modrý,  

Plod čerstvý, vařený, na džemy, omáčky, kompoty, želé, zmrzliny, koláče, dorty, sirup, víno, 

pálenky, likéry,  mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,     

jednou plodící – plodí na 2letých výhonech, po odplození u země vyřežeme  

dvakrát plodící – plodí na 2letých výhonech, které můžou plodit i v dalším roce 

remontatní - plodí na jednoletých letorostech v létě a na podzim, po odplození u země 

vyřežeme 

 

Odrůdy : 
Ada – raná,  červená,  

Amity primocane  – červená plodící na podzim  

Anne primocane  – zlato-žlutá plodící na podzim 

Augusta primocane – červená plodící na podzim 

Autumn Bliss  primocane – červená plodící na podzim 

Autumn Treasure - červená plodící na podzim     

Boyne - červená plodí 1/3 léta , 

Brandywine - fialová 

Black Hawk - černá 

Bristol - černá 

Caroline primocane – červená plodící na podzim 

Cascade Dawn - červená plodí 1/3 léta, 

Cascade Delight - červená plodí 3/3 léta, 

Coho - červená plodí 3/3 léta, 

Cowichan - červená plodí 2/3 léta,     

Cumberland - černá 

Cuthbert - červená plodí 2/3 léta, 

Erika primocane – červená plodící na podzim 

Fallgold primocane – zlato-žlutá plodící na podzim 

Fertödi Aranyfürt primocane – zlato-žlutá plodící na podzim 

Fertödi Kétszertermö primocane – červená plodící na podzim 



Fertödi Rubina - červená plodí 3/3 léta, 

Fertödi Venus - červená plodí 1/3 léta, 

Glen Ample - červená plodí 2/3 léta,     

Glen Cloe - fialová plodí 2/3 léta,     

Glen Clova - červená plodí 1/3 léta, 

Glen Magna – červená plodí 

Glen Rosa – růžová až světle červená plodí 1/3 léta, 

Glencoe - černá 

Glen Fyne - červená plodí 2/3 léta, 

Glen Moy - červená plodí 1/3 léta, 

Glen Prosen  - červená plodí 2/3 léta,     

Golden Bliss – žlutá,  

Goldenwest primocane – zlato-žlutá plodící na podzim 

Golden Queen primocane – zlato-žlutá plodící na podzim 

Heritage primocane – červená plodící na podzim 

Himbo Top - červená plodící na podzim 

Honey Queen primocane – zlato-žlutá plodící na podzim 

Chemainus - červená plodí 2/3 léta,     

Jewel - černá 

Joan J. – Thornless primocane – červená plodící na podzim 

Joan Squire - červená plodící na podzim 

Josephine primocane – červená plodící na podzim 

Julia - červená plodí 

Killarney - červená plodí 1/3 léta, 

Kiwi Gold primocane – zlato-žlutá plodící na podzim 

Leo - červená plodí 3/3 léta,  

Lloyd George - červená plodí 2/3 léta,     

Malahat - červená plodí 1/3 léta, 

Malling Admiral  - červená plodí 3/3 léta, 

Malling Exploit - červená plodí 1/3 léta, 

Malling Jewel  - červená plodí 1/3 léta, 

Malling Jewel – Early Season - červená plodí 1/3 léta, 

Medea – raná, tmavě červená,  

Meeker - červená plodí 2/3 léta,     

Munger - černá 

Newburgh - červená plodí 2/3 léta,     

Octavia - červená plodí 3/3 léta, 

Ohio Everbearer - černá 

Polka primocane – červená plodící na podzim 

Rafzmach – raná, červená,  

Royalty - fialový 

Ripley - červená plodí 2/3 léta,     

Ripley primocane – červená plodící na podzim 

Rubin Bulgarski - červená plodí 1/3 léta, 

Saanich - červená plodí 2/3 léta,     

Scepter - černá 

Sceptre - červená plodící na podzim 

Schoenemann - červená plodí 3/3 léta, 

Skeena - červená plodí 2/3 léta,     

Sugana primocane - červená plodící na podzim 



Summit primocane – červená plodící na podzim 

Titan - červená plodí 1/3 léta, 

Tulameen – středně raná, plod velká, červená,  

Valentina - oranžová plodí 2/3 léta,  

Willamette - červená plodí 1/3 léta, 

Zeva Herbsternte primocane – červená plodící na podzim 

plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 

 

Maliník sněžný Rubus nivalis 

Opadavá dřevina, délka 0,3 – 1 m, plod červený 

Plod čerstvý, vařený, na džemy, omáčky, kompoty, želé, zmrzliny, koláče, dorty, sirup, víno, 

pálenky, likéry,  mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,     

plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 

 

Maliník vonný Rubus odoratus, maliník viržinský  

Opadavá dřevina, délka 2 – 3 m, květ fialový, vonný, plod červený 

Plod čerstvý, vařený, na džemy, omáčky, kompoty, želé, zmrzliny, koláče, dorty, sirup, víno, 

pálenky, likéry, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,     

plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 

 

Maliník západní  Rubus occidentalis 

Opadavá dřevina, výška 2 – 3 m, plod černý 

Plod čerstvý, vařený, na džemy, omáčky, kompoty, želé, zmrzliny, koláče, dorty, sirup, víno, 

pálenky, likéry, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,     

 

Odrůdy : 

Allen 

Blackhawk 

Dundee 

Estate - fialový 

Hannover 

Huron 

John Robertson 

Jewel 

Macblack 

Munger 

Plum Farmer 

plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 

 

Malino-ostružiník  Rubus x neglectus 

Rubus ideaus var. Strigosus x Rubus occidentalis 

Opadavá dřevina, délka 2 m, květ fialový, vonný, plod červený 



Plod čerstvý, vařený, na džemy, omáčky, kompoty, želé, zmrzliny, koláče, dorty, sirup, víno, 

pálenky, likéry, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,     

 

Odrůdy 
Brandywin - fialový 

plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 

 

Mandloň obecná Prunus dulcis, Amygdalus communis, Amygdalus 

dulcis 

Opadavá dřevina, výška 4 – 9 m, peckovice,  

mandle na pražení,  na mouku, olej, máslo, mléko, na sladké a slané pečivo, omáčky, dezerty, 

do šokolády, na likér,  

 

Prunus dulcis var. Dulcis – semena sladká 

Prunus dulcis var. Amara – semena hořká 

 

Odrůdy :  

Aldrich 

Butte 

Carmel 

Carrion 

Drake  

Ferraduel 

Ferragnes 

Fritz 

Harvey 

Jefferies 

Jordanolo 

Kaisermandel 
Kapareil  
Keilmandel 

Lauranne ® Avijor 

LeGrand 

Livingston 

Merced 

Millow 

Monarch 

Monterey 

Mono 

Mission 

Nikol  

Nonpareil 

Norman 

Padre 

Peerless 

Planada 

Price 

Ripon 



Ruby 

Sauret 1 

Sauret 2 

Sladkoplodá krajová 

Solano 

Sonora 

Thompson 

Tokyo 

Trioto 

Vama 

Weisse Krachmandel 

Winters 

Woods Colony 

Yosemite 

Zora 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

Maqua čínská  Aristotelia chilensis, Maqui 

Stálezelná dřevina, výška 4 - 5 m, červené - černé bobule 4 mm,  

chráněná poloha, po dobu prvních 5 let přes zimu zákryv bílou neotextílií, teploty až -15°C 

syrové, na sušení, vaření,dušení, kandování, na marmelády, džemy, želé, omáčky, polévky, 

sirupy, koláče, štávy, nealko a alko – nápoje, vína, destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, 

medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového těsta, knedlíků, po sklizni 

sušení mrazem a pomletí na prášek – silný antioxidant  

při horečce, kloktadlo při angíně, antioxidant 

 

Medvědice lékařská  Arctostaphylos uva-ursi 

Stálezelená dřevina, výška 0,2 – 1 m, plod šarlatově-červený, nakyslý, moučnatý, syrový, 

sušený a kandovaný, na čaje, k pečenému a dušenému masu,   

Stanoviště slunné, vlhké, rašelino-písčito-hlinité, mírně kyselé, kořenový systém až 1 m 

 

Odrůdy : 
Emerald Carpet 

Massachusetts 

Point Reyes 

list při zánětu močového měchýře, močopudný, při žlučových a ledvinových kamenech,  

při nadměrné a pravidelné konzumaci odvaru z listu poškození jater, plod  kopřivka 
 

Meruňka Briançonská  Prunus Brigantina,  

Prunus armeniaca L. brigantiaca, alpská švestka 

Opadavá dřevina, výška 4,5 - 6 m, plod žlutý, cca.3 cm,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Meruňka japonská  Prunus mume, čínská švestka, slivoň japonská 



Opadavá dřevina, výška 4 – 8 m, plod peckovice 2 – 3 cm, slupka žluto-červená, dužnina 

žlutá,  

Plody vypeckované naložené v soli, v octu. medu s příchutí katsuobushi nebo komby, barvení 

akajisou, konzumace s ryží, vařené,sušené,  náhrada zeleného čaje, šťávy, sirupy, přísada do 

likérů, do omáček 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 
 

Meruňka mandžuská  Prunus mandshurica  

Prunus armeniaca var. Mandshurica MAXIM., meruňka mandžuská 

slivoň mandžuská 

opadavá dřevina, výška 6 - 8 m, plod žlutý s červeným líčkem, 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Meruňka obecná Prunus armeniaca, Armeniaca vulgaris, armenská  

jabloň 

Opadavá dřevina, výška 8 – 12 m, plod oranžový 

Stanoviště slunné, mimo mrazivou polohu, půda propustná s max. 25% Ca, nepřemokřená, 

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudinky, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  

 

Podnože : 

Brompton - Prunus domestica cv. -  

Citation® - Zaipime - Prunus salicina × Prunus persica   

Manicot 1236 

Marunke - Prunus domestica Ackermann -  

Myrobolan B -  

Meruňkový semenáč  - roste bujně, do písčitých půd, i vyšší polohy / polokmen, sokokmen /  

M-HL-1 – meruňový semenáč slabšího vzrůstu, odolnost proti mrazu, dobrý zdravotní stav  

M-LE-1 – meruňový semenáč, odolnost proti mrazu, omezuje růst stromu, podpora plodnosti   

MY-VS-1 – semenáč myrobalánu, do sušších a lehčích půd 

MY-KL-A – vegetat. myrobalán – množ.oddělky, do sušších a lehčích půd 

Myrobalán - švestková podnož pro meruňky vhodná do sušších a lehčích půd, roste bujně / 

polokmen, vysokokmen /  

Prunus G5/22 

Rygle Zelená - do středně těžkých a těžkých půd, slabuje vzrůst cca.o 

30% / polokmen,vysokokmen /  

St. Julien A - Prunus insititia cv. -  vegetativně množená slivoň, vhodná do teplejších oblastí s 

dostatkem vláhy, / čtvrtkmen, polokmen / 

Torinel®, Avifel - P. domestica (Reine-Claude994 x Reine Claude de Bavay 

Wadeswill - švestková podnož pro meruňky a broskvoně / zákrsek,čtvrtkmen /  

Wagenheimova - švestková podnož i do těžších půd, vlhkých a kamenitých půd, / zákrsek , 

čtvrtkmen, štíhlé vřeteno /  

Wako - brzká plodnost, nevytváří odnože, do písčitohlinitých půd / zákrsek,čtvrtkmen /  
 
 

Odrůdy : 
Adriana -  



Alex - 

Alfred – plod oranžový, velmi dobrý, s. odolný 

Ananas – žlutý, štavnatý, sladko-kyselý, odolná vůči chorobám,  

Aprigold – trpaslík, plod zlato-žlutý s oranž.líčkem, aroma, s.  

Aprikyra – tmavě fialově-červená, chuť třešně, s. 

Asfcot0404 DCov Regalcot® - plod červeno-oranžový, pevný, aromatický, výborný,  

Asfcot0405 DCov Regalcot® - plod červeno-oranžový, pevný, aromatický, výborný,  

Asfcot0406 DCov Regalcot® - plod červeno-oranžový, pevný, aromatický, výborný,  

Asfcot0409 DCov Regalcot® - plod červeno-oranžový, pevný, aromatický, výborný,  

 

 

Aurora® - oranžová s červeným líčkem, velmi sladká, 

Autumn Glo – plod středně veliký, žlutá,  chuť výborná,  

Avikaline A1711 – plod oranžový 

Barbora-zraje   24.07. plod oranžový, velmi dobrý, s. 

Bebeco – sv. žlutá, mírně sladká, aromatická,    

Benmore – plod středně veliký, oranžový,  

Bergeron – plod středně veliký, oranžový s červeným líčkem, sladký, aromatický,  

Bergarouge® Avirine cov – Bergeron x Orangered,  zraje plod velký, oranžově-červený, 

chutný, atraktivní, aroma, s/c , opylovač Hargrand, Harogem, Bergeron, Flavorcot, Fantasme,  

Bergeval® - zraje 16.07., plod oranžový, dobrý, sladký, s. 

Bergeron – zraje 28.07., plod oranžový s červeným líčkem, aromatický, velmi dobrý, s. 

Betinka – plod oranžový,  

Blenheim – Royal – plod oranžový, sladký, aromatický,  

Bora – plod velký, oranžový, dužnina sladce-kyselá, aromatická, odolný, dobrá  

Brittany Gold – plod žluto-oranžový, pozdní, sladký, štavnatý 

Bhart – zraje 10.7., plod velký, světle oranžově-červený, štavnatý, dobrý, c., opylovač  

Bulida – plod velký, oranžový, chráněná poloha 

Belgida – plod oranžový 

Bredská-zraje  22.07.oranžový, velmi kvalitní 

Big Red® - plod středně velký, červený, dužnina pevná, dobrá,  

Black Velvet – plod 30 g, tmavě fialový, dužnina žlutá, štavnatá, sladko-kyselá, aroma, 

odolná,  

Bohutická – sytě žlutý s mramorovou červení, štavnatý, sladký, aromatický,  

Bredase – plod střední velikosti, plod oranžový s červeným líčkem, sladký, aromatický,  

Budapest - zraje28.07., oranžový, velký, odolný,  

Canadian White Blenheim – plod oranžový, sladký, c. 

Candela – plod velký, oranžově-červený, Velkopavlovická x SEO, sloup., c.,  

Ceglédi červená – oranžový, sladký,  

Ceglédi óriás – plod velký cca 120 g, oranžový s červeným líčkem, štavnatý, dobrý,  

Ceglédi zlatá – zraje 3.8., oranžový, sladký, chuť meruňky 

Clarina – zraje28.07, žluté s oranž. mramorováním, aroma  

Compacta – Moon Gold x NJA20, zraje28.07., oranžové s červeným líčkem, výška 2 m, s. 

Cluthastar – plod oranžový 

Cluthafire  – plod oranžový 

Cluthagold – plod velký, oranžový s červeným líčkem, dobrý,  

Cluthasun – plod oranžový 

Colorado – plod světle oranžový, pevný, nepraská, dobrý,  

Comédie – plod oranžový 

Cot-N-Candy Aprium® – plod žlutý, sladký, šťavnatý. 

http://www.vitroplant.it/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=450&Itemid=169&lang=en
http://www.vitroplant.it/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=450&Itemid=169&lang=en
http://www.vitroplant.it/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=450&Itemid=169&lang=en
http://www.vitroplant.it/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=450&Itemid=169&lang=en
http://www.tuja.hu/webaruhaz/cegledi-orias-kajszibarack.html


Černý kubánec – plod velký 35 g, tmavě fialový, dužnina žlutá, štavnatá, sladko-kyselá, 

aroma, odolná,  

Černá meruňka – x, plod tmavě fialový, štavnatý sladký, aromatický, chuť mezi myrabelkou 

a meruňkou, c., sloup,  

Delicot – plod středně veliký, oranžový s červeným líčkem, sladký, aromatický,  

Delta – raná, plod středně velký, světle oranžový s červeným líčkem, dužnina oranžová,. 

Dolgocvetna – plod oranžový 

Dunstan – plod oranžový 

Earli Autumn – plod oranžový, aromatický, pozdní, na sušení 

Earlyril – plod středně veliký, oranžový, štavnatý, dobrá,  

Early Blush – atraktivní, c 

East Siberian – plod velký 35 – 70 g, žlutý s rumělkovým líčkem, obsah 10% cukru, 2% 

kyseliny, zraje 24.7.,   

Estrella - plod červeno-oranžový 

Fantasme® -  Avikour cov – plod oranžově-červený,  

Faralia – plod velký, oranžový s červeným líčkem, dužnina sladká, aromatická,  

Farbaly – plod středně velký, oranžový s rumělkovým líčkem, dužnina sladká, pevná 

Farclo – plod středně veliký, oranžový s červeným líčkem, dužnina velmi sladká 

Fardao - plod středně velký, oranžový s červeným líčkem, dužnina sladká, jemné aroma,  

Farely  - plod středně velký, oranžový s červeným líčkem, dužnina sladká, aromatická 

Farfia - plod středně velký, oranžový s červeným líčkem, dužnina sladká, aromatická 

Farhial -  plod středně velký, oranžový s červeným líčkem, dužnina velmi sladká, aromatická 

Farius – plod středně velký, oranžový s rumělkovým líčkem, dužnina sladká, pevná, výborná,  

Farlis – plod velký, oranžový s jasně červeným líčkem, dužnina sladká, jemné aroma, 

Fartoly – plod velký, oranžový s rumělkovým líčkem, dužnina sladká, pevná, aromatická, 

výborná 

Flame Royal® - Toyesi cov – Goldstrike – plod aromatický,   

Flavour Cot® -  Bayoto cov – plod středně veliký, oranžový, aroma hrušky, pevný,  

Flavor Delight Aprium® - plod velký, oranžový,  

Flavor Giant – žlutá s růžovým líčkem, plod velký, sladký, chráněná poloha 

Flora Gold – plod světle oranžový, výborný 

Florilege  – plod oranžový 

Frisson® - plod oranžový 

Frostino - plod oranžový
 

Gabriel – plod středně veliký, oranžový,  

Gâterie - plod oranžový 

Genevieve – Larclyd -  

Goldcott – plod velký, slupka červeno- žlutá, dužnina oranžová, štavnaté, pikantní,   

Gold Nugget®- plod velký, žlutý s červeným líčkem, dobrý,  

Goldrich - Jumbo Cot® - Goldrich® sungiant - zraje 16.07.- plod sytě oranžový, velký, 

štavnatý, dobrý,c 

Gold Kist – plod oranžový, výborný, chráněná poloha 

Gönci magyar – plod oranžový s červeným líčkem, štavnatý, sladký, chutný,  

Häberli 
® - 

plod oranžový
 

Harcot-zraje 14.07.- oranžový s červ. líčkem,velký, dobré chuti, odolná m+š 

Harglow – plod jasně oranžový s červeným líčkem, sladká, pozdní, odolná, nepraská. 

Hargrand-zraje 22.07.velký, velmi dobrý,c 

Harlayne-zraje 27.07, plod světle oranžový, dobrý, odolný monilioze, -m+š,s/c 

Harogem-zraje 23.07.,  plod oranžový, červené mramorování, aroma, dobrý, s. 

AC ™ Haroblush – plod rudě rumělkový, 7-8, rezistent, výborný 



AC ™ Harojoy – plod rudě červený, 7-8, rezistent, 

Harostar cov – plod oranžový,  

AC ™ Harostar – plod rudě-rumělkově oranžový, 8, rezistent 

Harrow blush – plod středně velký, oranžový,  

Harval cov – Veecot x HW435, zraje  28.07., plod oranžový, aroma, -odolný m-dobrý 

Helena du Roussillon – plod střední, oranžový s červeným líčkem 

Henderson - plod oranžový 

Hilde – oranžově-červený, velký, aroma, štavnatý,  

Holubova-zraje 25.07.-oranž.,velký-velmi dobrý,c 

Honey Pearls™ - plod oranžový, medově sladký, odolná 

Hongfeng – zraje 6 -7, plod kvalitní, mrazuvzdorná 

Hunza - plod oranžový 

Chinese – Mormon – plod malý až středně velký, oranžový, sladký 

Iceberg – zraje 28.7.,  plod žluto-oranžový, štavnatý, chutný,  

Ivresse - plod oranžový 

Jitřenka – Aurora -zraje 25.07.-oranžový,velký-velmi dobrý 

Jumbo Cot®- Goldrich – plod žlutý,  

Karachev - plod oranžový 

Karola-zraje 08.07., žluto-oranžový s červ.líčk.-s/c-dobrý 

Katy – plod středně velký, oranžový 

Kioto® cov – zraje 18.07, plod středně veliký, oranžový s červeným líčkem, sladce-kyselý, 

dobrý, s.,  

Kompakta – plod středně velký, oranžový s červeným líčkem, sloup.  

Kráska-zraje 23.07., atraktivní-málo plodná, dobrý,  

Kuresia® – zraje 28.7., aroma, oranžově-růžová s červeným líčkem, velmi dobrá, s. 

Leala-zraje 26.07.plod oranžový s červ. líčkem - dobrý-odolná m 

Leah Cot® Aprium® - plod středně velký, oranžový,  

Lebela-zraje 22.07., plod velký, žlutooranžový-velmi dobrý 

Ledana-zraje 08.07. plod žlutooranžový s červ. líčkem, štavnatá, velmi dobrý, m 

Lednická-zraje 20.07., zlatožlutý-dobrý,aroma 

Legolda – plod velký, oaranžový,  

Lejuna-zraje 07.07., oranžový s červ. líčkem, odolná m 

Lemeda-zraje 13.07., plod středně velký, zlatožlutý kropenatý líčkem-velmi dobrý 

Lenova – raná, plod středně velký, oranžový s velmi malými s červenými tečkami,   

Lerosa - zraje 26.07., plod žlutooranžový s červeným líčkem, velmi dobrý, s. 

Leskora-zraje 02.07. plod oranžový s červeným líčkem, atraktivní,odolná m, c – s,  

Ligeti Oriáš-oranžový-velký-velmi dobrý 

Lillicot – plod středně veliký, oranžový s červeným líčkem, štavnatý, sladký, výborný 

Longyuan Tianxing – plod oranžový s červeným líčkem, dužnina oranžová, sladká, štavnatá 

Luizetova- Luizet cov - zraje 26.07.-oranžový-velmi dobrý, m 

Luna – oranžová s červeným líčkem, sladká,  

Lunafull – plod středně velký, oranžový s rumělkovým líčkem, dužnina štavnatá, pevná, 

dobrá,  

Luxing 1 –  plod velký, červeno-oranžový, dužnina sladká, štavnatá, aroma 

Luxing -  – zraje 7,  plod rumělkově-oranžový, dužnina sladká, štavnatá, aroma 

Maďarská-zraje 26.07., plod oranž.-žlutý-velmi dobrý 

Maďarská Marlenina nejlepší – zraje 28.7., plod velký, sytě žluto-oranžový s červ. líčkem, 

štavnatý, aromatický,  

Magyar kajszi C 235, plod velký, oranžový, aromatický, dobrý,  

Malice - plod oranžový 



Mandulakajszi – zraje 2.8., oranžový, velký, chutný,  

Manchurian Bush – zraje 7., plod žluto-oranžový, sladký, štavnatý,  

Marena – plod žlutavě-oranžový s červeným líčkem, velký, štavnatý, sladký, s., 

Marillenneuheiten - plod oranžový 

Mariem - plod oranžový 

Marlene Best – zraje 28.7., plod velký, sytě žluto-oranžový s červ. líčkem, štavnatý, 

aromatický,  

Marlen – raná, plod středně velký, oranžováý s červeným líčkem.  

Mari de Cenad - plod oranžový 

Marlene Best – zraje 28.7., plod velký, sytě žluto-oranžový s červ. líčkem, štavnatý, 

aromatický,  

Maskot - plod oranžový 

Medaga - plod velký, oranžový s rumělkovým líčkem, dužnina pevná, dobrá,    

Mediabell - plod velký, oranžový s rumělkovým líčkem, dužnina pevná, dobrá, štavnatá,    

Minaret-zraje 26.07., pozdní, plod oranžový s tm.červeným  líčkem,  

Mino – zraje 15.08.,velmi aromatický, oranžově-žlutý s červeným líčkem,  

Mirka – raná,  plod světle oranžový s červeným líčkem,   

Minaret 26.07., velký .-oranž.-žlutý s tmavofialovým líčkem 

Moorpark DWF – trpaslík, plod oranžový, sladký, výborné,  

Morava-zraje 17.07.-zlatožlutý-velmi dobrý-aroma 

Muscat - plod oranžový, aroma,   

Muscat de Nancy - plod oranžový, aroma,   

Nancyská-zraje 05.08.-žlutý-velký-velmi dobrý 

Newcastle Early - plod oranžový 

Ninfa – sv. oranžová, dobrá,  

Nora - středně raná, plod středně velký, světle oranžový s červeným líčkem.  

Nugget – plod oranžový 

Orange prima® coulouprima – raná, plod velký, oranžový s červeným líčkem, dužnina pevná, 

dobrá, sladko-kyselá,     

Orangered® , Blart cov - zraje 10.7., plod velký, oranžo-červený, štavnatý, v.dobrý, náchylný 

k monilióze, c.- opylovač Harlayne, Hargrand, nedá se skladovat 

Orange rubis® coulouprima – středně raná, plod středně velký, oranžový s rumělkovým 

líčkem, dužnina pevná, dobrá,    

Palava-zraje 14.07., raná až středně raná, plod zlatožlutý s  tmavě červeným líčkem, velmi 

dobrý-aroma 

Pannónia kajszi – plod středně velký, oranžový s karmínovým líčkem,  

Patterson - plod oranžový 

Paviot-zraje 25.07.-velmi dobrý-atraktivní 

Pieve – středně raná, plod středně velký, žlutý s rumělkovým líčkem, dužnina pevná, 

aromatická, výborná, praská,      

Pixie-Cot Miniature – plod velký, oranžový 

Puget Gold - plod žlutý 

Perfection – plod střední, oranžový,  

Perle cot - plod oranžový 

Pieve - plod oranžový 

Pinkcot®cotpy (cov) – raná, plod velký, žluto-oranžový s červeným líčkem, dobrý,   

Portici - plod středně velký, žluto-oranžový s červeným líčkem, dužnina aromatická,výborná,    

Priabel - plod velký, oranžový s červeným líčkem, dužnina aromatická,výborná, sladká,    

Pricia® - velmi raná, plod velký, oranžový s červeným líčkem, dužnina aromatická,výborná,  

Primaris - raná, plod velký, oranžový s červeným líčkem, dužnina aromatická,sladká,  



Primaya - raná, plod velký, žluto-oranžový s červeným líčkem, dužnina aranžová, dobrá 

Primius - raná, plod středně velký, oranžový s červeným líčkem, dužnina aranžová, dobrá, 

aromatická 

Priusaděbnyj-zraje 08.07.-dobrý,odolná m 

Radka – V66052 x Kišiněv 5-17-103, velmi raná, zraje 3.7., plod středně velký, oranžový 

s červeným líčkem, štavnatý, sladký,  

Rafel - plod oranžový 

Rakovského-zraje 10.08.-oranž.-velký-velmi dobrý 

Red Roussillon – plod červeno-oranžový, velmi vonný, sladký, atraktivní, s., vyžaduje 

chráněnou polohu,   

Rival - plod oranžový 

Robata - plod oranžový 

Rouge du Roussillon – plod velmi vonný, sladký, s., vyžaduje chráněnou polohu,   

Royal Rosa - plod oranžový s červeným líčkem,  

Rubista® - plod tmavě červený, dužnina oranžová, sladká, štavnatá, aromatická,   

Ruby orange – oranžová až tmavě červená, aroma,  

Růžová pozdní-15.08.-růžově-žlutý-dobrý 

Sabinovská-zraje 15.07.-žlutý,velký-velmi dobrý 

San Castrese – plod žlutý, průměrná 

Shuoguang - zraje 7, plod oranžový, dužnina štavnatá 

Skaha - plod oranžový 

Soledano – plod velký, oranžově-červený, sladký, aromatický, chutný, chráněné a teplé 

polohy,  

Somo - plod oranžový 

Sophia – velkopavlovická x SEO, plod velký, červeno-oranžový, dobrý, sloup, c.,  

Sortilège - plod oranžový 

Spring Blush® -plod středně velký, oranžový s červeným líčkem, dužnina pevná, dobrá 

Stark Early Orange –  

Stella - plod středně velký, žlutě-oranžový, dužnina pevná, dobrá 

Sublime – plod červeno-oranžový 

Sugar Pearls - plod oranžový 

Sundrop-zraje 16.07.plod středně veliký, oranžový, sladký, dobrý, c 

Sylred® - plod oranžový 

Svatava – raná,  plod středně velký, světle oranžový s tm. červeným líčkem. šťavnatá, sladká 

Svatoambrožská-zraje 09.08.-karmínový-koření 

Sweetred - plod oranžový 

Sylvercot®versyl cov - podobný odrůdě Pinkcot 

Tardicot® - mutace Bergeron, zraje 07.08., slupka oranžově-červená,  

Tardif de Tain cov – plod oranžově-červený, aroma,  

Tardif de Valence cov - plod oranžový 

Tilton – slupka červeno-zlatožlutá,  

Tomcot-zraje 15.07., plod velký, oranžový s rumělkovým líčkem, atraktivní, sladký, 

aromatický 

Trevatt – plod středně velký, žluto-oranžový, chráněná poloha 

Triumph North –  plod oranžově-žlutý, dužnina oranžová, štavnatá, sladká, odolná,  

Trnavská-08.08.-sytě oranžový-dobrý 

Tsunami® - plod velký, červeno-oranžový, sladký, dobrý,  

Uherská – 20.07. štavnatá, sladká,  

Valley Gold – plod velký, žlutý 

Veecot-zraje 24.07.-oranžový do červena -méně šťavnatý, c. 



Vegama- plod oranžový s červeným líčkem, sladko-kyselá, štavnatá, zraje 25.07., odolná m 

Velkopavlovická-zraje 21.07, plod zlatožlutý-aroma 

Velita – plod oranžový 

Veharda-zraje 22.07., bl. oranžový-dobrý 

Vertige® - plod oranžový 

Veselka-zraje 09.07.- velký, oranžový-atrakt.-velmi dobrý 

Vesna-zraje 11.07.-bl.žlutý s červ. líčkem -slivoňová chuť, c 

Vestar-zraje 25.07.-velký - oranžový -atraktivní, p 

Vick Royal® - Toyaco cov, Markename in Frankreich Tom Cot® - plod oranžový,  

Vulcan – Riwaka 5/67 -  velmi velký, plod sytě oranžové s červeným líčkem,  dužnina 

oranžová, pevná,  

Vynoslivyj-zraje 28.07.-dobrý-odolná m 

Wenatchee Moorpark – slupka žlutá, dužnina žlutá,  

Wenatchee Moorpark - plod oranžový 

Xinshiji – zraje 6-7, plod velký, atraktivní, aroma 

Zetka – raná , plod středně velký,  oranžový s červenými skvrnami, šťavnatá.  

Želešická-zraje 30.07.-bl.oranžový-načervenalý 

 

c-cizosprašná, s/c-částečně cizosprašná,m- mráz, š- šárka, p-špatná odlučitelnost od pecky 

 

plod při chudokrevnosti, při horečce, zácpě, semeno na olej – suchou pleť, ekzémy,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 
 

Meruňka purpurová  Prunus x dasycarpa 

Slivoň huňatoplodá 

opadavá dřevina, výška 3 – 9 m, plod purpurověčerný 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 

 

Meruňka sibiřská  Prunus sibirica  
Slivoň sibiřská 

opadavá dřevina, výška 3 m, plod žlutý s červeným líčkem, cca. 2 -3 cm 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Meruňko-švestka  

Aprimira® - plod středně velký, zlato-žlutý, aromatický, pikantní, sklizeň 8, odolný 

Prunus hybrid pluot ® Flavor Deli - převládá chuť meruňky  

Prunus hybrid pluot ® Flavor Supreme 

opadavá dřevina, výška 6 - 10 m,  plod mramorový zeleno-červený, sladký, štavnatý, převládá 

chuť meruňky, zraje IX, c.. dužnina purpurová,  

Prunus hybrid pluot ® Purple Candy ® 159 PSI Purple 

opadavá dřevina, výška 6 - 10 m,  plod fialový, sladký, štavnatý, převládá chuť meruňky, 

zraje IX, c. 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 
 



Meruňko-třešeň 
plod tmavě fialový,  

 

Odrůdy : 

Aprikyra ®  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 
 

Meruzalka alpská Ribes Alpinum, rybíz alpský 
 Opadavá dřevina, výška 1 – 1,5 m, plod červený 
 

Rez vejmutovková - Cronartium ribicola napadající pětijehličné druhy borovic / Pinus strobus, flexilis, lambertiana, parviflora, peuce, 

wallichiana, cembra,  pumila, aristata,.. hostící na druzích rodu Ribes 

plod  protizánětlivý, antioxidant, močopudný, posiluje imunitu, udržuje pružné stěny krevního systému, při dně, při šerosleposti, listy      

     jako kloktadlo při angíně  

 v listech obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání,  
 

Meruzalka krvavá  Ribes sanguineum 

Opadavá dřevina, výška 1,5 - 2 m, plod fialově-černý, 1 cm,  

 

Odrůdy : 

King Edward VII 

Pulborough Scarlet 

White Icicle 

plod  protizánětlivý, antioxidant, močopudný, posiluje imunitu, udržuje pružné stěny krevního systému, při dně, při šerosleposti, listy      
     jako kloktadlo při angíně  

 v listech obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání,  

 

Meruzalka zlatá Ribes aureum 

Opadavá dřevina, výška 1 – 3 m, bobule fialově-černé, aromatické 

Plod syrový, vařený, kandovaný, na marmelády, želé, zavařeniny, koláče, polévky a omáčky, 

do piva, likérů, pálenky, na víno 

 

Odrůdy : 

Jasik Velde black 

Jasik Velde dark 

Jasik Velde black selection 

Jasik Velde black early 

Jasik Velde yellow fruit 

Ribes aureum Fourberry  Black Saphir® 

Fourberry Black Gem® 

Fourberry Black Pearl® 

 

 

podnože pro roubování rybízu a angreštu :  

ME-LS-A - pro roubování angreštu. 

ME-LS-B - pro roubování rybízu 

ME-LS-C pro roubování rybízu a angreštu 



plod  protizánětlivý, antioxidant, močopudný, posiluje imunitu, udržuje pružné stěny krevního systému, při dně, při šerosleposti, listy      

     jako kloktadlo při angíně  

 v listech obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, 

  

Mirabelka syrská  Prunus domestica syriaca, slivoň, mirabelka  

Opadavá dřevina, bez trnů, samosprašná, výška 8 m, plod kulovitý, zlato-žlutý, od pecky, 

sladký, aromatický,  

 

Podnože:  

semenáč myrobalánu, ne na pravokořenné ! – malé plody,  

 

Odrůdy : 
Nancyská 

Bellamira® 

Blaues Kriecherl 

Frühe Mirabelle 

Nancy  

Metz 

Miragrande® 

Spenling 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Mirabelka vosková Prunus domestica subsp. insititia ( L.) var. cerea  

 

Odrůdy : 
Flotovova  mirabelka – slupka žlutá, dužnina od pecky, žlutá, kořenitě sladká, Konzum 

červenec. 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Mišpule japonská  Eriobotrya japonica 

Stálezelená  dřevina, výška 6 - 10 m,  plod červeno-hnědá malvice 3 – 5 cm, měká je sladká, 

pikantní chutí po broskvích-citrusech a mangu. Max. – 1°C.  

plod při průjmech, odvar kůry snižují hladinu cukru v moči,  při nadměrném ukládání cukru v játrech, 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Mišpule německá Mespilus germanica 

opadavá dřevina výška 6 - 8 m,  plod červeno-hnědá malvice 2 – 5 cm,  podnož hruška, 

kdoule, hloh,  

Plod syrový jako hnilička / konzumace čerstvých semen může způsobit při větší konzumaci 

k selhání dýchání /, na marmelády se skořicí, džemy, omáčky, pudinky, želé, koláče, 

promíchané s medem 1:1 nebo s nastrouhaným parmazánem / nebo tvarohem / 1:1  namazaný 

na žitný chléb, na kompoty, kandování, sušení a pomletí do perníků, chlebového těsta, do 

ovocných štáv, likérů, vín, do medu, na pálenku, sušené na ovocný čaj – při choleře, střevních 

poruchách a průjmu, při kocovině, 



polovyzrálé plody navléct na 1 m niť  a zavěsit  nebo položit do bedýnek vyložené křenovým 

listem, slámou nebo senem a nechát dozrát nebo po přejití prvním mrazem, chuť jablečného 

pyré, Léčivé účinky – při choleře, průjmu, horečce, nadýmání žaludku, při kocovině 

Obsahuje - 8% vlákniny, 1,5 % organických kyselin, pektin, třísloviny, vitamín 

B2,C,minerální látky horčík, draslík, sodík 

 

Odrůdy: 

Hollandia, Nottingham 

Ruská 

Giant 

Royal 

Obr z Bréd 

Dutch Medlar 

Common Medlar 

Seedless 

Westerveld 

 

Mespilus germanica var abortiva  - malvice bez semen 

Mespilus germanica var argenteo-variegata s bílými panašovanými listy   

Mespilus germanica var Aureo-variegata se žlutými panašovanými listy  

Mespilus germanica var gigantea – velkoplodé malvice 

 

plod při průjmech, odvar kůry snižují hladinu cukru v moči,  při nadměrném ukládání cukru v játrech, 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 
 

Morušovník bílý  Morus alba 

opadavá dřevina výška 15 - 20 m,  plodenství bílé - růžové, tmavě fialové, 1 - 3 cm,  

čerstvé, plody syrové, sušené, kandované, na marmeládu a želé, polévky a omáčky,  na čaj, 

víno, pálenku, mladé listy do zeleninových salátů, starší na špenát, starší listy usušené – 

podrcené do chlebového těsta 1 : 5 

 

Odrůdy : 
Bílý ovocný  

Beautiful  

Czornobrova 

Girardi  

Pakistán 

Shangri La  

Silk Hope 

Sladký levandulový 

Wellington 

 

plod močopudný, při zácpě, vysokém krevním tlaku, odvar z listů při horečce, odvar z kořene protizánětlivý při angíně,  

při předávkování a pravidelné konzumaci průjmy, míza a nezralé ovoce halucinace, žaludeční nevolnost, zvracení 

 

Morušovník černý  Morus nigra 

opadavá dřevina výška 15  m,  plodenství bílé - růžové, tmavě fialové, 1 - 3 cm,  



čerstvé, plody syrové, sušené, kandované, na marmeládu a želé, polévky a omáčky,  na čaj, 

víno, pálenku, , mladé listy do zeleninových salátů, starší na špenát, starší listy usušené – 

podrcené do chlebového těsta 1 : 5 

 

Odrůdy : 

Black Persian 

Chelsea 

Kaester 

Nero Di Caserta 

Trnavská 

Wellington 

plod močopudný, při zácpě, vysokém krevním tlaku, odvar z listů při horečce, odvar z kořene protizánětlivý při angíně,  

při předávkování a pravidelné konzumaci průjmy, míza a nezralé ovoce halucinace, žaludeční nevolnost, zvracení 

 

Morušovník červený Morus rubra 

opadavá dřevina výška  10 - 15 m,  plodenství  červené -fialové , 2 -3 cm,  

čerstvé, plody syrové, sušené, kandované, na marmeládu a želé, polévky a omáčky,  na čaj, 

víno, pálenku, , mladé listy do zeleninových salátů, starší na špenát, starší listy usušené – 

podrcené do chlebového těsta 1 : 5 

plod močopudný, při zácpě, vysokém krevním tlaku, odvar z listů při horečce, odvar z kořene protizánětlivý při angíně,  

při předávkování a pravidelné konzumaci průjmy, míza a nezralé ovoce halucinace, žaludeční nevolnost, zvracení 

 

Morušovník kagayamský Morus kagayamae 
opadavá dřevina výška  8  m,  plodenství  červeno - černé, 1 - 3 cm,  

čerstvé, plody syrové, sušené, kandované, na marmeládu a želé, polévky a omáčky,  na čaj, 

víno, pálenku,  

plod močopudný, při zácpě, vysokém krevním tlaku, odvar z listů při horečce, odvar z kořene protizánětlivý při angíně,  

při předávkování a pravidelné konzumaci průjmy, míza a nezralé ovoce halucinace, žaludeční nevolnost, zvracení 

 

Morušovník pakistánský  Morus Macrura 

opadavá dřevina výška  8 - 10 m,  plodenství  fialové - černé, 5 - 8 cm,  

čerstvé, plody syrové, sušené, kandované, na marmeládu a želé, polévky a omáčky,  na čaj, 

víno, pálenku, , mladé listy do zeleninových salátů, starší na špenát, starší listy usušené – 

podrcené do chlebového těsta 1 : 5 

plod močopudný, při zácpě, vysokém krevním tlaku, odvar z listů při horečce, odvar z kořene protizánětlivý při angíně,  

při předávkování a pravidelné konzumaci průjmy, míza a nezralé ovoce halucinace, žaludeční nevolnost, zvracení 

 

Muďoul trojlaločný - Asimina triloba, banán severu, papája 

trojlaločná 

Opadavá dřevina, výška 4 – 12 m, plod žluto-zelený, 5 – 15 cm, chuť manga-melounu-banánu 

-vanilky, sladký, semena a listy jedovaté / podrcené v nálevu jako insekticid / , -25 C,  

Stanoviště slunné - polostín, mírně vlhké, chráněné, v prvních 3 – 5 letech zimní zákryv 

Plod dužniny – čerstvý, na koláče, zmrzlinové poháry, nedoporučuje se plod konzervovat 

nebo delší uskladnění 



 

Odrůdy : 

Al horns 

Belle 

Convis 

Davis 

Ford amed 

Georgia 

Holber brink 

Lady D 

Luigi 

Lynn's Favorite 

Mango 

Mary Foos Johnson 

Mitchel 

Nyomi's delicious 

Overleese 

PA Golden 

Prima 

Prolific 

Rapahannock 

Rebecas Gold 

Ruby keanen 

SAA Overlease 

Salls 

Shenandoah 

Sibley 

Strong 

Sunflower  

Sun-Glo 

Susquehanna 

Sweet Alice 

Sweet Virninia 

Tailor 

Taytwo 

Tollgate 

Wells 

Wilson 

 

plody - projímadlo, prášek ze semen na vši,   

 listy a semeno toxické, listy způsobují kožní zánět, prášek ze semen - biopostřik na mšice 

 

Muchojeřáb Jackův  Amelasorbus jackii  

Opadavá dřevina, výška 1 – 2 m, plod   

plod čerstvý, vařený, sušený, kandovaný, na přípravu sušeného masa, piva, chleba, na 

marmelády, džem, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, 

odvar z kůry při vnitřním krvácení, při průjmu, odvar z listů při žaludečních a střevních potížích, zevně jako dezinfekce 

 



Muchovník  hladký Amelanchier laevis  

Opadavá dřevina, výška 8 m, plod purpurově-černý, sladký,  

čerstvý, sušený, vařený, kandovaný, při přípravě sušeného masa, piva, chleba, na marmelády, 

džem, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, 
 

Odrůdy : 
Cumulus  

Prince Charles  

RJ Hilton 

Snowcloud 

odvar z kůry při vnitřním krvácení, při průjmu, odvar z listů při žaludečních a střevních potížích, zevně jako dezinfekce 

 

Muchovník kanadský  Amelanchier canadensis   

Opadavá dřevina, výška 0,5 – 8 m, plod tmavě fialový, 0,5 – 8 cm, sladká,  

čerstvé, sušené, vařený, kandované, při přípravě sušeného masa, piva, chleba, na marmelády, 

džem, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, 
 

Odrůdy : 
Balerina 

Glennform - Rainbow Pillar®  

Grape Pear 

Princ William 

Poires 

Prince William – výška 2 – 3 m, plod 1 – 1,5 cm, velmi dobrý, 

Rainbow Pillar  

Spring Glory 

Sprizam - Spring Glory® 

Sweet 

Tradition 

Trazam - Tradition® 

 

odvar z kůry při vnitřním krvácení, při průjmu, odvar z listů při žaludečních a střevních potížích, zevně jako dezinfekce 

Muchovník klasnatý Amelanchier spicata 

Opadavá dřevina, výška 1,5 – 2  m, plod purpurově-černý, sladký,  

čerstvý, sušený, vařený,kandovaný, při přípravě sušeného masa, piva, chleba, na marmelády, 

džem, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, 

 

Odrůdy : 
Bluemoon 

Rajamaki 

odvar z kůry při vnitřním krvácení, při průjmu, odvar z listů při žaludečních a střevních potížích, zevně jako dezinfekce 

Muchovník krvavý Amelanchier sanguinea 

Opadavá dřevina, výška 3 m, plod purpurově-černý, tmavě-modrý, sladký,  

čerstvý, sušený, vařený, kandovaný, při přípravě sušeného masa, piva, chleba, na marmelády, 

džem, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, 

 



Muchovník Lamarckův Amelanchier lamarckii  

Amelanchier laevis x Amelanchier arborea x Amelanchier canadensis 

Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, rytíř de Lamarck 1744 – 1829 francouzský botanik 

Opadavá dřevina, výška 2 - 5 m, plod 1 cm, modrý, sladký,  

čerstvý, sušený, vařený, kandovaný, při přípravě sušeného masa, piva, chleba, na marmelády, 

džem, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, 

odvar z kůry při vnitřním krvácení, při průjmu, odvar z listů při žaludečních a střevních potížích, zevně jako dezinfekce 
 

Muchovník nízký Amelanchier humilis  

Opadavá dřevina, výška 2 - 4 m, plod černý, sladký,  

čerstvý, sušený, vařený, kandovaný, při přípravě sušeného masa, piva, chleba, na marmelády, 

džem, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, 

odvar z kůry při vnitřním krvácení, při průjmu, odvar z listů při žaludečních a střevních potížích, zevně jako dezinfekce 

 

Muchovník okrouhlolistý Amelanchier rotundifolia  

Opadavá dřevina, výška 1 - 3 m, plod tmavě modrý, černý, sladký,  

čerstvý, sušený, vařený, kandovaný, při přípravě sušeného masa, piva, chleba, na marmelády, 

džem, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, 

odvar z kůry při vnitřním krvácení, při průjmu, odvar z listů při žaludečních a střevních potížích, zevně jako dezinfekce 

 

Muchovník olšolistý  Amelanchier alnifolia  

Opadavá dřevina, výška 8 - 12 m, plod fialový, 0,5 – 1,5 cm, sladká, ořechová,  

čerstvé, sušené, vařený, kandované, při přípravě sušeného masa, piva, chleba, na marmelády, 

džem, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, 

 

odrůdy: 

Bluesun 

Martin 

Obelisk 

Princ Wiliam 

Smoky 

Thiessen 

odvar z kůry při vnitřním krvácení, při průjmu, odvar z listů při žaludečních a střevních potížích, zevně jako dezinfekce 

 

Muchovník oválný Amelanchier ovalis  

Opadavá dřevina, výška 5 m, plod purpurově-černý, sladký,  

čerstvý, sušený, vařený, kandovaný, při přípravě sušeného masa, piva, chleba, na marmelády, 

džem, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, 

odvar z kůry při vnitřním krvácení, při průjmu, odvar z listů při žaludečních a střevních potížích, zevně jako dezinfekce 

 

Muchovník prostřední Amelanchier intermedia 

Opadavá dřevina, výška 6 m, plod purpurově-černý, sladký,  

čerstvý, sušený, vařený,kandovaný, při přípravě sušeného masa, piva, chleba, na marmelády, 

džem, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, 



 odvar z kůry při vnitřním krvácení, při průjmu, odvar z listů při žaludečních a střevních potížích, zevně jako dezinfekce 

 

Muchovník stromovitý Amelanchier arborea  

Opadavá dřevina, výška 5 – 15 m, plod červeno-fialový, 0,5 – 1,5 cm, sladká,  

čerstvé, sušené, vařený, kandované, při přípravě sušeného masa, piva, chleba, na marmelády, 

džem, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, 

Robin Hill - výška 8 m, plod červený, sladký 

 

Muchovník velkokvětý Amelanchier × grandiflora 
 Amelanchier arborea x Amelanchier laevis  

Opadavá dřevina, výška 4 – 8 m, plod červený - tmavě fialový, sladký,  

čerstvý, sušený, vařený, kandovaný, při přípravě sušeného masa, piva, chleba, na marmelády, 

džem, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty 

 

Odrůdy : 
Autumn Brilliance 

Ballerina – výška 4 m, plod tmavě fialový, velmi dobrý, 

Prince Charles  

Princess Diana 

odvar z kůry při vnitřním krvácení, při průjmu, odvar z listů při žaludečních a střevních potížích, zevně jako dezinfekce 

 

Muchovník výběžkatý Amelanchier stolonifera  

Opadavá dřevina, výška 1,5 m, plod purpurově-černý, sladký,  

čerstvý, sušený, vařený, kandovaný, při přípravě sušeného masa, piva, chleba, na marmelády, 

džem, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, 

odvar z kůry při vnitřním krvácení, při průjmu, odvar z listů při žaludečních a střevních potížích, zevně jako dezinfekce 

 

Myrobalán Blireův  Prunus x blireiana  

/ Prunus mume x Prunus cerasifera Pissardii / 

opadavá dřevina, výška 3 – 9 m, plod fialově-červený 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 
 

Myrobalán třešňový  slivoň třešňová,  

Slivoň myrobalán Prunus cerasifera 

Opadavá dřevina, výška 9 m. plod načervenalý, Podnož ze semen 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 

 

Nektarinka obecná Prunus persica var.Nectarina, Persica vulgaris 

convar laevis  

Opadavá dřevina, výška 5 m, plod zelenožlutý, oranžový, červený, červenožlutý,  

 

Odrůdy : 



Arrington - zraje 7 – 8. , plod šarlatově červený, dužnina žlutá, 

ArticGlo - zraje 7. – 8.,, plod růžově-purpurově červený, dužnina bílá, 

Arctic Belle - zraje 8., plod růžově červený, dužnina bílá, 

Arctic Gold - zraje 8. – 9.,, plod růžově červený, dužnina bílá, 

Arctic Jay - zraje 8.,, plod růžově červený, dužnina bílá, 

Arctic Pride - zraje 9., plod růžově purpurově červený, dužnina bílá  

Arctic Star – zraje 7., plod růžově červený, dužnina bílá, 

Arctic Sweet - zraje 7. – 8., plod růžově červený, dužnina bílá, 

Balkonela -  

Big Top®- Prunus persica var. nucipersica Zaitabo® – zraje 8, plod červený, dužnina žlutá, 

sladká 

Blind® -  zraje 8, plod kobliha, žluto-červený, dužnina, sladká, aromatická, s. 

Bradley - zraje 7. , plod šarlatově červený, dužnina žlutá, 

Concettina®+ -  zraje 7/8, plod kobliha, karmínově červený, dužnina bílá, sladká, aromatická, 

s. 

Diamant Bright -  

Early Devil - plod velký, rubínově-červený, dužnina žlutá, sladká, od pecky, s. 

Early Platicarpa®  zraje 7/8, plod kobliha, sv. červený, dužnina bílá, sladká, aromatická, s. 

Early Sandwich®  -  zraje 8, plod kobliha, sv. červený, dužnina bílá, sladká, aromatická, s. 

Early Rivers – zraje , dužnina bílá,  

Early Sungrand – zraje  15.8., plod červený,  žíhaný, žlutomasý, šťavnatý , sladko-kyselý , 

aromatický , velmi dobrý, s., náchylnost k houbovým chorobám,  

Emeraude - zraje 8.,, plod růžově-purpurově červený, dužnina bílá, 

Easternaglo - zraje 7. – 8. , plod šarlatově červený, dužnina žlutá, 

Fantasia - zraje 8. – 9., plod velký, šarlatově červený, dužnina žlutá, 

Flamin Fury ® PF 11 - zraje 7 – 8. , plod šarlatově červený, dužnina žlutá, 

Flavortop - zraje 7. – 8., plod karmínově červený, dužnina žlutá, nejde od pecky 

AC ™ Harflame - HW 107 – plod červeno žlutý, rezistent 

AC ™ Harblaze - HW 104  - zraje 7 – 8. , plod šarlatově červený, dužnina žlutá, sladká, 

rezistent 

Harco – zraje 18.8., plod tmavě červený, dužnina oranžově-žlutá, sladká, od pecky 

Hardired – zraje 8. slupka červená, dužnina žlutá 

Harflame - zraje 7 – 8. , plod šarlatově červený, dužnina žlutá, 

Honeyblaze - zraje 7 – 8. , plod karmínově červený, dužnina žlutá, 

Honeykist - zraje 8. , plod karmínově červený, dužnina žlutá, 

Honey Royal - zraje 8., plod karmínově červený, dužnina žlutá, 

Jade - zraje 7., plod karmínově červený, dužnina bílá, 

Jalousie® zraje 8, plod kobliha, oranžově-červený, dužnina žlutá, sladká, aromatická, s. 

John Rivers – zraje , dužnina bílá, 

Lord napier - zraje , dužnina bílá, 

Mayfire – zraje 7., plod oranžově-červený, dužnina žlutá,  

Mericrest – Nectarest x Merideth,  zraje 25.8., plod červeno-žlutý , dužnina žlutá, s. 

Mesembrine®+ -  zraje 8, plod kobliha, oranžově červený, dužnina žlutá, sladká, aromatická, 

s. 

Mid Red - Zaimigo – zraje 15.9., plod tmavě červený, atraktivní , oranžovo - žlutá dužina ,, 

sladký, aromatický, s., náchylnost k houbovým chorobám, 

Nataly - zraje 

Nectacrest – zraje 9., plod červeno-žlutý, dužnina bílá, s. 

Nektared - zraje  

NJN 100 - zraje 7., plod růžově červený, dužnina bílá, 



Oriane® - zraje 8, plod kobliha, červený, dužnina žlutá, sladká, aromatická, s.            

Oriola®  zraje 8/9, plod kobliha, oranžově červený, dužnina žlutá, sladká, aromatická, s. 

Orion® -  zraje 8, plod velký, červený, dužnina žluto-načervenalá, sladká, aromatická, s. 

Ornella®  zraje 8, plod kobliha, červený, dužnina žlutá, sladká, aromatická, s. 

Pineapple - zraje , dužnina bílá, 

Platerina Gialla®  -  zraje 8, plod kobliha, červený, dužnina, sladká, aromatická, s. 

Platicarpa Bianca® -  zraje 8, plod kobliha, červený, dužnina bílá, sladká, aromatická, s. 

Platina® -  zraje 8, plod kobliha, karmínově červený, dužnina žlutá, sladká, aromatická, s. 

Queen Gian – zraje 8, plod velký, fialový,  

Redgold - zraje 8.- 9., plod velký, šarlatově červený, dužnina žlutá, 

Rose Diamond - zraje 

Royal Gem - plod velký, tmavě červený, dužnina bílá, sladká, od pecky, s. 

Snow Giant – zraje 15.9., dužnina bílá,  

Snow Queen - Sněhová královna- zraje 10. – 15 .8., plod jasně červený, štavnatý, sladký, s., 

bílá dužnina, náchylnost k houbovým chorobám 

Sandwich Weiss® -  zraje 7/8, plod kobliha, karmínově červený, dužnina bílá, sladká, 

aromatická, s. 

Stark® Crimson Snow™ -  plod tmavě červený, dužnina bílá, s. 

Stark Red Gold -  zraje 8, plod velký, červený, dužnina žluto-načervenalá, sladká, aromatická, 

s. 

Snow Drop® - plod velký, červený, dužnina bílá, sladká, aromatická, s. 

Snow Queen – zraje 7/8, plod červený, dužnina bílá 

Stark® HoneyGlo™ - zraje 8., mobilní zeleň – na zimu do studeného skleníku,  

Stark ® Ovation - zraje 9., plod šarlatově červený, dužnina žlutá, 

Stark® SunGlo – zraje 8., plod červeno-oranžový, dužnina  

Summer Beaut - zraje 8. , plod šarlatově červený, dužnina žlutá, 

Sunglo - zraje 8., plod oranžovo-šarlatovo červený, dužnina žlutá, 

Swett Platicarpa® zraje 7/8, plod kobliha, červený, dužnina, sladká, aromatická, s. 

Tena – zraje 28.7., plod tmavě červený, dužnina žlutá, štavnatá, aromatická   

Topaze -  zraje 9., plod velký,  růžově červený, dužnina bílá  

UFO 3®+ -  zraje 7, plod kobliha, karmínově červený, dužnina bílá, sladká, aromatická, s. 

UFO 4®+ -  zraje 7, plod kobliha, tmavě červený, dužnina bílá, sladká, aromatická, s. 

Venus – zraje 5.9., plod tmavě červený, dužnina žlutá, od pecky,  

Westbrook – zraje 7. , plod šarlatově červený, dužnina žlutá,  

Yumm Yumm – zraje 7.,plod tmavě červený, dužnina bílá, sladká, odolná,   

Zephyr - zraje 9., plod velký,  růžově červený, dužnina bílá, 

 

Ošetření proti houbovým chorobám 

Po opadu listu při teplotě cca. 10 C postřik síranem měďnatým nebo dithanem 

Začátkem března při teplotě cca. 5 – 10 C postřik síranem měďnatým nebo dithanem 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Nektarinka Simonova  

 Prunus  simonii, Persica simonii Decaisne, Prunus persica / Linnaeus / Batsch var nectarina 

Maximowicz..  

Opadavá dřevina, výška 5-8 m, plod červený, aromatický, chutný,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 



Nektarinka švestka  Prunus persica x Prunus americana 

Opadavá dřevina, výška 5 - 6 m, plod červemno-šedý, dužnina bílá,  

 

Odrůdy : 

Spice Zee 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 
 

Orangequat pomerančový Citrus Satsuma × 

Fortunella Meiwa kumquat  

citrofortunella Nippon, Citrus sinensis × Citrus japonica 

dřevina, výška  m, plod ž, cca  cm, chráněná poloha, nesnese přemokření, - 10 °C 

Po odpeckování celé na kandování, marmelády, štávy, želé, džemy, usušené a pomleté do 

sladkého těsta,  jako příchuť zmzliny, do piva, likérů,  

 

Odrůdy : 

Nippon  

citrusové štávy / 1-2 plody/denně a pitná voda /  snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak / 
      při předávkování a pravidelné konzumaci  aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  vyvolájí na kůži svědění, stařecké skvrny, . 

      u psů a koček aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  můžou vyvolat  zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu 

 

Ořechovec dřípatý  Carya laciniosa  
Opadavá dřevina, výška 20 – 30 m, plod ořech – sladký 

listy, zelený obal plodu, kořen, zelené letorosty obsahují toxický juglon – bio- insekticid na 

parazitické červy, a pod., bio- herbicid,  

zmrzlina, na koláče, sušenky, chleba, do zeleninových a ovocných salátů, k masu, těstovinám,  

jarní míza na sirupy,  

 

Odrůdy : 

Fayette 

Henry 

Pleasant Creek 

LeatherLeaf 

mládé letorosty uvařené v páře jako obklad při bolesti hlavy, odvar z kůry zevně jako obklad při revmatických bolestech kloubů, 

kloktadlo při angíně, sladké semena syrové a vařené do sladkého a chlebového těsta,  

při pravidelné konzumaci a předávkování  dochází ke svědění kůže, otok v hrdle, snížení krevního tlaku nebo je to reakce na kombinaci 

sjinými potravinami, léky a pod, jedna z příčin je průmyslové potravinářství – bludný kruh / nezralé, napadené plísní, chemické postřiky a 
zpracované ořechy a ošetřené konzervanty,... 
 

Ořechovec vejčitý Carya ovata 

 Opadavá dřevina, výška 20 m, ořech 3-4 cm 

listy, zelený obal plodu, kořen, zelené letorosty obsahují toxický juglon – bio- insekticid na 

parazitické červy, a pod., bio- herbicid,  

zmrzlina, na koláče, sušenky, chleba, do zeleninových a ovocných salátů, k masu, těstovinám,  

jarní míza na sirupy,  

při pravidelné konzumaci a předávkování  dochází ke svědění kůže, otok v hrdle, snížení krevního tlaku nebo je to reakce na kombinaci 

sjinými potravinami, léky a pod, jedna z příčin je průmyslové potravinářství – bludný kruh / nezralé, napadené plísní, chemické postřiky a 
zpracované ořechy a ošetřené konzervanty,... 

http://en.wikipedia.org/wiki/Citrofortunella


 

mládé letorosty uvařené v páře jako obklad při bolesti hlavy, odvar z kůry zevně jako obklad při revmatických bolestech kloubů, 

kloktadlo při angíně, sladké semena syrové a vařené do sladkého a chlebového těsta,  

při pravidelné konzumaci a předávkování  dochází ke svědění kůže, otok v hrdle, snížení krevního tlaku nebo je to reakce na kombinaci 

sjinými potravinami, léky a pod, jedna z příčin je průmyslové potravinářství – bludný kruh / nezralé, napadené plísní, chemické postřiky a 
zpracované ořechy a ošetřené konzervanty,... 

 

Ořešák černý Juglans nigra, perský ořech  

Opadavá dřevina, výška 20 -30  m, plod ořech, listy, zelený obal plodu, kořen, zelené 

letorosty obsahují toxický juglon – bio- insekticid na parazitické červy, a pod., bio- herbicid,  

zmrzlina, na koláče, sušenky, chleba, do zeleninových a ovocných salátů, k masu, těstovinám,  

jarní míza na sirupy,  

 

Odrůdy : 
Black Walnut 

Ogden 

Sparrow 

Baugh 

Carter 

Thomas  

 
plod při průjmu, stimuluje hormony štítné žlázy, olej na tasemnici, odvar listů na lupenku, ekzémy, na vlasy 

piliny, štěpky  ve stájích jako stelivo můžou zvířatům způsobit zánět noh, pyl alergie, slupky z ořechů a listy jsou jsou pro zvířata 

toxické  - penitrim, pokud jsou napadeny ořechy plísní nesmí se konzumovat, listy nekompostujeme a spálíme, v blízkosti ořechu 
nevysazujeme zeleninu a ovoce zdůvodu toxickému juglonu 

při pravidelné konzumaci a předávkování  dochází ke svědění kůže, otok v hrdle, snížení krevního tlaku nebo je to reakce na kombinaci 
sjinými potravinami, léky a pod, jedna z příčin je průmyslové potravinářství – bludný kruh / nezralé, napadené plísní, chemické postřiky a 

zpracované ořechy a ošetřené konzervanty 

 

Ořešák japonský Juglans ailantifolia 
J. cordiformis, J. sieboldiana, J. mandshurica var. sachalinensis 

Opadavá dřevina, výška 20 m, plod ořech, listy, zelený obal plodu, kořen, zelené letorosty 

obsahují toxický juglon – bio- insekticid na parazitické červy, a pod., bio- herbicid,  

zmrzlina, na koláče, sušenky, chleba, do zeleninových a ovocných salátů, k masu, těstovinám,  

jarní míza na sirupy,  

 

plod při průjmu, stimuluje hormony štítné žlázy, olej na tasemnici, odvar listů na lupenku, ekzémy, na vlasy 

piliny, štěpky  ve stájích jako stelivo můžou zvířatům způsobit zánět noh, pyl alergie, slupky z ořechů a listy jsou jsou pro zvířata 

toxické  - penitrim, pokud jsou napadeny ořechy plísní nesmí se konzumovat, listy nekompostujeme a spálíme, v blízkosti ořechu 
nevysazujeme zeleninu a ovoce zdůvodu toxickému juglonu 

při pravidelné konzumaci a předávkování  dochází ke svědění kůže, otok v hrdle, snížení krevního tlaku nebo je to reakce na kombinaci 
sjinými potravinami, léky a pod, jedna z příčin je průmyslové potravinářství – bludný kruh / nezralé, napadené plísní, chemické postřiky a 

zpracované ořechy a ošetřené konzervanty 

 

Ořešák japonský srdčitý Juglans ailantifolia var cordiformis 

Opadavá dřevina, výška 20 m, plod ořech, sladký, listy, zelený obal plodu, kořen, zelené 

letorosty obsahují toxický juglon – bio- insekticid na parazitické červy, a pod., bio- herbicid,  

zmrzlina, na koláče, sušenky, chleba, do zeleninových a ovocných salátů, k masu, těstovinám,  

jarní míza na sirupy,  



 

Odrůdy : 
Barker 

Buartnut - Juglans cinera x ailantifolia, Juglans x bixbyi,  

Campbell CW1 – středně velké, opylovač Campbell CW3, Simcoe, Stealth,  

Campbell CW3 - středně velké, opylovač Campbell CW1, 

Campbell CWW – 

Dooley 

Fioka – velké, opylovač Campbell CW1, Imshu,  

Fodermaier - 

Imshu - středně velké, opylovač Campbell CW3, Simcoe, Stealth,  

Locket -  

Mitchell 

Simcoe – velké, Campbell CW1, Imshu, 

Stealth – středně velké, Campbell CW1, Imshu, 

Juglans x Barker 

plod při průjmu, stimuluje hormony štítné žlázy, olej na tasemnici, odvar listů na lupenku, ekzémy, na vlasy 

piliny, štěpky  ve stájích jako stelivo můžou zvířatům způsobit zánět noh, pyl alergie, slupky z ořechů a listy jsou jsou pro zvířata 
toxické  - penitrim, pokud jsou napadeny ořechy plísní nesmí se konzumovat, listy nekompostujeme a spálíme, v blízkosti ořechu 
nevysazujeme zeleninu a ovoce zdůvodu toxickému juglonu 

při pravidelné konzumaci a předávkování  dochází ke svědění kůže, otok v hrdle, snížení krevního tlaku nebo je to reakce na kombinaci 
sjinými potravinami, léky a pod, jedna z příčin je průmyslové potravinářství – bludný kruh / nezralé, napadené plísní, chemické postřiky a 

zpracované ořechy a ošetřené konzervanty 

 

Ořešák královský Juglans regia, ořech vlašský, Jupiterovi ořechy,  
Opadavá dřevina, výška 15 – 20  m, plod ořech, jádro žluté, hnědé, červené, fialové,.... 

listy, zelený obal plodu, kořen, zelené letorosty obsahují toxický juglon – bio- insekticid na 

parazitické červy, a pod., bio- herbicid,  

zmrzlina, na koláče, sušenky, chleba, do zeleninových a ovocných salátů, k masu, těstovinám,  

jarní míza na sirupy,  

 

var. cilindrica – ořech válcovitý, 

var. connata – kamenáč malý s tlustostěnnou těžko loupatelnou skořápkou, 

var. durissima – kamenáč velký s tlustostěnnou těžko loupatelnou skořápkou, 

var. fertilis – hroznovité polopapírky s pevnou polotvrdou skořápkou a s plody po 9 až 28 

v hroznu, 

var. laciniata – ořechy stříhanolisté, 

var. macrocarpa – křapáč velký s velkými plody, velmi rozbrázděnou skořápkou, 

var. maxima – křapáč obrovský s velkými plody, velmi rozbrázděnou skořápkou, 

var. oblonga – ořech podlouhlý, 

var. racemosa – hroznovité kamenáče s tvrdou skořápkou a s plody po 8 až 20 v hroznu, 

var. rotunda – ořech obecný kulatý, 

var. rubra – červenojadré kamenáče s karmínově zbarveným osemení, 

var. serotina – ořešáky svatojánské (pozdně rašící), 

var. tenera – papíráky a polopapíráky se skořápkou hladkou a tenkou, 

 

Odrůdy : 
Abbodbad -  

Adams 10 -  

Aksu 210 –  

http://www.stareodrudy.org/ovocne-stromy/o%C5%99e%C5%A1%C3%A1k/32.html


Aksu 417 –  

Anica -  

Albi -  

Alpine -  

Alsószentiváni 117 - A-117 – velký,  

Ambassador -  

Amigo -  

Amphion -  

Apollo – velký, vejčitý, polopapír, velmi dobrý,  

Axel - velký 

Ashley  

Ashworth -  

Aufhauser Baden – velký, jádro červené 

Badajoz 

Bannut -  

Bardwell –  

Battersea Park -  

Bedco – velký,  

Bijnen -  

Bijou – velký, jádro malé,  

Bijoux -  

Bohumil – velký, velmi dobrý,  

Broadview  

Brodwiew - 

Buccaneer – samosprašný,  

Bugaria 3 -  

Buchlov – středně velký, polopapír,  

Bursa 95 -  

Carmello 

Carpathian English Walnut 

Cascade 

Cisco 

Coenen –  

Colby –  

Concord -  

Concha 

Conway Mayette 

Corne du Périgord -  

Cisco 

Cyril – 

Dodo -   

Douclouxiana ssp. Turcomanica  -  

Drjanovski –  

Dwarf China -  

Early Ehrhart -  

Elit – Elite –  

Esterhazy 2 – velmi dobrý,  

Excelsior -  

Eureka 

Fately -  



Feng Huei 

Ferjean -  

Fernette – velmi dobrý 

Fernor – velmi dobrý 

Forde -  

Fords Farm -  

Franquette 

Germisara 

Geisenheim 26 -  

Geisenheim 120 - velký, chutný,   

Geisenheim 139 – středně velký 

Geisenheim 286 – středně velký, 

Geoagiu 44 x 4 – 265 -  

Geoagiu 65 -  

Germisara –  

Gillet -  

Grandjean – Grosjean - středně velký 

Greenhaven –  

Gulhak –  

Gurney-  

Gustine 

Hambleton HW1 –  

HANSEN - kulatý, středně velký, polopapír, samosprašný,   

Harrison – velký, kvalitní,   

Hartley – velký,   

Henry - velmi velký 

Holton -  

Howard Howard – velký, velmi dobrý  

Howe 

Champion -  

Chandler – polopapírák,  

Chaberte –  

Chase D – 9 -  

Chico 

China 85 – 10 –  

China 85 – 8 -  

China B –  

Chisenburg Priory –  

Chopaka -  

Ibar 

Idaho –  velký, sladký, kvalitní,  

Jansen Belgie   

Jardin de la Saint-Jean -  

Jin Tang -  

Jupanesti 

Jupiter - cizosprašný, opylovač Mars, velký, široce vejčitý, polopapír, mírně sladký, dezertní,   

Kaemonia –  

Kaiser – velmi velký,  

Kaplan – velmi velký,  

Kašna -   



Keizer –  

Kentucky Giant – velmi velký, dobrý, cizosprašný, chráněné polohy,  

Killinger -  

Kispál - Ruská odrůda 

Koszycki -  

Kubanszkij -  

Kurmarker – střední, velmi dobrý,  

Kwik Krop Stark -  

Lady Irene -  

Lake- polopapírák, velký, oválný, velmi dobrý 

Lake English – cizosprašný, opylovač Champion, ...  

Lara - polopapírák, velký,  

Lassigné -  

Leeds Castle –  

Leopold –  

Liba -  

Lieb Mayette –  

Lockport -  

Lompoc -  

Lozeronne 

Lu Guang -  

Magdon – středně velký,  

Majestic –  

Major -  

Manregian 

Maramures - Magureni – střední  

Marben - středně velký, polopapír, špatná skladovatelnost  

Marbot 

Marchetti 

Maro –  

Maro II Kladde -  

Mars - polopapírák, velký, samosprašný, Mayette 

Maszlicsnüj -  

Mayette – středně velký,  

Maxima -  

McKinster - velký, kvalitní, samosprašný,  

Mellanais  

Metcalfe –  

Metselaar -  

Meylan 

Mesa - velký, dobrý,  

Metcalfe - Metcalfe - kulatý, středně velký, polopapír,  

Meylanaise – středně velký, částečně samosprašná,  

Meyrick - W/H/1199-4 – velký, oválný, polopapír, velmi dobrý,  

Midland 

Milatei 10 

Molenaar Dr. 

Mosenaler – velký, velmi dobrý 

Milotai 10 - M 10 - středně velký 

Milotai - M 10-9 – velký, polopapír,  



Milotai late - M 10-14 - velmi velký,  

M 10-25 Fajtajelölt - středně velký,  

M 10-37 Milotai – velký, velmi dobrý,  

14 Milotai – středně velký,  

Nachtegaal –  

Naga Bagh –  

NC-1 -  

Noba -  

Noix rouge - Red Walnut – jádro červené 

Northdown Clawnut –  

Orastie -  

Oregon –  

Ovidiu -  

Paradox –  

Parisienne 

Patching-  

Payne 

Pedro –  

Pendula –  

Peruslenski -  

Pervomajszkij -  

Pilnický 

Pioneer 

Placentia 

Plovdivski – velký, velmi dobrý,  

Poe -  

Praeparturian – středně velký, polopapír,  

Profszajuznüj - 

Proslavski – velký 

Protoka -  

Purpurea 86-11 -  

Rasna – velmi dobrý 

Reda – středně velký, polopapír  

Red Dunaj – Rouge de la Donan, Red Danube, střední velký, červený, cukrářský, velmi 

dobrý 

Red Leaf –  

Resovia -  

Rex - C 152 – polopapír, malý, kulatý,  

Rita  

Ronde de Montignac – středně velký, samosprašný,  

Roter Donaunuss - Rode Donaunoot - Red Dunaj – středně velký, červený,  

Roter Dortaunuss -  

Rotkernige  

Rouge –  

Rubis –  

Russian -  

San Jose Mayette –  

Sarmis -  

SAUBER 1 - Anthracnose – velký, odolný 

S-1 – velký, sladký, polopapír,  



Sauber Krkonoše – velmi velký, podobný Kentucky Giant, kvalitní, chráněné polohy,   

Saturn - oválný, polopapír, sladký, dobrý,  

Sebeshelyi 44 - Sibisel 44 -  

Sebi -  

Seifersdorfský – kulatý, velmi dobrý,  

Seifendorfer Runge –  

Seifertsdorfer Runde – středně velký, sladký, dobrý,  

Sejnovo -  

Serr - velmi silný, chráněné polohy,   

Sexton -  

Sharkey –  

Scharsch Franquette 

Shiawassee  - Shiawassee – velký,   

Schippers –  

Sibesel 2521 –  

Sibesel 39 -  

Sibesel 44 –  

Skolnüj –  

Silesia -  

Somers - velký, velmi dobrý,  

Sorrento – středně velký,  

Sparrow - středně velký, dobré,  

Spurgeon - Stan - BLE 300 -  podlouhlý, středně velký, dobrý,  

Ssang Sung –  

Sunland – velký, dobrý,   

Svenrov -  

Sychrov – středně velký, polopapír, jádro karmínově červené, velmi dobrý,  

Szamosháti - Rotunda Satu Mare -  

Szlavjanszkij -  

Szovhoznüj -  

Sztavropolszkij osztronoszüj -  

S-1 - středně velký, polopapír,  

Tandari 5  -  

Targoszyn 7/15, 8/1, 17/22 –  

Targo -  

Tehama –  

Theyne –  

Tile –  

Tiszacsécse 2 - T-2 – středně velký, polopapír/kameňák,  

Thomas Myers - Hayes – velký, polopapír,   

Trajanovszkij –  

Tregne –  

Tremlett s Giant –  

Treyve -  

Trinta -  

Tulare – Serr x Tehama – velký, kulatý,  

Tryumf -  

Urozsajnüj - 

Utah Giant UT – velký, velmi dobrý,  

Viktoria – velmi velký, velmi dobrý, polopapír,  



Valcor Chandler 

Vilém 

Vin 

Vina – středně velký, dobrý, nesnáší vlhké a deštivé oblasti,  

Voortman -  

Vujan 

W/AH/1335 – středně velký, odolný,  

Waterloo -  

Weinberg 1 - velký, papírák, velmi dobrý,  

Weinberg 2 - velký, papírák, velmi dobrý,  

Welsch – velký, protáhlý,   

Westside 

Wisnicz czerwony -  

Yalova 1  - velmi velký,  

Yalova 3 – velký, 

Yalova 4 – velký, 

Yavuz - velký, 

Xin Fen –  

Xin Jung Fen –  

Xin Zad Fen –  

Xin Tao –  

Yong Dang 24 –  

Zhong Lin –  

Zhong Lin 6 –  

plod při průjmu, stimuluje hormony štítné žlázy, olej na tasemnici, odvar listů na lupenku, ekzémy, na vlasy 

piliny, štěpky  ve stájích jako stelivo můžou zvířatům způsobit zánět noh, pyl alergie, slupky z ořechů a listy jsou jsou pro zvířata 

toxické  - penitrim, pokud jsou napadeny ořechy plísní nesmí se konzumovat, listy nekompostujeme a spálíme, v blízkosti ořechu 
nevysazujeme zeleninu a ovoce zdůvodu toxickému juglonu 

při pravidelné konzumaci a předávkování  dochází ke svědění kůže, otok v hrdle, snížení krevního tlaku nebo je to reakce na kombinaci 

sjinými potravinami, léky a pod, jedna z příčin je průmyslové potravinářství – bludný kruh / nezralé, napadené plísní, chemické postřiky a 

zpracované ořechy a ošetřené konzervanty 

 

Ořešák mandžuský Juglans mandshurica  

Opadavá dřevina, výška 25 m, až – 45 C,  plod ořech,  

listy, zelený obal plodu, kořen, zelené letorosty obsahují toxický juglon – bio- insekticid na 

parazitické červy, a pod., bio- herbicid,  

zmrzlina, na koláče, sušenky, chleba, do zeleninových a ovocných salátů, k masu, těstovinám,  

jarní míza na sirupy, pečené s cukrem – bonbóny 

 

plod při průjmu, stimuluje hormony štítné žlázy, olej na tasemnici, odvar listů na lupenku, ekzémy, na vlasy 

piliny, štěpky  ve stájích jako stelivo můžou zvířatům způsobit zánět noh, pyl alergie, slupky z ořechů a listy jsou jsou pro zvířata 

toxické  - penitrim, pokud jsou napadeny ořechy plísní nesmí se konzumovat, listy nekompostujeme a spálíme, v blízkosti ořechu 

nevysazujeme zeleninu a ovoce zdůvodu toxickému juglonu 

při pravidelné konzumaci a předávkování  dochází ke svědění kůže, otok v hrdle, snížení krevního tlaku nebo je to reakce na kombinaci 
sjinými potravinami, léky a pod, jedna z příčin je průmyslové potravinářství – bludný kruh / nezralé, napadené plísní, chemické postřiky a 

zpracované ořechy a ošetřené konzervanty 

 

Ořešák popelavý Juglans cinerea, bílý ořech  



Opadavá dřevina, výška 25 m, plod ořech, listy, zelený obal plodu, kořen, zelené letorosty 

obsahují toxický juglon – bio- insekticid na parazitické červy, a pod., bio- herbicid,  

zmrzlina, na koláče, sušenky, chleba, do zeleninových a ovocných salátů, k masu, těstovinám,  

jarní míza na sirupy, pečené s cukrem – bonbóny 

 

plod při průjmu, stimuluje hormony štítné žlázy, olej na tasemnici, odvar listů na lupenku, ekzémy, na vlasy 

piliny, štěpky  ve stájích jako stelivo můžou zvířatům způsobit zánět noh, pyl alergie, slupky z ořechů a listy jsou jsou pro zvířata 
toxické  - penitrim, pokud jsou napadeny ořechy plísní nesmí se konzumovat, listy nekompostujeme a spálíme, v blízkosti ořechu 

nevysazujeme zeleninu a ovoce zdůvodu toxickému juglonu 

při pravidelné konzumaci a předávkování  dochází ke svědění kůže, otok v hrdle, snížení krevního tlaku nebo je to reakce na kombinaci 
sjinými potravinami, léky a pod, jedna z příčin je průmyslové potravinářství – bludný kruh / nezralé, napadené plísní, chemické postřiky a 

zpracované ořechy a ošetřené konzervanty 

Ostružiník alleghenský  Rubus allegheniensis 

Opadavá dřevina, výška 2 - 3 m, plod fialově-černý, 
čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, sladkého pečiva na marmelády, džemy, želé, 

omáčky, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, čaje, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé 

listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,    

plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 
obklady vředů, kožních zánětů 

 

Ostružiník arktický  Rubus arcticus, artická malina, moruška 

Rubus arcticu var. stellarcticus  

Opadavá dřevina, výška , 0,1 – 0,3 m, plod tmavě červený, dezertní, aromatický, sladký, 

čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, 

šťavy, mošty, likéry, mladé letorosty vařené jako chřest 
plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 

 

Ostružiník bělokmenný  Rubus leucodermis  

Opadavá dřevina, výška 0,5 - 3 m, plod černý – tmavě fialový, cca. 1 – 1,2 cm,  

čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, sladkého pečiva na marmelády, džemy, želé, 

omáčky, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, čaje, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé 

listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,     

plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 

 

Ostružiník Boysenův Rubus boysenbaccus, Newberry, ruby Boysen,  

kříženec Rubus idaeus x Rubus fruticosus x Rubus aboriginum x Rubus × loganobaccus  

šlechtitel Charles Rudolph Boysen    

Opadavá  dřevina, beztrnná, výška 2 m, plod červeno-hnědo-fialový,  

čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, sladkého pečiva na marmelády, džemy, želé, 

omáčky, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, čaje, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé 

listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,     

plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 
obklady vředů, kožních zánětů 

 



Ostružiník drobně štětinkatý  Rubus strigosus, 

americký maliník,  

Opadavá  dřevina, výška  0,5 - 2 m, plod červený, sladký, čerstvý, sušený, kandovaný, do 

piva, chleba, sladkého pečiva na marmelády, džemy, želé, omáčky, vína, maceráty, šťavy, 

mošty, likéry, čaje, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako 

příloha k masu, do mletého masa,      
plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 

 

Ostružiník drobnolistý Rubus parvifolius  

Rubus chinensis, Rubus  triphyllus 

Opadavá dřevina, výška  1 m, plod červený, čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, 

sladkého pečiva na marmelády, džemy, želé, omáčky, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, 

čaje, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do 

mletého masa,     
 

Ostružiník dřípatý  Rubus laciniatus 

Opadavá dřevina, výška 3 m, plod černý – tmavě fialový, cca.  cm, čerstvý, sušený, 

kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, 

likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, 

do mletého masa,       
plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 

 

Ostružiník hybridní Rubus hybridus 
Opadavá dřevina, výška 1- 3 m, plod červený, fialový, žlutý, oranžový, černý, bílý 

kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, 

likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, 

do mletého masa,       
 

Loganberry - malina x ostružina x dewberry 

Youngberry - ostružina x dewberry x malina 

Santiam berry - Rubus ursinus x Loganberry x Youngberry 

Olallieberry - Loganberry x Youngberry x Rubus ursinus 

Chehalem blackberry - Santiam berry x Rubus armeniacus 

Marionberry – Olallieberry x Chehalem blackberry 

Silvanberry – Boysenberry x Marionberry  

 

Odrůdy : 
Adrienne – Rubus fruticosus, plod černý 

Apache -  Rubus Arapaho x Rubus Navaho, plod černý 

Arapaho – Rubus Apache x Rubus Navaho, plod černý, beztrnný Asterina – Rubus Loch Ness  

x Rubus Chester Thornless, plod černý 

Black Diamond - Rubus Kotata x Rubus NZ8610L-163, plod černý 

Black Pearl - Rubus Orus 1117-11 x Rubus Orus 1122-1, plod černý  

Black Satin - Rubus fruticosus Black Satin - subgenus Rubus Watson, plod černý  



Boysen –  Rubus Logan x  Eastern, plod tmavě fialový  

Čačanska Bestrna - Rubus Dirksen Thornless x Rubus Black Satin, plod černý 

Cascade -  

Columbie Star –  US patent appl. S.N. 13/815,074, , plod černý 

Doyle's Thornless - plod velký, černý beztrnný,  

Helen – selekce Silvan, plod černý 

Hull Thornlles – Rubus Sius47 x Thornfree, plod velký, černý beztrnný, 

Chester Thornlles- plod velký, černý beztrnný, 

Karaka Black - Aurora OSC 616 - Zielinski x Logan x OSC 73 - Logan x Austin Mayes, plod 

černý 

Kotata - Pacific x Boysen x Jenner x Eldorado, plod černý 

Logan -  Rubus ursinus - R. vitifolius Aughinbaugh x Rubus idaeus Red Antwerp, plod tmavě 

červený 

Loch Ness - NESSY®, Rubus fruticosus, plod černý 

Marion – Rubus Chehalem x Rubus Olallie, plod černý 

Metolius - Rubus Douglass x Rubus Kotata, plod černý 

Natchez Thornlles - plod velký, černý beztrnný, 

Navaho® - plod černý 

Newberry - Rubus subg. Rubus Watson, Orus 834-5 x Orus 1045-14, plod velký 

Nightfall -  Rubus Marion x Rubus Waldo, černý plod  

Apache - Rubus fruticosus, plod černý 

Arapaho - plod černý beztrnný, 

Kiowa – Rubus - Arkansas Selection 791 x Rubus Arkansas Selection 1058,   plod velmi 

velký, černý  

Natchez - Rubus L. subgenus Rubus Watson, plod, černý beztrnný, 

Obsidian - Orus 828-43 x Orus 1122-1, černý plod 

Olallie – Rubus Loganberry x Rubus Youngberry x Rubus ursinus 

Orus 2711-1 - Navaho x Orus 1122-1 x Triple Crown, černý plod  

Osage - plod, černý beztrnný, 

Ouachita- plod  černý beztrnný, 

Prime-Ark 45- plod  černý beztrnný, 

Prime-Ark Freedom- plod  černý beztrnný, 

Prime-Jim- plod  černý, 

Silvan – Rubus Scoresby Selection, plod  černý,   

Tayberry - Rubus fruticosus x R. idaeus, plod červeno-fialový 

Thornless - plod  černý beztrnný, 

Triple Crown - plod černý beztrnný, 

Tummelberry – plod velký, červený 

Wild Treasure - Rubus subg. Rubus Watson, plod černý beztrnný, 

plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 
obklady vředů, kožních zánětů 

 

Ostružiník hladkoplodý  Rubus lasiococcus 

Opadavá dřevina, výška 0,1 – 0,3 m m, plod červený, chlupatý  

kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, 

likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, 

do mletého masa,       
plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chehalem_blackberry


Ostružiník japonský  Rubus phoenicolasius, japonské malinové 

víno, ,  

Opadavá dřevina, výška 1 - 3  m, plod červený, čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, 

sladkého pečiva na marmelády, džemy, želé, omáčky, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, 

čaje, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do 

mletého masa,      

plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 
obklady vředů, kožních zánětů 

 

Ostružiník ježiník  Rubus caesius  

Opadavá dřevina, výška 2 m, plod černý, tmavě fialový, nakyslý 

kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, 

likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, 

do mletého masa,       
plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 

 

Ostružiník jilmolistý  Rubus ulmifolius 

Opadavá dřevina, výška 2 m, plod černý, beztrnný 

kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, 

likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, 

do mletého masa,       
plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 

 

Ostružiník kanadský  Rubus canadensis  

Opadavá dřevina, výška 2-3 m, plod černý, bez ostnů,   

kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, 

likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, 

do mletého masa,       
plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 

 

Ostružiník korejský  Rubus coreanus 

Opadavá dřevina, výška 1 - 3 m, plod černý,  

čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, 

šťavy, mošty, likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako 

příloha k masu, do mletého masa,     

 

Ostružiník krátce pýřitý  Rubus pubescens, trpasličí malina 

Opadavá polo - dřevina nebo trvalka, výška  0,3 m, plod červený,  

čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, sladkého pečiva na marmelády, džemy, želé, 

omáčky, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, čaje, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé 

listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,     



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 

 

Ostružiník křovitý  Rubus fruticosus  

Opadavá dřevina, výška 1 - 3 m, plod černý 

kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, 

likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, 

do mletého masa,       
 

Odrůdy : 

Hildaberry – plod červený 

Navaho Bigandearly – plopd černý, beztrnný 

plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 

 

Ostružiník Loganův  Rubus loganobaccus 

hybridní hexaploid Rubus ursinus Aughinbaugh x Rubus idaeus Red Antverpy, malino-

ostružina / šlechtitel  James Harvey Logan /  

Opadavá  dřevina, výška 2 m, plod tmavě červený,  

čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, sladkého pečiva na marmelády, džemy, želé, 

omáčky, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, čaje, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé 

listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,     

plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 

 

Ostružiník maliník   Rubus idaeus, maliník obecný 

Opadavá  dřevina, výška 2 m, plod červený 
kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, 

likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, 

do mletého masa,      

 plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 
obklady vředů, kožních zánětů 
 

Ostružiník medvědí  Rubus ursinus, maliník medvědí, kalifornské 

ostružiny,  

Opadavá  dřevina, výška 2 m, plod černo-červený, čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, 

chleba, sladkého pečiva na marmelády, džemy, želé, omáčky, vína, maceráty, šťavy, mošty, 

likéry, čaje, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha 

k masu, do mletého masa,     

 

Odrůdy : 

Rubus ursinus var.loganobaccus 

 

Black Satin – bezostný,  

Waldo -  

Marion –  



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 

 

Ostružiník modro-šedolistý   Rubus glaucifolius 

Opadavá dřevina, výška cca. 2  m, plod červený, 

kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, 

likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, 

do mletého masa,   

 

Odrůdy : 

Rubus glaucifolius ganderi 

Rubus glaucifolius 

plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 

 

Ostružiník moruška  Rubus chamaemorus 

Opadavá dřevina, výška cca. 0,1 – 0,3  m, plod žluto-oranžový, 

kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, 

likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, 

do mletého masa,   

plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 
 

Ostružiník nádherný  Rubus spectabilis 

Opadavá  dřevina, výška  1 - 4 m, plod žluto - oranžovo - červený, čerstvý, sušený, 

kandovaný, do piva, chleba, sladkého pečiva na marmelády, džemy, želé, omáčky, vína, 

maceráty, šťavy, mošty, likéry, čaje,  mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a 

letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,     

plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 

 

Ostružiník nutkajský  Rubus parviflorus, drobnokvětý,  

Opadavá dřevina, výška 1 – 1,5 m, plod červený, čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, 

na marmelády, omáčky, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, mladé 

letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého 

masa,     

plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 

 

Ostružiník pensylvánský  Rubus pensilvanicus, 

pensylvanicus,  

Opadavá dřevina, výška 1 - 2  m, plod černý,  

čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, sladkého pečiva na marmelády, džemy, želé, 

omáčky, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, čaje, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé 

listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,     
 

 



Odrůdy : 

Rubus allegheniensis x Rubus pensilvanicus 

Rubus canadensis x Rubus pensilvanicus 

Rubus enslenii x Rubus pensilvanicus 

Rubus pensilvanicus x Rubus recurvicaulis  

Rubus pensilvanicus x Rubus vermontanus 

plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 

 

Ostružiník sladkoplodý  Rubus armeniacus 

ostružiník arménský 

Opadavá dřevina, výška 4 m, plod černý – tmavě fialový, cca. 1 - 2 cm, aromatický, sladký, 

čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, 

šťavy, mošty, likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako 

příloha k masu, do mletého masa,     

  

Odrůdy : 
Himalayan Giant 

Theodore Reimers 

plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 
 

Ostružiník skalní  Rubus saxatilis 

Opadavá dřevina, výška 0,1 – 0,3 m, plod červený 

kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, 

likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, 

do mletého masa,       
plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 

 

Ostružiník trojklaný  Rubus trifidus 

Opadavá  dřevina, výška 2 m, plod žlutý – žluto-oranžový, čerstvý, sušený, kandovaný, do 

piva, chleba, sladkého pečiva na marmelády, džemy, želé, omáčky, vína, maceráty, šťavy, 

mošty, likéry, čaje, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako 

příloha k masu, do mletého masa,     

plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 
obklady vředů, kožních zánětů 

 

Ostružiník vonný  Rubus odoratus 

Opadavá  dřevina, výška 2 – 3 m, plod červený 
kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, 

likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, 

do mletého masa,       
plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 

 



Ostružiník voskovaný  Rubus cockburnianus 

Opadavá  dřevina, výška 2 – 3 m, plod červený 
kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, 

likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, 

do mletého masa,       
plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 
 

Ostružiník západní   Rubus occidentalis 

Opadavá dřevina, výška 2 - 3 m, plod černý – tmavě fialový,  

čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, 

šťavy, mošty, likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako 

příloha k masu, do mletého masa,     

 

Odrůdy : 
Allen 

Blackhawk 

xBrandywine 

Dundee 

xEstate 

Hannover 

Huron 

Jewel 

John Robertson 

Macblack 

Munger 

Plum Farmer 

xRoyalty 

plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 
obklady vředů, kožních zánětů 

 

Ostružiník znachovělý Rubus phoenicolasius, japonský 

Opadavá dřevina, výška 2 - 3 m, plod červený 

kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, 

likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, 

do mletého masa,       
plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antoxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na 

obklady vředů, kožních zánětů 

 

Pistácie pravá  Pistacia vera, řečík 

Opadavá dřevina, výška 6 m, peckovice, 

oříšek syrový, pražený, vařený, na cukrovinky, zmrzliny, na máslo, do medu, do ovocných 

marmelád, do sladkého a chlebového těsta, na olej,  

výsadba na chráněné a slunné místo např. u zdi, na zimu zasypat listím, zabalit do suché 

slámy nebo sena a zakrýt vrch  fólií,  nebo černou neotextílií 
 

Podnože  

Pistacia chinensis – 25C 



 

Odrůdy : 

Golden Hills 

Kerman  

Lost Hills  

Peters  

Randy  

 

odvar z listů antioxidační, protizánětlivý, olej při úplavici a jaterní skleroze,  zevně obklady 

na kožní ekzémy,   

 

při pravidelné konzumaci a předávkování  dochází ke svědění kůže, otok v hrdle, snížení krevního tlaku nebo je to reakce na kombinaci 

sjinými potravinami, léky a pod, jedna z příčin je průmyslové potravinářství – bludný kruh / nezralé, napadené plísní, chemické postřiky a 
zpracované ořechy a ošetřené konzervanty /  

 

Pološvestky a datlovky subsp. oeconomica  L. var. mamilaris  

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky, nakládané sušené švestky bez pecek - 0,5 l 

8% hruškového octa, 0,5 l vody, 0,5 kg třtinového cukru, 80 g hřebíčku, 80 g celé skořice 

 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 

Prinsepie čínská Prinsepia sinensis 

Opadavá dřevina, výška 3 m, plod kulatý, červený, kyselkavý, šťavnatý, na želé a koláče 

plod syrový, vařený, dušený, sušený, kandovaný, na marmelády a želé, polévky a omáčky, do 

sladkého a chlebového těsta, na nealko štávy, do vína, na likéry, pálenky, ze semene olej 

z listů kloktadlo při angíně, olej ze semen na masáž bolestivého svalstva 

 

Rakytník řešetlákový Hippophae rhamnoides 

Opadavá dřevina, výška 4 m, plod kulatý, oranžový, kyselý, šťavnatý,  

plod syrový, vařený do polévek a omáček, kandovaný do sladkého těsta, medu, na čaj, štávy, 

sušený do chlebového těsty, do likérů, piva, vína, semeno na olej,  

 

Odrůdy : 

Hippophae rhamnoides L. subsp. Mongolica Rousi  

Hippophae rhamnoides L. subsp. rhamnoides L 

 

Samičí rostliny  

Leicora – plod střední, tmavě oranžový, ½ září,   

Sluníčko – plod velký, oranžový, červenec - srpen 

Krasavica – plod střední červený,  

Botanika – plod velký, oranžový, červenec - srpen 

Sirola – plod střední, oranžově-červený, srpen 

 

http://www.stareodrudy.org/ovocne-stromy/rakytn%C3%ADk/33.html


Samčí rostliny 

Pollmix 

Hikul – výška 1 – 2 m, vhodný na živé ploty 

 

Odrůdy : 

Altajskaja 

Aromat 

Askola® - plod oranžový, ½ srpen 

Botanický 

Botaničeskaja ananasovaja 

Buchlovický 

Čeček 

Čujskaja 

Dorana® - plod oranžový, středně raný,  

Frugana – plod orarnžový, srpen 

Elizabeta 

Habego -  Leikora x Pollmix 2,  

Hergo – plod oranžový,  

Chujskaya 

Inja –  

Krasavice -  

Leicora 

Ljubitelna 

Moskovskaja krasavice 

Orange Energy ® - Habego, plod oranžový, velký, září,  

Pantelevskaja 

Perchik 

Peterburský 

Pomaranczeva x -  

Solodka Zhinka x -  

Trofimovský 

Velkoosecký 

 

syrové plody konzumuje v malém množství, při předávkování a pravidelné konzumaci kopřivka, podráždění žaludku a střevního 
systému, překyselení organismu,  nedoporučuje se těhotným ženám a dětem,  

z listů a kůry kloktadlo při angíně, na opláchnutí vlasů, ze semene olej při dně, žaludeční vředy, zevně  na popáleniny, ekzémy,  

 

Renklóda italská  Prunus domestica italica, Prunus italica  

Slivoň italská, ryngla 

opadavá dřevina, výška  8 -10 m,  plod žluto-zelený,tmavě zelený, načervenalý, žlutý, 

růžový,… aromatický, šťavnatý,  sladký. Na likéry s medem, solí a lékořicí, pálenky, 

marmelády, džemy, želé, na sušení, omáčky, koláče,  

 

Odrůdy : 
Althanova renklóda - Prunus domestica 'Reine Claude d'Althan – velké plody, načervenalé, až 

žluté -tmavofialové, od pecky, cizosprašná, zraje 20.8. 

Bryanston -  

Cambridge Gage -  

Denbigh – velké plody, kulaté, zlato-žluté s tečkováním  



Denniston´s superb - střední plody, zelená, sladká, odolná,  

Elephants Heart – velké srdcovité plody, červené -  temně fialová, dužnina červená  

Golden Transparent – velké plody, žluté, 

Jefferson – semenáč Coe Golden Drop, velké plody, žlutý, velmi dobrý,   

Laxton's Gage -  

Laxton's Supreme n -  

Moyretova renklota – slupka modrá,od pecky, štavnatá, jemně kořenitá, velmi sladká.  

Ontario – velké plody,žluto-zelené, štavnaté,sladké, aromatické,od pecky, rezistent vůči šárce 

Oullinská – plody kulaté, zeleno-žlutá, samosprašná, 50% od pecky, sladké, štavnaté, rezistent 

vůči šárce 

Reine Claude de Bavay – královna Klaudie, kříženec renklódy a švestky, slupka světle zelená, 

var. Claudiana 

Transparent Gage - zlatožluté s červenými skvrnami 

Victoria – velké plody, oválné, červeno-fialové, sladké,   

Washington 

Wazonova – střední plody, žluto-zelená, od pecky 

Zelená renklóda zelená ryngle, zelinka - Prunus domestica subsp. italica var. claudiana, zelené 

plody, od pecky, cizosprašná,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Réva vinná Vitis vinifera 
opadavá liánovitá dřevina, výška 4 m, délka až 40 m, průměr kmene až 1,5 m, kořeny 

dosahují délky až 10 – 15 m, plod žluto-zelený,tmavě zelený, načervenalý, žlutý, růžový,… 

aromatický, šťavnatý,  sladký.  

zelené, zelenožluté, žluté po červenou až tmavofialovou. 

Kořeny běžně dosahují délky přes 10 m i na skalnatém podloží. 

 

Bobule za syrova, k sušení , na marmeládu, džem, žele, kandování, rozinky, kompot, víno, 

ocet, olej z jader,   
 

Podnože  USA 

Réva Berlandierova -  Vitis berlandieri - odolnosti vůči Mšičce révokazové - Viteus 

vitifoliae  francouzský botanik - Jules Émile Planchon r.1823 – 1888,  švýcarském biolog 

Jean Louis Berlandier r.1805-1851,  

Réva pobřežní - Vitis riparia - francouzský botanik - André Michaux r. 1746 – 1802, vápno 

max. 15 %, - odolnosti vůči Mšičce révokazové, plísni, mrazu až -40% 

Réva popelavá - Vitis cinerea, Vitis aestivalis var. Cinerea,  

Réva skalní - Vitis rupestris 

 

Podnože x  

Vitis berlandieri x Vitis riparia 

Vitis berlandieri x Vitis rupestris 

Vitis berlandieri x Vitis vinifera. 
 

Amos - Severnyi × Schwarzmann 

Binova - Vitis berlandieri x Vitis riparia 

Börner - Vitis riparia x Vitis 183 Gm cinerea Arnold 

Cina - 125 AA x Vitis cinerea Arnold 

Couders 3309 -  Vitis riparia x V. rupestris 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=/search%3Fq%3DJefferson%2527s%2BGreengage%26es_sm%3D93%26biw%3D1280%26bih%3D895&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.orangepippin.com/gages/coes-golden-drop&usg=ALkJrhiSdjN5facQgizgmMFHirJG_5dssw


Cr 2 - Vitis berlandieri × Vitis riparia 

Fercal – Vitis berlandieri x Colombard  x 333EM 

Goethe 9 – select. Vitis rupestris 

GRN 1 – 5 -  

Isabella -  

Kober 5BB -  Vitis berlandieri × Vitis riparia Kober 5BB – do lehčích, mírně vlhkých, 

hlinitých a sprašových půd,  vápno max. 20% 

Kober 125 AA -  Vitis berlandieri x V. riparia 

LE-K/1 - Schwarzmann × Ortlíbské žluté × Svatovavřinecké 

Rici - Vitis riparia x Vitis cinerea Arnold 183 Gm 

Richter 110 - Vitis berlandieri x Vitis rupestris, vápno max. 17% 

Rondo -  

Ruggeri 140 - Vitis berlandieri x Vitis rupestris, vápno max. 24% 

SO4 -  Vitis berlandieri x Vitis riparia SO-4 – do hlinitých a písčitohlinitých půd s dostatkem 

vody,  vápno max. 18% 

Schwarzmann - Vitis Riparia x Vitis rupestris 

Teleki 8 B - Vitis berlandieri x Vitis riparia 

Teleki 8 B -  Vitis berlandieri x V. riparia 

Teleki 5 C - Berlandieri x Riparia Teleki 5C – do  mírně vlhkých, hlinitých půd, vápno max. 

20% 

Vitis riparia Gloire de Montpellier – vápno max. 6 % 

Vitis rupestris St. George 

039-16 - Vitis vinifera x Vitis rotundifolia 

101-14 - Vitis Riparia x Vitis rupestris 

125 AA - Vitis berlandieri × Vitis riparia, 

161-49 - Vitis berlandieri x Vitis riparia, vápno max. 25% 

420A - Vitis berlandieri x Vitis riparia, vápno max. 20% 

1103 Paulsen - Vitis berlandieri x Vitis rupestris, vápno max. 18% 

1616 Couderc , Vitis solonis x V. riparia,   

3309 C Vitis riparia tomentosa x Vitis rupestris 

 

Odrůdy : 

Moštové odrůdy pro výrobu bílých vín 

Aligoté – Pinot × Gouais blanc 

Aromína - Tramín červený × Veltlínské červenobílé × Irsai Oliver 

Aurelius - Neuburské × Ryzlink rýnský 

Auxerrois - Rulandské modré × Heunisch 

Bacchus - Sylvánské zelené × Ryzlink rýnský × Müller Thurgau 

Bianca - Eger 2 × Bouvierův hrozen 

Bouvierův hrozen – Bouvier, Rulandské bílé a Sylvánské zelené 

Breslava – Chrupka červená × Tramín červený × Santa Maria d´Alcantara 

Čabaňská perla - Madlenka raná × Muscat Courtilier 

Červenošpičák – Rotgipfler,  

Děvín - Tramín červený × Veltlínské červenobílé 

Erilon - Frankovka × Cabernet Franc × Merlan 

Floriánka -Veltlínské červené rané × Müller Thurgau  

Furmint – Moslavac, mutace Gouais blanc,  

Hetera - Tramín červený × Veltlínské červenobílé 

Hibia - Hibernal × Bianca 

Hibernal - Seibel 7053 x Ryzlink rýnský - klon 239 

http://cs.wikipedia.org/wiki/125_AA
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vitis_berlandieri&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vitis_riparia&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rulandsk%C3%A9_b%C3%ADl%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sylv%C3%A1nsk%C3%A9_zelen%C3%A9


Chardonnay – Pinot noir × Heunisch 

Chenin blanc – Blanc d'Anjou, Chardonnay x  Mauzac Blanc,  

Irsai Oliver – Bratislavské bílé × Čabaňská perla 

Kamenorůžák bílý - Steinschiller weiss, 

Kerner – Trolínské × Ryzlink rýnský 

Lena - Lipovina × Irsai Olivek 

Lipovina – Harslévelü, Lindenblättriger, Feuille de Tilleul  

Malverina - Rakiš × Merlan 

Merzling – Seyval × Freiburg 379-52 

Milia - Müller Thurgau × Tramín červený 

Modrý Janek – Brunat, mutace odrůdy Veltlínské zelené 

Muškát moravský - Muškát Ottonel × Prachtraube 

Muškát Ottonel -  Chrupka bílá × Muškát žlutý 

Muškát žlutý - Muškát bílý, Muskateller,  

Müller Thurgau - Ryzlink rýnský × Madlenka královská 

Neburské - Ryzlink rýnský × Madlenka královská 

Noria - Ryzlink rýnský × Sémillon 

Orion - Optima × Villard blanc 

Pálava - Tramín červený x Müller Thurgau 

Portugal bílý - mutace odrůdy Portugal šedý 

Portugal šedý - mutace odrůdy Modrý Portugal 

Rinot - Merzling x Seyve Villard 12375 x Rulandské šedé 

Rulandské bílé - Pinot Blanc, Weissburgunder, pupenová mutace odrůdy Rulandské šedé - 

Pinot gris,  

Rulandské šedé - pupenová mutace odrůdy Pinot noir 

Ryzlink rýnský – Gouais blanc × Tramín červený, Riesling  

Ryzlink vlašský – Welschriesling, Graševina  

Sauvignon - Chenin blanc × Tramín červený 

Savilon – Rakiš × Merlan 

Sémillon – Mansois blanc,  

Scheurebe - Vitis vinifera cv. × Ryzlink rýnský 

Siegerrebe - Madeleine Angevine × Tramín červený 

Solaris – Merzling × Geisenheim 6493 

Sylvánské červené - mutace odrůdy Sylvánské zelené 

Sylvánské zelené - Rakouské bílé × Tramín červený 

Tramín bílý – Traminer, Savagnin blanc,  Vitis vinifera ssp. Sylvestris x Pinot x   

Tramín červený - Savagnin rose,  Vitis vinifera ssp. Sylvestris x Pinot x   

Veltlínské červené – Ranfler,  

Veltlínské červené rané - Sylvánské zelené × Veltlínské červené 

Veltlínské červenobílé - Veltlínské červené × Gouais blanc 

Veltlínské zelené - Grüner Veltliner, Tramín červený × St. Georgen 

Veritas - Ryzlink červený × Bouvierův hrozen 

Vesna – Merlot x Vitis amurensis x Agadaj x Muškát alexandrijský x SV 20473  x  

Nimrang x SV 20366  

Vrboska - Tramín červený × Čabaňská perla  

Zierfandler - Spätrot 

 
Moštové odrůdy pro výrobu červených vín 

Acolon - Frankovka × Dornfelder 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vitis_amurensis&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Agadaj&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mu%C5%A1k%C3%A1t_alexandrijsk%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=SV_20473&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nimrang&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=SV_20366&action=edit&redlink=1


Agni - André × Irsai Oliver 

Alibernet - Alicante Bouschet × Cabernet Sauvignon 

André - Frankovka × Svatovavřinecké 

Ariana - Ryzlink rýnský × Svatovavřinecké ×Zweigeltrebe 

Blauburger - Modrý Portugal × Frankovka 

Blauer Wildbacher -  

Cabernet Cortis - Cabernet Sauvignon × Solaris 

Cabernet Dorsa - Dornfelder × Cabernet Sauvignon 

Cabernet Franc - Acheria,  

Cabernet Mitos - Frankovka × Cabernet Sauvignon 

Cabernet Moravia - Cabernet Franc × Zweigeltrebe 

Cabernet Sauvignon - Cabernet Franc x Sauvignon 

Cerason - Merlot × Seibel 13666 × Frankovka × Svatovavřinecké 

Domina - Modrý Portugal × Rulandské modré 

Dornfelder - Helfensteiner × Heroldrebe 

Dunaj - Muscat Bouschet × Oporto × Svatovavřinecké 

Frankovka – Blaufränkisch, Heunisch x  

Fratava - Frankovka × Svatovavřinecké 

Hron - Castets × Abouriou noir 

Jakubské -  Pinot Madeleine, mutace Pinot noir 

Kofranka - Merlot × Seibel 13666 × Frankovka × Svatovavřinecké 

Laurot - Merlot × Seibel 13666 × Frankovka × Svatovavřinecké 

Malbec - Magdeleine Noire des Charentes × Prunelard 

Marlen - Merlot × Seibel 13666 × Frankovka × Svatovavřinecké 

Merlot - Magdeleine Noire des Charentes × Cabernet Franc 

Mlynářka – mutace Pinot noir, 

Modrý Portugal –  

Nativa - Frankovka × Svatovavřinecké × Merlot × Seibel 13666 

Neronet - Svatovavřinecké × Modrý portugal × Alicante Bouschet × Cabernet  

Nitranka - Castets × Abouriou noir 

Petite Syrah - Syrah x Peloursin 

Regent - Diana × Chambourcin 

Rimava - Castets × Abouriou noir 

Rosa - Picpoul noir × Frankovka × Tramín červený 

Rubín - Picpoul noir × Frankovka 

Rubinet - Revolta × Alibernet × André 

Rudava - Castets × I-35-9 

Rulandské modré – Burgundské modré, Pinot noir,  

Saperavi -  

Sauvignon 

Sevar - Seyve Villard 12-358 × Svatovavřinecké 

Svatovavřinecké - Pinot St. Laurent,  

Syrah -  Shiraz, Dureza x  Mondeuse blanche  

Torysa - Castets × I-35-9 

Trolínské – Blauer Trollinger, 

Váh - Castets × Abouriou noir 

Zweigeltrebe - Svatovavřinecké × Frankovka 

 
Stolní odrůdy bílé  

Arkadia  - Moldova × Cardinal, zeleno-žluté bobule,  



Diamant - Julski biser × Pannonia Kincse 

Eva - žluté bobule, velké, 

Frumoasa alba – zeleno-žluté bobule, velké, muškátové chuti, 
Hecker - VIII, plod zeleno-žlutý, sladký a aromatický,  

Chrupka bílá - Chasselas blanc, 

Julski biser - Bolgar × Čabaňská perla × Čiljaky rozovyj 

Katja - žluto-zelené bobule velké,  
Palatine - M-EVIII, plod velký, žlutý, chuť muškátového oříšku,  

Pannonia Kincse - Královna vinohradů × Cegléd szépe 

Pleven Ustojčivij – žluto-zelené bobule velké,  

Podarok Zaporoža - žluto-zelené bobule velké, sladké,  

Pomeranč - žluto-zelené bobule velké, muškátovo-citronové chuti, 

Svilena - žluto-zelené bobule velké, 

Talisman – Frumoasa alba x Vostorg, žluto-zelené bobule velké, muškátové chuti,  

Vostorg  - Zarja severa x  Dolores x Ruskij Rannyj, žluté, velké bobule,  

 

Stolní odrůdy růžově – červené 

Dinal - velká bobule, sladká 

Dunav - Balkan x Ribi mexur x Cardinal,  velká bobule, sladká  

Chrupka červená - Chasselas rouge,   

Kitty Nova -  rodiče Kitty Schindler, plod větší, odolný 

Kitty Schindler - plod tmavě červený, pikantní, opylovač Rapella   

Lidy - velká bobule, sladká 

Nelly - IX, plod červený, jemně sladký,  

Olšava - Kossuth Lájos × Boskolena 

Original - Damanskaja roza x Datie de Sant-Valié, velká bobule, sladká,  

Parvenec – velká bobule, sladká 

Piroška – bobule s muškátovou příchutí, 

Purpur - Aptiš aga x Cardinal, velká bobule, 

Rizamat – Katta Kurgan x Parkent, velká bobule,  

Siegerrebe - velká bobule, sladká s muškátovou příchutí, 

Viktoria - velká bobule, sladká s muškátovou příchutí,  

Vitra - Pobeda × Kossuth Lájos 

 
Stolní odrůdy modré 

Alden – Ontario x Gros Kolmann, modré bobule, velké,aromatické,  

Ester - Seyve - vilard x Magarač, modré bobule, velké, sladké, 

Buffalo - modré bobule, velké, sladké, aromatické,  
Isabella MX médium – plod modrý,  

Kodrjanka - Moldova x Maršalskij,  Black magic, modré bobule, velké, 
Mitschurinski - MVIII raná odrůda, středně velký plod, modrý,  

Muškát modrý - modré bobule muškátové chuti,  
Nerina - , plod tmavě černý, aromatický, odolný 

Nero - Eger 2 x Gardonyi gěza, modré bobule, velké, sladké, 

New York muškát - modré bobule muškátové chuti, 
Osella - MVIII, plod velký, modro-černý, se sladkým buketem, vhodný na pergoly 

Pola - Pobeda × Kossuth Lájos 
Ripatella - EIX, plod velký, tmavě modrý, s jahodovou příchutí,  

Royal Esther - VIII, plod velký, modrý, sladký, list na podzim červený,  

Rusenský muškát - modré bobule muškátové chuti, 



Troja - modré bobule, velké,  

Valiant -  modré bobule,  

Velika - Bolgar x Alfons lavalle, modré bobule, velké, sladké,  

 

Stolní odrůdy bez semenné 

Attika – velké modré bobule, sladké,  

Afrodita – velké zlato-žluté bobule 

Bjalo - velké žluto-zelené bobule, zlatožluté, 

Glenora – Ontario x Kišmiš Černyj, modré bobule střední, sladké, aromatické, s jahodovo- 

angreštovou příchutí 

Lakemont – Ontario x Sultanina, žluto-zelené bobule s jahodovo-malinovou příchutí 

Himrod – Ontario x Sultanina, středně-velké žlutozelené bobule, sladké, aromatické,  

New York -  IX,  plod zelený bez pecek, sladce neutrální,  

Picurka - Ceaus roz x Delight, zeleno-žluté, bobule střední, sladké,  

Romulus -  IX, plod velký, žlutý, bez pecek, sladký, list na podzim červený, vhodný na 

pergoly,  

Somerset – plod růžový, sladký, odolný 

Suffolk red - Fredonia x Black Monukka, růžově-žluté bobule s jahodovo-malinovou příchutí 

Vanessa – fialové bobule s jahodovo-malinovou příchutí 

Vetus – modré bobule střední, sladké, aromatické, 

plod protizánětlivý, močopudný, detoxikační, list zastavuje krvácení,  

 hrozny můžou u psa vyvolat otravu, při předávkování selhání ledvin a případnou smrt 

 prohlášení Ježíše Krista  - já jsem vinný kmen a můj Otec je vinař 

 

Růže Aitchisova žlutokvětá  Rosa ecae Aitchison,  James 

Edward Tierney Aitchison – britský botanik 

Opadavá dřevina, výška 1,2 – 2  m, květ žlutý, plod šípek malý, kulatý, červený 

jedlé, čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a 

chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky,  likéry, víno, do 

nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán 

do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,  
 

Odrůdy : 
Golden Chersonése - Rosa ecae × Canary Bird  

Helen Knight - Rosa ecae × Rosa pimpinellifolia altaica  

 čerstvá semena s chloupky  způsobují alergii sliznice a kůže 

šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo 

 

Růže Albertova   Rosa albertii  

Opadavá dřevina, výška 1-2 m, plod oranžově-červený, hruškovité - elipsoidní, 1 – 1,8 cm,   

jedlé, čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a 

chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky,  likéry, víno, do 

nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán 

do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,  
 čerstvá semena s chloupky  způsobují alergii sliznice a kůže 

šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo 
 

http://1.bp.blogspot.com/_HYPMWMrnrpQ/R3YVc83NvyI/AAAAAAAAAG8/CHGefjwqU4s/s1600-h/neptun.jpg
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Růže bedrníkolistá  Rosa spinosissima  
jedlé, čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a 

chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky,  likéry, víno, do 

nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán 

do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,  
 čerstvá semena s chloupky  způsobují alergii sliznice a kůže 

šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo 
 

Růže bedrníkolistá  Rosa spinosissima  

Opadavá dřevina, výška 1 – 1,5 m, květ bílý, vonný, plod černý,  

jedlé, čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a 

chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky,  likéry, víno, do 

nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán 

do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,  
 čerstvá semena s chloupky  způsobují alergii sliznice a kůže 

šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo 
 

Růže Beggerova   Rosa begerriana  

jedlé, čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a 

chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky,  likéry, víno, do 

nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán 

do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,  
 čerstvá semena s chloupky  způsobují alergii sliznice a kůže 

šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo 

 

Růže daurská  Rosa davurica   
jedlé, čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a 

chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky,  likéry, víno, do 

nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán 

do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,  
 čerstvá semena s chloupky  způsobují alergii sliznice a kůže 

šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo 
 

Růže dužnoplodá  Rosa villosa, růže jablková   

jedlé, čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a 

chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky,  likéry, víno, do 

nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán 

do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,  
 čerstvá semena s chloupky  způsobují alergii sliznice a kůže 

šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo 
 

Růže chocholičnatá  Rosa corymbifera   



jedlé, čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a 

chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky,  likéry, víno, do 

nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán 

do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,  
 čerstvá semena s chloupky  způsobují alergii sliznice a kůže 

šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo 
 

Růže jedlá  Rosa edulis 

Opadavá dřevina, výška m, květ , plod šípek, vrstva chlupků okolo semene může podráždit 

ústa a trávicí ústrojí  

jedlé, čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a 

chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky,  likéry, víno, do 

nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán 

do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,  
 

Podnože : 

Rosa canina Inermis 

Rosa canina Pfänders 

Rosa canina polmeriana – červený Pavův šípek 

Rosa canina pollmeriana Schreibers 

Rosa corymbifera Laxa 

Rosa multiflora – spinefree 

Rosa rubiginosa 

 čerstvá semena s chloupky  způsobují alergii sliznice a kůže 

šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo 
 

Růže pirosa  PiRo 3 – Rosa dumalis Bechstein x Rosa pendulina var. 

Salaevensis, opadavé dřeviny, výška  m, plod   

jedlé, čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a 

chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky,  likéry, víno, do 

nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán 

do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,  
 čerstvá semena s chloupky  způsobují alergii sliznice a kůže 

šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo 
 

Růže plstnatá  Rosa tomentosa,  opadavé dřeviny, výška  m, plod 

jedlé, čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a 

chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky,  likéry, víno, do 

nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán 

do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,  
 čerstvá semena s chloupky  způsobují alergii sliznice a kůže 

šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo 

 

Růže Roxburghova   Rosa roxburghii,   
William Roxburgh - anglický botanik 

Opadavá dřevina, výška 2,5 m, květ růžový, plod  



jedlé, čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a 

chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky,  likéry, víno, do 

nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán 

do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,  
 čerstvá semena s chloupky  způsobují alergii sliznice a kůže 

šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo 
 

Růže řídká  Rosa laxa   

Opadavá dřevina, výška 1 – 1,5 m, květ bílý, růžový, plod červený 

plody čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a 

chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky,  likéry, víno, do 

nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán 

do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,  
 čerstvá semena s chloupky  způsobují alergii sliznice a kůže 

šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo 
 

Růže skořicová   Rosa majalis J. Herrm, růže májová 

Opadavá dřevina, výška 2 m, plod červený 

plody čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a 

chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky,  likéry, sirupy, víno, do 

nealkoholických nápojů,  

 čerstvá semena s chloupky  způsobují alergii sliznice a kůže 

šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo 

Růže svraskalá  Rosa rugosa, růže japonská   

Opadavá dřevina, výška 1 – 1,5 m, květ růžový, červený, fialový, bílý, plod červený 

plody čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a 

chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky,  likéry, víno, do 

nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán 

do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,  
 čerstvá semena s chloupky  způsobují alergii sliznice a kůže 

šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo 
 

Růže šípková  Rosa canina, psí růže,  

Opadavá dřevina, výška 1 - 3 m, květ růžový, plod šípek, červený 

plod šípek čaj, na omáčku, sirupy, zavařeniny, kompoty, domácí víno, šípkový likér, mladé 

poupátka květů do medu,  

 

Odrůdy : 
Rosa canina var glandulosa 

Rosa canina var Andegavensis 

Rosa canina var Scabrata 

Rosa canina var. Blondaeana 

 

Bianco 

Dresden Doll 



Fire Princess 

Laxa  

Roulettii  

Zwergkönig 

 

jako podnož 

 čerstvá semena s chloupky  způsobují alergii sliznice a kůže 

šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo 

 pět ran Ježíše Krista 

Růže turecká Rosa xanthina, Rosa slingeri  

Rosa Hugonis Hemsl. , Rosa xanthina Hugonisf., Rosa xanthina f. Spontanea Rehder. 

Opadavá dřevina, výška 3 m, květ žlutý, plod šípek 

 

odrůdy :  

Canary Bird  

 čerstvá semena s chloupky  způsobují alergii sliznice a kůže 

šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo 
 

Růže Webbova Rosa webbiana 
Philip Barker-Webb – anglický botanik  

Opadavá dřevina, výška 2 m, květ růžový, plod šípek, červený 

plody čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a 

chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky,  likéry, víno, do 

nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán 

do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,  
 čerstvá semena s chloupky  způsobují alergii sliznice a kůže 

šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo 
 

Růže Webbova májová  Rosa majalis × Rosa webbiana Royle  

Opadavá dřevina, výška 1 – 2  m, plod šípek, červený 

plody čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a 

chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky,  likéry, víno, do 

nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán 

do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,  
 čerstvá semena s chloupky  způsobují alergii sliznice a kůže 

šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo 
 

Růže Webbova svraskalá  Rosa rugosa  × Rosa webbiana 

Royle,  

Opadavá dřevina, výška 1 – 2  m, plod šípek, červený 

plody čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a 

chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky,  likéry, víno, do 

nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán 

do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,  
 čerstvá semena s chloupky  způsobují alergii sliznice a kůže 



šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo 

 

Rybíz bílý  Ribes  rubrum  

Opadavá dřevina, výška 1 – 2  m, plod bobule, spon výsadby keřů 2-3 x 1,0 – 2,5 m, př. na 

drátěnku,   

Plod syrový, vařený, kandovaný, na marmelády, želé, zavařeniny, koláče, polévky a omáčky, 

do piva, likérů, pálenky,  na víno 

 

Odrůdy : 
Bianca – Blanka 

Glorie des Sablons 

Primus 

Viktorie 

White Currant 

White Dutch 

White Grape 

White Imperial 

White Versailles 
 

Rez vejmutovková - Cronartium ribicola napadající pětijehličné druhy borovic / Pinus strobus, flexilis, lambertiana, parviflora, peuce, 

wallichiana, cembra,  pumila, aristata,.. hostící na druzích rodu Ribes 

plod  protizánětlivý, antioxidant, močopudný, posiluje imunitu, udržuje pružné stěny krevního systému, při dně, při šerosleposti, listy      

     jako kloktadlo při angíně  

 v listech obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání,  

         při předávkování plody kopřivka, 
 

Rybíz černý Ribes  nigrum 

Opadavá dřevina, výška 1 – 2  m, plod bobule,  

Plod syrový, vařený, kandovaný, na marmelády, želé, zavařeniny, koláče, polévky a omáčky, 

do piva, likérů, pálenky, na víno 

 

Ben Gairn OP Raná až středně raná odrůda. Keř polovzpřímený, středně vysoký, se středním 

počtem základních výhonů. Barva horní strany listu středně až tmavě zelená. Délka hroznu 

vèetnì stopky krátká, hustota støední.Plod v hroznu støednì velký až velký, kulovitý, černý, 

středně pevný.  

 

Ben Hope OP Středně raná odrůda. Keř polovzpřímený, vysoký, s malým až středním počtem 

základních výhonù. Barva horní strany listu støednì zelená. Délka hroznu vèetnì stopky 

dlouhá, hustota řídká až střední. Plod v hroznu středně velký až velký, kulovitý, černý, středně 

pevný až pevný. 

 

Odrůdy : 

Ben Connan  

Ben Hope  

Ben Lomond  

Ben Sarek  

Ben Tirran  

Big Ben   

Black Dowen  

Boskoop Giant 



Cassissima Nimue 

Consort  

Coronet  

Crandall  

Crusader  

Ebony   

Eden                                                           

Eva                                                                       

Foxendown   

Genoir 1 

Genoir 2 

Hilltop Baldwin  

Champion 

Kerry  

Nigra  

Noir de Bourdunde  

Otello                                                                      

Ojebin                                                                     

Roodknop   

Silvergieter - modročerný                                        

Sorokopudivska 

Strata 

Swedish Black 

Titan 

Titania 

Topsy 

Triton                                                                 

Violo  

Wilder                                                                               

plod  protizánětlivý, antioxidant, močopudný, posiluje imunitu, udržuje pružné stěny krevního systému, při dně, při šerosleposti, listy      
     jako kloktadlo při angíně  

 v listech obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání,  
         při předávkování plody kopřivka, 

 

Rybíz  červený   Ribes rubrum, Ribes sativus, Ribes petraeum 

Opadavá dřevina, výška 1 – 2  m, plod bobule, spon výsadby keřů 2-3 x 1,0 – 2,5 m, př. na 

drátěnku,   

Plod syrový, vařený, kandovaný, na marmelády, želé, zavařeniny, koláče, polévky a omáčky, 

do piva, likérů, pálenky,  na víno 

 

Odrůdy : 

Alfa 

Ben Adler 

Ben Connan 

Ben Lomond 

Ben Sarek 

Boskoop Giant 

Cascade 

Detvan 

Diploma 



Fay 

Gerouge 1 

Gerouge 2  

Heinemanův pozdní 

Holandský červený 

Chautauqua 

Cherry 

Jonkeer von Tets 

Laxton´s 

Losan 

Lučnice 

Minnesota 52 

Perfection 

Pin Champagne                                                                                                                                                                                        

Porta Ruby 

Prince Albert 

Red Lake 

Red Dutch 

Rolam 

Rondom 

Rosetta 

Rovada® 

Slovakia 

Stanza 

Stephen´s 

Tatran 

Versailles  

Victoria 

Vierlandenský 

Vitan 

Wilder 
 Rez vejmutovková - Cronartium ribicola napadající pětijehličné druhy borovic / Pinus strobus, flexilis, lambertiana, parviflora, peuce, 

wallichiana, cembra,  pumila, aristata,.. hostící na druzích rodu Ribes 

plod  protizánětlivý, antioxidant, močopudný, posiluje imunitu, udržuje pružné stěny krevního systému, při dně, při šerosleposti, listy      
     jako kloktadlo při angíně  

 v listech obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání,  
         při předávkování plody kopřivka, 

 

Rybíz vonný Ribes odoratum 
Opadavá dřevina, výška 1,5 – 2,5 m, plod černý 

 

Odrůdy : 

Crandall Clove 
Rez vejmutovková - Cronartium ribicola napadající pětijehličné druhy borovic / Pinus strobus, flexilis, lambertiana, parviflora, peuce, 
wallichiana, cembra,  pumila, aristata,.. hostící na druzích rodu Ribes 

plod  protizánětlivý, antioxidant, močopudný, posiluje imunitu, udržuje pružné stěny krevního systému, při dně, při šerosleposti, listy      
     jako kloktadlo při angíně  

 v listech obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání,  
         při předávkování plody kopřivka, 

 



Ryngle modrá  Prunus prisca, Prunus domestica subsp. Prisca,  slivoň 

renklóda modrá,  

Opadavá dřevina, výška 5 - 6 m, plod modrý 

Plod po převaření jedlý - jam, marmelády, příchuť do zmrzlin, štáv a koktejlů, aromatické 

likéry, třešňové koláče a dorty, do čokolády k zvýraznění třešnové chuti,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 
 

Satsuma mandarinková  Citrus reticulata Unshiu, syn.Citrus 

−11 °C 

Po odpeckování celé na kandování, marmelády, štávy, želé, džemy, usušené a pomleté do 

sladkého těsta, jako příchuť zmzliny, do piva, likérů, jako příchuť zmzliny, do piva, likérů,  

citrusové štávy / 1-2 plody/denně a pitná voda /  snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak / 

 

Skalník rozkladitý Cotoneaster divaricatus 

Opadavá dřevina, výška 2 – 3 m, plod malvice červená 

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!, uvařené a kandované do koláčů, uvařené a naložené v medu, 

uvařené - sušené a pomleté do chlebového těsta - sladkého pečiva s žitnou moukou v poměru 

1 : 10,  

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci  selhání dýchání 

 

Skalník vodorovný Cotoneaster horizontalis, rozprostřený  

Opadavá dřevina, výška 1 – 1,5 m, plod malvice červená 

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!, uvařené a kandované do koláčů, uvařené a naložené v medu, 

uvařené - sušené a pomleté do chlebového těsta - sladkého pečiva s žitnou moukou v poměru 

1 : 10,  

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci  selhání dýchání 

 

Skalník tibetský Cotoneaster cospicuus 

Stálezelená dřevina, výška 3 m, plod malvice červená 

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!, uvařené a kandované do koláčů, uvařené a naložené v medu, 

uvařené - sušené a pomleté do chlebového těsta - sladkého pečiva s žitnou moukou v poměru 

1 : 10,  

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci  selhání dýchání 

 

Stephandrie stříbrná  Shepherdia argentea  

Opadavá dřeviny, výška 2 – 6 m, plod peckovice červený, hořký, sladko-kyselý, Konzum září,  



Syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – 

tepelné zpracování !!!, sušené, kandované, na maceráty, zvěřinové omáčky, pudinky, želé,  

 

Odrůdy : 

Goldeneye – plod žlutý  

Sakakawea – plod červený 80%, žlutý 20% 

Xanthocarpa – plod žlutý 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci  selhání dýchání 

 

Střemcha amurská  Prunus maackii 

Opadavý strom, výška  4 – 10 m, plod peckovice 

Plody syrové  / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se 

semeny – tepelné zpracování !!!,  po převaření k dochucení džusů, ovocných štav, zmrzliny, 

želé a marmelád / 1 : 10 /  

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci  selhání dýchání 

 

Střemcha obecná  Prunus padus 

Opadavý strom, výška 10 - 15 m, plod peckovice 

Plody jen tepelně zpracovaný !!!,  po převaření k dochucení džusů, ovocných štav, zmrzliny, 

želé a marmelád / 1 : 10 /, kompotů,   

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci  selhání dýchání 

 

Střemcha pozdní horská černá třešeň Prunus sirotina 

Opadavý strom, výška 5 m, plod peckovice 

Plod po převaření jedlý - jam, marmelády, příchuť do zmrzlin, štáv a koktejlů, aromatické 

likéry, třešňové koláče a dorty, do čokolády k zvýraznění třešnové chuti,  

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci  selhání dýchání 

 

Střemcha viržinská  Prunus Virginiana 

Opadavý strom, výška 5 m, plod peckovice 

opadavá dřevina, výška  0,5 - 4 m,  plod jasně červený - černý, hořký, kyselý, sladký   

červené hořké bobule po převaření na džem, želé, sirup, na dochucení sladkostí,… 

při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání  

při nadměrné a pravidelné konzumaci  selhání dýchání 

 

Slivoň bluma - Prunus domestica L. subsp . insititia Fiori & Paoletti var. 

pomariorum – slíva bluma, špendlík 

opadavá dřevina, výška 6 - 10 m,  plod oválný , tmavě fialový,  



Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  

 

Odrůdy : 
gemeiner gelber Spilling – žlutý špendlík obecný 

blauer Spilling – modrý špendlík 

gelber Spilling – žlutý špendlík 

zelený špendlík 

gelbroter Spilling – žluto-červený špendlík 

katalonischer Spilling – katalánský špendlík
 

Spilling, spenling – špendlík - Prunus domestica ssp. Drap d´Or d´Espéren - Major Esperen of 

Malines 

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

Slivoň bradavičnatá  Prunus domestica subsp. intermedia  

var. mamillaris Werneck , Kuchelova švestka, Prunus domestica L. 

subsp. oeconomica var. mamilaris - pološvestka a datlovka 

opadavá dřevina, výška 6 - 10 m,  plod 

Plod protáhlý, sladký, aromatický, zlato-žlutý, tmavě modrý,  

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  

 

Odrůdy : 
Anna Späth 

Biondecks Frühzwetsche 

Königin Victoria 

Maďarská sladká  

Monfort 

Wangenheims Frühzwetsche 

Wiener Frühzwetsche 

Żniwka 

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

Slivoň černá kanadská Prunus nigra, švestkovišeň černá 

kanadská 

Opadavá dřevina, výška 10 m, plod podlouhle oválný, oranžově-červený, výborný opylovač 

pro hybridní švestky 

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

Slíva červená  Prunus domestica L. subsp . insititia var. juliana, Prunus 

domestica var. juliana,  

opadavá dřevina, výška 6 - 10 m,  plod 



Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

Slivoň datlová červená Prunus domestica subsp. intermedia  
var. culinaria, švestka maďarská, turecká, rakouská, šavlová,   
opadavá dřevina, výška 6 - 10 m,  plod 

Plod hruškovitého tvaru, šťavnatý, aromatický, červený 

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  
 

Odrůdy : 
Red Dattelzwetsche 

Violette Dattelzwetsche 

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Slivoň durancie Prunus domestica Durancia 

samosprašná 

opadavá dřevina, výška 6 - 10 m,  plod 

Plod kulovitý, modrý, dužnina zeleno-žlutá, šťavnatá, nejde od pecky 

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  

 

Odrůdy : 
Horňácká Durancie – velmi raná, plod malý, fialovomodrý, dužnina žlut-zelená, šťavnatá, 

sladká,   

Vítek - velmi pozdní,  plod malý až středně velký, tm modrý. dužnina žluto-zelená, šťavnatá, 

sladká,   

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Slivoň huňatoplodá  Prunus x dasycarpa 

Meruňka purpurová, černá 

opadavá dřevina, výška 3 – 9 m, plod purpurověčerný 

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Slivoň japonská  Prunus mume 

Čínská švestka, meruňka japonská 



Opadavá dřevina, výška 4 – 8 m, plod peckovice 2 – 3 cm, slupka žluto-červená, dužnina 

žlutá,  

Plody vypeckované naložené v soli, v octu. medu s příchutí katsuobushi nebo komby, barvení 

akajisou, konzumace s ryží, vařené,sušené,  náhrada zeleného čaje, šťávy, sirupy, přísada do 

likérů, do omáček 

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Slivoň maďarská  Prunus domestica L. subsp. Oeconomica 

var. pruneliana  

opadavá dřevina, výška 6 - 10 m,  plod 

Plod tmavě modro-hnědý, podlouhlý až vejčitý, aromatický,  

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  

 

Odrůdy : 
Maďarská 

Stanley 

Valor 

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

Slivoň mandžuská  Prunus mandshurica  
Prunus armeniaca var. Mandshurica MAXIM.,  

opadavá dřevina, výška 6 - 8 m, plod žlutý s červeným líčkem 
Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Slivoň mexická  Prunus Mexicana, švestkovišeň mexická 
Opadavá dřevina, výška 5 - 12  m, plod kulovitý,  fialový, štavnatý, 

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  

 

Odrůdy : 
Prunus Mexicana var. Fultonensis  

Prunus Mexicana var. Polyandra   

Prunus Mexicana var. Reticulata  

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Slivoň mirabelka  Prunus domestica subsp. Syriaca, Prunus domestica 

L. subsp . insititia Fiori & Paoletti var. Cerea slivoň syrská 



Opadavá dřevina, bez trnů, samosprašná, výška 8 m, plod kulovitý, malý. zlato-žlutý, od 

pecky, sladký, aromatický,  

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  

 

Podnože : 

semenáč myrobalánu, ne na pravokořenné ! – malé plody,  

 

Odrůdy : 
Bellamira® 

Blaues Kriecherl 

Frühe Mirabelle 

Metz 

Miragrande® 

Nancy - Nancyská - Nancy Mirabelle – slupka žlutá, dužnina od pecky, sladká, kořenitá, Konzum srpen-září. 

Spenling 

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 
 

Slivoň myrobalán slivoň třešňová, Prunus cerasifera 

Opadavá dřevina, výška 9 m. plod načervenalý, Podnož ze semen 

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky. 

 zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 
 

Slivoň obecná   Prunus insititia convar. oxycarpa  

Opadavá dřevina, výška 7 - 9 m. plod podlouhle kulatý, od pecky, slupka tmavě fialová , 

dužnina žlutá až oranžová 

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 
 

Slivoň ostroplodá Prunus domestica subsp. intermedia 
 var. oxycarpa Bechst, pigskin ball, pravá Damascénka 
Opadavá dřevina, výška 7 - 9 m. plod oválný, na koncích se zužující,  

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  

 

Odrůdy : 
Brněnska švestka 

Czar 

Emma Leppermann 

Frühe Altländer Katharinenpflaume 



Jefferson 

Königspflaume aus Tour 

Opal 

Ruth Gerstetter 

Späth Früheste, Tragédie 

Uhlhorns Konservenpflaume 

Zarpflaume 

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Slivoň obecná  Prunus domestica L. subsp . insititia Prunus insititia, švestka 

domácí trnitá, slivoň obecná 

Opadavá dřevina, výška 7 - 9 m. plod 

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 
 

Slivoň okoličnatá  Prunus umbellata  

Opadavá dřevina, výška 3,5 - 6 m, plod modro – fialový 

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Slivoň planá alleghanská  Prunus alleghaniensis 

švestkovišeň alleghanská / pohoří Allegheny Mountains je součástí Appalačského pohoří /  

Opadavá dřevina, výška 3,5 m, plod tmavě červenofialový 

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 
 

Slivoň planá americká  Prunus americana 

švestkovišeň americká 

Opadavá dřevina, výška 4,5 m, plod kulovitý cca. 2,5 cm, červený,  kyselo-sladký,  

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky. 

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 
 



Slivoň pobřežní  Prunus maritima 

švestkovišeň pomořská    

Opadavá dřevina, výška 1 -2  m, plod kulovitý, sv. fialový, modrý 

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky. 

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Slivoň pološvestka  Prunus domestica L. subsp . intermedia var. 

semipruneliana, maďarská pološvestka,  

Opadavá dřevina, výška 6 - 8  m, plod  tmavě fialový až tmavě modrý,   

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  

 

Odrůdy : 
Anna Späth 

Královna Viktorie 

Wangenheimova 

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Slivoň potoční  Prunus rivularis, švestka potoční, prasečí,  

Opadavá dřevina, výška 6 m, plod kulovitý, oranžově-červený, hořký,   

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Slivoň přímokališní  Prunus × orthosepala  

/ P. americana × P. angustifolia / , švestkovišeň přímokališní 

Opadavá dřevina, výška 1,5 - 6 m, plod kulovitý, cca. 2,5 cm, štavnatý, chutný,   

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Slivoň renklóda  Prunus domestica L. subsp . italica, Prunus domestica L. 

subsp . italica var. Cladiana,  ryngle, slivoň renklóda, slivoň italská,   

Opadavá dřevina, výška  8 -10 m,  plod kulatý, velký, žluto-zelený,tmavě zelený, 

načervenalý, žlutý, růžový,… aromatický, šťavnatý,  sladký.  

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  



 

Odrůdy : 

Althanova renklóda - Graf Althanns Reneklode 

Boddarts Reneclode  

Bryanston  

Cambridge Gage 

Canerik 

Denniston's Superb 

Giant  Heart 

Golden Transparent 

Green Vanilla 

Große Grüne Reneklode 

Jefferson 

Královna Claudia - Regina Claudia 

Laxton's Gage 

Laxton's Supreme 

Meroldts Reneclode 

Ontario 

Oullinská - Reine Claude d'Oullins 

Rainha Cláudia 

Reine Claude de Bavay  

Reine Claude Verte 

Rainha Cláudia 

Transparent Gage 

Victoria 

Washington 

Wazonova 

Uhinks Reneklode 

Zelená renklóda 

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 
 

Slivoň  renkloda kulovitá  Prunus domestica L. 

subsp. oeconomica var. subrotunda, Prunus domestica L. subsp. italica Borckh. Hegi 

var. subrotundata  

Opadavá dřevina, výška  8 -10 m,  plod kulovitý, zelený, fialový,  

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  

 

Odrůdy : 

Blaue Aprikosenpflaume Berliner 

Bunter Perdrigon 

Frühe Königspflaume 

Gr Blauu Blaue Frühe 

Kirkes – Kirk 

Ontariopflaume 

Pfirsichpflaume Herrenpflaume 

Prokurator 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=/search%3Fq%3DReine%2BClaude%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1282%26bih%3D753&rurl=translate.google.cz&sl=fr&u=http://cs.wikipedia.org/wiki/Zelen%25C3%25A1_renkl%25C3%25B3da&usg=ALkJrhilTJOvHPpjcUR9WS25j8Z4CEnm7Q


Ruth Gerstetter 

Weinpflaume 

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Slivoň renklóda vejčitá  Prunus domestica L. subsp . intermedia 

var. ovoidea Martens, Prunus domestica L. subsp . italica var. ovoidea  

Opadavá dřevina, výška  8 m,  plod velký, vejčitý, červený, žlutý, fialový 

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  

 

Odrůdy : 

Blaue Eierpflaume 

Coes Rotgefleckte 

Čačanská najbolja 

Diamantpflaume 

Gelbe Eierpflaume 

Gigant 

Gr. Britzer Eierpflaume 

Schöne von Löwen 

Violette Jerusalempflaume 

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 
 

Slivoň sibiřská  Prunus sibirica  

meruňka sibiřská 

opadavá dřevina, výška 3 m, plod žlutý s červeným líčkem, cca. 2 -3 cm 

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 
 

Slivoň slíva  trnoslíva, švestka z Damašku  

Prunus domestica ssp. Insititia,  Prunus insititia, Prunum damascenum  

Opadavá dřevina, výška 8 m, plod kulovitý až elipsovitý, cca 2 - 2,5 cm, zelenožlutý, 

červenofialový až modročerný.  

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  

 

Odrůdy : 
Malvazinka - plod velký, růžový až modročervený, Konzum ½ srpen.   

Opál -  plod střední, Konzum ½ srpen.  

Špendlík - Prunus domestica L. subsp. insititia cv. Pomariorum / Boutigny /. Plod ovalný, 

slupka žlutá, jde od pecky.  

Farleigh Damson – plod malý, kulatý, černý,  

Shropshire Prune – plod oválný, modro-fialový, 

Frogmore – plod kulatý-ovalý, purpurově černé,   



King of the Damsons – plod velký, fialový,  

Merryweather – plod tmavě modrý, sladký,   

Early Rivers, – plod modročerný,  

Blue Violet  

Common Damson – plod malý, černý,  

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Slivoň srdčitá  Prunus subcordata 

Švestka oregonská, slivoň skorosrdčitá 

Opadavá dřevina, výška 8 m, plod podlouhlý, cca. 1,5 - 2,5 cm, červený, žlutý,    

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 
 

Slivoň špendlík  Prunus domestica L. subsp. oeconomica var. oxycarpa – 

oválné švestky,  

Opadavá dřevina, výška 8 m, plod 

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 
 

Slivoň štíhlá  Prunus gracilis  

Švestka oklahomská,  

Opadavá dřevina, výška 0,5 - 2 m, květ voní, plod cca.1,8 cm, červený   
Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 
 

Slivoň švestka Prunus domestica, Prunus spinosa x Prunus cerasifera, 

švestka domácí, slivoň slíva, karlátka, 

Opadavá dřevina, výška 10 m, plod 2 – 5 cm dlouhý, tmavě modrý, fialovomodrý až 

modročerný, případně načervenalý, aromatický.  

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky, nakládané sušené švestky bez pecek - 0,5 l 

8% hruškového octa, 0,5 l vody, 0,5 kg třtinového cukru, 80 g hřebíčku, 80 g celé skořice 

 

podnože: 

Frereley Jaspy® - Prunus salicina x Prunus spinosa  

Myrobalan – Prunus cerasifera, švestky, broskvoně,  
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Myrobalan B 

Prunus cerasifera - Myrobalane 

Prunus insititia St Julien 

Prunus insititia St Julien A 

Prunus insititia St Julien d'Orleans 

Prunus insititia St Julien INRA GF 655/2 

Prunus insititia St Julien INRA 2 

Prunus insititia Pixy 

Prunus insititia St Julien Wädenswil 

Prunus domestica Brompton 

Prunus domestica Ackermann – Marunke 

Prunus domestica Damascena Noir 

Prunus domestica Wangenheims 

Prunus G 5/22 

Prunus mariana GF 8-1 

 

Odrůdy : 
Ageni – středně velká, červeno-fialová, 50% opylovač, výborná na sušení, odolná 

Amers – Standard x Stanley,  plod fialový, aromatický, rezistent 

Anna Späth – velká, červeno-modrá, chuti kyselkavé, aromatická, sklizeň 9 

Auerbacher – Auerbach - plod modrý, středně velký, dobrý, pozdní,  

Avalon -  velké, tmavě červené, jemně kyselá, cizosprašná – opylovač Valor,  

Azura – Hanita x Cacaks Beautiful, plod tmavě modrý, velmi sladký, aromatický, rezistent, 

c-s 

Bellamira – plod velký zlatavěžlutý, aromatický, sladký, rezistent 

Belle de Louvain - Schone van Leuven – velké, červeno-fialové, samosprašná,  

Belle de Thuin – velké, zeleno-žluté, šťavnaté, velmi dobré, cizosprašná, náchylná 

k chorobám,  

Belošljiva – plod malý, matně bílý, sladký, aromatický, Morava – Srbsko,  

Besztercei Bb 398 – Prunus domestica L. var. amygdalin L., plod modrý, sladký, aromatický,  

Besztercei Bt. 2 – Prunus domestica L. var. amygdalin L., plod modrý, sladký, aromatický, 

Besztercei Nm. 150 – Prunus domestica L. var. amygdalin L., plod modrý, sladký, aromatický, 

Besztercei Nm.122 – Prunus domestica L. var. amygdalin L., plod modrý, sladký, aromatický, 

Betuwse Kwets – plod středně velký, tmavě modro-fialový, sladký 

Bleue de Belgique – středně velká, modrá, cizosprašná – opylovač Opal, Jubileum, Victoria,  

Bleufre – velmi velká, podlouhlá, průměrná chuť,. Sklizeň 9 

Blue Rock – plod modrý, šťavnatý, c., slabě sladká,  

Blue Tit – plod středně velký, modře-fialový, dobrý,  

Boranka – plod modrý, štavnatý, sladký 

Bryská – plod menší, červeno-modrý, sladko-kyselá, štavnatá, středně pozdní, dobrá 

Bühler Frühzwetschge – plod středně velký až velký, tmavě modrý, sladko-kyselý,  

Bystrická – plod středně velký, modrý, sklizeň 9, dobrá  

Čačanská cukrová - Agen 707 / Aženka / x Pacific, plod modrý 

Čačanska raná – Wangenheims Fruhzwetsche x Požegača, cizosprašná, plod modrý, fialově červený, 

aromatická, raná,  

Čačanská lepotica - Wangenheims Fruhzwetsche x Požegača, plod modrý, velký, velmi raný, dobrý, 

rezistent  

Čačanská najbojla - Wangenheims Fruhzwetsche x Požegača,  plod modrý, velký až velmi velký, dobrý, 

raný, rezistent 

Čačanska rodná - Stanley x Požegača, plod modrý  

http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Tit
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Czar  - středně velké až velké , modro-fialové, samosprašné, mírně kyselé, velmi plodná,  

Dabrowice - Węgierkę Dąbrowicką – plod modrý,  

Damson – Farleigh Damson – Damascenka – plod modrý 

Debreceni muskotál – plod tmavě fialový, šťavnatý, aromatický, sklizeň 9,   

Domácí švestka Morava – plod modrý, sladký, aromatický, dobrý,  

Domácí švestka Meschenmoser – plod modro-fialový, sladký, aromatický, dobrý,  

Domácí švestka Schüfer – plod modro-fialový, sladký, aromatický, dobrý,  

Domácí švestka  Wolff – plod modro-fialový, sladký, aromatický, dobrý,  

Drenovka – plod modrý, malý, sladký, aromatický, Morava-Srbsko 

Dwarf - velmi raná, plod středně velký, dužnina žluto-zelená, měkká, velmi šťavnatá, sladká 

Dženarika – plod modrý, malý, sladký, aromatický, 

Elena - velmi pozdní odrùda,  plod středně veliký, fialovomodrý, dužnina žluto-zelená, 

šťavnatá. sladká,  

Erlay Blue – plod modro-fialový, sladký, šťavnatý, sklizeň 9,  

Early Laxton – středně velká, načervenalá, cizosprašná – opylovač Opal, Victoria, Czar  

Early Rivers - River's Early Prolific x Eldense Blauwe -  malé, modré, kyselé,  

Elena – Vlaška x Stanley, plod středně velký, modro-fialový, velmi sladká, aromatická, 

pozdní,s.,  

Ersinger – plod modrý, sladký, sklizeň VII/VIII 

Excalibur -  velká, vejčitá, oranžová, velmi chutná, cizosprašná -  opylovač Bleue de 

Belgique, Victoria, Early Laxton, Sanctus Hubertus, Reine Claude d'Oullins, Valor en Anna  

Felisina® - plod tmavě modrý, aromatický, pikantní, na pálení 

Fellberg – italská švestka – plod tmavě modrý, sladko-kyselá, velmi aromatická, štavnatá  

Felsina – Tellenberg x Ersinger Frühzwetschge,plod velký, modrý, dobré, středně raný, 

Fruca – plod tmavě modrý, středně velký až velký, šťavnatý, aromatický, sloup., rezistent 

Gabrovská – Kjustendilská modrá x Montfortská, plod středně velký, tmavě fialový, sladká, 

aromatická, opylovač Stanley, rezistent 

Fotonoff – plod středně velký, štavnatý, sladký,  

Haganta – plod velký, modrý, aromatický, sladký, od pecky, výborný, rezistent,  

Hamanova – plod tmavě modrý, sladká, velmi dobrá, 50% odolnost proti chorobám 

Hanita® -  Président x Auerbach,  plod modrý, s., výborný, rezistent 

Hanka® - Hanita x Katinka, plod modrý, aromatická, výborná, rezistent 

Harbella® – plod modro-fialový, velmi sladká, aromatická, výborná,  

Haroma® - plod tmavě modro-fialový, štavnatý, dobrá 

Hauszwetschge – domací švestka sorty Schüfer, Wolff, Meschenmoser, Gunsser, Etscheid, 

plod malý až středně velký, modro-červený, fialový až černý, šťavnatý, velmi aromatický,  

trpí šárkou 

Hermann – plod středně velký až velký, tmavě červeno-modrý, rezistent 

Chrudimská – raná, plod středně velký až velký, tmavě modrý, dužnina žluto-zelená, 

šťavnatá, sladká,  od pecky,  

Imperial Gage – plod středně velký, zeleno-žlutý, štavnatý, s., 

Jefferson -  velká, vejčitá,  žluto-zelená s červenými skvrnkami, dužnina žlutá, velmi dobrá, 

 plody s malými červenými skvrnami. Cizosprašná – opylovač Jubileum, Early Rivers, Reine 

Claude d'Oullins en Monsieur Hâtif. Sklizeň 9. Jelica – Požegača x California Blue,  plod 

modrý,  

Jofela – Jojo x Felsina. plod modrý, sladký, aromatický, výborný, rezistent,  

Jojo® – velkoplodá, tmavě modrá, velmi aromatická, výborná, od pecky, s., rezistent 

Jubileum – Giant x Yakima, plod velký, dobrý, červeno-fialová, trpí moniliozou 

Juna – Katinka x Zwintschers Frühe, plod modrý, sladko-kyselá, aromatická, s. 

Karpatská – Carpatin – plod velký, modro-fialový, dobrý,  

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elena_(Pflaume)&action=edit&redlink=1
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Katinka® – plod středně velký, tmavě fialový, štavnatý, aromatický, výborný, c., rezistent 

Kemlos – Conquest, plod modrý, štavnatý, sladký, bez kostky, rezistent 

Kig Billy – plod středně velký, tmavě fialový, štavnatý, dobrý,  

Kirke – slupka modrá, dužnina od pecky, velmi sladká, jemně kořenitá. Konzum září. 

Krina – plod malý až středně velký, modro-fialový, štavnatý,sladký, rezistent 

La Crescent – plod malý až střední, žlutý s červeným líčkem,sladký, aromatický, chutí po 

meruňce  

Laxton's Delight – plod velký, žlutý, sladký, štavnatý, s-c,  

Mallard – plod středně velký, červeno-fialový, dobrý, dezertní 

Marjory's Seedling – plod modrý, středně velký, štavnatý,  

Monsieur Hâtif  – velké, červeno-fialové, cizosprašná – opylovač Opal, Victoria, Sanctus 

Hubertus, Early Rivers, Czar, Reine Claude d'Oullins en Anna Späth, dobrá skladovatelnost 

Montfort – De Monfort – Reine Claude De Monfort – plod středně velký, tmavě modrý, velmi 

sladký, štavnatý, s.  

Opal – středně velká, červeno-modrá, štavnatá, samosprašná, velmi raná,  

Ortenauer – plod středně velký, modrý, aromatický, dobrý, Oullins Gage 

Ozark Premier – Burbank x Methley, plod velmi velký, růžový s fial. skvrnami, aromatický, 

výborný,  

Pershore – plod velký, žlutý, dobrý, sklizeň 8/9 

Petite Soeur de la Mont – Royal – kulatá, modrá, velmi sladká, aromatická  

Pitestean – plod velký, modrý, štavnatý, aromatický, výborný, rezistent 

Plumtastic® Top 2000 – plod středně velký, modrý, sladký, aromatický, rezistent, sklizeň 8, 

sloup., s.        

Presenta® - plod středně velký, tmavě modrý, aromatický, výborná, pozdní, rezistent, s.,  

Président – velmi velká, modro-fialová až černá, dužnina žlutá, sladká, sklizeň 9, rezistent, c. 

Pruntop – plod velký, tmavě modrý, sloup., s.,rezistent  

Reine-Claude d'Althan -  velká, kulatá, červeno-fialová, kvalitní, při dešti praská, cizosprašná 

- opylovač Opal, Victoria, Bleue de Belgique, Sanctus Hubertus, cara, monsieur Hatif, Belle 

de Louvain a Anna Spath, sklizeň 8/9 

Reine Claude d'Oullins -  velké, žluté, šťavnaté, samosprašná, při slunném počasí velmi 

dobré,  

Reine Claude van Schouwen – plod velký, červený - sv. fialový, sklizeň 8,   

Reine Claude Verte – malá, zelená, velmi zralé – výborná chuť, na pálení, cizosprašná – 

opylovač  Victoria, Ontario, Reine Claude d'Oullins, Reine Claude d'Althanský a Anna Späth, 

sklizeň 8/ 9 

Rheingold ® - plod velmi velký, zlatožlutý s s růžovým líčkem, jemně kyselý, rezistent 

Ruth Gerstetter – plod vínově modro-červený, středně velký, raný, od pecky, c. 

Sanctus Hubertus - Blauwe van Rillaar – středně velké, modré, cizosprašná – opylovač Opal, 

Victoria, Bleue de Belgique, Czar, Reine Claude d'Oullins, Monsieur Hâtif, Belle de Louvain, 

Reine Claude d'Althan, Warwickshire Drooper en Anna Späth, 

Seneca – plod velký, fialový, kvalitní,  

Sermina – plod velký, purpurově červený, štavnatý, pikantní, rezistent 

Silvia – plod velmi velký, červeno-fialový, dobrý,  

Stanley – Agenská x Grand Duke,  plod velký, dobrý, tmavě modrý, dužina žlutá, šťavnatá, 

rezistent   

Stáňa - středně raná,  plod malý až středně velký, fialovomodrý, dužnina žluto- zelená, 

šťavnatá, sladká, nejde od pecky 

Tegera – Ortenauer x Gerstetter, plod středně velký, tmavě modrý, raný, štavnatý, aromatický, 

pikantní,  

Těchobuzická – plod malý až středně velký, tmavě modrý, dobrý 



Timočanka - Stanley x California, plod modrý, štavnatý, sladký 

Tipala® - hybrid cukrových tyrolských švestek x Opal, plod středně velký, zlatý s červeným 

líčkem, c. 

Tolledo®Topstar plus - Ersinger x Čačanska Najbolja, plod velký, modrý,sladký, štavnatý,  

rezistent,sklizeň 7/8,  sloup.  

Top 2000 S – plod modře-fialový, sladký, aromatický, štavnatý, sklizeň 9 

Topendt®plus – plod velmi velký, modrý, štavnatý, velmi pozdní, rezistent 

Topfirst® - plod modrý, velký, štavnatý, dobrý, od pecky, rezistent 

Topfive® - Čačanska Najbolja x Auerbacher,  plod velmi velký, tmavě modrý, velmi sladký, 

štavnatý,  s - c, rezistent, na povidla, sušení, pálení    

Topgigant - Giant Prune – Burbank - plod velký, tmavě červený, 50% rezistent 

Tophit Plus® - Čačanska Najbolja x President, plod velmi velký, tmavě modrý, velmi sladký, 

štavnatý,  aromatický, c., rezistent, na povidla, sušení, pálení    

Topking® - Čačanská najbolja´ x Italian Plum, plod velký, modrý, sladká, aromatická, c. 

Topper®  - Čačanska Najbolja x Auerbacher,  plod tmavě modrý, středně velký až velký, 

štavnatý, aromatický, sloup. s., rezistent 

Top taste® - plod velký, modrý, aromatický, štavnatý, od pecky, rezistent, s-c,  

Topstar plus S – Ersinger x Čačanská nejlepší, plod velký, modro-fialový, kyselý, štavnatý, 

rezistent 

Tuleu gras – plod střední velký, tmavě modrý, sladká, středně raná,  

Utility – plod velký, červený až tmavě fialový, dezertní 

Valjevka – plod modrý, Agen 707 x  Stanley, sladko-kyselý, štavnatý, rezistent, na pálení,  

Valerie
TM

 - V70031 - Valor x California Blue, plod fialově-modrý, Opylovač Stanley, Valor,  

Valerija – Hall x Ruth Gerstetter,  plod modrý,  

Vanette
TM

 - V66071 - Early Rivers x Stanley -  plod fialově- modrý, opylovač Stanley, 

Valor, Veeblue – plod modře-fialový,  

Verity – plod velký modro-fialový, šťavnatý, chutná 

Vibrant
TM

 - V70034 – plod fialově-modrý, dužnina oranžová 

Viktoria – Queen Victoria - plod tmavě červený, sladký, sklizeň 8/9 

Valor – Imperial Epineuse x Grand Duke,  plod velký, fialově- modrý, sladký, aromatický, 

dobré kvality, s-c, od pecky, sklizeň 9 

Valton Plum – plod červený, dužnina žlutá, velmi sladký, sklizeň 8,  

Victoria - Reine Victoria – velká, červeno-modrá, samosprašná, náchylná na houbové 

choroby, 

Victory – plod velký, tmavě fialově-modrý, atraktivní, dužnina žlutá,  

Violette
TM

 -  V72511 – plod velký, podlouhlý, modro-černý, sladký, dužnina žluto-zelená,  

Vision -  plod velký, tmavě-modrý, kvalitní,  

Vlaška – Fellemberg, Italienische Zwetsche, plod středně velký, modře-fialový, aromatický, 

sladký, na sušení,  s-c,  

Voyageur – středně velké, modré, cizosprašná – opylovač Opal, Jubileum, Victoria, Valor en 

Anna Späth, praskají v období dešťů,  

Vroege Tolse -  plod malý, modře-fialový, šťavnatý, sladký 

Wangenheimova – plod středně velký, červeno-modrý, sladká, od pecky,  

Warwickshire Drooper – středně velká, oválná, žlutá s červeno-hnědými skvrnami, zralá – 

dezertní chuti, při dešti praskají, samosprašná, sklizeň 9 

Washington – malá, zelenožlutá, štavnatá, sladká, aromatická, 8/ 9 

Zlatka – plod žlutý,  

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Grand_Duke&action=edit&redlink=1


Slivoň trnka  Prunus spinosa, trnka obecná 

Opadavá dřevina, výška 2 - 5 m, plod kulatý, modro-černý,trpce kyselé, na maceráty,… až po 

přemrznutí. 

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  
 

Odrůdy : 

Maarli – velké plody, na likéry, pálenku, džemy a marmeládu, trpce sladko-kyselé  

Marschfeldschlebe  – velké plody, na likéry, pálenku, džemy a marmeládu, trpce sladko-

kyselé 

Merzig – velké plody, na likéry, pálenku, džemy a marmeládu, trpce sladko-kyselé  

Nittel – velké plody, na likéry, pálenku, džemy a marmeládu, trpce sladko-kyselé  

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 

 

Slivoň špendlík žlutý  Prunus domestica ssp. Drap d´Or d´Espéren, 

Prunus domestica Drap d´Or  

Opadavá dřevina, výška 4 -7 m, plod švestkového tvaru, jde od pecky, žlutý, štavnatý, sladký,  

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Slivoň úzkolistá  Prunus angustifolia  

švestkovišeň úzkolistá, švestka kanadská 

Opadavá dřevina, výška 3,5 - 6 m, plod kulovitý, žluto-červený, červený, štavnatý,  

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky. 

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Slivoň zahradní   Prunus hortulana, švestkovišeň zahradní  

Opadavá dřevina, výška 4 - 6 m, plod kulovitý, červený,  

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Slivoň zakrslá Prunus pumila  

Opadavá dřevina, výška 1,5 - 2 m, plod kulovitý, červený,  

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  



 

Odrůdy : 

Soneczko 

 

Prunus pumila L. var. besseyi  

Wilhelm Swibert Joseph Gottlieb von Besser 1784 – 1842 rakouský botanik 

Prunus pumila L. var. depressa  

Prunus pumila L. var. pumila 

Prunus pumila L. var. susquehanae  

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Šeferdie stříbrná  Shepherdia argentea 

Opadavá dřevina, výška 4 – 6  m, plody červená peckovice 

Syrové bobule  se semeny – tepelné zpracování !!!, konzumace např. s ostružinami, 

borůvkami, jahodami, malinami, do koláčů, kompotů, marmelád, džemů, do ovocných štáv, 

sušené do sladkého chlebového těsta, vánoček, na likéry, pivo, na omáčky k hovězímu masu, 

polévky,   
 

plody při zácpě, horečce, tuberkuloze, žaludečních vředech,  zevně listy / odvar / na řezné rány, otoky,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Šicha černá Empetrum nigrum 

Stálezelená dřevina, výška  30 – 50 cm, plody černé peckovice 

Syrové bobule bez chuti –jen v omezeném množství, tepelná konzumace např. s ostružinami, 

borůvkami, jahodami, malinami, do koláčů, kompotů, marmelád, džemů, do ovocných štáv, 

sušené do sladkého chlebového těsta, vánoček, na likéry, pivo,  větvičky s listy na čaj,  

 

Odrůdy : 
Šicha červená Empetrum rubrum červené peckovice 

Šicha eamnesova Empetrum eamesii růžové - červené peckovice 

Šicha obojaká Empetrum hermaphroditum černé peckovice 

Šicha tmavočervená Empetrum atropurpureum červeno-fialové peckovice 

 

 větvičky s listy na čaj při horečce a nachlazení, při léčbě ledvin, bobule  při průjmu, odvar z kořene jako kloktadlo při angíně, 

k proplachu očí,   

 v listech a semenu obsah grayanotoxin 

 

Špendlík moravský  Prunus domestica subsp Domestica v. oxycyrpa 

Opadavá dřevina, výška 4 - 6 m, plod od pecky, plod oválný , 

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry s medem, solí a lékořicí, pálenku 

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 



 

Špendlík  Prunus domestica L. subsp. insititia Poiret cv. Pomariorum Boutigny, 

Prunus domestica subsp. insititia L. var. pomariorum, Spilling, Spille, Spenling, Kateřinská 

švestka, slíva bluma         

Opadavá dřevina, výška 4 - 6 m, plod od pecky, plod oválný , 

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry s medem, solí a lékořicí, pálenky.  

 

Odrůdy : 
Spilling, spenling – špendlík - Prunus domestica ssp. Drap d´Or d´Espéren - Major Esperen of Malines 

katalonischer Spilling – katalánský špendlík 

gemeiner gelber Spilling – žlutý špendlík obecný 
blauer Spilling – modrý špendlík 

gelber Spilling – žlutý špendlík 

zelený špendlík 
gelbroter Spilling – žluto-červený špendlík 

 

Červený 

Katalánský 

Modrý 

Žlutý 

Žluto-červený 

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Švestka čínská  Prunus salicina, švestka japonská   

/ Prunus triflora, Prunus thibetica /  

Opadavá dřevina, výška 8 - 10 m, plod červený, černý, žlutý,  

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry s medem, solí a lékořicí, pálenky.  

 

Odrůdy : 

Brookgold -  

Burbank – plod tmavě červený, štavnatý, aroma, kvalitní 

Duarte – slupka a dužnina červená,  

Early Golden – plod kulatý, žlutý až načervenalý, kvalitní 

Grenville -  velká, tmavě fialová až černá, štavnatá, 

Ozark Premier – plod velký, kulatý, červený, aroma, kvalitní 

Patterson Pride –  plod tmavě červený, dobrý,  

Pembina – Prunus salicina x Prunus nigra, plod velký, světle fialový, sladký, štavnatý, chutný,  

Santa Rosa – plod velký, karmínový, dužnina fialová 

Satsuma – plod velký, tmavě červený,  

Shiro – slupka a dužnina žlutá,  

Superior – slupka červeno-žlutá 

Tecumseh -  

Toka – slupka tmavě červená, dužnina žlutá,  

Uralská zlatá – plod 17 g, zlato-žlutý, vysoký obsah cukru,  nízký obsah kyselin, aroma  

Vampire
TM 

- V82053 – plod zeleno-červený, atraktivní, dužnina červená, štavnatá,  

Vanier – plod oválný, modro-červený, dužnina žlutá,  

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 



 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 

 

Švestka domácí prostřední  Prunus domestica L. subsp . 

intermedia   

Opadavá dřevina, výška 8 m, plod 

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry s medem, solí a lékořicí, pálenky.  

 

Odrůdy : 
Victoria – Denyer,  plod fialový, oválný až vejčitý, dužnina žlutá,  
 

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 

 

Švestka evropská  Prunus domestica L. subsp. domestica  

Opadavá dřevina, výška 8 m, plod 

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry s medem, solí a lékořicí, pálenky.  

 

Odrůdy : 

Mount Royal 

Reine Claude 

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Švestka italská  Prunus cocomilia 

Opadavá dřevina, výška 1,5 - 5 m. plody žluté, fialové, oranžové nebo černé, mírně kyselé. 

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry s medem, solí a lékořicí, pálenky.  

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Švestka oklahomská  Prunus gracilis  

Slivoň štíhlá 

Opadavá dřevina, výška 0,5 - 2 m, květ voní, plod cca.1,8 cm, červený    

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry s medem, solí a lékořicí, pálenky.  

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 



Švestka okoličnatá  Prunus umbellata 

slivoň okoličnatá 

Opadavá dřevina, výška 3,5 - 6 m, plod modro – fialový 

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry s medem, solí a lékořicí, pálenky.  

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Švestka oregonská  Prunus subcordata 

Slivoň srdčitá, slivoň skorosrdčitá 

Opadavá dřevina, výška 8 m, plod podlouhlý, cca. 1,5 - 2,5 cm, červený, žlutý,    

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry s medem, solí a lékořicí, pálenky. 

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Švestka oválná  subsp. oeconomica var. oxycarpa  

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry s medem, solí a lékořicí, pálenky.  

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 

 

Švestka potoční  Prunus rivularis, švestka prasečí, Slivoň potoční 

Opadavá dřevina, výška 6 m, plod kulovitý, oranžově-červený, hořký,   
Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry s medem, solí a lékořicí, pálenky. 

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Švestka pravá Prunus subsp. oeconomica  L. var. pruneauliana, convar. 

domestica oeconomica, Prunus domestica L. subsp. oeconomica var. pruneauliana  švestka 

domácí pravá 

Opadavá dřevina, výška 6 - 8 m, plod tmavě modrý, podlouhlý , aromatický ,  

 

Odrůdy : 
Dąbrowicka 

Maďarská 

Stanley 

Valor  

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 



 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 

 

Švestka vejčitá  Prunus domestica subsp. Intermedia 

Plod podlouhlý - vejcovité, př. hruškovitého tvaru,  

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry s medem, solí a lékořicí, pálenky. 

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Švestka z Damašku  trnoslíva, švestka z Damašku, Slivoň slíva 

Prunus domestica ssp. Insititia,  Prunus insititia, Prunum damascenum  

Opadavá dřevina, výška 8 m, plod kulovitý až elipsovitý, cca 2 - 2,5 cm, zelenožlutý, 

červenofialový až modročerný.  

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky 

a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.  

 

Podnože: 
St.Julien A  

Pixy 

MY-KL-A 

MY-VS-1 

Wangenheimova 

Zelená renklóda  

WaVit® 

GF 677®  

Gisela 5® 

Torinel® 

Fox 11® 

 

Odrůdy : 
Blue Violet  

Common Damson – plod malý, černý,  

Early Rivers, – plod modročerný,  

Farleigh Damson – plod malý, kulatý, černý,  

Frogmore – plod kulatý-ovalý, purpurově černé,   

King of the Damsons – plod velký, fialový,  

Malvazinka - plod velký, růžový až modročervený, Konzum ½ srpen.   

Merryweather – plod tmavě modrý, sladký,   

Opál -  plod střední, Konzum ½ srpen.  

Shropshire Prune – plod oválný, modro-fialový, 

Špendlík - Prunus domestica L. subsp. insititia cv. Pomariorum / Boutigny /. Plod ovalný, 

slupka žlutá, jde od pecky 

zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 



Temnoplodec černoplodý Aronia melanocarpa,  

temnoplodec černoplodý, černý jeřáb, aronie černoplodá,  

Opadavá dřevina , výška 1- 3  m, plod malvice - černý,  

čerstvý, vařený, sušený, kandovaný do perníků a chleba, džemy, marmelády, želé, šťávy, 

víno, likér, pivo, na pálenku, na polévky a omáčky, kompoty, na koláče,  

 

Podnože :   

hloh jednosemenný - Crataegus monogyna 

jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia  
 

Odrůdy : 
Autumn Magic 

Elata 

Grandiflora  

Hugin 

Morton' / Iroquois Beauty™ /  

Nero 

Viking 
 

 plod protizánětlivý, antioxidační, posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,  

 při předávkování a pravidelné konzumaci  plodů nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace nejlépe  po tepelné úpravě  
 

Temnoplodec Mičurinův  Aronia mitschurinii, aronie 

Mičurinova / Aronia melanocarpa x Aronia prunifolia /  

Opadavá dřevina , výška 2 - 3 m, plod malvice – černo-fialový, šťavnatý,  

čerstvý, vařený, sušený, kandovaný do perníků a chleba, džemy, marmelády, želé, šťávy, 

víno, likér, pivo, na pálenku, na polévky a omáčky, kompoty, na koláče,  

 

Podnože :   

hloh jednosemenný - Crataegus monogyna 

jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia  

 plod protizánětlivý, antioxidační, posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,  

 při předávkování a pravidelné konzumaci  plodů nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace nejlépe  po tepelné úpravě  

 

Temnoplodec planikolistý  Aronia arbutifolia   

Opadavá dřevina , výška 3 - 6 m, plod malvice - červená, aronie planikolistá, červená 

čerstvý, vařený, sušený, kandovaný do perníků a chleba, džemy, marmelády, želé, šťávy, 

víno, likér, pivo, na pálenku, na polévky a omáčky, kompoty, na koláče,  

 

Podnože :   

hloh jednosemenný - Crataegus monogyna 

jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia  

 

Odrůdy : 
Brilliant  

Brilliantissima 

Erecta 



macrophylla  

Pumila 

 plod protizánětlivý, antioxidační, posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,  

 při předávkování a pravidelné konzumaci  plodů nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace nejlépe  po tepelné úpravě  

 

Temnoplodec třešňolistý  Aronia prunifolia / Aronia 

arbutifolia  × Aronia melanocarpa / , Photinia floribunda, aronie třešňolistá,  

Opadavá dřevina , výška 2 - 4 m, plod malvice – červený - černý, 

čerstvý, vařený, sušený, kandovaný do perníků a chleba, džemy, marmelády, želé, šťávy, 

víno, likér, pivo, na pálenku, na polévky a omáčky, kompoty, na koláče,  
podnož - hloh jednosemenný - Crataegus monogyna, jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia  

 

Podnože :   

hloh jednosemenný - Crataegus monogyna 

jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia  

 

Odrůdy : 

Königshof 

Rubina 

Viking 

 plod protizánětlivý, antioxidační, posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,  

 při předávkování a pravidelné konzumaci  plodů nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace nejlépe  po tepelné úpravě  
 

Tomel japonský  Diospyros kaki 

Opadavý strom, Výška 10 m, Vysoký obsah taninu v dosud nezralých Kaki obsahuje hořkou 

složku připomínající hrušky a meruňky 

 

Zralé plody - syrové, vařené, sušené – pomletý do sladkého a chlebového těsta, kandované, na 

marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, listy na 

čaj, pražené semeno jako náhražku kávy,   

 

Odrůdy : 
Aizumishirazu 

Amankaki 

Atago 

Buju 

Call Fuyu 

Cioccolatino 

Costata 

Dunaj 

Early Fuyu 

Fuji 

Giant Fuyu 

Gionbo 

Great Wall Oriental Persimmon  

Hachiya 

Hana Fuyu 

Hana Grosho 



Hiratanenashi 

Izu 

Jiro 

Kavkaz 

Kirakaki 

Koda Gosho 

Koshu Hyakume 

Lycopersicon 

Melela 

Mikatani Gosho 

Miss Kim 

Mukaku Jiro 

Podersdorf kaki 

Rojo Brilante 

Saijo - Saijo Asian Persimmon 

Steiermark kaki 

Sugita wase 

Takura 

Tipo 

Tone wase 

Triumph 

Vainiglia 

 

odvar z listu a kury při krvavé stolici, řezné rány, střevní parazity,  kloktadlo při angíně, míza na bradavice, bio-insekticid 

 

Tomel viržinský  Diospyros virginiana 

Opadavá dřevina, výška 10 – 25 m, plod kulatý až oválný, oranžově-žlutý, i modrý, 2 - 6 cm 

sladký, šťavnatý.  

Zralé plody - syrové, vařené, sušené – pomletý do sladkého a chlebového těsta,, kandované, 

na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, listy na 

čaj, pražené semeno jako náhražku kávy,   

 

Odrůdy : 
Contesa 

Dickie 

Early Golden 

Ennis 

Evelyn 

Garetson 

Geneva Long 

Hess 

John Rick 

Korp 

Keener/Burbank 

Lehmans persimon 

Male 

Meader 

Miller 

Mohler 



Morris Burton 

Natale oriental 

Nikitas Gift - Rosseyanka x Diospyros Kaki 

Osage 

Peiper 

Prok 

Ruby 

Rosseyanka - D. virginiana x kaki 

Super Sweet 

Szukis 

Yates 

Valene beauty 

Weber 

odvar z listu a kury při krvavé stolici, řezné rány, střevní parazity,  kloktadlo při angíně, míza na bradavice, bio-insekticid 

Trifeola citrónová   Citrus aurantium Tangelo x Citrus trifoliata  

Citrus reticulata Blanco x Citrus paradisi Mcfad x Poncirus trifoliata    

Citrus x tangelo  x Poncirus trifoliata  

dřevina, výška  m, plod žluto-oranžový, široce hruškovitý , cca cm, chuť kyselá , chráněná 

poloha, nesnese přemokření a jílovité půdy,  - 10 - 15°C 

Po odpeckování celé na kandování, marmelády, štávy, želé, džemy, usušené a pomleté do 

sladkého těsta, jako příchuť zmzliny, do piva, likérů,  

 
Minneola Tangelo - grapefruit Duncan x  mandarinka Dancy 

citrusové štávy / 1-2 plody/denně a pitná voda /  snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak / 

      při předávkování a pravidelné konzumaci  aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  vyvolájí na kůži svědění, stařecké skvrny, . 
      u psů a koček aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  můžou vyvolat  zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu 

Trnka obecná  Prunus spinosa, trnka obecná, slivoň trnka 

Opadavá dřevina, výška 2 - 5 m, plod kulatý, modro-černý, trpce kyselé, na maceráty,… 

sklizeň až po přemrznutí. 

 

Odrůdy : 

Maarli – velké plody, na likéry, pálenku, džemy a marmeládu, trpce sladko-kyselé  

Marschfeldschlebe  – velké plody, na likéry, pálenku, džemy a marmeládu, trpce sladko-

kyselé 

Merzig – velké plody, na likéry, pálenku, džemy a marmeládu, trpce sladko-kyselé  

Nittel – velké plody, na likéry, pálenku, džemy a marmeládu, trpce sladko-kyselé   

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /  

 

Třešeň korejská  Prunus japonica, Cerasus japonica,  

Opadavá dřevina, výška 1,5 m. plod sladko-kyselý, chutí po višni,  

Plod syrový, vařený, pečený, kandovaný, sušený, na koláče, polévky, omáčky, na víno, 

pálenku, likéry, pivo,  

 

Odrůdy : 

Prunus japonica eujaponica 

Prunus japonica gracillima 



Prunus japonica nakaii 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 

 

Třešeň ptačí  Prunus avium 

opadavá dřevina, výška 20 - 25 m, plod fialově-červený, cca. 1 cm,  

Plod syrový, vařený, pečený, kandovaný, sušený, na koláče, polévky, omáčky, na víno, 

pálenku, likéry, pivo,  

 

ssp. – juliana L. – srdcovky s měkkou dužninou a tenkou slupkou, s červenou až černou 

barvou plodů a šťávou barvící, převážně raně dozrávající. 

ssp. – duracina L. var. melanocarpa L. – tmavé chrupky s dužninou tuhou a pevnou slupkou, 

se světle červenou až černou barvou plodů a šťávou barvící, zrající pozdně. 

ssp. – duracina L. var. variegata L. – pestré chrupky s barvou plodu žlutou až červenou. 

ssp. – duracina L. var. leucocarpa L. – světlé chrupky s barvou plodu žlutou.  

ssp. – duracina L. x ssp. juliana L. – polochrupky – s polotuhou dužninou. 

 

Podnože:  

MaxMa 14  

P-TU-1, P-TU-2, P-TU-3, MH-KL-1- třešňový ptačí semenáč, ptačka, polokmeny, 

vysokokmeny 

Colt / Prunus avium x Prunus cerasus /- vegetat. množ.oddělky, slabě až středně vzrůstná - 4 

m 

P-HL-A – vegetat. množ.oddělky, slabě až středně vzrůstná, 4 m 

P-HL-B – vegetat. množ.oddělky, slabě až středně vzrůstná, 4 m 

P-HL-C – vegetat. množ.oddělky, slabě vzrůstná, do lehčích, sušších a písčitých půd, 4 m 

Gisela® 5 USPP 9622  Prunus cerasus  x Prunus canescens, odolná mrazu, virózám,  4 m 

Gisela® 6 USPP 8954 – i do těžších půd,   

Gisela® 12 USPP 9631,  

Maxma® 14 – snese i vlhčí půdy,  

Mahaleb CT 500 – do lehčích, sušších a písčitých půd, mahalebka,  

Mazzard - Prunus avium Mazzard, dobrý kořenový systém, do vlhčích i těžších půd,  

Prunus Gisela 5 
s 

Prunus Maxma Delbard 14 
s 

Prunus cerasus Weiroot 
s 

Prunus Colt 
s
 (Pr. avium x Pr. Pseudocerasus) 

Prunus avium F 12/1 

Prunus avium Altenweddingen  

Prunus avium Alkavo  

Prunus avium Limburger  

Prunus avium Hüttners Hochzucht  

Prunus avium 

Prunus mahaleb (kleinblättrig 

F 12/1 - Prunus avium 

 

Odrůdy : 
Adelka - velmi raná srdcovka, šťavnatá, dobrá, tmavá srdcovka, odol. praskání,  

Amid –chrupka, plod středně velký, sladký,   

Anushka – plod velký , 10 g, tmavě červený, dezertní,  



Aranka -  tmavá srdcovka, polochrupka,  

Ariadne – plod tmavě červený, štavnatý, sladký, odolná,  

Balaton® -  plod velký, červený pevný, s. 

Benton® samosprašná, výborné chuti 

Big Lory® - plod velmi velký 12 g, tmavě červený, pevný, aromatický, odolný 

Big Star – plod velký 30 mm, červený, pevný, jemně sladký, aromatický, dobrý, praská 

Bing – slupka fialová, dužnina tuhá, štavnatá,  

Black Cherry Barbar -  plod velký, purpurově-černý, sladký, pevný,  

Burlat – Bigrreau Burlat – sdrcovka-chrupka středně velká, sladká, šťavnatá, praská 

Canada Giant® -  Sumgita, tmavá velká chrupka, pevná, šťavnatá, dobrá, odolná 

Carmen – plod velký, červený 

Celeste® - plod velký, tmavě červený až černý, sladký, výborný 

Colney - plod velký, purpurově-černý,pevný,dezertní, odolná 

Dönissenova – Dönissens gelge -  žlutá polochrupka, sladká, aroma 

Early Lory® - plod velký, tmavě červený, dobrý, praská 

Fabiola -  středně raná chrupka, plod velký,  hnědočervený, šťavnatý, sladký,  

Ferdiva – plod velký 30 mm, srdcovka, tmavě červený, sladko-kyselý, odolný 

Fermina – plod velký, srdcovka, tmavě červený, sladce-kyselý, aroma, odolný 

Fernier – plod středně velký, červený, pevný, dobrý, odolný,  

Fertard – plod velký 30 mm, srdcovka, tmavě červený, sladký, odolný 

Germersdorfi – plod velký, tmavě červený, sladko-kyselý,  
Giorgia – plod velký, tmavě červený, pevný, dobrý, praská,  

Granát – chrupka, odolná mrazu i praskání,  

Grosse Prinzessin – plod žluto-růžový, pikantní, sladký, aromatický, šťavnatý,  

Grosse Schwarze Knorpelkirsche – chrupka, plod velký, tmavě červený, aromatický,  

Halka – Van x Stella, plod středně velký, tmavě červený, šťavnatý, s. 

Hedelfinská – chrupka, velká, černá, sladká, Konzum červenec. 

Helga - velkoplodá srdcovka, velmi dobrá, odol. praskání,  

Horka – velká chrupka, 8 g, červená, praská,  

Hudson – G5 – plod tmavě červený, pevný, odolný, výborný,  

Chelan - Stella x Beaulieu, plod tmavě červený, praská 

Christalina™ – Star x Van, plod tmavě červený až černý, pevný, sladký,  

Index - velké, plod tmavě červený, samosprašná,  

Jacinta – velká srdcovka, hnědočervená, odol. moniliose a praskání, 

Jánovka Mšenská – srdcovka, velká, černá, sladká,  

Justyna – plod velký, hnědočervený, dužnina tuhá, růžová šťavnatá, sladká, Karešova – 

výborná, plod středně velký, tmavě červený, c., raná, praská 

Karina – tmavě červená chrupka, odolná, pozdní,  

Kasandra – chrupka, plod velký, hnědočervený, dužnina šťavnatá, sladká,  

Kassins Frühe Herzkirsche – plod středně velký, srdcovka, tmavě hnědý-černý, sladký 

Kaštánka – plod středně velký 5 g, tmavě červený, měkký, aromatický, sladký, raná, výborná 

Katalin – plod velký až 11 g, červený, sladce–kyselý,  

Kordia – velká tmavá chrupka, pevná, středně pozdní, výborná, odolná 

Korvik – Kordia x Vic, chrupka, plod velký, srdčitý, červený, sladký, c., odolná 

Královna Hortensie – Monstrueunse de Bavay, slupka žlutavěčervená, dužnina sladká,  

Lapins –  světle červená chrupka, pevná, výborná, šťavnatá, samosprašná, odolná 

Late Lory® - plod velký, červený, pevný, sladký, výborný, odolný, pozdní 

Linda – plod vínově-červený, sladko-kyselý, 9 g,  

Lory Strong® - plod velký, tmavě červený, pevný, sladký, výborný, odolný 

Lory Bloom® - plod tmavě červený, pevný, výborný, sladký, odolný 

http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/d%C3%B6nissenova-%C5%BElut%C3%A1/113.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/kare%C5%A1ova/132.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/kordia/147.html


Marta - Kordia x Kaštánka, plod středně velký, červený, šťavnatý, odolná     

Merchant – plod tmavě červený-černý, měkký, aromatický, opylovač Johanna, Burlat 

Nalchanka – plod velký 9 g, atraktivní, tmavě červený, sladko-kyselý, zraje 7.6., odolná,  

Napoleonova – středně velká - velká chrupka, 7 g, žlutá s červeným mramorováním, , tuhá, 

sladká, aromatická, praská 

Penny® - plod velký, černý, aromatický, výborný, pozdní,  

Rainer – slupka červeno-zlatožlutá chrupka, sladká,  

Regina – chrupka, plod středně velký, červený, sladký, dobrý 

Rita – plod středně velký, tmavě červený, sladko-kyselý, pevný, c., dobré, velmi raná  

Rivan – Kaštánka x Van, plod středně velký, pevný, tmavě červený, raná, odolná 

Royalton™  – plod tmavě fialový, sladký, pevný, odolný, výborný 

Rychlíce – plod malý, fialově-hnědý, měkký,  

Sabrina®  - plod velký, pevný, sladký, praská  

Sam – velká tmavá chrupka, c., středně raná, sladká, aromatická, opylovač Kordia, Van,  

Samba®  Sumste – plod velký, tmavě červený, dobrý, samosprašná,  

Sandra – velká až velmi velká tmavě červená chrupka, dobrá 

Satin® Sumele – plod středně velký, červený, sladko-kyselý, aromatický 

Selah ™ - samosprašná,  tmavě červená, velká, výborné chuti 

Simcoe® Probla – plod velký, tmavě červený, sladko-kyselý, odolný 

Skeena® – velký plod, červený, praská, samosprašná 

Sonata® Sumleta - plod velký, červený, sladce-kyselý, praská  

Spitze Braune – velká srdcovka, černá, dobrá, 

Starking® Hardy Giant - plod tmavě červený, odolný,  

Starkrimson® - plod velký, červený, sladký 

Stella – tmavá chrupka, samosprašná 

Summer Sun – plod tmavě červený, pevný, výborný 

Summit – velká chrupka, raná, sladká, odolný 

Sunburst – plod velký, tmavě červený-černý, sladký 

Sunset Bing® - plod tmavě červený, pevný, velmi pozdní, sladký, dobrý 

Supermont – plod větší o 30% než Montmorency 

Sylvana – Kordia x Van, plod chrupka 7 g, tmavě červená, pevná, šťavnatá, trpí moniliozou 

Sylvia – velká tmavá chrupka podobná odrůdě Stella 

Staccato® – plod tmavě červený, pevný, velmi pozdní 

Stella – plod velký, tmavě červený, s. 

Sweetheart® –– plod velký, tmavě červený, pevný, sladký, velmi pozdní 

Sweet Star – plod velký až velmi velký, tmavě červený, aroma, šťavnatý 

Šumadinka – Koroser Weichsel x Hyman, plod velký, tmavě červený, aromatický,šťavnatý, s.   

Tamara® – Kruplodnaja x Van, velké plody, sladké, šťavnaté, pevná, c., trpí monilozou 

Tehranivee -  V690620 – plod tmavě červený,  

Těchlovan – Van x Kordia, tmavá chrupka, velmi velká, tmavě červená, raná,  

Valerij Cskalov  - plod červený,  

Van – červená chrupka, pevná, sladká, praská 

Vanda – Van x Kordia, tmavá velká chrupka, velmi dobrá,  

Vandalay -V690618 – plod vínově červený,  

Vega – plod červený, bílá dužnina,  

Vilma – tmavě červená chrupka, středně velká, 7 g,   

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Višeň obecná  Prunus cerasus, višeň divoká, trpasličí,  

http://www.tuja.hu/webaruhaz/valerij-cskalov-cseresznyefa.html


Prunus avium x Prunus fruticosa,    

opadavá dřevina, výška  4 - 10 m, plod světle - tmavě červený, žlutý,  

plody syrové, vařené, sušené, kandované, na kompoty, marmelády, želé, zmrzliny, koláče, 

omáčky, polévky, štávy, sirupy, piva, likéry se skořicí, pálenky, jako příloha k vepřovému 

pečenému masu,  

Višeň pravá - Prunus cerasus L. subsp. eucerasus , menší koruny, převislé větve 

- var. austera – kyselka -  plod tmavočervený - černočervený, chuti navinulé – nakyslé,  

šťáva červená, barvící, s palístky na stopkách plodů 

- var. caproniana – amarelka -  plod světle červený, žluté, …chuti navinulé – kyselé, šťáva 

světle žlutá, nebarvící 

Sladkovišeň - Prunus avium x Prunus cerasus, koruna a listy připomínající třešeň  

- var. colorata – pravá sladkovišeň - plod tmavočervený, chuti navinule sladké, šťáva 

červená, barvící 

- var: vitrina – skleňovka - s plody barvy žluté nebo pestré, s chutí navinule sladkou, šťávou 

světle žlutou, nebarvící. 

 

Podnož:  

P-TU-1, P-TU-2, P-TU-3, MH-KL-1- třešňový ptačí semenáč, polokmeny, vysokokmeny 

Colt / Prunus avium x Prunus cerasus /- vegetat. množ.oddělky, slabě až středně vzrůstná 

P-HL-A – vegetat. množ.oddělky, slabě až středně vzrůstná 

P-HL-B – vegetat. množ.oddělky, slabě až středně vzrůstná 

P-HL-C – vegetat. množ.oddělky, slabě vzrůstná, do lehčích, sušších a písčitých půd, 

Gisela® 5 USPP 9622  Prunus cerasus  x Prunus canescens, odolná mrazu, virózám,   

Gisela® 6 USPP 8954 – i do těžších půd,  

Gisela® 12 USPP 9631 

Maxma® 14 – snese i vlhčí půdy,  

Mahaleb CT 500 – do lehčích, sušších a písčitých půd,  

Mazzard - Prunus avium Mazzard, dobrý kořenový systém, do vlhčích i těžších půd,  

Pixy – slabě rostoucí 

 

Odrůdy : 

Achát – Köröser x klon 2,4, středně raná, plod tmavě červený, 8 – 9 g,  

Amor  - trpaslík výška 2 – 3 m, plod velký, tmavě červený – černý, sladký, 

Anushka – plod jasně – tmavě červený, štavnatý, sladko-kyselý, s. 

Bare – kyselka, plod střední velikosti, kyselý, šťavnatý, pěstujeme jako pravokořenné 

Beutelspacher Rexelle - Prunus cerasus subsp.Acida 

Carmine Jewel – trpaslík výška 2 – 3 m, plod tmavě červený-černý, raná 

Cigánymeggy 7 – Sour Cherry 7 – plod tmavě červený až černý 

Crimson Passion – trpaslík výška 2 – 3 m, plod velmi velký, tmavě červený, sladký, 6 g,  

Csengődi – plod tmavě karmínový, 22 mm, rezistent,  

Cupid – plod velmi velký, tmavě červený až černý, 

Debreceni Bőtermő – plod velký 7 g, třešňová příchuť 

Desert Tikhonovoj  - plod velký, tmavě červený, opylovač Vladimir Zhukovsky. 

Diemitzer Amarele – Louis Early, skleňovka, plod velký, jasně červený, šťavnatý, kyselý 

Dubovochka – plod tmavě červený, dužnina červená - tmavě červené, šťavnatá, kyselo-

sladká, velmi dobrá chuť,  zraje 15.6., opylovač Rastunya 

Dubovskaja velkoplodá - plod velmi velký, tmavě červený, šťavnatý, kyselo-sladký, velmi 

dobrá chuť, opylovač Rastunya, Lyubskiy, zraje 15.6. 

Early Louis – plod středně velký, červený, šťavnatý, kyselý, s., odolný vůči chorobám 

Érdi Bőtermő – Pandy x Nagy Agnol, kyselka, plod velký, sladce kyselý 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Prunus_avium&usg=ALkJrhh8AiqFZOwMonK5WMIXFiSqB_l6hw


Érdi Jubileum – plod sladce kyselý, výborný 

Éva – plod středně velký, sladko-kyselý, 

Evans Bali – plod červený, sladký 

Fanal - Heimanns Rubin, plod kyselý, aromatický, šťavnatý,  

Favorit – amarelka, plod velký, jasně červený, sladký, aromatický, s. 

Goryczka królewska – plod středně velký, odolný šedé hnilobě,  

Griots Melitopol – plod velký, tmavě červený, dužnina šťavnatá, tmavě červená, opylovač  

Grosser Gobet – skleňovka, plod velký, šťavnatý 

Griots Michurinski – plod tmavě červený, dužnina tmavě červená, kyselá, opylovač - 

Tamaris, Turgenevka, Žukovskij,  

Gerema – plod velký, červeno-černý, aromatický, odolný vůči monilioze,  

Gubenska – plod velký 7 - 8 g, tmavě červený 

Gypsy 59 – plod malý, velmi kyselý 

Haaks Dunkelsaftige 

Hana – plod středně velký, červený, sladký, šťavnatý, nepuká, odolná,  

Heimanns Rubin – Fanal - plod kyselý, aromatický, šťavnatý, 

Heimanns Rubin - Prunus cerasus subsp.Acida 

Hindenburg – plod velký, tmavě červený, opylovač Amarell, Nomme Liivakirss 

Hope – plod velký, tmavě červený, červená šťáva, sladko- jemně kyselá, třešňová příchuť, 

zraje 25.6.,  

Hvězda – plod velký, jasně červený,  

Igritskaya –  dezertní plod a dužnina tmavě červená, červená štáva,  

Jachim – Köröser x Safír, středně pozdní, plod tmavě červený, sladko-kyselý 

Jiskra – plod velký, tmavě červený, štavnatý, sladko-kyselý,  

Juliet – trpaslík výška 2 – 3 m, plod tmavě červený – černý, sladký,  

Kampesur – plod hnědo-červený, sladko-kyselý,  

Kantor Jánosi 3 – plod velký, červený, kyselý, nepraská 

Kelleriis 14  Sorte Schattenmorelle - Prunus cerasus subsp.Acida – plod sladký, aromatický, s. 

Königliche Amarele - skleňovka 

Konserven-Weichsel - Prunus cerasus subsp.Acida  

Köröser -  Köröser Weichsel - pravá sladkovišeň, plod velký – velmi velký, červeno-hnědý, 

aromatický,  

Královna hortenzie – sladkovišeň – sladká, plod měkký – přímý konzum,  

Lövöpetri – mutace Fernec szoke, plod velký 8 g,  

Loznovskaya – plod velmi velký, kvalitní, tmavě červený, štavnatý, sladko-kyselý, s., 

opylovač Kent, Peskovatskaya, Lyubskiy, Zhukovsky. Zraje 25.6.,  

Ludwigs Frühe - skleněnka 

Lucy – plod tmavě červený, dezertní,  

Lutowka – plod velký až velmi velký, kyselý, šťavnatý 

Maliga Emléke – plod velmi velký, slako-kyselý,  

Maraschka -  - Prunus cerasus subsp.Acida 

Melodie – plod tmavě červený, štavnatý, sladko-kyselý, velmi dobré chuti. Zraje 25.6.,  

Meteor Korai – plod tmavě červený, sladko-kyselý, odolné vůči monilioze,  

Meteor – plod velký, štavnatý, sladko-kyselý, štáva bezbarvá, nepraská 

Montmorency – plod velký, tmavě červený,  

Morava -  pěstujeme jako pravokořenné 

Morela pozdní – plod středně velký až velký, kyselý, odolný 

Morellenfeuer - Kelleriis 16 - Prunus cerasus subsp.Acida – plod středně velký, tmavě 

červený, šťavnatý, odolný vůči chorobám 

Morina – Köröser x Reinhardts Ostheimer, plod velký, odolný  



Nana – plod červený, středně veliký, sladko-kyselý,  

Nefrit – Jade – Köröser x Röhrigs Weichsel, středně pozdní, plod červeno-hnědý,  

North Star – plod  tmavě červený, štavnatý, sladko-kyselý, zraje 10.7., s. opylovač Meteor, 

Nefris – plod středně veliký, šťavnatý, velmi kyselý, aromatický, s., odolný 

Oblačinska -  pozdní kyselka,  plod malý, tmavě červený,  dužnina tmavě červená, šťavnatá. 

kyselá,  

Oblíbená – plod velký, červený-tmavě červený, šťavnatý, kyselo-sladký, příjemná chuť.   

Opylovači - Rastunya, Lyubskiy. Zraje 25.6.,  

Octave – plod tmavě červený-černý, štavnatý, sladký, dobré chuti,  

Oka ruby – plod tmavě červený, tmavě červená štáva, sladko kyselá, s. 

Ostheimer Weichsel – Preßsauerkirsche - Prunus cerasus subsp.Acida 

Pándy 103 – Panda – plod tmavě červený, velmi velký, kyselo-sladký,  

Petri – Petriho – plod kyselo-sladká, aromatický, středně velký,  

Peskovatskaya – plod velký, červený, chutný,  zraje 25.6., opylovač Lyubskiy, Rastunya.   

Radonezh – plod atraktivní tmavě červený, štáva tmavě červená, opylovač Lyubskiy, 

Turgenevka – plod velký, hnědo-červený, kyselý, odolný vůči mrazu a chorobám 

Romeo – trpaslík výška 2 – 3 m, plod velký, tmavě červený až černý, sladký, aromatický, 

dezertní,  

Rote Maikirsche -  pravá sladkovišeň 

Rote Muskateller  -  pravá sladkovišeň 

Sabina – plod středně velký, tmavě červený, sladko-kyselý, aromatický, odolný vůči 

nemocem 

Safir – Schattenmorelle x Fanal, plod velmi velký, černý, odolný,  

Saskia® - plod velký, červený, sc.,  

Scharo - Prunus cerasus subsp.Acida 

Schattenmorelle -  Gr. Lange Lotkirsche, Nordkirsche, Schwarze Kirsche von Montreux – 

plod velký, tmavě červený,  

Süße Frühweichsel -  pravá sladkovišeň 

Toy – plod velký, tmavě červený, sladko-kyselý,   

Újfehértoi Fürtös – odolný vůči monolioze, plod středně velký, sladko-kyselý,  

Valentine – trpaslík výška 2 – 3 m,  plod velký, červený, sladký až sladko-kyselý,  

Věnec – plod tmavě červený, dužnina  tmavě červená, šťavnatá, sladkokyselá, zraje 15. 7. 

Wanda – plod tmavě červený, sladko-kyselý, šťavnatý, aromatický,  

Zhivitsa – plod a dužnina tmavě červená, sladkokyselá, zraje 25.6., opylovač Novodvorskaja, 

věnec,  

Zhuravka – plod velký, tmavě červený,  atraktivní, šťavnatý, opylovač Turgenevka,Octave,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 

Višeň jedoská  x Prunus yedoensis,  

Prunus speciosa x Prunus pendula f. ascendens 

Opadavá dřevina, výška 5 - 12 m, plod kulovitý, 0,8 – 1 cm,  

plody syrové, vařené, sušené, kandované, na kompoty, marmelády, želé, zmrzliny, koláče, 

omáčky, polévky, štávy, sirupy, piva, likéry se skořicí, pálenky, jako příloha k vepřovému 

pečenému masu,  

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 
dýchání 

 



Višeň jilmo-plstnatá  Prunus tomentosa × Prunus ulmifolia 

opadavá dřevina, výška  3 - 4 m,  plod červený 

plody syrové, vařené, sušené, kandované, na kompoty, marmelády, želé, zmrzliny, koláče, 

omáčky, polévky, štávy, sirupy, piva, likéry se skořicí, pálenky, jako příloha k vepřovému 

pečenému masu,  

 

Odrůdy : 

Efimka 

Oksamytova 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 

 

Višeň plstnatá  Prunus tomentosa  

Korejská višeň, horská višeň 

opadavá dřevina, výška  0,5 - 4 m,  plod šarlatový, cca.1,5 - 2,0 cm, sladký, sladko-kyselý  

plody syrové, vařené, sušené, kandované, na kompoty, marmelády, želé, zmrzliny, koláče, 

omáčky, polévky, štávy, sirupy, piva, likéry se skořicí, pálenky, jako příloha k vepřovému 

pečenému masu,  

 

Odrůdy : 

Alice 

Altana 

Amurka 

Graebneriana 

Insularis 

Leucocarpa 

Nanking 

Natálie  

Pink Harvest 

Spaethiana 

 v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání 

dýchání 

 

Yuzu mandarinkgrapefruitový  Citrus junos, Citrus 

ichangensis × Citrus reticulata  

Tibetská mandarinka 

dřevina, výška  m, plod žlutý, jedlý po převaření.  cca 5,5 – 10 cm, aroma, chuť mandarinky a  

grapefruitu, chráněná poloha, nesnese přemokření, - 10 - 12°C 

Po odpeckování celé na kandování, marmelády, štávy, želé, džemy, usušené a pomleté do 

sladkého těsta,  jako příchuť zmzliny, do piva, likérů,  

 

Odrůdy : 
Long 

citrusové štávy / 1-2 plody/denně a pitná voda /  snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak / 

      při předávkování a pravidelné konzumaci  aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  vyvolájí na kůži svědění, stařecké skvrny, . 
      u psů a koček aromatické oleje  a sloučeniny psoralenu  můžou vyvolat  zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Citrus_ichangensis
http://en.wikipedia.org/wiki/Citrus_ichangensis


Zimolez kamčatský Lonicera caerulea var. Kamtschatica, Lonicera 

kamtschatica  

Opadavý keř, výška 1,5 - 2 m, plod tmavě modrý, soudkovitým válcovitý, kulatý,  

Plod konzumujeme čerstvý, vařený do polévek, omáček, na koláče, knedlíky, marmelády, 

džemy, želé, šťávy, víno, likéry, na sušení, kandování,  
 

Odrůdy : 

Blue Velvet® 

Morena 

Altaj 

Afrodita 

Amfora 

Amur 

Bakčarskij velikan 

Bakčarskaja jubilejnaja 

Berel' 

Blue Velvet 

Čeljabinka 

Čulymskaja 

Dlinnoplodnaya 

Fialka 

Fialka Moskva 

Gerda 

Gordost Bakčara 

Guluboje vreteno 

Gželka 

Helfštyn  - velmi raný, plod středně velký, válcovitý, tmavě fialově-modrý 

Kola 44 

Lazurnaja 

Leningradsky velikan 

Mailon 

Maistar 

Modrý triumf - velmi raný, plod velký, válcovitý, tmavě fialově-modrý 

Morena 

Narymskaja 

Nymfa 

Ognennyj Opal 

Pamjati Gidzjuka 

Remont - velmi raný, plod velký, kulovitý, tmavě modrý 

Roksana 

Sibirjačka 

Silginka 

Sineglazka 

Sinyaya ptica 

Solowyška 

Tomička 

Volchova 

Vasiljevskaja 

Viola 

javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);


Zoluška 

 

plod při předávkování a pravidelné konzumaci vyvolá kopřivku a překyselení organismu, kromě plodů je rostlina toxická, bolesti 

žaludku, průjem, zvracení,  

 

Zimolez modrý altajský Lonicera caerulea var.Altaica, 

Lonicera altaica Pall 

Opadavý keř, výška 1,5 – 2 m, plod modrá bobule 1 cm,  

Plod konzumujeme čerstvý, vařený do polévek, omáček, na koláče, knedlíky, marmelády, 

džemy, želé, šťávy, víno, likéry, na sušení, kandování,  

plod při předávkování a pravidelné konzumaci vyvolá kopřivku a překyselení organismu, kromě plodů je rostlina toxická, bolesti 

žaludku, průjem, zvracení,  

 

Zimolez modrý jedlý Lonicera caerulea var. Edulis, Lonicera 

edulis 

Opadavý keř, výška 1,5 – 2 m, plod modrá bobule 

Plod konzumujeme čerstvý, vařený do polévek, omáček, na koláče, knedlíky, marmelády, 

džemy, želé, šťávy, víno, likéry, na sušení, kandování,  

 

Odrůdy : 
Berry Blue™ 

 

Lonicera caerulea var. Altaica 

Lonicera caerulea var. Caerulea 

Lonicera caerulea var. Cauriana 

Lonicera caerulea var. Dependens 

Lonicera caerulea var edulis 

Lonicera caerulea var. Emphyllocalyx 

Lonicera caerulea var. Kamschatica 

Lonicera caerulea var. Pallasii 

Lonicera caerulea var. Villosa 

plod při předávkování a pravidelné konzumaci vyvolá kopřivku a překyselení organismu, kromě plodů je rostlina toxická, bolesti 
žaludku, průjem, zvracení,  

 

Zimolez  horský Lonicera caerulea L.varvillosa / Michx / Torr.Gray , 

Lonicera villosa Michx, JA Schultes 

Opadavý keř, výška 1,5 – 2 m, plod modrá bobule 

Plod konzumujeme čerstvý, vařený do polévek, omáček, na koláče, knedlíky, marmelády, 

džemy, želé, šťávy, víno, likéry, na sušení, kandování,  

plod při předávkování a pravidelné konzumaci vyvolá kopřivku a překyselení organismu, kromě plodů je rostlina toxická, bolesti 
žaludku, průjem, zvracení,  

 

Žlutoroh jeřábolistý  Xanthoceras sorbifolium 

Opadavá dřevina, výška 5 - 8 m, plod kulatý-hruškovitý, 5-6 cm,  
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květy vařené jako příloha k masu, semeno vařené, pražené na kávu, sušené a pomleté do 

sladkého a chlebového těsta, do bramborových placek, mladé listy vařené, pomlete do 

mletého masa,  

vše tepelně upravené !!! 


