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Jabloně 
 
JULIA 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v 
Holovousích 
Růst: středně silný až silný 
Kvetení: rané 
Plodnost: vysoká a pravidelná 
Zrání: na přelomu července a srpna  
Plod: Je střední velikosti (kolem 130 g). Dužnina je 
krémově žlutá, jemná, tužší, středně šťavnatá. Chuť je 
navinule sladká, příjemně aromatická, velmi dobrá.  
Odolnost: Odolná vůči strupovitosti i vůči padlí. 
Poznámka: Odrůda spojuje dobrou kvalitu plodů s 
celkovou pěstitelskou nenáročností. Plody jsou odolné 
proti otlačení.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ZITA  

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Růst: středně silný až silný 
Kvetení: rané 
Plodnost: raná, vysoká a téměř pravidelná 
Zrání: v první polovině srpna, konzumní zralosti 
dosahuje týden po sklizni  
Plod: Je střední, základní barva je žlutá, krycí 
barva je červená. Dužnina je bílá, středně pevná, 
šťavnatá. Chuť je navinulé sladká, slabě 
aromatická, velmi dobrá. 
Odolnost: proti strupovitosti a padlí je střední 
Poznámka: kvalitní plody, vhodné pro přímý 
konzum. Lze ji pěstovat ve všech oblastech 
vhodných pro jabloně. 
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DIMA 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Růst: slabý 
Kvetení: rané 
Plodnost: vysoká a pravidelná 
Zrání: začátkem srpna, konzumní zralost 
dosahuje týden po sklizni 
Plod: Je střední až velký, základní barva je 
zelenožlutá, krycí červená ve formě líčka. 
Dužnina je krémová, chruplavá, šťavnatá. Chuť 
je slabě navinulá, příjemně aromatická, velmi 
dobrá. 
Odolnost: proti strupovitosti je střední až vysoká, 
k padlí je tolerantní 
Poznámka: středně náročná na polohy a půdy 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
DISCOVERY

 
Růst: středně silný 
Kvetení: středně rané 
Plodnost: středně raná, v prvních letech často 
nedostatečná, později jen průměrná 
Zrání: v první polovině srpna. Konzumní zralost 
nastává během několika dnů po sklizni a trvá do 
poloviny září. 
Plod: Plody jsou střední až menší, nejčastější 
hmotnost plodu je 95 -125 g. 
Dužnina je jemná, dosti pevná, chruplavá, 
přiměřeně šťavnatá. Barvu má žlutavě bílou až s 
narůžovělým nádechem. Chuť má sladce 
navinulou, celkově velmi dobrou.  
Odolnost: Stromy jsou středně citlivé k zimním 
mrazům. Rovněž v době květu bývají středně 
poškozovány pozdními jarními mrazíky. 
Strupovitostí netrpí, proti padlí jsou odolné. 
Poznámka: S přibývajícím stářím mají  
sklon k zahuštění koruny. 

 
 
 
 

Zdroj: www.jirivyslouzil.cz 
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MIODAR 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v 
Holovousích 
Růst: středně silný 
Kvetení: rané 
Plodnost: vysoká a celkem pravidelná 
Zrání: rané (v první dekádě srpna, týden po odrůdě 
'Julia') 
Plod: Plody jsou větší velikost (155 – 195 g) 
Dužnina je bílá, jemná, pevnější a šťavnatá. Chuť je 
navinule sladká, příjemně aromatická, velmi dobrá až 
výborná.  
Odolnost: Středně odolná vůči strupovitosti a vůči padlí. 
Květy jsou odolné vůči pozdním jarním mrazům. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MIVIBE 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Kvetení: středně rané 
Plodnost: středně vysoká a celkem pravidelná 
Zrání: raná (v druhé dekádě srpna, několik dní po 
odrůdě 'Discovery') 
Plod: Plody jsou velké (185 – 205 g). Dužnina je 
bílá, chruplavá, středně pevná a šťavnatá. Chuť 
je navinule sladká, příjemně aromatická, velmi 
dobrá.  
Odolnost: Částečně odolná vůči strupovitosti i 
vůči padlí. Květy jsou dosti odolné vůči jarním 
mrazům. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



4 
 

 
 

SELENA 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Kvetení: rané až středně pozdní 
Plodnost: vysoká a pravidelná 
Zrání: střední (3 – 4 týdny před odrůdou 'Golden 
Delicious') 
Plod: Plody jsou větší velikosti. Dužnina je 
krémově bílá, jemná a šťavnatá. Chuť je spíše 
sladká, příjemně aromatická, velmi dobrá až 
výborná. 
Odolnost: Odolná vůči strupovitosti, Vf gen, 
málo náchylná k padlí. Je tolerantní k mrazu. 
Poznámka: Odrůda je vhodná pro pěstování ve 
středně teplých až teplých oblastech, kde plody 
dosahují nejvyšší kvality. Je vhodná i pro 
integrované a alternativní systémy produkce. 

 
 
PIDI 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Růst: mimořádně slabý a kompaktní 
Plodnost: poměrně vysoká a pravidelná 
Zrání: střední (od počátku do poloviny září, 
stejně jako odrůda 'Lord Lambourne') 
Plod: Plody jsou větší velikosti (125 – 185 g). 
Dužnina je krémově bílá, středně pevná, jemná a 
šťavnatá. Chuť je navinule sladká, uspokojivě 
aromatická, velmi dobrá. 
Odolnost: Středně odolná vůči strupovitosti a 
vůči padlí. 
Poznámka: lze doporučit především pro 
amatérské pěstitele, kteří mají pro pěstování jen 
velmi omezený prostor. Lze jej použít také jako 
okrasné stromy anebo jako květináčové stromy 
pěstované na balkonech, atd. 
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SPALORD 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Kvetení: středně rané 
Plodnost: středně raná, vysoká a pravidelná 
Zrání: v polovině září, skladovatelná v chladírně 
do března 
Plod: je velký. Slupka je středně silná, základní 
barva žlutá, rozmytá karmínová až tmavočervená 
krycí barva překrývá 1/2 až téměř celý povrch 
plodu. Dužnina má krémovou barvu, je jemná, 
středně pevná a středně šťavnatá. Chuť je 
navinule sladká, aromatická, renetovitá, výborná. 
Odolnost: Odrůda je odolná proti padlí a málo 
trpí také strupovitostí. V mladém věku po 
přehnojení dusíkem a po přeroubování se může 
vyskytovat fyziologická skvrnitost plodů. 
Poznámka: Jedná se o pěstitelsky nenáročnou 
odrůdu s kvalitními plody vhodnou zejména pro 
střední a vyšší polohy, kde plody dosahují lepší 
uchovatelnosti. Na suchých stanovištích plody 
trpí předčasným opadem. Proto je vhodná 
zálivka stromů. 

 
 

 
 

VYSOČINA 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Kvetení: rané 
Plodnost: vysoká a pravidelná 
Zrání: střední až pozdní (dva týdny před odrůdou 
'Golden Delicious') 
Plod: Plody jsou velké (160 – 215 g) 
Dužnina je bílá, velice jemná, středně pevná a 
šťavnatá. Chuť je navinule sladká, příjemně 
aromatická, výborná. 
Odolnost: Odolná vůči strupovitosti a málo 
náchylná k padlí. 
Poznámka: Doporučuje se také pro ekologické 
zemědělství. Odrůda je vhodná především pro 
pěstování v chladnějších a vyšších oblastech.  

 
 

 
 
 

 



6 
 

NABELLA 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Růst: středně silný 
Kvetení: středně rané 
Plodnost: středně raná, dosti vysoká a 
pravidelná 
Zrání: v druhé polovině září nebo začátkem října. 
Konzumní zralost začíná krátce po sklizni a trvá 
přibližně do vánoc. 
Plod: Plody mají nadprůměrnou velikost 
(hmotnost se nejčastěji pohybuje v rozmezí 140-
180 g).  
Dužnina je krémově žlutá, jemná, méně šťavnatá 
a má velmi dobrou navinule sladkou chuť a 
příjemné aroma.  

Odolnost: Plody i listy jsou odolné proti strupovitosti a stromy netrpí padlím. 
Poznámka: Jedná se o spurtypovou odrůdu. Je velmi vhodná především pro ekologické systémy 
pěstování jablek s omezením nebo vyloučením chemických postřiků. 

 
 
 

BLANÍK 

 
Růst: bujný 
Plodnost: raná, velká, pravidelná 
Zrání: koncem září, konzumně dozrává v 
prosinci, dá se skladovat do února až března 
Plod: Je střední. Dužnina je bílá, rozplývavá, 
středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká, 
aromatická, dobrá. 
Odolnost: rezistentní proti strupovitosti, proti 
napadení padlím jabloňovým střední 
Poznámka: Blaník je zimní, rezistentní odrůda 
jabloně. Plody na stromě jsou převážně růžové, 
po určité době skladování červenají. Odrůda je 
vhodná pro pěstování především ve středních a 
vyšších polohách.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: neznámý 

Zdroj: www.jirivyslouzil.cz 
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JARKA 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v 
Holovousích 
Růst: středně silný, později slabý 
Kvetení: středně rané 
Plodnost: raná, dosti vysoká a pravidelná 
Zrání: koncem září nebo začátkem října, obvykle několik 
dnů po odrůdě ´Rubín´. Skladování v chlazeném skladu 
až do dubna. Optimální konzumní období plodů je 
prosinec až březen. 
Plod: Plody mají nejčastěji nadprůměrnou velikost 
(130-190 g). Dužnina je krémově žlutá, má středně 
zrnitou strukturu, je středně pevná a šťavnatá. Celkově 
má velmi dobrou harmonickou sladší chuť a příjemné 
aroma. 
Odolnost: velmi odolné proti padlí, středně silně trpí 
strupovitostí. 
Poznámka: Přednostně by měla být doporučována do 
teplejších a sušších oblastí, kde nevyžaduje intenzivní 
chemickou ochranu proti strupovitosti. S úspěchem ji lze 
však pěstovat i ve vyšších polohách. 

 
 
 
 

 
 

SLENDERA 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v 
Holovousích 
Růst: silný, typ sloupcový 
Plodnost: raná, dosti vysoká ovšem nepravidelná 
Zrání: na počátku října, konzumní zralosti dosahuje 
v prosinci, skladovatelnost až do února. 
Plod: Plody jsou středně velké až velké, kuželovitého 
tvaru se středně znatelným žebrováním. Základní barva 
plodu je zelená, krycí je středně červená, celoplošně 
rozmytá. Slupka je tlustá, hladká, středně ojíněná, bez 
rzivosti. Dužnina je bílé barvy a středně tuhé 
konzistence. Chuť je slabě navinulá a středně šťavnatá. 
Odolnost: proti strupovitosti je rezistentní 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: www.jirivyslouzil.cz 
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RUBINSTEP

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Růst: středně silný až slabší  
Plodnost: velmi raná, velká a pravidelná 
Zrání: sklizňové zralosti dosahuje koncem září, 
konzumní zralosti v listopadu. Plody lze 
skladovat v chlazeném skladu do března. 
Plod: Střední velikosti, slupka je bez ojínění, 
základní barva je žlutá, krycí barva je oranžová 
s červeným žíháním. Dužnina je krémová, 
chruplavá, šťavnatá. Chuť je sladce navinulá, 
aromatická, výborná.

Odolnost: proti napadení strupovitostí a padlím je střední. 
Poznámka: Středně náročná na polohu, půdy vyžaduje úrodné, dostatečně zásobené vláhou. 

 
 

METEOR 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Kvetení: střední až pozdní 
Plodnost: slabá až průměrná a celkem 
pravidelná 
Zrání: na přelomu září a října, stejně jako odrůda 
'Golden Delicious' 
Plod: Plody jsou velké (200 - 250 g). Dužnina je 
krémově žlutá, jemná, středně pevná, chruplavá 
a šťavnatá. Chuť je navinule sladká, výborná.  
Odolnost: Náchylná ke strupovitosti a středně 
náchylná k padlí. 
Poznámka: Plody jsou velké, atraktivní s 
vynikající chutí a konzumní kvalitou s vysokou 
hladinou cukrů a kyselin. 
Nejlepších výsledků dosahovala odrůda ve 
středně teplých oblastech s dostatečnou délkou 
vegetačního období. 
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ZVONKOVÉ 

 
Růst: zpočátku silný, později středně silný 
Kvetení: středně pozdní 
Plodnost: středně raná, při správném tvarování 
středně vysoká a pravidelná 
Zrání: koncem září nebo začátkem října. 
Konzumní zralost nastává až v jarním období a 
plody často vydrží až do nové sklizně. 
Plod: Plody mají střední až větší velikost (130-
165 g). Dužnina je krémová, chruplavá, pevná 
dosti jemná, přiměřeně šťavnatá (po rozkrojení 
hnědne). Chuť je nejdříve kyselá, později (k jaru) 
navinulá až sladce navinulá, harmonická, slabě 
aromatická, velmi dobrá. 
Odolnost: netrpí strupovitostí, na padlí je citlivá 
jen málo 
 

Poznámka: Mimořádně dobře skladovatelná zimní odrůda, která prakticky nevyžaduje chemickou 
ochranu. Odrůda není vhodná do příliš teplých poloh, kde trpí slunečním ožehem slupky a sklovitostí 
dužniny (při opožděné sklizni). 

 
 

 
ANGOLD 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Růst: středně silný 
Kvetení: středně rané až středně pozdní 
Plodnost: raná, vysoká a dosti pravidelná 
Zrání: v druhé polovině září nebo začátkem října. 
Konzumní zralost v běžném sklepě trvá od 
listopadu do března, v chladírně vydrží do června 
i déle. 
Plod: Plody jsou velké (190-260 g). Dužnina je 
krémová, chruplavá a velmi šťavnatá. Chuť je 
harmonická, navinule sladká až sladká. 
Odolnost: odolné proti strupovitosti, padlím trpí 
jen málo 
Poznámka: Je velmi vhodná především pro 
ekologické systémy pěstování jablek s omezením 
nebo vyloučením chemických postřiků. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Zdroj: www.ireceptar.cz 
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ŠAMPION 

 
Růst: středně silný 
Plodnost: raná a velká, pravidelná 
Zrání: 2 týdny před odrůdou ´Golden Delicious´. 
Sklizňová zralost začátkem října, konzumní v 
listopadu, skladovatelnost do března. 
Plod: Velikost plodu je střední až velká. Dužnina 
je krémová, chruplavá a šťavnatá. Chuť je 
harmonická, navinule sladká až sladší.  
Odolnost: proti napadení strupovitostí je nízká, 
proti napadení padlím jabloňovým střední.  
Poznámka: Je určena do teplé a střední 
pěstitelské polohy. Ve vyšší poloze jen s 
důslednou chemickou ochranou. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RUBINOLA 

 
Růst: silný, později střední 
Kvetení: cizosprašná 
Plodnost: středně raná, plodí dobře a 
pravidelně 
Zrání: koncem září až počátkem října, 10 – 14 
dnů před ’Golden Delicious’. Konzumně dozrává 
v listopadu a vydrží do března až dubna. 
Plod: Plody jsou střední až velké. Dužnina je 
krémová, středně pevná, rozplývavá, středně 
šťavnatá, navinule sladká, příjemně aromatická, 
velmi dobrá.  
Odolnost: rezistentní ke strupovitosti a velmi 
odolná k padlí 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: www.jirivyslouzil.cz 

Zdroj: www.jirivyslouzil.cz 
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RAJKA 

 
Růst: střední až silný  
Kvetení: středně pozdní 
Plodnost: raná, velmi dobrá, vysoká, 
pravidelná 
Zrání: koncem září až počátkem října, 10 dnů 
před ’Golden Delicious’, před sklizní 
nepropadává, konzumně dozrává asi 14 dnů po 
sklizni, vydrží do února 
Plod: Plody jsou střední až velké. Dužnina 
krémová, středně pevná, šťavnatá, navinule 
sladká až sladká, středně aromatická, velmi 
dobrá. 
Odolnost Rezistentní k strupovitosti, velmi 
odolná k padlí. 

 
 
 

JONAGOLD 

 
Růst: silnější, později slabší 
Kvetení: středně pozdní 
Plodnost: velmi raná, pravidelná a vysoká 
Zrání: začátkem října. Konzumní období plodů 
se podle polohy nejčastěji pohybuje od prosince 
do března.
Plod: Plody jsou středně velké až větší, 
nejčastější hmotnost plodu je 130-190 g. 
Dužnina je dosti jemná, středně pevná, 
chruplavá a šťavnatá. Barvu má žlutavou. Chuť 
má sladce navinulou, mírně aromatickou, 
výbornou.  

Odolnost: středně citlivé k zimním i jarním mrazům. Strupovitostí trpí středně, padlím silněji. Často 
se na plodech vyskytuje také hořká pihovitost (jako prevence se používají postřiky vápníkem na 
list). 
Poznámka: Odrůda je špatným opylovačem (je triploidní) a vyžaduje dobré opylení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: www.jirivyslouzil.cz 



12 
 

KORDONA 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Růst: silný, typ sloupcovitý 
Kvetení: střední až pozdní 
Zrání: na začátku října, konzumní od prosince. 
Lze skladovat do února. 
Plod: středně velký, středně žebrovaný, základní 
barva slupky je zelenožlutá překrytá červeným 
líčkem. Dužnina bílá, středně pevná až tuhá 
šťavnatá, sladce navinulá.  
Odolnost: rezistentní proti strupovitosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RUBIMEG 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Růst: středně bujný 
Plodnost: středně pozdní, průměrná, 
pravidelná 
Zrání: začátkem října, konzumní v listopadu, 
skladovatelnost do února 
Plod: Plod je velký. Dužnina krémové barvy, 
nasládlé chuti, velmi šťavnatá, konzistence 
jemná, křehká, středně tuhá.  
Odolnost: proti napadení strupovitostí i padlím 
jabloňovým je střední 
Poznámka: Ve vyšších oblastech se plody 
vybarvují těsně před sklizní. 
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RUCLA

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Růst: středně silný až slabší 
Plodnost: raná, středně vysoká a pravidelná 
Zrání: 1 týden před odrůdou ´Golden Delicious´, 
skladování v chladírně do května 
Plod: Plod je středně velký. Základní barva je 
zelenavě žlutá, je z 60 – 90 % překryta 
purpurovou až hnědo purpurovou krycí barvou. 
Dužnina je krémová, jemná, chruplavá, 
dostatečně pevná a šťavnatá. Chuť je 
harmonická, navinule sladká, příjemně 
aromatická, výborná. 
Odolnost: proti strupovitosti a padlí je dobrá 

 
 
 

MELROSE  

 
Růst: silný 
Plodnost: pozdní, plodnost je jen střední, ovšem 
pravidelná 
Zrání: v první polovině října. Konzumní zralost 
začíná v lednu a výdrží do dubna, v chladírně až 
do května i déle. 
Plod: Plod je velký až velmi velký (nejčastější 
hmotnost 140-220g). Dužnina je krémově bílá, 
dosti pevná, středně zrnitá, šťavnatá, mírně 
aromatická, sladce navinulá, velmi dobrá.  
Odolnost: Padlím trpí středně silně, strupovitostí 
méně. Vůči mrazům je středně citlivá. 
Skládkovými chorobami netrpí. 
Poznámka: Má však vyšší nároky na stanoviště 
a vyžaduje příznivé (teplejší) klimatické 
podmínky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zdroj: www.jirivyslouzil.cz 
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HERALD 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Růst: středně silný až slabý, typ sloupcový 
Plodnost: raná, dosti vysoká ovšem 
nepravidelná 
Zrání: v 1. polovině října, konzumní zralost 
dosahuje v listopadu, skladování do února, 
v chladírně do jarních měsíců 
Plod: Plod je velký. Základní barva je žlutozelená 
překryta světle červenou krycí barvou. Dužnina je 
krémová, jemná a dosti šťavnatá. Chuť je 
navinule sladká, příjemně aromatická, výborná.  
Odolnost: je rezistentní ke strupovitosti, padlím 
trpí málo. Květy jsou méně citlivé na poškození 
pozdními jarními mrazy. 

 
 

 
 
BENET 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Růst: středně silný 
Plodnost: raná, vysoká, ovšem nepravidelná 
Zrání: jeden týden před odrůdou ‘Golden 
Delicious‘. Trvanlivost jablek je dlouhá, mohou 
být skladovány až 9 měsíců v chladírně.   
Plod: Plody jsou velké. Základní barva plodu je 
žlutozelená z 80 % středně intenzivní purpurově 
červenou krycí barvou. Dužnina je krémová, 
jemná, chruplavá, pevná a šťavnatá. Chuť je 
nakysle sladká, velmi dobrá až vynikající. Vůně 
ovoce je výrazná.  
Odolnost: středně rezistentní proti strupovitosti 
a málo trpí padlím. 
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TOPAZ 

 
Růst: středně silný 
Kvetení: polorané až středně pozdní 
Plodnost: velmi raná, vysoká a pravidelná 
Zrání: počátkem října asi týden před ´Golden 
Delicious´, konzumně je zralý v listopadu, vydrží 
do března až dubna 
Plod: Plody jsou středně velké. Dužnina 
krémová, pevná, křehká, velice šťavnatá, sladce 
navinulá, výrazně aromatická, výborná. 
Odolnost: Rezistentní k strupovitosti, málo až 
středně citlivá na padlí. 

 
 
ZVOŠA 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Růst: středně silný 
Kvetení: středně rané až středně pozdní 
Plodnost: raná, vysoká a pravidelná 
Zrání: začátkem října, několik dnů před odrůdou 
'Golden Delicious'. Doporučuje se sklizeň 
probírkou ve 2-3 sběrech s týdenním odstupem. 
Ve sklepě plody vydrží do dubna, v chladírně až 
do června. 

Plod: Plody jsou střední velikosti (130 - 190 g). Dužnina je bělavá, jemná, středně pevná a 
šťavnatá. Chuť je velmi dobrá, sladce navinulá, méně aromatická. 
Odolnost: odolná vůči padlí a jen středně trpí strupovitostí. Po přeroubování a v mladém věku 
stromů se na plodech v menší míře vyskytuje fyziologická hořká skvrnitost. 
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CUMULUS 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Kvetení: středně pozdní 
Růst: slabý, typ sloupcový 
Plodnost: velmi raná, vysoká, ovšem 
nepravidelná 
Zrání: shodně s odrůdou ´Golden Delicious´ 
Plod: Plod je velký. Základní barva je žlutozelená 
překrytá světle červenou krycí barvou. Dužnina je 
bílá, jemné konzistence, chruplavá a velmi 
šťavnatá.  Chuť je navinule sladká, příjemně 
aromatická, velmi dobrá.  
Odolnost: je rezistentní k strupovitosti, padlím 
trpí málo. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
GOLDEN DELICIOUS 

 
Růst: středně silný 
Kvetení: středně pozdní až pozdní 
Plodnost: raná, vysoká a pravidelná 
Zrání: V teplých oblastech se sklízí koncem září, 
ze středních poloh až v druhé polovině října. 
Konzumní zralost dosahuje v listopadu a vydrží 
do března až dubna. 
Plod: Plod je středně velký 
(průměrná hmotnost se nejčastěji pohybuje od 
115 do 195 g). Dužnina je žlutavá, pevná, velmi 
jemná, šťavnatá. Chuť je navinule sladká, 
příjemně aromatická, při dobrém vyzrání plodů 
výborná. 

Odolnost: Strupovitostí trpí velmi silně, padlím jen středně. Vůči mrazům ve dřevě je středně citlivá, 
proti pozdním jarním mrazům v době květu je odolnější. 
Poznámka: V teplých klimatických podmínkách je tato odrůda úrodná a přináší velmi kvalitní plody. 
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FRAGRANCE 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Růst: středně silný 
Plodnost: raná, velká a pravidelná 
Zrání: ve stejnou dobu jako odrůda ´Golden 
Delicious´. V chlazeném skladě jsou 
skladovatelné až do jarních měsíců. 
Plod: Střední až nadprůměrné velikosti. Dužnina 
je krémová, jemná, pevná, středně šťavnatá, 
sladší, příjemně aromatická, výborná.  
Odolnost: rezistentní vůči strupovitosti (typ 
rezistence Vf) a padlím trpí málo nebo jen 
středně. Fyziologické a skládkové poruchy se 
prakticky nevyskytují. 
Poznámka: Jedná se o odrůdu s parametry tržní 
odrůdy uspokojující především konzumenty 
preferující sladší chuť. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
IDARED 

 
Růst: silný, po vstupu do plné plodnosti růst 
slábne 
Kvetení: rané 
Plodnost: raná, vysoká a pravidelná 
Zrání: v první a druhé dekádě října. Konzumně 
dozrává v prosinci a v dobrém sklepě vydrží až 
do jarních měsíců. 
Plod: Plod je střední velikosti až nadprůměrný, 
125-180 g. Dužnina je bílá až slabě krémová, 
jemná, křehká, šťavnatá. Chuť je sladce 
navinulá, jemně aromatická, v průměru dobrá až 
velmi dobrá. 
Odolnost: Silně trpí padlím a často i strupovitostí. 
Vůči mrazům je citlivější. 
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PRODUKTA 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Růst: středně silný, později slabší 
Plodnost: raná, velmi vysoká, téměř pravidelná.  
Zrání: v polovině října, konzumně dozrává 
v prosinci a v chladírně vydrží do března  
Plod: Plody jsou střední až velké. Slupka je 
zelenavě žlutá až krémově žlutá. Dužnina je 
zelenavě krémová až krémová, středně pevná, 
šťavnatá. Chuť je navinulá bez výrazného aroma, 
celkově jen dobrá. 
Odolnost: proti strupovitosti je dobrá, padlím trpí 
málo a skládkové choroby se nevyskytují. 
Poznámka: plody se snadno otlačují 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

RUBIMEG 

 
Kvetení: středně pozdní 
Růst: středně silný 
Plodnost: raná, vysoká, pravidelná 
Zrání: v polovině října (týden po odrůdě ´Golden 
Delicious´), skladovatelnost do dubna 
Plod: Plod je velký až velmi velký. Základní barva 
je zelenožlutá překryta hnědočervenou krycí 
barvou. Dužnina je zelenobílá, později krémové 
barvy, tuhé konzistence, chruplavá, velmi 
šťavnatá, voňavá, nasládlá, velmi dobrá. 
Odolnost: proti strupovitosti je tolerantní a 
středně odolná proti padlí a skládkovým 
chorobám. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: www.zahrada.cz 
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GOLDSTAR 

 
Růst: středně silný 
Kvetení: středně pozdní až pozdní 
Plodnost: velmi raná, plodnost velmi dobrá, 
pravidelná 
Zrání: v říjnu asi týden po ’Golden Delicious’, 
nepropadává, ke konzumu je zralá v listopadu, 
vydrží do dubna 
Plod: Plody jsou střední až velké. Dužnina 
krémová, pevná, křehká, velmi šťavnatá, sladce 
navinulá, aromatická, velmi dobrá až výborná.  
Odolnost: Rezistentní ke strupovitosti, málo 
náchylná na padlí, na mladých stromech a při 
přehnojení dusíkem a při slabé úrodě má sklon 
k fyziologické pihovitosti plodů. 
 

 
 
ZUZANA 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Kvetení: středně pozdní 
Plodnost: středně raná, středně vysoká a 
pravidelná  
Zrání: koncem října. Konzumní zralost nastává 
až v jarním období, skladovatelnost do března. 
Plod: Plody jsou střední až velké (130 – 210 g). 
Dužnina je krémová, chruplavá, pevná, jemná, 
šťavnatá. Chuť navinulá až sladce navinulá, 
harmonická, slabě aromatická, velmi dobrá. 
Odolnost: netrpí strupovitostí, na padlí je citlivá 
jen velmi málo 
Poznámka: Nesnáší dobře zkracovací řez, který 
vede k zahušťování korun. Nevyžaduje 
chemickou ochranu. Odrůda není vhodná do 
příliš teplých poloh, kde trpí slunečním ožehem 
slupky a sklovitostí dužniny. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: www.jirivyslouzil.cz 
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GOLIDA 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Růst: středně silný 
Plodnost: raná, vysoká, pravidelná.  
Zrání: koncem října, přibližně 2 týdny po odrůdě 
´Golden Delicious´, v chladírně vydrží do května  
Plod: Plody jsou velké. Slupka je žlutozelená ze 
70 % překryta hnědočervenou barvou. Dužnina je 
krémová, pevná, chruplavá a šťavnatá. Chuť je 
navinule sladká bez výrazného aroma, celkově 
velmi dobrá. 
Odolnost: proti strupovitosti je rezistentní 

 
 


