
Výzkumný a šlechtitelský ústaV 
oVocnářský Holovousy s.r.o.

odrůdy Jabloní
JUlIa

  Typ růstu stromu: standardní
  doba kvetení: raná
  Zralost: sklizňová přelom července a srpna, konzumní do 2 týdnů od sklizně
  Plodnost: vysoká a pravidelná
  Plod: středně velký (130 g), ploše kulovitého tvaru, základní barva zelenožlutá, krycí barva  

 červená, rozmytá, téměř celoplošná. Dužnina žlutá, jemná, tužší, středně šťavnatá. Chuť navinule  
 sladká, příjemně aromatická, velmi dobrá

 odolnost k chorobám: dosti odolná vůči strupovitosti i padlí
JUdITa

 Typ růstu stromu: standardní
 doba kvetení: raná
 Zralost: sklizňová v 1. dekádě srpna, konzumní 2 týdny od sklizně
 Plodnost: středně vysoká, celkem pravidelná
 Plod: střední až větší (140 – 175 g), ploše kulovitého tvaru, základní barva bělavě žlutá, krycí barva  

 červená, rozmytá (90 % povrchu): Dužnina krémová, chruplavá, středně pevná a šťavnatá. Chuť  
 navinule sladká, příjemně aromatická, velmi dobrá

 odolnost k chorobám: středně odolná vůči strupovitosti a málo náchylná k padlí
MIVIbE

 Typ růstu stromu: standardní
 doba kvetení: středně raná
 Zralost: sklizňová v 2. dekádě srpna, konzumní do 3 týdnů po sklizni
 Plodnost: středně vysoká, celkem pravidelná
 Plod: velký (185 – 205 g), kulovitého až ploše kulovitého tvaru, základní barva světle zelená, krycí 

 barva jasně fialově červená, rozmytá (téměř 100 % povrchu).Dužnina bílá, chruplavá, středně  
 pevná a šťavnatá. Chuť navinule sladká, příjemně aromatická, velmi dobrá

 odolnost k chorobám: středně odolná k strupovitosti a padlí
rUbInSTEP

 Typ růstu stromu: standardní
 doba kvetení: raná
 Zralost: sklizňová koncem září, konzumní od listopadu do března
 Plodnost: průměrná až vyšší, pravidelná
 Plod: střední až větší (150 – 200 g), ploše kulovitý, základní barva žlutá, krycí barva oranžově  

 červená (30 – 70 % povrchu). Dužnina krémové barvy, jemná, pevná, chruplavá a šťavnatá. Chuť  
 navinule sladká, příjemně aromatická, výborná

 odolnost k chorobám: středně odolná k strupovitosti a padlí
rUCla

 Typ růstu stromu: standardní
 doba kvetení: středně raná
 Zralost: sklizňová začátkem října, konzumní od prosince do března
 Plodnost: průměrná a pravidelná
 Plod: střední až větší (140 – 195 g), kulovitý, základní barva žlutá, krycí barva fialově červená  

 (60 – 90 % povrchu). Dužnina krémová, jemná pevná, velice chruplavá a šťavnatá. Chuť navinule  
 sladká, výborná

 odolnost k chorobám: středně odolná vůči strupovitosti a padlí
rElUGa

 Typ růstu stromu: standardní
  doba kvetení: středně raná
  Zralost: sklizňová pozdní (podobně jako Golden Delicious)
  Plodnost: vysoká a pravidelná
  Plod: velký, kónický tvar, základní barva žlutá, krycí barva červená (50-90 % povrchu). Dužnina je 

  nazelenalá, středně pevná a šťavnatá. Chuť navinule sladká, příjemně aromatická, velice dobrá
  odolnost k chorobám: rezistentní k strupovitosti, Vf (Rvi6) gen, málo náchylná k padlí
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Výzkumný a šlechtitelský ústaV 
oVocnářský Holovousy s.r.o.

lady SIlVIa
  Typ růstu stromu: standardní
  doba kvetení: pozdní
  Zralost: sklizňová na konci září, konzumní do března
  Plodnost: vysoká a pravidelná
  Plod: střední až větší (140 – 175 g), vejčitý až protáhle kuželovitý, základní barva zelenavě žlutá,  

 krycí barva červená (až 90 % povrchu). Dužnina krémová, jemná, velice pevná šťavnatá. Chuť je  
 navinule sladká, příjemně aromatická, výborná

 odolnost k chorobám: slabě trpí strupovitostí, málo padlí
andEra

 Typ růstu stromu: standardní
 doba kvetení: pozdní
 Zralost: sklizňová v půlce říjná, konzumní od ledna do dubna
 Plodnost: nižší až průměrná, pravidelná
 Plod: velký (200 – 250 g), kulovitý tvar, základní barva zelenožlutá, krycí barva červená 

  (80 % povrchu). Dužnina krémová, jemná, pevná, chruplavá a šťavnatá. Chuť navinule sladká, 
  výborná

 odolnost k chorobám: středně náchylná k strupovitosti, málo k padlí
arTIGa

 Typ růstu stromu: standardní
 doba kvetení: středně pozdní
 Zralost: středně pozdní (1 týden před Golden Delicious)
 Plodnost: středně vysoká a středně pravidelná
 Plod: velký (260 g), kónický tvar bez žebrování, základní barva je žlutě zelená, krycí barva červená  

 (70 – 80 % povrchu). Dužnina středně pevná, chruplavá a šťavnatá. Chuť navinule sladká
 odolnost k chorobám: středně odolná k strupovitosti a padlí

nIkolETa
 Typ růstu stromu: standardní
 doba kvetení: středně raná
 Zralost: sklizňová v polovině října, konzumní do dubna
 Plodnost: vysoká a pravidelná
 Plod: velký, kuželovitého tvaru, základní barva žlutá, krycí barva jasně červená na 70 % povrchu  

 s rozmytým žíháním. Dužnina žlutá, jemná, středně pevná a šťavnatá. Chuť spíše sladká, příjemně 
  aromatická, velmi dobrá

 odolnost k chorobám: středně odolná k strupovitosti a padlí
FraGranCE

 Typ růstu stromu: standardní
 doba kvetení: středně pozdní
 Zralost: sklizňová 1. dekádě října, konzumní do dubna
 Plodnost: vysoká a pravidelná
 Plod: velký (190 g), kulovitého tvaru, základní barva zelenožlutá, krycí barva karmínová, nanesená  

 rozmytým žíháním a mramorováním (80 – 100 % povrchu). Dužnina krémově žlutá, jemná, pevná, 
  chruplavá a středně šťavnatá. Chuť navinule sladká, výborná

 odolnost k chorobám: odolná vůči strupovitosti, Vf (Rvi6) gen, padlím trpí málo
METEor

 Typ růstu stromu: standardní
  doba kvetení: středně pozdní
  Zralost: sklizňová v polovině října, konzumní od ledna do května
  Plodnost: průměrná, pravidelná
  Plod: velký (200 – 250 g), kulovitého tvaru, základní barva zelenožlutá, krycí rozmytá purpurově  

 červená na 90 % povrchu. Dužnina krémová, jemná, středně pevná a šťavnatá. Chuť navinule  
 sladká, výborná

  odolnost k chorobám: náchylná ke strupovitosti a středně odolná k padlí

vsuo.cztel.: +420 491 848 205, e-mail: info@vsuo.cz
Holovousy 129, 508 01 Hořice, Czech Republic
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Výzkumný a šlechtitelský ústaV 
oVocnářský Holovousy s.r.o.

odrůdy TŘEŠní
adélka

  Typ: srdcovka
  růst: střední, koruna kulovitá, větve vyholují
  kvetení: velmi rané
  opylovač: Rivan
  dozrávání: 1. třešňový týden (2 dny po odrůdě Rivan, 9 dní před odrůdou Burlat)
  Plody: menší, srdcovité, v pestíkové části ploché, dužnina červená, měkká, sladká, šťáva barví 

  dobře, chuť velmi dobrá, velmi šťavnaté. Váha plodů okolo 6,5 g, šířka plodů 21 – 23 mm.
  Plodnost: dobrá, pravidelná, vstup do plodnosti je raný
  Výhody: odolnější proti monilii v porovnaní s Rivan. Vhodná na slbě rostoucí podnože

hElGa
  Typ: srdcovka
  růst: ze začátku bujný; v plné plodnosti středně bujný
  kvetení: středně rané
  opylovač: Rivan, Vanda, Summit
  dozrávání: 2. třešňový týden (3 dny před odrůdou Burlat)
  Plody: střední, tmavě červené, chuť velmi dobrá. Váha plodů od 8 g do 9 g
   Plodnost: vysoká, pravidelný, vstup do plodnosti je raný
  Výhody: časná plodnost, pravidelný výnos, odolnější k praskání než Burlat

kaSandra
  Typ: srdcovka
  růst: ze začátku bujný; v plné plodnosti středně bujný
  kvetení: rané
  opylovač: Tamara, Vanda
  dozrávání: 3. třešňový týden (2 dny po odrůdou Burlat)
  Plody: velké, tmavě červené, chuť vynikající. Váha plodů okolo 10 g. Plody jsou měkčí než u odrůdy Burlat.
  Plodnost: dobrá, pravidelná, vstup do plodnosti je raný
  Výhody: odolnější k praskání než odrůda Burlat; květy odolné k jarních mrazů   Licence: Artevos GmbH

Early korVIk
  růst: středně bujný, mírně vzpřímený  
  kvetení: středně pozdní
  opylovač: Těchlovan, Kordia
  dozrávání: 4. (5.) třešňový týden (10 – 12 dní před odrůdou Kordia)
  Plody: velké, srdčité, tmavě hnědočervené, chuť velmi dobrá. Váha plodů okolo 9 – 10,5 g. Plody  

 jsou měkčí než u odrůdy Burlat.
  Plodnost: dobrá, pravidelná, spolehlivá
  Výhody: plody odolné k praskání a k moniliové hnilobě; květy jsou méně náchylné k jarním mrazům 

  než odrůda Kordia                         Licence: Artevos GmbH
ChrISTIana

  Typ: chrupka
  růst: středně bujný; habitus stromu rozložitý
  kvetení: středně rané
  opylovač: Tamara, Early Korvik
  dozrávání: 5. třešňový týden (4 – 6 dní před odrůdou Kordia)
  Plody: velké, tmavě červené, středně pevné, chuť navinule sladká, vynikající. Váha plodů 9 – 10 g,  

 průměrná šířka plodů je 27 mm. Tvar plodu je zploštěle kulovitý.
  Plodnost: velmi vysoká
  Výhody: odolnější k praskání, částečně odolná k jarních mrazům               Licence: Artevos GmbH
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Holovousy 129, 508 01 Hořice, Czech Republic

aMId
  Typ: chrupka
  růst: středně bujný; habitus stromu rozložitý
  kvetení: středně pozdní
  opylovač: Kordia
  dozrávání: 6. třešňový týden (po odrůdě Kordia)
  Plody: velké, tmavě červené, velmi pevné, chuť velmi dobrá. Váha plodů 9,5 g. Tvar plodu je srdčitý. 
  Plodnost: dobrá, pravidelná, do plodnosti vstupuje raně
  Výhody: velmi dobrá kvalita plodů, pevnost a dobrá odolnost k praskání plodů, s plody většími 

  než Kordia a méně citlivé k moniliové hnilobě plodů než odrůda Van
  Poznámka: vyžaduje závlahu nebo vyšší srážky

JUSTyna
  Typ: chrupka
  růst: středně bujný; habitus stromu převislý
  kvetení: středně pozdní
  opylovač: Těchlovan, Early Korvik
  dozrávání: 6. třešňový týden, vydrží na stromě i 10 dní po sklizňové zralosti
  Plody: velké, červené, středně pevné, dužnina růžová, sladká, aromatická s vyšší cukernatostí. 

  Váha plodů od 10 – 10,5 g.
   Plodnost: velmi dobrá, pravidelná, do plodnosti vstupuje raně
  Výhody: vysoký a pravidelný výnos; velikost plodů jako Kordia                     Licence: Artevos GmbH

halka
  Typ: chrupka
  růst: středně bujný
  kvetení: středně pozdní
  opylovač: samosprašná
  dozrávání: 6. třešňový týden
  Plody: středně velké, váha plodů okolo 8,5 g, chuť velmi dobrá
  Plodnost: vysoká
  Poznámka: doporučovaná pro regiony s nižšími srážkami

TaMara
  Typ: chrupka
  růst: středně bujný 
  kvetení: středně rané
  opylovač: Vanda, Burlat
  dozrávání: 6. – 7. třešňový týden
  Plody: velmi velké, váha plodů okolo 12 – 14 g, široké (více než 30 mm), velmi atraktivní, výborné 

  kvality, chuť velmi dobrá
  Plodnost: dobrá
  Poznámka: středně náchylná k praskání a k hnilobě plodů; odrůda je doporučována pod krycí  

 systém                                Licence: Artevos GmbH, Webfruit GmbH
IrEna

  Typ: chrupka
  růst: vzpřímený, středně bujný
  kvetení: pozdní
  opylovač: Regina
  dozrávání: 6. – 7. třešňový týden (po odrůdě Regina)
  Plody: velké, kulovitého tvaru, váha plodů okolo 9 – 10 g, šířka plodů okolo 27 mm, tmavě  

 červené, dužnina šťavnatá, pevná, dobré chuti, sladce navinulá
  Plodnost: dobrá
  Poznámka: odolnější k praskání, částečně odolná k jarních mrazům               Licence: Artevos GmbH


