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Při znacnem počtu ovocných stromů pěstovaných na Moravě 
nijak není obyvatelstvo uspokojeno po stránce jakosti ovoce, jaké 
s tromy tyto rodí. Naše trhy ovocné ovládá doposud po většině ovoce 
neúhledné a jakosti dosti špatné, které se nemůže rovnati ovoci 
z jinýoh zemí k nám dovezenému . A přec, porovnávají-li se podnebí, 
polohy a plldy naše a jiných zemí, z kterých se ovoce k nám neb na 
trhy zahraničné dováží, lze viděti, že není žádného rozdílu, na
opak shledá se, že poměry u nás jsou mnohem příznivější než jinde. 
Tu ovšem se každý táže, v čem tedy vězí chyba, která zaviňuje 
špatnější jakost ovoce u nás. Naše ovocné trhy by mohly býti záso
bovány tím nejkrásnějším i nejchutnějším ovocem, ovoce podi:ízené 
jakosti mělo z nich již dávno zmizeti a učiniti místo ovoci dobrému. 
A však nejenom na našich trzích, nýbrž hlavně též na trzích ovoc
ných hlavních měst zahraničních by mohlo naše ovoce zaujati místo 
přednější, neboť jest známo, že naše ovoce, pěstováno-li ve vhodných 
odrůdách , jest u cizích obchodníků velmi oblíbeno, pro svůj krásný 
vývin, vybarvení a též chuť znamenitou hledáno. Vývoz jeho mohl by 
se tedy značně zvýšiti ve prospěch našeho zemědělství. Tyto ne
srovnalos ti našeho ovocnářství zaviňuje hlavně nesprávný výběr 
od r t'.'1 d ovocných po celé naší vlasti. Ačko li je známo, že vhodnou vol
bou odrůd ovocných jest položen prv ní a hlavní základ k rationel
nímu ovocnářství, nevěnovala se přec dosud přesnému výběru nále
žitá pozornost. Stromy vysazovány ve většině případů , an iž by 
dotyčný pěstitel předem by l uvážil , zdali vhodnou odrůdu vysazuje. 
Namnoze vysazovány odrůdy cizozemské, pro naše poměry se ne
hodící, a naše staré, osvědčené odrůdy zavrhovány, poněvadž jejich 
jména nezněla tak zvučně, jako ona odrC1d cizozemských. Toto způ

sobHo, že v našich ovocných zahradách je vysazen ohromný počet 
ovocných stromť1 ve tech nejnevhodnějších odrC1d, a to naše ovoc
nářství nejvíc poškozuje. 



Měla-li učiněna býti náprava v tomto směru a má-li býti položen 
dobrý základ našemu ovocnářství, pak jest nanejvýše nutno sezna
movati naše pěstitel e ovocného stromoví s nejlepšími odrůdami ovoc
nými, které jsou pro naše poměry nejvýhodnější. 

T éto úlohy se podjal zemský ovocnický spolek a český odbor 
zemědělské rady pro markrabství moravské a za součinnosti před
ních odborníků a pěstitelů ovocných stromů sestavili normá lní výběr 
odrů d ovocných pro české kraje v markrabství moravském. Seznam 
volených odrůd byl značným nákladem českého odboru zemědělské 
rady vytištěn a do všech českých krajů na Moravě rozeslán. Leč 
pouhý seznam nedostačí, aby naši pěstitelé ovocných stromů poznali 
v lastnosti té neb oné odrůdy, zde bylo nutno, za účelem důkladného 
poučen í znázorniti a popsati v normálním výběru zastoupené od
r ůdy. Dík náleží českému odboru zemědělské rady pro markrabství 
moravské za to, že se usnesl vydati takové dílo obrazem i slovem, 
které by poučovalo rolnictvo, přátele a pěstitele ovocných stromů 
ví'lbec o nejvhodnějších odr í'ldách ovocných pro naše kraje. 

P odepsaný spisovatel se velmi rád odhodlal sestaviti a napsati 
díl o takové, neboť byl sobě toho vědom, že též značně přispěje ku 
zvelebení našeho ovocnářství a doufá, že znalost nejzpí'lsobilejších 
odrůd pro naše poměry, jakožto hlavní základ pro řádné ovocnaření, 
se takto hlavně rozšíří. Touto po1111kkou bude konečně odstraněno 
také nedorozumění mezi pěstiteli o jednotlivých odrí'ldách a nastane 
jistota v e volbě vhodných odrí'ld pro rí'lzné kraje, podnebí, polohu 
a pů du. Bude tím též zaimezeno vysazování velkého počtu odrt"1d, 
neboť lze očekávati, že pěstitel é se omezí nél. výběr jen několika 
nejzpúsobilejších odrůd. 

Jako snad žádné podobné dílo na světě nebylo dokonalé, tak i toto 
nebude úpln ě bezvadné a bude rí'lzně posuzováno. Oněm, kdo sledují 
vědu pomologickou, asi nevyhoví, není však také pro ně psáno; 
kniha tato jest sestavena a sepsána pro širší vrstvu ovocnářů a sice 
hlavně pro ovocnáře rolnické a jiné přátele ovocnářství a přihlíženo 
proto při sepisování více ku stránce praktické než theoretické; 
hlavní zásadou bylo vydati dílo praktické a laciné, a to, doufáme, že 
se podař il o . Na dobré vůli nechybělo, a jestliže vše tak nedopadlo, 
jak zásadně žádáno bylo, zavinily to snad okolnosti, kterých nebylo 
možno překon ati. 

Kniha tato obsahuje 125 odrí'ld ovocných, vyobrazených věrně 
dle přírody, a sice 41 jablek, 33 hrušek, 18 třešní a višní, 16 sliv a 
švestek, 7 meruněk a 10 broskví; každé vyobrazení jest provázeno 
p říslušným popisem. Mimo uvedené odrl'1dy jadernaté a peckovité 
jest v díl e tomto bez vyobrazení uvedeno a krátce popsáno: 2 o fochy 
v lašské, 9 ořechů lískových, 3 mišpule, 3 kdoule, 20 srstek, 10 rybízl!, 
10 malin, 4 ostružiny a 14 odrí'ld jahod; celkem tedy 200 odrl!d ovoc
ných v normálním výběru obsažených jest v tomto díle popsáno. 



Odrůdy ovoce jadernatého a peckovitého jsou seřazeny po
stupně dle dozrávání, tak že nejrannčjším počíná a nejpozdějším 

končí. U ovoce skořápkovitého a bobulovitého nevzat na dobu zrání 
při seřazování žádný ohled, jelikož rč1znost v době zrání u jednotli
vých odrůd jest velmi nepatrná. 

O vznik této knihy vel iké zásluhy sobě získal předseda českého 
odboru zemědělské rady pro markrabství moravské, pan Jan Roz
košný, tím, že k vydání dal podnět. Avšak nejenom to, on s nej
větší ochotou dále vydání tohoto díla podporoval. Bez jeho vlivu 
by se bylo vydání tak nákladného díla, jako jest toto, neuskutečnilo. 
Moravští ovocnáři budou mu jistě pro všechny časy vděčni za tento 
čin ve prospěch ovocnářství moravského a zařadí jej mezi své nej
lepší příznivce. 

Český odbor zemědělské rady, nemaje svých zahrad ovocných 
a stromy v pomologické zahradě při českém pomologickém (1stavě 
v Bohonicích nebyly té doby ještě tak vyvinuty, aby mohly veškeré 
potřebné plody pro reprodukci poskytnouti, požádal odborníky a 
majitele zahrad za přenechání potřebných plodů reprodukovaných 
odrč1d. Většina vyzvaných s neobyčejnou ochotou přání vyhověla, 
začež se jim vzdává nejvřelejší dík; byli to tito: Berka P., zámecký 
zahradník v Biskupicích, Bi.irgermeister Robert, pomologický za
hradník v Lipníku, Cígler Matěj, ředitel pomologického ústavu v Bo
honicích, Dr. J. Čermák, zemský advokát v Židlochovicích, Dlouhý 
J„ zámecký zahradník v Mor. Krumlově, Dokoupil "Emil, obchodní 
z~hradník ve Vel. Opatovicích, Dr. J. Galusek, zemský advokát 
v Kyjově, liorňanský Alois, učitel a jednatel hospod. spol. ve Vel. 
Pavlovicích, Januška Josef, majitel realit v Brně, klášter Benedik
tinů v .Rajhrad ě., Králové klášter Augustinianů na St. Brně, Kočí Jo
sef, starosta v Ivančicích , Kořínek Alois, pomologický zahradník ve 
Višňové, Kozlík Josef, nadučitel ve Vomicích, městská rada v Kyjově, 
Lorenz Josef, pomologický zahradník v liluboké u Č. liory, Marek 
Josef, zámecký zahradník v Bludově, Maruška Josef, pomolog v Kle
canech, Maruška P„ pomologický zahradník ve Svijanech, Mátl Jan, 
řídící učitel v .Rajhradě, Isidor šlechtic z Mayů, velkostatkář 
v Uherském liradišti, Julius šlechtic z Mayů, velkostatkář 
v Uherském liradišti, Pártl Václav, pomologický zahradník v lio
lovousích, Pexídr Josef, pomologický zahradník v Biskupicích, 
Pospíšil J„ rolník v Oslavici, .Rachota Jaroslav, pomologický 
zahradník v Brodku u Nezamyslic, Říha Jan, pomolog v Chlumci, 
ředitelství zahrad knížete Lichtensteina v Lednici, ředitelství pan
ství hraběte Pr. Seilerna v Lukovci, Šícha Václav, důchodní v Před
klášteří, Škrobánek Josef, správce zahrad. školy ve Vítkovicích, 
Šeda Josef, zámecký zahradník ve Slavkově, StilLJindřich, zámecký 
zahradník v Lišni, Strauch Vilém, obchodní zahradník ve Vsetíně, 
Stříž Ludvík, zámecký zahradník v Bohdalicích, Váca Josef, sou-



kromník v Příkazích, Vlk Stanislav, majitel škokk ovoc. ve Vano
vicích, Vaněk Josef, pomologický zahradník ve Vyzovicích, Wei
rauch Josef, zámecký zahradník v Dukovanech, Vokurka J., záme
cký zahradník v liajanech. 

Nemenší dík zasloužil sobě při vydání této knihy císařský rada 
pan Jan Máša, tajemník českého odboru zemědělské rady pro mark
rabství moravské, který laskavě převzal úkol při úpravě po stránce 
slohové. 

V Brně, v lednu 1907. 

František Suchý. 



Č:ÍS. 1. 

ASTRA CHÁN BÍLÝ. 

WEISSER ASTRACHAN. - ASTRACAN BLANCHE .. 



Původ a roz
š l. řeni. 

Poloha. 

Půd a. 

Vzrůst . 

Stanoviště. 

ASTRACHÁN BÍLÝ . 

Není oblíbenějšího a rozšířenějšího letního jablka Ye všech krajích 
našich jako ž itnatka, hrachúvka, jablko ječmínkové žiíové, sk leněné, prů
svitné nebo jak je všude nazývají. Oblíbeným jest u našich majitelt°1 zahrad 
proto, poněvadž jest prvním, které lze v létě klidit a které možno požívati 
již, když jest ještě úp lně zelené, nedozralé, tou dobou právě bývá za 
prvních dnů žňovýeh hledanou pochoutkou každého. 

Astrachán bílý jest asi původu ruského: dl°1kaz toho jest, že se tato 
od růda v jižním Rusku ve veliké míře pěstuje, a též velká otužilost této 
odrůdy nasvědčuje, že původ její jest v kraji drsnějším. 

Poloha uzavřená i otevřená, teplá i chladná se astrachá11u bílému 
zamlouvá, daří se stejně dobře na Iiané jako na Valašsku a českomo
ravské vysočině, také na Slovácku ve vinorodých krajích není jablkem 
nezuámJ'·m. Ve všech krajích, ať v tepiých neb chladných, zlí.stává strom 
astrachán u bílého vždy zdravý, net rpí rakovinou, an i jinými nemocemi. 
Ovoce přináší vždy stejnoměrně vyv inuté; ani v té, ani v oné poloze ne
bývá ve vývi nu rozdílu. Jedině doba zrání jest poněkud r[tzná. 

Astrachán bílý nevyhledává příliš í1rodné půdy, vezme zavděk pl'1dou 
sušší i vlhčí, úrodnějš í i méně úrodnou, ovšem musí to b}·ti přec jenom 
půda pro pěstování ovocného stromu způsobilá. V půdě vlhké někdy plody 
nahnívají, nemoučnat í však tak rych le při svém dozrávání jako v pť1clě 

suché. 

Vzrůstu jest ze jména v mládí bujného, později značně v rychlém 
vzrůstu ochabne. Ve školce roste j<i.ko vysokokmen rovně, tvoří zdravé a 
silné kmeny , které netrpí nikdy mrazem. Vysazen ze školky na své sta
noviště vyvinuje korunu široce kulovitou, lehkou, prúhlednou , s větvemi 
jenom poněkud svislý mi. Pro řídkos t větví nevyžaduje tak častého a 
si lného prořezávání jako koruny jiný ch odrůd. List vyvinuje bohatý, dosti 
tuhý a zdravý, který nepodléhá plísním jako některé odrt°1dy jiné. Leto
rosty má rovné, silné, barvy světlej ší, dobře do podzimu vyzrávající. 
Dřevo jeho není ani dosti houževnaté, přece však vzdoruje dostatečně 

všem možným hnilobám a rakovině. 

Vysazuje se s dobrý m prospěchem jenom do zahrad uzavřených. 
Pro osazování veřejných míst, jako jsou silnice, cesty a p. se pro svou 
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lákavost a ranné dozrávání nehodí. V čas žní, kdy jablko toto dozrává, 
bývá na veřejných místech největší ruch a tu jablko může způsobovati 
místo dobra jenom nepříjemnosti. 

Tvar stromu se doporučuje vysokokmenný, po případě polokmenný, Tvar stromu. 

pro zákrsky jakéhokoliv tvaru se nehodí, vyjímaje snad tehdy, když by 
pěstován byl jako zákrsek keřovitý ve velkém počtu pro prodej nej
rannějších jablek. 

Kvete každoročně bohatě, květy nejsou proti vlhkosti choulostivy a Květ. 

proto se dostavuje u této odrůdy častá úrodnost. 
Plody rodí strom astrachánu bí lého prostředně veliké, tvaru v íce 

.sp!oštělého, namnoze nepravidelného. Mezi velikostí plodů vysokokmenu 
a zákrsků křovitých nebývá rozdílu. Na obkališí jsou u mnohých plodů 
hrubší žebra, která se rozbíhají po celé výšce jablka, čímž povstává 
nepravidelnost. 

Kalich vyčnívá poněkud nad plod a jest špičatý a uzavřený a jest 
v dů lku mělkém, částečně nestejnými žebírkami opatřeném. 

Stopka jest kratší, vyčnívá zřídka nad plod, dosti silná a silným kloub
kem zakončená, v lastnost to cenná, jelikož plody dobře jsou upevněny 
na stromě a vzdorují i bouřlivým větrúm . Dů lek stopečný jest více méně 
rezivý a přiměřeně hluboký. 

Ban'a slupky jest žlutobílá, na sluneční straně růžově až karmínově 
žíhaná neb i rozmytá. P lody ve stínu jsou bez jakékoliv červeně, což 
bývá podnětem k domněnce, že to není odn~1da totožná. Slupka sama jest 
velmi jemná, jemným nádechem ojínělá a hojně bíle tečkovaná. Velice 
charakteristická v lastnost astrachánu bílého jest tak zvané cikadování čili 
ledovatění; jest to zjev, který bychom u známých našich odrůd jableč
ných marně hledali. Toto cikadování dává slupce zvláštního vzezření. a 
sice zdá se, jakoby byla namrzlá neb vodou podlitá. Někdy bývá slupka 
po celém plodu prúhledná, jindy aneb u některých plodů cikadov:iní se 
nedostaví. Barva slupky cikadovaných plodů nebýv;í žlutobílá, nýbrž ze
lenobílá. 

Dužninu má čistě bílou, jemnou, šťavnatou, chuti příjemné, okořcnělé 
a nakyslé. Tak jako pod slupkou bývá též i vnitřní dužnina u některých 
plodů na různých místech průhledn á, sklovitá. Ano zhusta nacházíme 
plody, jichž dužnina jest úplně scikactována a drží-li se plod proti světlu, 
tu se zdá, jakoby byl prl\hledný. Cikadování dužniny jest pozorovati více 
na straně od slunce obrácené. Také jest zajímavo, že v polohách drs
nějš ích dužnina astrachánu bílého více cikaduje nežli v polohách teplých. 
P lody, jež cikadují, jsou o něco trvan livěj š í, t. i. nemoučnatí tak rychle 
jako plody čisté . 

Dozrává v polovici července v krajích teplých, začátkem srpna 
v krajích chladnějších; mají-li míti jablka příjemnou vť111i a chuť, nutno 
očesati je 10-12 dní před uzráním a dáti uležeti do komory ovocné. Plody 
na stromě dozrálé ztrácejí velmi rychle výbornou svoji jakost a mouč
natí, kdežto dříve očesané a uložené v chladné komoře neb sklepě lze 
:udržeti i několik týdn l! při dob ré jakosti. 

Ovoce . 

Kalich . 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česán i. 
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zuzitkovan1. Astrachán bílý jest jablko vhodné pro pěstování ve větších roz-
měrech poblíž větších měst, kde ranná jablka bývají velice hledána a 
dobře placena. V hornatých, odlehlej~ích a drsnějších krajích jest však 
taktéž cenný a to hlavně pro domácí potřebu. Na trh musí býti dopravo
ván pro svou jemnost v pečlivém obalu a nedozrálý, při nedostatečném 

, obalu ztrácí velmi na ceně. V domácnostech se používá jako jablko ta-
bulové. Pro úpravu záchůvek, jako sušení, na výrobu vína a p. jest astra
chán bílý méně zpt°1sob ilý. 



Č:ÍS. 2. 

ASTRACHÁN ČERVENÝ. 

ROTER ASTRACHAN. - ASTRACAN ROUGE. 



Původ a roz. 
šlřenl. 

Poloha . 

Půda. 

Vzrůst. 

Stanoviště. 

Tvar stromu. 

Květ. 

Ovoce. 

ASTRACHÁN ČERVEN~. 

Vedle astrachánu bílého zaujímá mezi jablky letními přední místo 
astrachán červený. Jest to jablko u nás méně známé přes to, že jest to od
růda již velmi stará, snad tak stará jako astrachán bílý. Původu bude za
jisté též ruského; nasvědčují tomu jak vlastnosti stromu tak i plodu. Zí
skal-li si u našich pěstitelů veliké obliby astrachán bílý, nepochybujem'; 
ani v nejmenším, že též astrachán červený se stane oblíbeným jablkem 
ve všech našich krajích, neboť má dobré vlastnosti, jest velice dekora
tivní. avšak při tom velice dobré ovoce. Poněvadž kolébkou jeho jsou 
kraje s drsným podnebím, možno jej bez obavy zavésti do všech krajin 
našich. 

Polohu i podnebí snese astrachán červený snad každou, pěstuj e se 
v krajinách teplých i chladných. Ve vyšších polohách rodí plody pěknější 
nežli v polohách nižších, teplých. Ovšem v těchto polohách nutno voliti 
proň místa proti severním, přímým větrům chráněná. 

Půdu nevybírá, daří se v půdě lehčí i těžší; v půdě těžší přináší plody 
trvanlivější, leč méně vybarvené. Přiměřené °lo vápna v půdě toho neb 
onoho druhu značně přispívá ku vývinu tohoto stromu a jeho plodů. 

Vzrůst jeví v půdě přiměřeně čilý. Již ve školce tvoří pěkné , bujně 

se v:rvinující tvary. Korunu nemívá velikou, za to však pěkně kulovitou, 
ne hustou, tedy vzduchu, světlu a slunci přístupnou, proto velmi (1rodnou. 
Letorosty tvoří prostřed1íě silné, opatřené houževnatým listem. 

Astrachán červený jest odn'.'1da zpť1sobilá jen pro osazování zahrad 
ovocných uzavřených, hlavně proto, poněvadž záhy zraje a neobyčejně 
láká. Napolo odrostlé plody jsou již pěkně zbarveny a příliš nápadny. 

V zahradách možno týž pěstovati jako vysokokmen, polokmen, je
hlanec a také jako každý jiný zákrskový tvar. Zejména by se doporu
čovalo, pěstovati jej ve tvaru křovitém, bez zvláštního pravidelného 
řezu. Pro tento tvar se doporučuje proto, poněvadž nevyvinuje hustou 
korunu a následkem toho odrůstají plody stejnoměrně. 

Kvete každoročně záhy jako mladý strom; květy vzdorují dobře ne
příznivé povětrnosti. 

Plody rodí astrachán červený na vysokokmenech prostředně velké 
a na zákrscích pak až velké, tvar mívají dosti pravidelný; všimneme-li 
sobě dobře plodů, poznáme, že v mnoha případech upomíná na tvar astra
l:hánu bílého, bývá přec však o něco tohoto sploštělejší. Od obkališí až 
k důlku stopečnému táhnou se široké, nenápadné hrany. 
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Kalich jest velký, uzavřený, zelený, vlnatý a jest v mělké, hladké, 
poněkud rezivé prohlubince. 

Stopka jest prostředn ě dlouhá, silná, dužnatá a trč í v dosti hlubokém, 
rezivém di'tlku stopečném. 

Barva slupky jest bledě žlutá, l eč bývá po celém plodu, zejména vy
staveném plnému slunci, zakry ta zvláš tní růžovou barvou, až do karrní
nova přecházející. Žíhání nebo pruhování chybí. V červeni jsou četné bílé, 
nápadné tečky, které dodávají plodu zvláštní ozdoby. Slupka jest velmi 
jemná, jemnější ještě nežli u astrachánu bílého a jest namodrale ojíně l á. 

Jemnou látkou o třena, stává se nápadně lesklou. P lody ve stínu jsou též, 
avšak jenom mírně a mdle načervena l é . Vlině slupky jest příjemně růžová . 

.Dužninu má křehkou, šťavn atou , barvy bílé, u dobře vybarvených 
plodů pod slupkou načervenalé. červeň tato protíná dužninu v riěkterých 
případech až k jadřinci . Vůni má příjemně růžovou, chuti jest navinulé 
a okořenělé . Od astrachánu bílého liší se hlavně také tím, že necikaduje. 

Doba zrání jest na začátku srpna, a ve vyšších polohách 10--14 dní 
pozděj i. Cesati se musí též asi 10- 12 dní před uzráním a dá se uležeti do 
chladné komory neb sklepa ovocného. P lody na st romě dozrálé po
zbývají vť111 ě, moučnatí rychle a ztrácejí onu vj'r značnou příjemnou chuť. 
Astrachán červený jest odr ť1 da tabulová i hospodářská a jelikož má duž
ninu o něco hutnější nežli astrachán bílý, snese snáze delší dopravu . Pro 
svou výbornou jakost, krásné zba rvení bývá na trhu mnohem hledanějš1 
a dráže placen nežli každé jiné jablko letní. Určen pro trh musí se co nej
opatrněj i bez otřen í nádechu očesati , poku d jest ještě úplně tv rdý, aby 
jakoukoliv dopravu bez poškození vydržel. Ovšem přiměřený obal mu 
chyběti nesmí. 

V domácnostech se ho používá jen jako jablka tabulového. Na v}· 
robu záchůvek či li konserv ovocných, upravených sušením, úpravu po
videl neb výrobu vína se ho, poněvadž je velice cenné jablko, velmi zříd
ka používá. 

Astrachán červený jest tedy odrůda velmi cenná a měla by se ze
jména poblíž větších měst co nejvíce pěstovati. 

Kal ich. 

Stopka . 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česáni. 

Zužitkovanl . 



čís . 3. 

VIRŽÍNSKÉ RŮŽOVÉ. 
VIRGINISCHER ROSENAPFEL. - ROSE DE VIRGINIE. 



Píivod a roz· 
šlřenl. 

10 

VIRŽÍl\JSKÉ RŮŽOVÉ. 

Ještě nedozrálé plody astrachánu bílého a této odrůdy se velmi lehce 
zaměiíují. Důkazem toho jest, že u našich majitelů sadů jest jablkem 
„ž1'íovým" tak dobře astrachán bílý jako v iržínské růžové. 

Rozšířeno u nás toto jablko ještě není, ačkoliv by toho v největší míře 
zasluhovalo, neboť se u nás daří tak jako astrachán bílý. Majitelé školek 
ho v poslední době značně množí a tak se o jeho rozšíření dobře sta
rají, jenom že ho kupujícím v mnoha případech dodávají za astrachán 
bílý. Není to velká chyba, ale jest obava, aby časem nevytlačila tato 
odrůda naši naprosto osvědčenou „hrachůvku " . Původu bude asi zase 
ruského, nasvědčují tomu všechny okolnosti v úvahu vzaté. 

Poloha. Daří se u nás ve všech po lohách pro pěstování jabloní způsobilých, 
netrpí ani v polohách v inorodých ani vysoko položených, vždy jest zdra
vý, pěkného vzrůstu a netrpí ani hmyzem, ani plísněmi. V teplých vino
rodých krajích se zvlášf dobře daří, věnuje-li se mu př iměřeně v lhká půda . 

V těchto krajích by se mu měla zvlášť větší pozornost věnovati, neboť 
jest zde neobyčejně krásné a velmi ranné, dvě to vlastnosti u jablka, které 
př i t ržbě velice padají na váhu. 

Pud a. Púdu miluje vlhčí , kypřejší, l eč i v půdě sušší se dosti dobře vyvinuje. 
V každém případu musí to býti půda dostatečně výživná, jelikož jako 
mladý strom neobyčejně roste a přirozeno jest, že pak vyžaduje mnoho 
výživy. Těžké, příliš uzavřené půdy se mu nezamlouvají. · 

vzrrist. Strom roste bujně, tvoří jak mladý, tak i starý, silné, rovné kmen:r. 
Vlastnost tuto ke svému prospěchu využitkují majitelé školek velice pilně 
a proto, jak již uvedeno, pěstují ho raději ku prodeji nežli astrachán bílý, 
přes to, že též on velmi pěkné kmeny tvoří. Aby se docílilo rovných a si l
ných kmenů ve školce, používá se této odrůdy pro tak zvané mezišle
chtění. Korunu tvoří z mládí vysokou, nedosahuje však veliké rozlohy, 
zůstává asi prostředně velkou. Z mládí se vyvinuje koruna nápadně rychle 
a později ochabne v prudkém vzrl'1stu a vyvinuje se mírně. Letorosty 
tvoří prostředně silné, hutné, dlouhé a rovné, dosti těsně k větvím přilé
hající. List tvoří nápadně velký, jemný, světle zelený. S určitostí možno 
ř í c i , že toto jablko má mezi všemi odrůdami největší list, dle něhož lehce 
se pozná. Nápadné jest též u listu, že záhy k podzimku dozrává a opadává. 
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Toto jablko jest nutno pěstovati v zahradách uzavřených; pro ve- stanoviště. 

řejná místa jest až příliš svůdné, mnoho nepovolaných by se dělilo o úrodu. 
Pěstuje se jako vysokokmen a polokmen. Druhý tvar se zejména do- Tvar stromu. 

poručuje, jelikož roste koruna do v:ýšky a nepřekáží v obdělávání půdy. 
Bývají to stromy pěkné a velmi (1rodné. Při pěstování zákrsků by se nej-
více mohla tato <Odrůda dopo ru čiti pro jehlance šlechtěné na pravých 
svatojančatech francouzských. Pro menší tvary se rozhodně nehodí. 

Květ jeho jest velký, bohatý, u mladých i starších stromů možno Květ. 

každoročně očekávati přiměřené květenství. Náležitě odkvetlý nasazuje 
rád plody i v trojčátkách. 

Plody rodí prostřední vel ikosti, kulovité neb vysokokulovité, mírně ovoce. 

zašpičatělé, u některých pozorovati též mírně široké vyvýšeniny táhnoucí 
se od kal ichu až k důlku stopečnému. 

Kalich bývá u zavřený, dlouhý, vyčnívá často přes povrch plodu, na- Ka lich. 

chází se v mělké, široké, nerovné prohlubince. 
Stopku má dlouhou, tenkou, dřevnatou a vyčnívá u některých plodů stopka. 

značně z dl'tlku stopečného. Dů l ek s topečný jest hluboký, sem a tam rezivý. 
Slupku má jemnou, částečně oj ín ěno u, žlutobílou, na straně sluneČiíÍ Barva. 

růžově až červeně v přerušených úzkých proužcích žíhanou. V letech 
suchých, p ř i mnoha slunečných dnech jest až nápadně červeně žíhaná. 
Plody ve tínu rostlé bývají bez jakéhokoliv žíhání jednobarvé, tedy úplně 
iluté, bíle jemne tečkované, kterážto okolnost při posuzování často v omyl 
uvede. Voní příjemně růžově a mnoho. 

Dužninu mívá kyprou, poněkud hrubozrnou, mírně šťavnatou, příchuti Dužnina. 

růžové, navinulé. Kyprost dužniny či ní plody lehkým i a velice citlivými, 
ebe menší mačknutí jest znatelno, vyžaduje tedy velmi šetrného za-

cházení. 
Zraje u nás druhý týden po ast rachánu bílém, v krajích vinorodých ao~~~~~L 

možno je oučasně i s tímto sklízeti. Ve vyšších polohách počíná zráti 
až a i kolem 10. srpna a udrží se n:'tlež i tě umístěno do konce srpna. Téz 
u tohoto jablka se doporuču j e česání o 8 dní d říve; ponechá-li se déle na 
stromě, povstává značná škoda opadáváním; nedrží dobře na stromě a 
sebe menší vítr je sráží. Na trh se dopravuje v jemném obalu jako ovoce 
tabulové prvé jakosti. Opatrně česané, úpravně balené plody nalezly by 
na trhu četnější odběratele, nežli v značném množství z daleka k nám do
pravovaný „bílý letní francouzský žebrnáč". 

V domácnostech se ho používá jako ovoce tabulového neb i při zužitkováni . 

úprnvě pečiva. Sušiti se též může. Povidla a marmeláda jsou z něho velmi 
příjemné chuti. Pro výrobu vína se nehodí. 
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JABLKO ŠARLAMOVSKÉ. 

CHARLAMOWSKI. - CHARLAMO\YSKI D'AUTOMNE. 
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JABLKO ŠARLAMOVSKÉ. 

Vlastně by se mělo psáti u tohoto jablka „Charlamowski'', též je 
označují jako „Charlamowský''. Nech t již se vyslovuje jakkoliv, vše 
nasvědčuje tomu, že pf1vod jeho jest asi ruské Polsko. Z jižního Ruska asi 
nepochází, jak se mnozí domnívají; j ihoruské odrúdy jablek jsou chou
lostivější a pěstování jejich způ:sobuje u nás dosti obtíží, kdežto šarla
movské jest odrťtda velmi otužilá. 

Jablko toto jest již púvodu velmi starého a jest divno, že není ještě 
tak rozšířeno, jak by toho zasluhovalo. Příčina bude asi ta, že dozrává 
v době, kdy trh ovládá ovoce peckovité, jako rúzné slívy a p„ Tou dobou 
též přichází na trh již mnoho rannýcl! hrušek a tak zústává nepovšimnuto. 

Poloha. Pro naše střední a vyšší polohy jest, přímo řečeno, neocenitelné, 
v polohách teplých jest sice velmi úrodné, leč zůstává mnoho plodú ma
lých a trpí velice červivostí. Mírné svahy v polo!Jách středních anebo 
poněkud chráněné svahy proti přímým severním větrům v polohách 
vyšších jsou nejlepším jeho stanovištěm. V Česko-moravské vysočině, 
kterou považujeme za nejméně příznivou pro ovocnářství, daří se dobře, 
jedině mu vadí, že tvoří slabší kostru koruny a ta podléhá stálým, zná
mým planinovým větrům a bývá sehnána k jedné straně. Že však jako 
jablko letní jest přílišně lákavé, musí býti vysazováno do zahrad uzavře
ných, jež obyčejně příznivě položeny jsou. V tomto případě bez obavy 
možno je vysazovat i do bouřlivějších poloh. 

Ptida. Púdu ovšem má rádo dost úrodnou, poněvadž veliká úrodnost vyža-
duje mnoho živných látek. V dostatečně úrodné púdě vyvinují se plody až 
velké, v slabší pftdě zůstanou drobnými. Nemusí to býti ani pl'tda hluboká, 
jenom když jest dosti živná, nezakoi'eňuje se příliš do hloubky. Proto 
jest vděčným za každou živinu , která se jemu přihnojováním poskytne. 

vzrůst. Strom jest vzrústu prostředního, tvoří nevelkou, kulovitou korunu. 
Kostra její, jak již řečeno, jest, ač je přímý vzrůst, slabší a řídší, tak že 
múže vzd uch i světlo volně do koruny proniknouti. Kmen, nepříliš silný, 
býyá rovn:ý a houževnatý, není známo, že by kdy byl trpěl mrazem. Le
torosty jeho jsou prostředně silné, červené a nápadně tečkované, čímž 
se značně liší od drubých odrúd. List mívá dosti veliký a tuhý, pozorovati 
to také dle tobo, že netrpí rúznými parasity. 



MORAVSKE OVOCE. čís. 4. 

~ARLAMOVSl(É. 
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Litovati jest, že tato výborná odrůda musí se omezovati doposud na stanoviště . 

pěstování v zahradách uzavřených ; kdyby poměry dovolovaly a mohla 
se též vysazovati do polí, bylo by velice dobře, neboť jest pro osazo-
vání veřejných míst velmi zp1'.'!sobilá. Ovoce jest velmi lákavé; z daleka 
již dráždí kolemjdoucího pěkná barva plodů. 

Pěstuje se jako vysokokmen, polokmen a též ve všech zákrskov}·ch Tvar strom u. 

tvarech. Obzvlášť se hodí pro pěstování tvarů malých jako kordonů l - a 
2ramenných, pa!met 'a p. V květináčích pl'1sobí jablko šar lamovské 
každému pěstiteli mnoho radosti tím, že jest velmi úrodné . 

Kvete bohatě, skoro každoročně a při svém květenství má tu dobrou 
vlastnost, že rozkvétá později a dobře se oplodňuje. Plody nasazuje 
v chumáčích a doporučuje se, menší násadu protrhati, aby docíleno bylo 
etjnoměrných plodů. 

Jablko šarlamovské jest plod prostředně velký až vellq\ pravidel
ného, sploštěle kulovitého tvaru . Po ce lé ploše jsou nepatrné vyvýšeniny, 
což je činí při ohmatání nerovným, ač tyto hrbolečky jsou sotva viditelny. 
Jirany neb žebra se nikdy u této odrůdy nevyskytují. 

Kalich má dosti velký, zpola neb i úplně uzavřený, a jest " mírně 
hluboké a nepravidelně žebírkované prohlubince. 

Stopka jest přiměřeně dlouhá, něco málo nad plod vyčnívající, dřeY
natá a trčí v hl11bokém dt'.Hku, který bývá někdy i rezivý. 

Slupka jest dosti jemná a tenká, na stromě částečně ojínělá, ban-y 
S\'ětložluté a temnočerveně žíhané. Plody v plném slunci rostlé bývají 
až ná padně krásně pruhovány, naopak zas ve stínu rost lé zl'1stanou bez 
jakékoliv červeně pouze žlutými. Při plodech zvlášf dobře zbarven}-ch 
je t červeií na sluneční straně někdy též rozmytá a v ní pozorovati tmavo
karmínové krátké proužky. Vyobrazené plody jsou velice pěkně vybar
Yeny, jelikož v roce 1905 panovalo veliké teplo. Tečky jsou velmi jemné 
a lze pozorovati je jen na dobře vybarvených plodech . 

Dužninu má skoro bílou, jenom nepatrně, a to ještě ne vždy, málo 
nažloutlou, šťavnatou, kyprou, křehkou, jenom zřídka nepatrně vonnou, 
chuti příjemně nakyslé. Nakyslá příchuť činí toto jab lko velmi cenn}rm. 
U většiny letních odrůd jablkových převládá sladkost, kdežto u této od
růdy ky elost a proto velmi občerstvuje. 

Uzrává v polovici srpna a dobře uloženo udrží se asi 4 týdny, aniž by 
na chuti mnoho ztratilo neb zmoučnatělo. Jako jiná letní jablka i toto má 
c očesati aspoň týden před uzráním. Pro prodej jest velice cenné, na 

trzích hledané; třeba by nedocílilo ceny takové jako ku příkladu astrachán 
červený, přece jest velmi výnosné, neboť cenu nahradí zase veliká úrod
nost. Když e dříve očesá a dodává na trh ještě tvrdé, snese dobře do
pravu. 

Květ. 

Ovoce. 

Kalich. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozrán í 
a česáni . 

V domácnostech užívá se jako tabulové tak i jako hospodářské ovoce. zužitkovaní. 

Jablko šarlamovské by se mohlo pěstovati s velmi dobrým prospěchem 
na výrobu jablkového vína; velká úrodnost stromu, příjemná chuť dužniny, 
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stejnoměrný vývin a dozrávání ovoce v době pro výrobu vína příznivé, 
zaručují úplně dobrý úspěch. Neméně hodí se toto jablko i na sušení. 

Sarlamovské jablko nabývá rok od roku většího rozšíření a to vším 
právem. Pěstitelé, kteří je poznali, nemohou je dosti vynachváliti a roz
šiřují je dále. 



CÍS. 5. 

PARMÉNA LETN Í. 

SOMMER-PARMAENE. - PARMAIN D'ÉTÉ. 



Půvotl a roz
šlřenl. 

Poloha. 

Půct a . 

Vzrůst. 

Stanoviště . 

Tvar stromu. 

PARMÉNA LETNÍ. 

Veli ce nezvyklé pro nás pojmenování, ale nezbývá nic jiného, nežli 
sobě zvykati na cizí název. Pc.rmén::i. letní jest roztroušena v domácích 
zah radách po celé Moravě, ale její pravé j!méno od žád ného pěstitele 

neslyšet i. Pl'1vod není znám, zdá se však, že ko lébkou byla Anglie a od
tamtud poznenáhlu se rozšiřovala do všech končin evropských a ani tedy 
Morava nezl'1stala bez ní. Jest to odrůda prastará a stále se doporučuje 
ji rozšiřovati, což jest důkazem, že jest to odrůda velmi dobrá. 

Ve volbě polohy není parména letní vybíravou, daří se i v poloze 
vyšší a otevřeněiší, žádá však na těchto místech plné slunce, tedy svahy 
proti jihu nebo jihozápadu obrácené. V teplých kra jích miluje strany chlad
něj š í a vlhčí, jako jest západní, severozápadní a p. Místa poblíž vocl větších 
s dostatečně vlhkým ovzduším zejména se jí zamlouvají. 

Půdu vyžaduje strom dobrou , vlhčí a vazčí ; v suché, lehké půdě sice 
kve te i nasazuje dosti plodl'1, leč zůstane nevyvinutý. V hlubokých půdách 
se zvlášť dobře daří, a dosahuje v nich značného stáří. Mělké plidy ne
miluje proto, poněvadž zapouští dost hluboko své kořeny. 

Vzrůst stromu jest dosti bujný, tvoří vysokou jehlancovitou korunu, 
větve přiléh ají těsn ě k sobě a tak povstává koruna hustá, která vyžaduje, 
aby častěji proříznuta byla. Kmen tvoří silný a rovný; i ve školkách jako 
mladý stromek vyvinuje se k úplné spokojenosti pěstitelů. Letorosty 
velmi četné jsou slabé, dlouhé, poněkud vln até. List tvoří velký, silný a 
zdravý. 

Tam, kde není třeba se obávati poškozování úrody od kolemjdoucích, 
dala by se parména letní s dobrým výsledkem pěstovat i na veřejných 
místech; s trom roste vysoko, nepřekáž í chůzi ani jízdě, ovoce. nežli do
zraje, není příliš lákavé, uzrává po sklizni jiných polních plodin a dá se 
očesati najednou. Všechny tyto vlastnosti doporučují pěstovati ji na po
lích podél cest a v sadech otevřených. 

Parménu letní možno pěstovati v zahradách domácích ve tvaru libo
volném; roste dobře jako vysokokmen, polokmen i jako kterýkoliv jiný 
tvar zákrskový. Přec však u zákrskli by se doporučovalo omezovati ji 
pouze na jehlance, po případě zákrsky křovité . U palmet, kordonů a jiných 
menších tvarů vyžaduje pro svů j bujný vzd1st pilný letní i zimní řez. 
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Kvete vůbec jako všechny parmény vždy hojně. Pozdější rozkvět má 
za následek každoroční a dosti bohatou úrodu. Květy nejsou chou lostivé 
a dosti lehce se oplozují. Plody llasazuje více jednotl i vě, dosti stejno
měrně rozděleny, tak že není třeba protrhávati. Vyvinují se stejnoměrně 
a není při nich plod ů špatnějš í jakosti jako u některých odrůd jiných. 

Ovoce rodí vysokokmen i zákrsek prostřední velikosti, tvaru vysoko
kulovitého, ke kalichu zúženého. Některé plody bývají tvaru dosti vy
sokého, jiné zas více kulovitého, vyskytují se i plody tvarn nepravidel
ného, hrubě žebrované. 

Kalich jest polootevfr11ý, zelený·, v lnatj! a jest v mělké vráskov ité 
proh lubince. 

Stopka jest delší, mnohdy i kratší, silněj ší a dužnatější. Je-li delší, pak 
bS·vá hnědší. a je-li dužnatější, pak jest zelenějš í a trčí v nepříliš hlubo
kém, rezivém d ů lku . 

Slupka jest zdán livě jemná, hladká, při tom však pevná. Základní 
barva jest silně citronově žlutá, avšak málo proniká červení , která luyje 
zejména plody slunci vystavené po celé ploše. Sluneční strana bývá tem
ně rozmytou červen í kryta a ještě temnějšími proužky probarvena. Plody 
ze stínu jsou svět l é a částečně červeně žíhané. Po ce lém plodu jsou roz
troušeny velmi znatelné hnědé i bílé tečky. 

Dužnina jest nažloutlá, křehká, kyprá, příjemné, okořenělé, reneto
vité, sladkonavinulé chuti . Při úplném uzrání dosáhne nápadné kyprosti, 
která nepřechází v moučnatost a zustává při tom vždy chuti v~·borné. 

Zraje koncem září a dobře uchovaná udrží se do konce listopadu. 
Z vyšších poloh není zvláštností udržeti plody až do počátku prosince. 
Češe se též asi 14 dn í před uzráním a uloží se do komory neb sklepa 
ovocného, aby dozrála. Odrůda tato by vlastně měla b~' ti vřaděna do od
rťld podzimních, ale poněvadž v teplých našich krajích již v polovině záři 
pro domácí spotřebu jest způsob ilou, nutno ji v jablkách letních ponechati. 
Opatrně očesaná snáší dopravu dobře při neúplném dozrání a přiměřeném 
obalu; při své jemnosti nepodléhá hni l obě a omačkaniny menší nejsou 
z11atelny. 

Jest to jablko dobré tabulové i též h ospodářské , hodí se k sušení, za
varování a k výrobě povidel. Používati této od růdy na výrobu vína by 
bylo nehospodářské, jelikož lze dobře prodati na trhu plody jako tabu
lové ovoce a plody š patnějš í jakosti zužitkují se lépe úpravou marmelády 
a povidel. 

Parména letní najde u našich pěstite lů obliby ; až ji náležitě poznají, 
pak ji také náležitě ocení. 

Naše reprodukce jest věrná, až snad na to intensivní zbarvení, kte
rého tato odrůda každoročně nemá. Žíhání a pruhování jest hlubokou na
hněd l ou čerYení zakryto. 

Květ . 

Ovoce. 

Kalich. 

Stop ka. 

Barva. 

Dužnina 

Doz ránl a 
česáni. 

Zužitkováni . 
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JABLKO KRONCELSKÉ. 

TRANSPARENTAPFEL VON CRONCELS. - TRANSPARENTE DE CRONCELES. 
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JABLKO KRONCELSK~ . 

P •\0i~e~i'.·oz - Dlouhou dobu již by lo hledáno jablko letní pěk né , vel iké a pi-i tom 
dobré. Pěst it e l é neby li nijak spokoj eni s odrůdam i dosavadními. zejména 
ne pěst i telé různých tvarů zákrskových, ktei"í prornzují tahi"-k a spo rt 
v té to kul t u ř e; u nich byla stále mezera, která nebyla \ yrovnána, až 
v sedmdesátý ch letech minulého století. V těch to letech podaři l o se maji 
tel i školek'. Baltet v Cronceles ve francii vypěstovati tuto od růdu , a v k rát
ké době na to rozš ířena pak u mnoha pěstitelů ovoce tabulového a okras
ného. Kdo vidě l, po případě i oku sil toto jablko. ten na ně tak lehce neza
pomene a snaží se za každou cenu obohati t i jím svoj i zahradu 8_ tabu li. 

V našich krajích se s ním setkáváme doposud jen v zahradách spor
tovn íků a l abu ž11í kť'1, kterým již každé jab lko se nezamlouvá. 

LJyedeným však by mohl mnohý pěstitel uveden býti v pochybnost. 
zda se to to jabl ko pro naše pomě r y hodí. Sledují-l i se ciobře v lastnosti jeho. 
tu shledá se, že též u 11 ás se vý tečně daří , a nebude dlouho, že se s nim 
shledáme i mimo zahrady označených pěstite l ů , nejen v zahradách rol 
nický ch, nýbrž i v zah radách otev řew1'·c h, ne-li dokonce 1w_ veřejn~-ch 
stromořadích. P lnou měrou toho zas luh uje. 

Původ svůj, jak již uvedeno, má toto jablko v e Francii a odtucl pak se 
š í ř i lo po celé Evropě . 

Poloha. Polohy zv láštní nevyžaduj e, ač jest domovem v k rajin ě mírné, daří se 
dohře v krajinách tep lých, v inorodých i chl adnějš ích, v ýše položenj'·ch. 
Kdyby se neby lo obávati orážení p l od ů vět rem , mohlo by se vysazovati 
i do poloh bouřli vě j š í c h. Mrazem j e= t ě nikdy n eutrpě l o a p řečkalo- li kruté 
zimy od zavedení, pak již není tř eba se obávati, že by by lo chou los tiv}·m. 
Také sobě j eště žádný pěs tit e l nen aříkal , že by tomuto jablku naše pod
nebí nevyhov ova lo. Jelikož snese též dobře suché ovzduší, doporučova lo 

by se hlavně pro naše vinorodé kraj e; docílilo by se jeho pěstováním zna
menitý ch úspěch ů . 

Puda. Ani pokud se týče p ů dy_ není vybírav é, dař í se v každé pů d ~ jen po-
něku d pro jabloně způsobilé . Přece však v teplejší a kyp řejší p ůdě na
bývají plody lepší jakosti než v půdě chladné. 

vzrůst. Strom roste dobře, možno ř íci bu j n ě, tvoří objemnou, kulov itou, říd -

kou korunu, čímž jest často a v elmi úrodný . L etorosty jeho jsou dlouhé. 
p ř i měřeně silné, lis t velký , jemný, hustý a v zdoruj e plísním. 
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Školkáři jsou se vzrústem stromu tohoto ve školce velmi spokojeni, 
neboť každý tvar se jim dobře vyvinuje; vysokokmeny tvoř í tak pěkné 
jako kordony v odorovné a proto v poslední době mu věn ují též více po
zornosti. 

Vysazuje se v prvé řadě do zahrad uzavřen~rch pro své až příliš Stanovi šte. 

svůdné ovoce; hodí se však i pro polní ovocnářství. Podél silnic a cest 
je vysazovat i nelze. 

Doposud se pěstova lo toto jablko ponejvíce ve tvaru zikrskovém a Tvar stromu . 

osvědčilo se při všech těchto tvarech v~· tečně, př i dosti bujném vzri'.Istu 
rodí bohatě , vyžaduje ovšem n ěco delší seříznutí. Vysokokmeny jakož 
i polokmeny jsou též zdravé, pěkné stromy a doporučovalo by se hojně 
těch to tvar l'l používati. 

Kvete dobře každoročně a není v květenství choulostivé přes to, Kút. 

že kY ete zihy. 

Ovoce přináš í ve lké, tvaru úliledllého, kulovitého, vysoce kulovitého 
neb i poněkud sploště l ého. Některé plody jsou hladké, jiné zas mírně hra
naté, na spodní část i širší a ke kalich u zúženější. Celkem vzato jest to jabl
ko tvaru velice ušlechti lého. 

Kalich jest uzavi:ený nebo po l ootevřený, jest v hranaté, ši roké, hlu
boké prohlubince. 

Stopka bývá dlouhá neb krátld, tenká, v lnatá, dlouho zelená. U mno
hých plod ů jest dužnatým svalem v důlku stopečném ke straně stlačena; 
vězí ve velmi hlubokém, širokém, částečně rezivém cl L'1 lku stopečném . 

Tím, že jest stopka slabá, nedrží dobře ovoce na stromě a nutno tedy vo
iiti pro ně místa proti bouřl i vým větrům chrán ěn á . 

Slupka jest ojíně l á, velejenrnú, hladld, vlác: ná, tenká, barvy naze
le1~alo-ž luto-b í l é; př i úplném uzrání žlutobílé. Pro naši reprodukci bylo 
použito plodť1 j eště nedozrnlých, není tedy bar\'a vyzrálého plodu podána, 
ale ni cméně jest slupka i barva znázorněna ve lice věrně. Zvláštní dojem 
či ní povrch plodu na každého; zclá se pořád, jakoby byl trochu namrzlý, 
zejmé:-:a když jsou plody i s jíním vy loženy. Na straně slu neční mívá 
n ěkdy slupka velmi mí rn ý nádech nače rvenalý . Tečky bílé, jemné se vy
skytují velmi hojně . 

Dužnina jest jemná, kyprá, šťav natá, barvy nažloutlé, chuti růžově 
okořeněié , sladkonavi nu lé. Zdá se, jakoby měla náklonnost ku cikado
vání, přece však cikadování doposud se neshledalo. Domnívám se, že tato 
v lastnost dužniny přiměla vypěstitele této odrůdy k tomu názvu, totiž 
„transparentní (průsvit n é ) z Cronceles". 

Uzrává v září a vy drží až do konce října, je-li dobře uchováno. Češe 
se, aby dosaženo by lo nejlepší jakosti , též raději několik dní před í1 plným 
dozráním; v chladné komoře neb sklepě pak náležitě dozraje. Plody na
šeho vyobrazení by ly zaslány k reprodukci 15. září a dalo se očekávati, 
že v několika dnech uzrají. Česati se musí s největší opatrností, aby stopky 
slabé a křehké neby ly p ře lámány. Př i česání se má vkládati do nízkých, 
jemnou látkou vy ložený ch košli. 

Ovoce. 

Kalich. 

Stopka. 

Barv~. 

Duž nina. 

Dozrá1i i 
a éesani. 
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zužitkovaní. Jablko toto jest hlavně stolní, které by na trhu mělo vděčné odběratele 
a platilo by se za ceny nejvyšší. Doposud se na trh nedostalo, pěstitelé 
je vždy sami v domácnostech spotřebovali. Pěstovati je pro větší města 
ve větší míře by bylo nad míru výnosným, neboť není tou dobou v lahi°1d
kářských obchodech jablka lepšího. 



ČÍS. 7. 

RENET A ZLATOŽLUTÁ LETNÍ. 

GOLDGELBE SOMMER-REINETTE - REINETTE PRIME. 
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RENETA ZLATOŽLUTÁ LETJ\1Í. 

P ův~fřean roz - Renet podzimních a zimních se pěstuje značný počet, letních renet 
však málo, a přihlíží-li se k velikcmu významu renet vůbec, pak zajisté 
jest místným, když se pěstují též některé renety letní, mezi které náleží 
v prvé řadě reneta tato. U nás je velmi málo rozšířena a málo se pěstuje. 
Málo těch, kteří ji znají. Púvodu jest asi francouzského, neboť první o ní 
zmínku činili francouzští pěst i telé a spisovatelé již před dávnými časy . 

Jako každá dobrá odrůda ovocná by la rozšiřována po všech končinách 
pro pěstování ovocných stromů zpť1sobilých, tak i tato odrůda se ry chle 
rozšířila. 

Po loha. V poloze se daří snad každé, ani snad ty nejdrsnější nevyjímaje. 
V každé poloze jest strom vždy zdravý, kvete pozdě, což je jeho p ř ed
ností. Daří se dobře na svazích, i dosti příkrých, jakož i v rovinách. 

Půda . Půdu miluje ovšem jako každá jablon dobrou, ačkol i jest známo, že 
se daří v pč1dách mělčích, méně úrodných a sušších. Dle povahy této od
růdy lze souditi, že to jest odrůda, která pochází z hodně špatných poměrů 

a proto bere zavděk i méně příznivými poměry u nás. 
vzrl1st. Strom má vzrůst silný; již ve školce roste dosti bujně a rovně a tvoři 

silné kmeny; tak že není třeba žádný ch zvláštních opatření, aby docíleno 
bylo í1hledných, prodejných vysokokmenů. Korunu tvoří vysokou, široce 
kulovitou, a řídkou, tak že i při mírném, ne častém prořezáván í má vzduch, 
světlo i slunce dosti přístupu, a jest proto vždy a mnoho úrodná. Kmen 
mívá si lný, rovný, větrům vzdorující, který ani na bouřlivějších místech 
nenachyluje se na tu neb onu stranu jako jiné měkčí odrůdy. Větve starší 
netvoří mnoho si lné, za to jsou hutné a tvoří pěknou kostru korunovou. 
Letorostů silných, pevných vyv inu je se méně v delší pruty, většinou zů
stávají kratšími, dobře vyzrávají a nasazují četné pupeny plodné. List 
jest menší, zdravý, silný, tmavoze lené barvy; nebývá napaden plísněmi. 

stanoviště . Vysazovati možno tuto renetu do zahrad uzavřených, otevřených, 
polí, podél cest, silnic, vůbec na všechna způsobil á místa pro pěstování 
jabloní. 

Tvar stromu . Pěstuj e se jako vysokokmen a polokmen, l eč i pro zákrsky, zejména 
pro jehlance jest velmi vhodná. Zákrsky křovité jsou taktéž velmi úrodné, 
a to proto, poněvadž netvoří husté koruny a př i sebe mírnějším seře
závání nasazuje hoj ně plodonosných pupenů. 
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Kvete boh atě, skoro každoročně pozdě, květy nejsou choulostivy , 
jest proto tedy velmi úrodný . 

Plody na připojeném vyobrazení jsou malé, pocházejí ze stromu vy
sokokmenného staršího a p ř i velikém suchu toho roku se pravidelně nevy
v inuly . Prl'1měrná velikost bývá p rostřední, tedy asi ještě jedenkráte tak 
velká jak u proří znutého plodu na reprodukci. Tvaru jest poněkud parme
novitého, t. j. kuželovitého ; menší plody jsou kulatější. U větších plodů 
lze pozorovati mírné hrany, táhnoucí se od 1/3 výšky až k důlku sto
pečnému. 

Kalich uzavřený nebo po l ootevřený jest v poněkud hlubší a mírně že
birkovité prohlubince. 

Stopka jest u větších plodů krátká, u menších delší, dřevnatá a trčí 
z hlubokého rezivého důlku stopečného . 

Barva plodu jest žlutá, na s traně sluneční zlatožlutá. Po celé ploše 
vyskytují se četné, velmi znatelné tečky narezavělé. Slupka jest dosti 
silná, hladká, lesklá, až mastná, nepodajná, netrpí tlakem, vůně nepatrnc. 
Černé skvrny nebylo nikdy pozorovati. 

Dužnina jest nažloutlá, tuhá, přec jemná, přiměřeně šťavnatá, chuti 
ladkonavinulé, okořenělé. 

Zlatožlutá reneta letní zařaďuje se mezi odrůdy letní, měla by se 
však vřaďovati mezi letní, podzimní i zimní odrt!dy, neboť u nás úzrává 
koncem září; vydrží při plné chut i až do iedna. Jest jedním z letních 
jablek, které nejdéle se dá držeti. Česati se může, až když počnou jádra 
hnědnou ti , předčasně očesané plody mírně vadnou, čímž ztrácejí značně 
na ceně. 

Upotřebiti lze ji mnohostranně, jako jablko stolní, na sušení. na 
v)'Tobu vína, k zavařování, k příp ravě marmelády a povidel. Velmi cenná 
v lastnost tohoto jablka jest lehká doprava jeho. Všechny odrůdy letních 
jablek vyžadují více méně zvlášť opatrného obalu při dopravě, ale toto 
při hutné dužnině i slupce nemusí býti příliš pečlivě baleno. 

Až jedenkráte se poznají všeobecně uvedené její vlastností, pak není 
pochy by, že se bude více rozšiřovati, že vytlač í mnoho od růd neho
dících se pro naše poměry. Již jest nejvyšší čas, aby by ly zaváděny od
rů dy, o kterých jsme úplně přesvědčeni, že přinášejí největší užitek. 
K těm náleží reneta zlatožlutá letní. 

Květ. 

Ovoce. 

Kalich . 

Stopka. 

Barva . 

Dužnina. 

Dozrán l 
c česílni. 

Zužitkováni 
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JABLKO GRAVENŠTÝNSKÉ. 

Již samo pojmenování udává, kde se toto jablko nejvíce pěstuje a kde 
as i jest jeho původ . Oravenštýn jest malá osada v Slesvík-tlolštýnsku a 
od této má své jméno. Tamější obyvatelé sobě přivlastlíují toto jablko a 
to vším právem, poněvadž ve Šlesvíku se pěstuje ve veliké míře. Odtu d 
rozšiřovalo se do severních končin a rozšířilo se zn.ačně až i ve Švédsku; 
Švédové je čítají mezi nejlepší svá jablka. Jir:ak jest rozšířeno v celé 
střední Evropě i severní Americe. Na Moravě se pěstuje od pradávna a 
to hlavně na Valašsku, Lašsku a Kravařsku, jinak jest rozptý leno po celé 
Moravě . Zamě11uje se za „kardinála žíhaného'· a skoro všeobecně se na
zývá „funtové" . Též se mu říká „farlejové" a „hedbávky". Pod názvem 
„Oravenštýnské" je naši rolničtí pěstitelé neznají; jenom odborníci je 
správným jménem u váděj í. Tak jako u některých jiných prastarých odn°1d 
též i tohoto jablka se vyskytuje mnoho zvrhlenců, což pozorovati nejlépe 
na výstavách ; každý kraj má své vlastní gravenštýnské a jedno jest 
lepší druhého. Tato okolnost nasvědčuje, že se již dlouho na Moravě 
pěstuj e . 

Polohu žádá vyšší, chladnějš í, v lh čí, proto s dobrým prospěchem 

možno je pěstovati jen v hornatějších krajích s vlh čím ovzduším. V našem 
normálním výběru odrůd ovocných doporučuje se ku pěstování v obvodě 
III., IV. a V., nejlépe se mu ovšem daří v obvodě IV. Mírné svahy, roviny 
a údolí jsou nej]epším stanovištěm pro ně; na příkrých svazích se nedaří 
proto, poněvadž obyčejně půda bývá slabší a poněvadž bývají vystaveny 
bouřlivějším větrúrn, kterých nesnese. 

Půdu vyžaduje dobrou, hlubokou, vlhkou a vazčí; v půdách sušších 
se nedaří, nasazuje málo plodů a ty ještě opadávají. Vysazeno-li přec do 
půdy suché, nutno je v letní době pilně zalévati. Ve vápenitých pů dách 
našeho Valašska a Lašska se zvlášť dobře daří, jest zdravé, nepodléhá 
nemocem a jest mnohem úrodnější než v pildách na vápno chudších. 

Strom roste dost bujně; zejména ve svém mládí se vyvinuje rychle, 
leč pro tento bujný vývin nebývá úrodným, teprve později, když vzrůs t 

poněkud ochabnu], se dostaví pravidelná úrodnost. Ve školce tvoří rovné, 
přiměřeně silné kmeny. Vysazen na stálé stanoviště tvoří vysokou, kulo
v itou, velmi rozsáh lou korunu. Kost ra koruny jest silná, mnoho roz
větvená, vzdoruje tím větrům a nestává se i v bouřli vějších polohách 
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jedn ostrannou. Letorosty če tné jsou silné, dlouhé, a listy prostředně veliké 
na povrchu lesklé, na spodu poněkud vlnaté; p lísněmi ani hmyzem mno
ho netrpí. 

Vysazuje se jen do zahrad domácích neb v nejnutnějším případě i do Sta n oviště. 

š těpu i c; k si lnicím a cestám se pro pří l išně lákavé ovoce nevysazuje a 
ani koruna nedovolu je je na veřejná místa vysazovati, nebof nabývá velké 
rozlohy a čím starší strom, tím více se koruna jel10 stává plošší a skles-
lejší a překáží pak v jízdě . 

Pěstuje se jako vysokokmen, polokmen, jehlanec, palmeta a zákrsek Tvar stromu. 

keřovitý. Pro všechny tyto tvary jest velice způsobilým. Prořezávání 
snese u každého tvaru dobře, rány se rychle zacelují a málo kdy se rako_, 
vina u nich objevuje. Pro docela malé tvary, jako jest zákrsek hrncový, 
kordon vodorovný, není gravenštýnské jablko vhodné, poněvadž není 
dost úrodné. 

Květy má velké, proti nepohodám otužilé, nekvete nikdy bohatě, ale Květ. 

rych le odkvétá a nasazuje dobře plody. 

Ovoce rodí velké, tvaru kuželovitého, neb sploštělého, žebrnatého. 
Mnohdy jest těžko rozeznati plod gravenštýnského jablka od kardinála 
žíhaného a jenom vůně zde rozhoduje. 

Kal ich jest po l ootevřený, lístky jeho ostanou dlouho zelené, prohlu
binka jest široká, hluboká a žebírkovaná. Obkališ!m svým připomíná na 
žebrnáče a jest tak~ do třídy žebrnáčů zařaděno. 

Stopku má krátkou, až polod louhou, si lnou a trčí ve svalovitém důlku 
topečném. 

Slupka jest velejemná, hebká, po otření lesklá, mastná, barvy ze
lenožluté a žluté, po úp lném uzrání zlatožluté. Sluneční strana jest více neb 
méně karmínově žíhána. Vyskytují se plody i s rozmytou cervení, neb na 
všech stranách žíhané. Okolnost tato zavdala příčinu pojmenovati nově 
odrůdu , jako ku př . červené gravenštýnské; toto jablko není nic jiného 
než li gravenštýnské lépe zbarvené. V1'lni má slupka velmi příjemnou, 
fenyklovitě vonnou, dle ní pak se nejlépe jablko toto pozná. Jako mnozí 
žebrnáč i , tak i toto jablko podléhá skvrnitosti, pročež nutno pilně plody 
proti ní chráni ti. 

Dužn ina jest křehká, velmi jemná, šťavnatá, chuti neobyčejně pří

jemné, sladkonavin ul é, okořenělé. Jest to nejch utnější jablko podzimní; 
kdo měl příležitost je okusiti, tomu nevymizí hned tak jeho lahodnost a 
žádné jiné jablko se mu již nezamlouvá. 

Uzrává začátkem říj na a udrží se p ř i n ezměněné jakosti, dobře ulo
ženo, ,až do vánoc. Češe se po 15. zář í s největší opatrností jednotlivl~, 
rukou, vkládá se do košů vatou neb jinou jemnou látkou vyložených a 
ukládá se do sklepa, aby dozrálo. Má dobrou vlastnost, že uloženo ne
vadn e, spíše však zahnívá. Při česání se musí s ním zacházeti jako s krá
lem jablek; v rukav ičkách by se mělo česat! 

J est to jablko tabulové prvého řád u , l eč i pro kuchyni n<i. přípravu 
příkrmů jest velmi cenné. P ro výrobu v ína, povidel, sušenek a p. se ne
používá, avšak ni koli z toho důvodu , že by výrobky z něho nebyly do-

Ovoce. 

Kalich. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česáni. 

Zuži tkováni. 



32 

brými, nýbrž proto, že jest příliš drahé pro zužitkování tímto způsobem. 
Kdo zná jeho jakost, každý je na trhn vyhledává a velmi dobře platí. Ne
prodává se na váhu ani na míru, nýbrž po jednotlivých kusech. Pro do
pravu musí býti velmi dobře v jemném papíru a dřevěné vlně baleno. 
Naši pěstitelé horských krajin by měli pilně mnoho stromů tohoto jablka 
vysazovati; právě v horských krajích chladnějších bývá nejaromatičtějšl 
a nejkrásněji vyvinuto; v teplých krajích nikdy nedosáhne dužnin'\ jeho 
tak vftečné jakosti jako v krajích chladnějších. ' 



ČÍS. 9. 

PARMÉNA ŠARLATOVÁ. 

SCHARLACHROTE PARMAENE. - PARMAIN ÉCARLATE. 



PARMÉNA ŠARLATOVÁ. 

P uvEne~i'.·oz- Mezi parménarni jest toto jablko na jednom z předních míst a jako 
parmény vůbec jest i ono velmi oblíbeno. A když již v našem normálním 
výběru odrůd máme parménu letní a zimní, pak se domníváme, že jest 
místné, když i parrnéna šarlatová jako podzimní jablko jest zařaděna; 
zasluhuje toho vším právem. V našich sadech jest doposud málo rozšířena; 
jen na výstavách ovocných ji lze spatř it i, na trh se nedostane, každý pě

stitel ji pro v elmi krásné zbarvení podrží pro sebe. 

Pravým jménem ji nikde u nás nenazývají; hej v íce jí říkají „pru
háč" . Jako většina parrnén jest původu anglického; nasvědčuje tornu 
její pť1vodní pojmenování, totiž anglická šarlatová parména. Také po
pisy a rozšíření její svědčí o anglickém původu. 

Poloha. Strom není v poloze vybíravým, roste dobře v polohách teplýcl1 
i v polohách vyšších, chladnějších; ve vyšších polohách však nutno jej 
chrániti před přímými severními větry, proto se má vysazovati do nižin 
neb na mírné sklony jihovýchodní a jihozápádní. Sušší ovzduší snáší lépe 
než ovzduší vlhké a chladné. U nás by se doporu čovalo jej pěstovati 

hlavně v pásmu III., 11etrvdíme však, že by se nemohl též dobře pě
stovati v pásmu II., po případě na chráněných místech i v pásmu IV. 

Puda. Půdu žádá sušší, kypřejší, dosta tečně živnou; v půdách slabších bývá 
ovoce nestejně vyvin uto s mnoha odpadky. 

vzrůst. Strom jest vzrůstu slabšího, přímého; ve školce potřebuje delší dobu 
k vypěstování vysokokmenů, proto se pěstuj e v mnoha případech do 
vysokokmene rnezišlechtěním. Korunu tvoří prosfredn ě velkou, nízkou, 
širokou a hustou. Letorostů vyvinuje mnoho, jsou však slabé, dlouhé, do 
špiček poněkud v lnaté. List má prostředně veliký, dlouhý, mírně na 
spodní straně vlnatý. Mnoho listů nevyvinuje. 

stanoviště . Pěstuje se v zahradách domácích, po případě i v otevřených štěp-

nicích; do polí, k silnicím, cestám, vlibec na místa veřejná není radno jej 
vysazovati, poněvadž rodí ovoce přílišně svůdné, neboť jablka sotva polo
dorostlá Lý vají pěkně červeně zbarvena. 
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Pěstvvati se může jako vysokokmen, polokmen a zákrsek libovolného TVar stromu. 

tvaru . Každý tvar jest velmi í1rodný. Zejména polokmenné stromy, které 
n etvoří velkou korun u, jsou velm i pěknou ozdobou v zah radách domácích. 
Zákrsky v kterémko liv tvaru pěstované rodí plody stejnoměrné, dosti ve-

liké a nevyžadují tak pečlivého řez.u jako některé jiné parmény. 

Kvete bohatě, každoročně; nejvíce květů vyvinuje v terčových pu
penech. Květy svým vývinem se neliší od květů zlaté zimní parmény a 
parmény letní. 

Ovoce mívá prostřední velikost, je-li strom pěstován ve velmi 
dobrých poměrech, pak dosahuje i nadprostřední velikosti. Tvaru jest 
kuželovitého neb mírně homolovitého, k obkališí zúženého. Některé plody 
jsou někdy velmi mírně tříhranné, jiné proti tomu úplně hladké, kulaté. Vy
obrazené plody byly velmi pěkného, pravidelného tvaru a pocházejí ze 
stromu vysokokmenného, a jsou proto poněkud menší. 

Kalich jest polootevřený, hvězdovitý a jest v široké hlubší pro
hlubince. Obkališí jest mírně liranaté a některé hrany z něho se táhnou 
po celé výšce plodu, čímž se stává nerovným. Prohlubinka kalíšková jest 
velmi úhledná, bez rzi a jest pěknou ozdobou plodu. 

Stopka jest prostředně dlouhá, dosti silná, hnědá, dřevnatá, drží dobře 
na stromě . DC!lek stopečný jest li luboký, úzký, svalovitý a velmi zř ídka 
mírně rezivý. 

Slupka jest jemná, po otření velmi lesklá, před otřením ojínělá, ze
jména na tmavě zbarvených plodech jest modrý nádech dosti znatelný. 
Dobře vybarvené plody mají základní barvu až zlatožlutou, jinak sv ětle 
žlutou. Jak naše reprodukce ukazuje, jest však ze základní barvy málo 
viděti; při dobrém vybarvení bývají plody úplně červené, karmínově. 

temně krátce pruhované. Na s l uneční straně jest mnohdy temná červei"1 

rozmyta, tak že karmínové pruhy se v ní ztrácejí. Červené plody jsou 
částečně bíle a plody světlé, ve stínu rostlé, hnědě tečkované. 

Dužnina jest nažloutlá, někdy až i bílá, kyprá, velmi jemná, lehce 
moučnatí. Chuf má velice delikátní, navinulou, přiměřeně sladkou a po
někud skořicově okořenělou. Přezralé plody ztrácejí velmi ry chle všechny 
dobré vlastnosti dužniny a stávají se bezcennými. Musejí býti ted y 
v pravý čas pojídány. 

Uzrává v naš ich vinorodých kt ajích již po 15. září, ve vyšších po
lohách až počátkem října a udrží se správně uložená až do prosince. Česati 
se musí se vší opatrností do měkce vyložených košíků, při čemž se ne
klade mnoho vrstev na sebe. Jelikož jest to jablko, které brzy ztrácí svoji 
jemnou chuť při náhlém dozrání, jest tedy nutno je očesati jako jablka letní 
8-10 dní přeci úplným dozráním, neboť pak podrží mnohem déle svoji vý
tečnou j<1.kost. 

Jest to především jablko stolní, k výrobě konserv kteréhokoli v 
druhu se méně hodí. Na trhu ve lmi hledané, pro svoji překrásnou barvu 
a výbornou jakost se dobře platí. Vyžaduje pečlivého obalu. Dekorativ
nější obal zvyšuje značně cerrn této odn'ldy. 
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Majitelé ovocných sadů by je měli hojně 1 ozšiřovati, neboť jak z re
produkce i popisu zřejmo, jest to odrůda pro domácí sady ovocné velmi 
cenná. Ve školkách jest dosti pěstována a lze doufati, že v brzku bude 
značně rozšířena. 



ČÍS . 10. 

JABLKO MALINOVÉ ČERVENÉ PODZIMNÍ. 

ROTER HERBST-CALVILL. - CALV!LLE ROUGE D'AUTOMNE. 
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JABLKO MALINOVÉ ČERVENÉ PODZii\INÍ. 

Pod názvem „jablko malinové" se rozumí celá řada odrůd přiná

íežející k tak zvaným „žebrnáčům", každému jablku červenému a hra
natému se říká u nás „malinové", ať již voní malinami nebo ne. Dle vfa1ě 
se mu říká též „jahodové", naší pěstitelé však nejmenují jiné jablko, jako 
ku př. žebrnáče červeného zimního. jablkem jahodovým, nýbrž myslí se 
pod tímto pojmenováním vždy pravé malinové červené, podzimní. Všeclmy 
vlastnosti toho jablka svědčí, že jest to jablko z krajin jižnějších. Pů

vodem jest prý z Francie. Pro svou u jablek méně obvyklou barv!t a 
krásný tvar plodu rychle se asi rozšiřovalo po všech krajích evropských, 
pokud tomu klimatické poměry dovolovaly. V našich krajích }E-st všude 
známo, což dokazuje, že se zde již velmi dlouho pěstuje. Svědčí tomu 
i oKolnost, že jablko toto se dobře přizpůsobilo našim poměrům, neboť se 
daří i v drsnějších polohách. 

Polohu miluje ch ladnější s vlhčím ovzduším; v suchých, vinorodých 
krajích žádné stanoviště se mu nezamlouvá. Od III. až do VI: pásma na
šeho rozděíení pro normální výběr odrůd ovocných možno je s dobrým 
výsledkem pěstovati. V naznačených pásmech nutno pro ně voliti polohy 
proti přímým severním větri'1m chráněné. Na úpatí svahů, poblíž jehlič
natých lesů, řek, rybníků a p. se daří nejlépe. Zdálo by se, že v těchto 
polohách odrůda pl'1vodu jižnějšího ve dřevě dobře nevyzraje a v zimě 
lehce zmrzne, ale zatím sebe prudčím mrazL'1m vzdoruje. O ostatních, 
nechť již červených nebo bílých žebrnáčích, kterých se pěstuje mnoho 
odn°1d, a zejména o bílém zimním žebrnáči, „králi jablek", nemůžeme po
dobnou chválu, pokud se týče nároků na polohu, vysloviti jako o našem 
jahodovém. Jsou to vesměs velmi choulostivé odrůdy. 

Půdu žádá jako všichni „žebrnáči" dobrou, úrodnou, hlubokou a vaz
kou, větší procento vápna utu žuje strom, a pak nepodléhá tak plísním a 
jiným škůdcům. V suchých a lehkých půdách pomalu roste; rodí malé, 
plísní napadené plody, které v krátké době moučnatí. 

Strom roste přiměřeně; ve školce tvoří pěkné, silné kmeny, vysazen 
ze školky na určité místo ochabne ve vzrůstu a vyvinuje se do koruny 
poznenáhlu, leč koruna přec dosáhne značných rozměrů a vyvine se vy-
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soce kulovitě a nebývá hustá. U mladých stromů by se měla koruna hned 
na počátku pravidelně sei:íznouti a proříznouti, pokud ještě strom tuto ope
raci dobře snese, ab:r v pozdějších letech, kde každé sebe menší poranění 
může vyvolati rakovinu, nemusely se odřezávati silné větve . Tento strom 
má totiž měkké, houbovité, nemocem lehce podléhající dřevo; to pozo
rovati velmi zhusta u mladých vysokokmen11, které velice trpí krytou 
rakovinou. Letorosty tvoří dlouhé, prostředně silné, barvy temně červené. 
List má jemný, světle zelený, řídce po letorostech umístěný. Škodlivý 
hmyz je se zálibou vyh ledává, ani plíseň je nešetří; za vlhkých let bývají 
listy od plísně až černé. 

Vysazuje se do zahrad domácích, po případě i štěpnic otevřených; na stanoviště. 

veřejná místa, jako jsou pole, pastviny, louky, cesty a silnice, se nehodí, 
a to z té příč in y, že rodí ovoce velmi lákavé a konečně ani jako strom se 
pro jmenovaná místa nehodí, neboť jak již předem řečeno, jest proti po-
ranění velmi choulostivý; sebe menší otlačení kmene může míti za ná-
sledek rakovinu a na veřejných místech těžko poškození zabrániti. 

Pěstuje se jako vysokokmen, polokmen i jako zákrsek kteréhokoliv Tvar stromu. 

tvaru . Nejpřiměřenější tvar pro ně je polokmen, jehlanec a kordon vodo-
rovný; poslední tvar zejména jest velmi úrodný a ozdobný. Jinak při 

každém tvaru jest vždy úrodný. 

Kvete každoročně dosti bohatě, mnoho květ11 však nebývá oplodněno 
následkem poškození květopasem jabloňovým, ale oplodní se přec každo-
ročně tak, že bývá úroda obstojná. 

Ovoce rodí prostředně velké až velké, tvaru mírně kuželovitého neb 
kulovitého. Od kalichu přes celý plod až k dlilku stopečnému se táhne ně-
kolik nápadných žeber, pět těchto žeber bývá u některých plodů ná-
padně pěkně vyvinuto, následkem čehož jest plod pětihranný. Žebra činí 
jablka této třídy velmi ozdobnými. 

Kali ch jest uzavřený a jest v široké, nerovné, poněkud vlnaté 
prohlubince. Obkališí jest nepravidelně žebernaté, mnohá žebírka jsou 
větší, jiná menší. P lody s hranatějším obkališím jsou hledanější. 

Stopka jest polodlouhá, tenká, dřevnatá a červená, drží pevně na 
stromě. Důlek stopečný jest hluboký, pravidelný a rezivý. 

Slupka jest tenká, jemná, mastná; není druhé odrůdy jablkové, jejíž 
slupka by byla tak mastná jako u jablka malinového; otřena leskne se ná-
padně. Barvy jest karmínové, na sluneční straně karmínová barva pře-
chází v tmavě krvavě červenou. Ve stínu rostlé plody jsou barvy mdle 
červené. 

Dužninu má kyprou, poněkud hrubozrnou, šťavnatou, chuti pikantně 
kyselé a význačně malinové. U dobře vybarvených plodů je t dužnina 
až k jádřinci červeně zbarvena; po úplném uzrání dužnina od jádřince 
xahnívá a rychle moučnatí. 

Uzrává začátkem října a musí býti rychle zužitkováno; později na 
jakosti značně ztrácí. V pravou dobu očesáno, dobře uloženo dá se držeti 
až do prosince; ovšem ke konci zrání nelze se o dobré jakosti zmiňovati. 

Květ. 

Ovoce. 

Kalich. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Oozránl 
a česáni. 
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Nejchutnější se udržuje asi po 4 týdny. Česati se má, až když jest úplně 
vyvinuto a počíná zráti. Při česání není choulostivé, ale česati musí se 
prec jednotlivě, opatrně se stopkou. Po očesání se má slupka jemnou 
látkou otřít a teprve do ovocného sklepa uloži t. Předčasně sklizeno brzy 
vadne. Na trhu není ani tak ceněno pro svoj i dužninu jako pro svoji deko
rativnost; jeho barva krásně červená vábí každého. 

zužitkováni. V domácnostech se ho používá jako jablka stolního a pro svoji vý-
...:načnou malinovou příchuť a příjemnou přev l ádající kyselost jest u mno
hých velice oblíbeno. 



ČÍS . 11. 

ŘECHT ÁČ SOUDKOVITÝ. 

PRINZENAPFEL. - POMME MELO N. 
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l~ECHTÁC SOUDKOVIT\·. 

Naše „kozáry" jsou již prastará jablka; nejstarší pamětníci znají 
je a tvrdí o nich, že jsou to jabika znamenitá. Též staré obrovské stromy 
této odn'.'idy jsou důkazem velmi sta rého původu. Neméně však dokazují 
starý pl'1vod nesčetné názvy tohoto jablka v našich krajinách, říká se jim, 
hrkáči, stercháči, hrkalky, soudky, kozí nos, ovčí hubičky, jelení nos, za
ječí hlava. Poslední tři názvy jsou překlad z německého a užívají se 
v oněch krajinách, kam dojíždějí obchodníci z Německa ovoce kupovat: 
ostatní názvy jsou naše původní. 

Zdali toto jablko jest naše púvodní neb odkud a kdy se k nám do talo, 
nelze tvrditi; jest rozšířeno v celé střední :Evropě ve všech krajích, 
pokud se v nich jabloně ještě daří. U nás jest řechtáč soudkovitý rozšířen 
ve všech krajích, l eč nejvíce ho nacházíme v severní Moravě, kde snad 
nechybí ani v jedné zahradě ovocné. Pěstitelé si ho velmi váží a neradi 
prodávají obchodníklim tvrdíce, že jest to jejich nejlepší jablko na jídlo. 

Spokojí se každou polohou, daří se dobře na jihu tak jako na se
veru Moravy, v níže i vysoko položených místech. Svahy proti jihu a 
proti severu obrácené, nejsou-li přímým, prudkým větrům vystaveny, 
jsou vždy pro·lí příznivy . Do větrných poloh se nehodí pro své dosti 
těžké plody s dlouhou, tenkou stopkou, které lellce vítr sráží. 

V plidě není vybíravý, daří se v každé půdě, jen poněkud způsobilé 
pro pěstování jabloní. Přirozeno jest, že v pllcl.ě vlhčí a úrodné pi·ináš '. 
plody velmi krásně vyvinuté, v půdách sušších, lehčích rodí zdravé, 
pěkně žíhané, ale malé plody. 

Strom roste slabě od svého mládí, neustává za to ve stejnoměrném 
vzrůstu ve vyšším s táří, a vytvoří tak vysokou, kulovitou, řídkou, lehkou, 
prúvzdušnou korunu. Majite lům školek, nemají-li dobré a náležitě při
pravené pt°1dy, zpl'1sobuje obtíže při pěstování vysokokmenů, že však při 

svém slabším vzrL'1stu tvoří rovné, pevné kmeny, doporučuj e se pěstovati je 
do kmenů bez meziš l ech těn í. Letoro ty má slabé, diouhé, pupeny na nich 
nevyrústají pravid elně. List jest dosti kožnatý, lesklý a netrpí lehce ne
mocemi. 
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Vysazuje se s nejlepším výsledkem do zahrad domácích a štěpnic stanoviš tě. 

otevřených. V chráněných údolích možno jej vysazovati i do polí, dokonce 
i podél cest; jako stromořadí kolem luk, podél svodnic, příkopú atd. -
všude daří se velmi dobře. 

Pěstuje se pon ejvíce jako vysokokmen a polokm en; při onou těchto Tvar stromu . 

tvarech jest strom zdravý, vyvinuje, třeba že slabšího vzrů stu , rovné, 
v stáří silné kmeny. Ve tvaru zákrskovém se zřídka pěstuje, bezpochyby 
proto, že žádný z těchto tvarů není úhledný; . odrů d a tato totiž nevy-
vinuje dobře plodonosné větv i čky na hlavních větv ích; mnoho pupenů 
zůstává spát a ram ena bývají následkem toho holá, což ovšem nedodává 
žádnému tvaru úhlednosti. Pro zákrsky keřovi té se hodí pro svoji lehkou 
korunu, která nevyžaduje silného prořezávání. 

Kvete pozdt, ne však bohatě, odkvétá dobře a každoročně dává Květ. 

úrodu, leč o velké úrodnosti nelze při něm mluviti. Slabší tuto íirodnost 
vyváží stejnom'ěrný vývin plod ů . 

Plody rodí prostředn ě velké, tvaru válcov itého, soudkovitého. Ně- ovoce. 

k teré plody bývají nápadně vysoké, na spodní i vrchní části stejně široké. 
Jindy zas bývá střed širší, což dodává tomuto jablku tvar „ oudečku"; 
od toho také pojmenování „soudky' ' . 

Kalich má uzavřený nebo polootevřený a jest v mělké, široké 
prohlubince. Obkališí bývá zvlášť nepravidelně hranaté a proh lídne-li se 
pozorně , má tvar ovčí, kozí neb zaječí hubičky. Vyhranění na obkal iší 
táhne se mírně, často po celé výš..:e plodu. 

Stopka jest dlouhá, slabú, dřevnatá a trčí v hlubokém, í1zkém, re
Zi\'ém důlku . Stává se. že bývá dl'dek stopečný i poněkud hranatý a 
svalnatý. 

Barva plodu jest světle žlutá, na sluneční straně ž ivě červeně žíhaná 
neb i p ln ě načervena l á; v této červeni jsou znatelny karmínové pruhy. 
Plody rostlé ve stínu jsou svě tl é a jen mírně žíhané. Slupka jest ve lmi 
jemná, tenká, hladká, vůně příjemně poněkud rozmarinová. P lísní netrpí. 

Dužninu má žlutobílou, jemnou chruplavou, šťavnatou, chuti výborně 
okořeně ! é, cukernaté, příjemně navinulé. Málo jest podzimních jablek, 
která by měl a tak dobrou dužninu jako toto. 

Uzrává koncem září a udrží se dlouho přes vánoc e, je-li dobře ucho
váno. V suchých místnostech předčasn ě uzrává, vadne a ztrácí svoji vý
bornou jakost. linilobě nepod lehá lehce, přes to, že jest dosti štavnaté. 
Cesati se má, až když jsou plody ná l ežitě vyvinuty a počínají zrát; 
předčasně očesan é ploci'J' vadnou ry chle. Též cukernatost a vůně trpí 
vd mi p ř i předčasném očesá ní, neboť nejlepší jakosti nabývá toto jablko 
v druhé po l ovině zář í , když panuj í mlhavé noci a s lunečné dni. Češe se 
j ednotlivě , pozorn ě, aby stopky, zejména u p lodů I. jakosti , neby ly po-
škozeny. 

Zužitkuje se s nej lepším výsledkem jako jHblko stolní; dobře 

balené, zachovalé plody nacházejí vždy na trhu mnoho odběratelli, a do
cílí se za ně velmi slušná cena. Jablka Ill. jakosti mohou býti též zpra-

Kalich . 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Oozránl 
a če sáni. 

Zužitkováni. 
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cována na záchlivky, dají se sušit, upravují se z nich povidla i víno dobré. 
Leč pro svoj i výtečnou jakost málokdy se používá k výrobě jmenovaných 
záchlivek, obyčejně se jako čerstvé jablko zužitkuje v domácnostech 
pěstitelli. 

Řechtáče soudkovitého lze nalézti již zvrhlé odrůdy, které se však ja
kostí nijak tomuto nevyrovnají. Jest tedy důležito, aby pěstitelé vyhle
dávali jen odn°Jdu pravou. 



ČÍS. 12. 

CAR ALEXANDER. 

KAISER ALEXANDER. - GRAND ALEXANDRE. 
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CAR ALEXANDER. 

P u vc1i0~ 1 ~oz - Pojmenování této odrůdy již dokazuje, že jest to jablko původu 
ruského; vždyť pěstitel jiného státu asi sotva by volil pojmenování po 
souverenovi státu cizího. Nejen pojmenování, nýbrž i veškeré vlastností 
nasvědčují pí'ivodu ruskému. V které době přiš lo do oběhu, není známo, 
ale že rych le by lo rozšiřováno, ví se určitě . Na celém světě, kde se jabloň 
jen poněkud daří, se pěstuje. Odrůdu tuto zná snad každý, kdo jen poněkud 
se zabývá pěstováním ovocných stromů. Na Moravě jest velmi rozšířena 
a zejména u pěstitelů laiků nanejvýš oblíbena; uchvacuje každého svojí 
krásou. Objevuje se v našich krajinách jižních i severních, západních i vý
chodních; málo zahrad domácích jest v těchto kraji nách, v kterých by 
nebyla pěstována. 

Poloha. Spokojí se každou polohou, v tep lých, vinorodých krajinách daří se 
tak dobře jako v nejvyšších krajinách horských . Zcela dobře lze nazvati 
toto jablko pravým „horským", neboť v horách přichází vlastně k pravé 
platnosti. Roste tam dobře, dřevo vyzrává náležitě, tak že nepodléhá 
mrazu, jest tam nad míru úrodné, a kdy by nepřinášelo plody tak veliké, 
tak i v těch nejbouřlivějších krajích strom by větrům velmi dobře vzdo
roval. Jsou to tedy velmi cenné vlastnosti, které je činí způsobilým ve 
všech výše položených krajích. Poněvadž rodí plody nad míru ve lké 
s delší, tenkou stopkou, následkem čehož bývají lehce se stromu sráženy, 
musí se pro ně přece jenom vyhledávati polohy chráněné. Výška nad hla
dinou mořskou zde nerozhoduje ; pokud jenom možno j abloň pěstovati, 

všude tam může býti vysazen „Car Alexander". Sušší polohy jsou mu 
milejší nežli vlhké; v krajinách s ve lkými srážkami vodními nebo blízko 
velkých rybníků s v lhkým ovzduším se mu na ovoce dobře nedaří. Velké 
procento plodů na stromě zahnívá. Jako stromu se mu zde daří dobře. 

Puda. Půdu miluje sušší, kypřejší , daří se však též v pt'.'1dách těžších, vlhčích, 

ovšem zase se musí počítati s tím, že za vlhkých let plody budou hníti. 
Nevyžaduj e ani půdy zvlášť úrodné, vezme za vděk i půdou lrnb enější, 
jenom když jest dosti hluboká. Vyšší procento vápna v p ůdě zamezuje hnití 
plodů. 

vzrilst. Vzrf1st stromu jest dosti silný. Pozorovati to již ve školce při pě-
stování stromků vysokokmenných, rostou rovně a přiměřeně silně, i zá
krsky š lechtěné na pravých podložkách rostou ve školce dosti bujně a ne
způsobuji pěstiteli při úpravě kteréhokoliv tvaru žádných obtíží. Ve vyšším 
stáří zemdlen čas tou (1rodou a vývin em velikých plodl1 značně ve vzrůstu 
ochabne, leč kdo dovede přidávati správně a n ešetří živin, udrží ho dlouhá 
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léta při náležitém vývinu a úrodnost1. Letorosty tvoří dlouhé, tenké, hutné, 
které snesou dlouhé i kratší seJ-íznutí, barvy jsou nápadně načervenalé. 

List jest na povrchu poněkud hrbolov itý, světle ze lený, naspodu částečně 
pl stěný. Odrůclu tuto clle zevnějšku stromu velmi lehce každý pozná. 

Vzh ledem na velmi velké, krásné, tím ve lmi svůdné plody nelze ho Stan oviště. 

vysazovati na místa veřejná. Jeho místo jest výhradně v zahradách uza-
vřených a ještě v těchto má majitel co činiti, aby uchránil plody i strom 
před poškozením . Ne lze se věru div iti , že malý i velký dycht í po tomto 
jablku; vždyť již poloodrostlé jest dosti velké a krásně zbarvené a 
každému se zalíbí. Na svém stanovišti fadá mnoho místa a má-li býti pra-
videlně úrodný, nesmí mu chyběti dosti s lunce a světia. Na výslunných, 
mírných svazích sobě nejlépe libuj e. 

Pěstuje se jako vysokokmen, polokmen a zákrsek libovolného tvaru. Tvar stromu. 

lJ každého tvaru jest stejně dost úrodný. Nejzajímavější jsou kordony 
vodorovné a zákrsky v hrncích pěstované, když na nich vyrůstají jablka 
velmi veliká, krisně zbarvená, s nimiž se nijak miniaturní tvar stromku 
neshoduje. Zákrsky keřov ité, nepříl i š hustě sázené, rodí mnoho velmi 
krásných plodú. Kažclý tvar snese dobře seřezáván í , rány se rychle za-
celují, rakovina se zřídka u nich vyskytuje, jen sem a tam u zákrsku se 
objevuje žloutenka . Kte rý milovník ovocného stromoví chce míti v za-
hradě velkou zábavu a př ekvapení pro návštěvníky své zah rady, nechť 
pěstuje zákrsky této od rť1dy, musí však býti opatrný a pi l ně plody uvazo-
vati lýkem za stopku k větévkám, po případě podkládati dřevěnými plo-
týnkami neb navlékati na každý plod řídký sáček, který se též uváže na 
větévku . 

Kvete přiměřen ě clost i často, květy se dosti op l odňují a nejsou proti Květ. 
chladnu choulostivé. 

Car Alexander jest jablko velké, až velmi velké; reprodukovaný plod ovoce. 

na vyobrazení jest jenom prostřední velikosti, pro nedostatek místa ne-
bylo možno voliti plod větší. V půdě dosti živné, kypré, teplé, mírně vlhké 
u mladých zákrsků dosahují plocly n eobyčejné velikosti, které žádná 
jiná od růda jablka nedosáhn e. U s tarších stromú neb u těch, které mnoho 
plodu nasadily, vyvinují se plocly nápadně nhné vel ikost i. Vším 
pi áYem lze tvrditi , že doposud nemime jablka. které by tuto od-
růdu ve velikosti předčilo. Tvar mívá pravidelný, široce kulovitý, vy-
skytují se i plody tvaru vysokého, kuželovitého, ke kalichu s ilně z úženého. 
Casto nacházejí se na povrchu mírné, tupé hrany od obkališí k důlku sto
pečnému se táhnoucí. 

Kalich má většinou polootevřený, sem a tam uzavřený, jest pak ve Kalich. 

hluboké, široké prohlubince, obkali ší jest nepravidelně hranaté. 
Stopka bývá dlouhá nebo polod louhá, tenká. dřev n atá, trčí v hlubokém, stopka. 

pravidelném, š irokém důlku stopečném. Jen n ěkdy lze pozorovati kolem 
důlku stopečné ho mírné hrboly. V kloubku drží stopka na stromě dobře, 
ale v polovici své délkv, kde bývá nej s labší, se lehce přelomí, proto če -
súní musí se provádě ti opatrné; čím větší plod, tím přesněji má býti dbáno, 
aby stopka neby la po rušena, neboť jest tn dekorace jeho. Velk:í jablka 
bez stopky na trhu ztrácejí značně na ceně . 



Barva. 
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Slupka jest hladká, jemná, dosti silná, ojín ělá, po otření lesklá, barvy 
s počátku žlutobílé, později světložluté, mnohdy i žluté. V základní barvě 
jest slupka krásně přerušenými , n epřesně oh raničený·rn i karmínovými 
pruhy zba rvená. Plody v plném slunci rostoucí nabývají na straně sluneční 
plnou , karmínovou rozmytou barvu, zv láště na malých tvarech zákrsků 
bývají plody nápadně krásně vybarveny. Této okolnosti používají mnozí 
pěstite l é a okrašl ují plody kresbami, monogramy, nápisy a p. Provedení 
jest nadmíru jednoducllé: vystříhá se z papíru žácloucí obrázek, přilepí 
na slupku sluneční strany; pod papírem přilepenj!m zl'1stane slupka ne
zbarven{1. Když se plody očesaly a papír přilepený odstranil, vyn ikne 
obrázek barvy bílo-žluté v červeném poli. Ve stínu rost lé plocly bývají 
též úplně bílé, an i jediné žíhy na sobě nemající. 

O dužnině této odrúdy panují rč1zné náhledy, někteří ji sobě velice 
přichvaluií, jiní haní ; oba mohou míti pravdu, neboť není snad u žádného 
jablka taková rt'.1znost chuti v postupu dozrávání jako u této odrůdy. Po
žívá-li se v okamžiku svého dozrání, jest velmi dobrá, požívá-li se před 
uzráním nebo později po uzrc'ini, pak nevyhovuje. Dužninu má v době 

v plného dozrání velmi lehkou, kyprou, hrubší, zdánlivě chruplavou, roz .. 
plývající, šťavnatou, barvy bílé, mírně nazelenalé, po úplném dozrání 
nažloutle bílé: chuh navinulé, okořen ě!é . 

Uzrává u nás počátkem října a udrží se do vánoc, plody z vyšších 
krajin, když jsou patřičn ě uloženy, vydrží i clo února. V pozdější době 

však ztrácí velice na jakosti , v sušší místnosti příliš vadne, dužnina hou
bovatí ; ve přiměř e ně vlhkých a chladných místnostech se udrží nejdéle. 
Česati se musí opatrně se stopkou a přihlíží se pilně, aby žádný plod 
nebyl pomačkán, při jeho velmi kypré dužnině každé sebe menší otlélčeni 
rychle Z8.hnívá. 

Jablko „ Car Alexande r ' · považuje se doposud jen za jablko stolní, 
které se hodí jen za čerstva požívati, l eč sledujeme-li jakost jeho ve 
výše polože~ých krajinách, seznáme, že jest to též jablko pro výrobu vína 
ve lmi způsobi lé. V těchto krajinách jest velmi šťavnaté, dá se lehce drtit 
i lisovat a jest svojí velkou úrodností velmi vydatné. Proč by se tedy plody 
po vytřídění II., po případě IJJ. jakosti neměly tímto způsobem zužitkovati? 
K sušení ani k výrobě povidel se nehodí. V kuchyni jest již dobrou po
rntkkou; když jest poněkud odrostlé, již se ho může používati pro různe 
příkrmy. Na trhu dobře balené, zachovalé nachází velké obliby a odbytu 
při dosti vysokých cenách. Zřídka dosti se s ním na trhu shledáme, a to 
proto, poněvadž pěstitelé velmi neradi se s tím krásným plodem loučí a 
raději je zužitkují v domácnostech. Jak již podotknuto, pro trh musí bý ti 
toto jablko dobfo baleno, aby se neotlačilo, nebo není trapnějšího pohledu, 
jako když na trhu vidíme tak pěkné plody otlačené. 

Car Alexander jest jablko pro naše poměry velmi cenné a nechť již 
ovocnářští labužníci nejsou mu nakloněni, doporučujeme každému pě
stiteli, když pěstuje ve své zahradě tři jab loně, nechť mezi nimi má tu to 
odrč1du . 



CÍS. 13. 

KARDINÁL ŽÍHANÝ. 

GEFLAMMTER CARDINAL - CARDINAL FLAMBANT. 
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KARDINÁL ŽÍHANÝ . 

.f'uvod a roz-
šlřenl. JVlezi nejoblíben ější jablka ve všech našich krajích náleží rozhodně tato 

odrůda . Není snad maj itele zahrad na Moravě, který by neznal „funtové'', 
„Štrudlové", „hranáče". Pomologickým jménem je nikdo nejmenuje. Roz
šířeno je t ve všech krajích moravských, ve vinorodých i vyšších a dař í 
se všude k !'.1plné spokojenosti. Dle všech příznaků se pěstuje toto jablko 
na Moravě již sta let a tím dlouholetý m pěstováním povstala celá řada 
velice odchylných tvarů různě zba rvených. Mnohý pomolog by měl zde 
p ří l ežitost uvésti v život přemnohé novinky, které by .Lajisté pěstitelům 
se zamlouvaly. Nacházíme v zahradách v elmi staré stromy této oJrůdy, 
a možno s určitostí říci, že jsou to stromy stoleté. Vše tedy tomu nasvěd
čuje, že odrůda tato s neobyčejnou zálibou od pradávných dob se na 
Moravě pěstovala. PC1vod znám není; stař í pomologové praví, že nejvíce 
se pěstuje v poř í čí řeky Odry. Dle všeho tuto vzácnou odrůdu pomolo
gové ani dobře neoceni li , až teprve v poslední době horují pro ni . 

. Poloha. V poloze není vybíravý, daří se po celé oblasti naší země . Ani v po-
lohách větrných není choulostivý, mohutná koruna složena jsouc z hut
ných, zdravých větví a také plody s krátkou stopkou velmi dobře vzdorují 
nárazům větrů . Možno-li mu věnovati s tanoviště v nížinách, úžlabích, t u 
ovšem jest velice vděčným a odměňuje se každoroční úrodou. Příkřejší 
svahy nemiluje, jen roviny se mu zamlouvají. 

Puda. Roste dobře v každé pro jabl oně v hodné půdě, ani sušší nebo vlh č í 

nevyjímaje. Ovšem vazčí pt°1da jest p roň p říznivější, nebo ť v ní pěstován 
rodí plody čisté a nebývá j ich tolik červivých. 

·vzr1h t. Strom kardinála žíhaného roste bujně, činí dojem kypícího zdravím, 
korunu tvoří širokou se svislými větvemi. Popřáno-li mu dostatečného 
µrostranství, sklání své větve až k zemi. Větví vyvinuje mnoho a jsou 
velice silné a hutné; vyžaduje proto pilného prořezávání. Prořezávání 

snáší dobře; rány rychle zaceluje, netrpí spálou ani rakovinou. Kmen 
mívá silný a přes nepřímý vzrůst ve školce přece ve stáří rovný . 
Ve školce roste bujně, leč poněkud zkř i veně, což však nezavdává příónu 
jej pěstov ati meziš l echtěním. Letorosty má silné, šedé barvy, kterou způ
sobuje jemná p l sť. List jest velký, světl e ze lený, jemný, poněkud plstnatý . 

. stanoviště . Vysazuje se jen do zahrad uzavřených, pro veřejná místa se pro 
svoji sv islou korunu ch ůzi a jízdě překážející a dosti svůdné ovoce ne
hodí. V zahradách vyžaduje pro svou velmi objemnou korunu mnoho 
místa. 
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Pěstuje se jako vysokokmen; pro polokmen se nehodí, poněvadž Tvar stromu. 

tvoří korunu svislou. Velmi vděčně lze ho pěstovati též jako zá-
krsek libovolného tvaru; kordon vodorovný a jehlanec jsou vždy velmi 
úrodnými a nevyžadují tak pilného řezu jako některé odrůdy jiné. Pě-
stuj e-li se v tom neb onqm tvaru, jest vždy úrodný. 

Kvete každoročně a bohatě; květy nejsou choulostivy, proto také Květ. 
vykazuj e častou úrodu. 

Plody jeho bývají velké, až velmi velké, tvaru velice různého, buď ovoce. 

jsou vysoké, kuželovité, neb i sploštělé, více neb méně hranaté; vyskytují 
se plody, které mají úplně podobu jablka gravenštýnského. Nejcharak
terističtější u tohoto plodu jsou tři neb i čtyři silné hrany od obkališí přes 
celý plod až k důlku stopečnému se táhnoucí, čímž se stává tří- neb čtyř
hranný. Vyskytují se též plody k jedné straně značně sražené a tím zne
tvořené. Nápadné změny tvaru opětně nutno přičítati dlouholetému 
pěstování. 

Kalich jest malý, uzavřený nebo polouzavřený, jest v širší neb i hlubší Kalich. 

nepravidelné, žebérkované, vráskovité neb hrbolovité prohlubince. 
Stopka jest silná, krátká, pevná, trčí v hlubokém, často rezivém dúlku Stopka. 

stopečném; drží pevně na silné větévce, tak že i sebe bouřlivěj ší větry 

jí neškodí. 
Barva plodu jest velmi různá; základní barva jest žlutobílá, na vý- Barva. 

sluní až žlutá. Plody proti slunci obrácené jsou ohnivě pruhované neb 
i rozmytou ohnivou červení zbarvené; od slunce obrácené neb listem 
kryté jsou jen nepatrně žíhány, vyskytují se též plody, které vůbec ží-
hání postrádají a jsou ne ohnivě, nýbrž krásně karmínově zbarveny. 
Slupka jest jemná, ojínělá, později mastná. 

Dužninu má žluto-nazelenalo-bílou, u plodů větších poněkud hrubo- Dužnina. 

zrnou a u menších jemnou, šťavnatou; chuti trochu okořenělé, příjemně 

sladkokyselé. Není možno však tvrditi , že jest to dužnina zvlášf dobrá, 
pro tabuli způsobilá; renetám se nijak nevyrovná. Při sebe menším 
smačknutí slupky nebo dužniny povstanou nápadně hnědé skvrny, čímž 
se stává toto jablko velmi nevzhledným. 

Uzrává začátkem října a dobře . uloženo udrží se pfes vánoce, aniž a0i~~~~\. 
by na jakosti pozbývalo. Na trhu objevuje se již počátkem září a ho-
spodyně je kupují se zálibou pro potřebu kuchyňskou; jest velmi vy-
datné a jeho příjemná kyselost u jakéhokoli pokrmu se velmi zamlouvá. 
Česat i se musí jednotlivě, opatrně. Vývozní jablko to není, proto je ob-
chodníci neradi kupují; jest měkké a vyžaduje opatrného obalu. 

V domácnostech se ho používá, jak již řečeno, hlavně k úče lům ku- zužitkován i. 

chyňským, tím však není řečeno, že by nebylo též dobré požíváno jsouc 
čerstvé . Jinak se dá sušit; i na výrobu vína a povidel jest znamenité. 
Vzhledem k jeho dobrým vlastnostem pro domácí potřebu by zasluhovalo 
toto jablko ještě většího rozšíření v našich uzavřených zahradách. 



ČÍS . 14. 

GDÁNSKÝ HRANÁČ. 
DANZ!GER KANT-APFEL. - CALVILLE DE DANTZIG. 
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GDÁNSKÝ HRANÁČ:. 

Púv~i~e~{oz- Pěstitel, který toto jablko vypěstoval, získal sobě velikých zásluh 
o ovocnářství, neboť stejně skromnou a přec výtečnou odrůdu těžko lze 
mezi ostatními nalézti. Na skromnost jeho měl hlavní vliv asi jeho původ, 
muselo býti vypěstováno ve velmi chudých poměrech dle všech okol
ností v severním Německu. Již tomu bude dávno, co jablko to se pěstuje, 
jelikož jest rozšířeno po celé střední Evropě a v celé této oblasti jest 
stejně chváleno. Na Moravě se pěstuje ve všech krajích, nejv íce však 
v krajinách hornatějších. Bezpochyby pro pěkné, červené, rybízu 
podobné zbarvení je nazývají někde „rybízlové jablko". Jinde je zas 
jmenují „římské", je-li í1plně červené; i za „malinové" je zaměňují. Po
mologickým svrchu uvedeným názvem se jen u odborníků jmenuje. 

Poloha. Spokojí se s každou polohou, nízkou, střední i vysokou, otevřenou 
i uzavřenou; všude stejně se dobře daří. Na česko-moravské vysočině , 
která patří k nejšpatnějším polohám ovocnářským, se daří gdánský 
hranáč velmi dobře. V měsíci březnu jsem obdržel plody této odrůdy 
velmi krásně vyvinuté a zachovalé, pocházející z vysokokmenu pěsto
vaného v domácí zahradě vysoko položené. Takové vysvědčení jen 
málo odrůdám jablkovým možno vydati. Pěstitelé našich horských krajin 
by měli věnovati této odrůdě největší pozornost a rozšiřovati a pěstovati 
ji co nejvíce na místě všech možných planých moštových jablek. V po
lohách vinorodých nutno je vysazovati na vlhčí místa; suchá místa 
nemú rádo. 

Puda. Daří se nejlépe v půdě poněkud hlinito-písčitější s přiměřenou vlhkostí. 
V pi°!dách těžkých, vazkých bývá nemocný. Nežádá ani půdu zvlášť 

úrodnou; prostřední půdy horské, jsou-li přiměřeně hluboké, jsou proř1 

již dobré, jest vždy v nich jak náleží úrodný. 
Vzrust. Strom roste vždy bujně; neustává ani ve vyšším stáří v pěkném 

vzrústu . Ve školce pěstěn v každém tvaru roste velmi dobře, tak 
že pěstování toho neb onoho tvaru nezpl'1sobuje pěstiteli obtíže. Vysoko
kmeny tvoří rovné <1_ silné. 

stanoviště. Vysazuje se do zalirad domácích i štěpnic otevřených. V krajinách 
horských podél méně používaných cest a silnic by se mohl bez obavy 
vysazovati. Ovoce rodí ovšem poněkud lákavé a strom neroste mnoho 
do výšky, ale uváží-li se houževnatost a vzdorovitost jeho, pak nelze 
činiti námítek proti osazování silnic a cest touto odrůdou v uvedených 
krajinách. 
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Jako strom vysokokmenný tvoří korunu širokou, nižší a hustou, vy- Tvar stromu_ 

žaduje proto častějšího proříznutí; poranění prořezáváním neb i jinak 
způsobená zaceluje lehce. Kmen i větve jsou houževnaté, vzdorují 
i sebe bouřlivějším větrům . U zákrsků každého tvaru jest stejně zdravý 
á úrodný. Letorosty u každého tvaru vyvinuje silné a dlouhé, které se 
lehce přiměřeným řezem přinutí k úrodnosti. List mívá velký, spíše 
jemný a bohatý. 

Pěstuje se jako vysokokmen a zákrsek kteréhokoliv tvaru; pro polo
kmeny jest méně způsobilý, protože netvoří pěknou korunu. 

Na jaře vykvetá později, tím uniká pozdním mrazíkům a jest ná
sledkem toho často úrodný. Květů nenasazuje mnoho, ale za to, které na-
sadil, vzdorují dobře nepříznivému počasí, gobře se oplodňují a přinášejí 
pravidelně plody. 

Květ. 

Ovoce rodí prostředně veliké i velké, tvaru nepravidelného, žebro- ovoce_ 

vitého, vyššího neb sploštělého. Od vrchní až k spodní části se táhnou 
po celém plodu význačné hrany, od kterýchž má své pojmenování 
„hranáč". 

Kalich má u zavřený nebo polootevřený, obkalíší jest hranaté, žebér
kované a úzké. 

Stopka jest polodlouhá neb krátká, prostředně silná, dřevnatá; na 
stromě drží dobře, trčí v úzkém, boulov ítém, hranatém důlku stopečném. 

Slupku má velmi jemnou, slabou, na stromě ojínělou, po otření velmi 
lesklou a mastnou. Barvu základní má zelenožlutou až zlatožlutou, která 
jen v menších plochách na různých částech plodu se objevuje, jelikož 
jest kryta z větší části pěknou, třešňově červenou, až do krvava pře-
cházející barvou. Plody v plném slunci bývah dŽ nápadně pěkně čer-

veně zbarvené. Vyskytují se též plody této odrůdy žíhané neb docela 
světlé . 

Dužninu má nažloutlou, jemnozrnou, měkkou, šťavnatou, chutí 
sladkonavinulé, poněkud okořeněl é, vonné. 

Zraje v říjnu, a to v krajích vinorodých již počátkem, a ve výše 
položených koncem října. Dobře uloženo udrží se do února i března. 
Česati se musí opatrně, jestliže se dodává pro trh jako OVOCE'. tabulové 
neb je-li určeno na sušení. Vyrábí- li se z něho víno, pak se mohou nej-
lepší plody protrhati jako ovoce tabulové a ostatní opatrně setřásti. 

Hodí se dobře k jídlu jako ovoce čerstvé, leč musí býti požito v pra
vém bodu zralosti; nechá-li se přezráti, lehce moučnatí a skvrnatí a jest 
chuti bezvýrazné. Na sušení jakož i výrobu vína se hodí stejně dobře, 
výrobky z něho upravené jsou úhledné a chutné. Pro trh vyžaduje peč
livého balení pro svou jemnou slupku a měkkou dužninu. 

Ze všeho jest vidno, že tato odrůda patří k nejlepším našim od
růdám, a měla by se tedy co nejvíce pěstovati a to hlavně na v)'rrobu 
vína. Naše horské poměry jsou velmi příznivy pro ni, nač tedy pěstovati 
odrůdy špatnější, když jest možno nahraditi je odrůdou touto. 

Kalich .. 

Stopka. 

Bar~a . 

Dužnina. 

Dozránl 
a česáni . 

Zužitkováni. 



č:fs. J 5. 

ŽLUTÉ UŠLECHTILÉ. 

GELBER EDEL-APFEL. - GOLDEN NOBLE. 
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ŽLUTÉ UŠLECHTILÉ. 

Jablko to má svůj původ v Anglii a pro svoji úrodnost a úhlednost 
brzo bylo rozšířeno ve všech končinách způsobilých pro pěstování jablek. 
Pěstuje se již od dávných dob, není však ještě tak rozšířeno, jak by toho 
zasluhovalo. Na Moravě jest jenom porůznu v zahradách a stromořadích 
za toup eno. Do normálního výběru odrůd markr. moravského toto jablko 
nebylo pojato bez náležité úvahy a teprve, když seznány jeho velmi 
dobré vlastnosti a způsobilost pro pěstování v našich krajích, zařaděno 
mezi odrůdy vhodné, aby u nás byly rozšiřovány. 

Daří se dobře ve všech polohách, lépe však se mu zamlouvají polohy 
střední a vyšší s ovzduším poněkud vlhčím a doporučeno též v normál
ním sortimentu pro pěstování v pásmu IV. až VI. Pro tato pásma jest to 
odrůda velmi cenná tím, že se daří v nížinách, na svazích i bouřlivějších 
sklonech západních. V such~· ch, vinorodých krajích sobě nelibuje ; za 
letních suchých větrů ztrácí mnoho listí a shazuje ovoce. 

Zvláštní pt"1dy nevyhledává, i ve slabší půdě, lehčí i těžší, se daří 

dobře; nežádá ani půdy zvlášť hluboké. Přihnojování dobr_ým v~1penným 
kompostem velice napomáhá k lepšímu vývími plodú; odrt"1da_ tato jest 
velmi í1rodná, není-li však dostatečně strom živen, zůstává mnoho 
plod ů malých . 

VzrL'ist -stromu jest silný, pěstován ve školce do vysokokmenu tvoří 
rovné, silné kmeny v krátké době. Korunu tvoří kulovitou, vysokou, 
lehkou, průvzdušnou. Letorosty i větve má silné, houževnaté; list zdravf, 
prostředně velký, vlnatý. 

Vysazuje se do zahrad domácích, štěpnic otevřených; do polí i podél 
cest, kde není obavy, že by byl poškozován, též by se mohl s dobrým pro·· 
spěchem vysazovati, jelikož ovoce jeho jest až do úplného uzrání velmi 
kysel é a chuti odporné. 

Pěstuje se ve tvaru vysokokmenném a polokmenném; oba tyto tvary 
jsou velmi úhledné, poněvadž korun a nepříliš velká jest na silném. 
rovném, zdravém kmenu. Při zákrscích pěstuje se jenom ve tvaru je
hlan covitém a keřovitém; oba tvary jsou velmi úrodné a plody jejich 
velké a velmi dekorativní. 

Kvete každoročně bohatě a dobře nasazuje plody; v době květenstYí 
ani vlhkost mu přílišně neškodí. 
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Ovoce rodí velké a p rostředně velké tvaru pravide lně kulovitého, 
sploš tělého; povrch plodu jest bez hran, úplně hladký, jen u plodů velmi 
velkých se vy vinují nenápadné mírné hrany neb žebra. Celkový tvar 
tohoto jablka jest velice ladný , možno je zařaditi mezi jablka dekorativní 
prvého řádu. Jeho dekorativnosti ovšem prospívá velice pěkné zbarvení. 

Kalich uzavř en ý, u někte rých plod ů i pootevřený, j~st v mělké , ši
roké, poněkud žebírkované neb hladké prohlubince. 

Stopku má krátkou, velmi čas to silnou, dužnatou, jinak dřevnatou , 
která vězí v přimě řeně hlubokém, někdy mírně rezivém důlku s topečn ém. 

Stopka drží pevně na krátk~·ch plodonoších a není proto obavy, že by ji 
vítr lehce se stromu shazoval. 

Slupka jest hebká, př i iom dosti si lná, l esklá; barvy pouze základní, 
a to počátkem žlutozel ená, pozd ěj i c i trrrn ov ě žlutá, na výslunné straně 

až zlatožlutá. Slupka, ač jemná, netrpí nikdy p lísněm i neb skv rni tostí, 
zůstává vždy úp l n ě hladká, což dodává tomuto jablku zv lášť pěkného 

vzezření. 
Kdo pojídal jablko g raven š t~· n ské neb řechtáče soudkov itého a i. v. 

a hned na to okusi l jablka žlmého ušlechti lého, ten ovšem odsoudí 
toto pro jakost dosti špatnou, leč pojídá-li Sť samotno, tu přec jenom 
dobře chutná. Má dužninu po někud hrubozrnou, hutnou, velmi šťavnatou, 
chuti sladkokyselé, okořen ělé a ban·y nažloutlo-bílé. Není tedy dužnina 
I. jakosti, ale na trhu to nevadí. ddy ť v mnoha případech se neplatí 
jakost u jablka, nýbrž jeho krása. a této se zde nenedostává. 

Uzrává v ř íjn u a di se držeti až do února, aniž by vadlo a na chuti 
mnoho ztrácelo. Dužnina zů stává vždy šťavnatou, a teprve když pře
irává, začne moučnatěti. česat i se musí opatrně, aby žádný plod nebyl 
otlačen, neboť dužnina jest ve lice choulosti vá, každé sebe menší píchnutí 
neb otlačení způsobuje pozděj i při úplném dozrání hn ilobu. Češe se jed
notlivě po 15. září a uloží se do komory, aby dozrálo. 

Upotřebiti ho možno jako jablka tabulového II. jakosti. Za to však jest 
velice cenné pro kuchylí a í1pravu konserv, možno ho použiti k ú pravě 
moučných přík rm11, suší se dobře, v:rrábí se z něho dobré v íno a neméně 
dobré jest i pro úpravu povidel. Na trhu bývá, jak již předes láno, pro 
svoji úhlednost rádo kupováno a doLře placeno. 

V každém ohledu jest to od r ů da pro nás velmi cenná a doufáme, že, 
až se ještě více ocení její dobré vlastnosti , počn e se pěstovati v e větší 
míře. 

Ovoce. 

Kal ich. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

ooz ranl 
a cesanl. 

Zuži tkovanl. 



ČÍS. 16. 

JABLKO HLOHOVSKÉ. 

HAWTHORNDEN. - HAWTHORNDEAU. 



JABLKO HLOHOVSKÉ. 

Puv~ldřeani':o z - Skotská tato odrůda jest původu staršího, leč zůstala dlouho nepo-
všimnuta a až v poslední době, kdy se stále činí větší nároky na velkou 
úrodnost stromu, počínají se pěstitelé o ni více zajímati. Ze Škotska asi 
před 100 lety sobě razila cestu nejdříve do Anglie, pak dále po Evropě. 
Oblíbenou se stala pro svoji neobyčejnou úrodnost a úhlednost ovoce, 
nikoliv však pro jakost své dužnin y. Takové velmi úrodné odrúdy jest 
třeba, aby ti, kteří chtí mnoho a brzo jablka, byli též uspokojeni. 

Na Moravě jest jablko toto jen pořídku rozšířeno, ale kde se nachází, 
všude se dobře osvědčilo. Do normálního výběru odrůd ovocných bylo· 
zařaděno z toho dL'1vodu, že jest ve svých požadavcích na podnebí, po
lohu a půdu velmi skromné, a takové odrůdy musíme míti pro naše horské 
krajiny s přílišně vlhkým ovzduším, kde jiné jabloňové odrúdy trpí 
mnoho rakovinou. 

Poloha. že strom dobře prospívá v krajinách horských, chladnějších, vlhčích,. 
dosvědčuje jeho domovina, tam jistě nevyrostl ve zvlášť příznivých po
měrech. U nás tedy může se s dobrým prospěchem vysazovati všude 
tam, kde by se zdálo, že jabloňový strom vůbec ještě by rústi mohl. 

Puda. Půdy též nežádá zvláštní; prospívá dobře v půdě mělčí, méně úrodné, 
vazké i kypré; že za vděk vezme též půdou úrodnou, jest při rozeno. 

v zrůst. Jest vzrůstu prostředního, tvoří menší, kulovitou, košatou korunu. 
Kmen i větve má zdravé, silné, houževnaté, rakovině a jiným nemocem 
vzdorující. Letorosty má slabé, dlouhé, na špičkách vlnaté, pupeny na nich 
slabé, silně do kúry vtlačené. Plodonosných větviček vyvinuje mnoho. 
Jsou léta, že nejenom větvičky, nýbrž hned pupeny na jednoročních 
letorostech se proměňují v pupeny plodonosné, čímž se vysvětluje jeho 
velká úrodnost. List má prostředně velký, tmavozelený, ne přílišně hustý 
a zdravý. Ve školce roste dosti dobře, kmeny vyvinuje rovné, leč slabší. 

stanovi ště. Vysazuje se do sadů domácích a otevřených po případě i do polí. 
K si lnicím se pro své úhledné ovoce nehodí. Kdyby se jednalo jen o zpú
sobilost dužniny pro si lnice, tu ovšem by její jakost vyhovovala, neboť" 
dokud toto jablko neuzraje, jeho dužnina není lákavá. 

Tvar stromu . Pěstovati se může jako vysokokmen, polokmen, jehlanec obyčejný 
a zákrsek keřovi tý; kterému pěst i teli by záleželo na mnoho úrodných 
jehlancích neb zákrscích keřovi týcl1, nechť vysází tuto odrť'idu, jež se mu 
velice odvděčí. Pro jiné tvary se nedoporučuje. 
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Nasazuje mnoho plodonosných pupenů, kvete následkem toho bohatě Květ. 

a nasazuje mnoho plodů. 

Ovoce má prostředně velké, až velké, tvaru kulovitého neb kulo- ovoce. 

vitě sploštělého; povrch plodu jest poněkud hranatý, hrany jsou mírné 
a nijak na úkor úhlednosti. Plody na reprodukci nejsou dobře vyvinuty; 
bývají mnohem větší. Panující sucho a horko v roce 1905 i v horských 
krajích, odkud jablko to pochází, zavinilo špatný vývin těchto plodů. 

Kalich uzavřený, velký, poněkud vlnatý jest v mělké a úzké pro- Kalich . 

hlubince. Obkališí jest hranaté, žebírkované neb vráskovité a vybíhají 
z něho známé hrany přes plod až k důlku .:;topečnému. 

Stopku má prostředně dlouhou neb i dlouhou, slabou, dřevnatou, stopka. 

a nachází se v širokém, hlubokém, orezivělém důlku. Přes to, že jest 
stopka dlouhá a tenká, přec dobře drží na plodonosné větévce a vzdoruje 
dobře větru. 1 ~; 

Barva plodu jest světle- neb bíložlutá, čím více plod uzrává, tím jest Barva. 

barvy světlejší. U plodů k slunci obrácených se vyskytuje slabý nádech 
růžový. Slupku má jemnou, slabou, s i lně na straně oiínělou, později lesklou 
a mastnou. 

Dužnina jest velmi šťavnatá, kyprá, bílá, chuti sladkokyselé, bez Dužnina. 

jakékoliv okořenělosti a vůně; před úplným uzráním jest odporně kyselá. 
Zraje v říjnu a drží se do konce prosince i déle. Češe se v druhé po- ~6~~~~\ . 

lovici září a ukládá do komor k dozrání. Podle toho, k jakému účelu má 
sloužiti, buď se češe jednotlivě anebo se také setřásá. Jest to dobré do-
pravní jablko, které na trzích hlavně pro závody na výrobu vína ovoc-
ného zakupováno bývá. 

V domácnostech se používá hlavně k účell'1m kuchyňským, může se zužitkovan1. 

však též zužitkovati jako jablko sto lní, když jiných lepších odrůd není. 
Víno z něho vyrobené jest dosti dobré, a ten, kdo by hodlal upraviti víno 
vonnější a líhovatější, přidá k ton:uto jablek vonn ě j ších a sladších. Na 
sušení se nehodí, poněvadž rychle hnědne. 

Pro svoji velkou úrodnost a houževnatost stromů by se měla tato od
růda v naši ch drsnějších krajích hojně pěstovati. Právě ve vlhčích a drs
nějších krajích stěžují sobě pěstitelé buď na neúrodnost a rakovatění 

stromů různých jiných odrúd, vysázejí-li tuto odrůdu, odpadnou tyto 
stesky. 



CÍS. 17. 

RENET A LANŠPERSKÁ. 

LANDSBERGER REINETTE. - RE!NETTE DE LANDSBERG. 
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RENETA LANŠPERSKÁ. 

Puvgi~e~11m· Odrůda tato jes t ještě málo známa u našich pěstitelů, teprve v po-
slední době se vysazuje ve větším množství, jelikož majitelé školek se
znali dobř e její dob ré vlastnosti, jak s tromu, tak ovoce. Jest původu 
ně'meckého z okolí Lanšperka. Pro svoje všeobecné dobré vlastnosti roz
š iřovala se rychl e po Evropě jako málokterá jiná odrí'1da. 

a Moravě, jak již podotknuto, není ještě rozšířena, jak by by lo žá
dou cno, lze však doufati , že jakmile začnou mladé stromy rodit a pěsti

te lé poznají krásné a dobré plody, hned budou pilně tuto odrůdu vysazo
vati H rozšiřovati . 

poloha. Snad s každou po lohou vezme zavděk; daří se dobře v krajích vino-
rod~·ch i výše položených. Ze zkušenosti je známo, že jest způsob il ou 

pro pěstování v pěti našich pásmech, ale v VI. obvodu již podléhá !ehce 
rako vině a v zimě př i prudších mrazech se nachladí a trpí žloutenkou. 
I v V. obvod u musí bý ti pěstitel opatrným a vyhledávati pro ni stanov i ště 

chráněné a s ušší. 
Puda. V půdě není nikdy vybíravou, spokoj í se s každou pro jabloně způ -

sob il ou půdou. Ve vlhkých neb nuzných p ůdách trpívá rako v inou. Teplá, 
kyprá, přiměřeně úrodná půda jes t ovšem pro ni nejlepší, odmě11uje se 
pak také za takovou pů du takřka každoroč_ní plnou úrodou. 

vzrust . Strom roste velmi bujn ě, proto jest u majitelů školek velice oblíben a 
piln ě rozmnožován . Ve školce tvoří rovné, silné, zdravé kmeny, rány po 
vyříznu t í rychle )1ojí; není zřídkým zjevem, že za tři roky vypěstovány 
ve školce nejpěknější vysokokmeny. Na svém stálém stanovišti ros te též 
bujně, jako vysokokmen nebo polokmen tvoří velmi objemnou, široce kle
nutou korun u. Kostra koruny bývá řídká, avšak pevná, tak že dosti dobře 
bouř livým vět r ům vzdoruj e. Korun a nevy žaduje častého prořezávání ; 

u starších s tromů jest v elmi nutno prořezáváním neb i jinak způsoben é 

rány dobře před přístupem vzduchu, vody atd. chrániti, aby nezahnívaly, 
neboť dřevo renety lanšperské jest měkké, houbovité a podléhá rychle 
hnil obě . Letorosty má dlouh é, silné, a list velký, vlnitý, světle zelený. 
T ím, že tato od r ůda je rychl ého ~zrůstu, má dřevo i letorosty měkké, 

lehce mšicím podléhající. 
stanoviště. Vysazuje se s nejlepším prospěchem do zahrad domácích i ote-

vřených, kolem luk a do polí. V místech, kde obecenstvo jest již při osa-
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zování silnic lhostejné a stromům pokoj dává, hodí se lanšperská reneta 
i pro osazování cest a silnic a vůbec veřejných míst, kde však lid není 
ještě zvyklý na pěkné stromy a ovoce p-octél silnic, tam jest ovoce této 
odrůdy příliš lákavé. 

Pěstuj e se jako vysokokmen, polokmen a v každém libovolném Tvar stromu. 

-tvaru zákrskovém, jenže přec pravidelný jehlanec neb zákrsek keřo-
vitý jsou nej vděčnější stromky v každé zahradě; v uzavřených zahra-
dách se též velmi dobře osvědči l o pěstování polokmeni'.'!. 

Kvete záhy a bohatě, není v době květenství choulostivá, nasazuje 
plody v ch umáčích. Násada plodonosných pupent1 jest každoročně bo-
hatá a proto také strom jest často velmi úrodný. 

Ovoce rodí prostředně velké, až velké, u dobře živených zákrsků 
i velmi velké, jestliže se plody protrhávají. Tvar plodu jest sploštěle 

k ulovitý a slabě hrana(ý; menší plody jsou bez hran, úplně kulaté, po-
blíž obkališí jest několik nestejných mírných žeber. 

Kalicl1 jest polootevřený neb uzavřený, malý a jest v mělčí, široké 
.Proh lubince. Obkal iší bývá po většině žebírkovan é. 

Stopka jest podloul11á, u menších plodů dlouhá, tenká, dřevnatá, drží 
tlobře v kloubku na stromě a trčí v 111ubokém, paprskovitě rezivém důlku 
.stopečném. 

Slupku má velmi jemnou, hladkou, lesklou, barvy zelenožluté <1. při 

úplném uzrání světložluté; na s lu neční straně jsou některé plody slabě 
načervenalé a hnědě tečkované, tečky bílé se vyskytují po celém plodu. 
Vůně slupky jest nepatrná. 

. Dužn inu má kyp rou, jemnozrnou, šťavnatou, barvy žlutobílé a cl1uti 
kyselos ladké bez zvláštní okořeně ! osti. 

Uzrává již v říjnu a udrží se při nezměněné chuti až clo ledna; v kra
jích vinorodých zraje počátkem října a drží se cl o v2.noc. Dobrá vlastnost 
renety lanšperské jest, že vydrží až uo konce svěží, jen v barvě se při 

uzrávání nápadně mění, tepr ve v prosinci a Jednu se vyba rvuje nej-
krásněji. 

Češe se v druhé polovici měsíce září a v nevyhnutelném případě 
možno ji očesat i i v prvé po lovici září; očesáno-li předčasně toto jablko, 
jest hodně kyselé, ale nevadne. Př i česání vyžaduje opatrnosti, nebo 
jako základobarvá reneta trpí každým sebe menším poškozením na úhled
nosti ; musí se proto česati jednotlivě do látkou vyložených koši'.1. Také 
na slabou a dlouhou stopku nutno dáti při česání pozor, aby se ne
přelom il a. Po očesání se dle jakosti roztřídí, nejlepší plody uchovají jako 
tabulové a ostatní zužitkuj í jiným způsobem. 

Květ. 

Ovoce. 

Kalich . 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina . 

Dozrán l a 
česáni. 

V domácnostech se sice používá této odrůdy ponejvíce jako ovoce zužitkováni . 

tabulového, ale hodí se též dobře na výrobu vína; její kyprá a šťavnatá 
Dužnina se lehce drtí a lisuje a nákyslost dává vínu příjemnou navinulost. 
Na trhu, pro svou pěknou úhlednost, jest oblíbena a dobře placena. Balí 
·se roztříděna do bedniček a košů do jemného papíru a vlny dřevěné nebo 
papírových odstřižků; balení sudové dobře nesnáší. 
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Reneta lanšperská jest odrůda pro naše poměry velice způsobilá 

tím, že jest záhy a velmi úrodná; netrpí, přes to, že jest to odrůda jemno
slupká, plísněmi a p. ; strom její jest pěkného vzrůstu a není choulostivý. 
Ne sta, nýbrž statisíce by mělo býti těchto stromů vysázeno. Patří k od
růdám, které vyhovují oněm pěstitelům, kteří žádají od ovocného stromu 
hned a velkou úrodu. 



ČÍS. 18. 

RENET A KOŽENÁ PODZIMNÍ. 

GRAUE HERBST-REINETTE. - REINETTE GRISE D'AUTOMNE. 
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RENETA KOŽENÁ PODZIMNÍ. 

P uv~rř:nr.oz- Šedých či kožených odrůd jablek jest značný počet, jest těžko je 
rozeznati a každá šedá odrůda se nazývá u pěstitelů i konsumentů jabl
kem koženým. Porovnají-li se však jednotlivé tyto odrůdy, tu se shledá 
značný rozdíl mezi nimi. Při volbě plodů kožených odrůd pro reprodukci 
do normálního výběru zařaděných zúmyslně voleny plody co nejrůz11ěiší, 
aby se rozdíl také jevil. Zde se jedná o kožené jablko podzimní, le č pod
zimní právě také není, vydrží též skorem až do jara; pojmenováno 
jako podzimní jest proto, aby bylo činěno rozdílu mezi koženým zimním 
a tímto. Původ této odrůdy znám není, ale rozšířena jest v celé Evropě a 
velmi zhusta se zaměňuje za jiné kožené odrůdy. 

Na Moravě jest značně rozšířena, více snad než kožená zimní re
neta. Ríká se jí také „kožůšek" aneb jen „kožené jablko". Nacházím e 
v zahradách stromy velmi staré a při tom zdravé, důkaz to, že jest to 
jablko velmi staré a dobře se zde daří. Do normálního výběru odrůd 
ovocných byla tato odrůda pojata hlavně proto, že se daří velmi dobře 
v krajinách nejvýše položených a při tom plody se dobře do podzimku 
vyv inují a přiměřeně uloženy, aniž by vadly, dosti dlouho se udrží, což při 
koženém jablku zimním v těchto krajinách očekávati nelze. Před jablkem 
kožený m zimním má též přednost tu, že na podzim dříve uzrává, což je 
velmi závažno p ři obchodu ovocem. 

Poloha. Polohu milu je otevřenou, vlhčí a chladnější a tudíž zařaděna do ob-
vodu III.-VJ. V nízkých neb vi norodých krajích strom by se též dařil , 
ale ovoce mívá příliš drobné a če rvivé. Též v těchto krajích ovoce před
časně uzrává a nedá se držeti tak dlouho jako z krajin výše položených. 

Puda. Daří se nejJépe v p í'i dě vazčí, vlhčí a hluboké, půdu teplou tak jako 
teplou polohu nemiluje. 

vzrů st. Strom roste bujně, korunu má mohutnou, vysokou, poněkud splo-
š tě lou, kmen jakož i větve jsou též silné a zdravé. Rakovině a jiným n e~ 
mocem dobře vzdoruje. Hutné složení dřeva činí ho otužilým proti bouřli
vým větrům. Letorosty vyvinuje přiměřeně silné a dlouhé, ne hu stě olist
natě l é . List má veliký , široký a silný, který poškozování hmyzem a 
plísn í dobře vzdoru je. Ve školce roste dobře, tvoří silné kmeny 2 též 
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u tvarů zákrskových dá se dobře vésti. úrodnost jeho jest dobrá, ne 
však, jak míněno, přehojná, částečně rodí ka ždoročně. 

Vysazuje se do zahrad domácích, štěpnic otevřených, na pastviny, stanoviště. 

podél cest a silnic. Pro osazování cest a silnic se právě tak dobře hodí 
jako kožené zimní a v krajinách výše položených jest pro tato místa 
mnohem způsobilejší než ono. 

Pěstuje se ponejvíce jako vysokokmen, méně jako zákrsek, leč Tvar stromu. 

vým vzrůstem a plodností by se též hodil pro tvar zákrskový, ale lépe 
jej v tomto tvaru nahradí ku př. reneta kmín ová, Parkerův jadrnáč a j. v. 

Kvete každoročně přiměřeně, v době květu není choulostivý, chladna Květ. 

an i mírná vlhkost mu neškodí. 

Ovoce rodí prostředně velké, až velké, tvaru kulovitého neb i vyš
vího, vyšším svým tvarem se liší od koženého zimního; dle toho lze ty to 
dvě odrů dy od sebe dobře rozeznati. Vyskytují se ovšem též případy, že 
jest toto jablko i poněkud sp loštělé. Většina plodů jest pětihranná, leč hra
natost tato se sezná teprve př '. b edlivějším pozorování, jelikož hrany jsou 
velmi mírně vyvýšeny. Bedlivý pozorovatel i dle této značky rozezná 
podzimní od zimního koženého. 

Kalich jest otevřený nebo polootevřený, vlnatý a v elký, a jest v mělké 

široké prohlubince. Obkališí jest více neb méně hranaté a žebírkované. · 

Stopka jest krátká, silná, dužnatá neb dřevnatá , drží pevně na vě
tévce plodonosné a jest v hlubokém a širokém důlku stopečném. 

Slupka plodu jest silná, základní barvy světle zelené a ž lutozelené. 
Základní barva jest obyčejně úplně kryta silnější neb slabší rezivostí. 
Jen zřídka u plodů v plném stínu zt°1stávi částečn ě základní barva rzí 
nekryta. Ve světlošedé rzi nacházejí se četné světlé tečky . Červeň se ni
kdy neobjevuje. 

Dužnina jest velmi jemná, kyprá, šťavnatá, chuti výtečn é, sladké, 
navinulé, částečně i okořenělé, barvy bílé, nazelenalé . Jako všechny ška
redky (koženáči), tak i tato se vyznamenává velm i dobrou dužninou a 
jest proto u obecenstv a též velice oblíbena. 

Uzrává v říjnu a vydrží, pečlivě uložena, i do března. Česati se 
může mnol1 em dříve, než kožen é zimní, po 15. září již se musí sklízeti, 
aby nepovstala ztráta opadáváním. Zejména je-li náhodou strom pě

stován v kraji teplém, musí býti pěstite l opatrným a činiti dobře rozdíl 
mezi podzimním a zimním jablkem, nemá-li předčasným očesáním zim
ního a pozdním očesáním podzimního koženého jablka povstati mu 
značná škoda. Češe se opatrně, aby se nepohmoždilo, nebo pohmožděno 
lehce podléhá hnilobě, poněvadž nemá tak hutnou dužninu, jako jiné re
nety kožené. Vadnutí nepodléhá, je-li pon ěkud přiměřeně uloženo. Do
pravu na jakoukoli vzdálenost snáší i bez zvlášť pečlivého obalu. Oby
čejně se balí do sudů, v menším i do košů . Na trhu jest, jak již uvedeno, 
velmi prodejné, obchodníci platí zaň mnoh em vyšší ceny, než za někte
rou červenou neb žlutou renetu. Žel jenom, že velmi málo těchto jablek 
se na našich trzích objevuj e. 

Ovoce. 

Kalich. 

Stopka. 
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zužitkovan1. V domácnostech se upotřebuje jako jablko stolní, suší se, vyrábí se 
z něho dobré víno, povidla, sušenky a j. v. 

Jest to odrůda v každém ohledu velmi cenná a zasluhuje skutečně, 
aby byla v našich horských krajích co nejvíce pěstována. 



éis. 19. 

ZLATÁ ZIMNÍ PARMÉNA. 

WINTER-GOLD-PARMAENE. - REINE DES REINETTES. 
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ZLATÁ ZIMNÍ PA RMÉNA. 

Praví se o této od růdě: Kdo sází jeden ovocný strom, nechť vsadí 
zlatou zimní parm énu. D le tohoto pořekadla se hned pozná, že se jedná 
o odrlidu nejlepších vlastností. O plodu mluviti jako o výtečném jest 
správno, ale o stromu této odrůdy nelze se vys loviti valně. Kdyby vlast
nost i stromu byly takové jako plodu, pak by to byla odrůda skutečně 
nejlepší. 

PL'1vodu jest anglického, dosti starého, sto roků jist ě již se pěstuje. 
Není odrůdy jablkové, která by se byla tak rychle rozšiřovala jako tato. 
Ve všech zemích by la stej ně s největší pochvalou přijata a co nejlépe do
poručována, a toto přední místo udržuje si do dnešního dne. Na Moravě jest 
rozšířena mnoho, zejména v posledních letech se vysazuje každoročně 
velký počet stromů; všeobecně jest známa pod názvem „zlatá reneta"; 
v poslední době se ujímá pravé jméno „parména". Parména zlatá má na 
Moravě nebezpečného soka v jadrnáči ribstonském; při budoucí re
v isi našeho normálního sortimentu možná, že parména přijde o prioritu 
a zaujme toto místo jmenovaný j adrnáč. 

Nově vzorně založené sady ovocné, kde parména zlata i ribstonský 
j adrnáč jsou vysázeny, budou míti velký vliv v budoucnosti nad rozhod
nutím o přednosti té neb oné odrl'1dy. 

Strom choulostivým není ; pokud se týče polohy, daří se v nižinách, 
vinorodých krajích, v s tř edních i vyšších polohách, vyjímaje drsná, sever
ním větrlim vystavená místa. Nejúrodnější a nejtrvanlivější jest v polo
hách nízkých v poříčí ř eky M oravy, tedy našeho normálního sortimentu 
v pásmu I. Leč i v II., III. a IV. pásmu se ještě dobře daří; v V. a zejména 
V J. nutno chráněná místa proň voliti. Suchá místa nemiluje ; suché větry 
červencové a srpnové velmi mu škodí. 

PL'1du vyžaduje vždy velmi výživnou, nechť již jest to půda písčitá. 

lehká neb jílovitá, těžš í , vždy musí obsahovati mnoho živin, jelikož jest 
tento strom hned na počátku velmi úrodný a vyznamenává se bujným 
vzrůstem. V půdách méně živných těší se jen krátkému ž-ivotu. V suché, 
lehké neb zas v lhčí, těžší půdě trpí velice žloutenkou, rakovinou a též 
velmi záhy odumírá. Přiměřené procento vápna v půdě neobyčejně dobře 
pt'ísobí na utužení života tohoto stromu a poněvadž nezapouští své ko
řeny příliš hluboko do pl'1dy, možnu s dobrým prospěchem \' čas potřeby 
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tuto kolem jeho km ene vápniti . Náležitým hnojením se stáří tomuto vznc
nému stromu značně prodlužuje. 

Strom roste z mládí velmi bujně, tvoří ve školce silné, rovné, Vzrůst. 

velmi úhledné kmeny, proto ho majitelé školek se zálibou do vy
~okokmenu pěstují i jako meziš l echtěnce používají, což se však ne
doporučuje, protože tvoř í kmeny choulostivé; spíše by se doporu-
čovalo šlechtiti tuto odrůdu na tvrdší, houževnatější kmeny v koruně. Za 
ned louhou dobu po vysázení v bujném vzrůstu ochabne a v 25.- 30. roce 
již krní. Tento až nápad ně krátký život zaviňuje bohatá úroda jeho; hned 
ve školce a po vysazení na své stanoviště jest každoročně úrodný a rodí 
plody velmi vyvinuté, není pak divu, že předčasně sestárne. Který pě-
stitel dovede udržovati tento strom při síle do sestárnutí jeho, dostane 
od něho to lik úrody, že od j iné odrůdy jí ani za 60 roků tol ik nemůže oče-
kávati. Této okolnosti by se mělo hojně využitkovati, zejména nájemci 
s tatků by měli této příležitosti použiti a mnoho stromů této odrůdy vy
sazovati, aby za svého hospodaření plnou úrodu užívali. Korunu tvoří 

malou, kulovitou, s větvem i ne př íl iš silnými . Poněvadž tvoří korunu 
malou, kulovitou a nedosahuje vysokého stáří, mt'.'1že se hustěji než odrůdy 
j iné vysazovati. Kmen mívá rovný a silný; letorosty tvoří silné, rovné 
a vlnaté; list jest prostředně velký, tuhý, na povrchu lesklý. Složení 
dřeva parmény zlaté jest houbovité, měkké, a proto lehce podlehá 
rakovině a na letorosty se vrhají mnoho mšice. Výška stáří jest 
u této odri'1dy nápadně různá; nacházíme stromy i 50leté a mnoho jich 
hy ne ve dvacátém roce; jak j iž naznačeno, u toho stromu musí pěstitel 

umě l e prodlužovati věk, a to náležitou výživou, čištěním a zmlazováním; 
i dvakráte jej možno za života zmladiti. Není odrt'.'1dy jablkové, která by 
by la tak vděčná a odměňova l a se za všechny tyto práce, jako parména 
zl:;dá. 

Za nynějš ích poměrů našich možno vysazovati zlatou parménu všude, Stanovišté. 

hodí se dobře pro zahrady domácí, štěpnice, jakož i pro osazování cest 
a silnic. Kde tomu půda dovoluje, stále by se měly jí osazovati obecní 
pozemky, které mají býti rych le využitkovány. Poněvadž půdu nezastíní 
přílišně , možno po celou dobu mezi stromy půdu zužitkovati některou ho
s podářskou rostlinou. Pro osazování pastvin se nehodí, poněvadž každé 
sebe menší poškození na kmenu může míti za následek onemocnění. Vy-
sazuje-li se podél siln ic a cest, doporučuj e se vysazovati tuto odrlidu jen 
aspoň v poněkud chráněných místech. 

Pěs tuje se v každém tvaru; vysokokmen, polokmen jakož i každý Tvar stromu . 

zákrskový tvar jsou stejně úrodny. Aby co nejlépe využitkována byla bez 
velké námahy, měla by se na velkých plochách pěstovati jako zákrsek 
keřovitý. Silný vzrůst této jabloně vyžaduje u každého tvaru ozdobného, 
jako jest palmeta a p., pilného řezu. 

Květ parmény zlaté jest malý, l eč proti chladnu a vlhku velmi otu- Květ. 

žilý , proto je každoročn ě úrodný. Plodonosné pupeny nasazuje hojně kaž
doročně . 

Plod jest p ros tředně veliký, u zákrsků až veliký, tvaru úhledného, ovoce. 

kuželovitého neb i kulovitého, u velkých plodů i kulovitě sploštělého. 
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Menší plody jsou hladké, u větších se táhne po celém plodu několik mír
ných hran, při čemž bedlivému pozorovateli neujde 4-5hrannost jeho. 

Kalich jest otevřený, vlnatý, nápadně nazelenalý a jest v široké, 
mělké prohlubince; obkališí bývá hladké nebo mírně žebírkované. 

Stopka jest krátká a silná u plodů větších, neb dlouhá a slabá u plodů 
malých, jest dřevnatá, dobře drží na stromě; trčí v pravidelném, hlubším, 
rezivém důlku stooečném . 

Slupka jest jemná, po otření velmi lesklá, barvy zlatožluté až i oran
žové, plody ze slunce bývají krásně karmínově a krvavě žíhané neb úplně 
na sluneční straně červené. Našemu vyobrazení bude jistě vytýkáno ne
obvyklé zbarvení, avšak ve skutečnosti byly za panujícího tepla a sucha 
v létě 1905 tak nápadně vybarveny. Barva zlaté parmény jest vždy ná
padna, takže lze ji z daleka lehce poznati. Skvrnitost neb sem a tam brada
vice rezivá se též na slupce někdy objevují. 

Dužnina jest bíle-žluto-nazelenalá, chruplavá, tuhá, šťavnatá, chuti 
sladko navinulé, příjemně okořenělé. Pro tuhost dužniny není parména 
zlatá u každého oblíbena. 

Zraje v říjnu a udrží se až do března. Od února až do konce ztrácí 
poněkud na jakosti, přece však se doporučuje udržovati tyto plody až 
do pozdní doby k cíli dobrého zpeněžení. Češe se koncem září; očeše-li 
se též o týden dříve, tedy nevadne, dozrává dobře a na chuti mnoho ne
pozbývá. Očesává se jednotlivě, potom se roztřídí, přináší totiž plody 
nápadně různé velikosti a nutno tedy je přesně po sklizni rozfriďovati. 

Balení nevyžaduje zvláštniho, její tuhá dužnina a pevná slupka ji po
vznáší na v~ývozní ovoce I. třídy. 

Parména zlatá se hodí ke všem účelům; jako ovoce stolní, t?.k i ho
spodářské, jest velmi cenná. Vyrábí se z ní dobré víno, sušenky i po
vidla. Na trhu jest jako „zlatá reneta" velice ceněna; její krásn:ý tvar. 
barva, vůbec celková velmi ladná úhlednost zajišťuje jí vždy nejlepší 
odbyt. Kdyby na trhu by lo nabízeno sebe více odrt'.'td, přece jen kupující 
sáhne nejdříve k zlaté parméně. 

Doporučovati zlatou zimní parménu ještě zvlášť, myslím, že by bylo 
. zbytečným, neboť jest u našich pěstite!LI již tak oblíbena, že o ní ne
třeba více pochvalných slov šířiti. 



ČÍS. 20. 

JABLKO PANENSKÉ ČESKÉ. 
BÓHMISCHER JUNGFERNAPFEL. - POMME DES VIERGES. 
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JABLKO PANENSK~ ČESK~. 

Každý zná u nás ve všech krajích známou kardinálku , v každé 
jistě osadě, ne-li dokonce v každé větší zahradě jest nějaký strom této 
odrůdy, dl'1kaz to, že jablko toto těší se veliké oblibě u všech pěstitelů 

ovocných stromů. l~íká se mu někde též kardinálice. Původu jest česko
slovanského, v žádných jiných zemích evropských se v tak velkém 
množství nepěstuje jako na Moravě, v Čechách a Slezsku. Z našich zemí 
se rozš íři l o na Podunajsko, kde je nazývají „Chrisofski" . V Německu 
přes to, že jsou největš í ctitelé a spotřebovatelé jeho, je nepěstují; na 
žádné výstavě se tam s ním nesejdeme. 

Polohu miluje panenský štěp volnou, otevřenou, vyšší, s ovzdu
ším poněkud vlh čím. Vysoké polohy, drsné ovzduší, jakož zase teplé, 
suché jižní polohy nesnese. V teplých, suchých polohách, jako na př. 

na jihu Mo ravy v krajích vinařských podléhá štěp panenský všelikým 
nemocem a hmyzu škodlivému. Kvete sice bohatě, nasazuje mnoho plodů , 

l eč zů stává malým a bývá mnoho červivým . Strom předčasně odumírá. 
Vysadí:..li se však v těchto krajinách na svahy severní, západní, severo
východní neb severozápadní do půdy ku pěstování jabloní způsobilé, pak 
i zde se dobře vyvinuje a pěknou úrodu přináší. Ve vysokých polohách 
bývá neí1rodný. Nej lépe libu je si na Valašsku a ve střední Moravě. 

Půdu vyžaduje panenská jabloň těžší, vlhčí, p1atři čně hiubokou a 
úrodnou; zejména jestliže jest to pí'1da slín ovitá s přiměřeným procen
tem vápna, pak se daří velmi dobř e a dosahuje značného stáří. V písčité, 
lehké a suché půdě se nedaří. 

Vzrl'1stu jest dosti bujného, přímého, již ve školkách tvoří přímé, 
rovné, ne však příliš silné kmeny. Vysazen na určité stanoviště, má-li 
dosti volné prostory, tvoří vysokou, kulovitou, dosti hustou korunu, která 
vzdoruje dobře i si lným větrům. Kmen mívá rovný, hladký a přiměřeně 
silný . Dřevo jeho jest houževnaté, vzdoruje tedy snadno poranění přř 

prořezávání. 

Značná úrodnost - u vysokokmenů do 10 rokl'1 skrovná a tep rve 
v plné míře po 10 letech - oslabuj e předčasně vzrůst koruny a následek 
toho jsou malé plody. Ses labení toto nedostavuje se ve stejném s táří, 
a bývá zaviněno i jinými okolnostmi . Pan enský štěp takový však dá se 
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dobře zmladiti , nabude pak nové koruny, jež přináší opětně velké, zdravé 
plody. Zmlazení možno provésti dle potřeby i třikráte za života jeho. 
Litovati jest, že, jak jest pozorovati v posledních 25 letech, jabloň pa
nenská nápadně se zvrhá a stárne, a kdo ví, jestli za řadu let se jí nebude 
dařiti jako jablku míšenskému a jiným vzácným odrůdám. Jest nej výše 
na čase, aby se obrozením zabývali pomolog. ústavy, zkušebné stanice 
a jiní, abychom v budoucnosti o tuto vzácnou odrůdu nepřiš li. Nové krve 
jest třeba do života tohoto stromu. 

Pro tyto své dobré v lastnosti hodí se do zahrad oplocených i na 
místa veřejná . K silnicím, do polí, na úpatí svahí't, podél příkopf1 odvodňo-
vacích vysazen, roste dobře a přináší bohatou úrodu. Zv láště pro osazo-
vání silnic se velmi hodí pro svůj příznivý, celkový vývin a tvar. Uza-
vřen v hustých zahradách domácích nečiní pěstiteli zvláštních radostí, 
neboť pro nedostatek plného světla a vzduchu stále churaví. 

Stanoviště . 

Pěstuje se jako vysokokmen, polokmen, také jako jeh lanec šlechtěný Tvar stromu. 

na zákrskových nodložkách. Pro jiné tvary se mén ě hodí. 

Kvete boha tě a květy nejsou choulostivy, čehož důkazem jest jeho 
každoroční úrodnost. 

Ovoce rod í panenská jabloň malé, zřídka prostředně velké, tvaru 
úhledného, vždy pravidelného, spíše kuželovitého než kulatého, namnoze 
i vejčitého . Vyobrazené plody představují skutečnou velikost a tva r. 

Kalich polootevřený, zašpičatělý, je v nehlubokém, poněkud hra
natém důlku. 

Stopka je přiměřeně dlouhá, často i krátká, dosti silná, drží pevně 
na větvi a vzdoru je i s ilným větrům. Prohlubinka stopečná jest hluboká 
a poněkud rezivá. 

Barva panenského jablka byla původně u úplně vyzrálých plodf1 
temně krvavě červená, l eč dlouholet)'m pěstováním povstala celá řada 
změn této barvy, takže se vyskytuj í plody úplně červené , poločervené, 

žíhané, položíhané, namnoze i světl é s docela nepatrnou červen í. Roz
množovati by se však měly plody jen • úplně červené, kterážto barva je 
pravá této odrůdy. 

Dužnina jablka panenského jest jemná, mírně šťavnatá, bílá, chrup
lavá, velmi zřídka, a to jen u µJodů tmavě červených pod slupkou načer
venalá. Chuti jest jablko panenské navinulé, příjemn é, poněkud na vůni 
rozrnarinu upomínající. 

Vyzrává koncem měsíce října a úplně dozrává počátkem prosince, 
jsouc té doby nejchutnější. Udržuje se v dobrých sklepích neb v ovoc
ných komorách při dobré chuti až do konce dubna. Na trhu brněnském 
prodávají se jablka panenská po celý duben při chuti nezměněné. 

Češe se koncem září; dříve je česati spojeno jest se ztrátou na ja
kosti dužniny, poněvadž v druhé polovici září za rosných nocí a sluneč
ných dnů nejlépe se vyvinují vonné látky v dužnině i ve slupce. Předčasně 
otrhané plody sice nevadnou, ale nemají nikdy tak pěkné barvy jako 
v pravý čas otrhané. Používá-li se jablka panenského na výrobu vína, 
pak se může opatrně i setřásti, jinak se vždy musí otrhávati jednotlivě. 

Květ. 

Ovoce. 

Kalich . 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
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K dopravě se velmi dobře hodí, snese sebe chudší obal, namnoze bez 
jakéhokoliv obalu sype se do velkých košů, sudů nebo beden. Třeba otlu
čené nehnije, nebof má pevnou dužninu a každé poškozené místo zhou
bovatí a nezahnívá dál. Tato vlastnost jest neocenitelnou předností pro 
vývoz tohoto jablka. Jako ovoce tabulové jest na trhu hledáno a po
měrně dobře placeno, zejména v době vánoční jde červené panenské 
jablko velmi dobře na odbyt, zvláště jako velmi způsobilé na okrasu vá
nočních stromků. 

zužitkováni. Možno je též sušit a v jiné záchůvky upravovat. Barva sušenek 
(křížalek) jest ovšem bílá. 

Panenskému jablku v ovocnářství moravském náleží místo nej
přednější. 



ČÍS . 21. 

KRASOKVĚT AMERICKÝ. 

GELBER BELLE FLEUR. - BELLEFLEUR JAUNE. 
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KRASOKVĚT AMERICKÝ. 

P u v~i~e~ i '.· oz- V Amer ice př i obrovských kulturách ovocných stromů docílena ta-
mějš ími pěstiteli řada znameni tých odrt"1d ovocných, z uichž mnohé za
vedeny v Evropě a když s nim i pokusy provedeny, shledáno, že pro naše 
poměry mnohé z nich jsou velice způsobily. Mezi nejzpůsobil ejší patří 

ta to od rů d a. Starého pt'.'1vodu není, ač j iž byla dávno všude zastoupena 
mnoha a mnoha stromky. Teprve poslední dobou nabývá v našich kra
jích ocen ěn í a bude ceněn a náleži tě teprve pak, až naši pěstitelé seznají, 
že může býti náhradou pro naše k raje za bílého zimního žebrnáče, který 
se u nás ví'ibec n ed aří. Kdo tedy miluje jablko podobné bíl ému žebrnúči 
a chce být ušetřen všech nezdarí'1 s pěstováním jeho, ať pěstu je jen kraso
květa amerického. Potěši teln é jest, že naš i maji telé školek mnoho jej roz
množují a do po ru čují. V domácích zahradách se již namnoze pěstu je, ale 
na t rh se j eště nedostal , jelikož s tak krásný m jablkem se pěs t ite l nerad 
l ou č í. Toto jablko patř í k známé nám čtverce, doporučen é k pě

stování ve v elkých rozm ě rech dle vzoru ameri ckého. 
Poloha. Polohu žádá mírnou a chráněnou poněku d, aby velké plody na dlou-

hých stopkách větrem neby ly sráženy. Konečně jest to dítko oněch žír
ných teplejších k rají'1, tak také i u nás musí pro ně býti příhodné místo vy
hledáno, má-li kultura míti ús p ěchu. Hanácké a slovácké rovin y neb 
mírn é, prot i severu chráněn é svahy by asi byly proň nejpříznivější. Leč 
i v chrán ě n ých valašských nížinách by se dobře daři l. Z důvodů zde 
uvedených zařa d ěn krasokvět amer ický z opatrnosti pouze do :. a II. 
obvodu v normálním výbě ru ovocných odrůd pro naše kraje. 

Puda. Aby se plody dob ře vyv inuly, nu tno vol iti pro ň půdu úrodnou a 
mírně v lhkou a teplou. Jako strom roste i v h odn ě slabých i sušších pů 
dách, ale ovoce zt'.'1stane malé a strom není dostatečn ě úrodný. Proto, má- li 
p ř inášet i plný užitek, musí mu bý li do přán o plné výživy. 

vzrust. Strom jest vzrůstu p ros tř ed n íh o, tvoř í široce jehlancovitou korunu 
s poněku d svislý mi vě tvem i ; km en i kos tru koruny mívá slabší. Leto
rosty vyvinuje tenké, dlouhé a mnoho, nás ledkem čehož vyžaduje ča

stého prořezán í ~! koruně. List má úzký, dlouhý, š p ičatý, na spodní straně 
mnoho plstnatý a na vrchní tm avě ze lený a lesk lý. Ve školce roste přes 
slabší vývin le to rostů zpř íma, tvoří pě kné vysokokm eny i každý jiný 
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tvar se dá u něho vypěstovati. Celé složení jeho jest hutné, následkem 
čehož vzdoruje zmrznutí. 

Vysazuje se s nejlepším prospěchem do zahrad domácích neb i štěp- stanoviště . 

nic otevřených; na veřejná místa, jako silnice, cesty, náměstí, se nehodí 
pro svoji přílišnou lákavost. Již jako poioodrostlý plod nabývá velmi 
pěkné úhlednosti a lid v domněnce , že se již k jídlu hodí, jej napadá. V jed
notlivých exemplářích by se do sadů otevřených vůbec neměl vysazovat. 

Na své stanoviště se vysazuje ve tvaru vysokokmenném, polokmen- Tvar stromu 

ném i zákrskovém: není snad lepší odrč1dy, která by se pro všechny tyto 
hodila jako tato. Zejména pro pěstování zákrsků keřovitých se dobře 
hodí, následkem toho by se doporučovalo osazovati větší plochy 
pozemků tímto tvarem; v každém ohledu jest to odrůda pro tuto 
kulturu znamenitá. Pro každý jiný tvar zákrsků freba sebe menší, jako 
jest ku př. kordon vodorovný a p., jest krasokvět americký odrůda 

velmi cenná. 
Kvete bohatě, každoročně, v době květenství netrpí hmyzem ani 

chladnem, proto rodí bohatě. V mládí jest ovšem se svojí úrodností trochu 
pohodlný, ale vynahradí vše v pozdější době, kdy pak jest velmi 
úrodný. Od bohatého, velkého květu obdržel také své jméno. 

Ovoce rodí velké, tvaru kuželovitě zašpičatělého, hranatého, v ne
stejných půlkách . Od obkališí přes celý plod se táh ne několik hrubých 
žeber, v jiných případech jest povrch dosti hladký a pravidelný. Celkový 
tvar plodu jest velmi ušlechtilý. 

Kalich jest po většině uzavřený, jen sem a tam polootevřený, jemno
listý a jest v hluboké a í1zké prohlubi 11 ce, obkališí jest jemně žebírkované 
a hranaté. 

Stopka jest dlouhá, tenká, dřevnatá a nedrží dobře na st1 orně, každý 
jen poněkud bouřlivější vítr shazuje plody se stromu. Stopka vězí v hlu-
bokém, úzkém , často rezivém důiku. 

Slupka jest delší dobu po očesání zeleno-světležlutá, jemná a hladká, 
při úplném vyzrání nabude krásn é barvy citronově žluté. Po celém plodu 
jsou ne pravide l ně vytvořené, nahněd lé tečky . Strana plodů slunečním pa-
p rskům vystavená mívá načervenalý nádech , jinak jsou plody jen žluté. 
Místy se objeví někdy sem a tam na slupce i rezivá skvrna. Slupka třeba 
zdánlivě jemná a tenká, jest přece dosti kožnatá, nepodléhá tlaku a snáší 
dobře každé zacházení. 

Du.žnina jest kyprá, jemnozrnná, nažloutlá, šťavnatá, chuti nasládlé, 
v inné a okořen ě lé, na vúni dužniny bílého zimního žebrnáče upomínající. 
Jakost dužniny dobře se řadí ku vzácné úhlednosti celého plodu. 

Uzrává v listopadu a v každém sklepě neb komoře, aniž by podléhal 
vadnutí neb příli šné změně jakosti dužniny, udrží se do dubna. Takovým 
způsobem se udrží plody z teplých i chladnějších poloh. Na stromě se má 
ponechati do pozd nějš ího podzimku, aby se plody dobře vyvinuly, neboť 
předčasným očesáním se ztrácí u plodů mnoho na váze. česati se musí 
vždy velmi opatrně se stopkou, neboť se zde jedná o plody stolní I. jakosti. 
Po očesání se roztříd í na několik jakostí, jako se to děje v Tyrolsku u bí-
lého žebrnáče. Dle jakosti pak se ukládá do komory neb sklepa ovocného. 

Květ. 

Ovoce. 

Kalich . 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česáni. 
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Po bílém zimním žebrnáči snad jest to první jablko, které ovládá 
luxusní trhy ovocné. Dobře vyvinuté, tříděné a balené nahradí docela jme
novanou odrůdu; spotřebovatelé mnobdy ani neznají rozdílu mezi těmito 
dvěma odrůdami. Má-li býti dobře na trzích placen, pak musí býti také 
dle toho balen, slušné balení zvyšuje velice cenu jeho. Balení každého 
druhu a dopravu i na větší vzdálenosti snáší dobře. Na všech trzích a 
ve všech lahůdkářských obchodech jest to odrúda nanejvýš oblíbená a 
obecenstvo ji též velmi rádo za vysoké ceny kupuje. Vše nasvědčuje tomu, 
že kdyby se sebe více tohoto jablka pěstovalo, vždy by se s ním dobře 
obchodovalo. 

Zužitkovan1. Na trhu se prodává snad výh radně jako jablko stolní, neboť asi málo-
které hospodyni by napadlo tak k rásné a dobré jablko vzíti v domácnosti 
k jinému (1čelu. Tím však není řečeno, že by se nehodilo k sušení, na vý
robu vína, marmelády neb jiných záchovek, pro vše jest stejně cenné. 
Který pěstitel by měl této odrůdy větší množství, ten upotřebí plody větší, 
úhlednější ku prodeji jako ovoce stolního a teprve zbytek, který jest jako 
plody stolní méně cenný, zpracuje v domácnosti na některou záchúvku. 

Ze všeho jest viděti , že se zde jedná o odn"idu velmi cennou, 
která se pro naše poměry veli ce hodí a též již osvědčila, a proto záleží 
velice na tom, aby by la využitkována .. Vysazuje se do našich zahrad 
spousta odrůd v porovnání s touto skorem bezcenných, jež vyžadují stej
ného místa a ošetřování jako odrůdy cenné, proč tedy pěstovati odrůdy 
špatné. Jsou-Ji v zahradách odrl'1dy špatnější, doporučovalo by se, ty to 
krasokvětem americkým přeštěpovati, a tím spíše by se tak mělo díti, 
poněvadž se ví, že takové stromy jsou velmi úrodné a ovoce jejich jest 
vždy náležitě vyvinuto. 



ČÍS. '.22 . 

JABLKO HEDVÁBNÉ BÍLÉ ZIMNÍ. 

WEISSER WINTER-TAFFETAPFEL. - TAFFETAS BLAi-IC D'HIVER. 
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JABLKO HEDVÁBNÉ BÍLÉ ZIMNÍ. 

Polomíšenské jablko, jak u nás ve všech krajích této odrl'1dě říkají, 

jest asi prastarého původu . Nikdo neví, kde by lo vypěstováno, jak bylo 
rozšířeno, kde se nejvíce pěstuje a p. Ve všech zemích, kde se pěstuje, 
hraje stejnou úlohu, v stejném asi množství jest zasto up eno a za týmž 
účelem se rozšiřuje. V našich krajích bývá v sadech ovocných v značném 
počtu a, jak již řečeno, nejvíce pod názvem jablka polomíšenského; „hed
bávky" a „tafetky" je též jmenují, jenom že tak říkají též hedvábnému 
letnímu, které nic společného s tímto nemá. Mnozí pěstitelé je jmenují 
prostě jenom jablkem míšenským. 

Bylo-li řečeno o některých odrůdách jablkových, že se daří dobře 
ve vyšších, větrných, chladných polohách, pak to tím spíše možno napsati 
o tomto jablku. Není snad polohy, které by u nás tento vděčný strom ne
snesl ; prospívá v krajích vin orodých tak d obře, jako v krajích oves
ných. 

Půdu nevyhledává také zvláštní; l ehčí, sušší, částečně i štěrkovitá 
půda mu tak dobře slouží jako tučná, vlhčí a chladnější půda. Volba po
lohy i půdy pro toto jablko jest následkem jeho skromnosti velmi lehká. 

Roste dosti bujně , korunu má vysokou, velikou, široce klenutou a 
hustou . Při bujném vzrůstu netvoří letorosty silné; tyto jsou dlouhé, 
slabé, plstnaté a mají velmi malé pupeny, jsou podobny letorostL!m jablka 
míšenského. List má prostředně velký, silný, zdravý, který netrpí ne
mocemi. Ve školce roste dobře, kmeny tvoří rovné, houževnaté a není 
třeba je pěstovati mezišlechtěním, jak mnozí majitelé školek činí. 

Vysazovati je možno do zahrad domácích, sadů ovocných otevřených, 
polí, k silnicím, cestám, vL!bec na všechna místa, kde jabloň pěstovati se 
dá. Zvláště dobře se mu daří poblíž řek, potoků a rybníkl'1; prL'tvan, který 
mnohdy v takových nížinách panuje, mu neškodí. 

Pěstuje se výhradně jako vy okokmen; pro malé ovoce, menší úrod
nost z mládí a silný řez, který četn é letorosty vyžadují , se pro pěstování 
zákrsků nehodí. 

Kvete pozdě na jaře; květy má malé, hustě nasazené. Podobně jako 
míšenské jablko nebývá v mládí úrodný, až později, asi v 15. roce po vy
sazení, počne pravid e ln ě rodit a pak čím starší, tím úrodněji a cennější 
plody přináší. Pěstuje se podobná, není-li to totožná, odrůda pod názvem 
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„tafetka pozdě kvetoucí" , která se doporučuje též ku vysazování, myslíme 
však, že jest lépe přidržeti se naší staré osvědčené „tafetky". 

Ovoce rodí malé, až prostředně velké, tvaru úhledného, sploštilého; ovoce. 

tato sploštilost dává podnět k tomu, že tomuto jablku se říká též „tva-
rf1žky" a „syrečky". U některých plodů jest porušen pravidelný tvar 
třemi neb i více širokými nenápadnými hranami, které se táhnou od ka-
lichu až ke stopce. Starší st romy rodí ovoce jen o něco větší, nežli jablko 
míšenské, a že jest jemu též svým tvarem podobné, často za ně bývá 
zaměňováno. 

Kalíšek má malý, uzavřený, zelený, vlnatý a jest umístěn v široké, 
hluboké, hladké neb i žebírkované, mírně hranaté i boulovité prohlu-
bince. 

Stopku má krátkou neb delší, silnou neb tenkou, dřevnatou a v hlu
bokém úzkém dúlku, který u mnoha plodů jest třísvalový, a žádný z těchto 
svalů nesilačuje ji ku straně, nýbrž trčí v prostředku . Některé plody mají 
ovšem též jenom jeden sval. 

Barva plodu jest bledě žlutá, na sluneční straně růžově krytá; plody 
ve stínu rostlé nejsou růžové, ty zůstanou skorem bílé, nepatrně nažloutlé. 
Slupka jest velmi jemná, hladká, lesklá, vonná a tu a tam se vyskytují 
rezivé bré!davice a černé skvrny, poslední pocházejí od škodlivých plísní. 

Dužninu má jemnozrnnou, tvrdou, chruplavou, barvy čistě bílé, chuti 
sladko navinulé, velmi okořeněle vonné; při úplném uzrání zůstává tuhá, 
šťavnatá a velmi občerstvující. 

Zraje ku konci listopadu a udrží se při velmi dobré jakosti až do 
dubna, je-li přiměřen ě zazimováno. Nečesá-li se předčasně, pak nikdy ne
vadne a lze je i v netopené, dosti suché světnici přechovati. Pro zužitko-
vání jako ovoce stolní se češe jednotlivě a na výrobu vína i sušení možno 
je opatrně setřásati, aby se nepotlouklo. V komorách se ukládá ve větších 
v rstvách. Zasílá se i na větší vzdálenost baleno do beček neb košů bez 
prokládání. 

Na trhu jest skorem tak oblíbeno jako jablko míšenské a dosa
huje téže ceny. Kupujícímu se zamlouvá svým tvarem, zbarvením, či

stotou, hutností a výbornou jakostí dužniny. V domácnosti i v průmy
slových ovocnářských podnicích jest toto jablko hledáno na výrobu vína, 
sušení i jako ovoce stolní. 

Naši pěstitelé vytýkají této odrůdě, že jest malá, ale porovná-li se 
užitek některé odrůdy velkoplodé s užitkem této malé odrůdy, každý hned 
nabude přesvědčení o přednosti této odrůdy a proto vedle jablka míšen
ského měla by se tato odrůda ve větš í míře pěstovati. 

Kalich . 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
česáni 

Zužitkováni. 
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JABLKO MÍŠE SKÉ. 

Neby lo své doby ve slovanských zemích lepšího jablka nad míšen
ské. Tato 'jablka znal a zná i dnešního dne kde kdo, hlavně pak konsu
menti, kteří přede všemi jablky jemu vždy přednost dávají hlavně proto, 
že jest jednak úhledn é, pěkné, jednak výtečn é jakosti dužniny a trvan
livé po dobu zimní. 

PC1vodu jest českého, a sice kolébkou jeho jest asi zašlá dědina 
„Míšei'i " v okolí Česk. Budějovic. V celém Pošumaví ve všech snad za
hradách se pěs tova ly míšenské štěpy a také u Pošumavanů by lo vždy 
toto jablko nejznáměj š í. Jestliže v Německu se tvrdí, že jest to jablko pů
vodu saského, jsou velice na omy lu . I když se v Polabí německém pě
stuje, pak je tam donesli Čeští Bra tři po bitvě bělohorské, kteří zajisté 
veškeré užitečné kultury v nov:ých domovech zaváděl i, k nimž patři l o 
také rozšiřování této odrůdy. Proč není známo toto jablko v j ižním 
Německu, jako jest známo v Polabí ? Kdyby bylo původu n ěmeckého, pak 
by jistě rozšířen o b~rlo ve starých vi r temberských zahradách více než 
jablko Malvazínka, které zahrady ony úplně ovládá. 

V našich slovanských zemích se pěstuje mnoho set roků . Stejně jako 
v Čechách jest míšenské jablko rozšířeno a oblíbeno na Moravě; pře
cházíme-l i Moravu od jihu na sever neb od východu na západ, všude se 
pěst uj e . Na Valašsku jsou míšenské štěpy staleté, leč žel Bohu neúrodn é, 
a to odvrací tamější obyvatelstvo od dalšího pěstování jeho. Lepší jest 
jeho í1rodnost již v jihozápadní část i Moravy, tam nejenom že rodí dříve 
a častěji , nýbrž i mnohem vyv i nutějš í plody mívá; Slovácko jest mu pří
zni vější než Valašsko. Jiného jména, než jest nadepsáno, nemá. Od jména 
míšenské nazývají je naši n ěmečtí krajané „ mašansker ". 

Míšenslq 'r š těp není, pokud se týče po lohy, vybí ravým; dařil by se 
dobře po celé Moravě, kdyby půda mu všude vyhovovala. Zřetel tedy 
musí se vzít i při volbě stanoviště hlavn ě na jakost půdy. 

Půdu vyžaduje vazčí, úrodnou, hlubokou, hlinitou, s dostatečným pří
měskem vápna; pravá pl!da slínovicá se mu nejlépe zamlouvá. Ná l ežitť>i 

vlhkost nesmí půdě nikdy chybět i. V půdách suchých, chudších rodí příliš 
pozdě aneb zůstane úplně neúrodný. Podsazovati je do starých vyžil~1 ch 

půd v ovocných zah radách neb ve stromořad ích jest velmi nevděčné, 

neboť žádá vždy půdu če rstvou. 
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Vzrůst stroml'1 jest slabý, leč pro neúrodnost ve svém mládí vyvi- vzrúst. 

nuje se ve strom si lný, který vytvoří velkou, poněkud sploštilou, kulatou 
korunu. Větve ve vyšším stáří zmohutní, tvoří silnou kostru. Letorosty 
vyvinuje vždy slabé, četné. List má též malý a slabý. Z mládí roste sil-
něj i , později ochabne ve vzrl'1stu, ale přece dosahuje vysokého stáří a 
ko ru ny i v tom nejvyšším stáří poznenáhlu přibývá, nezmalátní tak, jako 
u jiných odrůd jablkových. Okolnost tato dá se vysvětliti tím, že míšen-
ský štěp za nejpříznivějš í ch poměrú po svém vysazení na určité stano-
v i ště až mezi 20. a 30. rokem počne rodit; on tedy za tuto dobu, kdy jiná, 
též vzácná odrůda, jako jest ku př. zlatá zimní parména, jest již vyčer-
pána, nabyl pro svůj život tolik síly, že pak přečká snad všechny odrůdy 
jiné. Kdyby té neplodnosti neby lo, bylo by míšenské jablko podrželo vždy 
ten význam jako před dávnými časy. Neplodnost ta dá se částečně od
straniti tím, že možno jabloně starší (dvacetileté až třicetileté) v dobrých 
poměrech se nacházející jiné odrlidy přešlechtiti a tím 20-30letou 
dobu nahradit. Leč domnívám se, že ani tato operace neuhrání míšenské 
jab lko před neúrodností v budoucnosti. Tato vlastnost jest individuelní a 
tvrdí o ní staří naši, že se st u pňu je, t. j. í1rodnost jest stále menší. Viděti 
z toho, že odrlida ta staletým pěstováním seslábla a konč í svoji pozemskou 
pouť. Náprava by se dala snad provésti obrozením, čehož by se měly 
ujati odborné (1stavy. 

Ve školce roste velmi slabě, proto pěstuje se do vysokokmenli mezi
šlechtěním a doporučuje se pou~ívati jako mezišlechtěnce renetu Ober
dickovu. Ve velmi dobré plidě ve školce i bez mezišlechtění lze vypě
stovati do 4. roku rovné a přiměřeně silné vysokokmeny. 

Pěstovati je možno v zahradách domácích, v sadech otevřených, stanoviště. 

podél cest i silnic; v posledn ích dvou případech se tak zřídka děje, a to 
následkem poznenáh lého slabého vzrlistu v mladých letech, neboť stromy, 
na veřejných místech vysazené, rych le v mládí neodrlistající, se pro 
tato místa méně hodí. Zvlášť dobře se míšenské štěpy hodí pro velké 
sady otevřené neb i do stromořadí polních. 

Strom jablka míšenského se pěstuj e vždy jenom ve tvaru vysoko- Tvar stromu. 

kmenném. Jako zákrsek není též stromem vděčným, a třeba šlechtěn i na 
svatojánčeti, přec nerodí, a pak vzhledem k malému plodu se pro tento 
tvar nehodí. 

Jak již předem řečeno, jest míšenský štěp v mládí svém neúrodný; Květ . 

do 20, mnohdy i do 30 rokli sem a tam ukáže nějaký květ a jablíčko, s při
býváním stáří přibývá též úrodnosti. K věty má malé, však dobře vzdo · 
ruj í nepříznivé povětrnosti a dobře se oplodňují. 

Ovoce rodí malé, tvaru sploštilého, hladkého, bez jakéhokoliv vyhra- ovoce. 

nění neb žebrování. Svým tvarem jakož i celým zevnějškem se zamlouvá 
pěst i te li , zvlášť pak konsumentovi. 

K.a lich mívá otevřený nebo polootevře ný a jest v mělké, široké, Kalich. 

částečn ·~ r ezivé prohlubince. 

Stopka jest u míšenských jablek velmi různá, nacházíme plody s krát- stopka. 

kou a s iln ěj ší stopkou a naopak s dlouhou a tenkou stopkou. V každém 
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případě však jest dřevnatá, pevná a dobře drží na stromě . .Jest v úzkém, 
přiměřeně hlubokém, mírně rezivém dťHku stopečném. 

Barva. Slupka jest hladká, po otření lesklá, jemná, barvy světlo- až zlato-
žluté. Plody plnému slunci vystavené bývají zpola neb i do dvou třetin 
příjemnou červení zbarveny. Vy skytují se též plody, které jsou žíhané. 
Rezivé skvrny se velmi často na různých místech celého plodu objevují. 
Charakteristická známka míšenského jablka jest rezivá bradavice, která 
se u mnoha plodť'1 vyskytuje. 

Dužnina. Dužnina jest nažloutlá, hutná, možno říci i tvrdá, při tom však velmi 
jemná, tlaku riepodléhající ; chuti nanejvýš vonné, sladké a mírně nakyslé. 
Smíšená, velmi souladná chuť dužniny zavdala podnět k tomu, že mnozi 
tvrdí, že pojmenování míšenské má svůj původ od smíšené chuti duž
niny tohoto jablka. 

Dozránl U d 
a česan1. zrává koncem listopa u a udrží se až do dubna i déle, je-li v dobrém 

sk lepě neb komoře uloženo, a nevadne. Češe se koncem září jednotlivě, 
a jelikož tou dobou jest ješ tě nedozrálé a má hutnou dužninu, netřeba při 
česání, přenášení neb roztřiďování činiti zvláštních opatření, jako u ně
kteoích jiných odrůd. V komorách se uchovává na policích ve větších 
vrstvách. 

Dopravu snese jablko míšenské i nejvzdál enější, aniž by muselo býti 
zv l ášť pečl ivě baleno. Obyčejně se balí do sudů bez prokládání a jenom 
plody I. jakosti se balí do bedniček neb košíků do dřevěné v lny neb barev
ných papírových odstřižkť'1. 

zužitkováni . Na trzích jest míšenské jablko velice ceněno, leč v posledních letech 
se má lo na trzích objevuje, a to asi z těch důvodů, že míšenských štěpů 
ubývá a mnoho ovoce sobě ponechají pěstitelé v domácnostech, a snad 
také proto, že konsumenti městšt í míšenská jablka sobě přímo od pěstitelů 
objednávají. Doposud jsou míšenská jablka v domácnostech nejvíce ce
něna, a to zaj isté z následujících příčin : že se dají velmi lehce v každé 
domácnosti přes zimu uschovati, )sou znamenitá jako ovoce stolní, hodí se 
velmi dobře na úpravu kompotů, dají se velmi dobře sušit, hodí se na pří
pravu velmi dobrého obyčejného i šumivého vína, upravují se z nich vý
tečná povidla a sušenky. 

Třeba by lo míšenské jablko ve svém mládí neúrodné, přece jenom 
zasluhuje, aby bylo ve větší míře pěstováno, vedle našeho jablka panen
ského by mělo zaujmouti druhé místo jako jablko obchodní. Nikdo by ne
chybi l, kdo by při půdě a poloze pro míšenské jablko zpL'1sobilé dobře chtěl 
zúrokovati kapitál v budoucnosti a založil sady větších rozměrů míšen-
kým štěpem. 



ČÍS. 24. 

RENET A BLENHEIMSKÁ. 

GOLD-REINETTE VON BLENHEIM. - REINETTE CE BLENHEIM, 



Piívod a roz
šlře n I. 

Poloha. 

P~da . 

Vzrtl st. 

Stanoviště . 

Tvar stromu. 

RENETA BLENHEIMSKA. 

Mohlo by se vytýkati normálnímu výběru odrůd ovocných pro naše 
obvody, že není v něm dostatek jablkových odrúd velkých, které 
zvl ášť u našich pěstitelů oblíbeny jsou, af jsou dobré chuti neb ne_ Možné 
takové výtce zabr3něno jest toutc odrůdou, patřící mezi jablka velká 
a so us třeď u jící v sobě všechny nejlepší vlastnosti od dobrých jablek 
žádané. 

Původu jest angli ckého, a le jest již rozšířena v celé střední Evropě. 
V Americe tvoří valnou část rozsáh lých tamějších plantáží jabloňových 
a přináší pěstitellim dob rý zisk. Na Moravě jest značně rozšířena a 
oblíbena a to hlavně pro svoji velikost a úhlednost. Nejvíce ze všech k rajl'1 
naš ich pěstuje se na západní Moravě a daří se jí tam dobře . 

.Reneta blenheimská prospívá dobře v západní Moravě, čímž jes t tedy 
dokázáno, že i v jiných našich d rsnějších krajích se může s dobrým pro
spěchem pěstovati, a domněnka , jakoby se daři l a jen v teptých, chráně

ných polohách, není odůvodněn a. J ed iný rozdíl p ři chráněn é a otevřen é, 

c hl ad nější poloze jest, že v prvé jest záhy úrodnou, kdežto v chladnějším 
místě sice strom velmi dobře roste, a le jest později a méně úrodný, avšak 
dosahu je za to vyšš íh o stář í. 

Jako se strom spokojí též s drsnější poloho u, tak také nečiní zvlášt
ních nároků na půdu ; dostačí mu pů da i štěrkovitá, je-li přiměřeně hluboká 
a není-li mokrá. 

Vzrůstu jest velmi bujného, tvoří velkou, širokou, nízkou korunu, silný 
kmen i větve v korun ě . Dřevo kmene a větv í není dost houževnaté a trpí 
zhusta rakovinou, proti mrazům a větrům jest však dosti otužilé. Leto
rosty vyvinuj e velmi dlouh é a silné v menším počtu a proto nebývá koruna 
jeho hustá. Plodonosný ch větv iček nasazuj e dostatečn ě a jest tedy často 
úrodná. List má velký, tmavozelený a na spodn í st raně plstnatý. Ve školce 
roste bujně, l eč n e tvoř í docela rovné km eny; tloušťky nabývá př i měřené. 

Vysazuje se jen do zahrad domácích neb velkých uzavřených štěpnic; 
na veřejná mís ta se nesází, poněvadž ovoce jest lákavé a strom ncvy
vinuje dost vysokou korunu. 

Na stá lé stanovi š tě se vysaz uj e ve tvaru vysokokmenném; polo
kmeny nebývají úhledné a široké větve by přílišně překážely při chůzi 

a obdělávání p ů dy kolem nich. Pro tvary zákrskové hodí se nej lépe; hodí 
se dob ře pro jehlance, zákrsky keřovité, jako pro palmety, kordony a j. 
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Zákrsky této odrůdy jsou velmi úrodné a rodí velmi velké a krásné 
ovoce. 

Kvete málo, ale přes to rodí dobře a často, poněV'adž květy se 
dobře oplodňují. 

Ovoce rodí velké, až velmi velké, sploštělého neb kulovitého tvaru, 
povrch plodu není úp ln ě hladký, zdá se, jakoby byl hrubě hrbolovitý a ne
rovný; u všech plodí'1 to ovšem není pozorovati. Změna tvaru plodu mívá 
za následek mylné pojmenování této odrůdy, jelikož se pěstuje několik 
druhú zlatých renet této podobných. 

Kalich má velký, otevřený, krátkolistý a jest v široké, dosti hluboké 
prohlubince; obkalíší jest hladké, miskovíte a někdy rezivé. 

Stopka jest dřevnatá, slabší a krátká a jest v hlubokém, úzkém, 
zhusta rezivém dí'llku. Plod, třeba velký , dobře drží na stromě. 

Barva plodu jest zlatožlutá, na straně sluneční červeně žíhaná neb 
rozmytou červení úplně krytá. Cetné tečky hnědé, skvrny rezivé zavi
ňují částečnou drsnost povrchu celého plodu. Slupka jest hladká u plodu 
bez rzi, jinak jest poněkud drsná. 

Dužnina pří uzrání jest velmi jemná, chruplavá, tuhá, šťavnatá, barvy 
žluté a chuti sladce navinulé, okořenělé. Dužninou svojí řadí se dobře mezi 
renety zlaté a těžko činiti rozdílu ku př. mezi dužninou zlaté zimní par
mény, renety orleanské a j. v. a odrůdou touto. 

Počín á zráti v prosinci a při dobrém uložení se dá držeti do dubna. 
Se stromu se má bráti pozdě na podzim, podobně asi jako reneta kožená 
zimní, teprve v prvé polovici měsíce října , dříve očesána na lůžku vadne 
a nenabývá pravé chuti. Cesatí se musí opatrně, jednotlivě a pečlivě roz
tříděná ukládá se do komory. Pro dopravu na trh balí se do papíru a vlny 
dřevěné, aby se nepomačkala, neboť jest přílišně citlivá a každé sebe 
menší poranění jest hned viditelno. Dobře zachovaná dosahuje na ovoc
ném trhu a u obchodníkí'1 lahůdkami dobré ceny a rychlého odbytu jako 
ovoce stolní. 

Využitkovati se může různě; slouží hlavně za ovoce tabulové; plody 
jakosti třetí a čtvrté se mohou sušiti, víno z nich vyráběti a i povidla 
upravovati. Avšak asi nikdy nepřijde k tomu, aby se reneta blenheimská 
zužitkovala jiným způsobem, nežli jako ovoce stolní, protože i menší 
plody jsou úhledné a dají se jako takové dobře zpeněžiti. 

Reneta tato by se měla pěstov-;ati co nejvíce v našich ovocných 
zahradách a to nejen ku zvýšení zájmu pro naše ovocnářství, nýbrž též 
ku prospěchu pěstitelů samých. 

Květ. 

Ovoce. 

Kalich . 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Oozránl 
a česáni. 

Zužitkováni. 
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JADRNÁČ PARKERŮV. 

:Puvod a roz-
š lřen i. Jablka „koženáči" jsou nadmíru oblíbena u každého pěstitele, ze-

jména však u spotřebovatele, a to ovšem vším právem, neboť každá šedá 
odrůda má skutečně nejlepší vlastnosti. U nás se daří veškeré kožené od
růdy dobře a proto zařaděny tři nejlepší do normálního výběru našich 
odrůd ovocných. 

Dle pojmenování bude to snad odrůda původu anglického, odkud se 
poznenáhla šířila po Evropě a Americe. Nyní se pěstuje ve všech konči
nách států, kde pěstování ovocných stromů poměry dovolují. Na Moravě 
se pěstuje též v zahradách i v stromořadích jednotlivě a považuje se 
všude pravidelně za jinou koženou renetu; správné pojmenování málo
kdo zná. Osvědčil se u nás dobře; af pěstován ve tvaru kterémkoli, 
vždycky jest to strom zdravý a úrodný. 

1Po1oha. Strom daří se nejlépe v krajinách vlhčích a chiadnějších, v teplých a 
suchých polohách rodí ovoce malé a mnoho opadává. Leč ve vysokých 
krajích pěstován nesnese přímých drsných severních neb východních 
větrC1; sebe výše nad hladinou mořskou pěstován netrpí tolik, jako když 
jest drsným větrům vystaven. 

~uda. Pl'1du má rád vazčí, úrodnou a vlhčí, v suché a kypré půdě tak asi 
jako v suché poloze mívá ovoce malé. 

vzrúst. Vzrůstu jest prostředně silného, korunu tvoří vysokou, kulovitou, ne 
přílišně hustou, kmen slabší, však zdravý. Letorosty mívá dlouhé a tenké , 
temně hnědočervené barvy. List má velký, nápadně úzký, slabý, silně 

ozubený a na spodní straně částečně vlnatý. Plísním vzdoruje dobře a 
housenky jej tak nepoškozují jako odrůdy jiné. Ve školce roste přimě
řeně v každém tvaru. 

stan ov iště. Vysazuje se do zahrad domácích, štěpnic, polí, k cestám a silnicím; 
pro vysoký vzn1st a neúhledné ovoce a pro svou houževnatost zvlášť 
způsobilým jest pro osazování posledních míst. 

Tvar stro mu. Lze ho pěstovati jako vysokokimen, polokmen, jehlanec, zákrsek ke-
řovitý a každý jiný tvar zá1uskový, při všech tvarech jest vděčný, rodí 
každoročně pěkně vyvinuté a úhledné plody. 

Květ. V době květu není choulostivý, dobře se oplodňuje i za počasí ne-
příznivého. 

o voce. Ovoce rodí prostřední velikosti, kulovitého, ke kalichu částečně 

zúženého tvaru; povrch má hladký, nikdy ne hranatý neb větší neb menší 
velikostí té neb oné poloviny znetvořený. Svým tvarem upomíná na 

I 
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koženou renetu podzimní a jelikož i rezivostí jsou sobě tyto odrůdy po
dobny, jest mnohdy těžko je od sebe rozeznati. V půdě nepříznivé zůstá
vají plody malé, které jest pak vůbec těžko poznati. 

P lod má kalich polootevřený neb uzavřený, dlouholistý, zelený, 
vlnatý; prohlubinka k,alichová jest široká, mělká, hladká ,neb jemně 
hranatá. 

Stopku mívá krátkou neb podlouhlou, tenkou, hnědou, dřevnatou 

a částečně vlnatou ; dů lek stopečný hluboký, úzký a nazelenalý. Stopka 
jest na stromě proti větrům svojí krátkostí a pevností dobře chráněna. 

Celý plod pro jemný rezivý povlak jest barvy světle skořicové. Zá
kladní barva jest světle zelená a při úplném dozrání žlutá, leč neproniká 
rezivý povlak a jen málo kdy se stane, že na stinné straně prokmitne 
poněku d více. Při úplném uzrání nabude plod šedo-zlato-žluté barvy a 
liší se touto nápadně od jiných odrf1d kožených. 

Slupku má jemnou, slabou, která tlaku nevzdoruje a podléhá lehce 
pohmožděninám. 

Dužnina jest velmi jemná, šťavnatá, na počátku tuhá 1a chruplavá. 
později měkká, barvy nazelenalé, pak světle žluté, chuti velmi jemné, 
cukernaté, navin ulé, okořenělé. Složením svým upomíná dužnina na ně-
které zlaté renety, jako jest ku př. jadrnáč ribstonský a j. v., a celou řadu 
jich svojí výbornou jakostí předčí. 

Doba zrání nastává až v prosinci a nežli počne uzrávati, jest velmi 
tv rdé. Po uzrání se dá držeti až do jara, jestliže by lo v pravý čas oče
sáno a dobře uloženo. Jako kožená jab lka vůbec, tak i jadrnáč Parkerův 
se nemá před 10. říj nem česat i , předčasně očesán propadá témuž osudu, 
jako všichni koženáč i , totiž při nejlepším uchování zvadne, nenabude ná-
ležité chuti a ztrácí na ceně. česati se má opatrně, j edno tl ivě a pozorně 
se donáší a ukládá do ch ladnýc!J sklepů na lísky ve dvou, nejvýše třech 
v rstvách. V zimě nutno plody častěji proh lédnouti a sebe méně otlačené 

neb nahnilé hned odstran iti; opatření toto jest nutné, poněvadž lehce tato 
odrůda podléhá h nilobě. Před uzráním se dá toto jablko dopravovati bez 
zvláštního obalu i na vzdál enější trhy; obyčejně se balí zplna do s udů. 

Na trhu se těší téže oblibě jako všechny kožené odrůdy, ano ještě 

více jest ceněno pro svůj zlatožlutý nádech, jehož při úplném dozrání 
nabude. 

Kalich. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česáni. 

Zužitkovati je možno všest ranným způsobem: jest velmi dobré jako z užitkováni. 

jablko tabulové, dá se dobře sušiti, dá se z něho víno a jiné záchúvky 
upravovati. 

Kožených jablek každoročně na trzích se nedostává; obchodníci 
ovocem by vysoké ceny platili za ně a proto jest nejvýš na čase, aby 
se jich dostatek pěstovalo . Podmínky pro pěstování všech odrůd jablek 
kožených, obsažených v normálním výběru, jsou v našich krajích velmi 
příznivé. Zejména jadrnáči Parkerovu se daří ještě dobře tam, t. j. ve 
vysokých polohách našich, kde již se nedaří reneta kožená podzimní, 
proto by se měl nejvíce rozmnožovati a rozšiřovati. 



ČÍS, 26. 

RENET A ANANASOVÁ. 
ANANAS-REINETTE. - REINETTE ANANAS. 
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RENETA ANANASOVÁ. 

Snad není jediné odrůdy jablkové, která by se mohla rovnati, pokud 
se týče chuti dužniny, tomuto jablku; náležíť ono k nejcennějším a kdyby 
vlastnosti stromu byly takové jako ovoce, pak by to byla odri°1da nepře
konate lná. 

Původ jeho není znám. Staří pěstitelé je nikde neznali, z čehož se dá 
souditi , že jest původu novějšího. Rozšířeno jest ve všech evropských 
zemích, zejména však v Tyrolsku a Štyrsku. Na Moravě se pěstuje též 
ve všech novějších zahradách ovocných; staré stromy nelze v žádné za
hradě nalézti. Leč nemusí to býti důvodem pro to, že jest to odrůda no
vější, u nás málo zavedená, může to zaviňovati předčasné odumírání 
stromů tohoto jablka. 

Strom potřebuje polohu proti severním větrům chráněnou, nechť se 
nachází ve vyšších neb nižších krajích. U nás se nejlépe daří v obvodu I. 
Zde dosahují plody největš í velikosti a krásy. V ostatních obvodech se též 
daří, obzvláště v 11. a III., al e plody zůstávají vždy menši. 

Půdu miluje čerstvou, vlhčí, vazčí a úrodnou; vysazovati ho do 
starých zahrad neb vůbec míst, kde již ovocné stromy se nacházely, bylo· 
by věcí velice pochybenou. V půdě suché, lehké neb dokonce písčité se 
nedaří. Pro pěstování zákrsků křovitých nutno půdu zvlášť dobře při
praviti, má-li přinášeti tato kultura kýžený výnos; patřičné prohloubení, 
vápnění a pohnojení mělo by vždy sadbu předcházeti. 

Vzrůstu jest poznenáhlého, roční přírůstek jest krátký, za to hutný. 
Korunu tvoří kulovitou, malou a hustou; kmen má rovný, hladký, dosti 
silný a větve v koruně husté a též silné. Dřevo jest složení měkčího a 
podléhá lehce rakovině a hnilobě zejména v místech, kde se mu stanoviště. 

nezamlouvá. Letorosty vyvinuje krátké, rovné, silné a hustě olistnělé. 

Špičky letorostů některý rok nezdřevnatějí náležitě a trpí za silnější 
zimy. Krátkých plodonosných větviček vyvinuje hojnost a zjednodušuje 
tím ošetřování zákrsků tvaru kteréhokoliv. List má bohatý, velký, hustý, 
tmavozelený, na povrchu lesklý a ve spodu vlnatý. 

Ve školce roste pomalu; vysokokmen vyžaduje několik roků, nežli 
se patřičně vyvine. Mnozí majitelé školek, aby se dříve dopěstovali vy
sokokmenu, používají mezišlechtění, není toho však nevyhnutelně třeba, 
jelikož, i když vyžaduje o 1-2 roky delšího pěstování, tvoří vždy silné„ 
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rovné a hladké kmeny. Dle vzrůstu, letorostů a listu lehce lze· poznati 
renetu ananasovou jak ve školce, tak i na stálém stanovišti. 

Vysazuje se jen do zahrad uzavřených, pro veřejná místa se nehodí stanoviště . 

pro úhlednost ovoce a svoji choulostivost, nanejvýše, že by se vysadila 
do štěpnic poblíž obytných stavení. 

Pěstuje se jako vysokokmen, polokmen a zákrsek kteréhokoliv tvaru. Tvar stromu . 

Pro zahrady domácí uzavřené jest nejzpůsobilejší pěstována jako polo
kmen. K cíli nejintensivnějšího využitkování jest nejvýhodnější pěstovati 
ji ve tvaru křovitém. Iiodí se též velmi dobře pro pěstování kordonů 
vodorovných i jiných miniaturních tvarů . .Řez u žádného tvaru nezpůso
buje obtíží, jelikož vývin plodonosných větviček jest pravidelnější, nežli 
u odrůd jiných. 

Kvete dosti bohatě, květy nejsou choulostivé, snesou chladno i vlhko, Květ . 

oplodňují se následkem toho velmi dobře a strom jest každoročně úrodný . 
Ovoce rodí prostředně velké, nachází-li se v dobrých poměrech, jinak ovoce. 

bývá ovoce malé. Též mladší stromy rodí ovoce mnohem větší než starší. 
Tato špatná vlastnost jeho odstrašuje mnohého pěstitele od pěstování. 

Tvaru bývá ovoce úhledného, pravidelného, kulovitě podlouhlého, až 
homolovitého neb vejčitého . 

Kalich má otevřený neb polootevřený s dlouhými lístky kalicho- Kalich . 

vitými a jest v docela mělké a í1zké, velmi jemně žebírkované pro
hlubince. 

Stopku má krátkou, tenkou neb i dužnatě dřevnatou, a vyčnívá 

z úzkého, často zadužnatělého zeleného důlečku. Na stromě drží stopka 
dobře a není se co obávati ot lučení větrem plodu se stromu. 

Slupka plodu jest silná, jemná, před otřením mdlá, otře-li se, lesklá, 
při uzrání zlatožluté barvy, bez jakékoli červeně. Ve žluti jest mnoho 
zelených a hnědých teček; tyto tečky dodávají plodu zvlášť pěkného vze-
zření a lze lehce dle toho také tuto odrůdu poznati. Přiložená reprodukce 
znázorňuje plod ještě úplně nevybarvený a proto jest barvy bleděžluté, 
jinak jest ve lice věrně provedena. 

Dužnina jest jemnozrnná, kyprá, barvy žlutobílé, chuti sladkovinné, 
velmi příjemně okořeněné. Svojí chutí předčí mnoho našich velmi do-
brých odrůd a docílí-li se i za menší plody vyšší ceny, lze to přičísti jenom 
výtečné chuti. Dužnina nepodléhá přes svou jemnost hnilobě ani tlaku. 

Uzrává koncelm listopadu a udrží se úplně čerstvá až do února; ucho
vána v přiměřené komoře neb sklepě, během této doby nevadne ani ne
hnije a zůstává stále velmi úhlednou. Češe se opatrně se stopkou a ne
porušený m kalichem jednotlivě, roztřídí se přesně na 3-4 velikosti a 
jakosti a uloží do přechovávácí místnosti. 

Na trh dá se dobře dopravovati balená v koších, bednách neb i su
decih; tuto vlastnost velmi cení u této odrůdy obchodníci ovocem a platí 
za ni proto nejvyšší ceny. Jest ovšem celá řada odrůd, které se dají při 
lehkém obalu též dobře bez škody na trh dopravovati, leč jakost dužniny 
se nijak nevyrovná renetě této. Jak již předem řečeno, na trhu reneta 
ananasová má vždy velmi dobré ceny a prodává se jako zvláštní od
růda tabulová. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česáni. 
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zuž itkováni. V domácnostech se dá upotřebiti všestranně; je výtečná jako ovoce 
stolní, možno z ní vyráběti víno a povidla, a sušiti se dá též velmi dobře. 
že však jest to jablko prvého řádu pro požívání ve stavu čerstvém, nikdy 
se jiným způsobem nezužitkuje. 

Při renetě ananasové jest želeti toho, že nedosahuje vyššího stáří a 
za nemalou řadu let po vysazení rodí malé plody. A však uváží-li se, že 
jest hned po vysazení každoročně úrodná a ovoce její se velmi dobře 
platí, přece jen se doporučuje co možno nejvíce ji pěstovati, neboť úroda 
v mladých letech vše vynahradí. 



ČÍS. 27 . 

JA DRNÁČ RIBSTONSKÝ. 

RIBSTON PEPPI-NG. - PEPIN RIBSTON. 
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JADRNÁČ RIBSTONSKÝ. 

H.ned po „zlaté zimní parmé11ě" přísluší mu prvé místo mezi zlatými 
renetami, a jak již u popisu zmíněné parmény uvedeno, v budoucí době 
o primát na Moravě bude s touto zápasiti. Již pojmenování a také další 
jméno anglická granátová reneta označují původ této odrůdy v An
glicku, a sice v okolí R.ibstonu. Z Anglie se záhy rozšířila v Americe, kde 
právě tak, jako v Anglii se pěstuje ve velkém množství a jest první z těch, 
které rozšiřovaly dobrou pověst amerického ovocnářství; po celé Evropě 
jest již také rozšířena. 

Na Moravě se pěstuje asi velmi dlouho, jsouf zde stromy staré. 
Nejvíce jest rozšířeno jablko toto na Valašsku, leč též pod názvem zlatá 
reneta. Kde jest rozšířeno v nížinách, bývá tam dosti rezivé a říkají mu 
„červené kožoušky"; u nás totiž, jak jest trochu jablko rezivé, již jest 
„kožoušek", velké jablko ovšem „kožuch". 

Daří se lépe v polohách vyšších, chladnějších jako teplejších, proto 
polohy našeho Valašska se mu nejlépe zamlouvají. Nesmí se tam ovšem 
vysazovati na svahy přímým severním větrům vystavené, na svazích 
proti všem ostatním světovým st ranám obrácených se daří dobře. V niž
ších vinorodých krajích nutno voliti pro ně stanoviště v rovině a nížině 
s vlhčím ovzduším. V suché poloze podléhá přílišně nemocím a hmyzu 
škodlivému. V našem normálním výběru odrť1d ovocných jest vřaděn 
do 1.-V. obvodu, což jest zajisté dobré doporučení. 

Půdu vyžaduje především vlhčí a vazčí; je-li dosti úrodna, strom 
dosahuje vyššího stáří a přináší p1lody velmi pěkně vyvinuté. V půdách 
suchých ve vzrůstu krní a nasazuje proto mnoho, leč malých plodů, které 
tr pí i plísněmi. Též rakovinou bývá zatížen. p,řílišná úrodnost jeho vy
žaduje mnoho živných látek, proto nutno pť1du častěji přihnojovati. 

Strom roste dosti bujně od svého mládí až do vyššího stáří. Ve školce 
bez mezišlechtění tvoří přiměřené, hutné kmeny. Vysazen na určité 

místo roste vesele, tvoří nepříliš velkou, poněkud sploštilou hustou 
korunu, která vyžaduje zejména z mládí pečlivého prořezávání. Vysa
zen -li do polohy a pť1dy vyhovující, pak jest velmi úrodný a přináší stejně 
v yvi nuté plody jakosti výtečn é. 

Letorosty mívá dlouhé, nerovné, vlnaté, vedle méně dlouhých leto
rostli tvoří mnoho krátkých hrotů plodonosných. List řídce na letorostech 
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nasazený jest dosti velký, vlnatý na spodní straně a následkem toho 
nápadně šedý, čímž lehce jest znatelný. Všem plísním vzdoruje list dobře . 

Vysazuje se do zahrad domácích, sadů ovocných, otevřených, po- stanoviště. 
dél stok, příkopů neb svodnic; zejména dobře se mu daří kolem luk neb 
na úpatí mírně skloněných svahů . Vysazovati jej u cest a silnic se pro 
plochou korunu nedoporučuje. 

ttodí se pro vysokokmeny, polokmeny, jehlance i všechny ostatní Tvar st romu. 

tvary zákrskové . Miniaturní tvary, jako kordony vodorovné, svislé, 
tvary v podobě U neb stromky květináčové a j. jsou velmi úrodné, bez 
zvlášť pečlivého řezu. Neméně jsou vděčné zákrsky keřovité; není lepší 
odrůdy pro zakládání rozsáhlých sadi"1 ovocných keřovitých. Žádný 
pěstitel by nepochybil, kdyby založil tvuto odrlldou na sebe větší ploše 
ovocné sady keřovitými zákrsky. 

Kvete sice záhy, avšak květ jeho je.;t velmi otužilý, rychle odkvétá 
a tím uniká různým škůdcům a dobře každoročně nasazuje. Kvete bo-
hatě v přiměřených půdách, za to v půdách chudých jen poskrovnu 
květu přináší. 

Plody rodí prostředně velké, až velké, tvaru kulovitého, vyššího neb 
i sploštělého; povrch plodů jest hladký bez vyvýšenin, hran neb žeber, 
k obkališí se též některé plody poněkud zužují a připomínají na tvar par
mény zlaté zimní, a proto často za tuto bývá zaměňován. 

Kalich má malý, zelený, uzavřený, který jest v mělké, široké pro
hlubince. Obkališí jest hladké neb mírně hranaté a rezivé. 

Stopka jest krátká, slabá, dřevnatá a tr čí v nepříliš hlubokém a ši
rokém rezivém důlku stopečném. U mnohých plodf1 vyskytují se v důlku 
stopečném sval rezivý, který stopku ku straně zatlačuj e. 

Slupka jest dosti silná, hladká, neb následkenl rezivosti poněkud 
drsná, barvy základní zlatožluté; na straně s lun eční jest barva základní 
kryta mdJou červení, ve které se ještě objevují sem a tam temné kar
mínové žíhy. Do červeně jsou promíchány rezivé skvrny a tečky, tak 
že není červeň nikdy úplně čistá . I v polostínu bývají plody načervenalé 

a částečně rezivé na straně světlé. Nejvíce rezivosti jest kolem dúlku 
stopečného a v obkališí. 

Při normálních plodech jest dužnina velmi jemná, kyp rá, šťavnatá, 
přes to dosti tuhá, chuti neobyčejně příj emné, okořenělé , sladko navinulé. 
Při tomto jablku jest soulad okořenělosti takový, že těžko říci, zdali 
převládá příchuť rozmarýnová neb muškátová. Výtečná jakost dužniny 
řadí tuto odrůdu mezi nejlepší naše zimní jablka tabulová. 

Uzrává již počátkem listopadu v krajích teplejších a koncem listo
padu v krajích chladnějších a udrží se při dobré jakosti až do konce 
března. Češe se opatrně jednotlivě koncem září neb začátkem října, při 
česání jadrnáč ribstonský není choulostivý, má dosti silnou slupku a té 
doby tuhou dužninu a nežádá proto zvláštní pečlivosti při přenášení a 
ukládání. V komoře neb sklepě možno i více vrstev plodů na sebe po
ložiti. 

Květ. 

Ovoce. 

Kalich. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a č esán i. 
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zužitkován i. Jak již předem uvedeno, jest jadrnáč ribstonský jabtko tabulové 
T. třídy, předčí daleko svojí jakostí parménu zlatou zimní a jiné zimní od
rC1dy, jest také proto na trhu velice ceněn. Další jeho dobrá vlastnost a 
způsobilost pro trh domácí a vývoz jest lehkost balení, neboť se dá baliti 
do beček bez jakéhokoliv proložení a snese při tom nejdelší dopravu velmi 
dobře. Na trhy místní se ovšem balí pečlivě více k vůli úhlednosti do 
hedvábných papírů a vlny dřevěné a vkládá se do bedniček neb košíků. 
Nemenší cenu jako ovoce tabulové má též jako ovoce hospodářské; plody 
III. jakosti se zpracují na víno nebo se suší, vaří se z nich výborná povidla; 
každý tento výrobek jest jakosti velmi dobré. 

Plody našeho vyobrazení pocházejí z Valašska se stromu vysoko
kmenného a dokazují, že jest to odrůda pro naše kraje velice způsobilá. 
Proto zasluhuje největšího rozšíření ve všech našich krajích. kde se 
strom této odrůdy daří. 



ČÍS. 28. 

JADERNIČKA MORAVSKÁ. 

GULDERLING MÁHRISCHER. - GULDERLING DE MORAVIA. 
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JADRNIČKA MORAVSKÁ. 

Puv~1i0~ 1~oz· . Celá řada odrůd ovocných povstala bez umělé pomoci nahodilým 
pěstováním. Před drahnou dobou , kdy ještě šlechtěn í ovocných stromů 
bylo méně známo, pěstováno mnoho s tromů planých a mezi nimi se vy
sky tla často odrůda cenná, která dále semenem rozmnožována byla. 
Takovýmto způsobem asi povstala též tato odrůda . „Jadernice", „jader
ničky" to znamená u našeho obyvatelstva na Valašsku vypěstovati 
strom z jádra; výrazu „semenáč" tam neznají. Jablko toto jest bez 
odporu původ!J moravsko-valašského; v těch krajích jest velmi rozší
řeno, dává se mu přednost před všemi jablkovými odrůdami, každý 
tamějších obyvatel je zná a obchodníci ovocem j~ v těch krajích zvlášť 
vyhledávají. Stromy tam jsou prastaré, při svém vysokém stáří zdravé 
a úrodné. Mimo Valašsko naše jest také značně rozšířeno v Lašsku a Kra
vařsku; a také v jiných krajích Moravy se s ním setkáváme. Jmenují je 
ved le svrchu uvedeného jména také „jablko vinné" , „vinary" a „roz
marýnky" (na jihu Moravy). Na Kravařsku má název správný „jader
ničky", leč německým tamějším pěstitelům toto původní pojmenování 
nedostačilo a nazvali je v poslední době „chroupě kravařské" (Kuhlán der 
Gulderling). Poci tímto názvem se uvádí v seznamech německých ma
jitelů školek ovocných. 

Poloha. Strom se daří ve všech krajích Moravy, vsadí-li se do vyhovující 
půdy, prospívá v krajích vinorodých i hornatých výše položených; 
v původním kraji ·valašsku vysazen jest mnohdy na místě nepřízni

vým větrům vystaveném a pře.c se mu daří dobře; jeho tvrdé složení 
dřeva jest toho příčinou . 

Puda. Půdu žádá především dostatečně vlhkou a vazkou; je-li zvlášť 

úrodná, tím ovšem mu lépe slouží, ale vezme zavděk i půdou méně úrod
nou . V písčité, lehké, ky pré a suché půdě se mu nedaří. 

vzrůst. Vzrůstu jest prostředního, korunu tvoří vysoce kulovitou, hustou; 
ve vyšším stáří nabývá koruna tvaru poněkud sploštilého, při tom však 
větve se přílišně nesklánějí. Kmen, jakož i větve jsou dostatečně silné, 
hutného složení, vzdorují tuhým zimám a nemocím. Koruna v mládí 
žádá do 4.-5. roku každoroční pravidelný řez a později častějšího pro
říznutí, aby přílišně nezhoustla; husté koruny rodí menší ovoce . Leto
rosty má dlouhé, slabší, rovné, tuhé a tmavohnědé barvy a poněkud ojí-
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něl é. Pupeny na letorostech jsou si lné, vlnaté a vždy se dobře vyvinují. 
List jest prostředně velký, dlouhý, úzký, silný a lesklý; na výhonech 
není hustě nasazený. Ve školce roste přiměřeně, tvoří rovné, dosti silné, 
zdravé, hutné kmeny, avšak potřebuje střídavý řez. 

Vysazuje se do zahrad domácích , štěpnic a polí; pro svoji přílišně stanoviště . 

košatou korunu a í1hledné, lákavé ovoce se k silnicím, cestám neb na jiná 
veřejná mí ta nesází. 

Pěstuje se jako vysokokmen a polokmen, do menších zahrad, kde Tvar stromu . 

by tyto dva tvary zaujaly mnoho místa, dobře se hodí též jako jehlanec 
neb zákrsek keřovitý. Pro jiné tvary, poněvadž rodí ovoce jen prostřední 
velikosti, se nedoporuču.ie. 

Po vysazení při svém dosti dobrém vzrůstu nasazuje málo plodo- Květ. 

nosných pui:;jenů; teprve asi v 12. roce začne kvést a rodit a pak rodí 
často, ale ne mnoho, což jest ve prospěch vývinu ovoce, které bývá stejno-
měrně vyvinuto. V době květenství není choulostivý, květy i za méně 
příznivého počasí se dobře oplodlíují. 

Ovoce rodí ' prostřední velikost i, tvaru pravidelného, vej čitého neb ovoce . 

i méně pravidelného , k jedné straně více sraženého; tvar tento povstává 
ze s i ln ějšího vývinu jedné poloviny plodu. Od obkališí až k důlku sto
pečnému se táhnou tři neb i více dobře znatelných hrubý ch hran, které 
zakončují až v důlku stopečném. Tyto hrany přispívají velice k úhlednosti 
plodu a vyvracejí domněnku, že tato odrůda jest totožnou s jablkem 
rozmarýnovým tyrolským. U mnoha plodů ta.hne se také od kalíšku až 
k dů l ku stopečnému nápadný ostrý šev; také tuto vlastnost nemá žádná 
odrůda tomuto jablku podobná. Celkem jest jablko tvaru velmi krásného. 

Kalich u zavřený, hrubolistý a zelený jest v mělké, úzké, jemně neb Kalich . 

hruběji hranaté a žebírkované prohlubince; obkališí jest nerovné pro 
hrany se po pfodu táhnoucí. Prohlubinkou kalichovou a obkališím upo-
míná na jablka ovčí hubičky, a někteří obchodníci, zejména cizozemští, 
je tak nazývají. 

Stopku má krátkou, silnou, df.evnatou, hnědou; na stromě c!rží dobře stopka. 

a jest někdy ve velmi úzkém, jindy zas o něco širším hlubokém důlku 
stopečném . 

Barva plodu jest bíle žlutá a jen u plodí'1 plnému slunci vystavených Barva. 

vysky tuje se slabý rumělkový nádech, rozprostírající se více na spodní 
části k dů l ku stopečnému. Ostatní plody zůstanou úpině čisté, světlé 

barvy . Tečky, rezivost, bradav ice a pod. se nikdy neobjevují. Slupku 
má velmi jemnou, lesklou, hebkou, zdán livě mastnou a přec dosti pevnou, 
že lehce poškození nepodléhá. Příbližně jako tvar tak i barva a jemnost 
slupky dodává plodu velmi příjemného vzhledu. Vedle všech těchto do-
brých v lastností slupky má jednu v lastnost špatnou a to jest, že podléhá 
lehce černé skvrnitosti. Pilný pěstitel však mliže tuto zameziti pilným po
s t ři kováním stromu směsí roztoku ska lice modré a vápna. 

Dužnina jest tuhá, velmi jemnozrnná, šťavn atá, barvy čistě bílé a Dužnina. 

chuti sladkonavinulé, příjemně okořenělé; při své jemnosti netrpí tlakem, 
lehce nehnědn e ani nehnije. 
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:g:~!~I. Uzrává v říjnu a udrží se do května. Češe se koncem září, opatrně, 
jednotlivě a ukládá do sklepů ve dvou, nejvýše třech vrstvách na lísky. 
Tříditi se dá lehce, jelikož různost velikosti plodu není velká; dostačí, 

když jest na tři neb čtyři velikosti roztříděno. Tříditi se má vždy, po~ 
něvadž za plody I. a II. jakosti možno utržiti slušné obnosy . V příbližně 
vlhkém sklepě přes zimu uložené nevadne a nemoučnatí, zůstává svěží 
a šťavnaté až do května. 

Jest to vývozní jablko prvé třídy; každou sebe. delší dopravu dobře 
snáší. 

zužitkován i. Plody I. a II. jakosti balí se jednotlivě do papíru hedvábného, pro-
kládají barevnými odstřižky jemného papíru a zasílají se v bedničkách 
neb íihledných košících. Ill. neb IV. jakost se může zasílati v sudech 
a koších. Na trhu jest velmi hledáno, ačko liv jest zřídka zastoupeno, 
poněvadž obyčejně je obchodníci skoupí v zahradách a vyvezou. Plody 
na naší reprodukci jsou vyžádány od jednoho obchodníka, který dovolil 
je vzíti z hromady z rozsáh lé zahrady. Též pěstitelé ponechávají si pro 
vlastní potřebu větší část této odrl'1dy v domácnostech. · 

Zužitkovati se dá všestranně; jako ovoce tabulové jest neoceniteln 6, 
neboť při své nezměněn é znamenité jakosti se může požívat od pod
zimku až do května; poněvadž jest velmi šťavnaté, cukernaté a navi
nulé, dá mnoho výborného vína; suš iti se může a povidla se z něho upra
vují. 

Jadernička moravská, jako náš ori ginál, má pro nás dalekosáhlý vý
znam a jest jen litovati, že již dříve nebyly šíř ej i seznány znamenité 
v lastnosti jablka tohoto a nerozmnožovalo a nepěstovalo se v takovém 
množs tví, jak toho zasluhuje . Nejenom v 1průvodním její kraji, nýbrž 
po celé Moravě, kde tomu půda dovoluje, by se mělo pěstovati ne ve 
statisících, ný brž v millionech. jako hlavní odrůda zemská. 
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JABLKO BOSKOPSKÉ. 

SCHÓNER AUS BOSKOOP. - BELLE DE BOSKOOP. 
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JABLKO BOSKOPSK~. 

Novým odrůdám ovocným se v poslední době nepřikládá zvláštního 
významu a proto velmi pomalu razí sobě cestu u našich pěstitelů. Nelze 
však nově zavedené odrůdy hromadně zavrhovati, vždyť se najdou 
mezi nimi také odrůdy velmi dobré a k takovým patří rozhodně jablko 
boskopské. Vypěstováno bylo v Iiolandsku a pro svou výtečnou jakost , 
úrodnost a jiné dobré vlastnosti rychle se rozšiřovalo po celé .Evropě. 

Po náležitém poznání zařaděno pak mezi odrůdy doporučené ku pěsto
vání ve velkém. V poslední době se u nás pěstuje a rozšiřuje ze školek 
ovocných v značném množství a lze očekávati, že se tak bude díti i na 
dále a to ještě v rozměrech větších. 

Strom se daří nejlépe v nížinách, na úpatích strání, úžlabinách a p. , 
ať jsou tyto v polohách nižších neb vyšších, není to tedy nijak odn1da 
choulostivá. Pro svou otužilost vřaděna jest mezi odrť'1dy pro všechny 
naše obvody se hodící. 

Pi'1du miluje vlhčí, vazčí, aniž by musila být zvlášť úrodná. V suš
ších půdách roste strom tento též dobře, leč ovoce bývá malé . 

V z růst stromu jest bujný, ve školce tvoří pěkné rovné a silné kmeny. 
Vysazen na určité místo roste bujně dále, tvoří vysokou kulovitou, siln ě 
rozvětvenou korunu. Při svém bohatém vzrůstu jest velmi úrodný. Kmen 
má rovný a silný, netrpí rakovinou. 

Vysazuje se do zahrad domácích, štěpnic, podél cest a silnic, vů
bec hodí se pro všechna místa, kde jabloně vysokokmenné pěstovati 

možno. 
Jest způsobilý pro pěstování vysokokmenů, polokmenů a všech tvarů 

zákrskových. Obzvláště se hodí ku pěstování jako zákrsek keřovitý, 
neboť náleží k oné známé „čtverce" pro pěstování keřovitých zákrskť'1 

nejzpůsobilejší, k níž patří vedle této odrůdy „reneta kmínová", „zlatá 
zimní parména" a „krasokvět americký". Pěstováno-li v jakémkoliv 
tvaru, vždy jest velmi úrodné při jednoduchém ošetřování. Svými vlast
nostmi veškerými podobá se značn ě renetě kaselské. 

Nekvete příliš bohatě, avšak květy jeho vzdorují dobře nepříznivým 
vlivům a tak přes to jest každoročně úrodný. 

Ovoce jest prostřední velikosti, tvaru sploštěle kulovitého, bez ja
kéhokoliv vyhranění. Jak z vysokokmenů tak i ze zákrsků jsou vždy 
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plody stejnoměrné, není ve tvaru jejich žádného zvláštního rozdílu, jaký 
se jeví při mnohých jiných odrůdách. 

Kalich mívá uzavřený neb polootevřený a jest v široké, dosti hluboké, 
jemně žebírkované prohlubince. 

Stopka jest dlouhá neb i krátká, silná, dřevnatá a trčí v hlubokém, 
úzkém, rezivém důlku stopečném. Na stromě drží dobře. 

Slupka plodu jest žlutozelená a při úplném uzrání žlutá, na straně 
sluneční červeně v přerušených pruzích žíhaná; červeň bývá někdy až 
temná. Celý plod jest narezivělý, proto jest slupka drsná. Tečky jsou 
četné, po celém povrchu rozptýlené. 

Dužnina jest žlutobílá, ve lmi jemná, šťavnatá, chuti částečně oko
řenělé a sladkonavinulé. 

Zraje koncem měsíce listopadu a udrží se až do března. Musí býti 
náležitě ve vhodné komoře neb sklepě ovocném uloženo, aby přes zimu 
nevadlo. Na stromě se má ponechati na podzim co nejdéle, neboť brzy 
očesáno vadne asi tak jako jablka kožená. V nižších krajích se může oče

sati asi po 20. září a ve vyšších polohách se ponechá o 14 dní déle na 
stromě. Při česání není choulostivo; tou dobou jest dužnina jeho ještě 

úplně tvrdá a nepodléhá tak lehce pohmoždění. Po očesání se plody roz
třídí asi ve tři neb čtyři jakosti a uloží do komory ovocné. 

Jablko boskopské patří mezi nei!epší obchodní jablka, neboť snese 
snad každou dopravu; dá se dobře baliti do sudů, beden i košů bez jakého
koliv pečlivějšího obalu a proložení. Plody, které se dodávají na trh jako 
tabulové prvé jakosti, nutno ovšem baliti přiměřeně. 

V domácnostech se požívá po většině jako jablko čerstvé, leč hodí 
se k sušení, na výrobu vína a na zpracování ovoce jiného zpf1sobu. 

Za nedlouho, až pěstitelé a konsumenti ještě lépe poznají všechny 
dobré vlastnosti tohoto jablka, nabude teprve onoho významu, který mu 
skutečně náleží. Ve francii, Německu a j. ve velkých rozměrech vysa
zují tuto odrůdu. 

Kali ch . 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Oozránl 
a česán i. 

Zužitkováni. 
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VEJLÍMEK. 

U našich majitelů zahrad jest jméno „vej!ímek" velmi známé a 
dá se z toho souditi, že jest to jablko velmi starého původu . 

Jako u všech nejstarších odrůd ovocných není známo, odkud původ 
mají, tak také i o této odrůdě není známo, kde jest její domovina. Roz
šířeno jest hlavně v chladnějších zemích střední Evropy, teplých krajů 
nemiluje, jinak by již bylo i v těchto více rozšířeno. 

Na Moravě jest jablko velmi známo, jenom že jméno „veilímek" 
se často vyslovuje „ valník" a „ velínek". Název „ vei!ímek" se používá 
velmi často pro jablka žlutá a to asi z toho důvodu, že se zde pěstoval 
a doposud pěstuje také „veilímek žlutý". U odborníků se nevede pod 
správným názvem, ti je nazývají „jablko štětínské". 

Strom prospívá lépe v krajích hornatých, jako v nížinách a rovi
nách, v chladnějších polohách jest zdravější, nepodléhá tolika nemocím, 
jako v teplejších polohách. 

Půdu žádá velmi úrodnou, hlubokou a přiměřeně vlhkou, a to z té 
příčiny, poněvadž vzrůstá v mohutný vysokokmen; v půdách se mu 
nezamlouvajících trpí velice rakovinou. 

Vzrůst jeho není pěkný; zpočátku roste slabě, nestejně, přes to vy
vine velkou, vysokou, sploštěle kulovitou korunu, jejíž větve se schylují 
k zemi. Kmen tvoří též silný a korunovou kostru ne hustou. Letorosty má 
dlouhé, slabé, ojíně l é a tmavohnědé barvy. List má velký, silný, tmavo
zelený, v přiměřené houšfce na letorostech nasazený. 

Ve školce neroste dobře; řídící výhon jeho jest slabší a postranních 
větviček vyvinuje mnoho, které vyžadují častého zaštipování a odřezá
vání a kmenu přes pečlivé ošetřování na výšce ani síle pravidelně ne
přibývá. 

Pěstuje se s nejlepším prospěchem v zahradách domácích, ve štěp
nicích a na pastvinách. Pro silnice se pro svoji plochou a svislou korunu 
nehodí. Jestliže se doporučuje též pro osazování pastvin, pak se to děje 
z toho důvodu, poněvadž vzrůstá ve velký vysoký strom, který dosahuje 
vysokého stáří, a ovoce jeho před uzráním jest odporné; také jeho řídká 
široká koruna činí jej velmi zpť1sobilým pro tato místa. 

Vysazuje se ve tvaru vysokokmenném; pro zákrsky kteréhokoliv 
tvaru se nehodí. 
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Po vysazení na stálé stanoviště delší dobu to trvá, nežli náležitě 
nasadí plodonosné pupeny. Až po uplynutí 10 až 15 roků počne snad 
každoročně kvésti a čim více stárne, tím jest úrodnější. K jeho pravi
delné úrodnosti v jistém stáří přispívá též jeho pozdní květenství a menší 
choulostivost květů proti chladnům. 

Ovoce rodí prostředně velké a velké, stejnoměrné, takže různost 
ve velikosti není tak nápadna jako u jiných odrůd; ani stáří stromu nemá 
vliv na velikost a různost plodu, neboť staré stromy, pokud jsou zdravé, 
přinášejí tak pěkně vyvinuté plody jako stromy mladší. Tvaru jest 
sploštile kulovitého neb sploštilého; čtyři i více tupých širokých hran 
č i ní často plod nepravidelným, leč nepravidelnost tato není na úkor 
úhlednosti jeho, naopak stává se jí charakterističtějším. 

Kalich mívá obyčejně uzavřený, dlouholistý, zelený, poněkud vlnatý, 
a sedí v mělké, přiměřeně široké, jemně hranaté prohlubince. Obkališí 
bývá dle toho, jak jest plod hranatý, více neb méně nerovné. 

Stopka jest velmi krátká, dužnatá, zelená a vězí v hlubokém, úzkém 
dolíčku stopečném. Na stromě drží dobře, takže i nejbouřlivější vítr 
ji nepoškozuje. 

Základní barva plodu jest světle zelená a při dozrání žlutozelená, 
jest však kryta z větší části krásnou, charakteristickou karmínovou 
červení; na sluneční straně přechází červeň karmínová až v krvavou. 
P o celém plodu vyskytují se četné tečky hnědé a bělavé. U mnoha plodů 
viděti velké černé skvrny od plísně černé pocházející. Slupka jest jemná, 
hladká a při uzrání plodť1 mastná. 

Dužnina jest tvrdá, jemná, velmi šťavnatá, nazelenalá, chuti navinule 
sladké. 

Uzrává v prosinci a při nezměněné jakosti se udrží až do května 
i déle. Češe se koncem září a ukládá do sklepů neb komor ovocných ve 
větších vrtsváoh; přes zimu nevadne a zůstává šťavnaté až do konce. 
Patří k nejlepším vývozním jablkům, dá se dobře bez většího nákladu 
baliti a též na větší vzdálenosti zasílati. Na trhu jest hledáno; obchod
níci ovocem je dobře znají již od dávných dob a dobrá jeho pověst do 
nynějška se udržela. V jarní době na trzích svojí nápadnou karmínovou 
barvou nápadně poutá kupující a jest ozdobou trhu. 

Jest to výtečně jablko tabulové, obzvláště pro toho, kdo má rád 
chuť dužniny pikantně kyselou. K hospodářským účelům se hodí též velmi 
dobře; dá se sušiti. velmi dobré víno z něho vyráběti, povidla vařiti. 
V kuchy ni ku přípravě příkrmů se může používati od podzimku až do léta. 

Tam, kde jest vhodná půda pro vejlímka, by se měla jeho kul
tura obnoviti a rozšířiti, ale zdá se, že, místo aby stromů této odrůdy 
přibývalo, jich ubývá a to asi proto, že se chybuje ve volbě jeho stano
viště. 

Květ. 

Ovoce. 

Kalich. 

Stopka. 

Barva 

Dužnina. 

Dozranl 
a česanl. 

Zužitkovanl. 
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RENETA KMÍNOVÁ. 

Puv~,ie~ i'.· oz- Reneta kanadská, pařížská, hranatá, ramburová, nazývá se též tato 
prastará odrůda. Odkud se k nám dostala neb jakého jest původu, není 
známo; domnívají se, že pochází z Francie, poněvadž se však jmenuje též 
reneta kanadská, možno, že jest pl'1vodu kanadského. Na Moravě se 
pěstuje od nepamětných dob, leč ne v takové míře, jak by toho zasluho
vala; jest nevysvětlitelno, proč taková vzácná 'odrůda nenašla náleži
tého rozšíření. Že se u nás pěstuje dlouho, tomu nasvědčuje také okol
nost, že vedle této odrůdy vyskytla se nová odrůda, a sice reneta kmí
nová pruhovaná, která má svůj původ na Moravě a jest značně roz
šířena. Místy vyskytuje se též třetí odrůda renety kmínové a to reneta 
kmínová šedá (kožená), která jest totožná s renetou kmínovou a liší se 
od ní pouze svým plným koženým povlakem. Reneta kmínová má nel
více jmen ze všech jablek na světě. 

Poloha. Strom daří se nejlépe ve vyšších polohách na místech chráněných 
proti přímým severním větrům; mírné chráněné svahy s vlhčím ovzdu
ším jsou proň nejlepším stanovištěm. V suchých polohách mívá ovoc e 
malé a mnoho červivé. a v polohách pří l išně vlhkých trpí mrazy a rako
vinou. 

Puda. Půdu žádá dobrou, přiměřeně vlhkou, spíše vazčí jak kypřejší. Ná-
ležitým př ihnojováním pl'1dy se docílí u této odrůdy neobyčejných úspě
chů při úrodnosti a velikosti plodů; není snad jiné odrůdy, která by za 
každé pohnojení byla tak vděčnou jako tato. 

vzrust. Vzrůst stromu jest bujný v mládí , ve školce se dá dosti dobře pě-
stovati do vysokokmenů; netvoří docela kolmé kmeny, což však ne
dává podnět ku používání mezišlechtění. Na u rčitém stanovišti roste 
též velmi bujně, tvoří dosti velikou, ploše kulovitou korunu, se silně od
stávajícími a hustými větvemi. Letorosty tvoří četné, dlouhé a silné 
s hustým tmavozeleným lesklým a tuhým listem . Má-li býti koruna pa
třičně úrodná, vyžaduj e pečlivého prořezávání. 

stanoviště . Vysazuje se do zahrad domácích a štěpnic otevřených, po případě 
i na místa veřejná, ne četně navštěvovaná. Pro cesty a silnice nelze re
netu kmínovou doporučiti, jelikož tvoří plochou, kardinálu žíhanému 
podobnou korunu, která chlizi a jízdě překáží. Pokud se týče plodt°i. 
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strom ten hodil by se dobře pro místa veřejná, protože jsou to plody ne
úhledné a kyselé. 

Pěstuje se jako vysokokmen a zákrsek kteréhokoliv tvaru, méně Tvar stromu. 

jako polokmen. Pro zákrskové tvary jest to nejlepší odrůda vůbec, nechť 
se již pěstuje jako jehlanec nebo jako kordon vodorovný, vždy jest velmi 
úrodný. Rez snáší velmi dobře a nevyžaduje mnoho řezání. Nejvděčnější 
ze všech tvarí'i jsou zákrsky keřovité, také se považuje tato odrůda za 
nejvhodnější pro tuto ku lturu a zakládaj í se z ní v poslední době na n'.'lz-
ných místech sady obrovských rozměrů. 

Kvete pozdě a zdlouhavě. a tím, možno říci, každoročně nějaké množ
ství květů nepříznivým vl iví'1m uniká, oplodní se a strom přináší ročně 
úrodu. 

Qivoce rodí velké, až velmi velké, tvaru sploštilého, pětihranného; 
hrany se táhnou široce od obkališí přes celý plod až do okolí stopečného. 
Tvar plodu se mění polohou, výživou neb tvarem stromu; nacházíme 
plody až nápadně spl oštělé a hned vedle toho vysoké, při obkališí. značně 
zúžené neb i k jedné straně sražené, kterážto poslední vlastnost jest vů-· 

bec u libernáčů charakteristickou. 
Kali ch má velký, otevřený neb polootevřený, a jest týž v široké, 

hluboké neb mělké nepravidelně hranaté prohlubince. Obkališí mívá 
5 nestejných hran, které se rozbíhají po celém plodu. 

Stopka jest krátká, silná, dřevnatá, drží dobře na plodonoši a jest 
v hlubokém, širokém a rezivém důlku stopečném. 

Základní barva slupky jest světle zelená, při úplném uzrání zlatožluUt 
nádechem nazelenalým; na s l uneční straně bývají některé plody mírnč 

hnědočerveně zbarveny. Po ce lém plodu rozprostírají se rezivé skvrny, 
které mnohdy větší část plodu pokrývají. četué temně rezivé tečky, 
roztroušené hu stěji neb řidčeji po celém plodu, dodávají plodu zvláštního 
vzezření a Ju pka vypadá, jakoby byla kmínem posypána, od kteréžto 
vlastnosti povstalo pojmenování reneta kmínová. Dále jest slupka 
silná, pro rezivost d rsná, jinak hladká a lesklá. 

Dužnina jest počátkem světle žlutozelená, později při úplném uzrání 
žlutobílá, chru plavá, šťavnatá, chuti sladkonavinulé, okořenělé; jest však 
choulostivá a každé sebe menší otlačení má za následek hnilobu, proto 
nutno při každé přílež itosti s tímto jablkem co nejopatrněji zacházeti. 

Zraje počátkem prosince, ve vysokých polohách bývá k jídlu až na 
vánoce; ve vhodných sklepích neb komorách uloženo udrží se do dubna 
a května, aniž by vadlo; dobrá tato vlastnost jest neocenitelnou, neboť 
na jarních ovocných trzích takové zachovalé, nezvadlé plody docilují nej-
vyšší ceny. 

Trhati se musí s největší opatrností, jednotlivě, do košů vyložených 
látkou neb dřevitou vlnou, a též ukládání musí se díti s největší opa
trností. Po sčesání se roztřídí dle jakosti plodů a to co nejpřesněji, je
likož za plody prvé jakosti docílí se na trhu cena značná. 

Květ . 

Ovoce. 

Kalich. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Do zrá nl 
a česáni. 

Jest to jedna z nejcennějších odrůd trhových, která jako ovoce stolní zužitkováni. 

i jako hospodářské má vždy nejlepší odbyt. Kromě upotřebení jako ovoce 
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čerstvé též ku výrobě vína, sušení a úpravě povidel jest velice způ

sobilá. 
Renetu kmínovou, třeba nedosáhla u nás nejvyššího stáří a dosti 

rakovinou trpí, přec dlužno co nejvřeleji ku všeobecnému rozšiřování 
doporučiti. Jestliže předčasně odumírá, však za svého života přinesla tolik 
úrody , že to vyváží úrodu jiných odrůd , které vysokého stáří dosáhly. 



Č:ÍS . '.32. 

RENET A KOŽENÁ ZIMNÍ. 

GRAUE FRANZÓSISCHE REINETTE. - REINETTE GRISE FRAN <;:AISE. 



Puvod a roz
šlřenl. 

Poloha . 
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RENETA KOŽENÁ ZIMNÍ. 

Kdo by neznal „kožoušky", jež jsou dle náhledu pěstitelů i spotře
bovatelů nejlepší jablka zimní. Jenom že se každému jen poněkud šedému 
jablku říká „kožené", ci. zatím těch šedých odrůd jest celá řada. Nyní, 
které šedé jablko jest asi to pravé naše kožené, které od nepamětných 
dob v našich krajích se pěstuje? Dle našeho normalního výběru odrůd 
ovocných pojaty 3 odrůdy kožených jablek, z kterýchž toto jest pravé 
kožené zimní. 

Rozšířena jest tato reneta u nás značně, leč nacházíme jen staré 
stromy aneb docela mladé, v nové době vysázené. V mezidobí starých 
a mladých stromů byla u nás rozšiřována reneta kožená p o d z i m n í 
a také některé jiné kožené odrůdy. Žádná ze všech těch ostatních roz
šířených odrůd není tak cenná jako tato. Odborníci ji nazývají reneta 
šedá francouzská, a dle toho se soudí, že jest původu francouzského, není 
to však nijak zaručeno. Pěstuje se v celé Evropě, pokud jest známo, již 
několik set roků a těžko proto zjistiti její původ. 

Na Moravě jest rozšířena značně a to ve všech krajích, což nejlépe 
pozoro~r :iti na výstavách ovoce, kam přichází ze všech šesti obvodů, 
leč po i-ídku odevšad. Jest nejvýše na čase, aby se této pravé renetě 
kožené zimní věnovala největší pozornost a rozšiřovala se co nejvíce, 
aby snad nevymřela; žádné jiné kožené jablko by ji nenahradilo. Plody 
našeho vyobrazení pocházejí se stromu vysokokmenného, který měl 
mnoho nasazeno, jsou tedy menší; také dlouho panující sucho zavinilo to, 
že jsou malé, za to vybarvení jest charakteristické, přirozené. 

Strom se daří ve všech našich krajích dosti dobře, nezařaděn však 
do obvodu vyšších poloh a to hlavně proto, poněvadž v letech vlhkých a 
chladnějších plody se dobře nevyvinou a třeba v pozdní době očesány 
vždy vadnou. Ve IV. a V. obvodu by se náležitě vyvinovaly a v zimě 
snad nevadly, kdyby se strom vysazoval do úplně chráněných, proti 
severním větrům krytých míst, jako jsou kotliny, nížiny, úpatí proti 
jihu obrácených svahů a p. Jako náhrada za koženou zimní renetu do
poručena jest pro vyšší polohy reneta kožená podzimní, která jest pro 
tyto polohy vdmi cennou odrůdou. V obvodě I., II. a III. nutno pro ni 
voliti místa proti západu a severo-západu obrácená, tedy chladnější a 
vlažnější. Poblíž lesů větších se jí daří snad nejlépe. 
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Půdu žádá úrodnou, vazkou, hlubokou, vlhčí jak suss1; pro suss1 
půdy se nehodí; strom by rostl dosti dobře i v těchto půdách, avšak ovoce 
by rodil velice drobné. V přílišně vlhkých půdách bývá napaden rako-
vinou a trpí nachlazením. 

Strom roste bujně od svého mládí až asi do prostředního stáří, po 
tomto čase poněkud ve vzd1stu ochabne, přece však jako vysokokmen 
vytvoří mohutnou, vysokou, širokou a kulovitou korunu, zdravý kmen 
a silné, nepříliš hustP- větve. Letorosty vyvinuje silné a kožnaté. Ve 
školce roste taktéž bujně a tvoří silné zdravé kmeny. 

ttodí se k osázení všech možných míst. hodí se dobře do zahrad 
domácích, štěpnic otevřených i do polí, podél cest a silnic, leč vzhle-
dem k tomu, že musí býti ovoce ponecháno ze všech odrůd jablkových 
nejdéle na stromě a v době podzimní by na stromech znepokojováno 
bylo, nedoporučuje se pro osazování veřejných míst, ačkoliv se hodí 
1 pro tato místa výborně . Na lukách, trávnících, níže položených past-
vinách se daří zvláště dobře. 

Pilda. 

Vzrilst. 

Stanoviště. 

Pěstuje se ponejvíce jako vysokokmen, méně jako polokmen a jako Tvar stromu 

zákrsek. Který pěstitel však by hodlal pěstovati ve své menší zahradě 
dobrou koženou renetu, pak jako jehlanec neb zákrsek keřovitý jest tato 
odrůda též velmi úrodná a dá se bez namáhavého řezu dobře pěsto-
vati. 

Kvete na jaře později a rychle, a proto se dobře oplodňuje; často Květ . 

rodí až přes rok, za to pak bohatě. 
Ovoce rodí prostřední velikosti, tvaru sploštile kulovitého, pravi·· ovoce. 

delného, ku stopce bývají plody velké širší a u obkališí tupě zúžené; 
větš í plody někdy mírně hranaté, menší neb prosth;dně veliké jsou vždy 
pravidelně kulaté. 

Kalich bývá zpravidla uzavřený, má malé lístky špičaté, a dlouho Kalich. 

po očesání se udržují zelené; nachází se v mělké, prostorné, jen někdy 
žebírkované prohlubince. 

Stopka jest krátká, až polodlouhá, dřevnatá, trčí v dosti hlubokém stopka. 

1ízkém důlku stopečném a drží dobře na stromě; v suchých neb opačně 
v přílišně vlhkých letech neb půdách stopka předčasně v kloubku u plodo-
noše se uvolňuje a ovoce opadává. 

Základní barva slupky jest sivě zelená a podrží tuto barvu až do Barva. 

pozdního jara, pak teprve poněkud sežloutne. U plodů slunci vysta
vených jest sluneční strana hnědočervená, i ve stínu rostlé plody mívají 
červený nádech, l eč jak základní tak i červená barva bývají úplně kryté 
rzí a jen slabě prorážejí. Ve stínu rostlé plody nejsou zplna rezivé, nýbrž 
jsou nepravidelně rezivě skvrnité a síťované. a barva základní i červená 
mezi skvrnami a síťováním přichází k platnosti. Rez jest u tohoto jablka 
nápadně drsná a nevypadá lákavě a říkají mu proto také někde ška-
redka. Plody na naší reprodukci jsou až mnoho červené, byly však tak 
zbarveny následkem sucha, toho roku panujícího; v jiných vlhčích letech 
nebývají tak pěkné. 

Dužnina bývá na počátku bíle zelená, při úplném uzrání zeleno- oužnina. 

žlutá, kyprá, jemnozrnná, přiměřeně šťavnatá, chuti velejemné, okoře-
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nělé (fenyklové), sladkonavinulé a přitrpklé. Jakost dužniny zť1stává 
I tenkráte dobrou, když jablka zavadla. Mnozí se domnívají, že toto jablko 
vůbec musí zavadnouti, má-li býti dobré, a též odvozují od zvadlosti po
jmenování jeho, jest prý měkké jako kť1že. 

Uzrává v prosinci a v chladném sklepě neb komoře uloženo vy
drží až do příštího roku do měsíce srpna. V teplejším sklepě v létě mouč
natí, ale nehnije. 

Na stromě musí býti ponecháuo co nejdéle, aby se úplně vyvinulo: 
před 1 O. říjnem by se česati nikdy nemělo. Zejména v krajích výše po
ložených by se mělo pozdě očesati. Proto, že jest to odrůda s tuhou 
dužninou a nátlaku vzdorující slupkou, nevyžaduje při česání takové opa
trnosti jako odrůdy choulostivější. Češe se ovšem též jednotlivě, zejména 
jedná-li se o plody stolní, třídí se náležitě a ukládá ve větších vrstvách 
na lísky ve sklepě neb komoře. 

Na trhu místním i světovém jest tato odrůda velmi dobře placena 
a to jako ovoce tabulové. Přes to, že víno z ní vyrobené předčí v chuti 
mnohá jiná, přece nikdo ji nezpracuje na mošt, každý uchová sebe menší 
plody pro jarní a letn í spotřebu jako jablko stolní. Pro vývoz jest to 
jablko neocenitelné, při balení bečkovém (sudovém) docela jednoduchém 
snese nejdelší dopravu. Na místní trh se dopravuje v košících, proloženo 
jednoduchými papíry. J ednotlivě do papíru se balí jen při zvláštních pří
ležitostech . 

Pravá reneta kožená z imní, jak již naznačeno, poznenáhlu se vy
tlačuje jinými koženými od růdami a jest hlavně u odborníků méně zná
mou , nasvědčuje tomu tento zajímavý případ: Před několika roky byl 
jsem požádán jedním majitelem velkých a vzorných zahrad ovocných 
v měsíci srpnu o pojmenování jedné dobře zachovalé od rť1dy jablkové. 
Na první pohled jsem poznal naše staré jablko kožené zimní a s krát
kým popisem jsem jablka opětně majiteli vrátil. Za krátkou dobu se mne 
uvedený majitel tázal, jak jest to možné, že pět jiných odborníků každý 
jináč a žádný správně odrúdu tu pojmenovali, kterým současně k určení 
zaslána by la. Po ná ležitém vysvětlení uvěřil, že jest to možné. Záleží 
tedy na našich pěst ite lích, aby když strom sobě zaopatřují, žádali vždy 
pravou koženou zimní renetu , která vydrží až do nových jablek. 

Rychlé rozšíření této odrů dy závisí hlavně od školkářských závodů. 
ty nechť vyh ledávaj í a množí pravou českou koženou renetu zimní. 



ČÍS. 33. 

JABLKO KRÁTKOSTOPKÉ KRÁLOVSKÉ. 

KÓNIGLICHER KURZSTIEL. - COURT PENDU. 
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JABLKO KRÁTKOSTOPKÉ KRÁLOVSKÉ. 

Pilvš~~e~i'.·oz· Plnou měrou zaslouží sobě toto jablko své pěkné jméno, a ten, 
kdo jemu toto jméno propl'1jčoval, byl si toho vědom, jakého významu 
tato odrůda pro zvelebení ovocnářství míti bude. Od pradávných dob 
se toto jablko pěstuje a šíří ve všech ovocnářských krajích, aniž by se 
vědělo, odkud pochází. Nechaf je vy pěstoval kdokoliv, a nechť jest kde
koliv domovinou, jest lhostejno, avšak tolik se říci o něm musí, že velmi 
dobře doplňuje normální sortimenty všech zemí a státú, pokud do nich 
zařaděno bylo. 

Na Moravě se pěstuje také, ale jenom ponhnu, a jelikož naši pěstitelé 
neznají vlastnosti stromu ani ovoce, zústá vá nepovšimnuto i ztrácí se 
při sklizni mezi ovoc1:; méně cenné anebo jako strom menšího vývinu 
krní a hyne předčasně mezi stromy silného vzrůstu. Kde se pěstuje neb 
na trhu se objevuje, tam mu říkají také „kožůšek červený"; pod jménem 
pravým je neznají. 

Poloha. Strom prospívá hlavně v polohách středních a vyšších s ovzduším 
vlhčím, leč nesmí býti drsným větrúm vystaven. Nejvhodnějším stano
vištěm v těchto polohách jsou mírné svahy neb roviny, úžlabí a nížiny 
proti severním a severovýchodním větrl'1m chráněné. 

Puda. Púdu žádá dobrou, úrodnou, vazkou, dostatečně vlhkou, aniž by mu-
sela být hluboká; v lehčí a sušší půdě jest vzrůst jeho příliš zakrnělý 

a ovoce, které rodí, zť1stává malé. 
vzrust. Vzrúst stromu jest poněkud zakrnělý a podobá se velice vzrústu 

„renety ananasové"; z mládí roste trochu silněji, ale brzy po vysazení 
ochabne a vyvinuje jen prostředně velkou, kulovitou, hustou korunu. 
Kmen i kostra korunová jsou též je11 prostřední síly, ale za to jsou velice 
houževnatého složení. takže i silným větrúm vzdorují. Letorosty vyvi
nuje v mládí dosti dlouhé, přiměřeně silné, hustě olistnělé, později slabé 
a krátké, silně vlnaté . Plodonosných větviček mívá hojnost a kdyb y 
u některého tvaru přec se jich žádoucí množství nevyvinovalo, pak pra
v idelným řezem se dají lehce vypěstovati. List má malý neb prostředně 
velký, tmavozelený a na spodní straně světle zelený, silný, středem silně 
prohnutý a hustě na letorostu nasazený. Dle listu a koruny vúbec pozná 
se lehce tato odrť1da. Ve školce roste přiměřeně a tvoří pěkné, rovné 
kmeny. 
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Vysazuje se do zahrad domácích, štěpnic, polí, k si lnicím a cestám. stanoviště. 

Vy jímaje zah rady domácí, ve kterých těžko vhodné opatření provésti, 
měl by se tento strom vysazovati samotný a neměl by se míchati s od
růdam i jinými, zejména u silnic by se toto opatření mělo dodržovat, aby 
nepovstala stromořadí nestejná a nesouladná. Pro úzké silnice, cesty 
nebo vl'1bec mísca, která nemají být mnoho zastíněna, jest toto jablko 
zvlášť dobře způsob il é, jelikož má malou korunu. 

Pěstuj e se jako vysokokmen, polokmen, jehlanec, zákrsek keřovitý Tvar stromu. 

a každý další tvar. Šlec h těn na svatojančeti francouzském bývá při tva-
rech malýc·h, jako kordonech vodorovných, svislých a stromcích hrnco-
vých velmi vděčným. 

Na jaře pučí a kvete nápadně pozdě, již jsou všechny stromy odkvetlé 
a on pořáde ještě stojí zde holý, až· pak, když se netřeba obávati pozdních 
mrazů, začne kvést. Tím se vysvětluje jeho každoroční úrodnost a také 

· zpl'1sobilost pro vyšší kraje. 

Ovoce rod í prostředn í ve likosti a jen za zvlášť příznivých poměru 
také velké, tvaru veli ce sp lošti lého„ úhledné ho; vyskytují se též případy, 
že jest sploštile kulovité. Úhlednost bývá někdy porušena u některých 
plodi'.'1 jednou vyšší a si l nější polovinou. 

Kalich má otevřený, velký, zelenolistý a částečně vlnatý a jest v ši
roké a hluboké proh lubince. 

Stopku má krátkou, silnou, dřevnatou, pevně na plodonoších držící; 
dů l ek stopečný jest úzký, hluboký a orezivělý. 

Základní barva plodu jest svět l e zelená, za úplného dozrání zlatožlutá, 
jest však z větší část i kryta ka rmínovou červen í buď rozmytou neb nepra-
vide ln ě hustě žíhanou a tečkovanou ; větší neb menší červenost závisí 
od toho, jak mnoho plody jsou s lunečním u svět l u vystaveny. Slupka jest 
od jemného rezivého nádechu a tečkování poněkud drsná. 

Dužnina jest tuhá, chruplavá, šťavnatá, barvy nažloutlé a chuti 
s ladkonavinulé a velmi jemně okořeně l é . Všemi vlastnostmi dužniny jest 
dokázáno, že patří toto jablko mezi renety zlaté. 

Uzrává až v pros inci a držeti se dá v dobrém sklepě až do května. 
O co na jaře strom pozděj i kvete, o to později nutno ovoce na pod
zim česati; podobně jako kože né jablko z imní a podobné lehce vadnutí 
podléhající odr ůdy by se nemělo česat i před 10. říjnem, dříve očesáno 
v adne a dužnina houbovatí. Jednotlivě očesané uloží se do nepříliš su-
chého sklepa ve větších vrstvách a když uzrálo, přeloží se do vrstev 
menších . 

Dopravovati se dá pro svoji tuhou slupku a dužninu v bečkách ba
lené daleko . Jako snad všechny zlaté renety tak i tato má na trhu dobrý 
odby t za ceny s lušné; smíšena mezi jablky jinými pozbJ'.'vá na trhu svého 
vý znamu a měla by se sem dodávati vždy zvláště a tříděna. 

Květ. 

Ovoce. 

Kalich. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česání. 

V domácnostech slouží za ovoce tabu lové, suší se, vaří se z něho zužitkováni. 

povid la, a konečn ě i na úp ravu vína se hodí; jakmile zavadlo, pak nelze 
z n ěho víno vyráběti . 
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Krátkostopka královská jest jablko hospodářsky velmi cenné, pro 
naše poměry se velmi dobře hodící, neboť , jak z uvedeného vidno, vy
hovuje snad každému pěstiteli i spotřebovateli, a proto by se měla těšiti 
větší pozornosti; odrůda jest to velmi vděčná a každému, kdo ji pěstuje, 
v plné míře náklad a námahu vynahradí a odmění. 



čís. 34. 

RENETA BAUMANNOVA. 
BAUMANN'S REINETTE. - REINETTE BAUMANN. 
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RENETA BAUMA NOVA. 

Puv~ťře~{oz- Jest pl'1vodu francouzského a pro svou úhlednost a trvanlivost, pak 
velkou 11 rodnost a pěkný vzrl'1st stromu rychle se po všech částech 

Evropy, pokud tyto pro pěstování jabloní zpl'1sobilými jsou, rozšiřovala. 
Ani naše kraje tedy neuzavřely se před ní a jablko toto na celé Moravě 
našlo vděčné pěstitele. Rozšířena jest v zahradách ponejvíce v krajích 
Valašských a jmenují ji „jablko římské" . Leč jest též rozšířena i v kra
jích jiných. U našich pěstite lú jest pro svoji vel ikost a zejména červenou 
barvu velice oblíbena. Na trhu se nevyskytuje mnoho, jelikož ji pone
chávaj í pěstite lé ponejvíce pro vlastní spotřebu . 

Poloha. Strom není v poloze vybíravý, daří se mu v polohách nižších i vyš-
ších; pro své houževnaté dřevo a vzdorovitost proti zmrznutí možno jej 
dokonce vysazovati i do naš ich poloh nejvyšších, v těchto polohách 
ovšem se musí proň vy hledávati svahy proti severu chrá něné. Na sta
nov išti v úž labinách, nížinách, kde neburácejí západní větry, se daří 
nejlépe. 

Puda. Jako každá jabloň tak i tato miluje půdu í1rodnou a to tím více, po-
něvadž jest to ndrůda velmi úrodná a rodí poměrně veliké ovoce. Přes 
to se daří dosti dobře v pl'1dách l ehčí ch a sušších, leč nerodí tak 
velké ovoce jako v púdě v lh čí a vazčí. 

vzrůst. Roste dosti bujně ve svém mládí, zejména ve školce tvoří silné, leč 

ne přílišně rovné kmeny; zákrsky se dají ve všecli tvarech ve školce 
dobře prováděti. Na svém určitém stanovišiti nevzrl'1stá v si lný strom. 
obyčejně zl'1stává ve své výv inu za jinými odrůdami. Tvoří sploštěle 

kulovitou, prostředně velkou, s iln ě rozvětvenou a listnatou korunu. 
Koruna vyžaduje častějšího prořezání, což jí však neškodí. Při 

náležitém ošetřování jest reneta Baumannova velmi úrodná, vždy zdravá, 
nepodléhá rakovině ani jiným nemocem. Letorosty mívá si lné, plstnaté, 
a list polovelký a na povrcliu velmi lesklý. 

stanoviště . Vysazuje se ponejvíce do zahrad uzavřených a sice z té příčiny, že 
její ovoce jest od počátku svého výv inu velmi lákavé a proto pro ve
řejná místa nezpú sob ilé . Do sadi'.'1 otevřených velkých rozměrů by se též 
mohla s dobrým prospěcliem vysazova ti. Pro vysazování podél cest a 
silnic se nehodí též pro svoji nízkou korunu . 

Tvar stromu. Pěstuje se jako vysokokmen. po lokm en a pak v každém libovolném 
tvaru zákrskovém; př i všech těchto tva rech jest stejně vděč,ný. Nasa-
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zuje vždy hojnost plodonosných větviček, nevyžaduje jako zákrsek mnoho 
řezání a lehce v pěstování každého tvaru na určitém stanovišti pokra
čuje. Neméně jest to vděčná odrůda, pěstuje-l i se jako zákrsek keřovitý 
na větších plochách. 

Kvtte bohatě, v době květenství není choulos_tivá, pozdní mrazíky Květ. 

jí neubližují a proto často přináší úrodu. 
Ovoce rodí prostředně velké a velké, tvaru sploštělého, někdy ovoce. 

mírně hranatého a tím se stává, že jedna strana bývá silnější. 
Kalich u zavřený a jen sem a tam u plodt°1 velkých polootevřený Kalich. 

jest v široké hranaté prohlubince. 
Stopka bývá krátká nebo polodlouhá, silná , drží dobře na větévce stopka. 

a jest ve hlubokém, úzkém, éástečně orezivělém důlku stopečném. 
Základní barva slupky jest žlutozelená a při (1plném uzrání úplně Barva. 

žlutá, leč základní barva bývá kryta, zejména při plodech na výsluní , 
červení krvavou neb temně karmínovou . Plody rostlé poněkud od slunce 
odvráceně bývají pěkně červeně žíhané. Na straně jest slupka mdlá, po 
očesán í a otře ní velmi lesklá a hladká. Příjemná červená barva této 
odn'.'idy jest u obchodn íků velmi ceněna a dosahují plody na trhu násled-
kem toho vždy slušné ceny. 

Dužninu má šťavnatou, tuhou, při úplném dozrání křehkou. U plodů Dužnina. 

pěstovaných v drsných krajinách zt°1stává dužnina do konce tuhou, což na 
jakost žádného zvláštního v livu nemá. Chuti jest sladkonavinulé, příjemn é 
a barvy žlutobílé. 

Uzrává v prosinci a udrží se v dobré komoře neb sklepě do března. a0%~~i~\. 
Ceše se v druhé polovici měsíce září jednotlivě a ukládá se ve více 

vrstvách na lísky do komor ovocných. Dobrou vlastnost má toto jablko. 
že jako odrů da zimní i dříve očesan á nikdy nevadne, ovšem jakost duž-
niny není pak nikdy tak jem11á, jako při plodech v pravý čas česaných . 

Při česání není třeba zvláštního opatření, jelikož tuhost dužniny té doby 
toho nevyžaduje. Po očesání jest nutno přesně plody tříditi, neboť ná
sledkem veliké úrodnosti bývají velmi nestejně vyvinuty. Jest to jedno 
z nejlepších našich tržních jablek; vel ikost, úhledný tvar, barva. hutnost 
dužniny a jiné dobré v lastnosti vábí vždy dostatek koupěchtivých. Radí 
se k nejlepším jablkům vývozním, bez zvláštního pečlivého obalu do 
beček, beden i košů mí'1že býti dopravováno do největších vzdáleností 
a neutrpí nikdy takové pohmožděniny, které by měly za následek hnilobu. 

Používá se jako jablko stolní, ale jest též velmi způsobilé na výrobu zužitkovan1. 

vína, sušení a úpravu jiných záchůvek ovocných. 
R.eneta Baumannova patří k oněm odrt'.'1dám, které rodí hned a mnoho, 

a doporučuje se proto k největšímu rozšíření. 



ČÍS. 35 . 

JABLKO ZELENÉ KNÍŽECÍ. 

GRUNER FORSTENAPFEL. - POMME DE PRINCE VERTE . 
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JABLKO ZELENÉ KNÍŽECÍ. 

Na muohá naše místa veřejná, pro ovocnářství způsobilá, jest nutno 
voli ti odrl'tdy méně úhledné a lákavé, nemají-li býti vystaveny příliš
nému poškozování. Zařaděno tedy do normálního výběru odrůd ovoc
ných pro české kraje na Moravě několik odrl'td, které by měly výše uve
dené vlastnosti a k těm patří také jablko zelené knížecí. 

Jablko toto se pěstuje mnoho v pobalkánských zemích, z čehož se 
dá souditi, že asi tam má též svůj původ. Tuto domněnku utvrzuje ještě 
také okolnost, že v Chorvatsku, Slavonsku a vůbec v sousedství těchto 
zemí se pěstuje ve velkých rozměrech jablko velmi podobné zelenému 
knížecímu jablku pod názvem „srčíka". Není tedy možnost vyloučena, 
že „srčíka" má svůj původ od „knížecího" neb naopak. 

Na Moravě se pěstuje mnoho, zejména oblíbeným se stalo na Vyškov
sku v okolí Pustiměře; jsou tam stromy velmi staré a od dávných dob 
považováno v tomto kraji za jablko nejlepší. Tím jest dokázáno, že jest to 
odrůda velmi starého, snad slovanského původu. 

Strom se daří ve všech u nás se vyskytujících polohách, vyjímaje 
nejdrsnější vysoko položená místa proti přímým severním větrům vy
stavená, kde již vůbec žádná iab loň se nedaří. 

V půdě není vybíravým; daří se v půdě lehké, písčité a sušší i v půdě 
těžší a vazčí. 

Vzrůst stromu jest živý , zejména z mládí roste dobře, v pozdějším 
stáří pro svou přílišnou úrodnost ve vzrl'1stu ochabne, leč jest při tom 
vždy zdravý. Korunu tvoří kulovitou, která v pozdějších letech pod 
tíhou každoroční úrody poněkud klesne a nabývá tvaru sploště!ého. 

Kmen, jakož i celá kostra koruny jsou houževnaté, vzdorují dobře mra
zům a nemocem. Letorosty vyvinuje četné, dlouhé, silné, vlnaté a barvy 
světlé. List jeho jest přiměřeně velký, pevný a hustý. Ve školce roste 
bujně a tvoří rovné kmeny, na svou výši přiměřeně silné. 

Vysazuje se do zah rad domácích a otevřených; zvlášť způsobilým 
jest pro vysazování podél cest a si lnic a do polí; jeho lehká, z mládí 
vyšší ko runa, zdravý vzrůst a neúhlednost ovoce jsou v lastnosti, které 
je čin í pro tato místa způsobilým. 

Pěstuje se, možno říci výhradně, jako vysokokmen. jelikož nemá 
vlastností, které od zákrsků požadovány bývají. 
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Kvete snad každoročně bohatě, květy má velmi otužilé proti vlhku 
i chladnu . 

Ovoce rodí prostředně velké, tvaru kulovitého, sploštilého a v ně
kterých případech i vyvýšeného, bez jakýchkoliv hran. 

Kali ch jest uzavřený, vlnatý, v mělké, poněku d žebírkovaté pro
hlubince. 

Stopka jest krátká neb polodlouhá, slabá neb silná, dřevnatá, a vězí 
v hlubokém, orezivěl érn dů lku . Stopka drží dobře na stromě a proto lze 
tuto odrůdu i do větrných poloh vysazovati. 

Slupku má slabou, velmi jemnou, při úplném uzrání lesklou a mastnou, 
barvy zelené, později žlutozelené. Na sluneční straně bývají některé plody 
světl e zahnědlé barvy. 

Dužnina jeho jest hutná, přec jemná, chruplavá, později, při úplném 
uzrání až rozplývavá. Chuť má příjemně sladkokyselou, jak náš lid říká 
„kyselkavou" . Kyselkavost ta není však nijak nepříjemná, naopak jest 
velice lahodná. Před uzráním, zejména pokud jsou plody na stromě, jest 
dužnina odporně kyselá, drsná, a to právě činí tuto odrL'rdu tak dobře 
vhodnou pro vysazování na veřejná místa. 

Přesně určiti dobu uzrání tohoto jablka jest dosti těžko, neboť uzrává 
buď dříve neb později na jař e, závisí to od povětrnosti předcházejícího 
léta. Jsou případy, že uzrává již koncem Jedna neb počátkem ímora 
anebo až koncem března. Ovšem že při tomto rozdílu doby uzrání hraje 
též nemalou úlohu způsob přezimování. Nechť již doba uzrání se dosta
v uje v tu neb onu dobu, jest to vždy jablko velmi trvanlivé; přiměřeně 
uloženo dá se dobře držeti až do s rpna, aniž by vadlo neb hnilo. Mnohé 
odrůdy jablkové, které též dlouho do léta vydrží, ztrácejí v poslední 
době značně na chuti a jemnosti, kdežto toto jablko až do konce svoji 
pikantnost podrží; proto možno je nazvati jedním z nejlepších jablek 
k uchování pro letní dobu. 

Česati se musí opatrně, aby jemná slupka nárazem neb t lakem ne
trpěla ; sebe menším tlakem povstanou hnědé skvrny a jablka se stávají 
velmi neúhlednými. V komoře ovocné se ukládá v několika vrstvách na 
zadnější lísky. Na trzích v jarní době se dobře platí a proto je obchodníci 
d obře znají a dlouho uchovávají, aby je dobře zpeněžili. 

Na trzích se kupuje jako jablko stolní, leč dá se i k jiným účelltm 
použiti, na př. pro úpravu moučných příkrmů, výrobu vína, i pro sušení 
se hodí. Af se ho používá jakýmkoliv způsobem, musí se tak díti až 
k ja ru, když uzrává, neboť před uzráním jest velice kyselé. 

Zelené knížecí jablko trpí v některém roce skvrnitostí, což však 
nesmí býti příčinou, aby se nepěstovalo ve větších rozměrech. Uváží-li 
se skrom nost stromu, pak jakost ovoce, zajisté že jest oprávněno, když 
se ku všeobecnému pěstování doporučuje. 

Květ. 

Ovoce. 

Kalich. 

Stopka. 

Barva. 

Oužnina. 

Dozránl 
a česáni. 

Zužitkováni . 
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JABLKO BOJKOVO. 

Pro naše horské kraje potřebujeme zejména dobré tvrdé odrůdy 
jablkové, aby moh ly býti jimi nahrazeny všechny ty planičky, kterých 
se ještě mnoho pěstuje. K takovým llorským dobrým jablkům patří 
tato odrůda. 

Díe všech okolností a vlastností stromu i ovoce této odrůdy se dá 
souditi, že jest původu severoněmeckého, tam odtud pak rozšiřovala se 
do všecll ovocnářských míst. Bude to již velmi staré jablko, v severním 
Německu se pěstuje od nepamětných dob. Když se daří jablko Bojkovo 
tak dobře v původních svých krajích, tak jest jisto, že se daří též dobře 
v našich drsnějších a větrnějších polohách llorských, a o tom jsme pře
svědčeni, nebof kdykoliv se jablko to objevilo na trhu, výstavě a jinde, 
vždy bylo pěkně vyvinuto,' důkaz toho, že i stromy jsou všude zdravé. 
Pěstuje se u nús jednotlivě v zallradách i silničních stromořadích, zvláštní 
pozornosti se mu dosud nevěnovalo, proto také pravéllo pojmenování 
pěstitelé neznají. Obyčejně mu říkají „lemonky", tak ale jmenují jablku 
citronové zimní a jiné odrůdy také. Možná že tento popis přispěje k tomu, 
že se tomuto jablku bude v budoucnosti věnovati více pozornosti na 
prospěch našeho ovocnářství. 

Strom se spokojí s každou naší polohou; daří se dobře v polohách 
nízkých i vysokých, přec však prospívá lépe v krajích výše položených 
i otevřených. Kde v horských tratích jest možno ovocný strom pěsto
vati, tam se toto jablko hodí. V krajích teplých a suchých trpí hmyzem 
a cllorobami. 

V půdě není též vybíravým, vyvinuje se dobře v půdě vazčí a vlhčí 
i l ehčí, písčitější, je-li tato dosti vlhká; snese dobře i půdu mělčí. 

Strom jest vzrůstu slabšího, tvoří mnoho slabých kratších leto
rost L'1 a mnoho zdravého tmavozeleného, kožnatého listu. Korunu m:'t 
ve vyšším stáří kulovitou a sploštělou, hustou; větve kostry koruny 
jakož i kmen nejsou přílišně silné, ale zdravého, houževnatého složení, 
vzdorují s ilným mrazům a jiným nepohodám. Aby se úrodnost koruny 
v plné míře udržovala, vyžaduje pravidelného prořezávání, čímž se stává 
vzdušnější a světlej ší a na větvičkách se vyvinuje mnoho plodonos11~1ch 
pupenť'i. 

Vysazuje se do zahrad domácích, štěpnic, kolem polí, luk, podél pří
kopů, svodnic; k siln icím a cestám se pro svoji plochou korunu, která 
hy velice trpěla . nehodí. 
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P.ěstuj e se jako vysokokmen a zákrsek kteréhokoliv tvaru, zá- .Tvar stromu. 

krsky jsou velmi vděčné, rodí dobře a nevyžadují mnoho fezu. K vy
pěstování velmi pozdních, velkých, úhledných a dobrých tržních jablek 
by bylo jablko Bojkovo velmi způsobilé, kdyby se pěstovalo ve větší 

míře jako zákrsek keřovitý, v tomto tvaru by se mohlo vysazovati dosti 
hustě a dal by se očekávat značný výtěžek. 

že jest tento strom často a mnoho úrodný, způsobuje pozdní jeho Květ. 
květenství a otužilost květť1 jeho proti chladnu a vlhkosti. 

Ovoce rodí prostředně velké, až velké, tvaru pětihranného, sploště- ovoce. 

lého; hrany neb žebra bývají buď silnější neb slabší. Celkový tvar uvádí 
někdy v omyl , jest totiž v mnoha případech podobný jablku jádrnáči lon
dýnskému a též citronovému zimnímu bývá tak nápadně podoben, že jen 
dokonalý odborník dle jiných značek rozezná tři tyto odrůdy od sebe. 

Kalich uzavřený neb polootevřený nachází se v hluboké a široké Kalich . 

prohlubince, jejíž obkališí jest žebrovaté neb hranaté. 
Stopku má polodlouhou neb krátkou, silnou, dřevnatou, která dobře stopka. 

drží na stromě ; důlek stopečný jest hluboký, široký a paprskovitě re-
zivý . 

Barva plodu jest světle zelená, při dozrání světle žlutá; strana slu
neční bývá červeně zbarvená; ve stínu zůstávají plody jen základobarvé . 
V červeni vyskytují se bílé tečky a po celém plodu objevují se tu a tam 
také tečky černé. Slupka jest tenká, hladká, hebká a mastná. 

Dužnina jest tvrdá, chruplavá, bílá, šťavnatá, chuti sladkokyselé. 
vonné, velmi občerstvující. Na jaře, když jablko toto dosáhlo nejvyššího 
stupně zralosti, dužnina změkne a jest velmi kyprou, aniž by na pikantní 
chuti ztrácela. 

Uzrává v lednu a vydrží při dobré jakosti někt~rý rok až do léta. 
Češe se až počátkem října a ukládá se do komor ve větších vrstvách. 
Před uložením k přezimování by se mělo ve volné prostoře nechati ně-
kolik dní odpařit i , jelikož obsahuje v době česání velmi mnoho vody. 
Přiměřeně uloženo se drží dobře, nevadne a ani nehnije. Pokud není 
jablko toto uzrálé, nejde dobře na trhu na odbyt, jest přílišně kyselé a 
odporné; teprve na jaře úplně dozrálé se dobře zpeněží. Jakoukoli v do-
pravu snáší jako velice tvrdé jablko velmi dobře, nesmí však býti tato 
okolnost zneužívána a musí přece býti přiměřeně do beček neb košů 
baleno. 

V domácnosti může býti všemožným zpť1sobem zužitkováno; přes 

celou zimu se používá ke kuchyltským účelům, poněkud uzrálé se dobřt 
suší, poněvadž dužnina i při sušení zůstane bílá, upravují se z něho v~·-

tečná povidla a marmeláda, a smíšeno se sladším jablkem dá velmi dob ré 
víno. 

Naši majitelé školek by sobě velkých zásluh získali. kdyby v hoj
ném počtu tuto odrt1du v horských našich krajinách ruzšiřo\·ali. 

~) 

Barva. 

Dužni na. 

O oz rán I 
a čes áni. 

Zužitkováni. 
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JABLKO CITRONOVÉ ZIMNÍ. 

WI TER-CITRONEN-APFEL. - REINETTE CITRON D'HIVER. 
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JABLKO CITRONOVÉ ZIMNÍ. 

Pav~rř;0 r_02 · Původ tohoto jablka není znám, přivlastniti by s1 ie mohl každý 
ovocnářský kraj, neboť se pěstuje ve všech ovocrní.řstvím proslulých ze
mích. Iioráckého půvJdu jistě je, tomu nasvědčuje jeho způsobilost pro 
pěstování v horských a lesnatých k ra jinách. Tvrdí se, že příroda přizpů
sobila sobě kožená jablka pro pěstování ve vlh čích lesnatých krajích tím, 
že je obd ařila koženým povlakem, který má jemnou slupku a dužninu 
chrání proti plísním , kte ré v těchto krajích každý jemný plod napadají. 
Přihlížíme-li k jemnosti slupky citronového jablka, pak by to tvrzení ne
sou hlasilo. neboť není snad odrůdy s jemnější slupkou jako jest tato a 
přec v našich lesnat:ých krajích se dobře daří a rodí plody čisté. 

Rozšířena jest u nás jednotlivě po zahradách domácich; plné kultury 
ve větších rozměrech nemáme. 

Poloha. Strom daří se dobře ve všech našich polohách; on snese dobře teplo 
i ch ladno, krajiny s ovzduším v l hčím pobl íž řek, rybníkt"1 a lest"1 se mu 
zvlášť zamlouvají. 

Puda. Spokojí se půdou chudší a mělčí , jenom když jest spodina propustná. 
V půdě vazčí a vlhčí se mu ovšem daří lépe a dosahuje vyššího stáří. 

vzrůst . Strom roste bujně, tvoří velkou kulovitou korunu a silný, zdravý 
kmen. Kostra koruny jest hustá a mohutná, bouřlivým větrům dobře 
vzdoru je. Letorosty má silné a dlouhé, jemně plstnaté a náležitě každo
ročně vyzrávají; pupeny jsou slabé, řídce rozdělené. Plodonosných 
větviček má z mládí poskrovnu. L ist má velký, slabý, rovný, řídce na
snený. 

Stan ovi š tě . Vysazuje se do zahrad domácích, sadI°1 otevřenýcl 1, do polí a na past-
viny, poněvadž však netvoří dosti vysokou korunu, tedy se k si lnicím 
nevysazuje. V hornatých a lesnatých krajích by se touto odrůdou dobře 
osazovaly úpatí svahů, po případě i obruby l esč1 a luk. 

Tvar stromu. Pěstuje se jen ve tvarn vysokokmenném, leč může se jen pěstovati 
jako polokmen, jehlanec a zákrsek keřovitý, poslední tvar by se mohl 
pěstovati v těch nejvyšších a nejdrsnějších polohách, kde panuje do
mněnka, že žádný ovocný strom se tam nedaří; míst takových máme 
dosti . 

Květ. Kvete na j a ře pozdě, uniká tím pozdním chladnl'1m; květu nena-
sazuje mnoho, ale úrody přes to bývají přiměřené. 

ovo ce. Ovoce rodí pěkné, kulaté neb i sploštilé, prostředn ě velké až velké. 
Vyskytují se též plody s obkališím mírně hranatým a upomínají na jablko 
Bojkovo. 
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Kalich má obyčejně u zavřený, malolistý, který jest v mělké a úzké 
prohlubince; obkališi jest buď hladké, nerovné neb hranaté. 

Stopka jest krátká, silná, dřevnatá neb dužnatá, drží dobře na plodo
noši a jest v úzkém neb i ši rším důlku stopečném, který bývá též někdy 
orezivělý. 

Barva plodu jest žlutozelená a přechází do citronově žluté, v plném 
slunci rostlé plody jsou na straně s lunečné mdle začervenalé; ve stínu 
zťistanou úplně bez če rveně. Po celém plodu jsou rozstříknuty nápadné 
světlé tečky , které obzvláště v červeni vynikají; tyto tečky jsou dobrou 
známkou ku poznání této odrúdy. Rezivé tečky neb i skvrny se na růz
ných místech plodu též objevují. Slupka jest tenká, lesklá a poněkud 
mastná. 

Dužninu má tvrdou, při úplném uzrání kyprou, velmi šťavnatou, na
žloutlou a ch uti sladkokyselé bez jakékoliv okořenělosti. Svojí význač
nou navinulou chutí každému. kdo toto jablko jedl. utkví v paměti a vy
hledává j{zajisté opětně. 

Uzrává v prosinci a udrží se až do května, jestliže jest uloženo 
v chladných, ne suchých místnostech. V pravý čas očesáno udrží svěžesť 
až do konce, a málokdy vadne neb hnije. Klidí se až počátkem října 
neb i později; pro výrobu vína se mtiže se stromu opatrně setřásati, ale 
pro uložení na zimu se češe jednotlivě. V době česání jest ještě úplně 

tvrdé a nevyžaduje zvlášť pečlivého opatření při přenášení. Před ulo
ženlm do komory by se mělo nechati několik dní na volném vzduchu 
odp ařiti, na slunci rozprostřeno nabude též lepší barvy. Ve sklepích 
se ukládá ve větš ích vrstvách, poněvadž jest tvrdé a neotlačí se. Balí 
se pro sebe delší dopravu bez prokládání zplna do sudů neb košť1 . Jest to 
velmi dobré obchodní jablko. v poslední době továrny na výrobu vína 
ovocného, povidel 11eb marmelád se zál ibou je kupují pro jeho zname
nitou kyselost. 

v jarní době jest ozdobou trhu, neboť bývá svěží, neuvadlé a krásně 
zbarvené. Kupuje se jako ovoce tabulové a pro úpravu nhných příkrmú. 
Vedle toho se v domácnostech z něho vyrábí víno a povidla. K továr
ním účelům , jak již podotknuto. jest to odrúda též velmi cenná. 

V poslední době se doporučuje' všestranně vysazovati do horských 
v yšších míst tak zvaná jablka moštová; toto jsou ponejvíce jablka planá, 
drobná, k snědku nezpúsobilá a jen pro výrobu moštu se hodícL Tento 
náhled nelze všeobecně sdíleti, neboť proč by se na ta místa nemohly 
vysazovati podobné odrúdy jako jest jablko citronové, které jest právě tak 
otužilé a roste dobře v těch krajích jako moštové odrl'1dy a přec jest 
mnohem cennější. Samotní velkovýrobci ovocných vín nehledají plané 
moštové ovoce, nýbrž tvrdí, že jest jim mi lejší IV. a V. jakost ušlechtilej
ších odrůd a platí za ně vyšší ceny než za odrúdy moštové. Z toho vy
svítá, že vysazováním této odrúdy by se dalo v budoucnosti mnoho vy
získati. 

Kali ch· 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dllzrá_nl. 
a cesan1. 

Zužitko váni. 
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JABLKO ČERVE É TVRDÉ. 

P u v~1~0~ 1 ~ 0z· Podobno jest našemu panenskému čili kardinálce a také se napořád 
s ním zaměňuje. Rozdíl při pojmenování jest jenom ten, že mnozí pa
nenskému říkají letní, a červenému tvrdému zimní panenské. S panen
ským jablkem dobře snáší soutěž a rozmnožuje a sází se dále vedle něho 
pilně a musí se proto zařaďovati vždy mezi naše nejlepší hospodářské 
odrůdy. 

Původu prý jest nizozemského, odkudž před drahnou dobou se roz
šiřovalo po :Evropě . Pěstuje se nyní ve všech ovocnářských krajích 
evropských ve velkém poč.tu a udržuje se mezi prvními obchodními 
jablky. 

Na Moravě se pěstuje jistě větší počet této odrůdy než panenského,. 
leč neděje se tak vědomky, poněvadž se vysazuje za panenské. Jak 
iiž poznačeno, pěstuje se pod jménem „zimní kardinálka", také je na
zývají někde „kuzinotka", „krvavé" neb „krvouš". 

Poloha. Strom daří se lépe v krajinách výše položených horských jako v ní-
žinách a rovinách; polohu snese sebe drsnější i větrnější, právě z ta
kových poloh přichází na t rhy ovoce jeho nejpěknější. Svojí zpí'tsobilostf 
pro horské kraje řad í se mezi nejlepší jablka horská, vlastnost to, která 
panenskému jablku chybí. 

Puda. Půdu nevy hledává také příl i šn ě úrodnou ; spokojí se s každou pro 
jab l oně poněkud způsobilou půdou . V půdě lehké brzy seslábne ve vzrůstu, 
a proto se má vysazovati do půdy těžší. 

vzrust. Vzrůst má z mládí velmi bujný, pozděj i, když počne více roditi, 
valně seslábne ve vzrí'1stu a mívá pak jenom prostředně velkou, ploše 
kulovitou korunu. l(men tvoří dost sil ný, též i větve v koruně jsou si lné, 
jenom že přec pod tíhou plodu se schylují a tím povstává poněkud plochá 
koruna. U starších st romů vyrůstá z hlavních větví kostry koruny mnoho· 
silný ch l etorostů, kterých lze použíti při zmlazení stromu jako náhradu 
za větve odřezan é. Prořezáván í , kterého často koruna vyžaduje, zmla
zoýání, přeroubování dobře snáší , rány tímto opatřením způsobené dobře

se zacelují. Zmlazen může být něko l ikráte za svého života . Letorosty
má dlouhé, silné, tmavoče rven e a list velký, silný, na spodní straně 
plstnatý a hustě po letorostech rozdělený. Nemocím a jiným škůdcům 
dobře vzdoru je a jest vždy zdravý. 
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Ve školce roste vždy velmi bujně a kmeny m1va rovné a silné. 
Koncové pupeny každoročně vyzrávají tak, že je možno pěstovati do 
vysokokmenu také bez seříznutí. 

Vysazovati se může na všechna místa; daří se tak dobře v. zahradě stanoviště . 

domácí jako při silnici, na pastvině jako v poli, vůbec jest to strom, který 
nepřivede žádného pěstitele do rozpaků, kam jej vsaditi, poskytne-li se 
mu přiměřená půda, prospívá všude náležitě. Pro osazování silnic jest 
zvlášť dobře způsobilý, třeba nevyvinoval korunu velkou a vysokou; 
jsou případy, kde jest nutno voliti stromy s korunami nižšími, jako jest 
to na př. u těch silnic, podél kterých se vedou telegrafní a telefonní 
dráty. 

Na určitá místa se vysazuje jen ve tvaru vysokokmenném a měl Tvar stromu. 

by se vysazovat dostatečně vysoký, to jest kmen od kořenového krku 
ke korunce by nikdy neměl býti pod 200 cm. vysoký . .Jehlance nebo 
zákrsky keřovité této odrůdy rodí též pěkné ovoce, jsou velice úrodné, 
ale že jsou pro tyto tvary jiné cennější červené odrůdy, tak nelze pě-
stování jejich doporučovati. 

Plody jsou velikosti prostřední, tvaru kuželovitého, kulovitého neb ovoce. 

i vejčitého; dobře vyvinuté plody mívají též mírné. sotva znatelné 
široké hrany, které v někter~1 ch případech dodávají jim tvar nepravidelný. 
Obyčejn ě jest ke stopce ši rší jako ke kalichu. 

Kalich má uzavřený, špičatý, kolem lístku vlnatý a jest v mělké a úzké 
prohlubince. Obkališí jest žebírkované neb hranaté, velmi často i rezivé. 
Dle obkališí snadno se rozezná tato odrůda od jablka panenského. 

Stopka jest krátká, dřevnatá, tenká a drží dobře na plodonoší, takže 
i ve větrnější poloze jablka neopadávají. Důlek stopečný jest hluboký, 
úzký a orezivělý . 

Barva plodu jest v podzimku velmi neúh ledná; červení krvavou, 
která více méně se po celém plodu buď v žíhách neb rozmyta rozpro-
stírá, proráží základní barva žlutozelená, až když v zimě plod dozrává, 
počíná se barva jeho jasnit a nabývá k rásně purpurové červeně se zlato-
žlutou základní barvou. Čím více jsou plody zastíněny, tím jsou žíhanější, 
a čím více ve slunci, tím více krvavě zbarvené. R.ezivé skvrny a tečky 
jsou porůznu po celém plodu. Slupka jest dost jemná, pevná a při uzrání 
plodu poněkud mastná. 

Dužnina jest nazelenalá a při uzrání žlutobílá, u některého plodu pod 
slupkou i načervenalá, jemnozrnná, chruplavá, šťavnatá, chuti sladko-
navinulé, slabě okořenělé; později na jaře počne dužnina mou čněti a 
ztrácí velice na chuti, aniž by to by lo na vzezření plodu pozorovati. 

Uzrává u nás a možno je jísti již v prvé polovici listopadu a udrží se 
dobře uloženo do květn a, an iž by vadlo neb nahnívalo. Trhá se jednotlivě 
a uchovává přes zimu ve sklepě neb komoře ve větších vrstvách. 

Vývozní jablko jest to výborné, snese každé balení i dopravu. 
Obchodníci ovocem rádi je kupují , jenom že přec neplatí za ně takové 
obnosy, jako za jablko panenské, odvolávajíce se na jakost dužniny a 
lepší dopravní způsobilost. 

Kalich. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Oozránl 
a česáni. 
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zužitkovan1. Na našich trzích se prodává za panenské a dobře se za ně udává. 
V domácnosti slouží jako jablko tabulové, kuchyňské, víno se z něho vy
rábí a také se suší. 

Cervená tato odrůda jest velice oblíbena v hlavních městech ně
meckých a má proto každoročně dobrý odbyt; kdyby všemi jablkovými 
odrůdami obchod váznu!, červená jablka jdou vždy dobře na odbyt a 
k těm patří i tato odrůda. Záhodno tedy by bylo ještě více toto jablk0 
rozšiřovati a pěstovati. 



ČÍS. 39. 

RENET A KASSELSKÁ. 

GROSSE CASSELER REINETTE. - REINETTE DE CASSEL. 
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RENETA KASSELSKÁ. 

Sbírky našich jablkových odrůd obsahují veliký počet renet ; 
možno tvrditi, že několik set renet jest soustavně zařaděno a popsáno. 
Porovnají-li se mezi sebou, tu se pozná ohromný rozdíl mezi nimi a není 
tedy případno, když se, jak zvykem bývá, mluví o renetách jako velmi 
příbližných plodech . Vždyť mezi renetou kasselskou velkou a renetou kas
selskou malou jest velký rozdíl a podivno, že se nazývají obě renetami 
kasselskými. U nadepsané renety se jedná o renetu kasselskou velkou , 
která patří mezí nejlepší renety , kdežto malá reneta kasselská jest pro 
naše poměry odn'.'idou bezcennou. Uvedená slova mají býti výstrahou 
pro ony pěstite l e, kteří hodlají pěstovati renetu kasselskou, aby nevolili 
při objednávkách renetu kasselskou malou. Dle pojmenování se dá sou
diti, že má reneta kasselská svůj původ v Německu ; dále i ta oko lnost 
tomu nasvědčuje, že tato odn'.'ida ze všech zemí evropských nejvíce jest 
rozšířena v Německu. Jinak se pěstuje i v jiných zemích v dosti značných 
rozměrech. 

Na Moravě ku vlastní škodě není j eště mnoho známa; teprve v po
sled ní době začíná se jeviti větší zájem pro tuto odrůdu. Až budou lépe 
seznány její dobré v lastnosti, není pochybnosti, že se stane oblíbenější. 
Mezi jinými dobrými vlastnostmi tohoto jablka jest také ta, že je 
možno na všechna veřejná, pro j ab l on ě způsobilá místa vysazovati, 
aniž by se bylo co obávati poškozování ovoce; ono jest totiž až do zimy 
tak kyselé, že mu každý dá pokoj. 

Strom se daří ve všech polohách dobře, vyjímaje snad nejvyšší a 
nejdrsněj š í, nejnižší a nejsušší. Volí-li se však i v nej drsněj ší poloze proň 
jen poněkud proti prudkým severním neb východním větrům chráněné 
stanov i ště, daří se dobře . 

Na půdu nečiní žádných zvláštních nároků, roste dobře v každé jen 
poněkud pro jabloně způsobil é půdě . Přec však v půdě vazčí sobě více 
libuje než v půdě l ehčí. 

Z mládí roste bujně , později značně ochabne a tvoří jen o něco více 
jak prostředně velkou kulovitou korunu. Ani kmen ani kostra koruny ne
jsou silné , zůstanou vždy slabší , leč nikdy na úko r zdraví a houževnatosti 
stromu, neboť složení dřeva jest tak hutné, že vzdoru je jak náleží bouř
livým i mrazivým větrům. Letorosty vyvinuje prostředně dlouhé a silné, 
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trochu zkřivené, barvy světlohnědé a mnoho světl e tečkované, dle čehož 
lze snadno tuto odrůdu poznati. List má velký, slabý a světle zelený. 
Ve školce roste velmi bujně a často ,byl proto zařaďován do mezi
šlechtěnců . Stáří dosahuje při plném zdraví vysokého . 

Jest způsobilý pro vysazování do zahrad domácích, štěpnic ne- stanoviště . 

oplotěných, na pastviny a podél cest a silnic. Porovnají-Ji se jeho vlast-
nosti; pozná se, že jest to nejlepší odrůda pro osazování silnic, cest a 
vůbec veřejných míst. 

Pěstovati jej možno jako vysokokmen, polokmen a zákrsek kterého- Tvar stromu. 

koliv tvaru. Na zákrscích dosahují plody značné velikosti, namnoze až 
k nepoznání a · těžko je porovnati k plodům se stromu vysokokmenného 
neb polokmenného. Pro pozdní spotřebu jablek na trhu by se toto dopo-
ručovalo pěstovati ve tvaru keřovitém, neboť bez prav idelného řezu jest 
tento tvar stromu vždy a mnoho úrodný. 

Kvete každoročně, pozdě na jaře, tím uniká pozdním chladným vě- Květ. 

trům a mrazíkům a jest pak každoročně velmi úrodný. 
Ovoce mívá prostředně velké a velké, tvaru kulovitého neb částečné ornca. 

sploštile kulovitého . Všecky plody jsou vždy tvaru pravidelného a úhled-
ného. 

Kalich má uzavřený, malý, jemnolistý a jest v široké a dosti hluboké 
prohlubince, jejíž obkališí jest žebírkované neb mírně hrbolaté. Vyskytují 
se ovšem též plody, jichž obkališí jest úplně hladké. 

Stopka jest dlouhá až velmi dlouhá, u plodů malých bývá velmi dlou
há, u větších kratší. Jest v úzkém a hlubokém rezivém důlku stopečném. 

Barva plodu jest až do jara zelená a zbarví se zlatožlutě. Základní 
barva bývá, zejména u plodů ke slunci obrácených, více neb méně tmavou 
neb světlou červení zakrytá. Červeň ta vyskytuje se v krátkých neb 
delších žíhách nebo jest též rozmytá. Ve stínu rost lé plody bývají pouze 
základobarvé neb jen nepatrným nádechem červeným opatřené. 

Povrch základobarvého neb i červeně zbarveného plodu jest mdlý , 
rozprostírá se PO. něm mnoho větších neb menších rezavých skvrn a 
mnoho znatelných světlých teček. Vyskytují se plody, které jsou tak 
rezivé, že se podobají koženým jablkům a mnozí je řadí mezi jablka 
kožená. Pokud toto jablko neuzraje , jest neúhledné, nepatrné, neláká 
nikoho a to jest jedna z nejpřednějších vlastností jeho. 

Dužnina jest až do vánoc tvrdá, odporně kysel á, trpká a zelenobílá. 
V únoru a březnu počne dužnina měknout a stává se jemnou. kyprou, 
šťavnatou a nažloutlou. Chuti nabývá sladké, navinulé, příjemně okoře
nělé. Dobré chuti nepozbývá dlouho do léta. 

Uzrává dle toho, v jaké místnosti jest uložena, v měsíci (moru neb 
březnu, a udrží se pozdě do léta. česati se musí pozdě, před 1. říjnem 
by se tak nikdy nemělo díti. Ztráty plodt'.'1 není se co báti, jelikož drží 
dobře na stromě, nepadají a k jídlu jsou velice odporné. Není potřeba s če
sáním spěchati. Dříve otrháno nedosáhne při dozrání nikdy náležité cu
kernatosti a kořennosti. česati se musí, ač má tvrdou dužninu, opatrně, 
aby nepovstaly nárazy neb otlačeniny, kiteré bývají na jaře jablku velice 
na úkor ceny. Po očesání se plody dobře roztřídí, obyčejně na 2 až 3 ja-

Kalich. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina . 

Dozranl a 
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kosti; nejlépe se zpeněží jako ovoce stolní a ostatní jako hospodářské 
pro výrobu různých ovocnářských výrobků. 

zužitkováni. V komorách ovocných se ukládá ve větších vrstvách na odlehlejší 
místo. Jest to dopravní jablko prvého řádu, každou sebe větší vzdálenost 
snese bez zvláštního pečlivého balení. Obyčejně se dopravuje v sudech 
a na menší vzdálenost v koších. Není snad lepší tržní renety než jest 
kasselská, ona ovládá trh od jara do léta, v době, kde o pěkná jablka jest 
nouze. Ceny dosahuje vysoké a prodává se jednotlivě a nikoliv na váhu. 

V domácnostech se zužitkuje jako ovoce stolní, může se z ní vyrá
běti víno a suší se. 

Renety kasselské se v poslední době vysazuje mnoho stromů a bude 
se vysazovat ještě více, poněvadž ve školkách se mnoho rozmnožuje. 



ČÍS. 40. 
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J ABLKO „JEPTIŠKA" . 

Pllv~1ř:nf.0z - Odrůda ze všech jablkových nejtrvanlivější a při tom jakosti velmi 
dob ré. Také asi tyto vlastnosti byly příčinou oblíbenosti, které se tě :~í 
u všech pěstitel í'1. 

Původ tohoto jablka zn{1m není , jest to velmi stará odrůda. Pěstuje 
se v Evropě i Americe ve větších rozměrech a zásob uj e trhy hl avn ě 
v le tních měsících . 

U nás se pěstuje velmi mnoho v každém kraji a s ice pod jménem 
„cikán", „kominík" a „jablko že lezné" . Zaměňuje se zhusta za červené 
tvrdé, kterému se též často říká „cikánka", pojmenování „cikán" má 
od temného zbarvení v podzimní době. 

Poloha. St romu se dař í lépe ve vysokých hornatých krajinách než v nížinách ; 
teplá místa nesnáší dobře. Jest to tedy opětně horská odrůda, která se 
u nás dobře osvědčuje. Ve vyšších polohách snese též sklon proti všem 
světovým stranám obrácený; daří se proti jihu i proti severu stejně 

dobře. 

Puda. Půdu žádá těžší, vazčí, vlhčí, dosti hlubokou a úrodn ou; nevsadí-li 
se do této půdy, nerodí dobře a nedosahuje té mohutnosti a stáří. Ve vino·
rodých krajích našich neprospívá, poněvadž jest mu tam půda příliš lehká 
a poloha teplá. 

vzrust. I~oste dosti siln ě, vyv inu je se ve velmi bohatý strom s velkou ko-
šatou, ploše kulovitou, širokou korunou , silným a zdravým kmenem. 
Též větve v korunov é kostře jsou zdravé, s ilné a vzdorují větrům . Leto
rosty vyvinuje dlouhé, slabší, tmavohnědé barvy a bíle tečkované. Listy 
má velké, silné tmavozelené, ostře ozubené, které cizopásníkům náleži!č 
vzdorují. Ve školce roste d obře, vyvinuje rovné, prostředně si lné kmeny. 
Další dob ré vlastnost i strom u jsou také, že jest proti tuhým zimám hou
ževnatý a rakovině a jiným nemocím vzdoruje. 

Stanoviště . Pěstuje se v zahradách domácích , štěpni cích, polích, pastvi nách, 
podél cest, silnic a na bř ezích regulovaných řek a potoků ve vyšších 
polohách. Na veřejná místa se zv láš f dobře hodí, jelikož jest houževnatý 

·a rodí ovoce velmi neúhl edn é a nežli dozraj e, velmi odporné. 
Tvar stromu. Na všechna místa se vysazuje jako strom vysokokmenný. 

Květ. Kvete bohatě a květy nejsou choulostivé; rozkvétá pozdě na jaře. 
V mládí není úrodný, a le později rodí každoročně. 

ovoce. Ovoce rodí prostředně ve lké, homolov itého, vysokého, neb i více 
sploště l ého tvaru; ke kali chu jest silně súženo a tím tupě špičaté; mnoht~ 
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plody mají slabé, široké, sotva viditelné hrany, jinak jsou pravidelně 
kruhovité. 

Kalich má uzavřený, velký, dlouholistý, zelený, vlnatý a jest v ši
roké, ne příliš hluboké vráskovité prohlubince. 

Stopka bývá krátká, silná, pevná, dřevnatá, hnědozelená, sedí pevně 
na plodonoší a vzdo ruj e větrům. Důlek stopečný jest hluboký, úzký a 
rezivý. 

Plod má clo prosince barvu neúh lednou, špinavě červenohnědou, a 
krycí tato barva jest rozmyta skorem po celém povrchu a jen u někte
rých plodů aneb u plodů ve stínu rostlých objevuje se tu a tam barva 
základní. Když jablko dozrává a základní barva, předem zelená, začímí 
žloutnouti, nabývá jablko tmavočerveného zbarvení a na některých mí
stech pozorovati široké tmavé pruhy. Čím později na jaře, tím jest pe
střeji zbarveno. Nápadné jsou u této odrúdy v červeni po celém plodu 
rozptýlené bílé velké tečky, dle kterýchž se odrůda dobře pozná. Slupka 
jest hladká, lesklá, na straně silně ojínělá, později i mastná. 

Až do zimy jest dužnina velmi tvrdá a kyselá, teprve v zimních mě
sících, když doba zrání nastala, zjemní velice, jest jemnozrnná, při tom 
dosti tuhá, šťavnatá, barvy nažloutlé a chuti velmi dobré, kyselosladké. 
Jest nepoddajná a ne tr pí lehce s t lačeninou; a když otlačena nehnije, nýbrž 
zhoubovatí a zaschne. Pro tyto dobré vlastnosti dužniny řadí se mezi 
první vývozní jablka. 

Uzrávati počíná k Novému roku a uzrává ponenáhlu až do jara a 
dobře uchováno se dá držeti až do srpna, ano ještě déle; pro tuto vlast
nost je nazývají také jablkem „tří l etým". česati ovšem se má jako 
všechny pozdní odrůdy pozdě na podzim, že však nevadne, možno je již 
očes ati koncem zář í neb počátkem října. Přiměřeně uloženo udrží se 
přes zimu úplně svěží a šťavn at é. Ve sklepích se ukládá na hromadách 
neb větších vrstvách, aniž by se bylo co obávati otlačení neb hniloby. 
V suchých a teplých místnostech uzrává mnohem dř íve, ale musí se 
brzo spotřebovati , jelikož moučnatí a ztrácí šťavnatost. 

Jak již zmíněno, jest to jablko obchodní a v)ívozní velmi hledané, 
poněvadž snese levné balení a také nejdelší dopravu. Na trhu se uplatňuje 
až v dubnu a květnu , kdy úh ledných a zachovalých jablek jest již po
s krovnu. Nedosahuje jako tabulové jablko zvláštní ceny, ale přec se platí 
tak, že odměn ěn jest každý dobře, kdo je patřičně clo jara uchová. 

V domácnostech, když není již jiných jablek, se upotřebí dobře také 
jako tabulové. Jinak se z n ěho vyrábí dobré víno, sušiti se může a upra
vují se z něho povidla a marmeláda. 

Dokázáno jest s dostatek, že jablko jeptiška dobře se u nás osvěd
čilo a kdo je sází, č iní tak s přesvědčením, že i.e dodělá jistých výsledkt°i. 
Míst, kde toto jablko prospívá, jest v hornatých krajinách dostatek a 
bylo by velice žádoucno, aby se touto od růdou využitkovala. 

Kalich. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozráni 
a česáni. 

Zužitkováni. 
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STRYMKA. 

Je to odrůda jablková zvláštních v lastností , kterými .se žádná jin,\ 
honositi nemůže. Leč nejsou to vlastnosti, které by se každému pěstiteli 
neb spotřebovateli stejně zamlouvaly, neboť připomene-Ji se, že odrůda 
tato do domácí zahrady nepatří a ovoce její jako čerstvé skorem k jídlu 
není, nelze se· diviti, že se najde mnoho těch, kteří s odrůdou tou nechtějí 
ničeho míti. A přes to jest to jablko pro poměry některých našich krajů 
velmi cenné . 

Původ její znám není, což nasvědčuje tomu, že se pěstuje od dáv
ných let. Rozšířena jest ve všech ovocnářských státech a zemích, a že 
doposud se pěstuje a dále ku hojnějšímu pěstování doporučuje, dokazuje 
oblíbenost její. 

Jako v jiných zemích tak stejně se pěstuje i u nás, dosud však není 
náležitě oceněna a to z té příčiny, že zužitkování ovoce průmyslovým 
způsobem jest dosud v plénkách. Kde se objeví, tam je znají pod jménem 
„kyseláče" neb „valníky" (vej límek); druhý název není případný, je
likož přináleží odrůdě jiné . 

Strom jest jeden z nejotuži lejších všech jabloňových odrí'1d, pokud 
se týče podnebí a polohy. Snáší dobře nejvyšší a nejdrsnější naše místa; 
vítr, tuhé neb pozdní mrazy mu neškodí. Přec však nejlépe se mu daří 
poblíž velkých rybníků, řek, vůbec v polohách s vlhčím owzduším. 

S požadavkem tohoto stromu na jakost půdy jest to jiné než u pod
nebí a polohy. Žádá půdu hlubokou, vazkou, ne suchou ani mokrou; 
půdu lepší žádá, poněvadž ku svému mohutnému vývinu potřebuje do
statečn é množství živných látek. V pí'1dě přílišně suché, hubené neb vlhké 
podléhá rakovině. 

Vyvinuje se v mohutný, košatý strom, jehož koruna jest vysokého, 
široce jehlancovitého tvaru a kmen silný, zdravý a větve husté a též 
silné. Letorosty má krátké, silné, hnědočervené, na špičce vlnaté. List 
jeho jest velký, pevný, Je klý, spodem vlnatý. Ve školce roste velmi 
dobře, zaceluje dobře řezy a tvoří přímé. si lné kmeny. 

Vysazuje se na veřejná místa, jako k silnicím, cestám, do polí a 
na pastviny. Na všech těchto místech má klid, poněvadž ovoce jeho jest 
do pozdního podzimku kyselé a trpké a málo jest těch, kteří by je hned 
se stromu požívati mohli. Není lepší odrůdy pro osazování silnic a cest, 
kde jest poškozováno ovoce. 
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Pěstuj e se výhradně jako strom vysokokmenný . 
V době květu není choulostivý a proto často úrodný. 
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Ovoce rodí prostřední velikosti, tvaru vejčitého, homolovitého, soud
kovitého, neb i poněkud válcovi tého; mnohé plody jsou také k jedné 
straně stlačeny, čímž jest pravidelnost jejich značně porušena. Rozdíl 
mezi velikostí a tvarem jednotlivých plodů jest při této odrůdě dosti ná
padný a zavdává často podn ět k výkladu o jiné odrůdě. Na př. zařaďuje se 
z husta mezi ovčí hubičky. 

Kalich jest otevřený neb polootevřený, malý; prohlubinka kalichová 
jest široká a mělká, někdy mírně hranatá. 

Stopka jest krátká neb polodlouhá, dřevnatá neb dužnatá, a silná 
neb slabá; důlek stopečný jest hluboký, úzký, hladký neb mírně rezivý. 

Barva plodu jest do pozdní zimní doby světle zelená, k jaru a po
zděj i svět le zelenožlutá. Základní toto zbarvení jest kryto nahnědlou 

červení buď do poloviny neb i dvou třetin plodu; mezi žíhami, skvrnami 
.a tečkami proráží barva základní více neb méně. Světlé tečky po celém 
plodu jsou četné. 

Dužnina jest bílá neb nazelenalá, vláknitá, hrubozrnná, chuti až do 
1111ora kyselé a velmi trpké; při úp lném uzrání na jaře nápadně sesládne 
.a kyselost zmizí, ale drsnost zůstává. Soulad chuti, jako u jiných jablek 
vyvinutý jest, úplně chybí a proto nelze tuto odrůdu jako tabulovou 
považovati. 

Doba zrání nastává až na jaře, buď v měsíci březnu neb i později 
a udrží se pozdě do léta; jsou případy, že celý rok při úplné svěžesti 
vydrží. Klidí se co možná pozdě na podzim opatrně setřásáno aneb se 
jednotlivě otrhává . Do sklepa neb komor se ukládá v hromadách. Když 
by nebylo sklepa neb komor, tak m11že toto jablko též přezimovati 
v základech pod šírým nebem, podobně asi jako se uk ládají některé 
kořenovi té a hlízovité hospodářské plodiny pro jarní potřebu. V základu 
nehn ije, nevadne a na j aře bývá doz rálé, čerstvé a šťavnaté, a vyhlíží 
pak jako zrovna se stromu očesané. Jest to jediná odr11da ovocná, která 
iaké takovým zpúsobem přezimuje. 

Patří mezi dobrá obchodní jablka, jelikož bez zvláštního balení se 
dá dopravovat do n ejvětších vzdáleností. V malém prodeji jde na odbyt 
až pozdě na jaře, když již jiné odrůdy jablek jsou buď neúhledné a pře
z rálé, anebo když jich vůbec na t rhu není. Potom se kupuje také jako 
jablko stolní. 

V domácnostech se zužitkuje dobře, uz rálé se požívá přec též čerstvé 
a dále se hodí velmi dobře na sušení, vaření, úpravu vína a povidel. Při 
výrobě vína se mu při (1plné zralosti má př i dat nějaká část jablek ky
·selých anebo se musí s výrobou vína dříve počít nežli úplně dozrálo. 

V každé příčině jest to odrů d a pro naše poměry znamenitá a bylo by 
·si přáti , aby v těch krajích, pro které se hodí, byla ve větší míře vy
. azována. 

Tvar stromu. 

Květ. 

Ovoce. 

Kalich. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. · 

Dozránl 
a česáni. 

Zužitkován I. 
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GRONE MAGDALENE. - PETITE MADELEINE. 
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ZELINKA. 

P~vEiie~{02• Velmi rozšířená a oblíbená tato hruška má původ ve francii, 1.i(.lkudž 
pred dávnými lety se rozšířila po všech zemích, v nichž se ovoce pěstuje. 
Velké obliby získala sobě jako hruška ranná; jest totiž nejrannější letní 
hruškou a známo jest, že čím rannější plody, tím jsou cennější a na trhu 
hledanější. V některých zemích ji nazývají „markytka" nebo též „ci
tronka" a „madlenka". 

V našich krajích jest značně rozšířena pod názvem „ranničky"' a 
„pražky" . Jakým způsobem ku druhému pojmenování přišla, není 
známo, zdá se však, že byla do některých krajů dovezena z okolí Prahy. 
Rozšířena jest jednotlivě po domácích zahradách a jen málo kdy se ob
jeví na trzích, buďto ji obchodníci skoupí na místě a vyvezou anebo se 
zužitkuje doma. 

Poloha. Strom jest v požadavcích na polohu velmi skromný, daří se u nás 
ve všech polohách a možno jej pěstovati s dobrým výsledkem v krajích 
vinorodých i výše položených vyjímaje nejvyšší místa severním větrům 
vysazená. 

P~da. Vzhledem ku mohutnému vývinu jeho a vysokému stáří potřebuje 

půdu velmi hlubokou, ne přílišně lehkou neb písečnatou. 
vzrilst. Vzrůstu jest u nás velmi bujného; tvoří velkou, vysokou a širokou 

korunu; dosahuje vysokého s táří a jest při tom vždy zdravý, kmen mívá 
silný a hladký. Zejména ve školce a vysazen na určité místo ve svém 
mládí roste silně a rovně. Letorosty tvoří dlouhé, dosti silné, červeno
zelené a šedě tečkované. List nepříliš veliký jest hladký, silný a na 
dlouhé a tenké stopce stejnoměrně na letorostech umístěný. V každé po
loze kvete bohatě a jest velmi úrodný a čím vyššího stáří nabývá, tím 
jest úrodnější; rodí v mládí i stáří ovoce stejně vyvinuté. 

stanoviště. Vysazuje se do zahrad domácích a na místa volná, ovšem jen ta-
ková, kde by nebyl vystaven poškozování. Pro taková místa jest zpť'1-

sobilý pro svou rannost, brzy v létě se očeše a strom pak jest nechán na 
pokoji. Podél cest, silnic neb obzvláště do polí se nevysazuje, aby při 
česání polní plodiny netrpěly . Pro osazování rozsáhlých pastvin by se 
též hodil, ovšem musel by býti volen jenom samostatný. 

Tvar stromu. Pěstuje se pouze jako vysokokmen. Pro svůj bujný vzrůst a malé 
ovoce se pro zákrsky nehodí. 
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Plody rodí malé až prostředně velké, tvaru vejčitého aneb i pravi
delného hruškovitého. Namnoze bývají jednotlivé plody od sebe velmi 
odlišny, což často dává podnět k domněnce o různosti té to odrůdy. 

Kalich jest velký, otevřený, zelený, poněkud vlnatý a sedí v docela 
mělké, mírně hranaté prohlubince. 

Stopka jes t polodlouhá, prostředně silná, zelenohnědé barvy a jest 
vt l ačena v mělkém dL'llku; drží pevně na plodonoši a vítr plody ne
shazuje. 

Slupka plodú při úplném uzrání podržuje barvu světle zelenou neb 
mírně nažloutlou; u některých pl odů zústává na straně od slunce obrá
cené neb u plodú ve stínu rostlých i př i uzrání zeleň nápadně živá. Čer
veň se neobjevuje, jenom sem a tam u některého plodu ke slunci obrá
ceného se vyskytuje nahnědlý nádech a rezivé skvrny. Dále jest slupka 
slabá a pevná, nepodléhá tlaku a nárazu. 

Dužnina jest hutná, přec máslovitá, jemná a šfávnatá, nažloutlá neb 
jenom bílá, chuti sladké, navinulé, muškátovitě okořenělé. Muškátovitá 
okořenělost není u všech plodú stejně vyvinuta; jsou plody s neobyčejně 
vyvinutou vúní a jiným skorem úplně chybí. Při dozrání plod příjemně 
zavání. Dužnina má také dobrou vlastnost, že netrpí tlakem a tím jest 
plod pro sebe delší dopravu zpl'1 sobilý. 

U nás uzrává již po 15. červenci, nutno ji však česati dříve, pokud 
jest ještě úplně tvrdá; ponechá-li se déle na stromě, náhle uzraje a jest 
pro dopravu nezpúsobilou. Sadaři ji často češou sotva napolo odrostlou 
a dopravují do severních krajin jako ovoce jižní. Během dopravy změkne, 
sladká jest již také a obyvatelstvo severních měst jí rádo za dosti vy
sokou cenu kupuje. Pro vývoz neb prodej tržní se češe jednotlivě, pro 
sušení neb přípravu povidel v domácnosti se může též opatrně pro
třásati. 

Na trzích jest hledána a dobře se platí jako ovoce tabulové; při
chází sem jako první hruška a hrušky z jihu sem dopravené nemohou jí 
způsobiti konkurenci, jelikož ona se na jihu nedaří a ostatní letní odrůdy 
jsou pozdnější. 

V domácnostech má tato hruška velikou cenu, jako lehce záživná 
slouží k jídlu za syrova, co se nesní, dá se zužitkovati mnoha způsoby: 
suší a zavařuje se, upravují se z ní povidla, marmelada, syrup a víno; 
z vykvašeného vína se dá destil ovati dobrý ko11ak. Pro tovární (1čely 

jest velmi cenná a hledaná. 
Z uvedeného vysvítá, že zelinka jest hruška velmi vhod ná zejména 

pro naše rolnické pěsti tele ovocných stromli. Ona sice vyžaduje v zahradě 
více místa než jiná odrúda hrušková, avšak uváží-li se její mohutnost, 
zdraví, úrodnost, vysokost stáří a jakost ovoce, pak každý rád jí do
statečné místo poskytne a poskytnouti má. Vysoké úroky přináší po 
celý svlij život z nepatrného kapitálu v ní uloženého. 

Ovoce. 

Kali ch. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Oozránl 
a česáni. 

Zužitkováni. 
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HRUŠKA SOLNOHRADSKÁ. 

Pův~rře~i~o z - Ještě před nedávnou dobou byla solnohradka nejznameis1 a nej-
oblíbenější letní hruškou , v posledním čase však již se netěší takové 
oblibě, jelikož v mnoha krajích trpí skvrnitostí a granuluje přílišně, 
z čehož se dá souditi, že začíná stárnouti a slábnouti. 

Domovinou její jest Solnohradsko, kým tam by la vypěstována, není 
známo. Z pi°1vodního kraje rozšířila se ve všech zemích Rakouska, v Ba
vorsku a vůbec v jižním Německu ve větších rozměrech. Na Moravě 
není známější hrušky nad ni; v každém kraji ať severním ať jižním jest 
velmi rozšířena. Jako každá mnoho rozšířená odrůda ovocná má více 
jmen, tak také tato odrlida nezůstala toho ušetřena. Nejobvyklejší jméno 
její jest „salcburka", „cibulka", „fíkovka" a „červínka"; pravé pojme
nování začíná se teprve ujímati . 

Po lo ha. Strom se daří ve všech našich polohách vyjímaje snad nejdrsnější, 
kde se již ovocnému stromu vůbec špatně daří, leč v krajích teplejších 
rodí ovoce mnohem lepší jakosti než v krajích chladnějších. 

Puda. Daří se i v půdě chladné a vazké; půda štěrkovitá, dostatečně hlu-
boká jí též dobř e slouží. Jest málo odrůd hrušňových, které by tak malé 
nároky činily na polohu a půdu. 

vzrůst. Strom roste velmi bujně, tvoří vysokou, jehlancovitou, řídkou ko-
runu, která se teprve v pozdější době poněkud rozšíř í. Tvar koruny jest 
v mládí i stáří tak význačný, že každý dle něho odrL'idu tuto pozná. 
Kmen má vysoký, silný, hladký, dřevo jest velmi houževnaté a všem ne
příznivým vlivům vzdorující. Ty též vlastnosti mají větve, v koruně 

těsně k sobě přilehající. Když po vysazení byl dán koruně přiměřeným 
řezem dobrý základ, nevyžaduje později skorem žádného prořezávání. 

Letorosty vyvinuje dlouhé, nápadně ke špičce silné a hnědočerveně, 

mnohdy až do fialova zbarvené. List jest dosti velký, rovný, hladký, 
lesklý a tmavozelený. 

Ve školce roste solnohradka velmi bujně, zpříma, tvoří proto velm i 
pěkné, rovné, silné kmeny . Této dobré vlastnosti využitkují někteří ma
jitelé školek a používají jí pro mezišlechtění. Pro drsnější krajiny se pro 
mezišlechtění doporučiti nemůže, jelikož její kmeny rychle přes léto ro
stoucí z\ístávaií měkké a v zimě namrznou. 
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Vysazuje se do domácích zahrad a štěpnic, před domy, na náměstí 
a návsi, do dvor ů, vůbec kolem hospodářských neb obytných budov. 
Jsou mnohé obce, které před domky nevsadí žádný jiný strom ovocný, 
nežli cibulku. Chrání prý dobře budovy proti ohni, rodí mnoho do
brého, ranného ovoce, roste vysoko a nestíní do oken; pro tyto vlastnosti 
s i jí obyvatelstvo velice váží. 

Pěstuje se pouze ve tvaru vysokokmenném. 
Ovoce rodí prostředně velké, v krajích drsnějších jen malé, tvaru 

cibulovitého neb bergamotkovitého; tvar zůstává si věren, nemění se 
jako u jiných odrůd. 

Kalich má otevřený, velkolistý; prohlubinka jest široká, mělká a 
obkališí bývá rovné neb poněkud hrbolovi té. 

Stopka jest krátká neb prostředně dlouhá, s ilná, dřevnatá a vězí 

v docela nepatrném důlku ; mnohé plody mají stopku ze středu ke straně 
dužnatým hrbolem stlačenou. 

Plod jest barvy žlutozelené, př i uzrání zeleno- neb citronově žluté; 
na sluneční straně jest žluť pokryta nahnědlou mdlou červení, kterou 
proniknouti nemůže; plody ve stínu jsou jen čás tečně načervenalé. Re
zivé skvrny se vyskytují často poblíž kalicha. Slupka jest hladká, lesklá 
a slabá. 

Dužnina má býti jemná, skoro máslovitá, velm i š favnatá a nažloutlá; 
kolem jádřince jest hrubozrnná, až kamínkovitá; chuť má s ladkou, po
někud jemně nakyslou, velmi příjemně okořenělou. 

Uzrává kolem 15. s rpna v krajích vinorodých a v ch l adněj ších až 
koncem srpna, jakmile počne zráti, tak v několika dnech uzrají plody 
všechny najednou a nedají se nijakým zpl'1sobem v rychlém dozrávání 
zadržeti, Ječ snad kdyby se uložily do ch ladíren, za to však tato hruška 
nestojí. Aby přec lepší užitek tato odrúda dala, musí se 10- 14 dní před 
uzráním očesati a uloži ti do sklepa ku poznenáhlému dozrání. Setřásati se 
nemá, neboť tím mnoho plodů se poškodí; jest tak křehka, že při pádu se 
každá roztříští. Vyvážeti se dá, balí-li se ještě (1plně tvrdá; obchodníci 
němečtí vyhledávají ji a vy vážejí do severního Německa . 

a trhu našem jest velmi ob líbena; když se objeví solnohradka, 
nikdo jiné hrušky nekoupí. V době uzrávání poskytuje solnohradka ven
kovu i městu ovoce tabulové velin i dobré v hojnosti, jenom že pro krátké 
trvání musí se rychle spofrebovati. V některých domácnostech se též suší 
.a upravují z ní dobrá povidla. 

Solnohradku pěstovati v e větším rozsahu pro vývoz se doporučiti 
nemůže, za to pro místní domácí potřebu jest to hruška velmi cenná. 

Stanov iště. 

Tvar stromu . 

Ovoce. 

Kalich. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Oozránl 
a česáni. 

Zužitkováni. 
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HRUŠKA KLAPOVA AMERICKÁ. 

Puvod a roz- Z ňověi"ších hrušek se doporučui·í mnohé i·ako velmi dobré odrůdy, 
šlřenl. 

zavedou-li se u nás, ukáže se, že valný počet z nich se pro naše poměry 
nehodí; obyčejně jsou to odrůdy původu francouz~kého, belgického neb 
anglického, velice z tamějšího příznivého podnebí schoulostivělé, a vy. 
sazeny u nás, podnebí přec jen drsnější dobře nesnesou. Při zavádění 
novinek jest proto velké opatrnosti třeba. K novějším hruškám pafrí též 
tato odrůda, nesmí však býti zařaďována mezi ty, které se u nás nedaří, 
neboť jest velmi četnými případy dokázáno, že jest pro naše poměry 
velmi způsobilá. Původu jest amerického; byla vypěstována majitelem 
ovocných kultur Clappem z jádra máslovky lesní (dřevobarvé). V Ame
rice se šířila velmi rychle a čilou a rychlou dopravou mezi Evropou a 
Amerikou záhy se dostala do Evropy, kde nyní se šíří po všech státech 
a zemích. Na Moravě se také již pěstuje v různých zahradách a dobře se 
všude osvědčila, jest tedy záhodno, věnovati jí pínou pozornost. 

Poloha. Strom není tak choulostivý, jak se na počátku myslilo, daří se ješ tě 
dobře ve vyšších našich polohách, jestliže má místo proti severním 
větrům chráněné ; že se daří též v teplých, nízkých polohách, jest při
rozeno. 

Puda. Pť'1du žádá hlubokou, dobrou a ne kyprou; v hluboké hlinité půdě 
se mu daří nejlépe. Vlhkou půdu nesnese. Živin vyžaduje proto mnoho, 
poněvadž jest velice úrodný a strom velmi bujně roste. 

vzrůst . Vzrůstu jest v mládí velmi silného, leč velká úrodnost jej ve vzrůstu 
zdržuje a vyvinuje proto korunu jen polovelkou; tvar mívá koruna jehlan
covitý, vysoký, není hustá, kmen i větve má silné a zdravé a houžev
naté, poněvadž jako u letní hrušky dřevo její každoročně dobře vyzrává. 
Letorosty tvoří velmi silné, dlouhé, barvy hnědočervené a jsou zbar
veny podobně jako u máslovky lesní. Pupeny jsou malé a hustě seřaděné. 
List jest velký, tuhý, hladký, lesklý, tmavozelený, okrasný a dodává 
stromu pěkného pohledu. Ve školce roste velmi bujně, kmeny tvoří rovné, 
silné a zdravé. 

Stanoviště. Jelikož rodí velmi pěkné plody a jest ranná, možno tento strom vy-
sazovati jen do zahrad domácích, nanejvýše snad ještě do štěpnic na
cházejících se poblíž obytných stavení; pro veřejná místa jiná se roz
hodně nehodí. 
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Pěstovati se muze jako vysokokmen, polokmen, jehlanec, zákrsek Tvar stromu. 

keřovitý, palmeta kteréhokoliv tvaru a kordon kolmý i vodorovný; není 
letní hrušky nad tuto, která by se tak dobře hodila pro pěstování zákrsků. 
Každý tvar se ve školce hravě provede, vývin plodonosných větviček 

jest nanejvýš bohatý bez použití silného řezu a každý rok jest u všech 
tvarů úrodnost veliká. 

Plody rodí velké, tvaru pěkně hruškovitého, po n ěkud plného, vyso- ovoce. 

kého, některé plody jsou částečně mírně hrbolaté. 
Kalich jest otevřený, rohovitý, velkolistý; prohlubinka kalichová Kalich. 

jest docela mělká, široká a hrbolovitá a vybíhají z ní široké, mírné 
hrany až asi do poloviny se táhnoucí. 

Stopku má silnou, polodlouhou, dřevnatou neb i dužnatou a sedí oby- stopka. 

čejně na povrchu anebo jest též dužnatým svalem ke straně stlačena; 

na stromě drží pevně. 
Barva plodu jest svět l e zelená, při dozrání zlato-žlutá, na straně slu- Barva. 

neční rumělkově až karmínově červená; červeň tato jest rozm yta anebo 
v širokých krátkých pruzích znatelna. U p lodů ve stínu rostlých červeně 
nebývá a když přece se objeví, jest světle stříknu ta. linědé tečky jsoa 
četné a také rezivost se často u kali chu a s topky vyskytuje. Slupka jest 
hladká, lesklá a jemná. 

Dužnina jest velmi jemná, úplně máslovitá, šťávnatá, nikdy neka
mínkovatí, barvu má nažloutlou a chuť s ladkou, jemně nakyslou, poněkud 
okořenělou; pikantnost dužniny činí tuto odrůdu tabulovou prvého řádu. 

Uzrává v prvé polovici srpna a v chladném sklepě se dá udržet 
asi 3 týdny. Ceše se také asi 10 až 12 dní před uzráním a nechá se uzráti 
v cn laclné místnos ti, kde dozrává pomalu a mf1že se dobře postupně zužit-
kovati. Při česání se musí s ní zacházeti opatrně, neboť její dužnina 
i slupka jsou velmi jemné, lehce se poškodí a pak hnijí. Úplně vyrostlá, 
avšak ještě docela tvrdá, hodí se, dobře balena jednotlivě do papíru, 
i pro vývoz. Na trzích dělá všem letním hruškám velkou konkurenci, jest 
velmi úhledná, velká a též dobrá, proto jest se zálibou kupována. 

V domácnostech se zužitkuje jen jako ovoce stolní, pro výrobu zá
chůvek jich ještě není dosti, leč kdyby přece byl nadbytek, pak se může 
zavařovati, sušiti a také povidla z ní vyráběti. 

Jsme o tom přesvědčeni, že ,hruška Klapova americká za nedlouho 
se stane u našich ovocnářů tak oblíbenou, jak u vypěstitele samého, který 
ji nazval Klapův miláček (Clapps favorite). Záleží na majitelích ško
lek ovocných a pěstitelí ch, aby hrušku tu v rozšiřování a pěstování pod
porovali. 

Oužnina. 

Dozránl 
a česáni . 

Zužitkován i. 
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SÍDLENKA. 

PuvMe~1.roz- Od nepamětných dob se pěstuj e na Moravě letní hruška znameni-
tých vlastností pod jménem „šídla" neb „šídlenka". Oblíbena jest velice 
a to nejen u pěstitell1, nýbrž také u spotřebovatelů . Když v měsíci srpnu 
se objeví na trhu, tu žádný kupující nechce jinou hrušku než „štigelmarku"; 
ona totiž jest českým i německ,:ým obyvatelstvem tak jmenována. Kým 
a kdy byla vypěstována. není ·mámo . .Rozšířena jest nejvíce v II. a III. 
obvodu našeho rozděl ení pro normální výběr odrůd ovocných. V těchto 
obvodech vedle solnohradky jest ze všech letních hrušek nejznámější 
a nejvíce zastoupena. Po ná lež itém bádání po této hrušce v jiných státecli 
a zemích sh ledáno, že se pěstuje pouze u nás a jest tedy její původ nepo
piratelně na Moravě . 

Potoha. Strom se daří nejlépe na místech výs lunných, tepl·ých, sušších , proto, 
má-li se pěstovati ve vyšších obvodech, musí bý ti vysazen na svahy 
jižní. Nej způsobilejší naše kraje jsou proň, jak již počátkem uvedeno, 
IT. a III. pásmo; v těchto obvodech pak se múže pěstovati v rovinách neb 
t sklonech proti kterékoli straně obrácených. J e-li možno se v těchto polo
hách vyhnouti straně severní, severovýchodní a severozápadní, pak 
ovšem jest to výhodněj ší. Jsou to strany přec jen ch ladné a v lhké a 
strom na nich rostlý není dost úrodný. 

Plida. Pí'tdu miluje teplou, hlubokou, hlinitou a suchou; v jiných půdách 
sice roste též přiměřeně, ale není náležitě úrodný . 

vzrust. Jest vzrů stu silného, tvoří korunu kulovitou , hustou, kmen jakož 
i větve kostry korunové jsou hladké, silné, tvrdého složení ; vzdorují 
dobře větrům a nemocem. Letorosty má hustě nasazené, prostředně 
dlouhé a silné, nazelenale hnědé barvy . Plodonosných větv iček mívá 
hojně nasazeno, Ječ pupeny květné se vyvinují na nich spoře. List má 
prostředně velký, elipsovitý, tupě špičatý, tupě a mělce ozubený, hladký, 
lesklý, slabý a tmavozelený ; na výhonech jest hustě nasazený. Ve školce 
roste silně a vyvinuje zdravé a rovné kmeny. 

stanoviště . Pěs tuje se v zahradách domácích, ve štěpnicích, na návsích a ná-
měst ích. Jako solnohradku tak i šídlenku vysazují obyvatelé v osa
dách poblíž Brna se zálibou před domky. Pro tato místa se hodí velmi 
dobře, kulatá a hustá její koruna uniká dost do výšky a v rhá plný stín. 
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Pěstuje se výhradně jako vysokokmen, ačkoliv šlechtěna na kdouli Tvar stromu. 

tvoří pěkné zdravé a (1rodné zákrsky keřovité a jehlance. Z mládí není 
mnoho úrodná, až po 10. až 12. roce počne nasazovati více pupenů plodo·· 
nosných a úrodnost rok od roku značně stoupá. 

Ovoce rodí prostředně velké, asi jednou tak veliké, jak reprodukce ovoce. 

představuje, tvar má dlouhý, hruškovitý neb plný; nejširší místo plodu 
jest u většiny plodů v prostředku a ke kalichu a stopce se stejnoměrně 
poznenáhlu zužuje. Některé plody jsou nápadně dlouhé, velmi úhledné. 
Vyobrazené plody vzaty s vysokokmenu starého, který měl mnoho 
plodů nasazeno, jsou proto mnohem menší nežli u stromu normálního, 
mimo to panující sucho v roce J 905 bylo příčinou slabého vývinu těchto 
plodú. 

Kalich jest velký, rohovitý, otevřený a sedí skorem na povrchu Kalich . 

plodu. 
Stopka jest velmi dlouhá, tenká, dřevnatá, nazelenalá, šídlovitě stopka. 

zahnutá; důlek stopečný, zejména u plodů dobře vyvinutých, není zna-
telný a stopka ční z plodu, jako by byla v něm zapíchnuta. Plod s'e 
stopkou podobá se tvaru sed lářského šídla a proto se tato hruška u pě-
stitelů nazývá šídlenka. 

Barva plodu jest kanárkově ž lutá, bez jakékoli červeně neb teček Barva. 

kterékoliv barvy. Slupka jest velmi jemná, hladká, mdle světlá, hebká, 
skorem až mastná. 

Dužnina jest mdle bílá, velmi šťavnatá, rozplývající se a přece dosti 
tuhá, chuti sladké a velmi příjemně, silně muškátovitě okořenělé. 

Uzrává mezi 10. až 15. srpnem a udrží se 14 dní i 3 týdny, očeše-li 
se asi 10 neb 12 dní před uzráním a uloží se do chladného, vlhčího 
sklepa. česati se tedy má vždy dříve, když počíná poněkud žloutnouti 
a jest ještě úplně tvrdá. Zasílati se dá na každou vzdálenost bez zvlášť 
pečlivého obalu velmi dobře. Obyčejně ji ovocnáři vyvážejí ve větších 
koších bez proložení. Na trhu jest z nejoblíbenějších hrušek letních; na 
brněnském trhu jde stiegelmarka vždy znamen itě na odbyt, poněvadž 
brněnské obyvatelstvo její zn amenité vlastnosti velmi dobře zná. Není-li 
na trhu již přezrálá, donesena do domácnosti vždy několik dní vydrží, 
což u jiných letních hrušek nebývá. 

V domácnosti především zužitkuje se jako ovoce stolní, pak se dá 
velmi dobře zavařovati, loupaná i neloupaná, celá neb pí'ilená, suší se 
dobře, a poněvadž není kamínkovitá, dává výrobek nejlepší. 

Šídlenka, ač tak znamenitá hruška, u našich majitelú školek se velmi 
málo pěstuje, což dokazuje, že ji neznají, a její rozšiřování dosud obsta
rávalo obyvatelstvo samo přenášením roubú a štěpováním stromť't na 
určitém místě. Velice záslužno by tedy bylo, kdyby majitelé školek této 
odrůdě věnovali plnou pozornost a co nejvíce ji rozmnožovali. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česáni. 

Zužitkováni. 
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KOZAČKA ŠTUTTGARTSKÁ. 

Puvod a ro z- D 
š 1 ře111. obré této hospodářské hrušky domovem jest Vir tembersko, kde 

jest nejvíce rozšířena. Tamější obyvatelé vypravují, že byla před mnoha 
lety nalezena jako pláně v porostech poblíž Stuttgartu jedním pastevcem 
koz. Uznána za hrušku velmi dobrou, rychle se šířila po celé zemi. Nyní 
jest rozšířena i v jiných zemích evropských. Na Moravě objevuje se 
po různu v zahradách domácích a volných sadech ve tvaru vysoko
kmenném. Všichni majitelé této odrůdy velice ji chválí jako jednu z nej
lepších letních hrušek. Chvály této zasluhuje nejen plod, 'llýbrž 
i strom sám. 

Poloha. Strom roste dobře v polohách teplých i chladnějších. Ve výše polo-
žen}'.-ch krajích nutno proň vyl1ledávati jižní, chráněná úpatí svahů aneb 
i roviny proti severním větrům chráněné. Přímé severní větry mají za 
následek kaménkovatost ovoce, které tím velice na jakosti ztrácí. 
V chladných polohách zůstává ovoce malé, strom však při tom nijak 
netrpí. 

Puda. Půdu má rád teplou, sušší a musí býti dosti hluboká; může býti 
třeba i poněkud štěrkovitá. Ve vlhkých a těžkých půdách není dosti 
úrodný. 

vzrt1st. Vzrůstu jest prostředního, tvoří prostředně velkou, pravidelnou, je-
hlancovitou korunu. Není mnoho odrůd hrušňových s tak pěknou ko
runou, jako má tento strom. Kostra koruny jest slabší a velmi hustá. 
Kmen mívá prostředně silný, pěkně vzpřímený. Letorosty tvoří dlouhé, 
slabé se silnými pupeny; krátkých pilodonosných větviček nasazuje 
mnoho a proto jest každoročně velmi úrodný. Úrodnost st romu jest 
dobrá, zdraví jeho znamenité, hmyz ho nenapadá a plísně mu neškodí. 
Ve školce roste též dobře, tvoří přiměřeně silné a rovné •.kmeny a třeba 
se nevyznamenával bujným vzrůstem , přec nevyžaduj e pěstování vy
sokokmenů dlouhé doby. 

stanoviště . Vysazuje se do zahrad domácích neb štěpnic otevřených poblíž 
dědin, na jiná veřej ná místa se nehodí, jelikož jest menší, poškozování 
přístupn ěj š í a pak pro rannost ovoce se nedoporučuje příliš pro veřejná 

místa. 
Tvar stromu. Pěstuje se jako vysokokmen neb polokmen, mohl by se též pěstovati 

ve tvaru jehlancovitém; pro jiný tvar zákrskový se nehodí. Poblíž 
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hlavních měst neb továren na zp1racování ovoce by se dobře vyplácel 
založený sad s jehlanci šlechtěnými na obyčejném pláněti této odrůdy. 

Dle toho, v jakém tvaru neb na kterém místě se pěstuje, rodí ovoce 
malé, až prostředně velké, tvaru pravidelně hruškovitého, menší plody 
bývají někdy také ke stopce plné, čímž ztrácejí tvar hruškovitý. 

Odrůda tato rodí plody v chumáčích, a stává se, že každý plod 
v tomto chumáči má jiný tvar. 

Kalich jest otevřený, hvězdovitý, velký a jest v prohlubince docela 
mělké a široké. 

Stopku má podlouhlou neb krátkou, dosti silnou, dřevnatou, barvy 
světle hnědé neb nazelenalé. Málokdy jest stopka ve středu plodu, bývá 
obyčejně dužnatým svalem více k jedné straně stlačena. Stopka dobře 
vzdoruje větrům bouřlivým. 

Barva plodu jest žlutozelená, při úplném uzrání žlutá, na straně slu
nečné hnědočerveně zbarvená. Základní i červené zbarvení jest mnoha 
zeler.ými a světlými tečkami kropeno. Po celém plodu, zejména na ob
kališí, rozprostírají se jemné skvrny šedé, plod takový vypadá jako ko
žený. Tato skořicová barva objevuje se v íce u plodů ve výše položených 
krajinách, než u plodů rostlých v teplejších krajinách. Slupka bývá velmi 
jemná, hladká, pokud není rzí zdrsnatě lá. 

Dužnina jest nažloutlá, šťavnatá, rozplývající, jemně zrnitá, přec 

však tak hutná, že hodí se velmi dobře k zavařování v domácnosti i v to
várních podnicích. Chuť dužniny jest velmi jemná, sladká a skořicově 

okořenělá. Malý jádřinec a malá, nevyvinutá jádra činí tuto hrušku 
velmi způsobilou pro konservování. 

Uzrává koncem srpna a drží se jen velmi krátkou dobu a musí se 
proto aspoň 8 až 10 dní před uzráním očesati. Zejména pro zavařování 
neb sušení, jelikož se musí loupati, češe se, pokud jest ještě úplně tvrdá, 
aby se dala dobře oloupati. Předčasné toto očesání nemá škodlivého 
vlivu na chuť konservy; chuť zůs tává vždy velmi jemná. Přezrálé plody 
zhniličí a ztrácejí úplně na ceně. Češe se jednot livě anebo, ku př. pro 
sušení obyčejné, může se také setřásati. 

Na trhu jest oblíbena jako ovoce stolní i jako ovoce hospodářské. 
V domácnostech se může zužitkovati všestranně, nejlépe však se hodí 
pro zavařování; vedle Viliamovy čáslavky sotva je lepší hruška k to
muto účelu. Též sušená dá velej emný výrobek. 

V celém Německu fadí tuto hrušku k nejlepším letním a cení ji asi 
právě tak, jako my své doby neb snad někde ještě dnes ceníme naši sol
nohradku, kterou tam ani skorem neznají. 

Ovoce. 

Kalich . 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Oozránl 
a česáni. 

Zužitkováni. 
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MUŠKATELKA LETI Í. 

Púvš~~e~i'.·oz- Hrušky muškatelky byly vždy a jsou do dnešního dne velmi oblí-
beny. Velmi okořenělá chuť jejich dužniny každému se velice zamlouvá 
a komu jen poněkud možno, odrůdu tuto vysazuje. Pro naše poměry jest 
ze všech muškatelek nejzpůsobilejší muškatelka letní. 

Jakého jest původu, není známo; pěstuje se v celé Evropě, pokud 
tomu v dotyčných krajích půda, poloha a klimatické poměry dovolují. 
Pěstuje se hlavně jako ovoce hospodářské, leč není tím míněno, že by 
nebyla též dobrou hruškou stolní. 

Na Moravě jest velice rozšířena; v zahradách i volných stromo
řadích zhusta ji vidíme. Vedle této muškatelky pěstuje se na Moravě 
ještě jedna muškatelka letní, která jest docela malá, kulatá, zelená, rodí 
v chumáčích a uzrává též v srpnu, leč není totožna s uvedenou. Na 
brněnském trhu nazývají muškatelku „šůstalka" nebo též „pižmovka" 
a „vonička". 

Poloha. Strom roste dobře v polohách nízkých i vysokých, ovšem v krajích 
vyšších a drsnějších má se sázeti přece jenom na místa teplá, sušší a 
proti drsným větrům chráněná. Tato odrůda se rovná svými požadavky 
na polohu hrušce „šedé letní" . 

Puda. Půdu miluje spíše sušší, teplejší a kypřejší; ve vazké a vlhčí pťldé 

trpí strom žloutenkou a ovoce skv rnitostí. 
vzrlí st. Vzn°istu jest mírného, korunu má prostředně velikou, řídkou, jehlan-

covitého tvaru. Kmen ani větve nemívá silné, jsou však zdravé, houžev
naté. Letorosty má dlouhé, slabé, s velkými pupeny a světle hnědé barvy. 
List má menší, vejčitý, mírně zašpičatělý neb kopinatý, světle zelený, 
lesklý, rovný a jemně ozubený. Plodonosných větviček vyvinuje mnoho, 
takže dlouhé jeho větve jsou od spoda až ke špičce obloženy. Ve školce 
roste též mírně, leč není nutno jej mezišlechtěním do vysokokmenu pě
stovati. 

stanoviště. Vysazuje se do zahrad domácích, štěpnic, na návsi a náměstí; na 
jiná veřejná místa se jako odrůda letní nehodí. 

Tvar stromu. Pěstuje se jako vysokokomen, polokmen a jehlanec; pro poslední 
tvar se šlechtí na kdouli. · 

ovoce. Ovoce rodí malé, až prostředně velké, pěkného hruškovitého tvaru, 
ovšem vyskytují ·se případy, že jest mnohý plod více tvaru kuželovitého, 
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vyššího neb zakulatělého, nižšího, ce)kem však nepodléhá takové změně 
ve tvaru jako mnohé jiné jí podobné odrí'1dy. 

Kalíšek má otevřený, malý , rohovitý, špičatý a sedí v nepatrné, ši
roké prohlubince anebo též jen na povrchu rovném. 

Stopka jest prostředně dlouhá, ne si lná, dřevnatá, nažloutlá a trčí často 
mimo střed, stlačena jsouc dužnatým výrůstkem. 

Barva plodu jest žlutozelená, pozděj i čistě žlutá ; na straně sluneční 
jest základní barva kryta nahnědlou červení rozmytou, která při plném 
dozrání se stává světl ejší ; ve stínu neb hustých zahradách nebývají plody 
načervenalé, zůstanou úplně čistě žluté. Kolem kalichu a mnohdy i hlou
běji po plodu vyskytuj e se mírná rezivost. Slupka jest tenká a trochu 
mastná. 

Dužn inu má plod jemnou , š ťavnatou, při tom dosti hutnou, bíl é barvy 
a chuti sladké a velmi mušká tovité. Ze všech muškatelek má tato mušká
tovitost nejlépe vyvinutou; výtečnou svoji chu f nabývá i také v krajích 
chladněj ších, což u jiných muškatelek nebývá. 

V teplejších krajích dozrává v prvé polovici měsíce srpna, v chlad
nějších o něco později a udrží se, jelikož má tužší dužninu, as i tři týdny . 
Česati se má též jako jiné letní hrušky asi 10 dní před uzrán1m a po oče
sání se nechá v chladném sklepě poznenáhlu dozrávati. Češe se jednotlivě 
a kdyby se sušila a plody by ly malé, mí'1že se také opatrně setřásati. Má-li 
se část plodů spotřebovati jako ovoce tabulové a ostatn í jako hospo
dářské, protrhají se největš í plody a ostatní setřesou. Vyvážeti se může 
v kosích balena i na větší vzdálenost. Pro svoji výbornou vůni a chuť duž
niny má na trhu velmi dobrý odby t, třeba mnohému kons um entov i by la 
její vůnč přílišně silnou. Dobrá tržní zoůsobilost této hrušky též spočívá 
v tom, že jest menší a možno více plodí'1 za menší obnos poskytnouti. 

V domácnostech slouží jako ovoce tabulové, zvlášť však způsobilou 
jest tato hruštička pro zavařování; ne úplně dozrálá, oloupaná dá za
vařeninu nadmíru jemnou a chutnou. Též se suší a vaří z ní povidla. 

Muškatelka letní jest hruška, která zasluh uje největšího rozšíření; ona 
svojí velkou a častou í1rodností, výbornou jakostí ovoce a zdravím a vy
soký m stářím stromu mnohou dobrou odrůdu zastíní. Každý pěstitel jest 
a bude vždy s ní úplně spokojen. 

Kalich. 

Stop ka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česáni. 

Zužitkováni. 
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HRUŠKA ŠEDÁ LETNÍ. 

Jirušce této říkají v našich krajích ponejvíce „šedinka" , ale také „še
divkou" a „škaredkou" ji nazývají. Kdy a odkud se k nám dostala, není 
ovšem známo, ale púvodu bude asi francouzskél10 a nebude dalekou „šedé 
podzimní máslovce", která jistě z Francie pochází. Pěstuje se od dáv
ných dob v celé střední Evropě, kde sobě získala mnoho přízni vců pře~ 
to, že jest to hruška letní, která přichází na trh v době zaplavené nej více 
ovocem různého druhu. -

Na Moravě jest značně rozšířena a velice oblíbena, rozšířena jes1 
hlavně v zahradách domácích a tu a tam se objevuje též ve stromořadích . 

Strom šedivky náleží k těm, které se daří i v drsných vyso
kých polohách našich; netřeba být úzkostlivým ve výběru stálého 
proň stanoviště, když půda jest mu přízn ivou. Jest to velmi dobrá horská 
a pohorská odrůda, kterých jen poskrovnu máme. Jiné odrůdy v hor
ských krajích kamínkovatí (granulují), tato však zůstane vždy máslo
vitou. Daří se též v krajích teplých, v inorodých znamenitě. 

Půdu miluje hlubokou a vazčí než jiné odrůdy hrušňové; náležitá vlh
kost nesmí ovšem též p11dě chyběti. 

I~oste silně, možno říci i bujně ve svém mládí i stáří; korunu tvoří 
velkou, široce jehlancovitou, se silnou, ne příliš hustou kostrou; kmen 
mívá zdravý a silný a dlouho hladký, dřevo má houževnaté, hutností 
svojí se částečně planým hrušním rovnaj ící. Letorosty jsou silné, dlouhé, 
rovné, barvy červenohnědé a ve stínu nazelenalé; pupeny na nich jsou 
nápadně silné a š pičaté. List jest tvaru vejč itě zašpičatělého , hladký , 
velmi lesklý a tmavozelený. Dle listu na první pohled se pozná tato 
odrůda . Vzrůst ve školce má též velmi bujný a v krátkém čase docílí se 
silné, pěkn é vysokokm eny. Drodnost této odrl!dy jest velmi dobrá ; při 
největší (Jrodnosti strom ve svém vývinu neochabne a rok od roku jest 
při tom úrodnější. 

Pěstuje se v zahradách domácích po případě i v otevřených štěpni

cích. Do polí se vzhledem ku časnému česání vysazovati n emůže. K sil 
nicím, vedoucím osadami, by se mohla též vysazovat, ale k silnicím od 
oby tných stavení vzdá1eným se nehodí, a sice proto, že jest ranná a 
třeba šedá, přece jenom lákavá. Pro osazování pastvin a p. se nedo
poručuje. 



191 

Na určitá místa vysazuje se jen ve tvarn vysokokmenném. Pro polo- Tvar stromu. 

kmeny neb zákrsky není způsobilá. 
Ovoce rodí malé, až prostředně velké, tvaru různého, některé plod:y1 

ovoce. 

mají tvar pravidelný, hruškovitý, těchto jest většina, jiné jsou tvaru ku~ 

želovitého, více neb méně ke kalichu zašpičatělého. Připojené vyobra-
zení věrně znázorňuje různé tři typy plodů. V době podzimní by lehcE: 
mohla býti zaměněna za šedou podzimní. Rodí podobně jako kozačka 
štuttgartská a zelínka a jiné letní hrušky, ráda v chumáčích, což není 
na úkor vývinu plodů. 

Kalich má rohovitý, otevřený, velký, trochu plstnatý a sedí ponej- Kalich. 

více na povrchu plodu a jen u plodů větších jest v mělké, někdy hrbo-
lovité prohlubince. 

Stopka jest polodlouhá neb krátká, silná, dřevnatá, hnědá a jest stopka. 

velmi zhusta svalem dužnatým k jedné straně stlačena, u jiných plodů 
sedí na povrchu pravidelně anebo trčí v docela malém důlečku. 

Základní barva plodu jest živě zelená, při uzrání nažloutlá. Zelená Barva. 

·barva neproniká obyčejně, poněvadž jest zakryta rzí po celém plodu, 
U plodů dobře vyvinutých více základní barva proniká, než u plodů 

menších, v nuzných poměrech neb vyšších polohách pěstovaných; tyto 
bývají úplně skořicové barvy. Nádech nahnědlé červeně se tu a tam 
vyskytuje u plodů plnému slunci vystavených, jinak červel'i chybí. Tečky 
neb šedý nádech zhusta se objevují. Slupka jest silná, kožnatá, vzdoruje 
pukání a jinému poranění dobře. 

Dužnina jest máslovitá, šťavnatá, jen kolem jádřince mírně zrnitá, Dužnina. 

barvy bílé a chuti velmi delikátní, sladké a příjemně nakyslé; svoji pikant-
nost zdědila od šedé zimní máslovky (Isembartky), která poclobnou chutí 
se vyznamenává. Dužnina se dlouho udrží, aniž by hniličila. V hornatějších 
krajinách obzvlášť nehniličí, zavadne a svoji výtečnou chuť podrží. 

Uzrává v prvé polovici měsíce září a drží se asi 2 až 3 týdny. Pro oozran1 
a česáni. 

vývoz, jako všechny letní hrušky, se češe, když jest úplně vyrostlá, 
ale ještě úplně tvrdá. Dopravu snáší velmi dobře, balí se do košů a za
sílá se i do nejvzdálenějších končin a dojdouc na místo jest velmi dobrou 
pochoutkou obyvatelstva. Na našich trzích se opětně málo vyskytuje, 
poněvadž cizozemští obchodníci ji vyhledávají a dobře platí na místě 
samém. 

V domácnostech jest všestranně zužitkována, jako ovoce tabulové zužitkováni. 

jest výborná, dá se sušiti dobře, zavařuje se, vyrábí se z ní v íno, po-
vidla a pod. 

Ví-li se, že tato odrůda jest pro naše hospodářské ovocnářství tak 
cenna, pak by se měla mnohem více pěs tovati než doposud. Uváží-li se, 
že v hornatých krajích se pěstuje nesčetný počet hrušek planých, takřka 
bezcenných, pak by se zajisté doporučovalo tyto planičky touto odrůdou 
postupně nahrazovati. 
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\VlLLIAMOV A čASLA VKA. 

Puš~ ~e~i.r oz- Důležito bylo zařaditi do výběru normálního odrůd ovocných též 
odrůdy letní většího tvaru a dobré jakosti, jako jest tato odrůda. Bez roz
dílu všichni pěstitelé ji řadí mezi nejlepší tabulové hrušky; my s ná
hledem úplně souhlasíme a připojujeme na základě zkušeností, že jest 
také jednou z nejlepších hospodářských letních hrušek. 

Původu jest anglického, ne nového, nýbrž již velmi starého. Z Anglie 
brzy se rozšířila a pěstuje se po různu ve všech státech a zemích ovoc
nářských. Ve francii a Americe od nedávné doby se pěstuje ve velkých 
rozměrech k účelť1m velkotržním. Trhy hlavních měst jsou dnešního dne 
zásobovány touto odrůdou hlavně z Francie a tamější pěstitelé , přes 

to, že jest to hruška letní, trží za ni velké obnosy. 
U nás dobré vlastnosti této hrušky nejsou ještě oceněny a nepěstuje 

se v té míře, jak by se pěstovat mohla a měla. Porůznu jest viděti zá
krsek i vysokokmen v zahradách domácích, jichž ovoce na trh se nedo
stane. 

Poloha. Dle tvaru ovoce a vývinu stromu by se mnohý domníval, že jest to 
odrůda velmi choulostivá a naše polohy že nesnese, leč tak tomu není; 
můžeme býti úplně spokojeni s výsiedky pěstování dosavadního. 

Daří se ještě docela dobře na našem Valašsku, dopřeje-li se jí místa 
vůbec pro hrušně způsobilého, t. j. proti severním větrúm chráněného. 
Že se daří dobře i v jižnějších a nižších našich krajích, netřeba podotýkati. 

Pnda. Půdu nežádá zvlášť úrodnou; spokojí se slabší, lehčí i mělčí půdou; 
jiné odrůdy hruškové té velikosti a vývinu stromu docela jiné nároky 
činí na půdu. 

vzríist. Strom roste živě jehlancovitě, tvoří pěknou, vysokou, nepříliš velkou 
korunu. Větve z mládí silně k sobě přiléhají a připomínají na yzrůst má
slovky křivice neb kongresovky. Stěsnané větve v koruně nepřivodí 
zhoustnutí koruny, jelikož ne'tvoří mnoho letorostů dlouhých. Letorosty 
mívá přiměřeně dlouhé, silné, barvy světle hnědé. Krátkých větviček 
plodonosných mívá hojnost. List má prostředně velký, tmavozelený, 
hladký, plochý a lesklý. Ve školce jest též vzrústu silného, af se pěstuje 
do vysokokmenu neb libovolného tvaru zákrskového. V některých 

školkách používají mezišlechtění při této odrůdě, toto však není pro kra
jiny teplejší nutno a má význam svt°1j, vysazují-li se vysokokmeny do 
vyšších poloh, kde méně houževnatý kmen její trpívá spálou. 
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Vysazuje se do zahrad domácích, jelikož na veřejných místech jako stanov i št ě. 

hruška letní a velmi úhledná by t rpěla. 

Pěstuje se především jako jehlanec a v druhé řadě jako polo- a vy- Tvar stromu. 

sokokmen. Vedle toho jest zpť1sobilou pro pěstování každého jiného zá
krskového tvaru. Ve tvaru zákrskovém šlechtěna na kdouli nedosahuje 
náležitého stáří a bylo by lépe, zejména pro jehlance a zákrsky keřovité, 
šlechtiti ji na pláně obyčejné. U každého tvaru jest velmi úrodná hned 
v mládí a udrží úrodnost až do konce. 

Ovoce rodí velké, tvaru skorem hruškovitého, povrch jest nepra- ovoce. 

videlně mírně boulovitý a ku kalichu hranatý. 
Kalich má otevřený, malý, rohovitý, krátkolistý a vězí v mělké, Kalich. 

· hranaté prohlubince. 
Stopku má dlouhou neb polodlouhou, silnou, dřevnatou, která drží stopka. 

dobře na stromě a jest v malém, mělkém dii!ku. Mnohý plod má u stopky 
výrústek, který ji k jedné straně stlačuje a plod pak nabývá nepravidel-
ného tvaru. 

Barva jest zelenožlutá a žlutá, málo kdy na sluneční straně narudlá ; Barva. 

u stopky a kalichu často ,se objevuje rezovitost a vůbec po celém plodu 
jsou jemné rezivé tečky. Slupka jest jemná, slabá a mdlého vzezření: 

Dužnina jest velejemná, přec hutná, šťávnatá, bílá a jen mírně na- Dužnina. 

žloutlá, chuti sladké, trochu navinulé, nanejvýš okořenělé a nikdy neka
mínkovatí. Dužnina má také tu dobrou vlastnost, že na vzduchu nečerná 
a nehnědne a tak k účelům konservovacím velmi jest způsobilou. Jako 
letní hruška jest velmi delikátní. 

Uzrává počátkem září a jednotlivé plody postupně dozrávají asi 14 dní. a0i~~~~11 • 
Jako letní hrušky vůbec, tak také i tato se má česati asi 10 dní před 
uzráním, zejména používá-li se jí ke konservování, jest toto opatření 

nutné. Češe se opatrně a roztříděna dá se na několik dní dozr5.ti do komory. 
Dopravu na trh i do větších vzdáleností snáší při přiměřeném balení 

velmi dobře. Balí se do vzdušných košl'1 neb lať ových bedniček. V době 
zrání ovládne trh úplně, dostane-li se naň, neboť kdo jednou okusil tuto 
hrušku, vyhledává ji pak vždy zase. Uzrává v dosti nevhodnou dobu, 
kdy trh bývá zásobován různým jiným ovocem, ale jde za slušnou cenu 
vždy dobře na odby t. 

V domácnostech se zužitkuje ponejvíce jako ovoce stolní, vedle toho zužitkovan1. 

však jest to odrůda hospodářská prvého řádu, neboť není nad ni pro 
zavařování ; oloupána a rozčtvrcena zůstane bílá, hutná a chuť má velmi 
delikátní. Dobře se suší a výrobek tento předčí každý druhý i marmeláda 
z ní upravená jest jakosti dobré. Pro své dobré v lastnosti jest továrnami 
na výrobu konserv ovocných vyhledávána a velmi dobře placena. 

Vlastnosti stromu i ovoce této odrůdy jsou tak vynikající, že mají 
nutkati naše majitele sadů, aby ji hojně vysazovali. Odbyt sebe většího 
množství ovoce jest nejenom u nás, nýbrž i do ciziny úplně zajištěn. 
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MÁSLOVKA I~ÍMSKÁ. 

Prastaré této hrušky není ani původ znám, rozsirena jest však ve 
všech zemích střední Evropy, kde se pěstuje ojediněle v domácích za, 
hradách rolnických. Na Moravě se pěstuje taktéž od dávných dob a 
právě tak jako v jiných zemích i zde jen v zahradách rolnických. Oby
čejně ji nazývají pěstitelé i obchodníci „žlutka", jméno to obdržela od 
své neobyčejně krásné žluté základní barvy. Není letní hrušky, která 
by se mohla rovnati zbarvením této . .Jest také pro své krásné zbarvení 
velmi oblíbena u každého producenta i konsumenta. Do normálního vý
běru byla vřaděna, protože jest známa a oblíbena u pěstitelů a pak že 
jest to odn'.'!da horská. 

Strom roste dobře i v horských polohách a netřeba ho do zvlášť 

chráněných poloh vysazovati ; snese i drsnější místa; místa ta nesmějí 
býti však vlhká. 

Půdu žádá hlubokou, propustnou a méně vlhkou, ve vlhkých púdách 
trpí často strupovitostí a plody jeho pukají. 

Roste velmi bujně, vyvinuje se v mohutný strom, tvoří velkou, ši
roce jehlancovitou korunu, silný kmen a silnou a řídkou kostru větev
natou. Letorosty vyvinuté vždy silné, rovné, světle šedonahnědlé barvy 
a se silným tečkováním. List má dost velký, vejčitě podlouhlý, silný a 
zdravý. Strom ten, ač každoročně úrodný, jest po celý život zdravý, 
k čemuž přispívá obzvláště hutné složení jeho dřeva. Majitelé školek 
ho též mají rádi, poněvadž patří mezi nejlepší kmenotvorné odrůdy a 
možno ho pro mezišlechtění výhodně použíti. Místo měkkodřevé některé, 
třeba bujně rostoucí odrů dy hruškové, jako jest ku př. mestnice nor
manská a i„ by se doporučovalo spíše tuto tvrdodřevou odrč1du pro mezi
šlechtění používati, zaručovala by mnohem v yšší stáří stromu než tyto, 
a školkaři by se dodělali také dobrých úspěchů. 

Sází se do zahrad domácích, protože rodí ovoce až přílišně lákavé; 
když počíná se na stromě vybarvovati, jest strom z daleka viditelný a 
láká k sobě kde koho. Kdyby tedy byl vysazen na veřejná místa, trpěl 
by mnoho. Strom svým tvarem by se dobře hodil pro osazování návsí a 
náměstí; možná, kdyby si naň obyvatelstvo zvyklo a ovoce jeho, když 
by se hojně vysazoval, nebylo vzácné, že byl by pro tato místa velmi 
cenný. 
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Pěstuje se jen ve tvaru vysokokmenném a polokmenném. 
Ovoce rodí prostřední velikosti, pěkného, pravidelného hruškovitého 

tvaru; některé plody jsou dosti dlouhé, jiné opětně krátké, ale pravidel
nosti při tom netratí. Dobře vyvinutý a zbarvený plod vypadá jako uměle 
vyrobený a voskový. Velikost ani tvar se u této odrůdy nemění a nerůzní 
nikdy tak jako u jiných odrůd hruškových. 

Kalich jest otevřený, lístky jeho tuhé a jest v široké mělké prohlubince. 
Stopku má dlouhou, silnou, dužnatou a křehkou; na stromě by držela 

v plodonoši dobře, avšak poněvadž jest dlouhá, křehká a plody těžké, 
lehce se za větrného počasí v půli zlomí a plod při pádu pod strom se 
lehce rozrazí. Proto nelze tuto odrůdu na místa bouřlivým větrům vy
stavená vysazovati. 

Zbarvení plodu jest velmi krásné, při úplném uzrání jest základní 
barva jasně žlutá, až z latožlutá, u plodů slunci vystavených jest však 
asi do polov ice karmínovou a rumělkovou červení smytě krytá. U ně
kterých plodů jest též červeň žíhaná neb naopak tmavo- až hnědočervená. 
Plody ve stínu rostlé zůstávají citronově žluté bez červeně. Slupka jest 
silná, hladká a po otření až nápadně lesk lá. 

Dužninu má skorem čistě bílou, jemnozrnnou, křehkou, chruplavou, 
méně šťávnatou neb máslovitou, chuti vonné a sladké. Požívati se musí 
dužnina před úplným uzráním, neboť uzrálá úplně jest zmoučnatělá a 
muškátová vůně ztracena. 

Zraje koncem srpna a v chladnějších krajích až 15. září. Na stromě 
se vyvinují plody nestejně a musí se proto postupně protrhávati. Česati 
se má asi 10 až 14 dní dříve a nechá se ve sklepě neb v komoře dozráti. 
Čekati s česáním, až hrušky na stromě jsou žluté, jest nesprávno, neboť tou 
dobou již jsou přezralé. Tedy ještě úp lně zelené a tvrdé nutno kliditi. 
Při česání jest třeba opatrně jednotlivé plody od plodonoše oddělit, aby 
křehké stopky se nepřelámaly. 

Dopravu na trh snáší ať nedozralá nebo dozralá bez zvláštních 
opatření vždy dobře. Svojí krásou jest ozdobou trhu a dobře se prodává. 
Obchodníci ovocem ze severních krajů ji kupují a vyvážejí do severních 
měst, kde se prodává za dosti vysoký obnos. 

V domácnostech slouží jenom za ovoce tabulové. Pro konservo
vání af toho neb onoho zpí'1sobu se nehodí. 

Tvar stromu . 

Ovoce. 

Kalich . 

Stopka. 

Barva. 

Dužn ina. 

Dozranl 
a česanl. 

Zuž itkovanl. 
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.MÁSLOVKA „AMANLISKA". 

K nejlepším letním hruškám rozhodně patří také tato odrůda a ne
jenom z důvodu toho, že plody jsou znamenité jakosti; nýbrž též proto, 
že jest neobyčejně úrodná a možno ji pěstovati v každém tvaru ovocného 
stromu. 

Původ svůj má v příznivých krajích Belgie. Odtamtud se uváděla 
ve známost a pěstování rychle do nejzazších končin ovocnářských, tak 
že dnešního dne jest již velice známa. Také u nás na Moravě nacházíme 
stromy velikány, těšící se plnému zdraví, na n'.'izných místech. Ovšem 
do hor se mnoho netlačí , tam jest jí přec chladno a kdyby i strom tam 
byl dobrý, ovoce bývá obyčejně špatné. 

Strom nejlépe prospíva v polohách teplých, avšak hodí se též do 
bouřlivých , větrných krajin, jelikož ovoce i sám strom snese větrnou 
polohu. V krajinách chladných ovoce kaménkovatí a jest malé. 

Půdu žádá teplou, sušší, lehčí a pro hrušeň přiměřeně · hlubokou; 
v půdě vazké a vlhké trpí n'.'iznými nemocemi a ovoce jeho není dosta
tečně chutné. 

Vzrť'ist jeho jest dosti bujný, vyvinuje velikou, široce rozvětvenou, 
vysoko klenutou korunu; kostra koruny jakož i kmen jsou silné, hou
ževnaté a netrpí nemocemi. Letorosty vyvinuje dlouhé, dosti silné, zkři
vené, hnědé. List má prostředně velký, široký, varhánkov itě 

ozubený, hladký a lesklý na dlouhé stopce; celkový tvar listu jest velmi 
nápadný a čilý pozorovatel pozná dobře dle něho tuto odrůdu. Ve školce 
roste dobře, netvoří však tak rovné kmeny jako některé jiné silně ro
stoucí odrůdy . Úrodnost stromu jest velmi dobrá, přináší každoročně 
mnoho plodů. Iined po vysázení ať již v jakémkoli tvaru jest úrodný a 
neochabne v úrodnosti až do konce. Nalezneme rozptýlené v našich 
krajích staré stromy této odrůdy. které snad každoročně rodí mnoho a 
velmi pěkně vyvinuté ovoce. 

Jako strom rodící ranné a úhledné ovoce nehodí se ku vysazování 
na veřejná místa a nutno ho omeziti na stanoviště chráněná, jako jsou za
hrady domácí a obražené štěpnice. Strom sám svý m vzrůstem by se 
hodil pro cesty a silnice, musely by být ovšem chráněny. Dobře by se 
hodil také pro vysazování poblíž hospodářských a obytných stavení, 
aby je proti bouřlivým větrt'.'1m a jiným nepohodám chránil a nahradil 
naši starou jakubku, která dosud úlohu tuto vykonávala. 
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Pěstuje se jako vysokokmen i zákrsek v kterémkoli tvaru; při zá- Tvar stromu. 

krscích tvoří mnoho krátkých plodonosných větviček a nevyžaduje 
proto přísného řezu. 

Ovoce rodí prostřední velikosti u vysokokmenů i zákrsků, zde není ovoce. 

žádného zvláštního rozdílu; tvar jeho jest tupě hruškovitý, ne vždy pra
videlný; vyskytují se plody nápadně nízké a vysoké, úzké a široké. 

Jemnolistý, velký a otevřený kalich jest na povrchu plodu. Kalich. 

Stopka jest slabá, prostředn ě dlouhá, zelenohnědá a jest v malém, stopka. 

mělkém důlku. 

Barva plodu jest při uzrání žlutozelená, nikdy ne úplně žlutá; na 
straně sluneční objevuje se u některých plodů hnědý nádech, podobný 
asi jako u kozačky štuttgartské ; četné hnědé tečky a rezivé skv rny jsou 
po celém plodu rozptýleny, od nich bývá plod drsný; silnější neb slabší 
rezivost závisí od polohy a povětrnosti; některý rok jsou plody úplně 
hladké a jindy zas dost rezivé. Slupka jest jemná a hladká. 

Tu a tam se pěstuje též odrť1da této hrušky zeleně a žlutě žíhaná, 
které se říká na venkově „kanafasky". 

Dužnina, v přiměřené poloze , jest bílá, skoro nazelenalá , velmi šťáv
natá, měkká, máslovitá, rozplývající se, chuti sladké, muškátové, neoby
čejně deliká tní; těžko jest vystihnouti a popsati tu pravou chuť této od
rť1dy, poněvadž jest z několika okořenělostí velice souladná. Větší neb 
menší jemnost ovšem závisí opětn ě , jako u mnoha jiný ch hrušek, od po
lohy a počasí. 

Zraje počátkem září náhle a drží se asi 8 dní a na to hned uhnilíčí. 
Česati se musí delší dobu před uzráním, asi 10- 12 dní, zejména má-li 
se delší cestou dopravovati, nutno ji česati vyrostlou , ale úplně tv rdou, 
předčasné toto očesání jest ovšem na úkor jemnosti dužniny, ale přes to 
zůstane přec tak chutnou, že jest na trhu velmi oblíbena. Cesati se má 
s největší opatrností, aby se n eotlačila, setřás ati se nemá, jelikož by tím 
mnoho plodů přišlo na zmar. Na trh se zasílá v koších vzdušných bez 
proložení. aby se během dopravy nezapařila. Na trhu se dobře prodává 
a obchodníci ovocem zvlášť ji dobře platí a vyvážejí cl o severn ějších krajů. 
Ona se na trhu rovná částečně známé české solánce, která ze sever
ních Čech ve velkém množství a za vysoké ceny se vyváží do Německa. 
Odbyt má vždy dobrý jako hruška stolní prvého řádu. 

V domácnosti jest velmi cennou, požívá se v čerstvém stavu, víno 
se z ní může lisovati, z toho pak koňak přepal ovati, dá se dobře zava
řovati a povidla z ní vařiti. 

Svojí rannou a každoroční velkou úrodností předčí snad amanliska 
všechny letní odrůdy hruškové a přináší poměrně také největší užitek . 
Komu záleží tedy na hrušce letní velkého zisku, nechaf pěstuje tuto od
růdu . Bez zajímavosti není u této hrušky okolnost, že ji, když uzrává, 
vedle vos vyhledávají též včely, aby z ní cukr odnášely clo úlu. Dopo
ručovalo by se tedy předčasně padané neb červivé plod~' ro zkráje ti , roz
ložiti na desky poblíž úlu a posky tnouti včelám dobrou pastvu. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česáni. 

Zužitkováni. 
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MASLOVKA :'.\1ERODOVA. 

Nejušlechtilejší z podzimních hrušek pro domácí zahrady jest tato 
odrůda, svým vzrůstem, úhledností a jakostí plodu předčí snad všechny 
nejlepší podzimní máslovky; jest také proto u pěstitelů velmi oblíbena. 

Původu jest francouzského, dokazují to její veškeré vlastnosti, 
z f rancie se šířila jako velká zvláštnosť poznenáhlu po Evropě a pěsto
vala se také s největší opatrností. Později však seznána blíže a shledáno, 
že není tak choulostivá, jak se líčila, a započato s rozšiřováním i do krajin 
méně příznivých. 

Na Moravě jest ještě velmi málo známa, pěstuje se v zahradách 
vrchnostenských a některých jiných. Pěstovala se u nás ve větších roz
měrech pravá hruška císařská (bílá podzimní máslovka), ta však tak 
zdegenerovala, že ji nelze dále pěstovati, bylo by tedy třeba za ni nějaké 
náhrady. Porovnají-li se vlastnosti stromu i ovoce hrušky císařské s má
slovkou Merodovou, tu se pozná, že by „filipka" neb „merodka", jak 
ji též někde nazývají, mohla císařskou nahraditi. 

Daří se nejlépe v polohách nižších a teplých; ve tvaru zákrskovém 
se však může s velmi dobrým prospěchem pěstovati na jižních místech 
i v polohách vysokých. Odrůda tato se během té doby, co se zde pěstuje, 
velmi dobře přizpůsobila a otužila a jest možno, že v budoucnosti se ještě 
více otuží a bude se moci ve všech našich polohách pěstovati. 

Také v půdě není vybíravou; spokojí se s půdou slabší, musí bý ti 
však sušší a teplejší; vápenitá půda jí neslouží, je v ní ze všech odrůd 
hruškových nejnáchylnější k žloutence; dobrá hlinitá, ne vlhká půda se 
jí zamlouvá nejlépe. 

Vzrůstu jest prostředního, korunu má kulovitou, hustou, siťně větev
natou; kmen dosti silný, zdravý vzdoruje dobře i tuhým mrazům, i když 
se nachází ve vyšších polohách, netrpívá nepříznivou povětrností. 

Letorosty netvoří dlouhé, však rovné, přiměřeně silné, barvy světlé. 
List má prostředně velký, silně zahnutý, kopinatý neb široký, lesklý a 
tmavozelený. Ve školce roste jako vysoko- a polokmen přiměřeně a že 
houževnatost dřeva jest dobrá, není třeba používati mezišlechtění 

u těchto. 
stanoviště. Pro velmi úhledné a lákavé ovoce se vysazuje jen do zahrad do-

mácích. 
Tvar stromu. Pěstuje se jako vysokokmen, polokmen jehlanec, zákrsek keřovitý, 

pal meta, kordon kolmý i vodorovný . Zákrsky kteréhokoliv tvaru, šlech -
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těné na kdouli, rostou dobře, jsou velmi úrodné a plody mívají stejno
měrně velké a krásné. Neméně polo- a vysokokmen jest úrodný. 

Ovoce rodí velké, tvaru tupě kuželovitého neb obdélně kulovitého, 
velmi úhledného. 

Kalich má otevřený neb polootevřený, krátkolistý, malý a jest v úzké, 
mě lké prohlubince. Obkališí bývá mírně hrbolkovité. 

Stopka jest krátká, tlustá, dužnatá, nazelenalá a trčí v mělkém důlku 
šikmo vtlačena; důlek jest hladký neb poněkud hrbolovitý. 

Barva plodu jest světle zelená, později bíle žlutá; na straně sluneční 
vyskytuje se lehký červený nádech. Po celém plodu jsou hustě rozptýlené 
hnědé tečky, které jej činí trochu drsným ; rezivost kolem obkališí a 
kolem důlku stopečného se často objevuje. Slupka jest silná a mdle lesklá . 

Dužnina jest skorem hrubozrnná, polomáslovitá, velmi šťávnatá, bílá, 
sladká, příjemně navinulá, okořenělá. I když jest dužnina poněkud hrub
šího složení, přec jest výtečná, občerstvující, takže tuto hrušku možno 
řaditi mezi velmi dobré podzimní stolní. Tlustá slupka ji chrání před 

omačkáním a jest proto způsobilou i pro delší dopravu na trh. 
Uzrává v září a udrží se až do konce října, je-li dobře uložena. Če

sati se má též několik dní před uzráním, ponechá-li se na stromě, až 
počíná žloutnouti, pak uložena v několika dnech dozrává a musí se rychle 
spotřebovati. Patřičně očesaná uloží se do chladného sklepa neb komory 
a když poněkud změkla, hned se zužitkuje, neboť jen trochu přezralá 

ztrácí velice na chuti. Pokud ještě tvrdá, přiměřeně balena, dá se dobře 
zasílati. Na trhu pro svoji velikost, úhlednost a výtečnou jakost se dobře 
platí, ale málo kdy se s ní na trhu shledáme; majitelé ji spotřebují v do
mácnosti anebo ji v lednicích uchovávají pro zimní spotřebu. 

V domácnostech slouží hlavně za ovoce stolní, může se však ta:ké 
zavařovati i povidla z ní upravovati. 

Máslovka Merodova uspokojí každého majitele, ať ji pěstuje ze zá
bavy anebo pro využitkování. Milov níka ovocnářství uspokojuje svojí 
úrodností stromu, velikostí a krásou ovoce a pěstitele pro užitek svojí 
slušnou . cenou, za kterou ji může odprodati, a konečně i konsumenta 
uspokojí dobře svojí výtečnou jakostí dužniny. Proto zasluhuje co nej
většího rozšíření. 

Ovoce. 

l<alich . 

Stopka. 

Barva. 

Dužn ina. 

Dozranl 
a česanl . 

Zuž itkovaní . 
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HRUŠKA AVRANŽSKÁ. 

Puvš~1e~i'.·oz- Jen málo podzimních hrušek těší se takové oblibě jako tato. Příčinou 
jest její znamenitá úrodnost, pěkný vzrůst stromu a dobrá jakost ovoce. 
Ve francii, její domovině, se pěstuje ve velkých rozměrech, ale též v ji
ných zemích jest velmi rozšířena. Na Moravě jest již dávno známa, tomu 
nasvědčují staré, velké stromy porůznu v zahradách roztroušené. 

Odborníci naši zkracují sobě dlouhé a špatně vyslovitelné pojmeno
vání „dobrá Louisa z Avranches " a nazývají ji „dobrá Louisa". Toto 
pojmenování zdá se nevhodným a: proto jí dáváme výše uvedené jméno. 

Poloha. Strom roste v polohách teplých i chladných, vyšších i nižších; 
možno říci o něm, že roste všude, kde půda tomu dovoluje ; tak dobré 
vlastnosti není možno snad u žádné jiné jemné podzimní hrušky nalézti, 
jako u této. 

Puda. Zvláštních nárokú na púdu také nečiní, roste v kaž,dé jen poněkud 
pro hrušně zpúsobilé půdě; přiměřená vlhkost a hloubka chyběti nesmí. 
V půdě suché předčasně strom vysílí a hyne. '~ 

vzrůst. Vzrůst má bujný, přímý, tvoří jehlancovitou, pravidelnou, vysokou 
korunu; bujnému vzrůstu učiní konec v pozdějších letech přílišná úrod
nost a jest nutno asi ve 20 letech jeho korunu zmladiti. Kmen jakož 
i větve jsou silné a houževnaté a dobř e silným větn'.1111 vzdorují. I-Iouštka 
koruny není taková, aby vyžadovala častého prořezávání. Letorosty 
jsou dlouhé a přiměřeně silné, barvy hnědočervené s velkými pupeny; 
koncové terčové pupeny dobře vyzrávají a letorosty, nevyžaduje-li 
toho tvar stromu neb jiná okolnost, nemusejí se seřezávati. List má pro
středně velký, temně zelený a jemně ozubený. Ve školce má vzrl'1st 
bujný, kmeny tvoří rovné, přiměřeně silné; v úrodné půdě se pěstuje do 
vysokokmenu bez seříznutí. Rovněž rostou dobře veškeré tvary zákrs
kové šlechtěné na kdouli a nasazují bujně plodonosných větviček již ve 
školce. 

stanoviště. Vysazuje se do zahrad, domácích sadů a štěpnic otevřených, do 
polí, na pastviny, k silnicím a cestám. Pro veřejná místa zejména jest 
zpl'1sobilou; ovoce nemá úhledné, strom roste vysoko, korunu nemá hu~ 
stou a tak těmito vlastnostmi uniká poškozování. 

Tvar stromu. Jest velmi zpúsobilou pro pěstování všech tvarú. Velmi úrodná jest 
jako vysokokmen, polokmen i jako jehlanec obyčejný a jiný libovolný 
tvar. Želeti jest jednoho při této odrůdě, a to jest: krátké trvání plodu; 



211 

kdyby to byla hruška zimní, která by aspoň do vánoc vydržela, pak by 
nebylo lepší, která by mohla býti doporučena ku pěstování ve velkých 
rozměrech jako zákrsek keřovitý. Též i pěstování svislých kordonů 
v menších. zahradách bylo by velmi výnosné, že však rodí ovoce pod
zimní, krátkou dobu trvající, nelze větší výnosnosti očekávati. 

Ovoce rodí polovelké až velké, tvaru podlouhlého, kuželovitého neb 
hruškovitého, pravidelného a úhledného; i když rodí v chumáčích, má 
plody stejně vyvinuté a úhledné. 

Kalich má otevřený, velký, hrbolovitý a jest v mělké, široké, méně 
neb více hranaté prohlubince. 

Stopka jest prostředně dlouhá neb dlouhá, silná, obloukovitě ohnutá, 
dřevnatá, hnědá, sedí na povrchu plodu a jest stlačena dužnatým sva
lem ze středu k jedné straně. Na plodonoši drží pevně a jest tím chráněna 
proti sražení větrem. 

P lod má barvu základní žlutozelenou, později při uzrání světle

žlutou, která jest kryta do polovice tečkovanou neb rozmytou červení. 
Tečkování upomíná na zbarvení hrušky pstružky a zhusta se za ni 
zaměl'í.u je. Rezivost se málo kdy ve skvrnách neb tečkách objevuje. 
Slupku má velmi hebkou, hladkou a lesklou, tlaku však nevzdoruje. 

Dužnina jest velmi šťavnatá, rozplývající, máslovitá, bez kamínků, 
chuti velmi sladké a okořenělé. Pikantnost dužniny jest velmi krátká a 
kdo jí nepožívá v pravý okamžik zralosti, nemá již pak pravého požitku. 

Zraje v polovici neb koncem září a jen krátkou dobu se dá držeti. Za 
příčinou delší trvanlivosti a zvýšení jemnosti dužniny nutno ji česati 

dříve, a to již počátkem září, t. j. asi v době, když zelenost plodu pře
chází do žluta, podobně tedy asi jako u všech hrušek letních se děje. Če
sati se musí se vší opatrností, aby slupka ani v nejmenším netrpěla; češe 
se j ednotlivě se stopkou a ukládá co možná do nejchladnějších sklepů, 
aby tam poznenáhlu dozrávala. V úplně chladných místnostech se pro
dlouží doba plného uzrání až i o 3 týdny, což má pro odbyt této hrušky 
nemalou cenu. Pro dopravu na trhy měst příliš vzdálených není způ
sobilou, jedin ě snad tehdy, kdyby se příliš předčasně očesala a ještě úplně 
tvrdá balila, leč takové předčasně očesané plody nedosáhnou nikdy té 
jemné chuti, která se od nich očekává. 

Na trhu jest pro svoji velejemnou chuť a úhlednost velice ceněna a 
ač v nevhodné době se na trhu objevuje, dociluje přec slušné ceny. 

V domácnostech se zužitkuje hlavně jako ovoce čerstvé, vedle toho 
se také zavařuje, vaří se z ní povidla a, přidá-li se jí kyselých jablek, 
i víno se z ní může vyráběti. 

Hruška avranžská by neměla chyběti především v žádné zahradě 
domácí, nechť již by se pěstovala v kterémkoli tvaru. Každému pěsti

teli způsobuje velké potěšení, kdykoli do zahrady vkročí, neboť takový 
pěkný vzrůst stromu, čistota a úrodnost jeho a vývin a krása ovoce 
oředčí mnohé jiné též doporučení hodné odrůdy. 

Ovoce. 

Kalich. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozranl a 
česanl. 

Zužitkovanl. 
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MÁSLOVKA LESNÍ. 

Podle jména dalo by se souditi, že se jedná zde o nějaké neúhledné 
pláně hruš1'íové, a zatím jest jednou z nejozdobnějších našich hrušek pod
zimních, která za příznivých poměrú u nás neobyčejné krásy nabývá. 
PC1vodu prý jest belgického, kde byla vypěstována jistým pěstitelem ze 
semene . Pod svým púvodním jménem „Foundante des bois" , později 
„Beurre de Flandre", byla rychle rozšiřována v různých zemích. Též 
u nás se pěstuje pod obojím francouzským pojmenováním doposud a jen 
málokterý pěstitel ji zná pod jménem dřevobarvá máslovka neb oním 
v nadpisu uvedeným. Svojí krásou, velikostí i jakostí velice se zamlouvá 
každému pěstiteli i spotřebovateli a proto značně jest také u nás rozšířena. 

Strom žádá polohu teplou, chráněnou, proti jižní, jihozápadní neb 
jihovýchodní straně obrácenou. V poloze nepříznivé trpí nejenom strom, 
nýbrž i ovoce; toto bývá zakrněl é, skvrnité a jakosti nejšpatnější. Nej
lépe se mu daří u nás ve vinorodých krajích. 

Púdu miluje teplou, kyprou, úrodnou a hlubokou, v přiměřené půdě 
dosahují plody úžasné velikosti. Nevyhovuje-li tomuto stromu půda ani 
poloha, dá to znáti na sobě v prvé řadě onemocněním žloutenkou. 

Vzrůstu jest dosti bujného, přímého, korunu má pěknou jehlanco
vitou, -ne příliš hustou a zalistnatělou. Ve vyšším stáří, když poněkud 
v bujném vzrůstu oohabnul, těžké plody zohýbají větve a koruna nabývá 
tvaru široce kulovitého. Kmen jakož i větve jsou zdravé, silné, houžev
naté, netrpí nemocemi ani větry. Letorosty vyvinuje dlouhé, ne příliš 
s ilné, jichž pupeny jsou velké, na povrchu sedící; barva letorostu jest 
hnědočervená a zavdává podnět k domněnce, že od tohoto zbarvení ob
držela také pojmenování dřevobarvá, což správné není, jelikož pěstitel 
při pojmenování nemyslel na zbarvení dřeva, nýbrž na zbarvení plodu. 
List má tvaru elipsovitého, barvy tmavozelené, hladký, mírně zašpiča
tělý a jemně ozubený. Ve školce roste dobře; kmeny tvoří přímé, hiadké, 
dost silné a otužilé. 

Vysazuje se jen do zahrad domácích plotem neb hospodářskými sta
veními dobře proti větrům chráněných; ve větrných zahradách málo 
který pěstitel se dopěstuje větších plodů, protože mu je vítr oráží. 
Další důvod, že se nedopGručuje tato hrušeň pro vysazování do volných 
míst, jest ovšem také ten, že její plody jsou až přílišně lákavé. 
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Pěstuje se ve tvaru zákrskovém, též však vysoko- a polokmenném; Tvar stromu . 

v krajích jí př íznivých daří se jako vysokokmen neb polokmen dobře, 
vysazuje-Ji se však do poloh vyšších, nutno ji omeziti na jehlanec neb 
zákrsek keřovitý. Palmety, svislé kordony a jiné tvary pro osazování 
stěn a plotů jsou u této odrůdy velmi vděčné. 

Plody rodí velké, až velmi velké, neisou řídké případy, že váží plod ovoce. 

i 600 gr; tvar mívá různý, vejčitý, hruškovitý neb i zkřivený, většina 
plodů však bývá tvaru vejčitého. Pěkný tvar a velikost dodávají této 
odrůdě jakéhosi exotického vzezření. 

Kalich má velký, otevřený, lístky jeho jsou rohovité, nacházejí se Kalich. 

v docela mělké, široké, hladké prohlubince. Obkališí jest rovné, pra-
videlné. " 

Stopku má polodlouhou, velmi slabou a křehkou, která se lehce pře- stopka. 

lomí; tato nepříznivá vlastnost způsobuje pěstitelům mnoho nepříjem-

ností a má v liv na slabé rozšiřování této odrůdy. 
Barva plodu jest žlutozelená, při uzrání světle žlutá, na straně slu- Barva. 

neční tmavokarmínově zbarvená; červeň tato se jeví buď jako rozmytá 
neb i hrubě žíhaná, ve stínu rostlé plody zůstanou jen základobarvé. 
Základobarvé i červeně zbarvené plody bývají někdy nápadně zplna 
neb částečně rezivé; rezivost tato se jeví velmi různě: buď jsou plody 
rezivě skvrnité, tečkované, síťkované neb celé kožené. V teplých polo-
hách a půdě jest rezivost slabší a krásná červeň a žluť se uplatňuje. Též 
je známo, že ve slabé pť1dě jsou plody rezivější než v půdě úrodné. 
Slupka jest jemná a slabá, není-li rezivá; rezivost ji dělá ovšem drsnou 
a silnou; podléhá velice černé plísni, je-li strom vysazen v méně pří-

znivé poloze. 
Dužnina jest máslovitá, šťavnatá, kyprá, velmi jemná. bílá, chuti Dužnina. 

velmi sladké, mírně okořenělé. Má-li dužnina míti při požívání všechny 
uvedené vlastnosti, pak se musí jísti právě v plném uzrání; před a ob-
zvláště po uzrání jest chuť její až příliš jednotvárná. 

Dozrilnl 
Doba zrání jest velmi různá a závisí od polohy, půdy, povětrnosti a česan1. 

a ·tvaru stromu. V mnoha případech zraje již koncem září a jindy zas až 
koncem října. Též plody jednoho stromu zrají postupně a doba dozrávání 
se protáhne až 14 dní, což vlastně nutno přičísti k dobrým vlastnostem 
této odrůdy. Očesává se s největší opatrností a ukládá se na dozrání do 
komory. Ponechá-li se na stromě až žloutne, pak mnoho plod1! setřese 
vítr, a také nedosahuje dužnina na stromě té jakosti jako na loži. Na 
trh se dopravuje jen pečlivě balena; dalekou dopravu nesnese. 

Na trhu se kupuje hlavně pro úhlednost jako ovoce stolní a deko
rativní. 

V domácnostech slouží jen k požívání za syrova, na úpravu zachů- zužitkovan1. 

vek kteréhokoli druhu se nehodí. 
Máslovka lesní jest velmi dobrá odrůda pro milovníky krásných 

plodů; jest to odn!da přímo sportovní, komu záleží na vypěstování plodů 
dekorativních, ten docílí toho intensivním pěstováním této odrůdy. 
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MÁSLOVKA KOLOMAOV A. 

Kdyby bylo možno z výběru podzimních hrušek několik zařaditi mezi 
hrušky zimní a mezi nimi se nacházela též tato máslovka, byl by malý 
počet stávajících hrušek zimních velmi obohacen, leč jest to nemožno a 
nutno ponechati odrůdy ty v tom výběru, kam př,ináležejí. Až se dospěje 
tak daleko, že budou zřizována ve velkých městech chladicí skladiště pro 
uchovávání ovoce, zajisté že bude mezi prvními hruškami tato máslovka, 
která se bude pro zimní dobu v těchto skladištích uchovávati. 

Svůj původ má ve francii, kde byla hrabětem Coloma před více 
než sto lety objevena a, když poznány její znamenité vlastnosti, byla jím 
ke všeobecnému pěstování doporučována. Rozšíření dostalo se jí rychlého, 
pěstuje se dnešního dne ve všech ovocnářských státech a zemích. Také 
u nás jest hojně zastoupena; nacházíme ji v zahradách i ve volných stro
mořadích pod názvem „žlutá máslovka". 

Strom tento se pro lnaše klimatické poměry velmi aobře -,hod:í; 
daří se v polohách nižších i vyšších, ani větry drsnější mu neškodí, může 
se proto vysazovati ve výše položených krajích i na místa západním 
a severozápadním větrům vystavená. 

Půdu musí míti hlubokou, hlinitou a sušší; v lehké neb štěrkovité 

půdě, kde mnohá dobrá hruška se ještě daří, mívá plody malé a kamín
kovité. 

Vzrůst má prostřední, přec však tvoří vysokou jehlancovitou korunu 
prostřední velikosti. Větve vyvinuje hustě a _přiléhají v dosti ostrém úhlu 
k sobě. Kmen má zdravý a silný. Letorosty má silné, kratší, hnědošedé 
a nazelenalé, tečkované a hladké. Plodonosných větviček nasazuje hojně 
na mladých i na starších rozvětveních. List má kopinatý, dlouhý, tmavo
zelený, hladký a jemně ozubený. 

Vysazovati ho možno do zahrad domácích, štěpnic a polí; k silni
cím jej nelze doporučiti pro úhledné a lákavé plody. Na náměstích a 
návsích by se již mohl vysazovati, jelikož dohled jest možnější, než ve 
volném poli, u cest neb silnic. 

Pěstuje se jako vysokokmen, polokmen a kterýkoli zákrskový tvar; 
dobře ošetřované zákrsky toho neb onoho tvaru rodí plody velmi pěkně 
vyvinuté a úhledné. U zákrsků se šlechtí na kdouli, na které dobře rodí, 
nasazuje mnoho plodonosných větviček a jest následkem toho velmi 
úrodný. 
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Ovoce rodí velké, proměnlivosti tvaru velmi náchylné, jednou jest ovoce. 

tvaru vejčitého, jindy tupě hruškovitého, širšího než vyššího neb k jedné 
straně sraženého. Svým tvarem upomíná někdy na máJslovku kope-

. rečku. Rostlá na vysokokmenu neb polokmenu nápadně se liší velikostí 
i tvarem od plodů pěstovaných na zákrscích. 

Kalich má velký, otevřený, krátkolistý, rohovitý, hnědý a sedí v úzké Kalich. 

a mělké prohlubince. 
Stopka jest prostředně dlouhá, tlustá, světle hnědá a dřevnatá; trčí stopka. 

v malém důlku stopečném. Na stromě drží dobře a houževnatostí svojí 
vzdoruje dobře větrům. 

Barva plodu jest zelená, za plného pak uzrání citronově žlutá bez Barva. 

jakékoli červeni; objeví-li se někdy na , straně sluneční velmi slabý, 1111-

červenalý nádech, pak to nutno přičítati zvlášť příznivému teplému letu. 
Po celém plodu jsou roztroušeny vetmi znatelné hnědé tečky neb 
i skvrny. Slupka jest tenká, jemná, hladká a mdle lesklá. 

Dužnina jest velmi jemná, šťavnatá, máslovitá, jemno- a drobno- oužnina. 

zrnná, bílá, chuti velmi příjemně sladkonavinulé a poněkud muškátovitě 
okořenělé. Svojí pikantní chutí řadí se mezi nejlepší máslovky podzimní. 

V severnějších a vyšších krajích uzrává až po 15. říjnu, kdežto a0~~~~~11. 
v teplejších jižnějších již po 1. říjnu jest požívatelnou. V chladných míst-
nostech se po očesání dá i 3 týdny udržeti. Aniž se bylo třeba obávati 
vadnutí, může se očesati v druhé polovici měsíce září. Opatrně v kloub-
cích stopečných od plodonoše oddělena, odnese se do chladného sklepa, 
odkudž se dle potřeby béře. Pro vývoz musí býti, pokud jest ještě tuhá, 
dobře jednotlivě balena v menších košíkách; pak snese i delší dopravu. 
Na trzích jako tabulové, velmi dobré ovoce se dobře platí a jest dobře 
odbytnou. 

Zužitkuje se po většině jako ovoce tabulové, leč při nadbytku se zužitkováni. 

může i na výrobu vína a koňaku ovocného zpracovati. Zavařena zůstane 
hutná a bílá, proto se též pro tento způsob konservování používá. 

Kolomaova máslovka pro své dobré vlastnosti najde jistě další 
věrné pěstitele, a to vším právem, neboť zasluhuje, aby u nás co nej
více rozšířena byla. Strom roste dobře, rodí ovoce pěkné, dobré, které 
nepodléhá plísním v žádném našem kraji, má tedy vlastnosti, které tuto 
odrůdu co nejlépe doporučují. 
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MÁSLOVKA GELLERTOVA. 

Velmi málo jest mezi většími hruškami máslovek, které by tak se 
by ly přispůsobily našim klimatickým poměrům jako tato. Pochází prý 
z Belgie a jest prý původu mladšího, ale že by u nás mnohé stromy se 
byly v krátké době tak vyvinuly, jest skorem víře nepodobno, a pak 
také ta okolnost, že by již před mnoha lety byla se rozšířila do našich 
odlehlých krajů jako novinka, uvádí pochybnost o novějším původu této 
odrůdy ; zdá se, že již dávno se pěstovala v našich krajích, nežli obdr
žela své výše uvedené jméno. 

Pro své znamenité vlastnosti rozšířila se velmi mezi pěstiteli ovoc
ných stromů , a každý, kdo ji pěstoval, cení ji sobě velice. U nás se také 
v značném množství pěstuje, jenom že ne ve větších spojených kultu
rách, nýbrž jednotlivě v zahradách i veřejných místech. Zaměňuje se 
zhusta za isembartku, ale nikoli jako obyčejnou, nýbrž říkaj í jí v elká 
isembartka. 

Poloha. Není shovívavějš í podzimní máslovky, pokud se týče polohy , nad 
tuto; strom se daří v nejvyšších našich polohách, roste dobře v úžlabi
nách, na svazích i hřbetinách našich horských krajů; mohutný vzrůst, 

houževnaté složení dřeva chrání jej před sebe drsnější povětrností. 

Púda. Také přes svůj silný vzrůst není vybíravým v půdě; každá lehká, 
hlinitá neb i vazčí, dostatečně hluboká, ne příliš vlhká půda jest proň 
vhodná. 

vzrust. Roste velmi bujně v mládí i stáří, vyvinuje velkou jehlancovitou, 
silně rozvětvenou a hustě zalistnatělou korunu; kmen má silný, jakož 
i větve mohutné a zdravé. Koruna velmi dobře vzdoruje větrům a jiným 
nepříznivým činitelům. Letorosty má dlouhé, silné, hutné, světlonahnědlé 
barvy, a náležitě každoročně vyzrávají a netrpí mrazy. Plodonosných 
větviček nasazuje mnoho. List má velký, elipsovitý, ostře zašpičatělý, 
vlnitý, k špičce přehnutý, tmavozelený, velmi lesklý, hustě na letorostu 
nasazený. Na jaře raší a kvete později a proto dobře odkvétá a jest velmi 
úrodný. Ve školce roste velmi bujně, kmeny jeho jsou vždy silné, rovné, 
hladké a houževnaté. Pro tyto vlastnosti používají majitelé školek tuto 
odrůdu k vypěs~cvání silných, zdravých meziš lechtěnců a odrůd slabě 

rostoucích. 
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Sázeti se může yždy s dobrým výsledkem do zahrad, štěpnic, polí, stanoviště. 
na pastviny, podél cest a silnic, na náměstí, návsi a vůbec na všechna 
místa pro hrušky způsobilá. 

Pěstuje se jako vysoko- a polokmen,, jehlanec a zákrsek keřovitý; Tvar stromu. 

oba dva zákrskové tvary se šlechtí jen na kdouli. Pro jiné tvary se pro 
svůj bujný vzrůst nehodí. 

Ovoce rodí velké, tvaru tupě kuželovitého, pravidelného i nepraví- ovoce. 

delného; mnohé plody jsou tupě hranaté, jiné rovné, nejši rší průřez jest 
blíže kalicha; ke stopce jest plod často jednou větší polovinou na stranu 
sražený; u všech tvarů stromu jsou plody stejnoměrné velikosti a nebývá 
proto velká různost jakostí jako u mnohých jiných odrůd velkoplodých. 

Kalich má otevřený, malý, a jest v mělké, široké, rovné, neb tupě Kalich . 

hranaté prohlubince. 
Stopka jest krátká neb prostředně dlouhá, 'silná, dřevnatá, hou- stopka. 

ževnatá, pevně sedí na plodonoši, bývá vyšší stranou plodu ke straně 
stlačena, čímž z něho šikmo vyčnívá. 

Základní barva plodu jest světle zelená, při uzrání žlutá, leč jest Barva. 

kryta šedorezivým jemným povlakem tak, že sotva proniká, ve rzi se 
nacházejí četné tmavohnědé tečky a mnohdy na straně sluneční mdlý 
nádech červený. Od rzi a šedého povlaku jest slupka jemně drsná, jinak 
jest tenká a podléhá lehce poškození. 

Dužnina jest velmi jemná, máslovitá, šťavnatá, bílá, nazelenalá neb Dužnina. 

nažloutlá, chuti neobyčejně pikantní, sladké, navinulé a okořenělé; chutí 
i jemností upomíná velice na hrušku isernbartku. 

v v d v d , O ozrán I Uzrává někdy již koncern zárí, jindy až v ríjnu a rzí se asi 14 m. a česáni. 
Češe se v druhé polovici měsíce září a ukládá se do sklepa ku dozrání. 
Za přiměřeného balení a pokud jest úplně tvrdá snese dosti dalekou do
pravu. Na trhu jest velmi hledána pro svoji znamenitou jakost jako ovoce 
stolní. Jsouc považována za šedou podzimní máslovku, jde vždy velmi 
dobře na odbyt, přes to, že počátkem října jinými podzimními hruškami 
jest trh přeplněn. 

V domácnostech, jak již uvedeno, se zužitkuje hlavně jako ovoce ta- zužitkováni . 

bulové, vedle toho vyrábí se z ní víno a vaří povidla. 
Kdyby naše podzimní šedá máslovka, jak již lze pozorovati, v bu

doucnosti degenerovala, nepřivede to pěstitele do rozpakí'1, neboť ná
hradou za ni máme svěží, plnou života, rovněž tak cennou, ne-li cen
nější, máslovku Oellertovu, která asi tak brzy zmalátnělosti nepod
lehne. 
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MÁSLOVKA Pl~EDOBRA. 

Puv~i~e~{oz- Již dle jména možno poznati, že se zde jedná o hrušku velejemnou, 
která jest mezi podzimními odrůdami nejdelikátnější. Bylo nutno do nor
málního výběru odrůd ovocných i některou nejjemnější odrůdu zařadit i , 
aby i ti, kteří se zabývají pěstováním odrůd výhradně tabulových, byli 
uspokojeni. Bylo by bývalo těžko zařaditi tuto jemnou hrušku, ale že 
z nabytých zkušeností se vědělo o dobrém jejím vzrl'1stu u nás, tak s plným 
přesvědčením mohla se do sortimentu pojati. 

Byla vypěstována ve francii a zanedlouho se nejvíce rozšířila po 
všech ovocnářských vlastech. U nás se pěstuje ještě po řídku v zahradách 
domácích a to ještě jenom tam, kde její dobré v lastnost i jsou známy. 
Náležitého rozšíření by zasluhovala v těch krajích, kde se dobře daří a 
sice ne z důvodu, že strom se daří, nýbrž že jest velmi úrodný a rodí 
ovoce znamenité jakosti. 

Poloha. Strom se daří jen v poloze teplé a chráněné, tedy asi v I.- III. ob-
vodu, v polohách vyšších, hornatých krní, ovoce jeho se nevyv inuje a 
nedosáhne nikdy pravého stupně jemnosti. 

Puda. Půdu žádá také dobrou, teplou, vazčí a dostatečně vlhkou; jen v dobré 
půdě nabývají plody náležité jemnosti. 

vzrust. Strom roste živě, jest zdravý, korunu tvoří velkou, silně větevnatou 
a listnatou, vysokoku lovitého tvaru; kmen má zdravý, silný, nemocím 
nepodléhající. Letorosty má dlouhé, tenčí, hn ědé, nazelenalé; krátkých 
větviček má mnoho, z nichž valná část potřebuje delší dobu ku proměně 
ve větvičky plodné; vyskytují se též případy , že vůbec někte rá ostane 
hrotem a ve větvičku plodonosnou se nepromění. Tato vlastnost dG>bře 
dokazuje, že jest to odrůda vypěstovaná ze zdravého semenáče. List má 
skorem velký, dlouhý, poněkud vlnitý, lesklý a tmavozelený. 

Ve školce ros te dosti bujně a kmen tvoří silný, hladký, rovný, ne
vyvinuií se na něm silné větvičky postranní, nýbrž krátké a tenké, po 
jichž odříznutí nezůstanou velké rány, které se v krátké době zacelí. 

stanoviště. Sází se v zahradách uzavřených i otevřených; pro veřejná místa 
není způsobilý,, poněvadž plody jsou dosti lákavé a sotva poloodrostlé 
jsou již požívatelné. 

Tvar stromu. Pěstuje se jako vysokokmen, polokmen a libovolný tvar zákrskový. 
Zákrsky se šlechtí na kdouli, očkované na pláněti rostou bujně a nejsou 
úrodné. 
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Ovoce rodí prostředně velké až velké, stejně asi v prurezu a nej- ovoce. 

širším místě ke kalichu široké a vysoké, ke stopce se silně zúžuje a 
vybíhá se stopkou v ostrou špičku. Některé plody jsou mírně boulovité 
a hranaté neb k jedné straně stlačené. 

Kalich jest polootevřený, špičatolistý, malý a jest v hluboké a ši- Kalich. 

roké, částečně hranaté prohlubince. 
Stopka jest polodlouhá, tlustá, dužnatá a trčí v dužnině, jako by byla stopka. 

s touto v jeden celek srostlá. Kolem stopky jest dužnina hrbolovitá a 
silně rezivá. 

Barva plodu jest při úplném uzrání skorem zlatožlutá neb citronově Barva. 

žiutá a nazelenalá. Kolem kalicha jest plod značně rezivý a jemná rezi-
vost síťovaná neb tečkovaná rozprostírá se více méně po celém povrchu 
a činí jej i poněkud drsným. Slupka jest jemná a hladká a částečně 

mastná. 
Dužninu má docela máslovitou, velmi šfávnatou, nažloutlou, chuti aužnina. 

velmi jemné, sladké, nakyslé a silně okořenělé. Pro dužninu svoji obdr-
žela pěkné jméno, které si v plné míře zaslouží a jemuž však také čest 
púsobí. 

Zralost nastává v druhé polovici října a uložena v chladných míst- ~i~~i~\. 
nostech dozrává počátkem listopadu, tak že se plod dá držeti asi 14 dní. 
Dle toho, jaká panuje podzimní povětrnost, češe se koncem září nebo 
počátkem října. Poněvadž stopky její jsou velmi křehké, musí se česati 
opat rně; vůbec má se s ní zacházeti při česání i ukládání co nejopatrněji, 
aby slupka a dužnina neutrpěla pohmožděním. Pokud jest ještě í1plně 

tvrdá, dá se, dobře do jemného papíru a nikoliv ve vysokých vrstvách 
do košů balena, zasílati na kteroukoli vzdálenost. 

Zužitkuje se hlavně jako ovoce stolní; postrádá úplně hutnosti a zužitkováni. 

proto se pro výrobu jakéhokoli druhu konserv ovocných nehodí. 
Milovníkům nejjemnějších hrušek se tato odrůda ml'1že s jistotou ku 

pěstování doporučiti, nebof dosud každému sebe vybíravějšímu labuž
níkovi úplně vyhovovala. Posoudí-li se také dosti velká skromnost stromu, 
pak tím spíše by se měla tato odrč1da ve větších i menších domácích za
hradách pěstovati. 
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l\1ÁSLOVKA SEDÁ PODZIMNÍ. 

„Peregríska", jak se jí též u nás ř íká, jest hruška velmi starého pů
vodu z f rancie. Odtud se rozšíř il a rychle mezi ovocnáře všech středo
evropských zemí. Nazývají ji v německých zemích isembart, měla by 
se však jmenovati isambert, poněvadž pojmenování pochází od toho, 
že zraje okolo sv. Isamberta. V našich krajích ji dl e toho jmenují také 
isembartka. Na Moravě se pěstuje též od dávných dob a jest velmi 
známa u našich pěstitel!'.L Jest však litovati, že ochabuje ve vzrůstu, 

ovoce trpí plísněmi a zdá se, že propadá témuž osudu jako mnohé jiné 
vzácné odrúdy ovocné, které po dlouholetém pěstování degenerují. Proto 
však se může ještě dlouhá léta u nás pěstovati s dobrým výsledkem. 

Strom žádá stanoviště teplé, chráněné a čím výše v horských kra
jích, tím úzkostlivěj i nutno proň chráněné místo voliti. Na nevhodném 
místě trpí velmi strupovitostí a ovoce napadají plísně, puká a kamín
kovatí. 

Také p ů du žádá teplou, lehkou, hlinitopísčitou , úrodnou a hluboirnu ; 
v chladné , vlhké a těžké půdě trpí týmiž nemocemi jako v chl adné poloze. 

Vzrůst u jest slabšího, korunu má vysokou, ne velkou, hustou, kmen 
si lný, větve kostry korunové odstávají nepravidelně a tvoří korunu ši
rokou. Letorosty tvoří slabší, krátké, načervenalé s bohatými pupeny . 
P lodonosných větviček nasazuje mnoho. List nasazuje hustě, tvaru jest 
elipsovitého, zašpičatělého a jest nápadně zkřivený, barvy jest tmavo
zelené. Podle listu se lehce pozná. Strom rodí bohatě a to vždy plody 
stejnoměrně vyvinuté. Ve školce roste zdlouhavě, a le přece má pěkné, 
rovn é kmeny. 

Vysazuje se do zahrad domácích, štěpnic, na návsi neb náměstí. 

Ovoce není úhledné a proto nebývá poškozováno. K silnicím a cestám 
se nehodí, strom tam jest vystaven mnoho větrům a toho nesnese. 

Vysazuje se do zahrad i na jiná místa jako vysokokmen, může se však 
pěstovat i v jiném tvaru jako polokmen, jehlanec a zákrsek keřovitý; 
zejména zákrsky jsou velmi úrodné a rodí stejnoměrné a dobře vyvinuté 
ovoce. Leč podotknouti nutno, aby jen ten zákrsky pěstoval, komu ne
sejde na úhlednosti ovoce, neboť jest tak neúhledné, že se zařaďuje mezi 
nejneúhlednější odrůdy hruškové. 

Ovoce rodí prostřední velikosti , tvaru velmi proměnlivého, jeden·· 
kráte jsou plody vej~ité, jindy zas pravidelně hruškovité, děkankovité 
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i bergamotkovité. Zakrslé ~tromky nerodí skorem nikdy plódy hruško
vitého tvaru, ty bývají na starších stromech vysokokmenných neb polo
kmenných. 

Kalich jest otevřený, malolistý a jest v mělké, široké prohlubince; 
obkališí nebývá vždy pravidelné, někdy jest mírně hrbolovité. 

Stopka jest krátká neb prostředně dlouhá, silná a nesedí ve středu 
plodu, nýbrž jest silnější polovinou plodu značně na stranu stlačena; 
k0lem stopky se též vyskytují dužnaté nádorky, které okolí její zne
tvořují. 

Barva plodu· jest zelená, př i uzrání žlutozelená; celý plod jest re
zivý, tak že ze základní barvy není mnoho viděti . .Rezivost ve skvrnách 
neb tečkách rozprostřená po celém plodu jest načervenalá a z dáli zdá se 
býti plod hnědočervený . Plody v dobrých poměrech rostlé jsou méně šedé 
a základní barva značně slabou rezivos t proráží. 

Krvavá, mdlá červei'i jen zřídka se u některých plodí'i na straně slu
neční vyskytuje. Slupka, kd yby nebyla rzí pokryta, byla by tenká a 
jemná, od rezivosti jest drsná. 

Dužnina jest nazelenale bílá, velmi šťávnatá, máslovitá, jemně 

zrnitá; ch uť má velice jemnou, s ladkou, příjemně nakyslou a natrpkiou, 
v ústech stahující a velmi okořenělo u, což její pikantnost nanej výše 
zvyšuje. Vším právem se o ní tvrdí, že jest to nejchutnější hruška pod
zimní. Výtečné chuti ovšem nabývá jen v příznivých poměrech, jinak 
jest kamínkovitá, dosti nakyslá a t rpká . 

Uzrává v říjnu a udrží se některý rok až clo listopadu. Češe se 
koncem zář í a dá se do komory neb sklepa na několik dní dozráti , tímto 
opatřením nabývá pak nejlepší jakosti. Češe se s největší opatrností, <'!. by 
její velmi křehké plodonoše se neulámaly . Si lné, dužnaté stopky drží 
v době česání nápadně dobře na plodonoších a lehce se při česání př~
lomí anebo plodonoš poškodí. Jako jemnodužninová hruška s tenkou 
slupkou snáší dopravu dosti dobře a lze ji zasílati i né1_ větší vzdálenost. 
Na trhu jest pereg ríska zv l ášť vyh ledávána od obchodníků i spotřebo
vatelů ; neúhlednost jí nevad í při prodeji. 

Zužitkuje se v domácnostech ponejvíce jako ovoce stolní; pro sušení 
se nehodí. Při velké úrodě a nedosti rych lém odbytu na trhu nejlépe se 
zužitkuje výrobou vína. 

Sedá podzim ní máslovka u nás zdomácněla, přináší ovoce, které 
nejvybranějším labužníkč1m ovocnářským úplně vyhovuje, a proto jest 
si přáti, aby se více pěstovala. J ejí veliká úrodnost a dobrý odbyt za
ručují k::i.ždému pěstiteli značný výnos. 

Kalich. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česánij . 

Zužitkováni. 
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DĚKANKA SEDÁ. 

Již od dávných dob se tato hruška v slovanských zemích pěstuje 

přes to, že pochází z Francie; tato okolnost dokazuje, že jest to prastará 
odrůda, která se po celou dobu dobře osvědčila. V poslední době vysk:r
tují se náhledy, že by mohla také nahrad iti zdegenerovanou, své doby 
svojí výtečností pověstnou, hrušku císařskou. Tvarem, dobou zrání: 
a skorem i jakostí se jí poněkud rovná a náhrada by to byla dosti přimč
řená. Na Moravě vyskytuje se zhusta ve vyšších i nižších polohách a 
daří se všude dobře. 

Strom roste v polohách i méně příznivých, ovšem v otevřených 
krajích nutno vyhledávati proň chráněné nížiny neb svahy proti jihu, 
západu neb východu obrácené. 

Půdu žádá hlinitou, hlubokou a vlhčí , v písčité půdě rodí plody 
drobné. 

VzrL!stu jest prostředního, tvoří korunu vysokou s poněkud svislými 
větvemi; kostra koruny jest hustá, kmen zdravý a hladký. Letorosty 
vyvinuje dloub é, tenké, nazelenale světlohnčdé. Větvičky a pupeny plo
donosné, hojně nasazené, jsou slabé a krátké. List tvoří velký, e!ipsovit)'· 
neb dlouze zašpičatělý, hladký, lesklý a tmavozelený; stopka lis tu jest 
nápadně dlouhá. Ve ško lce roste dobře, tvoří rovné, prostředně silné 
kmeny. 

Vysazovati jej možno do zahrad domácích, štěpnic, polí, k cestám, 
silnicím, po případě i na návsí a náměstí. Na všech veřejných místech 
dobře prospívá a není znepokojována kolemjdoucími, poněvadž rodí 
ovoce velmi neúb ledné. 

Pěstuje se jako vysoko- a polokmen, zákrsek keřovitý a jehla
nec, pro jiné tvary zákrskové se méně hodí. Na pláněti i na kdouli 
šlechtěna daří se dobře a zejména na kdouli rostlá jest velmi úrodná, 
aniž by ve vzrůstu ochabla. 

Ovoce rodí prostředně velké, vejčitého, kulovitého nebo částečně 
sploštělého tvaru; mnohé plody jsou nerovné, tupými, mírnými hranami 
ke straně sražené. Nejširší místo jest v prostředku nebo poblíž ka
lichu. Reprodukované plody pocházejí s vysokokmenu v dosti špatné 
poloze a půdě rostlého. Na zákrscích neb mladších , bujněji rostlýcb vy
sokokmenech bývají plody větší. Svým tvarem se podobá velice dě-
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kance červenošedé, liší se však nápadně barvou plodu a vzrůstem 
stromu. 

Kalich jest polootevřený neb nzavřený, malý, rohovitý a jest umí- Kalich. 

stěn v mělké a rovné prohlubince. 
Stopka jest krátká neb polodlouhá, prostředně silná, dřevnatá a stopka. 

jest v mělkém neb i hlubším důlku. U plodů nepravidelných trčí 

stopka v těchto šikmo. Na plodonoši drží dobře, čímž jest proti otlučení 
větrem chráněna. 

Základní barva jest při dozrání mdle žlutá, leč z této základní barvy Barva. 

jest málo pozorovati, neboť jest po celém plodu rzí skořicové barvy 
kryta; jen na stinné straně poněkud probleskuje, což jest na vyobrazení 
dobře vystihnuto. Sluneční strana jest temně červená a smíšena se rzí 
jest červenohnědá; světle šedých, velkých teček jest hustě poseto po 
celém plodu. Tečky tyto jsou velice charakteristické a dle nich lehce 
lze odrůdu tuto poznati. Slupka jest slabá, velmi jemná, ale od rezivosti 
drsná. 

Dužninu má velmi šťávnatou, máslovitou, měkkou, bílou, chuti Dužnina. 

sladké, mírně nakyslé a muškátovité. U plodů v nepříznivé poloze pě
stovaných bývá dužnina dosti zrnitá, při čemž svou velmi jemnou chuť 
nepozbývá. 

Uzrává počátkem listopadu, v teplých krajích koncem října a a0%~~1~L 
udrží se asi 10 dní. Po uzrání se má hned upotřebiti, jelikož jinak 
podlehne hnilobě; přezralá rychle hniličí a zahnívá a nedá se pak nále-
žitě zužitkovati. Trhati se může koncem září. česání se musí díti opatrně, 
aby jemná slupka a dužnina neby ly poškozeny. Před uložením do komory 
neb sklepa se nemusí pečlivě tříditi, jelikož bývá obyčejně stejnoměrně 
vyvinuta. Pokud jest ještě tvrdá , dá se dobře dopravovati na trh, uzralá 
však jest měkká a nelze ji při sebe pečlivějším obalu více zasílati. 

Zužitkovati se může různě, a sice jako ovoce stolní, oloupaná se zužitkováni. 

zavařuje, dobrá povidla se z ní vaří a též sušiti se dá; usušena jest poněkud 
zrnitá, jest však při tom velmi dobrá. 

Pro naše poměry potřebujeme také hrušky, které jsou menší a 
rodnější, neboť zásobovati trhy jenom velkými odrůdami by nebylo vý
hodno pro konsumenty; žádá se na trhu též ovoce menší, tak aby na 
váhu více kusů bylo. Taková vhodná odrl'1da jest tato a proto by bylo 
záhodno ji co nejvíce vy sazovati. 
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BOS KOV A LAHVICE. 

Puvod a roz- li v k d š1řen1. ruse po zimních jest v kultuře velmi mnoho odn'.'id, ale málo 

Poloha. 

Puda. 

Vzrust. 

mezi nimi jest takových, jako jest tato. Kdo tuto hrušku vypěstoval, 
ani z daleka netušil, jak prospěl ovocnářství vůbec. Před drahnou 
dobou asi byla vypěstována v Belgii neb Francii a v minulém století 
rozšířena mezi odborníky evropskými. Rozšíření šlo velmi rychle, jest 
to přirozeno, nebo tak znamenitá odrůda našla ihned mnoho přívrženců. 
Svrchu uvedený název se uplatnil až v posledním padesátiletí, dříve 

a ještě dosud tu a tam ji jmenují „císař Alexandr", v českých krajích 
„alexandrovka' '. 

U nás na Moravě se pěstuje mnoho, viděti ji v zahradách, u silnic, 
u cest a na jiných místech; říkají jí „žbánky" nebo „melounka". Pěsti
telé naši hrušku tuto se zálibou pěstují, jenom že ji nevědomky zamě
ňují za dvě hrušky podobného tvaru a barvy, a to jsou Van Marum a 
Salisburyho nebo též zvaná princezna Mariana. Prvá se zamlouvá 
obrovskou velikostí a druhá svojí jakostí, ale žádná z nich se této ne
vyrovná. V zájmu svém vlastním by tedy každý, kdo hrušně množl 
a sází, měl přesně toho dbáti, aby volil pravou Boskovu láhvici. 

Strom se daří v polohách nižších a středních; čím výše z nižších 
poloh se posunuje do poloh středních, tím chráněnější místo musí mu býti 
dopřáno. Jako strom jest zpť1sobilý růsti i v dosti chladných polohái:h, 
ale ovoce rodí malé. 

Půdu má rád teplejší, ne kyprou, hlinitou a dostatečně hlubokou. 

Vzrůst má prostřední, koruna jeho jest vysoká, jehlancovitá; z mládí 
rostou větve v ostřejším, později v tupějším sklonu, ale koruna podržuje 
ve stáří vždy svůj tvar. Kmen jakož i větve jsou zdravé, prostředně 
silné a kostra korunová není hustá. Letorosty jsou dlouhé, prostředně 
silné, mají silné pupeny a barva jejich jest hnědá a nažloutlá. Krátkých 
větviček plodonosných nenasazuje mnoho, slabých větviček mívá dost, 
ale tyto se těžko proměňují v plodonosné. List má velký, lesklý, světlo
zelený, hladký, vejčitého tvaru s neozubenou obrubou. Ve školce rostél 
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přiměřeně, netvoří zvlášť silné kmeny, ale dostačí to, aby nemusel býti 
pěstován mezišlechtěním. U tvarú zákrskových neroste dobře na kdouli 
a tof popudem, že se šlechtí aspoň pro tvary větší, jako jest jehlanec a 
zákrsek keřovitý na obyčejné pláně. 

Úrodnost z mládí není nejlepší, tu a tam několik plodú přinese, a 
teprve asi po 10. roce po vysazení počnou vysokokmeny a polokmeny 
roditi pravidelněji. 

Vysazuje se do zahrad domácích , štěpnic otevřených, polí, na 11á- stanoviště. 

městí a návsi; v chráněných místech jest též zp11sobilou pro osázení 
cest a silnic. 

Pěstuje se s nejlepším prospěchem jako vysokokmen, polokmen, Tvar stromu. 

jehlanec obyčejný a zákrsek keřovitý; palme ty neb kordony se dobře 
neosvědčují. 

Ovoce rodí velké, tvaru láhvicov itého neb hruškovitého, pravidel
ného a úhledného, povrch jest zejména u plodú větších, nerovný, hrbol
kovitý. 

Kalich má otevřený, malý a vězí v malé prohlubince; obkališí jest 
h rbolkovité neb hladké. 

Stopka jest dlouhá, dosti silná, dřevnatá, hnědá a prodlužuje se bez 
důlku z dužniny aneb sedí v nepatrné prohlubince. 

Základní barva této hrušky jest předem světle zelená, jest však 
kryta úplně jemnou rzí, teprve při úplném uzrání proráží kožený povlak 
zlatožlutě a pfod nabývá zvláštní hnědopomerančové barvy; červel't 
úplně chybí. Slupka jest velmi jemná a jen intensivnější rezivost jí dodává 
drsnosti. Rezivost dodává této odrúdě při jejím tvaru zvláštního puvabu a 
možná, že kdyby nebyla kožená, neměla by takový odbyt na trhu. 

Dužninu má jemnou, velmi šťávnatou, máslovitou, chuti sladké, 
melounovité, barvy bílé, jemně nažloutlé. Při největší jemnosti jes t přece 
dužnina dosti tuhá a netrpí poškozením jako jí podobné odrůdy. 

Uzrává počátkem října postupně až do listopadu, v teplých, such)'1ch 
letech uzrává mnohem dříve než v letech mokrých a chladných. Z hor
natějších, chladnějších krajú dá se udržeti v chladném sklepě přes 15. 
listopad. Česati se má opatrně se stopkami a sice také asi 10 dní před 
zráním a dá se na dozrání do sklepa neb komory, odkud se pak postupně 
dodává na trh. Obchodníci severních měst ji dají ještě o několik dní dříve 
česati, poněvadž se jedná o dalekou dopravu. Iirušky tyto, aniž by vadly, 
také dozrají, ale nemají nikdy té pikantní chuti, jako když se ponechají na 
stromě úplně vyvinouti. Iiruška tato, když se urodí, úplně ovládá pod
zimní ovocné trhy. Z našich krajin se vyváží do Německa a Ruska a 
jsou dúkazy, že se dovážela až do Cařihradu. Odbyt na trzích má takový, 
že ještě nikdy tohoto ovoce i při silných úrodách nebylo dosti. Při přimě
řeném obalu snese i delší dopravu a proto se stala hlavní evropskou ob
chodní odrí'1dou. 

Kalich. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Oozránl 
a česáni. 
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HRUŠKA NOVÁ POITEAUOVA. 

Puv~1~0~{oz- Vyjímaje hrušku avranžskou sotva se jiná podzimní této úrodností 
vyrovná; každý, kdo ji pěstoval, se přesvědčil, jak výnosná jest. Vypě
stována byla v Belgii, odkud ponejvíce pro pěstování zákrskť't doporu
čována a rozšiřována byla po všech krajích pro pěstování hrušní zpť't

sobilých. Že by la považována jako hruška původu belgického za chou
lostivou, nenalezla dosud takového rozšíření a ocenění, jak by toho za
sluhovala. Pěstuje se po většině ve tvaru zákrskovém, leč naby lo se 
zkušenosti, že tak dobře, jak se daří na zákrscích, daří se i na vysoko- a 
polokmenech. U nás jest málo známa, doufáme však, že toto přis pěje 

značně k poznání a rozšíření. 

Poloha. Strom se daří nejlépe v nízkých, vlhčích polohách na svazích neb 
rovinách proti jihu úplně otevřených. Nejpříznivější polohy u nás jsou 
proň mírné svahy v poříčí řeky Moravy ; zařaděna následkem toho 
tato odrť'tda jen do obvodu I. normálního výběru odrůd ovocných, ačkoli 
v nížinách obvodu II. a III. by se též mohla pěstovati s dobrým vý
sledkem. 

Půda . Pť'tdu žádá hlinitou, hlubokou a přiměřeně vlhkou; v suché a lehké 
půdě trpí mnoho žloutenkou. 

vzrůst. Vývin má rychlý a bujný, korunu tvoří vysokou, jehlancovitou, 
hustou, proti plísním neb jiným nemocem není choulostivá. Letorosty pro 
silný vzrůst v četném počtu vy1rostlé jsou dlouhé , silné; hnědozelené pu
peny na nich jsou velké, vypouklé, čímž jest letorost kolínkovatý . Plodo
nosných větviček a pupenť't vyvinuje velmi mnoho, tak že bez velké ná
mahy každý tvar přivede do velké plodnosti. List má velmi velký, 
okrouhlý, silný, lesklý, tmavozelený, hustě nasazený. 

Stanoviště. Vysazovati se může do zahrad domácích, po případě i na návsi, ná-
městí a do štěpnic proti prudkým větrům chráněných. Kdyby strom tento 
nerodil ovoce velké, pak v chráněných polohách byl by též dobrým 
stromem silničním. 

Tvar stromu. Pěstuje se dosud po většině ve tvarech zákrskových, avšak, jak již 
předem uvedeno, daří se též dobře jako vysokokmen a polokmen. Pro 
pěstování zákrsků jest zvlášť pro svoji úrodnost, velikost a dobrou jakost 
ovoce zpť1sobilý. Šlechtěn na kdouli roste též bujně a zůstává zdravým. 
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Ovoce rodí velké až velmi velké, hruškovitého neb nepravidelně ovoce. 

hranatého tvaru. Od zpúsobu pěstování stromu velice závisí tvar této 
odrúdy. Kdežto stromy vysokokmenné rodí plody po většině pravidelné, 
hruškovité, mívají dobře živené zákrsky plody velmi velké tvaru děkan
kovitého. 

Kalich má malý, polootevřený neb otevřený, krátkolístkový, tvrdý Kalich. 

a zhusta jest v mělké, hrubě hrbolovité prohlubince; od obkališí při vel-
kých plodech se táhnou mírné hrany asi do poloviny. 

Stopka jest dlouhá, přiměřeně silná, na spodní části dužnatá a sedí stopka. 

na povrchu plodu. 
Barva plodu zt'.1stane zelená i při úplném dozrání, jen u plodů velmii earva. 

slunci vystavených v suchých letech jest žlutozelená. Po celém plodu se 
rozprostírají rezivé skvrny a tečky a činí jej skorem úplně šedým. 
V chladných letech a půdách se však rezivost objevuje více kolem stopky 
a kalichu a ostatní část zůstává zelená. 

Dužninu má velmi jemnou, šťavnatou, máslovitou, u jádřince jemně Dužnina. 

zrnitou, zelenožlutou, chuti sladké, něco málo nakyslé, okořenělé; ku 
vystihnutí pravé chuti nutno požívati dužninu v okamžiku plného uzrání, 
neboť velmi rych le přezraje a stává se blátivou, nechutnou. 

Zraje v říjnu a udrží se asi do poloviny listopadu, t. j. plody _po- aoi~~~~L 
stupně uzrávají a vybírají se k upotřebení do uvedené doby. Jelikož při 
plném dozrání zůstává tato hruška zelenou, nutno bedlivě pozorovati 
jednotlivé plody uzrálé a hned je zužitkovati, aby nepřezrály, neboť 

jen poněkud přezrálá ztrácí velice na chuti. Doba česání jest koncem září; 
dříve očesaná nenabude, třeba nejlépe uložena, nikdy pravé chuti a jem-
nosti. 

Pro dopravu vzdálenější se balí jednotlivě do papíru a menších ko
šíků neb bedniček . Na trJm se jako velká hruška dobře prodává, aby byla 
upotřebena v čerstvém stavu. 

Mimo upotřebení jako ovoce stolní se jinak v domácnosti nezužitkuje. zužitkováni. 

V menších ani větších zahradách domácích by tato hruška neměla 
chyběti; nech f se již pěstuje jako vysokokmen neb zákrsek, přináší pě-
stiteli velikého užitku svou neobyčejnou úrodností. Zejména pro milov-
níky zákrsků hruškových, kteří bez zvláštního použití řezu hojné úrody 
se dopěstovati chtějí, jest tato hruška zvlášť doporučitelna. Jako zákrsek 
se daří ve všech našich krajích na výslunných místech. 
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DÉKANKA ČERVENOŠEDÁ. 

Pův~1ie~1 .roz- Veškeré hrušky známé pode jménem děkanka jsou odrůdy nej-
lepších vlastností, a jelikož do našeho normálního sortimentu zařaděny 
ze všech ty nejosvědčenější, zajisté i tato odrl'1da jest velmi způsobilou 
pro naše kraje. Vypěstována byla dle povšechných zpráv také ve Francii, 
kdy a kým, známo není. Pro své velmi dobré vlastnosti jak stromu, tak 
i ovoce rozšířena byla rychle po všech krajích ovocnářských. Jest to 
odrůda velmi stará, leč dosud čilá; strom jest zdravý a rodí ovoce pěkné, 
čisté a mnoho a jest naděje, že tato hruška ještě dlouhou dobu nám od 
degenerace ušetřena bude. U nás se zhusta vyskytuje a ne jako mladý, 
nýbrž jako starý strom, důkaz toho, že u našich majitelů sadů ovocných 
byla velmi oblíbena. Dorostu, totiž mladých stromů, jak již volně vysa
zených tak i ve školkách, nemáme, ovšem ku své veliké škodě. Uvedené 
pojmenování se často nepoužívá a říká se jí anglická bílá bergamotka, 
jest to též případný název, ale když již její původní jméno se dobře 
ujmulo, jest snad výhodnější je na dále podržeti. 

Poloha . Mělo se za to, že strom jest choulostivý a možno ho pěstovat jen 
v polohách úplně chráněných, leč seznáno, že i ve vyšších polohách na 
místech pro hrušně vhodných možno tuto odrL'idu pěstovati s dobrým 
prospěchem; úpatí jižních, východních i západních svahú ve všech našich 
polohách jsou nejlepším stanovištěm této hrušky. 

Půda. Pl'ida i méně úrodná, vazčí a dostatečně vlhká mu úplně vyhovuje; 
v lehkých, sušších půdách se nedaří. 

Vzriíst. Vzrůstu jest prostředního; korunu tvoří vysokou, kulovitou; husté, 
slabší větve pod tíží plodů klesnou v jistém stáří stromu a již se ne
vzpřímí a koruna jinak vysoká jest svislého tvaru; husté rozvětvení a 
zalistnatění dává koruně pěkného vzhledu. 

Letorosty má krátké, silné, červenohnědé a plstnaté. List jeho jest 
malý, slabý, po většině vejčitý, neb i okrouhlý, vlnitý s nápadně za
hnutou tupou špičkou, světle zelený a na spodní straně vlnatý; lesk jeho 
jest mdlý. Ve školce roste dobře; kmeny vyvinuje rovné a prostředně 
silné. Větv iček plodonosných i květných pupenů má každoročně mnoho 
a že květy nejsou choulostivy, jest často velice úrodný; v mnohém roce 
nasadí tolik plodů, že sotva list vidět. 
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Vysazuje se do zahrad ovocných, na pole a kde jen poněkud jest stanov i ště . 
půda proň způsobilou, jest též velmi dobrým stromem silničním. 

Pěstuje se ve tvaru vysokokmenném, polokmenném, keřovitém a Tvar stromu. 

jehlancovitém, u všech těchto tvarů se šlechtí na pláně obyčejné; zá-
krsky keřovité i jehlance šlechtěné na kdouli jeví vzrůst velmi slabý. 

Ovoce rodí prostředně velké, sploštělé neb kulaté, ke stopce zúžené ovoce. 

neb bergamotkovitého tvaru. Vyobrazené plody jsou vzaty s vysoko-
kmenu normálně vyvinutého. 

Kalich jest malý, krátkolistý, otevřený, tuhý a sedí v široké, po- Kalich. 

měrně dosti hluboké prohlubince, obkališí jest ploché, rovné neb mírně 
hrbolaté. 

Stopka jest krátká, silná, dřevnatá, hnědá a trčí v mělkém, malém, 
často svalnatém důlku. 

Barva plodu jest zelenožlutá, světlošedě rezivá, na sluneční stran~ 
načervenalá neb nahnědlá, hnědých neb světlých pupenů jest po celém 
plodu rozptýleno hustě; tu a tam vyskytují se též skvrny úplně temné, 
přirozené. Slupka jest drsná, slabá a lehce podléhá poškození. 

Dužninu má velmi šťavnatou, máslovitou, kolem jádřince poněkud 
zrnitou, bílou, chuti sladké, navinulé, příjemně okořenělé; co do chuti 
možno ji řaditi mezi nej[epší podzimní máslovky . 

Zraje v druhé polovici října a udrží se v chladné místnosti asi 14 dní 
při plné chuti. Česati se může v druhé polovici září, třeba poněkud 
dříve očesaná nevadne, naopak jest chutnější než když se nechá dlouho 
na stromě. Poněvadž rodí tato odrůda mnoho a v chumáčích, nejsou 
všechny plody stejnoměrně vyvinuty a nutno je před uložením roztříditi, 
Nedozrálá a přiměřeně balená v koších dá se daleko zasílati. Na trzích 
jest velice známa a neobyčejně oblíbena; cenu má vždy slušnou a jde 
v elmi rychle na odbyt. 

V domácnostech se většinou spotřebuje ve stavu čerstvém a snad 
nikdy, i když jest sebe větší úroda, nezužitkuje se jiným způsobem. 

Červenošedá děkanka jest odrůda, která dobře může nahraditi naše 
nejlepší, avšak sesláblé, podzimní máslovky císařskou a podzimní šedou, 
a proto by se co nejvřeleji doporučovalo tuto odrůdu opětně co nejvíce 
vysazovati. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česáni. 

Zužitkováni. 
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lVIÁSLOVKA ,,KŘIVICE". 

Již starší, ale ještě poměrně málo známá máslovka patří k nej
lepším zimním hruškám. Vypěstována ve Francii šířil& se mezi ovocnái·i 
všech národností velmi rychle. Pro své znamenité vlastnosti jak stromu 
tak i ovoce stala se tak oblíbenou, že žádný pěstitel ji ze svých kultur 
nevypustil, naopak j eště více rozšiřoval. U mnoha pěstitelů dala tato od
růda základ k nejvýnosnějším kulturám a obchodování; zejména ti byli 
s výnosností spokojeni, kteří založili obchodní sady s touto odn°1dou v e 
větších rozměrech. 

Na naší Moravě se pěstuje jenom porůznu v zahradách domácích 
a právě jako jinde, stala se, přímo řečeno, miláčkem každého. Nemůže ani 
jinak býti, uváží-li se zdravý vzrůst stromu, obrovská úrodnost jeho a 
krása a jakost ovoce. Naši pěstitelé je jmenují „křivule" nebo „fajfky". 
Původní pojmenování není nám známo, neboť jak těžko by vyslovoval 
u nás někdo „máslovka Clairgeauova"; ovšem mnozí to sobě zjedno
dušili a nazývají ji „kleržovka". 

Strom prospívá dobře v poloze teplé i poněkud chladnější, mohl býti 
tedy vřaděn mezi odrůdy dařící se ve všech šesti obvodech. Ve všech 
polohách nutno ho vysazovati na místa proti bouřlivým větrl'1m chráněná, 
aby velké a těžké jeho ovoce netrpělo. 

Půdu žádá dobrou, hlubokou , sušší a teplou. Vsadí-l i se do pl'idy 
slabé, nemůže se jeho velké ovoce náležitě vyvinouti a nevyrostlé r;e~ 

dosáhne patřičné chuti. Strom sám jest dosti skromný, rostl by snad 
v každé půdě, vyjímaje vlhkou, těžkou, ale nesází se pro ozdobu, nýbrž 
pro užitek. 

Z mládí roste bujně, později pro velkou úrodnost velmi ve vzrůstu 
ses!ábne a nevyvinuje se ve velký strom. Korunu tvoří skorem slou
povitou; v mládí · větve těsně k sobě přiléhají, později váhou těžkých 

plodů se odchylují; koruna bývá řídká, takže i uvnitř nasazené plody 
se dobře vyvinují. Letorosty vyvinuje dlouhé, silné, silně nažloutlé. 
Větviček plodonosných mívá tolik, že se prořezávají, aby tolik nerodil. 
List má kopinatý, hladký, lesklý, světle zelený. řidčeji nasazený. Ve 
školce roste bujně, netvoří však dosti silné km eny, v}·hodnější b:r tedy 
asi bylo jej pěstovati meziš l echtěním. 

Vysazovati jej možno jen do zahrad domácích a štěpnic; pro veřejná 
místa jest to odrůda velmi lákavá. 
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Pěstuje se jako vysokokmen, polokmen a zákrsek kteréhokoli tvaru. Tvar stromu. 

Kde tomu okolnosti dovolují, místo vysokokmenu by se měl pěstovati 
polokmen, neboť není vhodnější odrůdy pro tento tvar. Zákrsky šlech
těné na kdouli krní a za krátkou dobu hynou, aniž by byly přinesly uspo
kojující úrody. Šlechtí se proto ve školce pro vypěstování jehlance oby
čejného a zákrsku keřovitého na pláně obyčejné a pro ostatní tvary se 
používá mezišlechtění, t. j. na kdouli se očkuje hruška pastornice a na 
tuto se teprve štěpuje neb očkuje křivice. Při každém tvaru jest nad
míru úrodná; při sebe skrovnějším řezu vždy nasazuje mnoho plodo
nosných pupenů. 

Ovoce rodí velké, až velmi velké, tvaru vysokého, plného, ku stopce ovoce. 

nápadně okurkovitě zahnutého; od tohoto zkřivení má též své pojme
nování; mnohé, zejména menší plody zkřiveny nejsou a jsou více tvaru 
pravidelného, hruškovitého. Při náležitém pěstování a menší násadě do-
sahuje tato hruška neobyčejné velikosti. Mezi velikostí a tvarem u vy
sokokmenu a zákrsku není rozdílu skorem žádného, často rodí vysoké 
stromy krásnější plody než nejpečlivěji oš etřované zákrsky. 

Kal ich jest otevřený neb polootevřený, rohovitý, malolistý a jest Kalich . 

v mělké a úzké prohlubince; obkališí jest někdy hrbolkovité. 
Stopka jest krátká, polodlouhá, silná, dřevnatá neb dužnatá, křehká, stopka. 

hnědá a trčí z plodu silně zahnuta. 
Barva plodu jest žlutá, na straně sluneční živě až tmavočervená a Barva. 

poněvadž slunce v průsvitné, lehké koruně snad všechny plody ozařuje, 
bývají obyčejně všechny červené a načervenalé. Po celém plodu, ze-
jména kolem kalicha a stopky vyskytují se rezivé skvrny, leč jsou též 
případy, že jest některý plod úplně rzí pokryt. Mimo rezivost jest také 
plod, zejména v červeni, hnědočerveně tečkován. Slupka jest hladká a 
lesklá. 

Dužnina jest máslovitá, šťavnatá, mírně nažloutlá, chuti sladké, Dužnina. 

jemně okořenělé. Plody ve špatné půdě rostlé mívají dužninu tuhou, bet 
náležité cukernatosti a kořennosti. 

Zraje koncem října neb počátkem listopadu a udrží se dobře uložena 
i do 15. prosince. Češe se koncem září a ukládá do sklepa stopkami 
vzhltru v jedné vrstvě na lísky. Jest to dobrá vývozní hruška, která při 
dobrém zabalení a úplné tuhosti každou dopravu dobře snese. 

Na trhu jest pro svou velikost, krásu a dobrou jakost dužniny velmi 
hledána a dobře za kus placena. 

Zužitkuje se snad výhradně jako ovoce stolní. 
Majitelé nížin našeho Valašska by měli pilně tuto hrušku pěstovati, 

neboť jest známo, že se tam znamenitě daří. O veliké výnosnosti její 
nelze více pochybovati, tedy netřeba se neprospěchu báti. I jiné kraje 
by se měly hojně zabývati pěstováním této odrůdy. 

Dozránl 
a česáni. 

Zužitkováni. 
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MÁSLOVKA NAPOLEONOVA. 

Puv~1~:ni~oz- Původ této hrušky prý jest v Belgii, kde byla pi·ed mnoha lety vy-
pěstována ze semene. Pěstiteli se dobře odvděčuje, razi la sobě cestu 
rychle do všech končin ovocnářských a našla vš ude především pro svou 
neobyčejnou úrodnost piné uznání a náležité rozšíření, ovšem hlavně 

u majitel l'1 zahrad domácích. Hospodářské ovocnářství se dosud o hrušku 
tuto mnoho nestaralo, přes její velkou úrodnost, jelikož mnohé jiné vlast
nosti její nejson pro ně způsobily. 

Na Moravě není hruška tato neznáma, shledáváme se s ní často při 
různých příležitostech a každý majitel velice ji sobě pochvaloval, ne
zbývalo tedy, nežli i tuto odrůdu pojati do normálního výběru našich 
odrůd ovocných. 

Poloha. Strom žádá polohu teplou a úplně chráněnou, nemá-li krněti, ne-
mocemi trpěti a roditi ovoce malé a kamínkovité. Ve vysokých polo
hách trpívá silnějšími mrazy a nastuzen podléhá všem možným nemo
cem a předčasně odumírá. Pěstuje-li se ve vyšších polohách jako zá
krsek, může se vysazovati jen na stranu jižní, úplně proti severu chrá
něnou. V našich vinorodých krajích mohou pěstitelé býti volnější a ne
musejí ho vysazovati právě na jižní strany, v těcbto krajích se mu nej
lépe daří na straně jihozápadní i západní, on totiž na přílišně teplém a 
suchém stanovišti také dobře neprospívá. 

Puda. Pli du musí mít úrodnou, hlubokou a přiměřeně v lhkou; jelikož jest 
každoročně a velmi úrodný, musí míti dostatek živin nejenom pro vývin 
ovoce, ale i pro svlij vzrůst. 

Vzrůst . Vzrůstu jest ve svém mládí dosti bujného, ale s přibývající 1hodností 
a stářím jeho vzrlist velice ochabuÍe, až ustane; bedlivý pěstitel nepo
nechá jej však v této zmalátnělosti a zmladí korunu jeho. Koruna by 
rostla vysoko, kdyby hojné a těžké plody větve neodchylovaly do šířky; 
není nikdy velká pro velkou (1rodnost a krátký věk stromu. Letorosty 
vyvinuje z mládí dlouhé, přiměřeně silné, barvy nažloutle zelené; za 
silných zimních mrazů lehce zmrznou. Plodonosných větviček má velmi 
mnoho a čím více jich přibývá, tím méně se vyvinuje letorostů dlouhých. 
List má velký, rovný neb vlnitý, hladký, lesklý, silný; v místě pro 
strom nepříznivém trpí vel ice plísněmi. Ve školce roste dost dobře, kmen 
tvoří rovný, dost silný, žádá však střídavý řez. Ve vyšších krajích by se 
ve školce měl pěstovati do vysokokmenu mezišlechtěním. 



255 

Vysazuje se do zahrad domácích a štěpnic; pro jiná místa se nehodí ~ stanoviště . 
na veřejných místech by strom i ovoce poškozováním velice trpěly . 

Pěstuje se v každém tvaru; vysokokmeny , zejména · polokmeny Tvar stromu. 

v zahradách domácích jsou v elmi pěkn ého vzrůstu a mnoho úrodné. Pro 
tvar jehlancovitý a keřov itý by se měla šlechtiti na pláně obyčejné, aby 
byla bujnějšího vzrůstu a dosáh la vyššího stáří ; takto jest také náležitě 
úrodná. Jiné tvary menší nutno šlechtiti na kdouli. 

Ovoce rodí prostředně velké až velké, tvaru zvonovitého, hruško- ovoce. 

vitého, nižšího neb vyššího, zhusta bývá povrch mírně boulovitý a hra-
natý. P lody reprodukované pocházejí se stromu vysokokmenného, 
proto jsou tvaru pravidelného; u zákrsků bývají tvaru mnohem výstřed

nějšího. 

Kalich má polootevřený, nedokonale vyvinutý, malý; prohlubinka Kalich. 

kalichová jest mělká, úzká a obkališí jest hrbolovité. 
Stopka prostředně dlouhá, tlustá, dřevnatá neb dužnatá, barvy tma- St opka. 

vohnědé, trčí v mělkém dů lku anebo jako zastrčena sedí na povrchu 
plodu. 

Barva této hrušky jest nazelenalá, později žlutá; strana s luneční Barva. 

nikdy červeně nemá, za to jest tmavo- a světlohnědě tečkována, také 
na stinné straně jsou při uzrání četné jemné nahnědlé tečky. Slupka jest 
jemná, hladká, mdle lesklá. 

Dužninu má jemnou, máslovitou, velmi šťavnatou, bílou, sladkou, Dužnina. 

jemně navinulou bez kamínků . Dužnina plodů starších stromů není tak 
jemnou a chutnou jako stromů mladých, dobře živených. 

Zraje v říjnu a při náležitém uložení udrží se i do prosince. Očesati a0g:~!~/. 
se může již v druhé polovici září. Opatrně se stopkami utržena se uloží 
pokud možno do chladného sklepa v jedné vrstvě na lísky. Pro vzdále-
nější trh se češe, pokud jest ještě úplně tvrdá. Zasílá se v menších koších 
neb bedničkách jednotlivě do papíru balená. Na trhu, kdo ji zná, rád ji 
koupí, neboť, není-li přezralá, jest velmi pikantní hruška stolní. 

Pro domácí potřebu jest zpl'1sobilá jenom jako ovoce tabulové, k ji- zužitkovan1. 

nému účelu pro málo hutnou dužninu se nehodí. 
Majitelům malých zahrad, kteří hustěji stromy vysazují, by Napo

leonova máslovka konala svým slabým vzrůstem a neobyčejnou úrod
ností platné služby a potěšení. Pro pěstování ve velkých rozměrech se 
přes velkou úrodnost nedoporučuje. 
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MASLOVKA BLUMENBACHOVA. 

„Vojínkou" nazývají také tuto znamenitou hrušku, odrůdu starou 
a velmi rozšířenou. Původu bude francouzského, odkud jako hruška 
velmi skromných požadavků byla doporučována. Doprovození toto se 
velice osvědčilo, neboť jest dokázáno, že se snad ve všech polohách dobře 
daří. Z Francie byla rozšiřována pod názvem „Soldat Laboureur' ', od 
tohoto pojmenování se jí dostalo také českého jména vojínka. Málo 
jest však těch, kteří ji takto jmenují; většinou se jí říká, jak nadepsáno. 
V našich krajích se často vyskytuje a to buď v zahradách neb i volných 
kulturách jednotlivě. 

Strom prospívá tak dobře v polohách příznivých, jako ve vyšších, 
drsnějších; jest to dobrá horská hruška, která se daří i ve vlhčím ovzduší 
dosti dobře. 

Půdu žádá hlubokou, hlinitou, úrodnou a ne studenou; v lehkých 
půdách má velmi nedostatečný vzrůst a zl'1stává neúrodným. Ne
propustná neb štěrkovitá spodina má též škodlivý vliv na vzrůst. jeho. 

Roste dost silně, jehlancovitě; korunu má vysokou, světlou, slabě 

rozvětvenou. V pozdějších letech značně v silném vzrůstu ochabne, ale 
zůstává při tom zdravý a velmi úrodný. ~lísně neb jiné nemoci mu ne
ubližují, jest proti nim velmi otužilý. Letorosty prostředně dlouhé, silné, 
četnými pupeny opatřené, nažloutlé a hnědozelené každoročně dobře 
vyzrávají a netrpí zimou sebe silnější. Plodonosných větviček vytvořuje 
dostatečně, takže jest úrodnost jeho často zajištěna. List má tvaru vej
čitého neb elipsovitého, dosti silný, zdravý a světle zelený; plísním 
dobře vzdoruje. 

Vysazuje se do zahrad domácích, po případě do štěpnic a polí; na 
veřejných místech by pro, úhlednost ovoce trpěl. Nejzpůsobilejší jest pro 
zahrady domácí. 

Pěstovati jej lze jako vysokokmen, polokmen, zákrsek keřovitý, 
jehlanec i každý jiný tvar zákrskový; tvary zákrskové větších roz
měrů, jako jest keřovitý, jehlanec neb palmeta velká, se nejlépe osvěd
čují šlechtěny na obyčejném pláněti, menší tvary pak se mohou pěsto
vati mezišlechtěním; na kdouli šlechtěné rostou v prvých něko

lika letech dobře, pak náhle ochabnou ve vzrůstu a strom onemocní a 
předčasně odumírá. 
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Ovoce rodí prostřední velikosti neb velké, tvaru hruškovitého, ku
želovitého, plného neb i zvonovitého, po většině jsou to plody dlouhé a 
úhledné. Plody vyobrazené pocházejí z našeho Valašska se zákrsku a 
představují normální vývin. Plody vysokokmenů a zákrsků neliši se od 
sebe, jako to jest u mnohých jiných odrůd. 

Kalich jest malolistý, otevřený; prohlubinka kalichová jest malá, 
mělká, hladká neb slabě hranatá. 

Stopka jest prostředně dlouhá, silná, dřevnatá, hnědá a vězí v ma
lém, mělkém důlku stopečném. 

Barva plodu jest zelenožlutá, pak citronově žlutá; červený nádech 
úplně chybí. Po celém plodu se vyskytují menší nebo větší rezivé tečky, 
leč nejvíce těchto teček jest kolem obkališí a důlku stopečného. 

Slupka dosti silná jest drsná a mdle lesklá. 
Dužnina jest velmi jemná, přec tuhá, šťavnatá, rozplývající, sladká, 

navinulá a skořicově okořenělá; zejména v teplých, zvlášť příznivých 
polohách a dobré půdě jest dužnina velejemná a chuti velice příjemné. 

Uzrává v prvé polovici listopadu, ve zvlášť příznivém létě a pod
zimku také již koncem října; dobře uložena udrží se asi do polovice pro
since. česati se může již koncem září; dobře očesaná, roztříděná ukládá 
se k dozrání do chladného sklepa v jednotlivých vrstvách. Neuzrává 
najednou, nýbrž postupně a proto se na lískách k upotřebení probírá. Pro 
vývoz jest též způsobilá, jestliže se přiměřeně zabalí a za~ilá se, pokud 
jest ještě tvrdá. 

Na trhu se dobře prodává; kupující ji dobře platí jako ovoce stolní. 
V polohách výše položených jest obtížno kteroukoli hrušku pěstovati a 

výběr vhodných odrůd jest dosti obmezen, protn nutno vážiti sobě tako
vých odrůd, jako jest tato. Záhodno by bylo, aby pěstitelé v méně pří
znivých polohách na místo choulostivých odrůd vysazovali odrůdy otu
žilé, které by jim úspěch zaručovaly. 

Ovoce. 

Kalich. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česáni. 

Zužitkováni. 
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MÁSLOVKA KOPRČSKÁ (LIEGLOV A). 

lirušek máslovek jest asi tolik druhů jako renet u jablek, a tak jako 
mezi renetami jest mnoho rozdílů, tak také mezi máslovkami se vysky
tuje velká různost; to pozorovati možno zejména při této odrůdě, neboť, 
porovná-li se kterákoli podzimní i zimní máslovka s touto, žádná se 
chutí této nevyrovná. Jest také pro vzácnou chuť ovoce a výtečné vlast
nosti stromu jednou z nejoblíbenějších odrůd hruškových. 

Původu jest nepopíratelně českého, tomu nasvědčuje dlouholetá kul
tura v Čechách a názvy, pod kterými jest rozšířena; jmenují ji „koprčka", 
„koperečka' ', „máslovka Stemberkova'', „hrabě Sternberg' ', „kníže 
Schwarzenberg" atd. Jméno „máslovka Lieglova", pod kterým se uvádí, 
obdržela až v pozdější době. Z Čech se před drahnou dobou rozšiřoval'l 
přes Belgii a francii po celé .Evropě. 

Na Moravě není tak rozšířena jako v Čechách, tam jsou velké sady 
jen touto odrůdou osázeny, kdežto u nás ji nacházíme jen jednotlivě na 
různých místech. Pro naše podnebí se hodí také velmi dobře, dokazují 
to stromy i ovoce. Na trzích našich ji nazývají prostě máslovka. 

Strom se daří dobře v polohách teplejších, vinorodých i ve vyšších, 
chladnějších, poskytne-li se mu stanoviště chráněné. Pahrbkovitá neb 
vlnitá poloha se lépe zamlouvá, než rozsáhlé, třeba teplé, roviny. 

Půdu potřebuje především hlubokou, hlinitou nebo hlínitopísčitou, ne 
vlhkou, v slabé půdě mívá malé a skvrnité ovoce a témuž osudu pro
padne ovoce stromt1 ve vlhké a chladné půdě vysázených. 

Roste dosti bujně, vzpřímeně a neustane v dobrém vzrůstu ani ve 
vyšším stáří; korunu tvoří krásnou, široce jehlancovitou, velkou, dosti 
hustou; kostra koruny jest bez pomoci pravidelně rozdělena, avšak vy
žaduje přece častějšího proříznutí; kmen, ne silný, jest rovný, větru nepo
dajný, vzdoruje též nemocem a jest vždy zdravý. Letorosty má rovné, 
přiměřeně silné, s velkými vypouklými pupeny. Krátkých plodonosnýcq 
větviček nasazuje mnoho po celé délce starších větví. List má pro
středně velký, kopinatý, slabý, hladký, lesklý, slabě ozubený. Počátkem 
vzrůstu jsou listy červené, nápadně se od jiných odrůd lišící; později se
zelenají a zůstanou do konce světlezelené. Ve školce roste velmi dobře; 
kmeny jeho jsou vždy rovné, silné, hladké a nezpůsobuje pěstiteli žád-
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ných obtíží při vypěstování. V mládí pro bujný vzrůst nekvete dobře, 
jen tu a tam nasadí nějaký květ, teprve asi po 8. roku začne býti úrodným 
a rodí ustavičně; rozkvétá na jaře později a dobře se oplodňuje. 

Vysazuje se do zahrad domácích, štěpnic, polí a v teplých krajích stanoviště. 

k cestám a silnicím; kde tomu poloha a půda dovoluje, není lep-
šího silničního stromu; strom svým vysokým vzrůstem uniká poško-
zování v koruně, nepřekáží v jízdě a ovoce barvy zelené neláká příl išně 
kolemjdoucí. 

řiodí se pro pěstování vysokokmenů, polokmenť1 a všech možných Tvar stromu. 

tvarů zákrskových. Každý z těchto tvarů způsobuje pěstiteli úlevu 
v práci, neboť bez velké námahy při řezu dobře roste a rodí. 

Ovoce rodí prostředně velké, pravidelně vejčité nebo částečně k ně
které straně širokými, sotva znatelnými vyvýšeninami neb hranami 
sražené, tato nepravidelnost však neruší úhlednost tvaru. 

Kalich má otevřený neb polootevřený, velký, jemnolistý; prohlu
binka jest velmi mělká a úzká; často sedí kalich jen na povrchu plodu. 

Stopka jest polodlouhá, přiměřeně silná, dřevnatá neb dužnatá, na
zelenalá a vězí v mírném důlku aneb jen v povrchu plodu. 

Barva plodu jest světle zelená, při plném uzrání nazelenale žlutá, 
světlohnědě tečkovaná a mramorovaná, červeň chybí. Slupku má velmi 
jemnou, lesklou a částečně i mastnou. 

Dužnina jest velmi jemná, šťavnatá, máslovitá, tu a tam poněkud 
krupičkovitá, bílá, chuti velmi sladké, muškátovité, velmi pikantní; dle 
muškátové příchuti se jí říká též muškatelka. 

Uzrává v listopadu a udrží se až do prosince, je-li dobře uložena. Če
sati se může již koncem září, aniž by se bylo třeba obávati, že do uzrání 
zvadne. Jest to ovoce tabulové prvého řádu a proto se má česati co nej
opatrněji, aby jemná slupka a dužnina netrpěly. V chladném sklepě ulo-
žena dobře se drží, kdežto v místnosti teplé dozrává již i v říjnu. Přimě-
řeně v koších balená snese dopravu dobře, ovšem musí se baliti a za-
sílati, pokud jest ještě úplně tvrdá. Na trzích jest velmi hledána; velké 
německé trhy zásobují severní Čechy velkým množstvím této odrúdy a 
v období listopadovém žádná jiná hruška neovládá berlínský trh, jako 
tato. Vývoz a obchod do Německa provozuje se již dlouhá léta a přes 
veškeré úsilí některých ,pěstitelů a obchodníků zahraničních, obchod ten 
seslabiti, poptávka po této dobré obchodní hrušce rok od roku jest čilejší. 
Též z Moravy, urodí-li se, vyváží se vesměs do Německa a na naše 
trhy se sotva dostane. Objeví-li se někde na trhu, tu ovšem nachází dosti 
odběratelů. Zamlouvá se především pěkným tvarem a pak hlavně svojí 
výtečnou dužninou. 

Ovoce. 

Kalich. 

Stopka 

Barva. 

Dužnina. 

Oozránl 
a česáni . 

V domácnostech ji lze všestranně zužitkovati; jako tabulové ovoce zužitkováni. 

jest neocenitelná, jest způsobilá pro výrobu ovocného koňaku a likéru , 
sušiti se může, povidla a marmelady se dají z ní upravovati a pro zava-
řování se hodí. 

V poslední době pěstitelé se strachují o koperečku, poněvadž se zdá, 
že ve vzrůstu ochabuje a následkem toho ovoce nevzdoruje dobře 
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zhoubné černé plísni a v posledních letech silně podléhá černé skvrnitosti 
Kdyby odrůda tato měla degeneraci podlehnouti, byla by to pro ovoc
nářs tví ztráta nenahraditelná. Leč musíme doufati, že se tak ještě ne
stane, a že všemožným úsilím v budoucnosti bude tato hruška před touto 
nemocí zachráněna. 
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PSTRUŽKA. 
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PSTRUŽKA. 

Pílv~ťřeanroz- Hospodářská tato hruška prvého řádu jest původu německého, leč 
zaručeno to není. V době, kdy ji sobě v Německu přivlastňovali, pěsto
vala se v jiných státech a zemích právě v takovém rozsahu jako tam, 
a proto nelze přesně původ stanoviti. Lhostejno jest dnešního dne, 
kde byla vypěstována, hlavní věcí jest, že jest to o.dnMa velmi 
vděčná, která u všech pěstiteJú jest velmi oblíbena a rok od roku se více 
pěstuje. Naši pěstitelé ji pěstují již drahnou dobu, souditi se to dá dle sil
ných a zdravých stromú této odrůdy, vyskytujících se v našich zahra
dách a jiných místech. Pěstitelé i sadaři jí říkají „kropenatka"; pod 
jménem „pstružka'' ji neznají. 

Poloha. Strom se daří nejlépe v polohách nižších, chráněnějších, sušších, 
proto uvedena jest v pásmu II. až IV. našeho normálního výběru odrúd 
ovocných. Rozsáhlé roviny, jakož i jižní výsluní a západní svahy jsou 
velmi dobrým stanovištěm pro tuto hrušku. 

Puda. Prospívá nejlépe v pť'idě lehčí, písčitější, sušší. V půdě vazké, chlad-
nějš í neb vl11čí trpí velice neúrodností a podléhá mrazl'1m. 

Vzrílst. Roste bujně, zpříma; korunu tvoří na počátku vysokou, později k u-
lovitou, velkou, ne hustou a bohatě zalistěnou. Kmen, větve, jakož i jin é 
součástky jsou otužilé, hutného, pravidelného složení; stromy starší ob
zvláště vzdorují chladnúm i na dosti drsných místech. Letorosty má 
dlouhé, silné, dobře olistnatělé, barvy fialově hnědé, na špičkách ojínělé. 
Pro silný vzrť1st ve svém mládí ve školkách i na stálém stanovišti 
mívá konce letorostů málo otužilé a trpívají silnějšími mrazy v době 
zimní; u starších stromů toto pozorováno nebylo. Plodonosných větviček 
nasazuje, zejména v mládí, málo, teprve jako strom starší bývá úrod
nější. Li~t má dosti velký, nerovný, světlozelený, na spodní straně šedý; 
jest mírně neb vůbec neozubený. Dle listu i letorostť1 lehce se pozná 
tato odrůda. Ve školce roste bujně a vyvinuje rovné a silné kmeny. 

stanoviště . Vysazovati ho možno do zahrad domácích, štěpnic, polí, podél cest 
i silnic; v krajích pro dobrý vzrúst jeho způsob ilých řadí se mezi nejlepší 
silniční stromy. 

Tvar stromu . Pěstuje se jako vysokomen neb polokmen. Tvary zákrskové se méně 
pěstují a není možno také pro ty tvary strom ten doporučiti, poněvadž 
jest dosti cennějších odrůd pro tuto kulturu. Pěst uje-li se však přece 
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v zákrskových tvarech, pak má se šlechtiti pro jehlanec neb zákrsk:y 
keřovité na pláně obyčejné a u jiných menších tvarů se používá mezi
šlechtění. Š l echtěnci na pláňatech jsou na počátku neúrodní a vyžadují 
delšího řezu. 

Ovoce rodí prostřední velikosti, velmi různého tvaru; jednou jsou 
plody kulovité, hruškovité neb kuželovité, jindy zas velmi dlouhé, láhvi
covité a zvonovité. U stromů mladších, dobře živených spatřiti lze více 
plodů dlouhých, než u stromů starších. Některý plod svým tvarem i bar
vou upomíná na hrušku avranžskou. Plody vyobrazen é rostly na vy
sokokmenu a možno jejich velkost i tvar považovati za normální. 

Kalich jest otevřený neb polootevřený, malý s rohovitými lístky a 
jest v malé, mělké prohlubince, obkališí mívá někdy mírně hranaté. 

Stopka jest krátká neb polodlouhá, tenká, nazelenalá a dřevnatá; 
dů lek stopečný jest malý a mělký. Zhus ta nebývá stopka ve středu 
plodu, nýbrž jest stlačena k některé straně . 

Barva plodu jest v základu při uzrání pěkně žlutá neb světle žlutá; 
proti slun eční straně jsou plody karmínově, krvavě, až do hněda tečko

vaně neb rozmytě zbarvené, mimo to jest i na stinné straně pěkně teč

kovaný; od nápadného tohoto tečkování obdržela tato hruška své po
jmenování. Slupka jest tenká, hebká a lesklá. 

Dužnina velmi šťavnatá, máslovitá, bílá jes t chuti sladce navinulé, 
velmi příjemně okořenělé. 

Uzrává v listopadu neb v letech teplých a polohách chráněných 
někdy již v druhé polovici ř íjna a dá se držeti dobře uložena do prosince 
a ledna. česati se mť1že již koncem zá ří , aniž by se by lo co obávati, že 
zvadne neb špatně dozraje. Ve sklepě neb v komoře uložena uzrává po
stupně a uzrálá podrží delší dobu též hutnost, tak že pro tržní účely 

jest velm i způsob il á . Baliti i dopravovati se dá dobře. Na trhu pro svoji 
pěknou barvu a tvar plodu jest velmi oblíbena; v době, kdy uzrává, 
není lépe zbarvené hrušky, která by jí na trhu konkurova la, a proto jest 
velmi nápadna. Úh lednost její pro trh se zvyšu je, jestliže se č istou, heb
kou látkou dobře otře, tím se docílí krásného lesku. 

Zužitkuje se po většině jako ovoce tabulové, nebo se též oloupaná, 
rozpůlená neb celá zavařuje. 

Pstružka jest odrůda, která se v našich polohách dobře daří, do
sahuje vysokého stáří, měla by se tedy více pěstovati než dosud, majitelé 
školek ovocných by sobě velkých zásluh získali, kdyby i tuto hrušku 
mnoho rozmnožovali a kupujícím doporučovali. 

Ovoce. 

Kalich . 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Oozránl 
a česáni. 

Zužitkováni . 
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MÁSLOVKA DIELOVA (PODĚBRADSKÁ) . 

Pilv~i~e~toz- Jako se povazuie mezi odrůdami jablkovými zlatá zimní parména 

Poloha. 

Půda. 

Vzrust. 

doposud za nejlepší zimní jablko, klade se tato máslovka jako první 
hruška zimní. Dosud nemáme vděčnější hrušky a proto přednost jí při
znávaná jest zcela oprávněna. Původu jest belgického a pro svoje zna
menité vlastnosti velice se po Evropě rozšiřovala. Pěstuje se ve všech 
zemích v mnoha a mnoha stromech. Přes to, že domovina její jest teplá 
a vlažná Belgie, přece se všude místním poměrúm velmi dobře přizpů
sobila. 

U nás jest taktéž velmi rozs1rena; v zahradách, na polích, u cest, 
silnic i na jiných místech se s ní shledáme. Správným jménem se málokde 
jmenuje; nejvíce se jí říká „císařská", „důle" (bezpochyby od slova 
Diel), „kočičí hlava" a „pánské". Poslední dobou se nazývá též „má
slovka poděbradská" . 

Strom není choulostivý, daří se i ve vyšších polohách, vysadí-li se 
do vhodné půdy; k jihu, jihovýchodu a jihozápadu nakloněné svahy jsou 
proň velmi dobrým stanovištěm i v polohách vyšších. I když by v těchto 
polohách rodil ovoce menší, vynahradí to zase svojí úrodností a mnohem 
delší trvanlivostí plodu v zimní době. Proti bouřlivým větrům nutno jej 
chrániti hlavně z toho důvodu, že rodí ovoce velké a vítr je lehce sráží. 

Půdu miluje hlubokou, hlinitou, přiměřeně vlhkou a teplou; v půdě 
lehké, štěrkovité, písčité a suché se nedaří, taktéž nesnese pí'idu těžkou a 
chladnou. Toto jest snad jediná velká odrůda hrušková, které dovede 
pěstitel vyhověti, a čím lépe jí vyhovuje, tím jest vděčnější a více jej 
odměňuje. Přihnojováním půdy se docílí plody zvláštní velikosti a lepší 
jakosti. 

Strom roste bujně, tvoří z mládí pokřivenou korunu, mladé, dlouhé 
letorosty rostou velmi zkřiveně, později se koruna srovná, vyvinuje se 
do výšky a stárnouc, nabývá tvaru kulovitého; kostra korunová 
jest řídká a nevyžaduje častého prořezávání. Kmen mívá isilný 
a zdravý. Letorosty vyvinuje velmi dlouhé , silné a velmi zohýbané, 
barva jejich jest šedá, nažloutlá, světlá. List má velký, slabý, mdle ze-
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Iený, široký, mírně zašpičatělý a ozubený. V době letní v krajích teplých 
trpívá tento velký a slabý list za jižních horkých; suchých větrů silně 
odpařováním, zčerná a předčasně opadne, čímž vývin ovoce velmi trpí. 

Ve školce roste sice velmi hojně, avšak tvoří zkřivené kmeny; jen 
v dobré půdě lze docíliti přiměřeně rovný vzrůst. V slabé půdě se nikdy 
rovné kmeny nedocílí, jestliže se k tyčkám neuvazují. 

Vysazuje se do zahrad domácích, štěpnic, po případě i do polí, vždy stanoviště. 

proti bouřlivým větrům chráněných. Pro veřejná místa se pro velké a 
lákavé ovoce nehodí. Nejzpůsobilejší místa proň by byly velké spojené 
štěpnice osázené pouze jen touto odrůdou; takové kultury by byly velmi 
výnosné. 

Pěstuje se ve tvaru vysoko- a polokmenném, jako jehlanec, zákrsek Tvar stromu. 

keřovitý, palmeta, kordon a p., pro každý tvar se hodí ze zimních hrušek 
nejlépe, neboť jeho vzrůst a úrodnost se velmi pěkně doplňují. 

Ovoce rodí velké, až velmi velké, tvaru hruškovitého, hladkého neb Ovóce. 

tupě hranatého, často u velmi velkých plodů bývá jedna polovina větší 
druhé. Při náležité kultuře zákrsků i vysokokmenů lze docíliti plody ne
obyčejné velikosti; tři čtvrtiny kilogramu těžké plody docíliti není 
žádnou řídkostí. 

Kalich jest uzavřený neb polootevřený, a jest v mělké , úzké pro
hlubince. 

Stopka jest polodlouhá, prostředně silná, dřevnatá, křehká, zahnutá 
a jest v pravidelném úzkém, mělčím důlku. 

Barva plodu jest světle zelená, později světlo- a zlatožlutá; červeň 
i na plodech úplně slunci vystavených chybí. V základní barvě jest 
mnoho · hnědých teček a skvrn, od nichž jest slupka drsná. Slupka sama 
jest hrubá, silná, mdlá a nelesklá. 

Dužninu má jemnou, velmi šťavnatou, máslovitou, něco málo kru
pičkovanou, bílou, cukernatou a okořenělou; chuti dužniny se vytýká 
často trpkost, tato však jí nevadí, naopak činí ji pikantnější a, je-li sku-
tečně z vyšší krajiny, trpčí, jiné vlastnosti dobré tuto trpkost zastíní a 
dužnina zůstává vždy dobrou. 

Uzrává v listopadu a udrží se do vánoc, stává se však též, že uzrává 
již v říjnu a udrží se sotva do konce listopadu, naopak jsou však též 
případy, že v dobrém sklepě se udrží některý rok do února. Závisí to 
vše od polohy, půdy, roční povětrnosti, uschování atd. Ceše se koncem 
září neb počátkem října a dobře roztříděna se ukládá v jednoduchých 
vrstvách do sklepa na lísky. 

Přiměřeně v bedničkách balena dá se dobře i na větší vzdálenost 
zasílati. Na všech trzích má dobrý odbyt, prodává se jednotlivě dle 
jakosti a za dobře vyvinuté plody se docílí slušná cena. Nikdy není na 
trhu v takovém množství, jak při tak velkém rozšíření této odrůdy by 
se mohlo očekávati. Patrně mnoho se vyveze a doma spotřebuje. 

Kalich. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česáni 

V domácnosti se používá jako ovoce stolní a při velké úrodě se z ní zužitkováni. 

vyrábí víno a p01vidla. 
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Máslovka Dielova jest nejoblíbenější a nejznamenitější naše zimní 
hruška a třeba se již pěstovala mnoho, přece ještě nemáme takový počet 
stromů , který by přinesl tolik ovoce, aby všechny poptávky kry ty býti 
mohly. Bude jen ku prospěchu, když se této hrušky každoročně vysází 
velký počet stromů. 
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Pol oha. 

Puda. 

Vzrúst. 

Stanoviště. 
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VIRGULE. 

U nás jest vi rgule od dá_vných dob velmi známa, pěstuje se asi tak 
dlouho v našich krajích jako koperečka, svědčí to tedy o tom, že jest 
to velmi stará odrůda. Původně byla nalezena ve francii v obci Virgoule, 
když seznány její způsobilosti pro všeobecné pěstování, rozšiřována byla 
ve všech kraj ích , vhodných pro pěstování ovocných stromů. Zaměňuje 
se do dnešního dne za hrušku „heřmanku" (St. Germaine), nemá však 
s touto nic spo l ečného . 

Na Moravě vyskytuj e se velmi zhusta na různých místech, v za
hradách, v polích, na návsích, u silnic; jest jednotlivě vysázena a dobře 
se vždy osvědčila. 

Strom se daří jen v polohách mírných; tvrdilo se o něm, že se dař í 
i v polohách drsných, nyní však by lo zjištěno, že se strom daří v dosti 
vysokých polohách, leč ovoce mívá velmi zrnité a podléhá s ilně skvrni
tosti ; žádá tedy místo teplé, chráněné a sušší. Dle zkušenosti bylo možno 
jej zařadit jen do obvodu I., II. a III. Jes t možno, že i ve IV. obvodu na 
jižních, východních a západních svazích by se dobř e dařil, kdyby mu 
p1Ma vyhovovala. 

Půdu žádá naplavenou, hlubokou, ky prou, propustnou a nálež itě 

vlhkou; suché pt"1dy mu n esvěd čí, pěstován v takových, má ovoce malé, 
méně chutné, kamínkovité. 

Strom roste s ilně, jeh lancovitě, korunu tvoří hustou, zdravou, kmen, 
jakož i větve ko runové jsou silné, hladké a zdravé; dřevo má velmi 
tvrdé, asi takové jako u hrušek planých. Letorosty tvoří poměrně silné, 
rovné, kratší ; barvu mají šedozelenou neb načervenalou. Větviček plo
donosných se vyvinuje mnoho a pupenů květných se tvoří na nich každo· 
ročně značné množství. List má menší, okrouhlý neb srdcovitý, tupě za
špičatělý, silný, přehnutý, tmavozelený, lesklý, na spodní straně světl e
zelený, tupě a řídce ozubený; na letorostu jest vždy hustě nasazen. Ve 
školce roste dobře, kmeny jeho jsou rovné, silné a zdravé. 

Vysazuje se do polí, k cestám, silnicím, na návsi a jiná veřejná místa. 
Pro tato místa jest způsobi lý nejenom pro svůj vzrůst, nýbrž i pro ne
(1hledné ovoce, které rodí. 

Pěstuje se jako vysokokmen, polokmen, jehlanec a zákrsek keřovitý, 
pro další menší tvary se nehodí; ovoce na malých zákrskových tvarech 
v přílišně uzavřených zahradách velmi lehce puká. 
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Ovoce rodí prostředně velké, dlouhé, vejčitého, hruškovitého neb ovoce. 

kuželovitého tvaru, zhusta jsou plody zkřivené a upomínají na tvar méně 
vyvinutých pastornic. 

Kalich má otevřený, malolistý a jest v mělké a úzké prohlubince, Kalich. 

u malých plodů sedí skorem na povrchu plodu. 
Stopka jest prostředně dlouhá neb krátká, silná a dřevnatá; z plodu stopka. 

ční obyčejně šikmo stlačena dužnatým svalem k jedné straně. 
Barva plodu jest světle zelená, při uzrání zelenožlutá, s nádechem Barva. 

při plodech plnému slunci vystavených nahnědlým; hnědé tečky neb 
i skvrny kolem kalicha se objevuj í. Slupka hladká, mdle lesklá; v po
sledních letech nápadně trpí slupka černými, plesnivými skvrnami a ne-
moc tato ohrožuje v mnohých krajích kulturu této odn'.'1dy. 

Dužnina jest bílá neb nažloutlá, máslovitá, velmi š favnatá, sladká, Dužnina. 

příjemně nakyslá a muškátovitě okořenělá. Chuť dužniny jest neobyčejně 
delikátní a možno tvrditi, že se jí nevyrovná žádná dužnina ktei:ékoli jiné 
zimní hrušky. 

Zraje v prosince neb v lednu, dobře v chladném sklepě uložena a0~~~!~L 
udrží se až i do února. Kliditi se má pozdě, asi počátkem října, neboť 

dříve očesána vadne a ch uť nemívá vyvinutou. Poněvadž v době česání 
drží stopka pevně na plodonoši a jest velmi křehká, musí se česati s nej-
větší opatrností, aby stopky neb plodonoše netrpěly. 

Virgule bývala a jest jednou z nejlepších tržních odr č1d, dá se jedno
duše baliti, zasílati se múže na nejvzdálenější trhy, při dopravě netrpí 
otlačením ani jiným pohmožděním. Na trhu jest vždy hledanou, obecen
stvo ji dobře zná a třeba právě není nejúhlednější , má za cenu dosti sluš
nou dobrý odbyt. 

Zužitkuje se především jako ovoce stolní; moh la by se ovšem též zužitkováni. 

jiným způsobem zpracovati, avšak protože jest pro požívání ve stavu 
čerstvém neobyčejně občerstvující a po celou zimu možno jí zásobovati 
tabuli, nikdy se k jiným ú čelům nepoužívá. 

Virgule od dávna se pěstuje v našich krajích a vždy byla pova
žována za hrušku velmi dobrou, jak u pěstitelů tak i u spotřebovateiú. 
V poslední době však fusikladiem velice trpí a pěstitelé se začínají od 
ní odvraceti. Správné však to není, neboť lze očekávati , že nemoc ta 
bude seslabena a odrůda ta bude opět čistou. Posfrikováním stromu roz
tokem skalice modré a vápna dobře se dá této nemoci čeliti a proto možno 
dále s plnou důvěrou tuto hrušku pěstovati. 



MORAVSKÉ OVOCE. č: ís 69. 

1-11\ Šl(J\ „ V IRG LE". 



ČÍS. 70, 

MÁSLOVKA HARDENPONTOV A. 

HARDENPONT'S BUTTERBIRNE. - BEURRÉ D'HARDENPONT. 



278 

MASLOVKA HARDENPONTOVA . 

PuvWe~ 1 ~0 z- Proti počtu odrůd hrušek letních a podzimních pěstuje se poměrně 
málo hrušek zimních, bezpochyby proto, že odrůd zimních hrušek jest 
mnohem méně a jest dosti těžký výběr mezí nimi. Částečně má vyplnit 
značnou mezeru nadepsaná odrůda. 

Dle věrohodných zpráv pochází lfardenpontova máslovka, jako 
mnohé jiné cenné máslovky, z Belgie, odtamtud se šířila rychle do Fran
cie, Německa a jiných zemí, až konečně se dostala též k nám. U nás 
se pěstuje ještě po řídku, tu a tam v zahradách domácích, v poli neb ve 
stromořadí silničním se objeví. Pod uvedeným jménem se u nás mnoho 
nepěstuje, obyčejně má své druhé jméno „korunní princ Ferdinand" . 
Který pěstitel nezná prvé ani druhé pojmenování, pomáhá sobě názvem 
„kamenice", ačkoli toto pojmenování se týká více děkanky zimní. 
kterou také tak jmenují. 

Poloha. Strom dle povahy by mohl býti nazván svéhlavým, neboť není 
snad pěstitele, který by jej byl náležitě prozkoumal, pokud se týče po
žadavku na polohu a půdu. Jisté však jest, že prospívá nejlépe v poloze 
teplé. Vyšší kraje s vlhkým ovzduším a drsnějšími větry se mu neza
mlouvají. Zde trpí strupovitostí, ovoce i po nejlepším oplodnění odráží 
a když některé plody ponechá, tak se nevyvinou, zkamínkovatěií a jsou 
bez význačné chuti. Nejlépe by se hodil pro naše vinorodé kraje, kde 
převládá suoho a teplo. 

Puda. Půdu žádá teplou, kyprou a dostatečně hlubokou; částečná štěrko-
vitost nezabraňuje, nýbrž zdá se, že podporuje dobrý vývin stromu. 
Jsou přjpady, že i v přiměřené pí'tdě tato odrůda ovoce již do třetiny od
rostlé odhazuje. 

vzrust. Vzrůst stromu jest v mládí bujný, korunu tvoří vysokou, jehlanco-
vitou, hustou, silně krátkými větévkami porostlou; kmen vyvinu je silný, 
zdravý a též větve těsně přiléhající jsou silné a vzdorují větr l!m. 

Ve vyšším stáří poněkud v bujném vzrůstu ochabne, ale zůstává při 
tom zdravý. Letorosty nejsou dlouhé, za to silné, rovné, barvy sivé; 
pupeny hustě nasazené jsou velké a špičaté. Krátkých hrotů plodných 
má velmi mnoho, l eč dlouho to trvá, nežli se promění ve větvičky plo
donosné. List má bohatý, sotva prostředně velký , silný, lesklý a nápadně 
vlnovitý a zkřivený. 
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Úrodnost stromu jest dobrá, záhy po vysazení začne roditi a udržuje 
se úrodným do nejvyššího stáří. 

Jest to nejzpí'isobilejší strom pro osazování zahrad domácích a štěp- stanoviště . 
nic. Vzrůstem svým by se hodil také pro místa veřejná, ovocem však ne, 
jednak že jest velké a úhledné a jednak že musí dlouho do podzimku 
zůstati na s tromě, aby v zimě nevadlo. V tom případě, kdyby se nebylo 
obávati poškozování, byl by to též dobrý strom silniční. 

Pěstovati jej lze v libovolném tvaru; jest úhledný a účelný Tvar stromu. 

jako vysoko- a polokmen i jako jehlanec, zákrsek keřovitý, palmeta, 
kordon svislý a vodorovný. Zákrsky kteréhokoli tvaru mají se šlechtiti 
vždy na kdouli; na této dobře roste a jest velmi úrodný. Tím, že vyvinuje 
mnoho postranních větviček, nezpůsobuje pěstiteli mnoho námahy při 

ošetřování letním ani zimním řezem. 
Plody rodí prostředně velké i velké, tvaru hranatél10, kdoulovitého, ovoce. 

ke kalichu a stopce silně sraženého; nejširší prliřez jest právě v pro
středku. 

Kalich má otevřený, krátkolistý, malý; prohlubinka a obkališí Kalich. 

jest široké, mělké a hrubě hrbolaté a hranaté. 
Stopku má krátkou, silnou, dřevnatou, umístěna je v mírném, hrbo- stopka. 

latém důlečku a drží dobře na větvičce plodonosné. 
Barva plodu jest do prosince světle zelená, později nazelenale žlutá, Barva. 

až citronová. Na straně sluneční bývá až zlatožlutá, úplně bez červeně. 
Slupku má silnou a bez lesku. 

Dužninu má při plném uzrání šťavnatou, máslovitou, velmi jemné, Dužnina. 

sladké a navinulé chuti a bílé barvy. Tyto vlastnosti dužniny lze oče-
kávati jen od plodů rostlých v příznivých poměrech. 

Zraje koncem listopadu a dá se udržeti dobře uložena do února. a0g~~:~L 
Předčasně česaná vadne, jest tedy nutno ji co možná dlouho ponechati 
na stromě. Vezme-li se se stromu v době od 5.-10 října, pak nevadne. 
česati se musí opatrně, aby plodonoši neb stopky se neulámaly, poně-
vadž od plodonoše se špatně odděluje. Ve sklepě se ukládá jen v jedné 
vrstvě, vždy na kalich a stopkami vzhltru. 

Pro dopravu jest to hruška tvrdá, tedy velmi způsobilá, při jedno
duchém balení vydrží sebe vzdálenější dopravu. Dozrávající se dodává 
na trh v úhledném balení, aby více lákala; vyložená pouze v košíku bez 
úhlednějšího balení neláká přílišně kupující, zejména ty ne, kteří hledají 
především pestré zbarvení ovoce. Pro obchodníky laht°Idkami, a hotely 
má tato odrůda valnou cenu a prodáyá se u nich za dosti vysoké obnosy. 

V domácnosti se zužitkuje jen jako ovoce tabulové. Zpracovati je zužitkováni. 

jakýmkoliv způsobem by bylo nákladné a dále toiik ovoce ještě zde 
není, aby se neodbylo. 

Tato máslovka najde v krátkém 'čase v řadách našich pěstitelů 
ovocných stromů mnoho ctitelů v těch krajích, kde se dobře daří, až po
znají veškeré dobré v lastnosti její. Tam, kde se nedaří. oblíbenou nikdy 
nebude a nebylo by vděčným ji tam zaváděti a rozšiřovati. 
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HRUŠKA ,,PASTORNICE". 

Jako většina u nás pěstovaných velmi velkých hrušek jest i tato pů
vodu francouzského; před mnoha lety byla nalezena v lese jako pláuě, 
pěstována pak náležitě a vyvinula se z ní pěkná odrůda. Nápadnou veli
kostí, úhledným tvarem a pěkným vzrůstem stromu každému pěstiteli 
imponovala, tak že ji dá le šířili a doporučovali; dnešního dne se pěstuje 
v celé Evropě i Americe. 

Na Moravě se též pěstuje od delší doby; v zahradách u cest, silnic 
a na jiných místech ji nalezneme. Každý, kdo ji pěstuje, ji chválí jako ne
obyčejně vděčnou hrušku. Říkají jí buď „dlouhá zelená" anebo „pastorka'·. 

V podnebí a poloze, přes to, že jest původu z teplejší krajiny, strom 
není vybíravým; daří se i ve vyšších polohách, na místech méně pří

znivých. Do docela drsných poloh ovšem ho nelze vysazovati, poněvadž 
ovoce do podzimu by se nevyvinulo a ostalo by řepovitým. 

Ani na zvlášť dobrou pí'idu, jako mnohé jiné velké hrušky, nečiní ná
roků; hlubší hlinitá půda s propustnou spodinou jest proň nejzpůsobilejší; 
v lehké, písčité púdě má vzrůst slabý, a nasazuje málo plodonosn~ých 

pupenů přes to, že má mnoho krátkých větviček. 
Strom roste velmi bujně, tvoří z mládí vysokou jehlancovitou, poz

ději velkou, kulovitou, řídkou korunu; kmen, větve a vt'.'1bec celé složení 
jeho jest velmi otužilé, hutné, vzdoruje dobře všem nepříznivým čini

telům; dobrý vzrůst a zdraví jej neopouští do vysokého věku, kterého 
on dosahuje. Letorosty má silné, dlouhé, našedivělé barvy; pupeny ostré, 
nepříliš velké, jsou přiměřeně hustě po letorostu rozděleny. List má 
velký, pevný, el ipsovitý, tupě zašpičatělý, tmavozelený a tupě ozubený. 
Ve školce roste velmi do.bře; kmeny jeho jsou silné, rovné, hou
ževnaté a hodí se k vysazování i do drsnějších krajin. 

Vysazuje se do zahrad domácích a štěpnic , případně náměstí a návsi. 
Pro veřejná jiná místa se pro své velké, nápadné ovoce nehodí. Kdyby 
se jednalo jenom o strom, pak by ovšem nebylo lepšího i pro tato místa. 

Pěstovati se milže v libovolném tvaru: vysokokmenný, polokmenný 
neb jako jehlanec, zákrsek keřovitý, patmeta, kordon, vždy jest stromem 
velmi vděcným. Na kdouli uš l echtěn kterýkoliv tvar zákrskový iest 
bujného vzrůstu a přece velmi úrodný. Této odrůdy používá se také 
pro mezišlechtění zákrsků; když ku př. některá odnMa, jako křivice, 

máslovka Napoleonova a p .. šlechtěná přímo na kdouli dobře nepro-
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spívá, tak se ošlechtí předem na kdouli pastornice a na tuto pak do
tyčná odrůda. 

Ovoce rodí velké, až velmi velké, velmi dlouhé, tvaru láhvovitého, 
boulovitého neb i zvonovitého; skorem každý plod jest jinak utvořen, 
ale základní dlouhý tvar zůstává zachován; charakteristické jest 
u pastornice zkřivení u stopky upomínající na hrušku křivici s tím však 
rozdílem, že stopka neprodlužuje zkřivenost, nýbrž jest zahnuta na 
opačnou stn:mu. 

Kalich jest otevřený, malý, dlouholistý a jest v úzké, mělké, zhusta 
ze středu plodu k jedné straně posunuté prohlubince; obkališí jest rovné 
neb jemně hrbovaté, hladké nebo i rezivé. 

Stopka jest dlouhá, prostředně silná, dřevnatá, s ilně zahnutá a bývá 
sražena dužnatým výrůstkem k jedné straně. 

Barva jest světle zelená, při dozrání žlutá, tečkovaná, v plném 
slunci rostlé plody mají tu a tam na sluneční straně jemný, načervenalý 
nádech; u stopky a kalíšku objevuje se časem jemná rezivost . Slupka 
jest jemná a lesklá. 

Dužnina jest jakosti různé; plody rostlé v přiměřen)'.'Ch pomě
rech mají dužninu hutnou , přece šťarvnatou, rozplývající, sladkou a 
okořenělou, dužnina plodú z méně příznivých poloh neb půd zú
stává řepovitou, méně okořenělou, leč takové jakosti vždy nebývá, 
aby nemohla požívána býti. O jakosti dužniny jsou následkem této růz
nosti různé náhledy; mnozí tvrdí, že jest dobrá, a jiní ji nechválí, a jak 
vidno, mohou míti obě strany pravdu. 

Doba zrání jest také velmi různá, plody v teplých krajích a letech 
pěstované uzrávají již v listopadu, jinak až v lednu, jsou též případy, 
že se udrží až do března; pn'.1měrně vzato, dozrává v prosinci a 
lednu. Češe se počátkem října, až když jest dobře vyrostlá ; předčasně 
očesaná bývá řepovitá a méně chutná. Jednotlivě dobře se stopkami 
očesaná, vytříděná se uloží do sklepa na lísky v jedné vrstvě stopkami 
vzhůru a plody žloutnoucí se dodávají na trh. 

Pro svou tuhou dužninu a pozdější uzrávání se cení jako dobré 
vývozní ovoce, které nevyžaduj e zvláště pečlivého obalu. Na trhu pro 
svoji velikost a úhlednost jest hledána a poměrně dobře placena. 

Spotřebuje se v domácnosti jako ovoce tabulové a používá se pro 
zavařování. 

Pastornice by pro velký vzrůst stromu, velkou úrodnost a úhled
nost plodu měla se ve větších rozměrech pěstovati. Zejména oni ma
jitelé zahrad, kteří nemají zahrady v dobrých poměrech klimatických 
.a přece chtějí pěstovati pěkné tvary stromů, velké a pěkné plody při-

11ášející, by této odrůdě měli věnovati velkou pozornost. 

Ovoce. 

Kalich. 

Stopka. 

Barfa. 

Dužnina. 

Dozránf 
a česáni. 

Zužitkováni. 
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HRUŠKA „NELISKA ZIMNÍ". 

V našem normálním výběru odrůd ovocných jest tato třetí hruška 
šedivka; letní, podzimní a třetí zimní. Tak jako čítají letní šedou a 
podzimní šedou máslovku k nejlepším odrůdám, tak i tuto možno řadit 

mezi nejlepší zimní hrušky. 
Pochází z Francie, kde byla vypěstována před dávnou dobou a roz

šířena pak po všech krajích ovocnářských. Největšího rozšíření se jí 
ovšem dostalo ve Francii a do dnešního dne jest tam velmi dobrou hruš
kou obchodní. Značně rozšířena jest též u nás, jenom že pěstitelé naši 
neznají dobře cenu této znamenité odrůdy; její neúhlednost, pozdní 
zrání, jest příčinou této neznalosti. Objeví-li se na trhu, tak ji nazývají 
„šedivku" neb „isembartku zimní''. 

Poloha. Strom se daří dobře v našich nejvyšších polohách, pokud tomu půda 
dovoluje; snese i drsnější větry a mrazy sebe větší mu neškodí. Zařa
děna proto tato odrůda do skupiny odrůd pro TV .-VI. obvod velmi dobře 
způsobilých. 

Půda. Prospívá v půdě lehké, písčitější i vazčí, hlinitější, je-li náležitě 
hluboká. Skromný v požadavcích na půdu jest proto, že neroste prudce 
a rodí ovoce menší. 

vzrůst. Vzrůstu jest sporého, ale vyvinuje přes to velkou, kulovitou, hu-
stou korunu. Kmen jakož i větve v kostře korunové jsou houževnaté, 
všem možným nepříznivým vlivům vzdorující. Letorosty mívá slabé, 
prostředně dlouhé, ohnuté a žlutohnědé; četný vývin letorostů způ
sobuje velkou houštku koruny, která vyžaduje častější proříznutí. Jako 
dřevných vyvinuje též mnoho větviček plodonosných. List má malý, 
kopinatý, světle zelený, lesklý a hladký a hustě nasazený. 

Stanoviště. Vysazuje se především na místa veřejná, jako k silnicím, cestám a 
do polí; strom svým vzrůstem a nelákavostí ovoce daleko předčí způ
sobilost mnohých odrůd pro tato místa doporučovaných. Vysazuje se 
ovšem též do zahrad domácích a štěpnic. 

Tvar stromu. Pěstuje se ve tvaru vysokokmenném a jako jehlanec; v tom pří-

padě, že by se měl pěstovati jehlanec velikých rozměrů, se šlechtí na 
pláně obyčejné, kdežto pro tvar menší se šlechtí na kdouli. Jako vysoko
kmen i jehlanec jest záhy a velmi (1rodný. 
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Ovoce rodí skorem prostředně velké, tvaru širšího jak vyššího, hruš
kovitého, ke stopce značně súženého. Povrch plodu jest mnohdy nerovný. 

Kalich jest malý, otevřený, rohovitý, hvězdovitý a jest v mělké, 
úzké, nerovné prohlubince. 

Stopka jest prostředně dlouhá, zahnutá, slabá, dřevnatá, hnědá. 

Důlek stopečný jest nerovný, docela mělký neb žádný, a stopka trčí 

na povrchu plodu. 
Barva základní jest do prosince neb ledna zelená a pak zelenožlutá, 

leč není z ní mnoho znáti pro rez, kterou jest úplně slaběji neb silněji kryta. 
Před uzráním jest plod od rezivosti temný, velmi neúhledný a až po 
uzrání nabývá rezivost barvy světlohnědé a jestliže základní barva 
více rezivost proráží, jak to některý rok bývá, dostává pak plod pří

jemnější vzhled. Méně rezivé plody, u kterých žlutá barva více pro
ráží, jsou tečkované a silně rezivě skvrnité. Slupka jest silná a od rezi
vosti velmi drsná. 

Dužnina jest jemná, kolem jadřince poněkud zrnitá, bílá neb mírně 
nazelenalá, šťavnatá, polorozplývající, chuti výtečné, sladko navinulé, 
příjemně skořicovitě okořenělé. Barvou slupky a chutí dužniny upomíná 
tato odrůda na podzimní šedou máslovku. 

Uzrává v prosinci a lednu a některý rok se udrží i do února. Česati 
se musí začátkem a lépe ještě až v polovici měsíce října, záhy očesána 
přes zimu vadne a nenabývá nikdy náležité jemnosti. Při česání netrpí, 
jelikož jest ještě tvrdá, a slupka jest silná, nepodajná. Zasílati se dá dobře 
i ve větších nádobách, jako jsou sudy, velké koše atd. bez prokládání. 
Dozrálá vyžaduje ovšem balení pečlivějšího, avšak přec i v tomto stavu 
se dá dobře dopravovati. Na trhu jest jako všechny kožené hrušky a 
jablka velmi oblíbena a třeba nevzhledná a menší, dobře placena. 

V domácnostech se zužitkuje po většině jako velmi dobré ovoce 
stolní, vedle toho se může zavařovati, po případě i sušiti neb z ní po
vidla upravovati. A však ku zpracování málo kdy se používá, jelikož jako 
zimní hruška se zužitkuje a zpeněží nejlépe jako plod čerstvý. 

Neliska zimní se dobře přizpůsobila našim krajům, ona prospívá lépe 
než mnohé naše původní hrušky a proto jest nutno jí pokud možno co 
nejvíce využitkovati. 

Ovoce. 

Kalich . 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česáni. 

Zužitkováni . 
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HRUŠKA KOLMÁRSKÁ ZLATÁ. 

Velice stará hruška ta jest asi také původu francouzského; její pů

vodní francouzské pojmenování tomu nasvědčuje ; též i z jiných okol
ností lze souditi, že vypěstována byla ve jmenované zemi. Za dlouhou 
dobu od svého původu rozšířena by la velice a není dnes větší kultury 
hrušní, kde by nebyla zastoupena. Jako pozdní zimní hruška jest u našich 
pěstitelů velmi oblíbena; není úhledná, zevnějšek její není lákavý, ale 
trvanlivost a jakost dužniny ji činí jednou z nejlepších tabulových hru
šek zimních, a proto u všech, kdo ji ochutnali, jest velmi ceněna. Někteří 
naši pěstitelé používají při pojmenování této odrůdy překladu jména ně
meckého a říkají jí „panovnice"; název tento není případný a výhod
nější jest název v záhlaví uvedený. 

Strom se daří dobře i ve vyšších polohách, aby však plody se ná
ležitě vyvinuly, žádá místa chráněná, proti jihu obrácená; přímých se
verních větrů nesnese. 

Půdu potřebuje velmi dobrou, vazčí a teplou; v chudé půdě pro 
svůj již tak slabý vzrůst velmi krní a ovoce rodí malé, nevyvinuté. 

Vzrůstu jest sporého, korunu tvoří prostředně velkou, řídkou, polo
svislou. Letorosty má prostředně dlouhé a silné, žlutohnědé, nápadně 
lesklé a hnědě tečkované. Jako slabě rostoucí hruška nasazuje mnoho 
krátkých, plodonosných větviček, za to však méně letorosti'.'1 dfovných. 
List má kopinatý, úzký, táhle zašpičatělý, lesklý a světlezelený. Řídký 
vývin letorostů dřevných a listů má za následek slabý vývin koruny 
a přílišnou délku její větví. 

Vysazuje se do zahrad domácích a štěpnic; na veřejných místech 
by pro slabší vývin a pozdní způsobilost pro česání ovoce velice trpěl. 

Pěstuje se ve tvaru vysoko- a polokmenném a zákrskovém. Zá
krsky většího tvaru jako jehlanec a zákrsek keřovitý a palmety větších 
rozměrů by se měly šlechtiti na pláně hruškové anebo pěstovati jako 
mezišlechtěnce; pro tvary menší se šlechtí na kdouli. 

Ovoce rodí skoro prostředně velké, širší než vyšší; největší šířka 
jest ke kalichu a ku stopce se plod nápadně súžuje do špičky. Vyskytají 
se plody, které 111ají tvar pravidelný, hru~kovitý a podobají se méně vy
vinuté máslovce Napoleonově. 
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Kalich má malý, otevřený a jest v mělké, úzké prohlubince; ob
kališí jest hladké neb slabě hrbolovité. 

Stopka je krátká, silná, dužnatá, světlohnědá a ční z plodu šikmo, 
stlačena jsouc ke straně dužnatým svalem. Důlek stopečný jest mělký 
a široký. · 

Barva plodu jest žlutozelená a v únoru žlutá; po celé ploše, 
hlavně však kolem kalichu a stopky jest sítovitě neb trhaně rezivý a 
tečkovaný. Strana sluneční jest zlatožlutá s nádechem načervenalým. 

Slupka jest silná, drsná a mdlá. 
Dužnina jest máslovitá, poněkud jemně zrnitá, šťavnatá, bílá, sladké, 

nakyslé, velmi příjemně okořenělé chuti. Má velmi dobrou vlastnost, že 
po plném uzrání dlouho se udrží při plné chuti; plody mnohdy již zdán-
livě přezralé, zavadlé, jsou ještě velmi dobré. Touto vlastností se ne-
může snad. žádná jiná zimní hruška vykázati. 

Uzrává v prosinci a dá se držeti při plné jemnosti do března. Česati 
se může koncem září neb počátkem října. Po očesání se uloží do chlad
ného sklepa neb komory v několika vrstvách na lísky; přes zimu nehnije 
ani nevadne, a když v suché místnosti zavadne, zůstává velmi šťavnatou. 
Silná slupka a též i dosti hutná dužnina dovoluje i lehčí balení a daleké za-
sílání této odrí'1dy. Na trhu se velmi zřídka objevuje a když, tak vždy 
pomíchaná s odrůdami jinými, méně úhlednými, poněvadž ona sama jest 
dosti neúhledná a přimíchá se mezi plody špatnější. Leč kdo zná tuto 
odrůdu náležitě, ten jí dá vždy přednost před sebe úhlednějšími od-
růdami. 

Kalich. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česáni. 

Jest to hruška tabulová zimní prvého řádu a také za takovou u všech zužitkováni . 

konsumentů považována. 
Jiruška kolmárka, jak ji též mnozí nazývají, jest velmi cenná od

růda zimní a dobře uchovaná přes zimu prodává se za dosti vysoké ceny na 
trhu a proto by se měla více pěstovati. Vždyť o zimní hrušky dobré jest 
každoročně nouze a obchodníci ovocem nemohou spotřebu nikdy krýti. 
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DĚKANKA ZIMNÍ. 

Nejpozdnější tato hruška má svůj původ v Belgii, kde v jednom 
klášteře byla nalezena. Jest tomu asi sto roků, co počala se rozšiřovati 
a pěstovati jako hruška, která dozrává až na jaře, jest u pěstitelů velice 
oblíbena, jelikož tou dobou není jiné odrůdy pro trh a domácnost. 

U nás se též pěstuje pod jménem „kamenice", „kaménka", „tvrdka" 
a pod. Ti pěstitelé, kteří neznají její dobu zrání neb česání, smutných zku
šeností s ní naby li , buď ji brzy očesali a ona zvadla, anebo nevědí, že 
dozrává, a jako s tvrdou, zdánlivě bezcennou hruškou jí plýtvali. 

Strom se daří jen v poloze chráněné, teplé, proto ji lze pěstovati 

s dobrým prospěchem ve třech našich nejnižších obvodech na svazích 
východních, jižních a západních. Ve vyšších třech obvodech, zejména 
v posledních dvou, se může pěstovati jen ve tvaru zákrskovém na stra
nách východních a jižních. V V. a VI. obvodu jest pro vývin plodu doba 
p.říJiš krátká, zejména, panovalo-li vlhké a chladné léto, plody se špatně 
vyvinují a v zimě nedozrávají a vadnou. Za to v našich vinorodých kra
jích se daří velmi dobře, ovoce mívá náležitě vyvinuté a po uzrání velmi 
jemné a chutné. 

Půdu žádá dobrou, hlubokou, hlinitou, teplou, propustnou a přimě

řeně vlhkou; v půdě lehké a suché zůstávají plody malé a v půdě vlhké 
a chladné bývají skvrnité a kamínkovité. Jelikož od vývinu plodu závisí 
u této odrůdy jakost jeho, jest nutno voliti půdu velmi živnou, po případě 
dobrým kompostem vápenným tento strom pilně přihnojovati. 

Vzrůst má dobrý, dosti silný; korunu tvoří z mládí jehlancovitou, 
později vysoce kulovitou; kostra koruny jest dost hustá a kmen pro
středně silný. V nepříznivých krajích neb půdě trpí větve velice stru
povitostí. Letorosty tvoří polodlouhé, prostředně silné, pupeny na nich 
jsou velké, tupě špičaté, četné plodonosné větvičky jsou krátké a dobře 
rozvětvené. List jest slabý, jemný, lesklý, vlnitý, vejčitého, tupě zašpi
čatělého tvaru. Dle hustě nasazeného, v lnitého, ze zdálí na pohled ka
deřavého listu dobře lze děkanku zimní poznati. 

Vysazuje se jen do zahrad domácích neb nanejvýš do chráněných 
štěpnic. Na veřejná místa se nehodí pro velmi pozdní vývin plodů. Třeba 
neúhledné a tvrdé, nemělo by ovoce v době pozdější pokoje na stromě. 

Pěstuje se jako vysokokmen, polokmen, jehlanec, zákrsek keřovitý, 
palmeta a kordon libovolného tvaru . Vysokokmeny a polokmeny lze 
pěstovati v mírných polohách a místech, ostatní tvary pak na všech chrá-
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něných místech . Velice výnosná kultura by byla tam, kde se tato odrůda 
dobře daří, pěstovati ji ve velkých rozměrech jako zákrsek keřovitý . 

Ovoce rodí prostřední až velké na vysokokmenech a polokmenech 
a velké až velmi velké na zákrscích ; tvaru jest dosti nepravidelného, 
bu ď jest vej čité, válcovité, kuželovité neb ku straně nestejně stlačené. 

Dobrou kultu rou lze docíliti plody značné velikosti, které činí dojem, 
jakoby se jednalo o odrůdu jinou. 

Kalich jest polootevřený, malý , rohovitý a jest v dosti hlu
boké, hrbolovité prohlubince'. 

Stopka jest krátká, silná, dužnatá neb dřevnatá, světle hnědá; jest 
v malém, svalovitém důl ečku. Na plodonoši drží dobře a vítr plody ne
shazuje. 

Barva ovoce jest v základu zelená a při plném uzrání žlutozelená; 
slunci vystavené plody bývají na slun eční straně hnědě načervenalé; 

ve stínu zůstávají pouze základobarvé . Rezivé, hnědé tečky a skvrny 
jsou po celém plodu hustě rozptýlený. Slupka jest hladká, silná, mdle 
lesk lá, u silně rezivých plodů jemně drsná. Plody na vyobrazení jsou 
poněkud více zbarveny, protože jsou zákrskové a v lé tě r. 1905 nápadně 
mnoho vybarvily . 

Dužnina jest šťavnatá, máslovitá, kolem jádřince poněkud zrnitá, 
žlutobílá, chuti sladké a muškátovité. Leč těchto vlastností nabývá duž
nina, jen když strom rostl v dobrých poměrech a dostalo se mu náleži
tého ošetřování. V polohách nepříznivých jest ovoce kamínkovité a ne
chutné. 

V krajích jižních teplých uzrává již v prosinci a udrží se do března, 

v polohách neb letech ch ladn ějších uzrává až v březnu a udrží se do 
dubna, dobře uložena i do května . Česat i se má pozdě na podzim, tedy 
asi 10. až 15. října. V září česané plody skorem vždy zvadnou. Opatrně 
se stopkami očesaná se neilépe ukládá v ne příliš chladném neb vlhkém 
sklepě. Ve vlažném, mírně vlhkém sklepě dozrává poznenáhlu a ne
hnij e. Před uložením se má přesně dle velikosti a jakosti roztříditi, jelikož 
plody I. jakosti mají na jaře neobyčejně vysokou cenu. Zasílati na 
sebe větš í vzdálenosti se dá dobře, poněvadž jest tvrdá a má silnou 
slupku. Na jarním trhu ovocném se prodává za vysoké ceny jako ovoce 
tabulové . Žádná na jaře dozrávající hruška ji dosud nepřekonala; v našich 
krajích jsou některé odn'.'idy, které též pozdě na jaře dozrávají, leč 
v našich poměrech nedosahují nikdy té jakosti jako děkanka zimní. 

V domácnostech slouží výhradně jako ovoce stolní, hod ila by se 
i k jiným účelům, ale jarní dobou by se snad žádný pěsti tel nenašel, 
který by ji hospodářsky zužitkoval. 

Děkanka zimní jest hruška, která náležitě pěstována a přes zimu 
uložena může přinésti velký užitek. Není odrůdy, která by ve vel
ký ch městech na jaře byla tak dobře placena jako tato. Proto v těch 
našich polohách, kde se dobře tato hruška daří, by se měla soustavně 

ve velkých rozměrech pěstovati. 

Ovoce. 

Kalich. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česán i. 

Zužitkováni. 



čís. 74. 
MORA V KÉ OVOCE. 

DĚKANKA Z IMNÍ. 



Původ 
a rozšlřenl. 

RYCHLICE NĚMECKÁ. 

Čím ranější třešně, tím vyšší ceny lze za ně na trzích docíliti. O tom 
jsou nejlépe přesvědčeni pěstitelé třešní v Pravlově a v okolí Dol. Kounic 
i na jižní Moravě. První třešně, k.teré se z moravských kultur na trzích 
objeví, jsou »pravlovkY«. Tato nejranější moravská třešně bude asi 
totožná s třešní nadepsanou, neboť není mezi nimi žádného rozdílu. 

Třešně nejranější z kraje pochází z okolí Gubenu v Německu a přišla 
asi před 30 lety do obchodu jako třešeň nová. Doposud není u nás tak 
rozšířena, že jest však stále ranější nežli všechny třešně pod jménem 
májovky pěstované, bude se více vysazovati. 

Poloha a půda. Strom žádá teplou polohu, nepříliš suchou půdu. V půdě suché zu-
stávají plody malé. Mírné svahy jižní s přiměřenou půdou v krajích vino
rodých jsou pro tuto odrůdu nejlepším stanovištěm. 

vzrůst. Vzrůst má vždy dobrý, zdravý, tvoří korunu jehlancovitou, vyvinuje 
silné větve i kmen. Letorosty má silné a dlouhé, list světlezelený. 

stanoviště. Jest způsobilý pro vysazování do zahrad i do stromořadí. 

Tvar stromu. Vysokokmen neb polokmen jest nejlepší tvar. Kterému pěstiteli by ale 
záleželo na tom, aby vypěstoval ovoce nejranější i v méně prostrané za
hradě, pak jako zákrsek keřovitý dá se tato odrůda též dobře pěstovati. 
Pro jiné zákrskové tvary se pro své menší ovoce nedoporučuje. Pěstována 
jako vysokokmen neb zákrsek, jest velmi záhy úrodná. 

ovoce. Ovoce rodí prostředně veliké, tvaru poněkud srdcovitého; rýžka 
chybí. Náhradou za to jest plod dělen od stopky až ke špici temnou jizvou. 

stopka. Stopka jest dloubá, tenká, světlezelená a jest vrostlá do úzkého a 
mělkého důlku stopečného. 

Barva. Barva plodu jest ohnivě červená a při úplném dozrání přechází do 
tmavočervené. Slupku mé tenkou, jemnou, nepukavou. 

Dužnina. Dužnina jest barvy světlečervené, hutné, velmi šťavnatá, chuti sladké, 
příjemně nakyslé, částečně i okořenělé. 

anČ~~~~l. Jest ze všech třešní nejranější, t. j. uzrává koncem druhé polovice 
měsíce května, tedy v době ve které májovky zralé nejsou. Na stromě by 
se dala udržeti ještě několik dní, že však by ji mohly na trhu překvapiti 
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májovky, jest lépe ji dříve očesati a zpeněžiti. Ještě z jiné příčiny není 
radno ji ponechati déle na stromě, a to proto, že ptactvo ji jako první 
plody velice poškozuje. Tím, že má hutnou dužninu, snese snadno i delší 
dopravu aniž by trpěla. 

Na trhu se dobře platí a prodává se jako rané ovoce stolní. Do pe- zužitkování. 

čiva se též dobře hodí, poněvadž nemá nahořklou slupku. 
Říha: »České ovoce«, díl II., čís. 1. R.ychlice německá. Ing. Dr. K. Ka- Po11Jsy. 

menický: »Výběr tržních odrůd ovocných pro č. S. R., čís. 35. R.ychlice 
německá. 
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MÁJOVKA KOBURSKÁ. 

a r~~;,~~01 • Veškeré třešně májovky jsou pro raný vývin neobyčejně oblíbeny, 
a to vším právem, neboť jsou prvním ovocem našich trhů. Pod názvem 
májovek se pěstuje celá řada třešní více neb méně cenných, od sebe 
značně odchylných, mezi nimi mnoho místních odn"td. Leč při dnešních 
tržních požadavcích přec jen se uplatňují jen třešně nejranější, veliké a 
úhledné, a k těm patří nadepsaná odrůda. 

Koburská májovka jest prý původu francouzského. Kdy a jak se po 
Evropě rozšířila není známo. V poslední době se jí věnuje značná po
zornost a mnoho stromů se vysazuje. Na Moravě se ve všech školkách 
rozmnožuje a jest naděje, že bude tak i později, zejména až seznají 
pěstitelé náležitě dobré její vlastnosti, bude ještě více hledána. Objeví-li se 
na trhu, tak ji nazývají černá májovka, poněvadž většina našich májovek 
jest červená. 

Poloha a půda. Daří se v každé poloze a půdě pro třešně způsobilé. 

vzrdst. Strom roste mírně, dosahuje značné rozlohy, jest vždy zdravý, tvoří 
· vysoce kulovitou korunu. Jest vždy úrodný přes svť1j raný vývin květů. 

a fv1::~;:!!:u. Pěstuje se jako vysokokmen na místech proti poškozování chráně-
ných. Ve tvaru zákrskovém se též dobře osvědčil, ovšem jenom jako 
jehlanec neb zákrsek keřovitý. Ovoce zákrskové následkem toho, že se 
zákrsky pěstují obyčejně poblíž obytných neb hospodářských budov, trpí 
velice vrabci, nutno tedy je náležitě chrániti. 

ovoce. Ovoce rodí sotva prostředně veliké a jen z~vláště příznivých okol-
ností VyVinují se plody velikosti více než prostřední. Tvar plodu jest tupě 
srdcovitý, vysoký, na přední straně jest zploštělý a má mělkou rýžku. Po
blíž jsou u některých plodů nepravidelné vyvýšeniny, které stopku k jedné 
straně stlačují. 

s1o11ka. Stopka jest slabá, dlouhá, zelená, později načervenalá a vězí v pro-
straném důlku stopečném. 

Barva. Barva plodu jest tmavohnědá, lesklá, při úplném uzrání až černá. 
Slupku má jemnou, než dobře vzdorující. 
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Dužnina jest dosti šťavnatá, jemná, tmavočervená, chuti sladké, 
mírně příjemně nakyslé a okořenělé. 

Zraje v prvé polovici měsíce června, leč nutno podotknouti, že doba 
zrání, hlavně u májovek, se řídí podle toho, jak záhy stromy na jaře od
kvetly; tyto okolnosti činí značný rozdíl. Májovky nenechá žádný pěstitel 
na stromě patřičně uzráti, každý spěchá s nimi pokud lze záhy na trh. 
Obyčejně se češou napolo dozrálé, sotva se zapalující a prodávají. Děje se 
ovšem tak proto, jelikož rané třešně se na trzích dobře platí a nechají-li se 
déle na stromě, pta.ctvo je poškozuje. Nedozrává najednou, nýbrž postupně 
a nutno ji také podle toho česati. Dopravu na trh snese dobře bez jakého
koliv zvláštního obalu. I na větší vzdálenost zasílána netrpí. 

' 
Na trzích hlavně se uplatňuj~ jako ovoce stolní, a to z větší části 

spotřebují dítky. Jinak koná také dobré služby v kuchyni na úpravu růz
ných pokrmů. 

Pěstitelé našich jižních krajin by s uvedenou odrůdou dělali dobré 
obchody v krajinách severních, kdyby měli dostatek tohoto ovoce. Tak 
jako nás zaplavují přímořské a jihouherské kraje ranými třešněmi, tak my 
bychom mohli více zásobovati krajiny severní a můžeme býti jisti, že 
by ta,m naše rané třešně způsobily velikou konkurenci třešním jižním. · 

Ř.íha: »České ovoce«, díl II. č. 5. Koburská raná. 

339 

Dužnina. 

Dozránl 
a česáni, 

Zužitkováni. 

Popisy. 



PÍ!vod 
a rodifenl. 

Poloha a p(!da, 

Stanoviště. 

Tvar stromu. 

Vzr6st. 

Ovoce. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česáni. 

SRDCOVKA KRtlGEROVA. 

Tato třešně patří mezi nejlepší černé srdcovky. Jest to odrůda od 
dávných dob pěstovaná a jako raná hojně rozšířená značně v našich 
třešňovkách. Na trhu brněnském přichází pod názvem »srdečnice'! a 
myslím, že po celé Moravě ji sadaři tak jmenují. Pojmenování nabyla pro 
svůj pěkný srdcovitý tvar. Jako srdcovky černé vůbec, tak i tato jest 
oblíbena jak u pěstitelů tak u konsumentů. Doufáme, že majitelé školek 
pilně se budou starati o její rozšíření; kterého zasluhuje. · 

Strom není vybíravý ani v poloze ani v p1í.dě. Spokojí se s každou po
lohou jen poněkud pro třešně způsobilou. 

Vysazuje se na stráně k jihu obrácené v každé poloze. Neméně způ
sobilý jest tento strom pro osazování cest a silnic poblíž lidnatějších měst, 
neboť jako raná třešeň záhy bývá očesán a pak po celé léto jako strom 
bez ovoce nebývá kolem jdoucími znepokojován. Vysazen poblíž hospo
dářských neb obytných budov do zahrad domácích trpí velice vrabci 
a špačky. Z té příčiny jest radno jej vysazovati do volných prostor. 

Pěstuje se jako vysokokmen a zákrsek. Zákrsky a jehlance keřovité 
šlechtěné na višni turecké jsou velmi úrodné, nenabývají velikých roz
měrů a dají se proto před škodlivým ptactvem v době plodnosti uchrániti. 

Strom roste velmi bujně, tvoří vysokou, kulovitou, hustou korunu. 
Letorosty má silné, přímo rostoucí, jsou opatřeny prostředně velikým, 
hustým listem . .... 

Ovoce jest prostředně veliké až veliké, tvaru tupě srdcovitého, po-
někud na dvou stranách mírně zploštělého. Na jedné zploštělé, a to břišní 
straně, jest mělká, skoro po celém plodu se táhnoucí brázdečka. 

Stopka jest krátká, poměrně silná, a jako u mnoha jiných černých 
srdcovek při úplném uzrání načervenalá. Trčí v mělkém důlečku. 

Slupka jest velmi jemná, slabá, barvy až černočervené. 
Dužninu má velmi šťavnatou, jemnou, temně červenou, chuti okoře

nělé, sladko nakyslé. Pecku má malou. 
Uzrává začátkem července, někdy i koncem června, neuzrává však 

stejně a musí se česati postupně. česati se má, když jest již vybarvena, 
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ale ještě úplně tuhá, při úplném uzrání na stromě změkne, jest nezpůsobi
lou i pro kratší dopravu. 

Jest tabulovou odrůdou prvého řádu, leč jenom pro místní spotřehu. zužitkováni. 

Pro svoji jemnou slupku a dužninu se nehodí pro delší dopravu. Na do
mácích trzích mají srdečnice vždy slušnou cenu, protože se kupují též na 
zavařování a pro jiné upotřebení v kuchyni. 

V novějších pomologických dílech popsána není. Popisy. 

343 

I 



SKALKA. 

a r~~:8~ni. Skalka jest místní odrůda, rozš,ířená v jihozápadních krajích na Mo-
ravě, a t_o nejvíce v okolí Ivančic. Obce Oslavany, Hlína, Neslovice a j, 
vykazují největší počet stromů této vzácné odrůdy. V jiných krajích roz
šířena není. Marně by se »Skalka« hledala v největších slováckých sadech 
třešňových a ani v severních končinách tuto třešeň neznají. Patrný dů
kaz proto, že jest původu moravského, místního. Pěstuje se již asi od 

I ~ 

dávných dob v naznačeném kraji. Nasvědčuje tomu okolnost, že nej-
starší staříčkové skalky pěstovali. Též ony obrovské stromy, jež jsou 
velmi zdravé a přinášejí vydatně úrody, nasvědčují pradávnému pěsto
vání v okolí ivančickém. Pěstitelé tamějšího okolí nevysazují jiné odrůdy 
třešňové a kdyby i vysadili, přeštěpují ji hned za rok skalkou. Tak si váží 
této třešně. 

Poloha a půda. Strom miluje polohu hornatou, teplou a suchou. Na svazích proti jihu 
a východu obrácených se daří -óvšem nejlépe. Půdu žádá hlinitou, vápe
nitou, hlubokou, přiměřeně vlhkou. V půdě příliš kypré, písčité neb suché 
rodí ovoce velmi malé. 

vzro.st. Roste slabě, dosahuje však velikých rozměrů. Korunu tvoří velikou, 
tupě jehlancovitou, hustou; letorosty krátké a slabé, list prostředně veliký 
a silný. 

stanoviště Vysazuje se jako strom vysokokmenný do zahrad, polí, na pastviny, 
a tvar stromu. 

podél cest a silnic. 
ovoce. Plody rodí prostředně veliké, srdcovité, tím se řadí mezi srdcovky. 

Od důlku stopečného k terči kalíškovému se táhnou 3-4 hrany nápadně 
znatelné a činí tak plod troj- a čtyřhranný. Na jedné straně po celé délce 
plodu jest znatelná mírn~ rýžka. 

stopka. Stopka jest dlouhá, tenká, dřevnatá, u plodů úplně zralých barvy ná-
padně načervenalé a trčí pevně v širokém, mělkém důlku stopečném. 

Barva. Slupka jest lesklá, pevná, barvy tmavohnědě červené, při úplném 
uzrání úplně černá a nápadně lesklá. I při delším deštivém počasí nepuká. 

Dužnina. Dužnina jest pevná, na srdcovky neobvykle hutná, při uzrání skoro 
úplně černá. Šťáva úplně uzralých plodů barví temně fialově. Chuti jest 
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velmi příjemné, sladké, navinulé, višňové. Snad žádná třešeň není tak zna
menité chuti jako skalka. Výborná hutnost a vysoká cukernatost dužniny 
podporuje dlouhou trvanlivost plodů. 

Zraje začátkem července v polohách zvláště teplých, v chladnějších 
polohách až v druhé polovici července. Na stromě se dá ze všech třešní 
nejdéle udržeti. aniž by pukala neb jiné zkáze podléhala. Zajímavo jest, 
že ani ptactvo ji tak nepoškozuje jako odrůdy jiné. Také červivost se u ní 
nevyskytuje v tak veliké míře jako u jiných srdcovek. Češe se postupně 
a též tak se dodává na trh. Skalka ovládá trh brněnský ze všech třešní 
nejdéle. K posledkn bývá již jako konservovaná, na polo sušená a přec 
hnilobě nepodléhá. Patří k nejcennějším dopravním třešním a obchodníci 
s ovocem znajíce tuto výbornou vlastnost s neobyčejnou zálibou ji vyhle
dávají a dobře platí. Většinu skalek spotřebovala dříve Vídeň a zbytek 
pak Brno. Hodně skalek dopravuje se nyní do Prahy. Také Brno jich 
mnoho spotřebuje. 

V domácnostech jest skalka nejhledanější třešní. Hodí se výborně za 
ovoce tabulové, do pečiva a vařiva, zavařuje se, dá se dobře sušiti, marme
láda z ní upravovat a j. v. 

V krajích, kde se skalka daří, by se neměly rozšiřovati odrůdy méně 
cenné. nežli ona, nýbrž věnovati plnou pozornost jenom jí, a to tak, 
že by se vybíraly pro rozmnožování jen takové stromy, které rodí 
ovoce nejušlechtilejší. Ona totiž během dlouholetého pěstování se zvrhla 
v několik variet. Nacházejí se v těch krajinách skalky s krátkou neb dlou
hou stopkou, plody některého stromu jsou objemnější a kratší, jiného 
mnohem d~lší a slabší. Plody s kratší stopkou a silnějším objemem jsou 
nejhledanější, a bylo by záhodno je též nejvíce rozmnožovati. 

Nikde jinde není popsána. 
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Dozráni 
a česáni . 

Zužitkování. 

Popisy. 



Původ 
a rozšlřenl. 

CHRUPKA NAPOLEONOVA. 

K nejlepším našim tržním třešním rozhodně patří bělice, jak vše-
obecně chrupce Napoleonově jak producenti, tak i konsumenti říkají. 
Jinak se jmenuje též krátce »Napoleonka«, »Chrupka Lauermanova«, 
»Velká princezka«, »třešně princeznina« a j. v. Pěstuje se ve všech stá
tech a zemích evropských po několik století, ale pit.vod její není znám. 
Na Moravě jest velmi rozšířena. Není u nás stromořadí třešňového kde 
by nebyla zastoupena. Jest velmi oblíbena a zasluhuje toho plnou měrou. 
Majitelé školek mnoho přispěli k rozšíření této pěkné chrupky a přispí
vají doposud, neboť ji pro bujný vzrust a velikou úrodnost se zvláštní 
zálibou ve větším množství rozmnožují. Jsou si vědomi, že dodávajíce 
kupujícímu tuto odrůdu, byl dobře obsloužen, nechť dotyčný ji pěstuje 

pro domácí potřebu nebo pro trh. 

Poloha a půda. Strom se daří lépe ve vyšších polohách než v nižších teplejších. Proto 
jest tato odrůda více rozšířena hlavně na severní Moravě. V půdě není 
vybíravá, daří se v každé, ne vlhké pudě. 

Vzrůst. Roste velmi bujně jako vysokokmen i jako zákrsek. Tvoří vždy bo-
hatou, silně rozvětvenou, vysoko rostoucí, kulovitou korunu. Letorosty 
mívá nápadně silné a dlouhé a list neobyčejně veliký. 

a ~::~;:!~u. Pěstuje se hlavně jako vysokokmen a osazují se jím stráně, pastviny, 
cesty, silnice i zahrady domá~í. Na každém stanovišti jest vždy a velmi 
úrodný. 

ovoce, Ovoce rodí veliké až velmi veliké, tvaru poněkud srdcovitého, po 
stranách zploštělého, při čemž přední strana jest opatřena širokou 
brázdičkou. 

stopka. Stopku má polodlouhou, ne příliš silnou, barvy světlezelené a sedí 
v široké, mělké prohlubince. 

Barva. Plod jest barvy žlutobílé, na sluneční straně rumělkové. V roce pro 
vývin třešní příznivém jako byl 1905, jak naše vyobrazení znázorňuje, 
bývají plody nápadně krásně červeně zbarveny, Jiná léta jsou mnohem 
bledší a proto se jim říká bělice. Slupku má silnou a velmi lesklou. 
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Dužninu níá šťavnatou, tuhou, barvy žlutobílé, s nebarvící šťavou 
a chuti sladké, višňovitě okořenělé a příjemně navinulé. 

Zraje asi v polovici měsíce července. Jako třešně světlá může se 
česati a na trh posílati před úplným uzráním; barva i jakost dužniny té 
doby neprozrazuje nijak ·předčasné očesání. Jinak vydrží tato třešně 
na stromě dlouho aniž by za vlhkého počasí pukala. Není proto třeba 
s česáním spěchati, jako jest to mnohdy u jiných odrůd. 

V domácnosti i na trhu jest velmi oblíbena jako třešně tabulová. 
K hospodářským účelům, jako úpravě likérů, různých pečiv, sušení neb 
zavařování se valně nehodí. Když počne bělice zráti, ovládá asi čtrnáct 
dní všechny větší i menší trhy. Jest způsobilá také pro delší dopravu. 
K tomu cíli ovšem se musí česati pokud jest ještě tužší. 

Co lze této třešni vytýkati jest jedině to, že nastanou-li při dozrá
vání větší větry, ošlehávají větévky plody, na kterých pak vzniknou 
zahnědlé skvrny a činí je neúhlednými. Též při dopravě, jsou-li otlačeny, 
hnědnou. 

Říha: »České ovoce«, díl II., čís. 17. Lauermannova chrupka. Ing. 
Dr. K. Kamenický: »Výběr tržních odrůd ovocných pro ČSR«, čís. 43. 
Napoleonova chrupka. Dr. Stoll: »Oster.-ung. Pomologie«. Tabulka 
XLIX., č. 1. Grosse Hollendische Prinzessinkirsche. 

-~ 
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Dozrání 
a česáni. 

Zužitkováni. 

Popisy. 



Původ 
a rozšiřeni. 

CHRUPKA VELIKÁ ČERNÁ. 

K neJvyznamneJs1m třešním u nás pěstovaným patří tato odrůda. 

Kamkoliv se po Moravě obrátíme, všude se s ní setkáme. Nejvíce jest 
rozšířena v krajích slováckých, odkud se vyváží ve značném množství 
do všech končin moravských, ano i do ciziny. Původ její není znám. 
'Pěstuje se však v celé střední Evropě ve značné míře, všude s dobrým 
výsledkem. Že se pěstuje již od pradávných dob, nasvědčují nesčetná 
jména, pod kterými se dosud vyskytuje. Na moravských trzích ji nazý
vají jednoduše »Černice« nebo »Uherky«. Rozumí se, že pod těmito názvy 
se skrývá řada jiných, »velké černé chrupce« podobných odrůd. V po
slední době se mezi pěstiteli ujímá též název chrupka černá. 

Poloha a půda. Strom se daří dobře ve všech polohách i půdách pro třešně způsobi-
lých; jest vždy zdravý a dosti úrodný. Ve vinorodých krajích na Slo
vácku rodí, jak jinak ani býti nemůže, vždy ovoce krásnější, větší 

i chutnější než v krajích severnějších. V chladnějších polohách rodí ovoce 
poněkud nahořklé. Dostatek vápna v půdě značně přispívá k lepšímu vý
vinu plodů. 

vzrůst. Korunu tvoří vysokou, mohutnou, kmen silný a rozvětvení pravi-
delné. Letorosty mívá silné, dlouhé, list veliký a bohatý. 

a ~;:~~;:~~u. Vysazuje se jako vysokokmen do zahrad domácích, podél cest i silnic. 
Že tvoří vysoce rostoucí korunu, může se pěstovati i jako polokmen v do
mácích zahradách. Jako zákrsek se hodí vzhledem k bujnému vzrůstu 
jen pro obyčejné jehlance. 

ovoce. Ovoce rodí prostředně veliké až veliké, tvaru mírně srdcovitého, 
pravidelného. U některých plodů vyskytuje se na přední straně široká 
rýžka, která u jiných chybí ,úplně. V letech vý vinu třešní příznivých 
bývá tvaru nápadně odlišného než v letech méně příznivých, čímž se 
vysvětluje velká řada pojmenování, pod kterými se pěstuje. 

stopka. Stopku má prostředně dlouhou, dosti silnou, zelenou a při úplném 
uzrání mírně načervenalou. 

Barva. Barva plodu jest tmavohnědá až černá, lesklá. Slupku má jemnou, 
ale přece pevnou. 
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Dužnina jest hutná, velmi šťavnatá, černá, prostoupená černohnědou Dužnina. 

šťav ou. Chuť má velmi pikantní, sladkou a jen mírně navinulou. Plody 
málo vyzrálé nebo rostlé v méně příznivých poměrech bývají nahořklé. 

Zraje v druhé polovici měsíce července, ale dozrává velmi nestejně Dozrání. 

a nutno ji postupně protrhávati. Stihnou-li ji deště, často puká. 
Na trhu jest nejhledanější třešní, jelikož se jí dá použíti v do- zužitkováni. 

mácnostech rúzným zpúsobem. Hodí se dobře na úpravu různých po-
krmů, dá se dobře zavařovati i nakládati na likér třešňový. Neméně 

cenná jest jako ovoce stolní. Vedle skalky jest to naše nejlepší vývozní 
třešně. Snese dobře každý způsob balení, zůstává suchou a nezahnívá. 

V novějších pomologických dílech popsána není. Poolsy. 
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Původ 

a rozšlřenl. 

Poloha a 11ůda. 

Vzdíst. 

CHRUPKA HEDELFINGENSKÁ. 

Snad všichni pěstitelé stromů třešňových snaží se pěstovati třešně 
pokud lze největší, neboť vědí, že ve větších městech veliké třešně, třeba 
nebyly jakosti nejlepší, naleznou vždy dobrého odbytu za ceny poměrně 
vysoké. Proto bylo nutno do normálního výběru odrůd ovocných zařa
diti též několik největších odrůd třešňových. Třešně, o níž píšeme, k nim 
také náleží. Již podle jména uvedeného, totiž »třešeň hedelfingenská 
obrovská«, lze seznati, že běží o třešni skutečně velikou. Naše věrné 
vyobrazení dotvrzuje správnost jejího názvu. Jest to třešeň staršího 
původu, vypěstovaná v okolí Hedelfingenu v Německu. U nás jesť značně 
rozšířena, leč neovládá doposud trhy jako jiné odrůdy chrupek. Tato 
třešně zasluhuje největšího rozšíření, neboť jak strom svým zdravým 
vzrůstem, tak i jeho překrásné ovoce každému pěstiteli způsobuje mnoho 
radosti a přináší veliký užitek. 

Strom se daří ve všech polohách na výslunných místech, proto také 
zařaděn jest do všech šesti našich obvodů. Půdu žádá poněkud úrodnější 
jako každá velkoplodá odrůda třešňová. 

Za přiměřených podmínek roste velmi bujně, tvoří vysokou, hustou 
korunu, silný kmen i větve, velmi veliký list. 

"~;::~;:~!:11 • Vysazuje se podél cest, silnic, do štěpnic a zahrad domácích. Pěsto-

Ovoce. 

Sto11ka. 

Barva. 

Dužnloa. 

vána na kterémkoli místě a v jakémkoli tvaru jest každoročně velmi 
úrodná a dosahuje při tom vysokého stáří. Na veřejná místa i do zahrad 
vysazuje se jako vysokokmen. Ve tvaru zákrskovém se pěstuje pouze 
jako jehlanec. 

Ovoce rodí velmi veliké, tvaru tupě srdcovitého. V některých přípa
dech bývají plody obdélnější, ke špičce a důlku stopečnému tupě zúžené. 

Stopka jest prostředně dlouhá, silná a trčí v dosti hlubokém, úzkém 
důlku stopečném. 

Barva plodu jest tmavohnědá; slupka pevná a lesklá. Přes značnou 
pevnost slupky mnoho plodů lehce puká, zejména za počasí vlhkého. 

Dužnina jest chruplavá, šťavnatá, černočervená, chuti sladkonavinulé, 
okořenělé. Náhlé nalévání plodů při dozrávání způsobuje pukání. 
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Uzrává začátkem července a za příznivého počasí dlouho vydrží na 
stromě. Nedozrává stejně a podobně jako u jiných chrupek se češe po
stupně. Náleží mezi nejlepší tržní a vývozní třešně. V pravý čas očesaná 
a nepoškozená dá se daleko bez újmy dopravovati. Balí se, jako třešně 
vůbec, do košíků řidčeji pletených, aby se cestou nezapařila. 

Dozrání 
a česáni. 

V domácnostech slouží za ovoce stolní a hodí se též k úpravě různých Zužitkováni. 

pokrmů. 

Říha: »České ovoce«, díl II., čís. 25. Hedelfingenská. fog. Dr. K. Pontsy. 

Kamenický: »Výběr tržních odrůd ovocných pro ČSR., čís. 45. Hedel
fingenská. 
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Původ 
a rozšlřenl. 

Poloha a půda. 

Vzn'lst. 

SRDCOVKA KRÁLOVSKÁ. 

Pro neobyčejnou velikost nazývají tuto ·odrůdu též »Volské srdce«. 
Pěstuje se porúznu od delší doby jednotlivě v našich zahradách. Její veli
kost ani krása nedopomohly jí doposud ku většímu rozšíření, ačkoli by 
toho zasluhovala. 

Strom roste v každé poloze pro třešně zpúsobilé dobře, žádá však 
dobrou, kyprou, hlubokou, ne příliš suchou púdu. V púdách suchých nebo 
v nepříznivých třešňových letech, za chladna a vlhka, zůstanou plody malé. 

Za přiměřených podmínek tvoří velikou vysokou korunu a jest velice 
úrodný. Letorosty mívá silné a list bohatý. 

a ~~:~~~:~~u. Vysazuje se do zahrad domácích i na pastviny. Pěstuje se jako 
vysokokmen, leč i 3ako zákrsek, zejména jehlanec a zákrsek keřovitý 
jest velice úrodný. Jako všechny silně rostoucí odrůdy třešňové nehodí 

Ovoce. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozrání. 
a česání. 

se pro jiné tvary zákrskové. 
Plody rodí velmi veliké, asi největší ze všech známých odrůd třešňo

vých. Největší plody mívají tvar tupě srdcovitý, menší špičatější. Na jedné 
straně jsou některé plody široce stlačeny a mají širokou rýžku. Plod jest 
nejširší poblíž stopky. Co do velikosti i pěkného tvaru nevyrovná se jí 
žádná jiná srdcovka. 

Stopku má dlouhou, silnou, při úplném uzrání načervenalou, která trčí 
pevně v docela mělkém důlku. 

Barva plodu jest při úplném uzrání hnědočerná, lesklá; slupku má 
dosti silnou a proto nepuká na stromě, ale nehodí se pro delší dopravu. 

Dužnina jesť černočervená, šťavnatá; šťáva barví tmavočerveně. 

Chuť má příjemnou, sladkou a pikantně nakyslou, zejména nechají-li se 
plody na stromě dobře vyvinouti. Předčasné očesání dužninu znehodnotí. 
Dužnina jest tužší než u jiných srdcovek. Pecku má k své velikosti po-
měrně malou a širokou. 

Zraje začátkem měsíce července postupně až do jeho poloviny. Jak 
již naznačeno, jest předčasné očesání spojeno u této třešně se značnou 
ztrátou. Teprve ke konci svého dozrání plody dobře nalévají a vybar
vují se. 
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Opotřebuje se v domácnostech k jídlu jako ovoce čerstvé a k úpravě zužitkování. 

různých pečiv. Na trhu jest pro svou velikost a úhlednost velmi oblíbena 
a dobře placena. Hodí se více pro trh místní, neboť delší dopravy nesnese. 
Předčasně utržena není pro trh úhledná, úplně dozrálá se nedrží a lehce 
při delší dopravě hnije. 

Je-li pěstitel milovníkem velikých, pěkných, černých, chutných třešní 
srdcovek, nechť pěstuje ve své zahradě nebo i mimo zahradu tuto zname
nitou odrůdu. 

Dr. StoU: »Ůst.-ung. Pomologie«, tabulka XLIX., čís. 3. Ochsenherz- Popis:v. 

kirsche. (Třešně volské srdce.) 
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Pl'tvod 
a rozšlřcnl. 

Poloha a půda. 

Vzrl'tst. 

Stanoviště 
n tvar stromu. 

Ovoce. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Oouánl 
a česáni. 

WALPURGISKA. 

Tato málo známá třešně má svůj původ v Německu v obci Walpur
gisu. Pro své velmi dobré vlastnosti rozšířila se brzy po všech zemích. 
I na Moravě se vyskytuje pořídku ve .stromořadích. V poslední době se 
rozšiřuje ze školek ovocných již ve větší míře. Jest velice podobna 
chrupce veliké černé a často se s ní zaměňuje. Před velikou černou chrup
kou má tu přednost, že na stromě tak nepuká jako tato. 

Strom se daří v každém podnebí, poloze i půdě pro třešně způsobilé. 
Jest vzrůstu velmi bujného, tvoří velikou korunu, silný kmen a 

mohutné větve. I letorosty má silné a dlouhé, list veliký. Vyznamenává 
se velikou každoroční úrodností. Klovatině nevzdoruje dobře a musí býti 
proto pěstován ve školce přesně podle pravidel. Vysazen do stromořadí 
musí býti před poraněním úzkostlivě chráněn. 

Hodí se jako strom vysokokmenný do stromořadí veřejných i zahrad
ních. Poněvadž ovoce jeho dozrává o něco dříve než chrupky veliké čer
né, doporučovalo by se vysazovati tyto dvě odrůdy společně. Bylo by to 
pro sadaře značnou výhodou. Ve tvaru zákrskovém se pěstuje jen jako 
jehlanec nebo zákrsek keřovitý. 

Ovoce rodí veliké, až velmi veliké, pěkného, úhledného, tupě srdco
vitého tvaru, mnohdy i tvaru kulatě srdcovitého. Rýžky na přední a zadní 
straně plodu často scházejí, takže jest úplně hladký a jen mírně zploštělý. 

Stopka bývá prostředně dlouhá, slabá a jest v mělké, široké prohlu

bince. 
Barva plodu jest tmavočervená a přechází při úplném uzrání do barvy 

tmavohnědé. Slupka jest jemná a přece pevná, při úplném uzrání se dá 
lehce s plodu sloupnout a nepodléhá tolik pukání jako u jiných chrupek. 

Dužnina bývá chruplavá, hutná, temně červená, šťavnatá, chuti 
sladkonavinulé, okořeněle pikantní. Málo chrupavek má takovou jemnou 

dužninu jako tato. 
Uzrává v prvé polovici měsíce července, někdy i později. Jako 

všechny chrupky, uzrává i ona nestejně. Nutno podle toho česání zaříditi. 
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Na trhu cení se stejně jako chrupka černá neb jiná. Obchodníci ji rádi Zužitkování. 

vyhledávají, poněvadž snese i nejdelší dopravu. V domácnostech jest 
velmi cenná jako ovoce stolní i hospodářské. 

V novějších dílech pomologických není popsána. Popisy. 
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Původ 
a rozšlfenl. 

Poloha a půda. 

Vzrůst. 

SRDCOVKA ELTONOVA. 

Pestrá srdcovka jest původu anglického, kde byla vypěstována ze 
semenáče chrupky Napoleonovy. Kdy, není však známo. Je tomu již 
dávno, poněvadž jest rozšířena po celé Evropě. Na Moravě jest také velice 
rozšířena a v době dozrávání shledáme se s ní na všech našich trzích. 
Jako všechny světlé třešně, tak i tuto jmenují naši pěstitelé i obchodníci 
ovocem malá bělice. Naši pěstitelé ji pěstují velmi rádi pro její úrodnost. 
Též její výtečná chuť ji činí na trhu velmi oblíbenou. Někteří pěstitelé 
tvrdí, že prý ji nenapadají ptáci jako odrudy jiné. 

Strom se daří ve všech našich polohách dobře, není v půdě vybíravý, 
jest vždy zdravý, netrpí zhoubnou klovatinou. 

Vzrůstá mohutně a tvoří vysokou korunu. Letorosty vyvinuje četné, 
dlouhé, ne příliš silné; list má hustý a prostředně veliký. 

a ~~!~~~:~~u. Vysazuje se jako vysokokmen do zahrad domácích a sadů otevře-
ných. Ve tvaru zákr~kovém se pěstuje zřídka. Jest však i jako jehlanec 
v domácí zahradě velice vděčný. 

ovoce. Ovoce rodí prostředně veliké, menší chrupky Napoleonovy a krá-
lovny Hortensie. Tvar její jest srdcovitý, delší než1i širší, ke špičce dosti 
zúžený, na obou stranách poněkud zploštělý. Na přední straně jest široká, 
málo znatelná rýžka. 

stopka. Stopku má dlouhou, tenkou, světle zelenou, která trčí v nepatrném 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česáni. 

důlku. 

Základní barva plodu jest žlutá, na sluneční straně jest kryta světlou 
červení. Při bedlivějším pozorování jest červeň ta i v proužcích znatelna 
neb i mramorována. Slupka jest tenká, lesklá, přece však dosti pevná. 

Dužnina jest jemná a hutná, v plném uzrání pak měkká, šťavnatá, 
světlá, chuti sladké, příjemné, jen nepatrně nakyslé. Co do chuti se jí málo 
jiných vyrovná. 

Uzrává začátkem července, přichází tedy na trh před chrupkou Na
poleonovou. Dozrává stejnoměrně a možno ji proto najednou očesati. Pro 
trh se češe dříve, pokud jest ještě tuhá, aby snáze snesla dopravu. Tato 
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odrůda má dobrou vlastnost pro tržní účely, že nehnědne při otlačení tak 
rychle, jako jiné bělice. 

Upotřebuje se nejvíce jako ovoce tabulové. Sušená dá výrobek Zužitkováni. 

světlý, velmi úhledný a z ní vyrobená třešňovka {vyrábí se jako slívo-
vice) jest velmi jemný likér. 

V novějších pomologických dílech není popsána. Popisy. 
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Pdvod 
a rozšlřenl. 

Poloha a pCtda. 

Vzrllst. 

VLKOVA OBROVSKÁ. 

Na Moravě máme dosti cenných novinek v ovocnářství, jenže 
je nedovedeme s takovou reklamou na trh přivésti jako pěstitelé zemí 
jiných. Patrný důkaz toho máme při nadepsané třešni; mnoho-li pak jest 
těch, kteří o této velmi cenné třešni vědí? Ani mezi odborníky není dopo
sud známa. Pěstitelem této srdcovky jest Vlkův štěpařský závod ve Va
novicích, který ji t. 1892 vypěstoval ze semene a po několikaletém vy
zkoušení teprve do obchodu přivedl. Pro svoji novinku nedělal tento zá
vod žádné zvláštní reklamy, prostě ji zařadil do svého ceníku a více pro 
ni neučinil. Tato odrůda zasluhuje, aby co nejrychleji byla rozšířena, a to 
zejména v našich vyšších horských krajích; jeť o ní známo, že právě pro 
tyto krajiny jest velice způsobilá! Její otužilost jest vysvětlitelna tím, že 
kolébka její, Vanovice, jsou v otevřené a vyšší poloze. Kdyby byla hned 
v mládí nebyla dosti vzdorovala, pak by všechny její dobré vlastnosti se 
nebyly vyvinuly a jistě by ji byl pěstitel zavrhl a do obchodu nezaváděl. 
Podle zpráv pěstitelů a zkušeností pisatele, lze říci o Vlkově obrovské toto: 

Strom 'se daří v nížinách i na výšinách i v ovzduší vlhčím a drs
n~jším. Leč i v suchých, teplých polohách se mu daří dobře. V půdě není 
vybíravým, roste dobře v půdě · suché i vlhčí. 

Vzrůst jeho jest velmi bujný, celá jeho soustava jest velmi pevná. 
Tvoří jehlancovitou korunu; netrpí klovatinou jako jiné velkoplodé od
růdy v polohách a půdách pro ně méně příznivých. Rozkvétá velmi pa°zdě, 
uniká tím pozdním mrazům a jest následkem toho každor.očně velmi úrod
ný. Vůbec úrodnost jeho jest neobyčejná. Již ve školce rodí velmi mnoho 
a netrpí při tom nijak na vzrůstu. Vysazen pak na určitá stanoviště rodí 
hned po vysazení. 

a ~~~~~:!~u. Vysazovati ho .možno do zahrad domácích i na místa veřejná, jako 

Ovoce. 

jsou cesty, silnice, pastviny a jiné plochy. Vysazuje se ve tvaru vysoko
kmenném a v uzavřených zahradách i polokmenném. Též pro pěstování 
jehlanců a zákrsků keřovitých jest tato odrůda velmi způsobilá. 

Ovoce rodí velmi veliké, zejména není-li násada přílišná. Vyobrazení 
připojené neznázorňuje správnou velikost plodu, bývá mnohem větší, ale 
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přílišná násada a sucho tou dobou panující zavinily slabší vývin plodů. 
Tvar plodů jest tupě srdcovitý a hladký. 

Stopka jest dlouhá, tenká, zelená a vězí v docela malém důlku sto
pečném. 

Barva plodu jest zlatožlutá a na sluneční straně při dozrání ruměl
ková. V červenci má četné, krátké žíhání a žluté tečky. Slupka jest tenká, 
jemná, nepukající. 

Dužnina jest sklovitá, mnoha světložlutými žilkami prorostlá, velmi 
šťavnatá, sladká a pikantně nakyslá. Celým vzhled~m a jakostí dužniny 
upomíná tato odrůda na polovišni královnu Hortensii a svou úrodností na 
třešni Eltonovu. 

Uzrává v prvé polovici měsíce července a ne postupně, nýbrž na
jednou. Poněkud dřív před úplným uzráním očesaná a v koších balená 
snese dopravu i na větší vzdálenosti. 

Na trzích má jako ovoce tabulové dobrý odbyt. Není pochyby, že až 
Vlkova obrovská více pronikne mezi pěstitele a oni poznají její velikou 
úrodnost a všechny jiné d~bré vlastnosti ovoce i stromu, nabude teprve 
onoho významu, který jí vším právem náleží. 

V pomologických dílech popsána není. 
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Barva. 

Dužnina. 

Dozrán!. 
a česání. 

Zužitkován[. 

Popisy. 



Pllvod 
a rozšlřenl. 

/ 

CHRUPKA GERMERSDORFSKA. 

Veliké plody každého druhu ovoce trhy ovládají, třeba jakost jejich 
nebyla nejlepší. Zejména veliké třešně jsou velice oblíbeny a prodávají 
se za nejvyšší ceny. Mezi největší třešně patří germersdorfská, ano možno 
říci, že svou velikostí nepředčila tuto doposud žádná jiná. Kolébka této 
obrovské třešně jest okolí Gubenu v obci Germersdorfu v Německu, kde 
se mnoho třešní od pradávných dob pěstuje. Na Moravě se rozšiřuje a 
pěstuje teprve v posledních' 30 letech, rozšířila se však velmi rychle, neboť 
jest skutečně krásná. V našich vinorodých krajích se jí obzvláště věnuje 
největší pozornost, tam rodí plody neobyčejné krásy. V severnějších kra:
jích roste sice strom též doQ.ře, ale ovoce dozrává velmi nestejně, mnohdy 
ani nedozrává, zakrní a popuká. 

Poloha a půda. Polohu miluje jen teplou. Ve vinorodých krajích se daří nejlépe, Půdu 
· žádá kyprou, písčitou, vápenitou a teplou, ve vazčí půdě, kde se daří ještě 

mnohé jiné odrůdy třešňové, rodí ovoce málo a nevyvinuté. 

Vzr6st. Vzrůstu jest velmi bujného, tvoří mohutnou, širokou korunu ; neroste 
jehlancovitě do výšky jako jiné třešně. Letorosty mívá dlouhé, velmi silné, 
poněkud ohnuté a rostou zkřiveně více do šířky než do výšky. Zejména 
u mladých strQmků ve školce jest vzrůst letorostů nápadný. 

a ~~!~~~:~~u. Pěstuje se ve tvaru vysokokmenném i zákrskovém a vysazuje se do 

Ovoce. 

Stopka. 

Barva, 

.Dužnina. 

stromořadí podél cest a silnic a i do zahrad domácích. Dobře živené zá
krsky keřovité v domácích zahradách jsou velmi vděčné . Vysokokmeny 
i zákrsky jsou vždy velmi úrodné. 

Ovoce rodí ještě mnohem větší než jest znázorněno na reprodukci, 
tedy velmi veliké. Tvar plodů jest kulatý, částečně hranatý. 

Stopka jest dlouhá, tenká, zelená, vězí v širokém, hlubokém, nerov
ném dolíčku. 

Plod jest barvy tmavočervené až hnědočervené. Slupka jest silná, 
pevná a podléhá lehce pukání. 

Dužnina jest sladká, mírně nakyslá, ne tak chruplavá jako u jiných 
chrupek, nýbrž o něco měkčí, dosti šťavnatá a červená. 
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Zraje ke konci prvé polovice měsíce července a nutno ji hned po do
zrání česati, neboť nevydrží na stromě, rychle puká. Dozrává nestejně. 
I delší dopravu snáší dobře. · 

Dozrání 
a česáni . 

Na trhu jest poptávka po ní veliká a platí se dobře. V domácnosti se zužltkovánc. 

používá ponejvíce jako ovoce stolní; jest též způsobilá pro úpravu ruzných 
záchúvek. 

Obchodníci ovocem požadují různé odrůdy třešní, a to pokud lze roz
dílné velikosti i barvy a proto, že germersdorfská chrupka doplňuje dobře 
nejlepší tržní odrůdy třešňové, ji vyhledávají kde jen mohou. Této okol
nosti by mělo býti našimi pěstiteli využitkováno a mělo by se mnoho to
hoto ovoce na trh dodávati. Kde se této třešni daří, tam by docílili jak 
pěstitelé tak i obchodníci neobyčejného úspěchu. 

Říha: »Ceské ovoce«, díl JI., čís. 26. Germersdorfská. Ing. Dr. K. Ka- Popisy. 

menický: Výběr tržních odrůd ovocných pro CSR.«, čís. 46. Germers
dorfská. Dr. Stoll: »Oster.-ung. Pomologie«, tabulka XLIX., čís. 2. Cer-
mersdorfer. 
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SLADKOVIŠEŇ RANÁ. 

a r~~Š1~~n1 • Vlastně by se měla nazývati. třešně májová, jelikož v cizích řečích 
ji tak jmenují. Aby se však nezaměňovala s nějakou skutečnou třešní 
májovkou, musí jí být ponecháno pojmenování uvedené v záhlaví. Také 
ta okolnost, že jest to skutečně višně a ne třešně, mluví pro tento název. 

Jest jedna z nejstarších sladkovišní; její původ není znám. Rozší
řena jest ve všech částech :Evropy, poknd se v nich třešně neb višně 
pěstují. I na Moravě jest značně rozšířena a jmenují ji sladkovišeň. 

Poloha a půda. Strom se daří velmi dobře, vzrůstá mohutně, vyznamenává se ná· 
padnou zdravostí. Spokojí se s každou polohou i pl°tdou. 

vzrůst. Korunu mívá hustou, velikou, tvaru kulovitého, větve mívá krátké 
a silné. Letorosty vyvinuje také krátké a silné s mnoha velkými pupeny. 

a~~:~~i~~~u. Možno ji pěstovati jako vysokokmen i zákrsek. Ve tvaru vysoko-
kmenném lze ji vysazovati do zahrad domácích jakož i na místa ve
řejná, jako jsou cesty, silnice, svahy a j. Strom jest neobyčejně úrodný, 
pěstuje-li se ve tvaru zákrskovém, a to jako jehlanec neb zákrsek ke
řovitý. Kterému pěstiteli záleží na tom míti v zahradě pěkný strom 
višňový s každoroční bohatou násadou a dobrým ovocem, nechť pěstuje 

Ovoce. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnlna. 

Dozránl. 
a česáni. 

tuto odrůdu. 
Ovoce rodí prostřední až veliké, tupě kulovitého tvaru. Při náležitém 

vývinu bývá zploštělejší a vYZnačuje se větší rýžkou, jinak bývá kulaté. 
Stopku má různě dlouhou, některé plody mají stopku delší, jiné kratší; 

tloušťka stopek jest též různá. Jako u mnoha jiných višní také u této 
višně jsou na úpatí stopky 1-2 malé palístky. Důlek stopečný jest ne-
patrný. 

Plod má slupku velmi jemnou, lesklou, barvy hnědočervené. 
Dužnina jest velmi šťavnatá, tmavočervená, chuti sladkonavinulé, 

příjemně muškátovitě okořenělé. 
Uzrává v druhé polovici měsíce června, však postupně a také se 

pro trh poznenáhlu protrhává. Pro další dopravu se češe před úplným 
uzráním, jinak se nechá na stromě až úplně nalila, neboť teprve úplně 
vyvinuta jest chuti znamenité. 
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Na trhu jest tato sladkovišeň pro svoji úhlednost, zvláště však pro zužitkováni. 

svoji výbornou jakost velice oblíbena. V domácnostech se používá jako 
ovoce tabulové, ale hodí se také velmi dobře i na zavařování a úpravu 
višňovky. 

Říha : )> České o.vpce«, II. díl, čís. 9. Sladkovišeň raná. Ing. Dr. Karne- Po111sy. 

nický: »Výběr tržních odrůd ovocných pro ČSR-<' čís .. 39. Sladkovišeň 
raná. 
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VIŠNĚ ŠPANĚLSKÁ. 

Obchodníci s ovocem rádi se chlubí na trzích višní španělskou. Ph od 
a rozšifeni. 

Považují ji za nejlepší, jenže velmi zhusta obchodují s docela jinou 
višní, která se této ani nepodobá. Nicméně již z toho lze souditi, že 
uvedená odrůda jest skutečně velmi cenná. Jest to již odrůda staršího, 
neznámého původu. Pěstuje se ve všech končinách střední Evropy, 
nikde však ve velkých rozměrech neb ve spojených kulturách. Oby
čejně jest pomíchána s jinými třešňoyými a višňovými porosty. Podobně 
jako jinde také i na Moravě ji máme porůznu ve stromořatlích třešřto
vých a na trzích našich se objevuje ve značném množství vždy pod 
nadepsaným pojmenováním. 

Poloha a pilda. Polohu miluje teplou a půdu přiměřeně vlhkou. V půdě suché rodí 
plody menší. Nemocem jakož i pozdním chladnům v květu vzdoruje 
dobře. Jistější úrodnost by byla zde žádoucí, leč pokud známo, bývá ne
úrodný tam, kde bylo pochybeno ve volbě stanoviště. Tu strom roste 
i kvete vždy dobře, ale nenasazuje plodů. Vyhověno-li mu polohou i půdou, 
pak jest vždy úrodný, jeho plody jsou veliké a velmi úhledné. 

Vzrůst. 
Strom jest vzrůstu prostředního, tvoří nepříliš velikou, vyšší korunu 

se svislými větévkami, podobně asi jako višně ostheimská. Letorosty 
mívá slabší a kratší, list malý, silný a hustý. 

s, tanov1tště Pěstuje se ve tvaru vysokokmenném i zákrskovém, v druhém pří-
a var s romu. 

padě ovšem vždy jako zákrsek volný. Vysokokmenné stromy se vysa-

Ovoce, 

Slopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česáni. 

zují na stráně, pastviny i jiná veřejná místa. 
Ovoce rodí dosti veliké, kulatě zploštělé nebo jenom kulovité. 
Stopka bývá prostředně dlouhá a silná, světlezelená, při úplném 

, uzrání poněkud červená a vězí v docela mělkém dtllečku. 
Plod jest barvy hnědočervené až hnědočerné, slupku má lesklou a 

pevnou. 
Dužninu má tmavočervenou, velmi šťavnatou, jemnou, chuti značně 

nakyslé, při dozrání příjemně lahodící. 
Uzrává koncem června neb v prvé polovici měsíce července a má 

dobrou vlastnost, že může býti delší dobu ponechána na stromě při úplném 
uzrání aniž by trpěla. Proto se má česati postupně. 
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Na trzích, jak již výše řečeno, má odbyt velmi dobrý při značně vy- z užitkováni. 

sokých c"enách, a to proto, že ji lze v domácnosti vš~stranně upotřebiti. 

Hodí se dobře jako ovoce stolní a také na úpravu n'lzných příkrmů, na 
zavařování, sušení, nakládání a přípravu třešňového likéru. 

V novějších souborných dílech popsána není. Popisy. 
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Původ 
a rozšlřenl. 

AMARELKA KRÁLOVSKÁ. 

»Špuňky« neb »hamrle« zná snad na Moravě · kdekdo, a to proto, 
že se jich velmi mnoho pěstuje ve všech našich krajích. Není pak také 
divu, že ovládá jistou dobou všechny naše ovocné trhy po delší čas a tím 
se stala všude známou. 

Jest to asi prastará odrůda. Jejímu stáří nasvědčuje to, že není 
ani její původ znám a pak to, že nejenom u nás, ale ve všech cizích ze
mích jest velice známa. O starém původu svědčí také celá řada amarelek 
rostoucích u nás divoce, které mají sv1'ij název od amarelky královské. 

Poloha a pflda. Strom amarelky královské se daří dobře ve všech polohách; ani 
v půdě není vybíravým. Roste dobře v půdě suché i vlhčí. 

Korunu tvoří kulovitou, řídkou, větve slabší, dlouhé, poněkud svislé. 
Pro malý list mívá korunu řídkou a světlou. Klovatině. vzdoruje dobře. Jen 
zřídka se stává, že by této zhoubné nemoci podlehl. Při svém zdravém 
vzrůstu jest velmi úrodný; květ jeho vzdoruje pozdním mrazům a proto 
jest úrodný každým rokem. 

s
1 
tanov1mě Pěstuje se jako vysokokmen v zahradách ovocných i na veřejných 

a var s romu. 
místech. Hodí se zejména pro osazování mírnějších svahů obrácených 

Ovoce. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česáni. 

proti východu a jihovýchodu. Pěstovati ho v pravidelném tvaru jehlan
covitém by nebylo vděčným, za to však zákrsky keřovité přinášejí mnoho 
a pěkného ovoce. Ve školce se šlechtí jako jiné odrůdy višňové na pláňku 
třešňovou v koruně. 

Ovoce rodí prostředně veliké až veliké, tvaru kulatého, mírně zplo-
štělého. 

Stopku má krátkou, slabší, zelenou, která trčí v značně hlubokém 
dolíčku. Pro krátkou stopku nazývají ji pěstitelé »špuňkou« . 

Barva ovoce jest světločervená, později temněčervená. Slupku má 
jemnou, lesklou, průsvitnou. 

Dužnina jest velmi šťavnatá, světlá, jemnými, žlutými nervy pro-
rostlá, chuti vinné, příjemně nasládlé. '-

Uzrává koncem června a udrží se do poloviny července. Kdyby pa
novalo sebe vlhčí počasí a sebe déle zůstala tato višně na stromě, nepuká 
ani nehnije. Vlastnost tato jest pro obchodování s touto odri1dou velmi 
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cenná. Češe se pro trh postupně, pro vlastní potřebu se doporučuje ne
chati ji dobře na stromě dozráti. Vrabci ji na stromě nepoškozují, za to ji 
vyhledávají žluvy a dlaskové a způsobí v krátké době veliké škody. 

Na trhu se těší amarelka královská veliké oblibě a platí se mno- zužitkování. 

hem dráže než jiné višně neb třešně. V domácnosti používá se jako ovoce 
stolní a s neobyčejnou zálibou se zavařuje. Neméně cenná jest též su-
šená. Za mírného, postupného sušení docílí se, ač je značně šťavnatá, 
výrobek velmi dobrý. Též i pro výrobu jiných konserv ovocných se 
hodí znamenitě. 

Všeobecný jest názor, aby se amarelka královská ještě více roz~ 
šiřovala, neboť způsobilých míst pro ni jest ve všech našich krajích 
dostatek. Zejména majitelé rozsáhlých strání s pitdou slabší měli by 
této odrůdě věnovati zvýšenou pozornost. 

Říha: »České ovoce<(, díl II., čís. 11. Amarelka královská. Ing. Dr. Popisy. 

K. Kamenický: »Výběr tržních odrůd ovocných pro ČSR.((, čís. 41. 
Amarelka královská. 
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KRÁLOVNA HORTENSIE. 

a ~!~f~'n1• Tato višně, vlastně třešň9-višně, jest velmi stará odrůda, u nás však 
doposud velmi málo rozšířená. Pěstuje se pořídku v zahradách ovocných 
jako zvláštnost a jen sem a tam zabloudí některý vysokokmen ze školek 
ovocných do volných stromořadí. Původu jest neznámého, soudí se však, 
že pochází podle různých pojmenování z Francie. 

Do normálního výběru odrůd ovocných pro naše obvody zařaděna 
byla tato višně jen pro svou výtečnou jakost dužniny a úhlednost. Majitele 
ovocného sadu, který se stal ovocnářským labužníkem, uspokojí tato od
růda v každém ohledu a proto, kdo jest milovníkem skutečně dobré višně, 
nechť ji pěstuje. 

Poloha a 1>úda. Strom se dobře daří jen v teplé, chráněné poloze a dobré, kypré, teplé 
a mírně vlhké půdě. Proto se s nejlepším prospěchem pěstuje v zahradách 
domácích, obrácených mírně proti jihu. 

Vzrúst. Roste velmi bujně; neliší se valně svým celým vzezřením od stromu 
třešňového. Korunu tvoří velikou, hustou, s nesčetnými dlouhými, nepříliš 
silnými výhony. List mívá na višni velmi veliký. 

a ~~=~0:i~~!u. V zahradách domácích se pěstuje ve tvaru vysokokmenném, polo-
kmenném a zejména jako jehlanec neb zákrsek keřovitý. Pěstován v ja
kémkoliv tvaru neb kterémkoliv stanovišti jest poměrně málo úrodný. 
Nasazuje plody dosti spoře i v letech na květ bohatých, ponejvíce jednot
livě, málokdy v chumáčích. V roce 1905, kdy byla připojená reprodukce 
zhotovena, byl rok, ·kdy odrůda dobře nasadila, což tato reprodukce také 

0Yoce. 

Stopka. 

dosvědčuje. 

Ovoce rodí veliké až velmi veliké, podlouhlé, tvaru poněkud vejči-
tého, s mírnou širokou rýžkou na přední straně. 

Stopku mívá nápadně dlouhou, tenkou, světiezelenoJ, která trčí pevně 
ve značně hlubokém a širokém důlku. 

Bam. Barva plodu jest bíložlutá, není však z této základní barvy mnoho 
viděti, neboť jest zabarvena červenorůžově a jen na stinné straně zůstává 
světlou. 
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Dužninu má nažloutlou, velmi šťavnatou, jemnou, měkkou, chuti 
sladké, pikantně nakyslé. Svou chutí předčí mnoho nejjemnějších odrúd 
višňových i třešňových a také jen pro tuto okolnost se doporučuje ku 
pěŠ'tevání. 

Uzrává ke konci prvé polovice měsíce července; objevuje se sou
časně s chrupkou Napoleonovou na trzích a bývá s ní často zaměňována. 
Na stromě se ponechá až dobře nalila. Pukání netřeba se báti, neboť jako 
višně měkká nepuká. 

Na trhu se kupuje jako višně stolní a pak i k zavařování, ale též 
k jiným účelům v domácnostech, jako úpravě pečiva atd., jes.t zpúsobilou. 
Česati a na trh dopravovati musí se jako velejemný plod velmi opatrně. 

Říha: »České ovoce«, díl II., čís. 14. Královna Hortensie. 
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Původ 
a rozšlřcnl. 

VIŠNĚ OSTHEIMSKÁ. 

] eště před několika lety bylo málo pěstitelů, kteří by se byli zabývali 
touto višní; nyní však jest již jinak, když poznány všechny její dobré 
vlastnosti. Mnoho jest těch, kteří nyní višni tu vyhledávají a s neobyčejnou 
zálibou vysazují. Podle jména lze souditi, že odrůda má svůj původ snad 
v Německu. Mnozí odborníci se však domnívají, že pochází ze Španělska, 
čemuž mnohé její vlastnosti také nasvědčují. U nás se pěstuje již hojněji, 

ale ještě ne tak jak by bylo žádoucno. Lze však očekávati, že zanedlouho 
bude se více rozšiřovati. Kde .se objeví v třešňovkách, tam jí říkají podle 
jejího jemného vzrůstu »Vlasatice«, jinak se jí říká prostě višně k naklá
dáni«. 

Poloha a půda. Strom se daří ve všech polohách na výslunných místech. Od nejniž-
ších vinorodých až do nejvyšších severních našich krajů zamlouvá se jí 
každý proti jihu obrácený svah, byť i příkrý. ] est to jediný strom neb 
keř ovocný, který možno pěstovati na příkrých svazích. Půdu miluje 
sušší, teplou, kyprou, i když jest štěrkovitá, jenom když jest částečně 
drobnou prstí proložena. I v docela mělkých půdách se dobře daří. Roste 
však též v půdách vazčích a vlhčích; není však úrodný; nasazuje mnoho 
květů, které však neoplodněné opadávají. 

Vzrůst. Roste dobře, tvoří kulovitou, menší, hustou korunu, sestávající ze 
slabé kostry větvové, ze slabých, dlouhých letorostů a malého listu. 

a ~~=~o~~~!u. Pěstuje se jako vysokokmen, polokmen a zákrsek každého tvaru. 
Obzvlášť se doporučuje ku pěstování jako keř pravokořenový. Tato od
růda má totiž tu vlastnost, že tvoří mnoho odnožů, které tvoří kořeny 
samostatně a možno je pak odděliti od matečného stromu a použíti jako 
samostatné sazenice. Na teplém, výslunném místě jest at vysokokmen 
ať keř nadmíru úrodný. Kvete každoročně velmi bohatě, takže se podobá 
obrovské bílé krásné kytici. 

/' 

ovoce. Ovoce rodí prostředně veliké, pravidelně kulaté. Zvlášť dobře vy-
vinuté plody jsou poněkud zploštělé. 

s1011k:i. Stopku má polodlouhou a silnou. Barva plodu jest černočervená, slup-
ka lesklá a silná. 
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Dužnina jest velmi šťavnatá, jemná, dosti hutná, úplně temně zbar

vená, chuti příjemně sladko-nakyslé, význačně višňové. Není višně, 
p které by byla pravá višňová příchuť tak nápadně vyvinuta jako u této 
odrúdy. 

Uzrává koncem července neb počátkem srpna a drží se dlouho na 
stromě, aniž by pukala neb hnila. S česáním se má vždy vyčkati, 
jelikož v poslední době teprve nabývá pravé chuti a nalévá. Naše 
reprodukované plody byly vzaty se stromu poněkud předčasně. Není proto 
barva a vývin jejich takový, jaký by měl býti. 

Višně ostheimská jest z nejlepších višní trhových, která ne
jenom jako ovoce stolní, nýbrž hlavně jako hospodářské bývá hledána a 
dobře placena. ] est způsobilá k úpravě různých moučníků, k sušení, na 
výrobu vína a k nakládání likéru višňového . 

Višně ostheimská jest strom neb i keř, který má veliký význam 
v našem ovocnářství, neboť jest odrůdou, která roste ještě tam kde již 
žádný jiný druh neb odrúda ovocná neprospívá. Na Moravě máme obrov
ské plochy příkrých strání proti východu, jihovýchodu a jihu obrácených, 
které žádného užitku nepřinášejí. Na tyto stráně vysazovati višni ostheim
skou bylo by velmi účelné a přinášeJo by značného užitktl. Kultury takové 
by se daly s nevelikým nákladem založiti; zejména tehdy, kdyby se po
užívalo k výsadbě sazenic keřovitých. V zahradách domácích může býti 
pro svůj vzrůst a bohatý květ považován za strom okrasný a neměl by 
proto, kde se naskytuje sebemenší příležitost, u žádného pěstitele chyběti. 

Říha: »České ovoce«, díl II., čís. 21. Ostheimská višně. Ing. Dr. K~ 
Kamenický: i> Výběr tržních odrůd ovocných pro ČSR.<<, čís. 44. Višně 
ostheimská. 
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AMARELKA (MORELA) STINNÁ. 

a r~~;ri~ni. K amareJce královské druží se jako velmi dobrá višně amarelka 
stinná. Púvod odrúdy této nikdo nezná, rozšířena jest však ve všech ze
mích, kde se třešně pěstují. Mezi odborníky se vyskytuje pod jménem 
»lotovka« velmi často, jest to zkrácený název od německého pojmenování 
»třešně lotová«. Na Moravě se porúznu též pěstuje, a to jako »hamerle 
velká«. Na trzích se prodává zhusta za amarelku královskou aneb též pod 
jménem »kyselice«. 

Poloha a p4da. Pojmenování této odrůdy prozrazuje, že se daří na místech stinných; 
ovšem také i na místech slunečných. Pěstována na místech stinných při
náší plody později zrající, zato však mnohem větší. Daří se v půdě vazčí, 
vlhčí i chladnější. 

vzrůst. Strom roste bohatě, tvoří dosti vysokou korunu se svislými větvemi. 
List má hustý, zdravý, letorosty dlouhé, slabé, tečkované. 

a ~::~0~~~1!u. Pěstuje se jako vysokokmen nebo i jako zákrsek. Vysokokmeny se 
vysazují na svahy ke kterékoliv obrácené světové straně. Zákrsky v libo
volném tvaru možno použíti také k osázení rúzných míst. .Jest to snad nej
vhodnější odrůda ovocná pro osázení severních, severozápadních neb 
severovýchodních stěn v zahradách i nádvořích. V každém případě jest 
velice úrodná. Následkem zpožděného vývinu květů přináší skoro každo
ročně pěknou úrodu. 

ovoce. Plody amarelky stinné jsou veliké, tvaru kulovitého neb zdánlivě 

podlouhlého. Na obou stranách plodu jsou znatelné rýžky. 

stopka. Stopku má velmi dlouhou, tenkou, světle zelenou, na úpatí při kloubku 
jest velmi často i několik palístků. 

Barva. Barva slupky jest na výslunných místech tmavočervená, jinak čer-
vená, vždy nápadně lesklá, průhledná a jemná. 

Dužnina. Dužnina jest velmi šťavnatá, velmi jemná, červená, chuti občerstvu-
jící, vinné. Převládající kyselost není však nijak na újmu jemnosti ovoce, 
naopak činí je velmi pikantním a proto jest jako ovoce stolní velmi 
hledané. 
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Patří k nejpozdnějším višním. Dozrává v teplejších krajích v druhé 
polovici července, v krajích chladnějších a na stěnách proti severu obrá
c~ných začátkem srpna. Aby nebyly plody příliš kyselé, doporučuje se 
ponechati je co nejdéle na stromě. Ve vývinu plodů není u této odrůdy 
takového rozdílu, jako při mnohých jiných višních, a to proto, že bývají 
ponejvíce nasazeny po jednom, nejvíce po dvou. česati se musejí opatrně, 
aby se stopky s peckou z plodu nevytrhaly. 

Na trhu, jako pozdní višně, platí se vždy draze, zejména je-li dodána 
na trh nepoškozená a ve slušném obalu. V domácnostech se zužitkuje 
většinou jako ovoce stolní, ale je i pro zavařování velice způsobilou. 

Poněvadž amarelka stinná nevyžaduje při pěstování zvláštní péče, 
v každém tvaru dobře roste, měla by býti více rozšiřo.vána. Též okol
nost, že se daří na stinných místech, má býti pohnutkou pro její rozšíření. 
Kolik stěn, plotů v zahradách a nádvořích obrácených pro.ti severní straně 
doposud holých by mohlo býti využitkováno touto odrůdou! 

Říha: ))české ovoce«, díl II., čís. 27. Amarelka stinná. Ing. Dr. K. Ka
menický: ))Výběr tržních odrůd ovocných pro ČSR.«, čís. 47. Morela 
stinná. Dr. StolI: »Oster.-ung. Pomologie«, tab. XLIX., čís. 4. Grosse spate 
MoreIIe. 

\ ,„~~. ·~ 
.... _:.<"__..· 
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SLÍV A ZELENÁ RA NNÁ. 

Ríci možno o této s lívě, že jest nejcennější mezi slivami vůbec, ani 
její matka královská zelená velká se jí, co se týče jakosti , nevyrovná. 
Tato vzácná odrůda pochází dle všeho z Francie a bezpochyby jest to 
semenáč slívy velké zelené. Není z nejstarších odrůd, ale přes to vše 
se velmi rychle rozšířila po všech krajích, kde ovocnářství provozováno, 
a dnes již každý snad zná i v našich krajích „zelené ryngle''. Rychlé roz
šíření i do nejodlehlejších končin, kde se též pěstuje, dokazuje, jak cennou 
odrů da jest. 

Strom miluje polohu chráněnou proti severním větrům, půdu vazčí, 
úrodnou a teplou; v našich všech krajích mč1že se pěstovat i s dobrým pro
spěchem. Ve školce ros te dosti bujně a tvoří i pěkné rovné kmeny, tak že 
není nutno jej pěstovati mezi šlechtěním. 

l~oste mírně a proto jest velmi úrodný; není roku, v němž by nerodil. 
Letorosty má kratší, hustě si lným i pupeny posázené a list hustý a silný. 

stanoviště Vysazuje se vždy jen do zahrad domácíct1; pro veřejná místa se 
a tvar stromu. -

Ovoce. 

Stopka. 

Barva. 

O u žni na. 

Dozranl 
a česanl . 

Zužitkovanl . 

nehodí. Pěstovati jej možno v každém tvaru; jako vysokokmen neb polo-
kmen neb i zákrsek kteréhokoliv tvaru jest stejně úrodný. 

Ovoce rodí prostředně velké, kulaté. Od stopky k vrcholu plodu se 
táhne v íce neb méně hlubolfa rýžka, která plod v nestejné poloviny dělí. 

Stopka jest krátká, silná a jest v mělkém důlku. 
Barva plodu jest zelená, při úplném uzrání nažloutle zelená. Na slu

neční straně jest plod červeně tečkovaný neb i rozmytě načervenalý. Dle 
této červeně se lehce slíva rozezná od slívy zelené velké. Které plody 
nejsou na slunci, těm če rveň úp ln ě schází. 

Dužnina jest velmi šťavnatá, jako med sladká, dosti hutná, zvláštní 
příjemné, slívovité chuti, barva její jest zlatožlutá, nazelenalá. 

Zraje po 10. srpnu a udrží se po plném uzrání několik dní na stromě. 
Ku zavařování neb když se zasílá na delší vzdá lenost, češe se ještě 
úplně tuhá, k jiný m ú čel L'1m se nechá úplně dozráti. 

Na trhu jest velmi hledána a to hlavně proto, že j i hospodyně hojně 
zavařují a jiným způsobem nakládají. V každé domácnosti jest neoce
nitelnou; jest výborná jako ovoce stolní, dají se z ní upravovati dobrá 
povidla, suší se dobře, hodí se na úpravu prunelek, jest dobrá do těsta, 
zkrátka hodí se pro všechny zpL'1soby konservování. 

Slíva královská zelená ranná by neměla chyběti v žádné zahradě, 
neboť ona posky tne pro malého i velkého hojnost občerstvujících plodů. 
Připojí-li se pak k jakosti ovoce ještě velká úrodnost, pak není druhé od
růdy, která by se jí vyrovnala, a proto nechť každý, kdo má místa ve 
své zahradě jen pro jeden strom slívový, sází tuto odrů du. 
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SLÍV A ZELENÁ VELKÁ. 

Púvš~~e~{oz- Velice podobná jest slívě královské zelené ranné a zamenuie se 
s touto v mnoha a mnoha případech . Celá řada pěstitelů nečiní žádného 
rozdílu mezi těmito odrůdami, a přec, sledují-li se blíže vlastnosti obou, 
pozná se, že se značně od sebe liší, třeba tvarem a barvou sobě podobny 
byly. Velká slíva zelená jest staršího původu a není ani známo, kým byla 
vypěstována a rozšířena, leč dá se souditi, že dle pt°1vodního pojmenování 
francouzského kolébkou její jest f rancie. Rozšířena jest ve všech kon
činách světa, kde ovocné stromy se pěstují. Na Moravě jest též značně 
rozš ířena; l eč netěší se takové oblibě jako jej í dcera, slíva zelená ranná, 
zajisté že ne bezdůvodně. Porovná-li se v našich krajích í1rodnost obou 
těchto odrůd, pak se každý rozhodne pro slívu zelenou rannou a mimo to 
ještě jinak předčí tato slívu velkou zelenou. V sousedních našich sever
nějších zemích jest oblíbenější zase slíva velká zelená. 

Pol oh aa pilda Strom daří se lépe v poloze chladnější a pt°1dě vazčí, v našich kra-
jinách vinorodých, půdách lehčích není jak náleží úrodný a plody jeho 
červivějí a klovatí, proto nutno proň v těchto krajinách voliti místa vlhčí 
a chladnější. Půdu miiuje ovšem jako všechny větší odrůdy sliv tučnou. 

vzrúst. Vzrůst jeho jest velmi bujný, tvoří velkou, zdravou korunu. Letorosty 
má silné, nepříliš dlouhé, hladké, se silnými pupeny. List mívá velký , 
silný, hladký, silně žilkovaný. V mládí není úrodný pro silný vzrůst, 
později však vše vynahradí, neboť jest pak nadmíru plodný. 

a ~!:~ 0;i~;~ u . Pěstuje se v každém libovolném tvaru; jest í1rodný jako vysokokmen 
i jako zákrsek kteréhokoliv tvaru . Vysazuje se do zahrad domácích , po 
případě i štěpnic otevřených. Ve školce nápadně bujně a rychle roste; 
kmeny tvoří silné a rovné. 

ovoce. Ovoce rodí skorem velké, kulaté. V dobré půdě mívá ovoce ještě 
o něco větší, než jest znázorněno na přiložené reprodukci. 

stopka. Stopku má kratší, s il nou, dřevnatou , rez ivou, která se nachází v úz-
kém a mělkém důlečku. 

Barva. Barva plodu jest při úplném uzrání nažloutlezelená a na sluneční 
straně namnoze červeně tečkovaná. Slupka jest jemná, tenká , těžce se 
od dužniny odlupující a velmi jemně ojínělá. Zhusta se na slupce vy
skytuje síťovaná rezivost. 

Dužnina. Dužnina jest barvy nažloutlé, velmi jemná, šťavMatá, chuti sladké, 
delikátně okořenělé a odlupuje se od pecky. 

oozrán1 Dozrává počátkem září a v krajích chladnějších až v polovici září. 
a č esán i. 

Na stromě pukne jen zřídka a když se tak stane, stane se následkem sil-
ného vývinu cukru, kterému jemná slupka podlehne. Česati se může po
stupně, jelikož plody též postupně dozrávají. Jelikož se tato odrůda na 
trh u prodává na zavařování, jest nutno ji česati ještě tuhou. 

zužit kováni. Na trhu tak jako ranná slíva zelená má velmi dobrý odbyt jako ovoce 
stolní i hospodářské. Továrny na výrobu ovocných konserv dávají před
nost této slívě před zelenou rannou a to z toho důvodu, že ona při zava
řování podrží spíše barvu nazelenalou a jest větší. Pro sušení a výrobu 
prunelek nemá však oněch dobrých vlastností jako slíva zelená ranná. 
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MIRABELKA MALÁ ŽLUTÁ. 

Slívovitých odrůd málo se vyznamenává tak znamenitými vlast
nostmi jako právě tato odrůda, a to zejména . pro účely hospo
dářské v našich domácnostech . Pěstuje se v našich domácích zahradách 
od pradávných dob. Ani její původ není znám. Pěstovati by se měla ve 
větší míře , a jestliže není doposud tak rozšířena, jak by toho zasluhovala, 
bude toho příčinou asi okolnost, že jest maličká a naši pěstitelé se zvlášt
ní zálibou vyhledávají slívy nápadně veliké; který z nich seznal ony dobré 
vlastnosti stromu i ovoce mirabelky malé, ten pěstuje a rozšfruje dále 
tuto nad míru cennou odrůdu. 

Strom mirabelky malé jest velmi skromný ve svých požadavcích, 
daří se v polohách nízkých i výše položených, takže jej lze pěstovati ve 
všech šesti obvodech na Moravě s výsledkem vždy dobrým. Ani v půdě 
není vybíravým; roste . dobře v půdě suché, lehké i v půdě těž_ší a vlhčí. 
Dle skromných požadavků se dá souditi, že je púvodu planého podobně 
jako mirabolanka a p. 

Vzn'lstu jest slabého, vyvinuje malou korunu, zaujímá následkem 
toho v zahradě malou plochu a lze jej pěstovati v sebe menší domácí za
hrádce. Letorosty tvoří četné, slabé a vyžaduje proto koruna piiného pro
řezávání. List má malý a hustý. Při svém slabém vzn'.'1stu jest ovšem 
velmi úrodný. Úrodnost tuto též dokazuje věrné vyobrazení připojené. 
Mateřský strom reprodukované větevky s plody byl celý tak plody oba
len , jak vyobrazení naznačuje. 

Pěstuje se jako vysokokmen, polokmen i zákrsek, při všech těchto 
tvarech jest stejně úrodný. Pro malé domácí zahrádky se doporučuje jej 
pěstovati jako polokmen neb zákrsek keřovitý bez jakéhokoli přesného 
řezu. Pěstuje ~e jen v zahradách domácích. 

Ovoce rodí malé, mírně podlouhlé neb i kulaté; obyčejně rodí plody 
v chumáčích stejně vyvinuté. · 

Stopka jest krátká, slabá, vlnatá a jest v di'.Uku mírně prohloubeném. 
Barva plodu jest světle neb zlatožlut:i; u plodů slunci vystavených 

jsou na ozářené straně četné tečky červené. Slupku má silnou a neolu
pující se. 

Dužnina jest jemná, přece dosti hutná, přiměřeně šťavnatá, žlutá, 
chuti sladké a vonné. Velice cenná vlastnost dužniny jest také, že se od 
pecky velmi dobře odlupuje. 

Uzrává v polovici měsíce srpna postupně, a jelikož jest malá a v chu
máčích, protřásá se k denní potřebě na plachty pod stromem prostřené. 

Pro zavařování češe se ještě tuhá, jinak se nechá na stromě dobře 

dozráti. 
Pro každou domácnost jest neocen itelná; jest zpúsobilá tak dobře 

ku požívání jako ovoce čerstvé, jako k úpravě všech možných konserv; 
suší se, upravují se z ní známé prunelky, zavařuje se, hodí se k úpravě 
povidel i likérů. Továrny na výrobu ovocných konserv, kde jen mohou, 
za nejvyšší ceny ovoce toto skupují. 

Slabý vzrůst stromu a pak malý vývin koruny dovolují pěstování 
jeho i v nejmenších zahradách domácích a proto by neměl v žádné 
chyběti. 
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MIRABELKA Z NANCY. 

PiivWe~t'.·oz· K malé žluté mirabelce řadí se dobře mirabelka z Nancy, úplně se jí 
vyrovná a v mnohém ji též předstihuje. Jsou pěstitelé , kteří malou mira
belku pro slabý vzrůst a malé ovoce nepěstují, ti najdou náhradu v této 
odrůdě, jelikož má vzrůst silnější a ovoce větší. 

Odkud tato odrůda pochází, není známo; dle pojmenování by se 
zdálo, že jest původu francouzského, leč není to zjištěno. Rozšířena jest 
iiž ve všech zemích, kde ovocnářství má svou půdu, a jest totožnou s tak 
zvanou mirabelkou dvojitou. Na Moravě se též již vysky tuje a na-
zývají ji „malý špendlík" . Však nesmí se nikdo tímto názvem říditi, 
jelikož se pod ním v mnoha případech skrývají méně cenné, žluté, trpké, 
nahořklé, zašpičatělé, kadlátkovité slívy. Vyobrazení naše jest yěrné a lze 
se nadíti, že každý, kdo se zvlášť o mirabelky zajímá, dobře vystihne 
rozdíl mezi touto a jinými žlutými slívami. 

Potohaa půda. Strom potřebuje polohu teplejší, má-li ovoce jeho býti jakosti dobré. 
Půdu má též raději teplejší a kypřejší, než chladnou a vazkou ; jest v po
žadavcích o něco neskromnější než mirabelka malá, žlutá. 

vzrůst. Vzrůstu jest prostředně silného. Korunu tvoří jehlancovitou, silně 

větvemi a letorosty prorostlou, která proto pravidelné prořezávání vy
žaduje. Letorosty má nápadně dlouhé, slabé, barvy šedé a poněkud drsné. 
List jest větší než u mirabelky žluté, malé a není tak hustě na letoro
stech nasazen. V prvních letech není strom úrodný, až později rodí velmi 
hojně, přece však ne tak jako mirabelka malá žlutá. 

stanov iště Pěstovati se může jako vysokokmen, polokmen, jehlanec i zákrsek 
a tvar stromu. 

keřovitý; nejlepší z vyjmenovaných tvarů pro zahrady jsou polokmen a 
zákrsek keřovitý. Lákavost ovoce a slabší vzrůst stromu dovolují vysa
zování jeho jen do zahrad domácích. Pro případ, že pěstována by byla 
odrůda tato ve větší míře k účelům továrním, by lo by ovšem možno ji 
vysazovati i do zahrad otevřených. 

ovoce . Ovoce rodí malé, přece však větší mirabelky malé žluté, podlouhlé, 
kulaté, bez zvlášť znatelné rýžky na straně přední. 

stopka. Stopku má krátkou , až prostředně dlouhou, silnou, drsnou, zelenou 
a sedí v docela mělkém důlku. 
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Barva plodu jest světl e žlutá a u některých, slunci zejména vysta
vených plodú červeně tečkovaná. Slupka jest tenká, jemná, olupující se . 

Dužnina bývá hutná, dosti šťavnatá, žlutá, chuti velmi sladké, švest
kovitě okořeně!é. Dužnina se od pecky odlupuje právě tak dobře jako 
u mirabelky malé žluté. 

Uzrává v polovici měsíce srpna a vydrží dlouho na stromě, aniž by 
pukala neb jiné zkáze podléhala, při úplném uzrání kape se stromu 
jako mirabelky vúbec. Češe se jednotlivě neb se též otřásá. 

Na trhu jest tak oblíbena jako mirabelka malá žlutá, a snad by našla 
větší odbyt než tato, protože jest větší. V domácnostech se používá za 
čerstva, zavařuje se, upravují se z ní prunelky a suší se. 

Tato mirabelka má dobrou budoucnost, bude pěstiteli hledána a 
malá mirabelka žlutá nalezne v ní silného konkurenta. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česáni. 

Zužitkováni. 
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SLÍV A AL THA~OV A. 

Slovanské země maj í značný počet původních svých odrůd ovoc-
ných, a mezi tyto patří též tato slíva. Byla vypěstována na statku hra
běte Altana ve Svojšicích a tehdejším pěstitelem ku poctě majitele statku 
pojmenována „Slí' a královská Altanova". V některých krajích ji nazý
vají též prostě „h rabě Altan". Pro svoje znamenité vlastnosti jak stromu 
iak i ovoce rozšířila se velm i rychle ve všech končinách ovocnářských. 
Na Moravě se též pěstuje v zahradách domácích jako ovoce stolní. 

Poloha a plícta. Strom daří se v teplých i chladnějš ích polohách, nejsou-li tyto prud-

Vzr~st. 

kým větrům vystaveny . Ve všech šesti obvodech našich může se na po
někud chráněných místech pěstovati. Půdu žádá tučnou, ne suchou ani 
mokrou, ve vlhké půdě trpí ovoce hnilobou a v such é strom žloutenkou. 
Větší procento vápna v p11dě ovšem, jako u většiny jin)ích sliv, zvlášť 

přisp ívá k výv inu a zdraví stromu a jakosti ovoce. 
Vývin stromu jest bujný, tvoří ploše kulovitou. nepříliš hustou ko

runu; kmen má silný a rovný. Letorosty tvoří dlouhé, přiměřeně si lné, 
hladké, hnědé a šedě skvrn ité. List má velký, nerovný. Jest to strom 
velm i úrodný, každoročně rodí mnoho a stejně vyvinutých plodů. Za 
vlhkého počasí se někdy stává, že pro příliš li stnatou korunu plody v ko
runě hnijí. Ve školce roste bujně, jednoroční očkovanci dosahují mnohdy 
výšky vysokokmenu. 

a ~t:;~~~š01~u . Pěstuje se v zahradách domácích jako vysokokmen, polokmen a 

Ovoce. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česanl. 

Zužitkováni. 

jehlanec. 
Ov oce rodí prostředně velké, až velké, kulaté, bez nápadné rýžky. 
Stopku mívá polodlouhou, slabší, zelenou a narezivěle skvrnitou, 

která vězí v mělkém a širokém důlku. Stopka nedrží dobře na stromě a 
za \'ětrného počasí plody opodávají. 

Barva plodu jest krvavě červená a na sluneční straně až hnědočer
vená. V červeni jsou velmi četn é, nenápadné, žluté tečky; místy se ob
jeví též někdy rezivá skvrna. Nádech modrý dodává plodu zvlášf pěknon 
barvu. Slupka jest tenká a jemná. 

Dužnina jest z l atož lt ~ti, hutná, přece velmi šfavnatá a od pecky se 
:ehce odlupuje. Chuť má sladkou, mírně nakyslou a okořenělou '. Některý 

rok za chladného a vlhčího p očasí jsou plody v odnaté a dužnina zahnívá. 
Uzrává koncem srpna a 11 edrží se dlouho na stromě, musí se česati, 

pokud jest ještě tullá v krátké době, poněvadž rychle dozrává; úpln ě 
uzrálá jest pro dopravu choulostivá. Pro delší dopravu se nehodí, leč 

bývá za to na domácích t rzích čile kupována a dobře placena. 
Ponejvíce se používá v domácnostech j.ako ovoce stolní, oloupána 

hodí se též dobře na přípravu pečiva. 
Slíva Altanova byla vypěstována semenem ze slívy velké zelené a 

mnoho dobrj'·ch vlastností má od ní a patří proto k nejlepším červeným 
slívám. 
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KRÁLOVNA VIKTORIE. 

Již pojmenování této odrůdy naznačuje, že asi pochází z Anglie, kde 
některý pěstitel ji ku poctě velké královny Viktorie pojmenoval. Kdy 
se tak stalo, není známo. V Anglii, Americe a Prancii jest velice rozší
řena a mnoho se používá na úpravu konserv ovocných. V jiných evrop
ských zemích se v posledních letech též v elice pěstuje, zvlášť v Německu 
se mnoho stromů vysazuje. Na Moravě není doposud tak známou, jak 
by toho zasluhovala, ačko l iv jest to slíva velmi ozdobná a při tom i dobrá. 
Mezi červenými slívami jest tato nejintensivněji červeně zbarvena, byl'ó 
proto nutno do normálního výběru odrl'1d ovocných zařadit některou 

pěknou a dobrou slívu barvy červené. 
Strom této odrůdy miluje polohu teplou, dle toho tedy se daří nejlépe 

v krajích níže položených a doporučen k pěstování v normálním výběru 
v I., II. a III. obvodu. Půdu žádá úrodnou, teplou a kyprou. 

Vzrůst má velmi bujný, tvoří zpříma vyvinující se vysokou korunu 
a zdravý, hladký, rovný kmen; větve v koruně silně přiléhají. Letorosty 
má dlouhé, silné, plstnaté, barvy šedě nahnědlé. List mívá skorem velmi 
velký, tmavozelený, na spodní straně vlnatý. Přes svůj silný vzrůst jest 
nadmíru úrodná; celé chomáče plodů visívají po celé délce větví. 

stanoviště Dá se pěstovati jako vysokokmen, polokmen i zákrsek keřovitý, nej-
a tvar stromu. 

Ovoce. 

Stopka. 

Barva. 

Dužn ina. 

Dozrán l 
a česáni. 

Zu žilkován i . 

lépe však se hodí pro pěstování polokmeníL Vysazuje se jen do zahrad 
domácích .. 

Ovoce rodí prostředně velké, až velké, tvaru elipsovitého; rýžka dělí 
obyčejně plod ve stejné poloviny; některé plody jsou po obou stranách 
poněkud sploštilé. 

Stopku má prostředně dlouhou, silnou, plstnatou a jest v mělkém 
důlku. 

Základní barva plodu jest zažloutlá a jest kryta po většině krásnou 
červení, takže základní barva jen částečně na straně od slunce obrácené 
proráží. V červeni jsou četné tečky bílé a tmavočervené. Celý plod jest 
ojíněn modře, což mu dodává neobyčejné krásy. Slupka jest tenká, jemná 
a dá se dobře oloupati. 

Dužnina jest jemná, šťavnatá, poněkud chruplavá, zlatožluté barvy 
a chuti sladké, navinulé, švestkové a vonné. 

Uzrává koncem srpna a drží se na stromě jen několik dní, nepuká 
však. Při úplném dozrání poškozují ji na stromě velmi mnoho vosy. Ně
který rok za vlhčího počasí také prohnívá. Češe se, pokud jest ještě tuhá, 
aby při dopravě na trh neb v domácnosti netrpěla. Pro trh se ponechá 
ojínělá aneb se otře opatrně; otřená jest též velmi úhledná. 

Na trhu se prodává ponejvíce jako ovoce stolní. V domácnostech se 
zužitkuje i k různým jiným účelllm: upravuje se z ní pečivo, dá se za
vařovati, na povidla zpracovati a jest i velmi způsobilá na vj'Tobu 
slívovice. 

Pro zdravý a silný vzrůst stromu, neobyčejnou úrodnost jeho a vý
tečnou jakost ovoce mělo by se mnohem větší množství stromů této od
růdy vysazovati. 
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SLÍV A MARHULO VITÁ (MERU1v K.OVITÁ). 

Původ této odrůdy není znám; bude to jedna z nejstarších, jelikož 
jest velmi rozšířena po· celé Evropě. V našich zahradách se objevuje též 
zhusta, zejména velice v zahradách vrchnostenských. Který pěstitel po
znal dobr( vlastnosti této slívy, ten jí nedá vymizeti ze své kultury, na
opak přičiní se o její rozšíření. 

Strom se daří i ve výše položených krajinách, proto jej možno do
poručiti k pěstování do všech obvodů normálního vj'r běru. V půdě není 
vybíravý, roste dobře v každé vazčí a vlhčí, přiměřeně í1rodné půdě. 

Vzrůstu jest dosti bujného, tvoří ve lkou kulovitou korun u, silný, 
zdravý kmen, korunu mívá vždy velmi větevnatou a hustou. Větve v ko
stře korunové nejsou mnoho silné a při veliké úrodnosti se značně sklánějí. 
Letorosty tvoří dlouhé, ne silné, barvy světlohnědé. List má bohatý, pro
středně velký, lesklý, hladký, tvaru elipsovitého. 

stanoviště Pěstui·e se i"ako V'' Sokokmen i polokmen a zákrsek tvaru i"ehlanco-a tvar stromu. -' 

Ovoce. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česáni . 

Zužitkováni. 

vitého neb keřovitého. S dobrým prospěchem lze strom tento vysazovati 
do zahrad domácích i štěpnic otevřených . Nechť jest vysazen na které
koli naznačené místo neb nechť jest kteréhokoli tvaru, jest vždy velice 
úrodný. Některý rok se zdá, že více plodů než listf1 vyvinul. 

Ovoce rodívá prostředn ě velké, až velké; v krajinách nižších mívá 
ovoce až velké, ve vyšších prostředně velké. Reprodukované plody na
znač u jí plody prostřední. Tvar mívá kulovitý a někdy k jedné straně 
sražený, takže jsou půlky jeho nestejně velké. 

Stopka jest krátká neb polodlouhá, tenká, hladká, světle zelená a 
vězí v úzké a mělké proh lubince. 

Barva plodu jest světle žlutá, leč málokdy jest z této barvy co znáti, 
jelikož jest kryta živou, světlou červení, jenom plody více ve stínu se na
cházející jsou do poloviny červené a ostatní část jest žlutá. V teplých 
krajích plody vystavené plnéimu slunci bývají až tmavočervené . Slupka 
bývá si ln á, chuti dosti kyselé a při úp!'ném uzrání se dá loupati. 

Dužnina jest částečně chruplavá, šťavnatá, žluté až zlatožluté barvy, 
chuti sladké a příjemně vonné. Za počasí vlhčího slupka lehce puká, avšak 
dužnina při tom nehnije. 

Uzrává koncem srpna neb počátkem září, vždy nestejně, musí se 
proto česat i postupně. Pro trh i pro domácnost češe se, když počala měk
nout i; úplně uzrálá, ač má tuhou s lupku, při sebe menším tlaku trpívá. 

Na trhu se prodává jako ovoce stolní. V domácnostech se může 
zužitkovati také k úpravě různých příkrml'1. V tom případě, že by úroda 
byla velká a nebylo možno ovoce rychle v domácnosti zužitkovati, pak 
se doporučuje použiti je na výrobu slívovice, jelikož má vysoké procento 
cukru a výrobek bývá velmi dobrý. 

Meruňkovitých s liv jest několik odrl'1d, ku př. žlutá, broumovská a 
j. v., nejzpůsobilejší z nich pro naše poměry jest výše popsaná. Strom jest 
u nás vždy zdravý a velmi úrodný, doporučuje se tedy z meruňkových 
sliv voliti pro sadbu vždy tuto odrl'1du. 
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SLÍV A KIRKO V A. 

Mezi modrými slívami má prvé místo tato odrůda, která má svůj 
původ v Anglii. Odtamtud se rychle rozšířila po celé Evropě a se zvláštní 
zálibou ji majitelé školek- doporučují širšímu obecenstvu. Též u nás na 
Moravě jest již dosti rozšířena, leč doposud nikoli v té míře, jak by toho 
zasluhovala. Místo oněch různých kulaček bezcenných, kterých po
hříchu v našich zahradách se pěstuje velké množství, by mohla býti pě
stována tato slíva; větších požadavků než tyto na půdu ani na polohu 
nečiní. 

Poloha a puda. Strom jako u jiných odrůd jemných sliv, žádá polohu uzavřenou a 
teplou a daří se v kterémkoli našem obvodu, jestliže se vysadí do chrá
něných míst. Půdu miluje úrodnou, teplou a kyprou. V půdě chladné, 
těžké plody špatně dozrávají a na stromě hnijí. 

vzrůst. Vzrůstu jest bujného, tvoří dosti objemnou korunu. Letorosty tvoří 
silné a dlouhé; list elipčitý jest tuhý, hladký a lesklý. 

stanovi ště Pěstuje se jako vysoko- i polokmen, po případě i zákrsek kteréhokoli 
a tvar stromu . 

Ovoce. 

Stopka. 

Barva. 

Oužn ina. 

Dozránl. 

Zužitkován I. 

tvaru. U všech tvarů jest záhy a velmi úrodný. Vysazuje se do zahrad 
domácích, nikdy však do stromořadí volných, kde by byl vydán poško
zování. 

Ovoce rodí velké, kulaté, tvaru pravidelného, úhledného. Naše vy
obrazení jest velmi věrné a znázorňuje plody dobře vyvi nuté. 

Stopku mívá dlouhou, slabou, která jest v mělkém důlku stopečném. 
Barva silné, lehce se olupující slupky jest tmavofialová, silně ojínělá; 

často se vyskytuje na slupce částečná síťovaná rezivost. 
Dužninu má velmi šťavnatou, rozplývající, žlutozelené barvy a chuti 

příjemně sladké, aromatické; dobře se odlupuje od pecky, vlastnost to, 
která se u málo velkoplodých sliv vyskytuje. 

Uzrává počátkem září; na stromě se drží několik dní, aniž by pukala 
neb hnila. Poněvadž se používá ponejvíce jako ovoce stolní, jest zá
hodno, aby plody dobře na stromě uzrály. 

Na trhu jest pro úhlednost a výbornou jakost dužniny velice oblíbena, 
leč zpeněžení její trpí nevhodnou dobou, v kterou již trhy ovládá velké 
množství jiného ovoce. Pro delší dopravu se hodí, musí se ovšem česati 
ještě úplně tuhá, aby cestou netrpěla. BaH. se do košů a prokládá čerst
vým listem. Pro sušení neb pro jiný způsob konservování se méně hodí. 
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SLÍVA JEFFERSONOVA. 

Žluté slívy jsou u našich pěstitelli veli ce oblíbeny, a tu bylo nutno 
nějakou takovou sl ívu do normálního výběru odr č1d ovocných zařaditi. 

Ovšem vyh ledána jedna z nejlepších , a to jest slíva nadepsaná. Původu 
jest nového, amerického a pro svoji znamen itou způsobilost pro do
mácnosti rychle by la rozšířena v Evropě . Na Moravě se pěstuje jen sem 
a tam v novějších zahradách, lze však očekávati, že za nedlouhou dobu 
bude př ispěním školkářských závodč1 též u nás ve větším počtu pěsto 
vána. 

Poloha a puda. Strom vyžaduje polohu tepl ejší, proti drsn~·m ~everním větrům ch rá-

Vzrust. 

něnou ; takto se d a ří ve všech našich šesti obv.odech, když jest vysázen, 
jak již řečeno, do chrán ěn~· c h míst. Půdu žádá úrodnou, če rstvou, ne 
suchou, v půdách suchých zůstávají plody malé. 

V přiměřené poloze a půdě roste strom bujně, zpříma, tvoří silné, 
rovné, světl é letorosty. Korunu mívá vysokou, světlou. List má hladký, 
velký, široký, vzpř~mený. Ve školce roste v elmi bujně <'- vyvinuje 
v krátké době rovné a silné kmeny. 

stanoviště Pěstui·e se i·ako vysokokmen, polokmen i zákrsek keřovity'. Při kaž-a tvar stromu. 

Ovoce. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Oozránl 
a česáni. 

Zužitkováni. 

áém tvaru jest velice úrodný. Trpí však něco v íce k lovatinou než jiné 
odrůdy slívové a švestkové. Vysazuje se jen do zahrad domácích, poně
vadž rodí ovoce velmi krásné a tím lákavé. Vzrč1stem svým by se ovšem 
hodil i pro veřejná m·ista, leč nen í radno ho tam vysazovati. 

Ovoce rodí prostředně velké. tvaru vejčitého neb podlouhle kula
tého; v každém případě jest to tvar velmi pří j emný a (1 hledn)1 • 

Stopka jest polodlouhá, si lná, světl e zelená a trčí v úzkém, mělkém 

d čtlk u stopečném. 

Barva plodu jest zelenožlutá a při úplném dozrání zlatožlu tá a na 
s luneční straně načervenal8 él. tečkovaná, namnoze i rezivě sí [kovaná. 
Slupku má si lnou a dá se od dužniny lehce oloupnouti. 

Dužnina jest žlutá, velmi šťavnatá, chuti sladké, mírně nakyslé a ko
řenité; udrží se dlouho při svém uzrání, aniž by pukala neb moučnatěla. 

Uzrává počátkem měsíce září a možno ji postupně protrhávati po 
10 i více dní. Na stromě nehnije, i když je více plodů v chumáči. Pro tuhou 
slupku snesou píody dobře dopravu na trh, zejména pak ještě lépe, když 
se češou ještě tuhé. 

V domácnostech se zužitkuje jako ovoce stolní, hodí se všal\ také do 
pečiva a k zavařování. 

Američané při svých kulturách ovocných omezují se na málo nejlep
ších odrůd a, že právě mezi těm i to málo odn'.'tdami se nachází slíva Jeffer
sonova, dokazuje, že jest to skutečně odrL'1c!a, která 11cjvětšího rozšíření 
zasluhuje. 
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SLÍV A JERUZALEMSKÁ. 

Pu~~~0 ~1 .roz- Pro uvedený nadpis této odrůdy by se snad bylo lépe hodilo, kdyby 

Poloha a puda. 

Vzrilst. 

se napsalo švestka jerusalemská, nebof více se její vlastnosti kloní ku 
švestce než ku slívě. Poněvadž však všude se uvádí jako slíva, tedy i zde 
budiž jako slíva označena. 

Původ její není znám, není však plivodu starého a není tudíž ještě 

dosti rozšířena . U nás se pěstuj e ještě ve lice řídce, jen v novějších za~ 
hradách ji lze nalézti . Až pěstitelé poznají dobré vlastnosti její, pak rychle 
se bude rozšiřovati také v našich zah radách. 

Strom daří se všude tam, kde se daří naše švestka domácí, není tedy 
vybí ravý v poloze ar.i půdě, ovšem pěstován-li v poloze teplejší, rodí 
ovoce chutnější. 

Strom roste bujně, tvoří objemnou, širokou, hustě rozvětvenou 
korunu. Letorosty má hladké, dlouhé, siln é, se silnými, vypouklými pu
peny. List mívá úzký, dlouhý, špičatý a hladký. Ve školce roste dobře 
a tvoří rovné, silné kmeny. 

stanoviště Pěstuje se jako vysokokmen neb zákrsek keřovitý, pro polokmeny 
a tvar stromu. se méně hodí, jelikož tvoří rozházenou, š irokou korunu. Vysazovati se 

Ovoce. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česáni. 

Zužitkován i. 

m11že do zahrad domácích neb i na veřejná místa, jako jsou otevřené 
sady, obruby palouků. Podél cest neb silnic se nevysazuje. 

Ovoce rodí velké, tvaru švestkovitého, podobá se velice ovoci 
švestk:r cukrové; některé plody bývají více vejčité, jiné zas podlouhlé a 
zašpičatělé. V půdě úrodné bývají plody nápadně veliké a tvaru nápadně 
se lišícího do p l odů ve slabší půdě pěstovaných. 

Stopku má dlouhou, tenkou, zelenou, mírně vlnatou, která jest v měl

kém dů lku . 

Barva plodu jest temně fialová, modře ojínělá; plody rostlé ve stínu 
neb v chladné půdě nenabývají barvy tmavofialové, nýbrž zlistávají tma
vočervené. Slupka b)1 vá tuhá, silná a dá se lehce oloupati při í1plné zra
losti ploclův . 

Dužn ina jest šfavnatá, tuhá, ladkonavinulá, vůně i chuf připomíná 
veli ce na dobře vyzralou švestku domácí. Dužnina se dobře odlupuje od 
pecky. 

Uzrúvá počátkem září a v krajinách výše položených v polovici září. 
Na stromě se drží dosti dlouho, aniž by za počasí nepříznivého pukala. 
K účellim tržním se češe, pokud jest ještě tuhá, pro domácí potřebu se 
nechá na stromě dozráti. 

V domácnosti se používá jako ovoce tabulové, leč hodí se i k jiným 
účel ům, právě asi tak, jako švestky domácí. 

Pro svoji úrodnost velkou a zpťisob ilost k hospodářským účelům 
zasluhuje slíva jerusalemská, aby byla pěstována v rozměrech největších. 
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LÍVA JERU ALEM KÁ. 
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ŠVESTKA BRNÉKSKÁ. 

Nejrannější, po případě i nejpozdnější odrlicly kteréhokoli druhu na-
šich ovocných stromů jsou vždy na trhu hledanější a lépe placeny, než 
odrltdy středního dozrávání; zejména odrL'1dy švestkovité ranné jsou 
velmi ceněny; o tom jsme nabyli přesvědčení, když se začalo psáti a 
reklama dělati švestce btihlské. Tehdy mnoho stromli objednáváno a sá
zeno v našich krajích v domněnce, že jest to nejrannější švestka. Nyní 
však jest známo, že není tato odrůda nejrannější a pěstuje se u nás mnohem 
rannější odrůda, a to jest švestka brněnská. Dle jména a jiných okolností 
jest to odrlida původu moravského. Dosud nebyla v žádné knize ani v od
borných listech ani v cenníku tu- i cizozemska popsána neb uvedena. 
Není též známo, že by v některé jiné zemi mimo Moravu se pěstovala. 
Kdo švestičku tu vypěstoval neb jak dlouho se již pěstuje. není známo. 
Rozšířena jest hlavně kolem Brna a Tišnova, avšak i v jiných krajích se 
objevuje. Na trzích ji nazývají „brněnka" nebo „špendlíček modrý" , 
„špendlíky" však jmenují se i jiné podlouhlé , modré, červené a žluté 
odrlidy. 

Strom se daří v každé poloze, jest otužilejší než švestka domácí a 
jiné podobné odrlidy. Ve vyšších krajích, v chráněných místech, kde 
kadlatka obyčejná nedozrává a strom krní, daří se ještě dobře. Snáší též 
dobře teplé a suché vinorodé polohy. Půdu žádá vlhčí, vazčí a přimě-

řeně úrodnou. V půdě písčité nerodí patřičně. 
R.oste v mládí i stáří živě, tvoří kulovitou, dost objemnou, prů

vzdušnou, lehkou korunu. Kmen jakož i kostra korunová jest slabší. Leto
rosty má slabé, dlouhé, ojínělé, řídce nasazené. List jest prostředně velký, 
slabý, podlouhlý, tupě zašpičatělý, tmavozelený, velmi lesklý a stopka 
jeho jest nápadně dlouhá. Kvete každoročně bohatě, květy nejsou tak 
choulostivy jako u jiných švestek a proto přináší ročně bohatou úrodu. 
Ovoce nenasazuje v chumáčích, nýbrž stejnoměrně po celé koruně 
rozděleno. Tak, jak reprodukce ukazuje, bylo roku 1905 po celé koruně 
tolik plodli nasazeno, že se mohlo říci, že má více plodů než listí. 

Stanoviště Jelikož má velmi ranné .ovoce, nutno ji vysazovati jen do zahrad do-a tvar stromu. 

Ovoce. 
mácích a štěpnic. Sází se jenom ve tvaru polo- a vysokokmenném. 

Ovoce rodí malé, tvaru právě takového jako švestka domácí; jenom 
se zdá, že jest o něco špičatější, poněvadž jest malé. 
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Stopku má poměrně dlouhou, tenkou, zeleno u, trčí pak v malém 
dolíčku. 

Barva plodu jest tmavomodrá, bílošedě ojínělá. Slupka jest tenká, 
jemná, není trpká a dá se od dužniny dobře odloupnouti. 

Dužnina jest velmi jemná, hutná, šťavnatá, zlatožluté barvy a chuti 
velmi příjemné, sladké, navinulé a švestkovité. Co do chuti liší se od 
domácí švestky jenom tím, že jest o něco sladší. 

Uzrává v polovici července a v letech vlhčích a chladnějších až kon
cem července; na stromě se udrží asi 14 dní, aniž by pukala neb hnila, a 
vadne ke konci podobně jako švestka domácí. Na trhu se objevuje tedy 
ze všech švestek nejdříve a poněvadž jakost má stejnou jako švestky 
domácí, jde velmi dobře na odbyt. Česání, bálení a zasílání jest podobné 
jako u obyčejné švestky. Dříve očesaná snese dobře každou dopravu a 
možno ji čítati za velmi dobré ovoce pro vývoz do severnějších krajin. 

V domácnostech ji lze zužitkovati jako ovoce čerstvé, pro úpravu 
příkrmů, zavařuje se a vaří se z ní povidla. Naše reprodukce věrně zná
zorňuje tuto odrůdu, viděti na ní i přezrálost plodů, která se za velikého 
sucha r. 1905 předčasně dostavila. 

Kterému pěstiteli záleží na kadlátce nadmíru úrodné, nejrannější, 

velmi dobré, ať pěstuje místo všech jinýcb, třeba nejlépe doporučených, 
jenom tuto odrůdu. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česáni. 

Zužitkováni. 
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ŠVESTKA BUHLSKÁ. 

Pro naše vyšší polohy, kde domácí kadlátka každoročně neuzrává, 
bylo nutno pojati do normálního výběru odrůd ovoc11)'1 ch a doporučiti pro 
pěstování nějakou odrůdu kadlátkovou, která naší domácí kadlátce nej
více se podobá tvarem a jest též takové jakosti. Taková odrůda nalezena 
ve výše jmenované. Není to odrůda nová, pěstuje se již od dávných dob 
v okolí Biihlu v Badensku v Německu. Vyvinula se bez zvláštní pomoci 
umělé během dlouholetého pěstování, a když od odborníků poznány dobré 
vlastnosti její, doporučována pak pro širší pěstování. 

Rozšířena jest již značně, ale jen jednotlivě; větších, starších kultur 
mimo Badensko doposud není. Na Moravě se pěstuje taktéž již po různu 
v zahradách domácích a pak na některých místech na Valašsku ve vol
ných stromořadích za (1čelem vyzkoušení této odrůdy. Když se tak dobře 
osvědčila po dlouhou dobu v krajích Badenska a tamějšímu obyvatelstvu 
přináší veliký užitek až do dnešního dne, lze se nadíti, že též u nás, ze
jména v hornatějších krajinách, se dobře osvědčí. 

Poloha a pilda. Strom se daří i ve vyšších a hornatějších krajinách, ovšem nutno jej 
zde chrániti před přímými severními větry. Půdu žádá pravou švest
kovou, t. j. vazčí a dostatečně úrodnou. 

vzrůst . Vzrůstu jest silného, tvoří velmi hustou, kulovitou korunu. Leto-
rostů vyvinuje mnoho a jsou silné, dlouhé, zelenošedé barvy a dobře 
do podziinku vyzrávají. List má kratší a o něco širší než u švestky domácí. 
Celé vzezření stromu jest proti naší kadlátce divočejší, což jest asi pří

činou, že se mu u nás dobře daří. Úrodný jest každoročně; v mládí ovšem 
roste silně a nerodí tolik a tak pěkné plody, jako za několik let po vy
sazení. Ve školce roste velmi bujně, tvoří pěkné, rovné kmeny a lze ji zde 
dle zpráv bádenských nešlechtěn u přímo ze semene pěstovati. Rozmno
žovati ji však tímto zpl'1sobem by se v našich poměrech nedoporučo
valo , poněvadž by byla asi ve vzrůstu přílišně divokou a méně úrodnou. 
Uspěšnější jest ji ve školce očkovati neb štěpovati u samé země na 
vhodnou podložku. 

r::~~~~~~ua Vysazuje se do zahrad domácích i na místa veřejná, jako jsou sady 
otevřené, silnice, cesty a p. Pěstuje se jako vysokokmen neb polokmen, 
dle toho, na které místo se vysazuje; pro pěstování zákrski°1 se nehodí. 
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Ovoce rodí prostředně velké, poněkud vejčité; po přední straně se 
táhne po celém plodu mělká, široká rýžka, která dělí plod v pravidelné 
poloviny . Jak vyobrazení naznačuje, zamlouvá se velmi tvar plodu 
i barva jeho. 

Stopka jest podlouhlá, tenká, zelená a drží pevně na stromě i plodu. 
Barva plodu jest modročerná se si l n ě modrobílým nádechem. Slupka 

jest te11ká, jemná, dá se dobře při úplném uzrání loupati. 
Dužnina jest jemná, přece dosti hutná, šťavnatá, velmi sladká, chuti 

příjemné, švestkovité a barvy nazelenaložluté. 
Uzrává do 15. srpna, na stromě se udrží dlouho, nepuká, nýbrž po 

úplném uzrá11í na stromě vadne. Češe se opatrně jednotl i vě pro trh jako 
ovoce sto lní. Dopravu i na větší vzdálenost snáší bez zvláštního balení 
dobře a může býti považována za velmi dobré obchodní ovoce. 

Ježto jest to odrůda velmi ran11á, zužitkuje se ponejvíce jako ovoce 
stolní, l eč způsobilou jest i pro úpravu př íkrmů, sušení, zavařování, vý
robu povidel i slívov ice. 

Naše horské kraje v budoucnosti bude asi ov ládati tato odr11da, jestli 
tamější majitelé zahrad dovedou d obře ocen it dobré její vlastnosti. 

Ovoce. 

Stopka·. 

Barva . 

Dužn ina. 

Dozrání 
a Čclsáni. 

Zu žitkován i. 
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ŠVESTKA CUKROVÁ VELKÁ. 

Puvti~e~{oz- Doposud se v naš ich krajích pěstuj e ponei v1ce pro všeobecnou po-
třebu v domácnostech švestka obyčejná . Jiným od růdám nevěnována 
skorem žádn á pozornost a přece jest něko l ik odrúd švestkových, které 
zas luhují též pozornosti, neboť jsou mezi nimi takové, které se vyzna
č u j í zv láštní velikostí a ranností a třeba jeji ch jakost se nerovnala švestce 
obyčejné, přece, pokud tato trh neovládla, jsou na trzích velmi hledány. 
Nadepsaná švestka patř í k ranným, neboť mnohem dříve zraje nežli 
švestky j iné a má proto pro trh ovocný nemalý význam. 

Odkud pochází tato odrůda, není známo, tak jako u mnohých jiných 
dobrých odrůd švestkových. Rozš ířena j es t j iž ve lice, zejména v těch 

krajích, kde domácí švestka nepřevládá a kde pro vádějí se nové švestkové 
zák lady . a Moravě se též jednot l ivě pěst u je a dost i zhusta se na trzích 
objeví, Ječ zaměňu je se za švestku italskou; ovocnáři zovou ji švestkou 
franco uzskou, který mžto pojmenováním i švestku i talskou mín í. M ezi 
našimi pěst i teli jest též nedorozur.iění oh l edně těchto odrůd, pokud se 
če rvivosti týče; mnozí tvrdí, že švestka francouzská červaví, jiní tvrdí 
opak. obě strany mohou míti pravdu, neboť se zde jedná o dvě nh né od
n~1 dy , šves tka cuk rová méně če rvav í , kdežto ita lská červaví mnoho. 

Poloh a a p ~ da . Strom švestky cuk rové velké roste všude tam, kde se dobře daří 

Vzrů st. 

Stanov i ště a 
tva r stromu. 

Ovoce. 

šves tka domácí, n ečiní tedy žádných zv láštních nárokL'1 na půdu ani na 
polohu. Samo sebou se rozumí, že jako šv estka domácí též i tato od r L'1da, 
vysazena-li do humusov ité, tepl é, p řiměřen ě v lhké pL'1dy, mnohem větš í 

a sladší plody rodí. 

Vzrůst jej í jes t silný, tvoř í ve likou korunu , silný kmen i větve . Leto
rosty má silné, dlouh é, přím é , šedé, s dlouhý mi silnými pupeny. List má 
ve lk:ý, na povrchu lesk lý, po někud hrbolatý. Ce lé vzezření stromu upo
míná na strom slívy jeru salemské. Př i svém bohatém vzrůstu jest úrodný. 
obzv l ášť v pozd ějš ích letech . 

Pěstuje se jako vysokokmen a po lokmen, ovšem možno jej též pě
stovati jako zákrsek křov i tý . Vysazuje se do zahrad domácích i volných 
stromořadí. 

Ovoce rodí velké, tvaru vejčitého, po obou stranách jest plod splo
ště l ý, na povrchu t u pě h řebenov i t .Ý a na spodní st ran ě ry hou ve dvě ne
stejné pů lky dělený. 
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Stopka bývá polodlouhá, tenká, hladká, zelená a jest v šit o
kém důlku. 

Barva plodu jest při úplném uzrání černomodrá, otře-li se ojínělost, 
pozorovati jest četné žluté tečky a sem a tam rezivé skvrny. Slupka jest 
silná, pevná a dá se lehce oloupnouti. 

Dužnina jest šťavnatá, žlutá, silně žilkami prorostlá, chuti sladko
navinllré, příjemné; od pecky se odlupuje. 

Uzrává v druhé polovici měsíce srpna. Na stromě se drží dosti dlouho 
a proto se může česati postupně. Češe se, pokud jest ještě tuhá, aby lépe 
snesla dopravu na trh i do domácnosti. Jako ranná švestka má na trhu 
vždy dobrý odbyt a docílí se za ni každoročně velmi slušná cena. 

V domácnostech se zužitkuje ponejvíce jako stolní ovoce a na 
úpravu různých pokrmů. Pro sušení, úpravu povidel neb pálení slivovice 
se nehodí tak jako švestka domácí; ani její hutnost, cukrnatost a jemná 
kadlátková příchuť se domácí švestce nevy rovná. 

Stopka. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česáni. 

Zužitkováni. 
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ŠVESTKA ITALSKA. 

V kruzích odborných se stále uvažuje, zdali by se dala naše domácí 
již sesláblá švestka nějakou jinou, leč těchže vlastností a robustnějšího 
vzrůstu a větší velikosti, nahraditi. Po delších pokusech s mnoho rliz
nými odrůdami švestkovými seznáno, že švestka italská ze všech ostat
ních by asi částečně kladeným požadavkům vyhovovala. Není však na
děje, že naši švestku domácí nahradí. Přes to vše přece švestka italská se 
velmi rozšiřuje, ku př. v Bosně se v poslední době touto odrůdou vysazují 
ohromné plochy pozemků. 

Dle jména se k nám dostala z jihu, a to buď z Italie neb z jižní Fran
cie, kolébky to různých jiných cenných odrůd slívovitých. Rozšířena jest 
u nás již značně, ponejvíce pod jménem kadlátka francouzská. Vysky 
tuje se ve starších i v novějších kulturách, v zahradách domácích i na 
místech volných. 

Strom miluje chráněnou, teplejší polohu a úrodnou, ne příliš kyprou a 
suchou půdu, roste také dobře i v polohách drsnějších, avšak nerodí spo
lehlivě . 

Vzrůst má mnohem silnější nežli naše švestka domácí ; vyv inuje 
velikou, kulovitou, hustě větevnatou korunu. Letorosty tvoří dlouhé, 
slabší, šedé, nazelenalé. List má bohatý, velký, dlouhý, špičatý, po obou 
stranách poněkud plstěný. Úrodnost jeho jest dobrá, jenom že podléhají 
plody přílišné červivosti; jsou v některých letech případy, že dvě třetiny 
plodú jsou červivy. 

stanoviště Pěstu1·e se i·ako vysokokmen, polokmen i zákrsek keřovity', p1·0 i·iné a tvar s tro mu. 

Ovoce. 

Stopka. 

Barva. 

tvary zákrskové se nepoužívá. Vysazuje se do zahrad domácích, štěpnic 
i stromořadí, podél cest, příkopů, břehů atd. 

Ovoce rodí dosti velké, vždy větší než naše švestka domácí, tvar 
jeho jest elipsovitý, na hřbetě široký, čímž se liší nápadně od jiných odrůd 
švestek, které bývají na hřbítku hřebenovitější, spodní strana plodu jest 
též široká a širokou, mělkou rýžkou dělená. 

Stopka jest prostředně dlouhá, plstnatá, tmavozelená a jest v mělkém 
důlku. 

Barva plodu jest tmavomodrá, silně žlutě tečkovaná, nápadně silně 
modře ojínělá. Slupka jest tenká, jemná a dá se dobře olupovati. 
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Dužnina jest hutná, šťavnatá, chuti pravé švestRovité, sladké, mírně 
nakyslé a poněkud trpké. Jakost dužniny, třeba se mnoho podobala duž
nině švestky domácí, přec se jí nevyrovná, jest vždy o něco drsnější. 

Uzrává asi až 10 dní před uzráním švestky domácí. Není sice veli
kého rozdílu v době zrání, přece však se švestka italská následkem toho 
na trzích uplatňuje lépe nežli tato. Dozrává stejnoměrně, možno ji tudíž 
česati najednou. Pro silné ojínění, které základní barvu mnoho kryje, 
češou ovocnáři tuto odrl'1du velmi zhusta předčasně, ovšem vždy ku 
svému prospěchu. Takové ranné ovoce na městských trzích vždy velmi 
dobře se platí. Pro vývoz do Anglicka se švestka italská trhá, sotva že 
se zapaluje, v tomto případě to však nevadí, nebof v Anglii se ovoce to 
J1ez11žitkuje jako stolní, nýbrž se z něho upraví pověstné „Jam" (povidla 
ocukrovaná). 

Zuž itkuje se v našich domácnostech jako švestka domácí, slouží 
jako ovoce tabulové, upravují se z ní pokrmy různé, povidla a j. 
Zejména pro sušení jest velmi způsobilou, poněvadž se z ní vyrobí vý
robek velmi úhledný a konkurence schopný. 

Švestka italská neb i vlaška zvaná jest pro naše poměry odrl'1da 
velmi cenná a bylo by záhodno mnoho stromů vlašky vysazovati, po 
případě by se doporučovalo, v těch krajinácll, kde by pochybnost o do
brých vlastnostech této odrůdy panovala, vysazovati v jednotlivých ob
cích po několika stromech na zkoušku. 

Dužnina. 

O oz rán I 
a česáni . 

Zužitkováni. 
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ŠVE TKA !TÁLSKÁ. 
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ŠVESTKA DOLANSKÁ. 

DOLANER ZWETSCHE. - PRUNE DE DOLAN. 
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ŠVESTKA DOLANSKA. 

PuvMe~{0z· Snaha po zlepšení naší domácí švestky se jeví již od delší doby, ale 
doposud se nepodařilo ji tak zlepšiti, jak by bylo žádoucno. Leč vyskytují 
se kraji ny, kde naše domácí švestka jest pěknější , větší, masitější a sladší, 
ku př. mnoho se chválí švestka bystřická, kouřimská a i. v. K takovýmto 
přináleží také švestka dolanská. Dolany jsou poblíž Prahy a od dávných 
dob se tam pěstují švestky ve větš í míře. Příznivé poměry povětrnostní 

i púdní měly velký v liv na lepší výv in tamějších švestek a tak se staly 
i tyto pověstnými. 

Pěstitelé čeští, seznavše výtečné v lastnosti té to švestky, hned ji pilně 
množi li a rozš i řova li v domněnce , že své dobré v lastnosti i v jiných kra
jích podrží. Leč v plné míře se tak nestalo, ale částečn ě přece, takže se 
od púvodní švestky domácí značně liší. Není to tedy švestka, kterou by 
byl někdo umělým zpúsobem vypěstova l , nýbrž jest to zlepšená naše 
púvodní kadlátka. 

Původu, jak již uvedeno, jest českého z okolí Dolan u Prahy a roz
šířena jest v Čechách i v jiných zemích. O rozšíření její se přičiňoval své 
doby hlavně Dr. Dórell, l ékař v Kutné řfoře, známý pěstitel ovoce pecko
v itého. Za dolanskou šves tku se mylně rozšiřuje švestka italská neb 
švestka domácí, vůbec každá větší švestka se udává za dolanskou. Na 
Moravě se též pěstuj e . 

Poloha a piida. Strom daří se vš ude tam, kde se daří šves tka domácí. Ve vysoko po-
ložených kra jích trpí jako švestka domácí tím, že ovoce nedozrává, 
zústává malé a červené, ale jako strom roste i v těchto polohách dobře . 
Půdu má rád dobrou, úrodnou, vazkou a teplou; v takové půdě bý
vají plody pravé velikos ti a lze 11ak dobfo poznati rozdíl mezi touto a 
švestkou domácí, která v téže půdě vysazena byla. 

vzrůst. Vz rústu jest si l nějšího nežli švestka dom ácí, tvoří mohutnější a silně 
větevnatou korunu. Kmen mívá rovný, do pozdnějších let hladký. Leto
rosty mívá dlouhé, hladké, našed i věl é, později krátké, silné s dosti vy
pouklými pupeny. List má o něco š irší než šv.estka domácí; jinak není sko
rem žádného rozdílu , pokud se týče listu, mezi těmito dvěma odrůdami. 
Úrodnost švestky dolanské jest ve lmi dobrá, mnohem lepší nežli 
u švestky italské, ovoce se dobře vyvinu je a nepodléhá červivosti. 
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V prv11ích 3-4 letech !lenasazuje mnoho ovoce a toto bývá malé, teprve 
po náležitém zako!·eně 11í rodí mnoho a ovoce pěkně vyvinuté. 

Pěstuj e se jen ve tvaru vy sokokmenném neb polokmenném a vysa- a ~~=~05~~~~u 
zuje se na všechna pro vysokokmenné švestky zpL'1sobilá místa. 

Ovoce rodí větší než švestka domácí, tvaru však jí úplně podobného, ovoce. 

jenom na v rc;Imí stran ě jes t plod o něco s ilnější a dužnatější a uzavírá po-
měrně menší pecku. 

Stopka jest polodlouhá, slabá, částečně rezivá a plstnatá a jest v měl- stopka. 

kém dúlku. 
Barva plodu jest černomodrá, si ln ě ojínělá a tu a tam, hlavně kolem 

stopky, narezivělá. Jupk a jest s labá, pevná a při úplné zralost i se dá 
loupati. 

Dužnina jes t hutná, šťavnatá , nazelenale žlutá až zlatožlutá, chuti 
_úplně švestkovité, mírně natrpklé. Dužnin a se dobře od pecky odlupuj e. 

Zraje v první polovici září a drží se na stromě, aniž by pukala, až do 
konce září. Ceše se pro zužitkování jako ovoce stolní jednotlivě a k jiným 
í1 čelí'lm se může opatrně se třásati. Pro vzdálen ější dopravu se dobře hodí, 
jelikož nevyžaduj e zvláštn íh o oba lu. Obyčejně se balí do košů bez pro-
kládá ní. 

Barva. 

Dužnina. 

Oozrán l 
a č esán i. 

Hodí e k požitku jako ovoce če rstvé, suší se. vaří se z ní povidla a zuž itkováni. 

vyrábí se z ní slívovice. 
V každém ohl edu zas luhuje švestka dolanská n ejvětší h o rozš í ření. 

neboť jest to odrL'1da, která má nejlepší vlastnosti a t ím také způsobilost 
pro zlepšení naší domácí švestky. Jest to patrný důkaz, že naše kadlátka 
jest způsobi lá pro zuš l echtění a bylo by záhodno umělým způsobem tuto 
odrůdu zušlechťovati dále. 
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ŠVESTKA DOYIÁCÍ. 

Nebude asi obyvatele v zemích, kde se ovocný strom ještě daří, který 
by toto ovoce neznal. Není asi zah rady domácí, ve které by nebýval vy
sazen tento strom. Nikdo však neví. kdv do Evropy by l přinesen a kde 
jest jeho kolébka. Praví se, že pochází z Asie, může to býti, neboť Asie 
byla komorou mnoha a mnoha vzácných kulturních rostlin, které do 
Evropy doveženy byly. Dle všech okolností pěstuje se švestka domácí 
v Evropě od pradávných dob a stala se ve všech kulturních zemích tak 
oblíbenou, že činí mnohem větší počet stromů, než jabloně, hrušně, třešně 
a jiné druhy stromů dohromady . Jen u nás se pěstují tři pětiny kadlá
tek a dvě pětiny jiných druhL'1 ovocných stromů, toto značí, jaké oblibě 
se tento strom těší u pěstitelli ovocných stromů. 

Dlouholetým pěstováním odrůda tato zdegenerovala poněkud a jest 
dokázáno, že ovoce to není již té jakosti, jako bývalo před dávnými lety . 
Na zrůdnost tuto však nemělo vlivu jenom stáří, nýbrž zaviněna byla též 
pěstováním samým. Za všech dob nepřihlíželo se k zušlechtění stromu 
ani ovoce, strom ponechán sám sobě bez vší kultury a tak se stalo, že 
velmi seslábnul a rodí ovoce nestejné a menší. Náprava by se mohla do
cíliti náležitým pěstováním švestek ve školkách a výběrem roubL'1 pro 
šlechtění z velkop lodých stromL'1. 

Všeobecně se jmenuje u nás „kadlátka" ; pod názvem švestka jest 
míněna kulatá, tmavá, sladká slíva, která se švestkou pravou nemá žádné 
podobnosti. Na Valašsku moravském, v komoře to našich kadlátkových 
kultur, jí říkají „trnka", a od toho pak stromu jednoduše „trn". 

Poloha a p ů da . Strom kadlátkový se daří ve všech krajích naší Moravy , vyjímaje 
nejvyšší místa s drsnějším podnebím. Má- li však dobře prospívati, žádá 
polohu chráněnou proti severním větrům přímým, nížiny, údolí uzavřen á, 
úpatí strání lesy neb horami chráněná jsou nejlepším stanovištěm jeho. 
Na místech severním, severovýchodním neb východním větrům vysta4 
vených nebývá dosti úrodný a ovoce nedosáhne nikdy takové jakosti jako 
na místech chráněných. Rozsáhlé roviny nejsou též proň způsobi l )'1m 

stanovištěm; letní horké, delší dobu trvající větry vysouší list, který 
stihnou nemoce a takové porušení vzrůstu má za následek předčasné opa
dávání a nevyvinutí ovoce. PL'1du miluje úrodnou, humusovitou, poněkud 
vazkou, aniž by musela býti hluboká . 
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Vzrůstu jest prostředně silného, korunu tvoří kulovitou, menší a hu- vzrůst. 

stou. Kmen a větve má příměřeně silné, zdravé, houževnaté, dobře vzdo-
rují zejména zhoubné nemoci, klovatině; každá jiná švestková odrůda 
trpí velice touto nemocí, avšak švestka domácí, když jest postižena, do-
sahuje svého náležitého stáří. Letorosty jsou slabší, hnědočervené a dobře 
každoročně vyzrávají. List má prostředně velký, slabý, světlezelený a 
lesklý. Kvete a rodí často až ob jeden rok následkem velké úrody a se-
slabení roku předešlého. Květ jest velmi choulostivý, v době rozkvětu 

poškodí jej již studený severní neb východní vítr a že mu i chladné deště 
škodí, jest samozřejmo. Přes to vše jest strom přece jenom velmi úrodný, 
zejména tam, kde netrpí nedostatkem živin v půdě. 

Pěstuje se skorem výhradně jako vy sokokmen. Vysazuje se do za- a ~v1;~~;;~~u . 
hrad domácích, štěpnic, polí, podél příkopú, mezí, silnic a cest. 

Ovoce rodí prostřední velikosti, ale známo jest, že prohloubeným ovoce. 

pěstováním by se velikost dala značně zvýšiti. Tvar jeho jest velice rt'.'1zný, 
sleduje-li se blíže, rozeznají se tv ar vejčitý, podlouhlý, kulatější , více neb 
méně špičatý, ploščí neb kulatější atd. R.Liznost těchto tvarů zavinila ji ž 
dávná kultura. 

Stopku má slabou, polodlouhou, která dobře drží na stromě. stopka. 

Barva plodu má býti vždy tmavomodrá s bílošedým nádechem. Plody Barva. 

červenomodré jsou buď nevy vinuty aneb nedozralé a neobsahují nále-
žité množství cukru. 

Dobře uzralé plody mají dužninu hutnou, jemnou, šfavnatou, barvy oužnina. 

zlatožluté, chuti sladké, mírně navinulé, pravé kadlátkové. 
Zraje po 15. září a udrží se na stromě za příznivého počasí do začátku oomin1 

a česlin l. 
října, při čemž nepuká a ku konci zavadne. Pro vývoz se češe úplně 

modrá, ale tvrdá ještě, pro domácí spotřebu se nechá dobře dozráti. Pro 
výrobu povidel, slívovice, prunelek aneb sušení se nemá nikdy předčasně 
česati, neboť jsou s tím spojeny znar~né ztráty, jelikož při předčasně 

očesaných plodech nebývá cukr v dužnině dobře vyvinut. Jest to nej-
lepší světové tržní ovoce, kterým se trh rok od roku zvětšuje. Dopravu 
snese daiekou při dosti primitivním balení. Balí se do košíkú bez pro-
1dádání. 

V domácnostech jest snad ovocem nejcennějším; jako stolní jest zužitkován i. 

nej lepší ze všech jiných odrí'td kadlátkovitých a rovněž tak jako ovoce ho
spodářské, jelikož se suší, na povidla se vaří, slívovice z ní pálí, prunelky 
z ní upravují, zavařuje se a různé velmi chutné pokrmy připravují. 

Úlohou každého pěstitele ovocných stromú by mělo býti, všemožně 
se p ř i čiňovati o zvelebení pěstování naší kadlátky pro dobro veškerého 
obyvatelstva. Počátek zušlechtění tohoto velecenného stromu by byl ji ž 
·u či něn , kdyby se vysazovaly stromy zdravé, silné, náležitě školkářsky 

pěstované a kdyby se ošetřov8 ní věnovala větší pozornost. 
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l\IERU~KA VELKÁ n.ANN.Á. 

Velmi stará tato marhule bude asi původu uherského; mnohé známky 
tomu nasvědčují, tak ku př . v někten'· ch krajích ji jmenují merulíka 
ranná uherská a v jižních Ul1řích se pěstuje ve velkých rozměrech, ze
jména v okolí Kečkemetu v posledních letech se rozmohly kultury této 
ranné odrůdy netušenou měrou a zásobují jí tamější pěstitelé všechny trhy 
ovocné v severnějších zemích. 

V našich vinorodých krajích se pěstuje také, avšak naši pěstitelé jí 
nevěnují náležité pozornosti a nerozlišují ji od odrůd jiných, ačkoliv by 
toho bylo nanejvýš zapotřebí. Ríká se jí u nás marhule ranná. 

Strom jest ze všech meruňkovitých odrůd nejotužilejší, daří se ještě 
tam, kde jiné odrúdy již dávno přestaly prospívati. Ve vinorodých krajích 
roste dobře na svazích jižních, východních i západních. V púc!ě není také 
tak vybíravý jako jiné odrůdy, roste v pl'1dě lehké, písčitější i v těžší, hli
nitější, nesmí však být přílišně vlhká. 

Vzrústu jest bujného. zdravého, tvoří velkou, košatou korun~!. do
sahuje dosti vysokého stáří a netrpí tolik klovatinou. Letorosty má dlouhé, 
prostředně silné, nazelenalé; list vyvinuje velký, slabý a světle zelen~". 
Kvete pozděj i na jaře a uniká tím zhoubným pozdním chladnúm. Úrod
nost počíná o něco pozděj i , za to ve vyšším stáří jest každoročně a mnoho 
úrodný. 

a ~~;~~~~~u . Vysazuje se do v inohradl'1, zahrad domácích v krajích vinorodfch 

Ovoce. 

Barva. 

• 

Dužnina. 

Dozranl 
a česáni. 

Zužitkováni . 

jako vysokokmen, polokmen a zákrsek keřovitý. Pro pěstování palmet 
neb jiných tvarL'1 zákrskových se nehodí, jelikož není u těchto tvarů dosti 
úrodnou. a lépe tedy jest voliti odrůdu úrodnější. 

Ovoce rodí prostředně velké až velké, tvaru podélného, skorern vej
čitého, namnoze i nepravidelného; rýžka jest na spodní část i úzká a hlu
boká a ku vrcholu se í1plně ztrácí. Plody naší reprodukce jsou vzaty 
s vysokokmenu mladšího a jejich velikost dokazuje, jak dobře se ph 
tomto tvaru vyvinují. 

Barva plodu jest světle žlutá, na slunci oranžově žlutá él. načervenalá; 

v červeni vyskytují se často četné tmavočervené neb hnědé tečky. Též 
i tyto plody na reproduci jsou mnohem více zbarveny, než b1·vají v letech 
normálních, následkem suchého a horkého léta 1905. 

Dužnina jest hutná, velmi šťavnatá, zlatožlutá, nakys lá, mírně cukr
natá a odlupuje se dobře od pecky. 

Uzrává v polovici měsíce července a udrží se na stromě 10- 1-1 dní. 
aniž by moučnatěla. Pro obchod se češe asi 8 dní před uzráním, během 
dopravy pak v obalu dozrává. Z jižních krajin dost předčasně očesána se 
zasílá do krajin severních bez zvláštního obalu v 10 kg. košíkách Tím. 
že je předčasně očesána a z nouze dozrála, bývá obyčejně kyselá, ale jako 
nejrannější marhule jde dobře na odbyt a docílí se za ni dosti vy
sokých cen. 

V domácnostech se zužitkuje ponejvíce na úpravu rt°1zn1-ch mouč
ných příkrmú a jako ovoce stolní. Na výrobu marmelády neb jin1-ch zá
chůvek se méně hodí, jelikož 11ení dosti cukernatá a aromatická. 
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MERU rKA POURTALSKA. 

Cize zněj ící pojmenování této odr l'1dy svědčí o francouzském pů
vodu jejím, kde byla vypěstována ze semene a když seznány její dobré 
vlastnosti, rozmnožována pak rychle ve školkářských závodech a roz
šiřována v krajích pro pěstování marhulí způsobilých tak, že dnešního 
dne zhusta j i nacházíme. Prečeštěné její francouzské jméno „sláva pour
talská' ' zkráceno za účelem zjednodušeného pojmenování. U nás se pě
stuje po řídku, leč zasluhovala by největšího rozšíření. 

Strom není tak choulostivý jako mnohé jiné odrůdy meruňkové a 
proto možno s pěstováním jeho postoupiti do nejkrajnějších míst pro 
pěstování tohoto druhu stromů způsobilých. Půdu ovšem žádá, jako 
všechny marhule, úrodnou, kyprou a vápenitou, přec však shledáváme, že 
i v dosti vazkých, hl initých pl'1dách dobře prospívá. 
· Strom roste spoře, tvoří řídkou, dosti velikou, vyvýšenou korunu; 
letorosty má krátké, ve lmi silné a hustě trojnásobnými pupeny posázené. 
Sporý vzrůst má za následek dobré vyzrání l etorostů a vzdoruje dobře 
i pr udčí zimě. List má husté 11asazený, prostředně velký, nápadně silný 
a tmavozelený. 

Nejpřirozenější tvar pro tuto odrl'1du jest zákrsek keřovitý, po pří

padě polokmen. Vysokokmeny trpívají větrem, jelikož mají dřevo dosti 
křehké, kte ré v ítr lehce rozláme. Vedle toho ovšem jej lze pěstovati ve 
tvaru vějířovitém v krajích, kde jej nelze volně pěstovati. Pěstován 
v tom neb onom tvaru jest vždy velmi úrodný. 

Ovoce rod í prostředně ve lké, kulovité s nápadně hlubokou rýžkou, 
táhnoucí se od di'Ilku s topečnéh o až přes vrchol. Plody na reprodukci zná
zorněné jsou z vysokokmenného stromu a proto jsou menší, zákrsky 
dobře ošetřované rodí plody mnohem větší. 

Barva plodu jest světle žlutá a na straně sluneční načervenalá a 
silně skvrnitá . Reprodukované plody jsou mnohem více zbarveny než 
bývají, je likož přev ládajícím suchem v roce 1905 na vysokokmenech 
mnohem více se vybarvily. 

Dužnina žluté až oranžové barvy jest hutná, šťavnatá, chuti na
kysle sladké, velmi okořeněl é. 

Uzrává koncem měsíce července a počátkem srpna. K účelům tržním 
neb pro zavařován í se češe, když jest ještě úp lně tvrdá. Pro úpravu mar
melády a domácí potřebu jako ovoce sto lní se nechá náležitě uzráti. 

V domácnosti se hodí pro všechny úče l y, zavařuje se, vaří se z ní 
marmeláda, koňak marhulový se z ní dobře dá vyráběti a jako ovoce 
tabu lové jest velmi cennou. 



MORAVSKf: ovoci-=. Cís. 110. 

MERUŇKA POURTÁLSKÁ. 



CÍS. 111. 

MERUŇKA BROSKVOVIT Á. 
PFIRSICH-APRIKOSE. - ABRICOT DE NANCY. 



Puvod a roz
šlřenl. 

Poloha a puda. 

Vzrůst. 

Stanov iště a 
tvar stromu . 

Ovoce. 

Barva. 

Dužnina. 

Oozrán I 
a česáni. 

Zužitkováni. 

396 

MERUNKA BROSKVOVITÁ. 

Pojmenováním této odrůdy se charakterisuje její zbarvení a nikoliv 
ostatní vlastnosti. Název této meruií.ky měl by býti jiný, a sice merul1ka 
z Tancy, odkud prý jest původem a ve velkém počtu se v okolí tohoto 
města pěstuje, avšak že svrchu uvedené pojmenování jest nám bližší, 
proto je podržíme. 

Jest to odrůda již starého původu a rozšířena jest velice; jest to asi 
nejznámější marhule na světě. V našich marhulářských krajích jest 
značně rozšířena a jmenují ji tam marhule červená. 

Strom snese i polohu pro marhule méně příznivou následkem své 
otužilosti; on totiž jako semenáč kloní se více k odrůdám tvrdším. V kra
jích vinorodých daří se na svazích východních, jihovýchodních a jiho
západních lépe, než na suchých svazích jižních. P11du miluje teplou. 
úrodnou, lehkou a dostatečně vlhkou. 

Strom roste bujně, vyvinuje se poměrně dosti mohutně; korunu 
má hustou, kulatou; letorosty mívá dlouhé a labé, barv r nazelenalé 
a na sluneční straně červenohnědé; list má dosti velk:ý, slabý a hustě na
sazený. 

V krajích vinorodých se pěstuje jako vysokokmen, polokmen a zá
krsek keřovitý, a v krajích pro pěstování volně stojících marhulí méně 
přízniv~r ch se omezuje na pěstování palmet na stěnách výslunných. 

Plody rodí prostředně velké, až velké, kulovitě podlouhlého, trochu 
sploštělého tvaru; rýžka jest docela mělká, široká a dělí často plod v ne
stejné poloviny. 

Barva plodu jest oranžová, na straně slun eční krásně karmínová až 
nahnědlá, v červeni má četné tmavočervené tečky a skv rny, i bílé tečky 
se objevují. Slupka jest silná a jemně vlnatá. Jelikož také plody pro při
pojenou reprodukci voleny z vysokokmenu pěstovaného v jedné naší 
vinorodé krajině, nejsou tak vyvinuty jako na zákrsku pěstované. Za to 
vybarvení jest až přílišně intensivní, jaké u zákrskú nebývá. 

Dužnina jest velmi šťavnatá, žlutočervená, chut i sladké, melounovitě 
okořenělé a dobře se dělí od pecky. 

Zraje začátkem měsíce srpna a udrží se na stromě až do uzrání 
úplného, aniž by moučnatěla, proto však se přec doporučuje ji několik 
dní před úplným uzráním očesati a nechati poznenáhlu dozráti. Tato od
růda patří k nejlepším obchodním, poněvadž se dá dobře dopravovati a 
na trhu pro svoji · červenost a dobrou jakost jest velmi oblíbena a dobře 
placena. Kupuj ící se domníyají, že čím červenější marhule, tím že jsou 
lepší a jejich domněnka není nesprávná. 

V domácnosti se používá jako ovoce stolní, zavařuje se a vaří se 
z ní velmi clrntná marmeláda. 
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MERUŇKA SV.-AMBROŽSKÁ. 

Tato velmi cenná odrůda jest původu italského, kde byla asi v polo-
vině minulého století vypěstována a ku poctě sv. Ambrože pojmenována. 
Rozšířila se zatím již ve všech zemích. Pro svoji úhlednost a také dobrou 
jakost dužniny a pěkný vzri'1st stromu jest velmi oblíbena u všech 
pěstitelů. Též na Moravě jest již známa a pěstuje se, ovšem doposud v za
hradách uzavřených, jako zákrsek, jako vysoko- neb polokmen, ve vino
hradech neb štěpnicích se dosud jen tu a tam pěstuje. Rozšířena jest u nás 
pod zkráceným názvem „Ambrosia"; původní v záhlaví uvedené pře
češtěné pojmenování ponecháno proto, poněvadž si je pěstitelé lépe 
budou pamatovati jako pojmenování cize znějící. 

Strom jest choulostivější než jiné marhulové odrůdy, proto se může 
vysazovati jen do vinorodých poloh na místa proti severním, severo
východním a východním větrům chráněná; tepla snese dosti, avšak 
chladno žádné. Půdu žádá teplou, sušší, kyprou, úrodnou, se značným 
obsahem vápna. V poněkud vazčí a chladnější půdě není úrodný a trpí 
velice klovatinou. 

Roste bujně, tvoří dosti hustou korunu; letorosty má dlouhé, při
měřeně silné, červenohnědé s mnoha několikanásobnými pupeny; list jest 
velký, široký, dlouze zašpičatělý, světle zelený, dlouho- a tenkostopký 
a ostře ozubený. Úrody přináší bohaté, jestliže na jaře dobře odkvete; on 
totiž záhy na jaře odkvete, a není-li před pozdními ch ladny chráněn, 

trpívá v době květu velice. 
stanoviště Pěstuje se v zahradách domácích jako zákrsek na stěně jižní, jiho-

a tvar stromu. 

Ovoce. 

Barva. 

l!lužnina. 

Elozránl 
a česáni. 

Zužitkováni . 

východní neb jihozápadní; v krajích vinorodých se může též pěstovati 
jako polokmen a zákrsek keřovitý ve volné prostoře. Plody reprodu
kované pocházejí ze Slovače ze zákrsku keřovitého. 

Ovoce rodí prostředně velké až velké, tvaru vejčitého neb obdélného, 
nápadně sploštělého, dle tohoto sploštělého až oblázkovitého tvaru lze 
lehce tuto odrůdu poznati. Rýha plodu bývá široká a dosti hluboká a dělí 
jej někdy v nestejně velké poloviny. 

Barva plodu jest světle žlutá, na sluneční straně oranžová a tu a tam 
i načervenalá. Na reprodukci jsou plody nápadně červeně zbarveny, 
jak málo kdy bývají, ale jest též přirozeno, neboť jsou to plody, jak již 
uvedeno, ze zákrsků pocházející z výslunné polohy a dobré půdy z tep-
lého roku 1905. Slupku má tenkou a jemně vlnatou. 

Dužnina jest šťavnatá, oranžově žlutá, sladká a velmi jemně oko
řenělá. 

Uzrává asi v polovici měsíce srpna; v suchých letech neb v kypré, 
teplé půdě i dříve. 

Jest to odri'1da stolní prvého řádu, na trhu velmi dobře placená; ce
něna jest hlavně pro svoji úhlednost, jemnost slupky a též velmi dobrou 
jakost dužniny. V domácnostech se používá hlavně k jídlu ve stavu čerst
vém, leč mohou se z ní i různé záchůvky upravovati. 
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f'uvod a roz- Původu tato již prastará odrlida jest francouzského; rozs1rena jest 
šlřenl. 

téměř ve všech státech a zemích. Ku rychlému rozšíření jí dopomáhalo 
zvučné pojmenování a pak též znamenité vlastnosti stromu i ovoce jeho. 
V našich zahradách, jakož i vinohradech se pěstuje zhusta, jenom že 
pravého pojmenování pěstitelé neznají. 

Poloha a puda. Strom této odrůdy není choulostivý, daří se ještě v severnějších kon-
činách přes pásmo vinohradské přesahujících. Ve krajích vinorodých 
lépe se mu daří na svahu jihoz:ípadním a západním než východním a 
jižním. Roste dobře i v půdě mělčí a slabší, jestliže obsahuje značný pří
měsek vápna; vlhkou půdu nesnese. 

vzrust. Vzrůst má silný, tvoří dosti velkou, průvzdušnou, světlou korunu. 
Letorosty má dlouhé, slabší, které každoročně dobře vyzrávají. List 
řidčeji nasazený jest dlouhostopký, prostředně velký a světle zelený. 
Kvete na jaře záhy, avšak není v době květenství choulostivý, jest 
také často a mnoho úrodný. 

stanoviště V krajích meruňce příznivých se pěstuje jako vvsokokmen, polo-
a tvar stromu. " 

kmen a zákrsek keřovitý a ve vyšsích a severnějších polohách se ovšem 
může pěstovati jako jiné odrůdy, jako palmeta kteréhokoliv tvaru na stě
nách východních, jižních, po případě i západních. 

ovoce . Ovoce prostředně velké, až velké, jest tvaru obdélně kulatého neb 
i pouze kulatého, rýžku má širokou, mělkou neb hlubokou. 

Barva. Barva plodu jest syětle žlutá a na slunci oranžová i karmínová. 
Slupka jest tenká a lemně plstnatá. 

oužnina. Dužnina bývá u dobře vybarvených plodů zlatožlutá, jinak světle-
žlutá, velmi šťavnatá, sladká, okořenělá, vůbec velmi pikantní chuti. 

Dozráni Zraje koncem července neb začátkem srpna, piřezralá částečně mouč-
a česáni. natí, nutno ji tedy dříve očesati a upotřebiti. 

zužitkováni. Slouží jako ovoce tabulové a k úpravě různých příkrmt'.1 a výrobě 
záchůvek. 



;\\ORA \ 'SK( < )\ 'O C F. Cís. 113. 



ČÍS. 11-t. 

MERUŇKA CUKROVÁ HOLUBOV A. 

HOLUB'S ZUCKERAPRIKOSE. -SUCRE DE HOLUB . 



Původ a roz
šlřenl. 

402 

MERUNKA CUKROVÁ HOLUBOVA. 

české kraje mohou se též vykázati jednou z nejlepších meruněk 
jako s od růdou původního pěstování, a to jest odrůda nadepsaná. Před 
delší dobou v Čechách vypěstována od semene, za nedlouho pro svoji 
výtečnou jakost by la mezí odborníky značně rozšířena. 

Poloha a puda. Strom jest velmi otuži lý, daří se i v polohách pro meruňky méně 

Vzrůst . 

příznivých . V celém našem JII. obvodu na jižních svazích docela dobře 
ros te a jest velmi úrodný. V dalších vyšších obvodech se ovšem múže 
pěstovati v takových tvarech, které možno krýti přes zimu, přec však se 
zde lépe daří , jako odrt'.'1dy jiné. V meruňkových k rajích na našem jihu a 
východu prospívá jako volný strom lépe na východních a západních 
svazích než na svazích jižních. Půdu žádá dobrou, hlinitou neb písčito-

hlinitou, ne suchou ; má-li náležitý příměšek vápna, tím lépe se v ní dař í. 

VzrC1stu jest s il ného, tvoří velkou hustou korunu, dosahuje poměrně 
vysokého stáří, jest vždy zdravý a netrpí tolik nemocemi jako jiné od
růdy. Letorosty mívá silné, dlouhé, světle zelenohnědé barvy; pupenu 
na nich má nasazeno hustě a bývají 3-4násobně. List má velký, silný, 
tmavozelený, ostře ozubený, na dlouhé silné s topce; žlázky dosti velké 
vyskytují se na stopkách velmi často. 

a ~~~~~~g~u . Pěstuje se jako vysokokmen, polokmen keřovitý, zákrsek v krajích, 

Ovoce. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česáni. 

Zužitkováni. 

kde netřeba meruňku na zimu zakrývati; v drsnějších krajích se pě

stuje jako palmeta. 
Ovoce rodí velké, poněkud obdélné neb také jen kulaté. velmi úhledné; 

rýžka břišní se táhne od dCtlku stopečného až přes v rchol plodu; jest úzká 
a měl ká . Plody reprodukované vy rostly na polokmenu, mnoho plody 
obsazeném, a nejsou tak velké jako plody normální. 

Barva této odrůdy jest žlutá, na straně sluneční načervenalá. S lupka 
jest jemná a ojínělá. 
" Dužnina jest hutná, přec však velmi šťavnatá, zlatožluté barvy a 

chuti nanejvýš sladké a okořenělé. 
Uzrává koncem července neb počátkem srpna a dá se držeti několik 

dní, je-l i v chladném sklepě uložena. Pro dopravu se češe ještě tuhá, 
jinak se nechá na stromě, až když sežloutla. Na trzích . jest pro svoji 
velkost a úhlednost velmi oblíbena; zaujímá mezi marhulemi prvé místo 
jako tržní ovoce. 

Zužitkuje se v domácnosti jako ovoce tabulové, a že jest sladká, 
hodí se velmi dobře na úpravu různých moučných příkrmů, znamenitá, 
velmi vonná marmeláda se z ní vaří a dá se dobře buď celá aneb roz
pl'1lená, loupaná aneb neloupaná zavařovati. 
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MERU VT KA BREDSKÁ. 

Odrůda velmi starého původu, z liollandska pocházející, pěstuje se 
ve všech krajích jižnějších, pokud se tam marhule daří. Jest považována 
ze jednu z nejlepších meruněk a ona také tohoto uznání v plné míře za
sluhuje, neboť strom svým dobrým vzrůstem a ovoce velmi dobrou ja
kostí všude se osvědčily. 

Na jižní Moravě ve slováckých krajích se pěstuje též od dávné doby, 
jenom že, jak už snad u marhulí jinak není možno, pro jich přílišnou po
dobnost, se nerozlišuje od odrůd jiných, jenom v zahradách odborníků 
jest zavedena pod patřičným názvem. 

Strom roste v jižních polohách, chráněných proti severním větri'.1m, 
na jihu našem dobře. V severnějších krajích se pěstuje jen jako palmeta 
na plných stěnách proti jihu obrácených. Půdu musí míti vždy jako me
ruňky vůbec sušší, lehkou, úrodnou a dostatečně vápenitou. 

Vzrůstu jest dosti silného, zdravého, tvoří prostředně velkou korunu; 
letorosty má silné, hustě pupeny posázené a list tvoří prostředně velký, 
silný a zdravý. Úrodný jest hned po vysazení a rodí nepřetržitě mnoho 
až do odumření. 

ls1anov1iště S nejlepším úspěchem se pěstuje jako polokmen a zákrsek keřovitý. a var s r omu. -

Ovoce. 

Bar va. 

Dužnina . 

Dozránl 
a č esáni. 

Zužitkován I. 

V severních krajích se pěstuje jenom jako palmeta na stěně, aby se 
v zimě mohla zakrýt i. 

Ovoce rodí menší, až prostředně velké. kulaté, s mírnou rýžkou po 
celém plodu od vrchu až k dů lku stopečnému se táhnoucí. 

Barva plodu jest žlutá, neb světle žlutá a na slunečn.í straně čer
vená. Slupka jest dosti silná a při uzrání se dobře loupá. 

Dužnina jest hutná, šťavnatá, velmi jemná, žlutá, až oranžově žlutá, 
chuti velmi delikátní, sladké, mírně nakyslé a ananasové; dobře se ,odlu
puje od pecky a nemoučnatí. 

Uzrává koncem července a udrží se až i 10 dní, aniž by mouč
natěla . Česati se má, když žloutne a jes t ješ tě tuhá; za nějaký den rychle 
pak dozrává. Zejména pro delší dopravu se musí očesati, pokud jest ještě 
úplně tuhá. 

Zužitkuje se jako ovoce tabulové, pak jest velmi zpúsobilá pro zava
řování a výrobu marmelády a rozpú lená sušiti se dá. 
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BROSKEV AMSDENOVA. 

Půvo d a r oz- Americké broskve, ku kterým tato odrůda patří, měly doplniti 
šlřenl. 

řadu stávajících odrůd broskvových, a sice jako broskve velmi ranné. 
Úlohu svoji v tomto ohledu úplně splnily a dosud jsou nepřekonatelné. 

Odrůda tato byla vypěstována v Americe ze semene před málo lety 
a jako nejrannější broskev rozšířena v krátké době mezi odborníky a 
těmito pak dále mezi jiné pěstitel e . 

Na Moravě se pěstuje dosud jenom v zahradách, ačkoliv by zaslu
hovala rozšíření ve volných tratích v krajích vinorodých. 

l.' oloha a půda . Strom jako semenáč jest proti broskvím francouzským velmi otu-
žilý, ve vinorodých krajích bez přikrytí předrží dobře zimu, není-li tato 
přílišně krutá. Vysazuje se v těchto krajích na svahy jižní, jihovýchodní 
a jihozápadní. Půdu žádá teplou, kyprou, úrodnou a dostatečně vápe
nitou. 

vzrůst. Vzrůstu jest dost silného, hutného, zdravého, dřevo dobře přes léto 
vyzrává a proto zimě vzdoruje. Letorosty má slabé a dlouhé, zeleno
červené barvy ; list ne velký, úzký, silný, lesklý a tmavozelený. Kvete 
každoročně dobře a přináší pěknou í1rodu. 

stanov iště V pásmu vinném se pěstuje ve tvaru vysokokmenném. polokmenném 
a tvar stromu . 

jako zákrsek keřovitý a v jiných pásmech jako palmeta vějířovitá neb 
i tvaru jiného. Obzvlášť se doporučuje jej pěstovati v oněch krajích, kde 
se nemusí přes zimu zakrývati, ve větším počtu jako zákrsek keřovitý. 

Ovoce. Ovoce rodí prostřední velikosti, kulaté, ste.inoměrně ve dvě polo-
v iny hlubokou a širokou rýžkou dělené. Mnohdy jsou některé plody i po
někud sp loště l é . Na př i pojené reprodukci jsou plody příliš malé, nešlo 
však jinak je vyobraziti, jelikož jsou z mladého vysokokmenu, který v roce 
1905 velice suchem trpě l ; v přiměřených poměrech vyrostou i jednou tak 
velké. 

Barva. Základní barva jest žlutobílá až žlutá, a z větší části temnou červení 
krytá. U zákrsků neb v letech normálních nebývá červeň tak intensivní, 
jak na reprodukci znázorněna jest. Slupka jest tenká a vlnatá a při úplně 
uzrálých plodech se dá dobře oloupati. 

Dužnina. Dužnina jest bílá, nazelenalá neb i nažloutlá, velmi šťavnatá , navi-
nule sladká, okořenělá, celkem chuti velmi příjemné a občerstvující. 

Jednu vad u má dužnina, a to dosti velkou, nedělí se totiž od pecky . 
aoi~~!~ : . Uzrává v polovici měsíce července, v některých velmi příznivých 

letech a teplých polohách dokonce již počátkem července; nazývají ji ná
sledkem toho někde broskví červnovou. Pro trh se češe, když se počíná 
vybarvovati a jest ještě úplně tvrdá. Jednotlivě balená v ozdobném papíru 
zasílá se v 5 kg košíkách. 

zužitkovan1. Jako broskev nejranněj ší patří mezi nejlepší tržní ovoce. a trhu se 
kupuje jako ovoce tabulové a pak oloupána se dá dobře zavařovati. 



MORAV Kf. OVO E. Čís. 116. 

BRO K V AMSD NOV A. 
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BROSKEV ALEXANDROVA. 

Podobná, však mnohem větší než broskev Amsdenova jest tato 
odrůda. Povstala skorem týmž způsobem jako ona, a sice byla velkopěsti
telem broskví v Americe Alexandrem ze semene vypěstována. Jako bro
skev velká stala se silnou konkurentkou broskvi Amsdenově, avšak že 
přec jest pozdější, nepředčila ji. Z Ameriky byly rozšiřovány spolu sou
časně a že snad každý pěstitel obě pěstuje, tak se stává velmi zhusta, že 
se zaměňují. Rozšířena jest již velice, a to nejenom velikostí, nýbrž také 
pro rannost a pak velmi krásnou úhlednost. 

Strom jest otužilejší jako vůbec americké broskve, nežli každá jiná 
broskev francouzská; prospívá velmi dobře na výslunných svazích a 
rovinách proti severním větrům chráněných. Půdu má rád dobrou , sušší, 
kyprou a vápenitou; v těžších půdách strom by také snad rostl, ale plody 
jeho jsou malé, dlouho nedozrávají a chuť jejich jest špatná. 

Vzrí'istu jest ještě silnějšího než Amsdenova broskev, tvoří poměrně 
silné a dlouhé letorosty; list má dlouhý a široký, tuhý, lesklý, světle ze
lený, ne hustě nasazený, vzdoruje dobře plísním a mšicím. 

Ve vinorodých polohách se pěstuje jako polokmen a zákrsek keřo
vitý a v jiných krajích jako palmeta na stěnách jižních. Tak jako Ams
denova se hodí i tato broskev pro kulturu keřovitou ve velkých rozmě
rech, ovšem jen v krajích vinařských. 

Ovoce rodí velké, kulaté, pravidelné a úhledné; rýžka táhnoucí se od 
vrchu až do důlku stopečného jest široká a mělká a skorem vždy dělí 

pravidelně plod ve stejné poloviny. Plody reprodukované jsou ze zá
krsku a možno je považovati za normální, jelikož vysokokmeny rodí 
plody téže velikosti. 

Barva plodu bývá skorem úplně červená, karmínově žíhaná, neb 
mramorovaná a jen tu a tam se stává, že na stinné straně světle červe
nými a karmínovými žíhami a skvrnami proráží světlá žluť. Slupka jest 
jemná, vlnatá, dobře se loupá. 

Dužnina jest tužší, šťavnatá, mdle bílá, chuti pikantně navinule sladké. 
Od pecky dužnina nepouští. 

U nás uzrává koncem července a za účelem lepší dopravy se češe 
vždy asi 10 dní před uzráním. 

Na trh se dopravuje stejně jako Amsdenova broskev. Odbyt má 
též dobrý a dobré ceny se vždy dodělá; zejména na trzích velkoměst
ských jest velmi hledána. 

Zužitkuje se jako ovoce tabulové a zavařuj e se oloupaná. 
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BROSKEV RAI NÁ „BEATRIX". 

P 6vš~~e~ t0z- .Ranná tato broskev byla vypěstována v Anglii ze semene hladké 
bílé broskve, tak zvané nektarinky. Když matečný strom přinesl první 
plody, tu seznáno, že jest to broskev velmi cenná, a na to hned se mno
žila a rozšiřova l a a dnes se již pěstuje velmi mnoho. V našich kulturách 
jest ješ tě velmi málo známa, ačkoliv by zasluhovala pro svoje výtečné 
vlastnosti té největší pozornosti se strany našich pěstitelů. 

Poloha a puda. Strom jest poměrně dosti otužilý a možno dobře jeho otužilost po-
rovnati s otužilostí broskví amerických. Prospívá dobře v krajích vino
rodých, na svazích jižních, východních i západních. Ani polohy s po
někud vlhčím ovzduším mu neškodí. Půdu miluje poněkud vazčí než 
kypřejší, úrodnou a vápenitou. 

Vzr~ st. Vzrůst stromu jest velmi bujný, bohatý, tvoří hustě větevnatou a bo-
hatě zalistnělou korunu. Letorosty má silné a dlouhé, zelené a na straně 
světelné načervenalé. List mívá velký, široký, silný a světlezelený. 

Úrodnost stromu jest velmi dobrá. 
a ~v1:~o5v1i::~u. Pěstuje se v krajích vinorodých jako zákrsek keřovitý a v jiných 

jako palmeta kteréhokoliv tvaru. Vysokokmeny a polokmeny trpí mnoho 
klovatinou. 

ovoce. Ovoce rodí velké, kulaté neb kulatě obdélné, tvaru pravidelného, 
úhledného. Břišní rýžka jest dosti hluboká a táhne se od vrchole až 
k důlku stopečnému. Přiložená reprodukce znázorňuje plody o něco menší 
než bývají. 

Barva. Barva plodu jest zele11obí!á neb zelenožlutá, na sluneční straně 

jemně růžová; plody ve stínu rostlé zůstanou bílé. Vyskytují se též 
případy, že bývá plod jen růžově žíhaný neb skvrnitý. Slupka jest silná, 
vlnatá a loupá se dobře u uzrálých plodů. 

Dužnina. Dužnina jest velmi šťavnatá, jemná, žlutobílá neb zelenožlutá, sladká 
a velmi okořenělá a lehce se dělí od pecky. 

Dozránl Z 
a česáni. ~ raje koncem če rvence neb počátkem srpna, nutno ji brzy po očesání 

zužitkovati, neboť velmi náhle uzrává. Několik dni před uzráním očesána 
a v komoře uložena nabývá jemnějš í chuti než když se nechá dozráti na 
stromě. Beatrix jest nejjemnější ranná broskev, která, objeví-li se na 
trhu, má velmi dobrý odbyt. 

zuž itkováni. Spotřebuje se v domácnostech jako ovoce stolní. 
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BROSKEV HALEHO . 

Třetí tato americká broskev svojí velikostí, barvou a jakostí duž-
niny značně se podobá dvěma předešlým americkým. Mezi broskví Ale
xandrovou a touto těžko by bylo činiti rozdílu, kdyby doba zrání nebyla 
různá. Původu jest tedy amerického a skorem současně s Amsdenovou a 
Alexandrovou rozšířena byla před nedávnou dobou po Evropě a pěstuje 
se zde v mnoha zahradách. 

Strom se daří podobně jako všechny odrůdy amerických broskví 
ve vinorodých krajích volně na svazích východních, jižních a západních. 
V polohách drsnějších se pěstuje ve tvaru palmetovitém na stěnách vý
slunných. Půdu žádá úrodnou, vápenitou a nemusí býti právě tak kyprá 
jako pro broskve jiné; snese též půdu vazčí. 

R.oste silně, jest otužilý, výhony jeho jsou dlouhé a dosti silné, a list 
má poměrně velký, silný, lesklý, tmavozelený a hustě nasazený. Kvete 
a rodí bohatě každoročně, jestliže květ jarními chladny neutrpěl. 

a ~J!~0;tirš~~u. Pěstuje se ve vinorodých krajích volně jako polokmen a zákrsek 

Ovoce. 

Barva. 

Dužnina. 

keřovitý; obzvlášť pro tento druhý tvar jest velmi způsobilý, neboť do
plňuje dobře při kulturách keřovitých druhé uvedené americké odrůdy, 
co se týče postupného jich dozrávání. 

Ovoce rodí skorem velké, jen o málo menší, než jest broskev Ale
xandrova, kulaté neb sploštěle kulovité. R_ýžka od vrcholu až do důlku 
stopečného jest široká a dosti hluboká. Reprodukce naznačuje plod ze 
zákrsku keřovitého průměrné velikosti. 

Barva plodu jest v základu žlutobílá, na straně sluneční nahoře čer
vená; stinná strana bývá obyčejně jen základobarvá a jen někdy se ob
jeví červené tečky neb skvrny. Slupka jest velmi jemná, slabě vlnatá a 
loupá se dobře od dužniny. 

Dužnina jest šťavnatá, rozplývající, žlutobílá, chuti sladké, navinulé 
a jemně okořenělé; od pecky se dá částečně odloupnouti. 

Dozránl Doba zrání nastává počátkem neb v polovici měsíce srpna. Pro a česáni. 

Zužitkováni. 

obchod se češe dříve a pro domácí spotřebu se nechá dobře na stromě 
dozráti. 

Na trhu jest též pro svoji úhlednost velice oblíbena a kupuje se 
pro domácí potřebu jako ovoce tabulové. 
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BROSKEV RIEVEROV A RANNÁ. 

Nejenom francouzští a američtí pěstitelé mohou se vykázati zna-
menitými úspěchy v pěstování broskvových novinek, nýbrž i angličtí pě
stitelé nám vypěstovali několik velmi cenných, ku kterým v prvé řadě 
patří broskev R.ieverova. Anglický pěstitel broskví R.iever ji před ne
dávnou dobou vypěstoval ze semene a jako osvědčenou novinku mezi 
odborníky a jiné rozšířil. Touto odrůdou byla obohacena řada nejlepších 
odrůd ranných broskví. 

Strom jest otužilejší než u ranné anglické broskve Beatrix, roste 
ve vinorodých našich krajích snad v každé poloze dobře; i mírný severní 
sklon, je-li vyššími kopci, hrázemi, stromovím atd. proti přímým severním 
větrům chráněn, jest dobrým stanovištěm pro tuto odrůdu. Daří se v pl'1dě 
lehké, písčité i v čisté hlinité, je-li dostatečně teplá a nepříliš vlhká; že 
hledá v pť'tdě dostatečné procento vápna, jest přirozeno. 

Vzrůstu jest dosti bujného, hutného; koruna jeho, ne příliš větevnatá, 
jest bohatě zalistnělá. Celý zevnějšek dokazuje plnou zdravost stromu, 
který tak lehce nepodléhá nemocím ·a jiným škl'1dcům. Letorosty vyvinuje 
prostřední síly a délky, barvy zelené, na světlé straně načervenalé. List 
hustě nasazený jest široký, kopinatý, světle zelený. Úrodnost jest každo
ročně velmi dobrá. 

a ~1:~~~~~~u. Pěstuje se v krajích jižních, vinorodých jako vysokokmen, polokmen 
a zákrsek keřovitý a v severnějších místech jako palmeta. 

ovoce. Ovoce rodí velké, až velmi velké, tvaru kulatého neb i nerovně na 
různých stranách jako stlačeného, hranatého a hrubě hrbolatého. Rýžka 
břišní jest široká, mělká, u některých plodů sotva znatelná. Zákrsky kte
réhokoli tvaru rodí plody nápadně větší než vysoko- neb polokmeny. 

Barva. Základní barva plodu jest světle oranžově žlutá a na různých mí-
stech, zejména na straně sluneční, světle neb tmavěji rumělkově a kar
mínově zba rvena. Slupka jest slabá, jemně vlnatá a dobře se loupá od 
dužniny. 

Dužnina. Dužnina jest žlutobílá neb žlutá, sklovitá, velmi šťavnatá, jemná, 
chuti sladké, navinulé, nanejvýš okořenělé; od pecky se dobře dělí. 
U plodů velmi vyvinutých zhusta pecka puká a roztrhne dužninu plodu, 
trhlina však nezahnívá, leč trpí přece následkem zamakání na ja
kosti chuti. 

8°g;~t~11• Uzrává asi k 15. srpnu ; česati se má o něco dříve a nechá se dozráti 
v komoře neb ve sklepě. Jednotlivě balena do jemného papíru snáší kaž
dou dopravu dobře. 

Zužitkováni. Na trhu má dobrý odbyt, a to hlavně jako ovoce tabulové. Mimo to 
se hodí též dobře pro zavařování. 
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BROSKEV KH.ÁSNÁ Z VITRY. 

Od dávna pěstovaná broskev tato jest taktéž původu francouzského, 
kde byla vypěstována ze semene. V čelnějších zahradách jest již snad 
v celé Evropě rozšířena a u všech pěstitelů pro dobrý vzrůst stromu, 
krásné a chutné ovoce vetmi ceněna. 

U nás se pěstuje také již od dávné doby, ovšem jen v zahradách 
domácích, jelikož se pro veřejná místa pro svoji úhlednost nehodí. 

Strom roste dobře v každé vinohradské poloze, vyjímajíc polohu 
severní. Ve výše položených krajích, kde již nutno broskve omezovati 
na kulturu palmet, tam se může pěstovati na stěnách proti jihu a východu 
obrácených. Půdu miluje živnou, kyprou, těžší než lehčí a sušší; tak jako 
americké broskve, tak i francouzské žádají dostatek vápna v půdě. 

Vzr úst stromu jest silný, celá soustava jeho jest hutná, dřevo dobře 
každoročně vyzrává, tím vzdoruje dobře tuhým mrazům. Letorosty mívá 
silné, dlouhé, zelené a nahněd lé barvy. List má velmi silný, velký, ši
roký a dlouze zašpičatělý, tupě ozubený a hustě nasazený. Z mládí rodí 
poskrovnu, až za nějaký rok po vysazení počne roditi zplna a jest velmi 
úrodný každý rok. 

Stanoviště Pěstuje se jen jako zákrsek, a to buď jako zákrsek keřovitý ueb 
a tvar stromu. 

Ovoce. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl a 
česáni. 

Zužitkováni. 

palmeta; keřovitý tvar možno pěstovati jen ve vinorodý ch krajích, 
kdežto palmetu lze pěstovati všude. 

Ovoce rodí prostředně velké, až velké, kulovité, se stran nepravi
delně stlačené, čímž se stává plod poněkud hranatým; od vrchole až 
k důlku stopečnému se táhne úzká a mělká rýžka, která často dělí plod 
v nepravidelné poloviny. 

Barva plodu jest světle nazelenale žlutá a na straně sluneční tmavo
červená. Reprodukované plody nebyly ještě náležitě dozrálé, proto jsou 
v základní barvě ještě zelenožluté. Jinak jsou velmi věrně vyobrazeny. 
Slupka jest silná, jemně vlnatá a dá se dobře loupati. 

Dužnina jest rozplývající, velmi šťavnatá, žlutobílá, chuti sladké, 
navinulé, velmi okořenělé; od pecky se dobře rozlupuje. U plodů mnoho 
červených bývá také dužnina kolem pecky načervenalá. 

Zraje asi po 15. srpnu a dá se držet asi 14 dní. Se stromu se sbírá 
několik před uzráním, neboť nechá-li se dozráti na stromě, ztrácí značně 
na chuti. 

Na trhu jest velmi ceněna jako ovoce tabulové prvé třídy. Užívá 
se jako ovoce stolní a dá se také dobře zavařovati. 
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BROSKEV MADLENKA ČERVENÁ. 

Zpl'1sobilejšího pojmenování pro tuto odrůdu broskvovou snad již ani 
nebylo. Pohledem na reprodukci připojenou každý pozná, že se zde 
jedná o broskev znamenitou, prozrazuje to dobře tvar, zbarvení i průřez 
plodu. 

Jest to odrůda velmi starého původu z okolí Paříže pocházející. že 
jest snad všude, kde jenom poněkud broskve možno pěstovati, rozší
řena, dokazuje tak okolnost, že každý odborník a mnoho jiných pěsti
telů ji zná jmenovati a říkají jí prostě Madlenka. Leč pojmenování toto 
nutno doplňovati slovem červená, aby nenastal omyl, jelikož se pěstuje 
také broskev Madlenka bílá, která se velice nejenom barvou, nýbrž 
i jinými vlas tnostmi od červené Madlenky liší. V našich zahradách, kde 
se pěstují broskve na odrách, snad nikde nechybí. 

Strom žádá chráněnou a teplou polohu, proto se hodí pro pěstování 
ve vi norodých krajích na jižních, jihovýchodních a jihozápadních mír
ných svazích a v krajích ostatních se může vysazovati jen na jižní stěny, 
kde by se mohl dobře na zimu zakrývati. Půdu žádá ovšem též příznivou, 
teplou, lehkou, hlinitopísčitou a vápenitou. 

Vzrůstu jest silného, vyvi nu je mnoho dlouhých a přiměřeně sil
ných, nahnědlých letorostů. List, h ustě nasazený· na letorostech, má velký 
široký, tmavozelený a tupě ozubený. Poměrně proti jiným francouz
ským broskvím jest dosti otužilý. 

a .~~rn~~~~'~u. Pěstuje se ponejvíce jako strom odrový ve tvaru palmety obyčejné, 

Ovoce. 

Barva. 

Dužnina. 

Dozránl 
a česáni. 

vějířovité neb jiné. Ve velmi příznivých polohách v našich vinorodých 
krajích by se měl počíti pěstovati vedle broskví ame ri ckých ve vět

ších rozměrech jako zákrsek keřovitý. Jest to strom velice úrodný a rodí 
plody vždy stejně vyvinuté, takže není nikdy mnoho odpadků, jako 
u jiných broskví. 

Ovoce rodí velké, pěhě pravidelně kulaté, se širokou a mělkou 

rýho u, od dl't!ku stopečného přes vrchol daleko se táhnoucí. Některé 

plody mají na vrcholu hrotek, ·který je velice kráš lí. Plody reproduko
vané byly vypěstovány na palmetě na naší Slovači. 

Základní barva plodu jest světle žlutá a nazelenalá, bývá však od 
strany sluneční skorem do dvou třetin nachově červeně zbarvena. Slupka 
jest dosti si lná a velmi vlnatá a dá se loupati. 

Dužninu má plod skorem bílou a kolem pecky silně načervenalou, 

velmi šťavnatou, (1plně rozplývající, sladkou, navinulou a velmi pi:íjemně 
okořenělou . Dužnina se dobře dělí od pecky. 

Uzrává začátkem září. Česati ji před uzráním se nedoporučuje, je-
likož pravé jemnosti nabývá, jenom když se nechá dozráti na stromě. 
Pro obchodování se však musí očesati, pokud jest ještě tvrdá, aby dobře 
snesla dopravu. Na trhu zastíní svou krásou veškeré jiné odrůdy brosk
vové a není se proto co diviti, že nachází tak rychlý odbyt za nejvyšší 
ceny. 

zužitkováni. Zužitkuje se jako ovoce stolní, a oloupána a půlena dá velmi krásnou 
a dobrou zavařeninu. 
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BROSKEV VELKÁ LÍBEZNÁ. 

Puv~~ře~roz- Velice osvědčená tato broskev jest taktéž původu francouzského, kde 
před dávnou dobou již se pěstovala a do dnešní doby stále v nevelkých 
rozměrech se pěstuje. Jest již tak rozšířena, že nechybí snad v žádné 
krajině, kde se broskve pěstují. U pěstitelů jest tak oblíbena asi jako 
Madlenka červená, s kterou do dnešního dne o prvotenství závodí. 
Mignonka, jak jí naši odborníci říkají, pěstuje se značně též v našich 
zahradách. 

Poloha a půda . Strom není choulostivý, roste ve vinorodých tratích dobře na svazích 
východních i západních; jižní svahy jsou mu ovšem též příznivy, jestliže 
není půda na nich přílišně suchá; mimo v inorodé kraje se vysazuje na 
výsluní, jihovýchodní, jižní a jihozápadní stěny. Prospívá hlavně dobře 
v půdě písčité, hlinité a vápenité, ne přílišně suché, dostatek v lhkosti žádá 
pro svůj bohatý vývin li stu a velké ovoce, které rodí. 

Vzríist. Roste bujně, tvoří kulatou, mnohovětevnatou a listnatou korunu, pě-
stuje-Ji se ve tvaru volném. Letorosty tvoří dlouhé a silné, načervenalé. 
List má velký, široký, tupě špičatý a světle zelený. V době květu 
jest velmi ozdobný, poněvadž nasazuje mnoho velkých, n'.'!žově zbarve-
ných květů. Jest skorem každoročně velice úrodný. · 

stanoviště Ve vinařských krajích se může pěstovati v každém volném tvaru, a tvar stromu. 
t. j. jako vysokokmen, polokmen a zákrsek keřovitý, v jiných polohách 
prospívá jenom ve tvaru palmetovitém. 

ovoce. Ovoce rodí velké, až velmi velké, kulaté. s význačnou širokou a 
hlubokou rýžkou. Připojené vyobrazení naznačuje plod mnohem menší, 
než ve skutečnosti bývá; plody tyto pocházejí se zákrsku, který měl na
sazeno mnoho ovoce. 

Barva. Barva plodu jest zelenožlutá a na straně sluneční temně nachově 

zbarvená aneb hustě karmínově tečkovaná. Slupka jest tenká a nepatrně 
vlnatá. 

Dužnina. Dužnina jest velmi jemná, šťavnatá, bílá, mírně nažloutlá, u silně 

zbarvených plodů kolem pecky narůžovělá; jest chuti velmi sladké, na
vi nulé a velice okořenělé. Od pecky se dělí lehce. 

a00č~s~~ 1 • Uzrává v prvé polovici měsíce září a udrží se jenom krátce. Če-
sati se má několik dní před uzrání'm, aby nezmoučnatěla. 

zužitkováni. Na trhu jest velmi prodejna, a to jako ovoce tabulové. 
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BROSKEV KRÁLOVNA ZAHRAD. 

Zvučné pojmenování této broskve mělo za následek rychlé její roz
šíření z domoviny do dalekých krajin pro pěstování broskví způsobilých. 
Původu jest, jako většina pozdních, dobrých broskví, francouzského. 
Nalezena byla v rozsáhlých jižních francouzských broskvových plantá
žích jako semenáč a po zjištění dobrých vlastností pilně byla rozmno
žována a rozšiřována francouzskými školkáři. Nyní jest již známa 
u mnoha pěstitelů. Též u našich odborníků a mnohých jiných jest známa 
a se zálibou ji všichni pěstují. 

Strom žádá také příznivou, teplou, chráněnou , výslunnou polohu, 
možno jej tedy volně jako zákrsek keřovitý pěstovati jen na úplně chrá
něných místech krajů vinorodých. Jinak se pěstuje na stěnách proti jihu 
obrácených jako stromek jednostranný. Půdu žádá úrodnou, kyprou, 
písčitoh linitou a dostatečně vápenatou. Jako pozdní broskev v půdě 

chladné, vlhčí neb těžší, těžko dozrává. 
Strom roste dobře, tvoří mnoho letorostů silných a dlouhých, list má 

též zdravý, velký tmavozelený a ostře ozubený. 
Pěstuje se po většině na odrech jako palmeta tvaru nhného. 
Ovoce rodí velké, až velmi velké, tvaru kulovitého neb i nepravidelně 

vyvýšeného; rýžka, která dělí často plod ve dvě nestejné poloviny, jest 
mělká a široká. Plody reprodukované pocházejí z palmety přílišně plody 
obsazené a proto nejsou tak velké jako v jiných případech. 

Barva základní plodu jest bíložlutá a jest krytá po většině světlejší 
neb tmavší nachovou červení rozmytou. Slupka jest slabá a velmi vlnatá. 

Dužnina jest zelenožlutá, velmi šťavnatá, rozplývající a přec dosti 
tuhá; chuť má sladkou, navinulou a velmi příjemně okořenělou. U dobře 
vybarvených plodů bývá dužnina kolem pecky narůžovělá. 

Uzrává koncem září a v polohách neb místech a letech chladnějš ích až 
začátkem října. Jelikož za úplného dozrání na stromě moučnatí, doporu
čuje se koncem září jí očesati a několik dní v teplé místnosti nechati 
dozráti. 

Jest to odrůda, která na trhu se dobře prodává. V domácnostech se . 
zužitkuje jako ovoce tabulové. 
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BROSKEV VE TUŠI:t\A. 

Nejpozdnější broskev, která jest ve sbírkách zastoupena, zove se 
Venušina. Pro naše kraje, pěstování broskví příznivé, má tato od
růda značný význam, jelikož tak jako nejrannější, tak naopak jako nej
pozdnější se vždy dobře zpeněží. 

Vypěstována byla před dávnou již dobou ve francii a poznenáhlu 
byla rozšiřována ve všech broskvím příznivých evropských krajích. Do
posud se pěstuje jen v zahradách uzavřených, poněvadž jako pozdě do
zrávající by volně pěstována trpěla a pak jest nutno ji pěstovati jen na 
chráněných místech, aby dosáh la plného vyzrání. Pod jménem „bro
skev špičatá " se ob jevuje též v r.ěkterých našich zahradách. 

Strom žádá po lohu chráněnou, teplou i v kraj ích vinorodých, aby 
plody jeho dobře dozráti mohly, proto i zde nutno vysazovati jej na 
svahy jižní, jihovýchodní a jihozápadní. Ve vyšších polohách neprospívá. 
Pt1du miluje dobrou, teplou, nepříliš lehkou, hlinitou„ s dostatečnou 

vlhkostí; v půdě lehké neb chladné plody zůstanou malé a bez chuti. 
VzrL'1stu jest velmi silného; letorosty má dl uhé a silné; list hustý, 

ve lký, široký, tupě zašpičatělý a tmavozelený. 
a ~1;~ 0s~~~1!u . Pěstuje se jenom jako zákrsek. a to v krajích vinorodých jako zá-

Ovoce. 

Barva. 

Dužnina. 

Oozránl 
a česáni. 

Zužitkováni. 

krsek keřovitý a v krajích chladnějších jako palmeta na stěnách proti jihu 
obrácených. 

Ovoce rodí velké, až velmi velké, tvaru homolovitého, nápadně za
špičatělého, rýžka jest široká, mělká a mnohdy málo znatelná. Na chlad
ných místech neb ve v lhkých letech nedosahuje plod patřičné velikosti 
a jakosti. 

Barva této broskve jest svět l e zelená a při úplném uzrání světle 

žlutá, sluneční strana bývá karmínově neb rumělkovitě začervenalá. 

Slupka dosti silná jest značně v lnatá a dobře se od dužniny neloupá. 
Dužninu má př i náležitém v:\'."vinu a uzrání velmi šťavnatou, bílou, 

někdy červenými žilkami, ze jména kolem pecky, proros tlou, chuti sladké, 
nakyslé a pikantně okořenělé . Dužnina se lehce od pecky o dděluj e. 

Uzrává koncem měsíce zář í , ve v lhkých, chladných letech také až 
začátkem října. Předčasně očesána nemívá patřičné chuti, proto se má 
nechati na stromě dozráti. 

Jako nejpozdnější broskev dobře na trhu jde na odbyt jako ovoce 
tabulové. 
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V následujícím jsou uvedeny další odrl'1dy ovocné v normální výběr 
pro markrabství mora vské pojaté, a sice ořechy vlašské, lískové, miš
pu le, kdoule, srstky, rybíz čili meruzalky, maliny, ostružiny a jahody. 
Každá z uvedených odr ůd jest popsána docela stručně, nicméně doufáme, 
že každý, kdo se o tu neb onu odri°1du zajímá, vystihne dobře i z toho 
k raťoučkého popisu potřebné. 

Reprodukovati tyto od růdy ovocné by bylo s ve likým nákladem 
spojeno a nemělo by to náležitého významu. poněvadž ku př. odrůdy 

ovoce bobulovitého rok co rok s~ mění, nové cennější nahrazují staré 
méně cenné. Mnohé z reprodukcí by pak pozbyl)' svého významu. 

Ustálí- li se v budoucnost i dobré odrůdy v následujícím poznačených 
stromů a keřů ovocných a bude provedena revise těchto, pak ovšem 
není možnost vyloučena, že i tyto odrL'1dy vyobrazeny a náležitě popsány 
budou. což by pak tvoři l o doplněk díla tohoto. 

OŘECHY VLAŠSKÉ. 

126. OŘECH PAPÍROVÝ (d Linnscha lige Wallnuss ·- Noix a Mésange) 
s jemnou, tenkou, bílou skořápkou jest prostředně velký, až velký, ob
délný; jádro má plné, chutné, mandlovité, bílé, č i sté barvy. 

127. OŘECH POLOPAPíROVÝ (Wallnuss gemein e Jang!iche - Noix 
Roya!) jest nejoblíbenější náš ořech; plod má prostředně velký, skořápku 
polotv rdou , jádro plné, velmi ch utné. 

OŘECHY LÍSKOVÉ. 

Plnokryté (Lombardské). 

128. LOMBARDSI(Ý ČERVENÝ (Lambertnuss rote - Aveline rouge) 
má plod menší, pod louh lý, v plné, dlouhé punčošce uschovaný, jádro 
slabou skořápkou kryté má karmínově zbarvenou slupku a jest plné a 
velmi chutné, mandlovité. Keř roste s labě, zak rsle a jest velmi í1rodný. 
Zraje koncem srpna. 
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129. LOMBARDSl(Ý BÍLÝ (Lambertnuss we isse - A veline blanche) má 
plod prostředně velký, tvaru podobného jako ořech lombardský červený; 
uschován jes t v dlouhé, svět l é punčošce . Slabá skořápka kryje plné, 
zdravé, bílou s lupkou obalené jádro chuti mandlo vité. Keř roste mnohem 
silněji 11ež u lombardského červeného. Zraje asi v polovici září. 

130. RUDOLFŮV VELl(Ý (Rudolphs Lamber tnuss - Ave line de Rodolph ) 
jest dlouhý, velký, vejčitý, č tyřhranný , uschovaný ve velmi dlouhé, ka
deřavé punčošce ; skořápka jest světle hnědá a temně čárkovaná; jadro 
plné, mandlovité, jest tv rdé a sladké. Zraje v polovici září. l(eř jest 
vzrůstu prostředního a rodí velmi bohatě. 

Polokryté (Celské). 

131. BARCELONSl(Ý HRANATÝ (Barcelonanuss - Aveline de Barce-
lonne) jest plod velký, tvaru podl ouhle válcovitého, hranatého, krytý 
velkou, rozčepejřenou punčoškou; skořápka jest tvrdá, silná a obsahuje 
velké, hranaté, tvrdé, sladké jádro. Zraje koncem září. Keř roste silně a 
jest velmi úrodný . Jest to velmi způsobilá odrůda pro pěstování ve vět
ších rozměrech. 

132. BURCHARDTÚV (Burchardťs Zellernuss - Aveline de Burchardt) 
jest plod velký, kulatý neb i obdélný s krátkou, tupou šp ičkou, kryt jest 
silnou, zelenou punčoškou; skořápku má tvrdou, žlutohnědou a jádro jest 
menší a nevyplňuje í1plně skořápku; chuti jest dobré mandlovité. Zraj e 
koncem září. Keř roste silně a jest velmi hust}-. 

133. GUBENERÚV VELKÝ (Oubene r" s Zell ern uss - Aveline de Oubener) 
má plod pro tředně velký, kulovitý neb vejčitý, rýhovitý, uschován jest 
ve velké, dlouhé punčošce, takže pouze špička plodu z ni vyčnívá; sko
řápka jest polotvrdá, hnědočervená, jádro v ní obsažené jest plné, tvrdé, 
velmi chutn é. Uzrává v druhé polovici měsíce září. Keř jest nadmíru 
úrodný a jest vzrůstu prostředního. 

134. l(ULATÝ VELl(Ý (Kugelnuss grosse - Aveline ronde) jest ořech 
velmi velký, kulatý neb kuželovitý, tui-iě špičatý, punčoška jej kryje 
sotva do poloviny; skořápku má slabší, lesklou, hnědou; jádro vypltíuj e 
skořápku úplně, jest tvrdé a chutné; uzrává v polovici září. Keř roste 
bujně a široce. 

135. LANŠPERSl(Ý DLOUHÝ (liase lnuss Landsberger - Aveline de 
Landsberg) má plod velmi dlouhý, velký, v polodlouhé, silné punčošce, 
jádro ve slabší světlohnědé skořápce jes t plné, tuhé, mandlovité, obalené 
jemnou slupkou. Uzrává v prvé polovici měsícP září. Keř roste bujně. 
J est hustý a rodí plody ponejvíce jednotlivě na špičkách větévek. 

136. ŘÍMSl(Ý VELl(Ý (rornische řfaselnuss - Grosse Noisette ďEs-
pagne) jest ovoce velmi velké, kulaté neb sploštělé, hranaté; plod uzavřen 
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jest ve velké, třepenité puncosce úplně. Jádro vyplňuj e ilnou , světle 
hnědou skořápk u zplna a jest hranaté, bílé, sladké a velmi chutné~ Keř 
roste silně, jest záhy a velmi í1rodný a nasazuje plody v chumáčích. 

MIŠPULE. 

137. HOLLANDSKÁ (hollandische Mispel - Néfle de t!ollande). Ovoce 
velké, kulaté, u kalichu rov né, tmavQhnědé barvy; uzrává v říjnu. Strom 
roste dosti bujně a tvoří prostředně velkou korunu. 

138. KRÁLOVSKÁ VELKÁ (grosse konigliche Mispel - Néfle Royal). 
Ovoce velké, spl oštělé, světlohnědé , velmi chutné; zraje v prvé polovici 
měsíce října. Strom jest vzrůstu bujn ého, má velice bohatý list a jest 
velmi úrodný. 

139. OBROVSKÁ (Riesen-Mispel - Néfle Oéante). Ovoce velmi velké, 
ploště l é , tmavohněd é, s n ápadně ve lký m kalichem ; uzrává v říjnu. 

Strom neobyčejně si lného vzrůstu tvoří korunu prostředně velkou, leč 

není tak úrodný, jako odrůdy předešl é . 

KDOULE. 

140. ANGERSKÁ JABLKOVITÁ (Q uitte von Angers ·- Coing ďAngers). 
Ovoce prostřední velikosti, tvaru jablkovitého a barvy zlatožluté; jest 
velmi vonné a uzrává v říjnu. Keř roste mírně, ale jest velmi úrodný. 

141. PERSKÁ HRUŠKOVITÁ (persisch e Birnquitte - Coing de Perse). 
Ovoce prostřední velikosti, tvaru bruškovitého a barvy žluté; uzrává 
počátkem října. Keř roste bujně a jest každoročně a mnoho úrodný. 

142. PORTUGALSKÁ HRUŠKOVITÁ (portugiesische Quitte - Coing de 
Portugal). Ovoce velmi velké, úplně hruškov itého tvaru, nepříliš vlnaté 
a zlatožluté; uzrává v polovici měsíce října . Keř roste velmi bujně, tvoří 
objemnou korunu a jest velmi úrodný. 

SRSTKY. 

a ) Červené. 

143. BOSONOŽSKÁ ČERVENÁ (Barfiisser rote) . Ovoce v elké, kulaté, 
jest barvy světle červené, silně zeleně žílkované; slupku má prosfredně 
silnou a mírně ostnatou. Uzrává koncem července. Keř roste silně, jest 
hu tý, mnoho ostn atý a velmi úrodný . Jes t to jedna z nejlepších tržních 
odrů d. 
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144. ČERVENÁ VEJČITÁ (rote Eibeere - Jolly miner). Ovoce velmi 
ve lké, tvaru vejč i tého neb elipsovitého, barV:\' mdle třešňovité, chut i 
sladkokyselé; slupku má si lnou, hla~kou . Uzrává v druhé polovici čer
vence. Keř roste velmi b uj n ě a není mnoho ostnatý. Jest to velmi dobrá 
tabu lová odrč1 da. 

145. ČERVENÁ LVÍ (rote P reisbee re - Roar ing !ion). Ovoce velké, elip-
sov i tého tvaru, pěkné červené třešt1 ovité barvy, v červeni jest velmi 
znatelné zelenožlu té žilkovó.ní ; sl upku má hladkou, ne přílišně silnou. 
Ch ut i jest kyselosladké. Uzrává počátkem srpna. Keř roste silně a má 
mn oho velkých ostnč1. 

146. OBDIVUHODNÁ (Monstrueuse - Monstrueuse). Ovoce velmi 
velké, válcovitého tvaru jest barvy světloče rvené a chuti sladkokyselé. 
Uzrává v druhé polovici měsíce července. Keř roste , ·elmi bujně, t\· oří 
dlouh é, silné, nepří l iš ostnaté výhony. Jest to odrůda snad největší. 

147. VÍTĚZNÁ ČERVENÁ (rote Triumphbeere - Whinham Industrr). 
Ovoce velké, obdé lné, barvy červené až tmavočervené; má slupku dosti 
siln ou, j e mn ě os tn atou, chut i jest kyselosladké. Uzrává koncem července. 

Keř roste h ujně a jest velmi úrodný. Odrúda tato jest velmi dohrá jako 
ovoce tabu lové, pro výrobu v ína se hodí a dá se dobře zavařovat. 

b) Z elené. 

148. SMARAGDOVÁ (Smaragdbeere - Emerald). Ovoce velké, vejči-
tého tvaru, má barvu tmavozelenou, slupku velmi jemnou, plstnatou a 
jest chu ti sladké. Uzrává po 15. če rvenci. Vzrč1 st keře jest prostředn í, 

výhony má slabé, dlouhé a mírně ostnaté. 

149. RANNÁ TENl(OSLUPKÁ (frUh e dU nnschalige - Nettle green) . Jest 
to ovoce velké, eli psovi tého tvarn , barvy světle zelené; slupku má tlu
tou a s il ně plstnatou a chuti jest sladké. Uzrává koncem července. Keř 

roste s iln ě a není mnoho ostnatý. 

1so: RANNÁ Z NEU VIDU (f rUheste von Neu,,·ict - Earlr of euwid). 
Ovoce jest v elké, až ve lmi ve lké, podélné, barvy zelené, poněkud na
žioutlé : slupku má slabou. po n ěkud pi tnatou; jest velm i šťavnatá a 
sladká. Z raje koncem če r vna neb počátkem července. Keř roste bujně, 

vzpřím en ě a m<J. četné dlouh é ostny. 

151. ZELENÁ HRUšKOVIT Á (griine flaschenbeere -- Green ,,·illo,,·) 
j es t ovoce ve lké, až velmi velké, tvaru hruškovitého, barvy zelené, až 
tmav ozelené a chu ti sladké a navinulé. Slupku má slabou, skorem hlad
kou. Zraje koncem če rvence . Keř roste ilně . mú spoře nasazené dlouhé, 
silné os tny a jest velmi úrodný. 
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152. ·ZELENÁ OBROVSl(Á (grLine Riesenbeere - Jolly Angler). Ovoce 
velmi ve lké, skoro kulaté neb elipsovité, má barv u světlezelenou a chuf 
velm i sladkou; slupka jest tenká, jemně plstnatá. Zraie koncem července. 

K eř roste mírně a jest ve lmi úrodn~-. 

c) Z luté. 

153. BOSONOŽSl(Á ŽLUTÁ (BarfLisser gelbe). Ovoce prostředně velké, 
skorem kulaté, barvy zlatožluté; slupku má tenkou, velmi jemnou, hlad
kou a s il ně svět l e žilkovanou; chuti jest sladké, velmi příjemné. Zraje asi 
k 15. červenci. Keř roste mírně a jest velice úrodný. 

15-+. CITRONOVÁ VELl(Á (C itronenbeere - 'l\rn to one) jest ovoce 
ve lmi velké, eli psovité, barvy cit ronové, chuti sladkokyselé; slupku má 
tenkou, hladkou. Uzrává po 15. červenci . Keř jest vzrůstu přímého, buj
ného, má dlouhé a si lné ostny a jest velmi úrodný. 

155. NEJRANNĚJŠÍ ŽLUTÁ LVÍ (frLiheste gelbe - J ellow !ion). Ovoce 
p rostředn í ve l ikosti , kulaté, jest zlatožl uté barvy; slupku má tenkou, srst
natou a chuti jest velmi sladké. Uzrává v po lovici měsíce července. Keř 
roste b u j n ě, má dlouhé, přím é, s il ně ostnaté výhony a jest velmi úrodný. 

156. PRINC Z ORANIE (Pr inz von Oranien - Prince of Orange) jest 
ovoce ve lké, až velmi ve lké, vejčitého neb elipsovitého tvaru, světle 

zlatožluté barvy; slupku má tenkou a srstnatou a chuti jest sladké . Uzrává 
koncem če rvence . Keř roste silně, hustě a jest dost ostnat~' . 

157. ŽLUTÁ KULATÁ (runde gelbe - Globe Jellow). Ovoce prostředně 
velké, ku laté neb poněkud obdélné, jest mdle tmavožluté barvy; slupku 
má tenkou, plstnatou a chuť sladkou. Uzrává před 15. červencem. Keř 
roste velmi bujně. má silné. oblouko·vité v.ýhony; jest velmi úrodný a 
málo ostnatý. 

d) Bílé. 

158. BILÁ PRŮHLEDNÁ ( weisse Krystallbeere - Primrose). Ovoce 
velké, až velm i ve lké, kulaté jest bílé, nažloutlé barvy; sluneční strana 
bý vá nače r ve n alá; slupk u má tenko u a po n ěkud plstnatou; chuti jest 
sladké, velmi příj emn é . Zra je koncem července. Vzrůstu jest keř sil
ného, zakrslého a hustého a jest velice úrodný. 

159. BÍLÁ NEPŘEKONATELNÁ ( \\'eisse Kaiserbeere - Antagonist). 
Ov oce ve lmi v elké, elipsov ité, n estejně hranaté jest žlutobílé, na sluneční 

s t ran ě n ače rvena l é barvy; slupku má si lnou, srstnatou. Chuti jest sladko
kyselé. Uzrává koncem července . Keř jest silného vzrť1stu. rodí mnoho 
a jest mírně ostnatý. 
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160. BÍLÁ VELMI NOSNÁ (weisse volltragende - Shannon) jest ovoce 
velmi veliké, elipsovitého tvaru, bílé barvy; slupku má velmi tenkou, 
skorem hladkou; chuti jest sladkonavinulé, velmi příjemné. Uzrává 
v druhé polovici července. Keř roste spoře, má silné, krátké, mírně ost
naté výhony a jest velice úrodný. 

161. KRÁLOVNINA BÍLÁ (weisse Kaiserinbeere - Queen Mary). Ovoce 
velké, vejčité neb elipsovité, mnohdy mírně hranaté, jest barvy bílé; 
slupku má slabou a plstnatou, chuť sladkou, jemně navinulou . Uzrává 
v druhé polovici července. Keř roste velmi zakrsle, leč má krátké, dosti 
silné, mnoho ostnaté výhony; úrodný jest velice. 

162. VÍTĚZNÁ BÍLÁ (\Y eisse Triumphbeere - Wh itesmith) jest ovoce 
velké, elipsovitého tvaru, barvy bílé, jemně nažloutlé; slupku má dosti 
silnou a plstnatou; chuti jest navinule sladké. Uzrává koncem července 
neb počátkem srpna. Keř jest vzrt'.'1stu velmi silného, tvoří dlouhé, silné, 
mírně ostnaté výhony a jest nadmíru úrodný. 

RYBÍ Z. 

a) Červený. 

163. CÍSAŘSl(Ý ČERVENÝ (kaiserliche rote - lmperiale ro uge) . Bo-
bule velká, kulatá jest třešňově červená a silně nakyslá; hrozníček jest 
dlouh:ý, řídký. Uzrává po 15. červnu. Keř silný má dlouhé odstávající vý
hony a jest velmi úrodný. 

164. fAYÚV ČERVENÝ (fay's Prolific - fay's new prolific). Novější 
tato odrůda má velmi dlouhé, plné hrozníčky, velmi velké, sladkokyselé 
bobule. Uzrává v druhé polovici června. Keř prostředního vzrůstu jest 
velmi (1rodný. 

165. HOLLANDSl(Ý ČERVENÝ (holla11di sche rote - Groseille de ttol-
Jande a .fruit rouge). ttrozníčky má velmi dlouhé, plné, bobule velké, 
třešlíově červené, prí'1svitné a silně nakyslé. Keř roste velmi bujně, vy
vinuje dlouhé, vzpřímené výhony a jest neobyčejně (1rodný. 

166. TŘEŠŇOVÝ ČERVENÝ (Kirsch-Johannisbeere - Grosei ll e Ce-
rise). lirozníčky této vzácné odrůdy jsou prostředně dlouhé, velmi plné 
a bobule velmi velké, tmavočervené a chuti silně nakyslé. Uzrává v druhé 
polovici června. Keř roste velmi bujně, zpříma a jest velmi úrodný. Jest 
to nejlepší tržní rybíz. 

167. VERSAILSl(Ý ČERVENÝ (Versailler - La Versaillaise). Bobule 
velké, tmavočervené jsou na dlouh}·ch, plných hrozníčkách a jsou mnohem 
Jadčí než u odrůd jiných. Keř jest vzrůstu prostředního a velmi úrodný. 
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b) Bílý. 

168. HOLLANDSI(Ý BÍLÝ (hollándische weisse - Groseille de ttol-
lande a Pruit blanc). ttrozníček velmi dlouhý jest hustě velkými, bílými, 
průhlednými bobulemi obsazen, které jsou kyselosladké chuti . Uzrává 
koncem června. Keř roste mírně , al e jest velmi úrodný. 

169. ŠAMPAŇSl(Ý BfL Ý (Champagner - Groseil le de Champagne). 
ttrozníček jest krátký, má velké, narC1žovělé, sklovité, hustě nasazené, ky
selosladké bobule. Uzrává v polovici června . Keř jest vzrůstu sporého 
a velmi úrodný . 

170. ŠAMPAŇSl(Ý BÍLÝ (Versail ler weisse - Groseille de Versailles 
blanche). Na dlouh ém hrozníčku jso u žlutobílé, ve lké, ř ídce nasazené bo
bule, které jsou chuti mírně mkyslé. Uzrává koncem června. Keř jest sil
ného vzrůstu a velice úrodný. 

c) Černý. 

171. LEESÚV ČERNÝ (Lee·s schwarze - Cassis Pertile de Lee). Bobule 
jest velká, až velmi velká, na dlouhém hrozníčku; barvy jest černé, 

lesklé a chuti velmi okořenělé a nasládlé. Uzrává koncem července. Keř 
jest vzrůstu zakrně léh o, má nápadně silný, tmavozelený a silný list. Jest 
to jeden z nejlepších černých rybízů na výrobu vína. 

172. NEAPOLITÁNSl(Ý ČERNÝ ( eapolitanische schwarze - Cassis de 
Neaples). Bobule prostředně velká, až velká, hrozníček dlouhý a plný. 
Barva bobule jest lesklá a černá a chuť velmi okořenělá, méně sladká . 

MALINY. 

173. ANTVERPSl(Á ČERVENÁ (rote Antwerpener - Pramboise 
ď Anvers). Ovoce jest velmi velké, podlouhlé, tmavočervené, sladké a 
velmi jemné chuti; uzrává po 15. červnu . Keř roste bujně a jest velmi 
úrodný ; rodí přes léto jednou. 

174. ANTVERPSKÁ ŽLUTÁ {gelbe Ant\\-erpener - Jaune ď AnYers). 
Ovoce velké, více kulaté, světle zlatožluté, jest chuti příjemně okořenělé 
a velmi sladké. Uzrává v polovici června. Keř roste bujně, rodí mnoho, 
leč jen jednou přes léto. 

175. BILLIARDOVA ČERVENÁ (Billia rďs immertragende - Perpétuel 
de Billiard). Ovoce velmi velké, kulaté, tmavočervené, velmi šťavnaté, 
jest sladké a velmi malinovité. Keř bohatého vzr11stu, rodí až do pod
zimku. 
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176. FASTOLFOVA ČERVENÁ (fasto lf's tiimbeere - framboise de 
f astolf). Ovoce prostředně velké, až velmi velké, tvaru kulatého, barvy 
tmavočervené, modře ojínělé, chuti velrn i sladké a okořeně l é . Zraje 
v polovici červ na. Keř neroste bujně, jest velmi úrodný a rodí jen jednou 
přes léto. Nejlepší malina pro výrobu malinové šťávy a j. 

177. FASTOLf'OVA NOVÁ ČERVENÁ (fastolf's neue - Perpétuel de 
fastolf). Ovoce velké kulaté neb i pod louhlé, tmavočervené, jest v elmi 
sladké a okořenělé. Keř vzr ůstu silného a často k podzimku úrodu opakuje. 

178. HERENHAUSl(A ČERVENÁ (lfe rrenháuser fri.ihe rote - f ramboise 
de lierrenhauser). Ovoce ve lmi velké, podlouhlé, zašpičatě l é , tmavo
červené, lesklé, jest chuti příjemně sladké. Uzrává k 15. červnu. Keř jest 
v elm i bujného vzr L'1stu; výhony se často rozvětvují, rodí mnoho jednou 
do roka. 

179. MERVEILSl(Á ŽLUTÁ (Gelbe M ervei lle - Merveille blanche). 
Ovoce prostředně ve lké, kulatého tvaru, barvy bíložluté má chuť velmi 
sladkou a občerstv ující. Uzrává v červnu. Keř roste s l él_bě, jest hustJ'- a 
velmi úrodný; v někte rém roce rodí i dvakráte. 

180. MERVEILSl(.i\ ŽLUTÁ (Neue gelbe Merveille - Merveille a fruit 
jaune). Ovoce velmi velké, kulaté, bustě v hroznech nasazené, jest žluto
bílé a má chuť velmi sladkou a příjemnou. Keř jest vzrůstu slabého, žádá 
tučnější půdu, jest ve lmi , dvakráte přes léto úrodný. 

181. SCHAFFEROVA OBROVSl(Á (Schaffer 's Riesenhimbeere - Schaf-
fer 's Colosal) . Ovoce velké, kulaté, tmavonachové barvy, jest chuti 
sladké, více ostružině podobné. Uzrává v če rvenci . Keř roste nadmíru 
sil n ě, n etvoří žádných odnožL'1, list má velmi velký, tmavozelený a jest 
velmi úrodný. 

182. VELl(Á ŘÍJNOVÁ ŽLUTÁ (Grosse gelbe Oktober-liimbeere - Jaune 
de Malte). Ovoce ve lké, kulaté, jednotli vé bobule jsou ve lké a stejně vy
vinuté, barvy jest světle žluté a chuti sladké. Keř bujného vzrůstu rodí 
plody přes celé léto až do října; v mnohých letech mívá v ř í j nu ještě 

velmi krásné plody. 

OSTRUŽINY. 

183. ARMENSl(Á (Armenische --I~once d'Arm enia) . Ovoce velmi velké, 
podlouhlé, černé, lesklé, jest chuti sladké a kyselé. Uzrává začátkem 
září. Keř jest neobyčejně silného vzrůstu a o patřený silný mi ostny. 
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184. LAVTONOVA VELKÁ (Lavton's grosse - Ronce d'Lavton). Ovoce 
velmi velké, ve velkých hroznech rostlé, jest černé, lesklé, a má chuť 
sladkokyselou, okořenělou. Uzrává v srpnu. Keř jest vzrůstu silného, 
velmi úrodný a značně ostnatý. 

185. LUKRECIA (Lucretia - Lucretia). Ovoce velmi velké, podlouhlé, 
jest nasazeno v hustých hroznech a jest barvy černé, lesklé, a chuti na
kysle sladké. Uzrává v červenci. Keř jest vzrůstu slabého a jest velmi 
úrodný. 

186. WILSONOVA RANNÁ (Wilson's friihe - Ronce de Wilson). Ovoce 
prostředn í velikosti, obdélné, černé, jest chuti sladké, mírně nakyslé. Zraje 
v srpnu. Keř jest vzrůstu mírného a rodí mnoho. 

JAHODY. 

187. ANANASOVÁ BÍLÁ (Weisse Ananas-Erdbeere - White Pine Aple) 
jest ovoce velké, čistě bílé, na s luneční straně narůžovělé, s velkými 
červenými semeny; dužninu má čistě bílou, hutnou, sladkou a velmi 
okořenělou . tiodí se velmi dobře na zavařování a též jako ovoce stolní. 

188. ANANASOVÁ CHILSKÁ (W eisse Chili-Erdbeere - Lucida per-
fecta) jest ovoce velké, kulaté, bílé, narůžovělé, má chuť sladkou, velmi 
okořenělou . Odrůda tato uzrává pozdě, jest však velmi úrodná a hodí se 
k vysazování do l ehčích a sušších půd. 

189. KOCHOVA VELKÁ (Oarteninspektor Koch - Ad. Koch) jest ovoce 
velmi velké, klínovitého tvaru, světlé, červené barvy, chuti příjemně 

nakyslé a uzrává záhy. Jest to odrůda pro dopravu velmi způsobilá. 

190. KRÁL ALBERT (Konig Albert - Roi Albert). Ovoce velmi velké, 
obdélného, sploš tě lého tvaru a barvy třešňově červené a chuti velmi oko
ř enělé, nakyslé a sladké. Tato jahoda jest velmi dobrá pro zavařování 
a jest na trhu velmi oblíbena. 

191. LAXTONOVA UŠLECHTILÁ (Laxton's Noble - Laxton Noble) jest 
jedna z n ejvětších jahod vůbec, ovoce jest tvaru kulatě hranatého neb 
jen kulovitého ; barvu má šarlatovou a chuť nakyslou a velmi okořenělou. 
Zraje velmi záhy a jest proto na trhu velmi dobře placena. 

192. MARKÉTA (Margarethe - Marguerite) jest ovoce velké, podlouhlé, 
zašpičatělé, světle šarlatové barvy a příjemné, okořenělé a sladkoky
selé chuti. Zraje pozděj i. Jest to velmi dobrá odrůda k rychlení. 
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193. SENSAČNÍ VELl(Á (Sensation - Sensation) jest ovoce velmi velké. 
podlouhlé, tmavočervené, chuti velmi dobré, sladké, navinulé a oko
řenělé. Jest velmi úrodná a velmi dohrá tržní odrůda. 

194. SOVEREIGENOV Á KRÁLOVSKÁ (Alleinherrscher - Roya! So-
vereign) jest novější, velmi velká, podlouhlá, šarlatově zbarvená odrůda 
chuti navinulé a silně okořenělé. Úrodností svojí se vyrovná skorem 
„Laxtonově ušlechtilé jahodě". Jest to velmi dobrá odrůda pro vývoz 
a trh. 

195. šARLATOV Á MÁJOVÁ (Scharlachkonigin - Scarlett Queen) jest 
ovoce prostředně velké, obdélné, šarlatové barvy a chuti velmi jemné, 
nakyslé. Jest to odrl'1da velmi ranná a na trhu hledaná. 

196. TEUTONIA (Teutonia - Teutonia) jest ovoce velké, kulaté, barvy 
červené a chuti velmi dobré, sladkokyselé a okořenělé. Uzrává velmi 
záhy. Rostlina této odrůdy jest velmi úrodná. 

197. BÍLÁ MÉSÍČNf (Weisse Monats-Erdbeere - Fraise des quatre 
saisons blanche). Ovoce podobné velikostí i tvarem jahodě lesní jest čistě 
bílé. Keřík rodí od června až do pozdního podzimku hohatě a tvoří mnoho 
šlahounů. 

198. BÍLÁ MĚSÍČNÍ BEZ ŠLAHOUNŮ (Weisse Monats-Erdbeere ohne 
Ranken - Praise des quatre saisons blanche sans filets). Ovoce téže veli
kosti a tvaru jako u jahody měsíční bílé šlahounité jest velmi dobré, sladké 
a okořenělé. Keřík netvoří šlahounl'1 a jest přes celé léto velmi úrodný. 

199. ČERVENÁ MĚSÍČN1 (Rote Monats-Erdbeere - Fraise des quatre 
saisons rouge). Ovoce úplně podobné jahodě lesní jest velmi chutné. Rost
lina tvoří mnoho šlahounů a rodí mnoho pěkných plodů až do zamrznutí. 

200. ČERVENÁ MĚSÍČNÍ BEZ ŠLAHOUNŮ (Rote Monats-Erdbeere ohne 
Ranken - Fraise des quatre saisons rouge sans filets). Ovoce téže ve
likosti a tvaru jako lesní jahody jest tmavošarlatové barvy a chuti velmi 
občerstvující. I~ostlina šlahounů netvoří a jest velmi úrodná. 
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li li 
I 60. Boskova láhvice l 

I 

1 1 l - -
61. No vá z Poiteau 1 - -- - - -

62. I Děkanka červeno šedá I - - 1 1 1 1 

11 Máslovka 

c) zimní. 

63 . křivice • l 1 1 

I 

l l 1 

64. 1 
» Napoleonova l 1 l 1 l 1 

65 . 1 » Blumenbachova l l 1 1 1 1 

I 66 . . koprčská I l 1 1 l - - -

67. Pstružka 

I 

- l 1 l -- -

68. Má sl. Dielova (poděbradská) 1 l 1 1 I 1 1 

69. Virgule 
I 

l 1 1 - ~ -

70. lVIásl. Hardenpontova 

.1 

1 1 1 1 - -

71. Pastornice -- - - 1 1 1 

72. '1 Néliska zimní . - - - - l 1 1 

73. 11 Kolmárská zlatá -~ - - l 1 1 

74. Děkanka zimní 1 l 1 - - - -

11 

111. Třeš n ě. 
I 

75. Nejrannější z kraj e - - -- l 1 1 

76. Májovka koburská 1 l 1 1 l 1 

77. Srdcovka Krugerova - - - 1 l 1 

78. Skalka - 1 - - - -

79. Chrupavka Napoleonova 1 l 1 1 l 1 
r 80. velká v 

1 1 1 1 l 1 cerna 

81. Hedelfingenská . 1 1 1 1 1 1 

82. Srdcovka královská . 1 1 1 1 

83. Valpuriska 1 1 1 1 

84. Srdcovka Eltonova 1 l l 

85. Vlkova obrovská 1 l l l 1 1 

86. Chrupavka germersdorfská . l 1 1 1 

IV. Vi šně. 

87. Višně májová 1 1 1 

88. španělská 1 1 1 
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Odr llda 

U . 51ívy. 

93. Zelená ranná 

94. • velká 

95.1 Mirabelka malá žlutá 

96.1 • z Nancy 
97. Altánova 

98.1 Králo vna Viktone 
99.

1 

Meruňkov itá . . 

100. Kirkova . . 

101.1 Jeffe rsonova 
102. Jerusalémská 

li 
VI. Švestky. 

103. Brněnská 
104. Biihlská 
105. Cukrová velká 

1

106. Italská 
107. Dolanská 

108. Domácí 

11 

I 

li 
VII. meruňky. 

109. Ranná velká 

110.1 Portugalská 

111.jl Broskvovitá 
11<'. Ambrosia . 

113.ll Královská . 
114. Holubova 
115.1 Bredská 

I 

I. 

1 

1 

l 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

II. 

1 

l 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

o b v o d 

m. I IV. I 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

l 

l 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

v . 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

l 

1 

VI. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 I 

1 I 
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Odrůda 

Ulil. Broskve. 

116. Amsdenova 

117 .I AlexandroYa . 

118.1 Beatrix 
119. Halého 
120J Rieverova ranná 

1121.I Krásná z Vitry 
122.I Madlenka červená 
123.I Velká líbezná 

124.I Královna zahrad 

12s.I Venušina 

IX. Ořech vlašský. 

126. Ořech papírový 

127.I Ořech polopapírový 

X. Ořechy lískové. 

I I 

I 
. I: 

I 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

li 

a) plnokryté (lombardské). 

128. Lombardský červený I 1 
129.• Lombardský bílý . . 1 

130.1 Rudolfův velký . . . li 1 

I b) polokryté (celské) li 
131.1 Barcelonský hranatý 

132.1 Burchardtův . . . . 
133. Gubenerův velký 

134.i Kulatý velký 

135.i Lanšperský dlouhý . 

136.1 Římský velký . . . 
I 

I 
XI. ffiišpule. 

137. H olandská 

138.1 Královská velká 

139.I Obrovská . 

l 

1 

1 

I t 
1 

1 

1 

1 

I 1 

11. I 

1 

~ I 

~ I 
l 

, I 
1 

l 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

o b v o d 

lil I IV . 

1 I 

~ i 
1 I 
1 i 
1 ! 

~ I 

1 I 

, I 

1 I 

1 I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
] 

1 
] 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

l 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

v. 

1 

l 

l 

l 

1 

l 

1 

1 

l 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

VI. 

l 

l 

l 

1 

l 

1 

l 

1 

1 

l 

1 

1 

l 
] 

1 

l 

l 

l 

1 

441 
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Od ruda 

XIII. 5rstky. 
a) červené. 

143. Bosonožská če rvená 

144.11 Červen á vejčitá 
145.1 Červená lví . . 
146. Obdivuhociná . 

147.1 Vítězná červená 

I 
b) zelené. 

148. Smaragdová 

149. Ranná tenkoslupká 

1

150. Ranná z Neuvidu 

151. Zelená hruškovitá 

152. Zelená obrovská 

c) žl?tté. 

153.1 Bosonožská žlutá . 

l.':í4.I Citronová velká 
155.[ Nej rann ější žlutá lví 
156. Princ z Oran ie 

157. Žlutá kulatá . 

d) bíle. 

158. Bílá průhledná 

159. Bílá nepřekonatelná 

160. Bílá velminosná 

161. Královská bílá 

162. Vítězná bílá . 
! 

I. 

1 

1 

1 
] 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

JI. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

o b v o d 

ur. I i v. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

] 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 
] 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

v. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

VI. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
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: 

I 

XIU. Rybíz. 

I 
b) červenj. 

163.I Císařský 
164.1 Fayův . . 

] 65. 11 Holandský 
166. \ Třešňový 
167. Versailský 

I bJ bi/j. 

168. Holandský 

169.11 Šampaňský 
170.

1 

Versai lský 

c) černj. 

1 71. Leesů v . 

172.
1

1 Neapolitánsk y 

I 

11 xu. maliny. 
173. Antverpská červená . 

174. Antverpská žlutá 

175.1 Billardová červ. 
176. Fastolfova červ. 
177. Fastolfova nová červ . . 

178. Herenhausská červ . . 

179. Merveilská žlutá . . 
180J Merveilská nová žlutá . 

181.1 Schafferova obrovská . 
182. Velká říjnová žlutá . . 

XUI . Ostružiny. 

183. Arménská . . 
j 184. Lavtonova \" elká . 

1
185. Lukrecia . . . . 

186. Wilsonova ranná . 

443, 

J~~--.~~---.~O~-b-,-v~_o~d~~~~~~~ 
I. I II. I Ilf. I IV. I V. I VI. 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
] 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 
1 

I I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

l 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

l 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

l 

l 

1 

l 

1 

J 
] 

l 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

J 

l 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

l 

1 
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1 

1 
l 

1 

1 

I 

I 

l 

1 

l 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 
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o 
Ui 
·u O drůda 

187. Ananasová bílá 
188. Ananasová chilská 

189. Kochova velká 
190. Král Albert 

19~. ll Laxto,nova ušlechtilá 
19_. Marketa . . . 

193. Sensančn í velká 
194.I Sovereigenová královská 

195. Šarlatová májová 

196. Teutonia 

197 . Bílá měsíční 
198. » » bez šlahounů 

199. Červená měsíčm 

I O bvod 
. I. I II. I m. I IV. I v. I VI. 
~==~==~~==:o~~~==~~~=:=~~~='=~~~ 

1 

1 
] 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

200.1! Červená měs. bez šlahounů li 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

l 

1 

l 

1 

1 

1 

I 

1 



Orš5AH. 

Čís. Str. Čís . Str. 

Jablka. Reneta kožená zimní 32 125 
lanšperská 17 65 

Astrachan bílý. 1 I zlatožlutá letní 7 25 
červený 2 5 Řehtáč soudkovitý 11 42 

Car Alexander . 12 45 Strymka . 41 161 
Gdánský hranáč 14 53 Vejlímek chocholatý. 30 117 
Jablko Bojkovo 36 141 

boskopské 29 113 Hrušky. 
citronové zimní . 37 145 
červené tvrdé 38 149 Boskova láhvice 60 237 
gravenštýnské 8 29 Děkanka červenošedá 62 245 
hedvábné bílé zimní 22 85 šedá podzimní 59 233 
hlohovské. 16 61 zimní 74 293 
kroncelské 6 21 Hruška avranžská. 53 209 
malinové červ. podzimní IO 37 Klappova americká 44 173 
míšeňské 23 89 kolmarská zlatá 73 289 
panenské 20 77 nová z Poiteau 61 241 
šarlamovské 4 13 pastornice 71 28 1 
viržinské rt'.tžové 3 9 solnohradská 43 169 
zelené knížecí .. 35 137 šedá letní 48 189 
žluté ušlechtilé . 15 57 Kozačka štuttga rtská 46 181 

Jaderničky moravské 28 109 Máslovka aman liska. 51 201 
Jadrnáč Parkert'.tv . 25 97 Blumenbachova . . 65 257 

ribstonský 27 105 Oielova (poděbradská) 68 269 
Jeptiška 40 157 Gellertova. 56 221 
Kardinál žíhaný 13 49 Hardenpontova 70 277 
Krasokvět americký . 21 81 Kolomaova 55 217 
Krátkostopka královská . 33 129 křivice . 63 249 
Parmena letní . 5 17 lesní. 54 213 

šarlatová 9 33 Lieglova 66 261 
zlatá zimní 19 73 Merodova . 52 205 

Reneta ananasová 26 101 Napoleonova . 64 253 
Baumanova 34 133 předobrá 57 225 
blenheimská . 24 93 římská 50 197 
kaselská 39 153 šedá podzimní 58 229 
kmínová 31 121 Muškatelka letní 47 185 
kožená podzimní 18 69 Néli ska zi mní . 72 285 



Čís. Str. Čís. Str. 
Pstružka . 67 265 Meruňky . 
Šidlenka . 45 177 
Williamova Čáslavka . 49 193 Meruňka sv.-ambrožská 112 397 
Virgule 69 273 bredská 115 403 
Zelinka 42 165 broskvovitá I I I 395 

Holubova 114 401 
královská 113 399 

Třešně. pourtalská . 110 393 
ranná velká 109 391 

Chrupavka germersdorfská 86 32í 
Hedelfingská 81 315 Broskve. 
Napoleonova 79 309 
velká černá . 80 313 Broskev Alexandrova 117 407 

Májovka kobu rská 76 299 Amsdenova 116 405 
NeJranněj ši z kraje 75 297 halská 119 411 
Skalka 78 305 královna zahrad 124 421 
Srdcovka Eltonova 84 321 krásná z Vitry 121 415 

královská 82 317 Madlenka červená 122 417 
Krligerova. 77 303 ranná „Beatrix" 118 409 

Valpuriska 83 319 Riverova 120 413 
Vlkova obrovská 85 323 velká líbezná 123 419 

Venušina 125 423 

Višně . Ořech vlašský. 

Amarelka královská 89 333 Ořech papírový 126 425 
stinná 92 311 polopapírový 127 425 

Královna Hortensic 90 335 
Višeň májová . 87 329 Ořechy lískové. 

ostheimskú . 91 337 
španělská 88 331 Plnokryté (lombardské): 

Lombardský bílý . 129 426 

Slívy 
červený 128 425 

Královna Viktorie 98 357 Polokryté (celské): 

Mirabelka malá žlu t;i 95 349 Barcelonský hranatý . 131 426 
z Nancy 96 351 Burchardtúv 132 426 

Slíva Altanova'. 97 355 Gubenerův velký . 133 426 
Jeffersonova . 101 363 Kulatý velký 134 426 

jerusalémská 102 365 Lanšperský dloul1Ý 135 426 

Kirkova 100 361 Rudolfův velký 130 426 

marhulovitá (meruňkovitá) 99 359 l~ímský 136 426 
zelená ranná 93 345 

velká 94 347 Mišpule. 

Holandská 137 427 
Švestky. Královská velká 138 427 

Obrovská 139 427 
Švestka brněnská . 103 367 

Blihlská 104 371 Kdoule. 
cukrová velká . 105 375 
dolanská. 107 383 Angerská jablkov itá . 140 427 
domácí 108 387 Perská hrnškovitá 141 427 
italská 106 379 Portugalská hruškovitá . 142 427 



Čís. Str. Čís. Str. 

Srstky. Černý: 

Sr lky červené: Leesův černý 171 431 

Bosonožská červená . 143 427 Neapolitánský černý. 172 431 

Červená vejčitá 144 428 
lví. 145 428 

Maliny. Obdivuhodná 146 428 
Vítězná červená 147 428 

Antverpská červená 173 43 1 
Srstky zelené: žlutá . 174 431 

Smaragdová. 148 428 Billardova červená 175 431 
fastolfova 176 432 Ranná tenkoslupká 149 428 

nová červená 177 432 z euvidu. 150 428 
Herenhausská červená 178 432 Zelená hruškovitá 151 428 

obrovská 152 429 Merveilská žlutá 179 432 
nová žlutá 180 432 

Srstky žluté: Schafferova obrovská 181 432 

Bosonožská žlutá . 153 429 Velká říjnová žlutá 182 432 

Citronová velká 154 429 
Nejra nnčjší žlutá lví. 155 429 Ostružiny. Princ z Oran ie 156 429 
Žlutá ku latá 157 429 Armenská 183 432 

Srstky bí l é: Lavtonova velká 184 433 
Lukrecia . 185 433 Bílá pn'.1h led ná 158 429 Wilsonova ranná 186 433 

nepřekonatelná . 159 430 
velmi nosná 160 430 

Královská bílá. 161 430 Jahody. 
Vítězná bílá 162 430 

Ananasová bílá 187 433 

Rybíz chilská 188 433 
Kochova velká. . .189 433 

Červený: Král Albert . 190 433 
Císařský červený . 163 430 Laxtonova ušlechtilá. 191 433 
Taspi'.1v 164 430 Markéta 192 433 
Holandský 

" 
165 430 Sensační velká. 193 434 

Třešňový 166 430 Sovereigenová královská 194 434 
Versai lský 167 430 Šarlatová májová . 195 434 

Teutonia. !96 434 
Bílý: Bílá mčsíční 197 434 

Holandský bílý 168 431 bez šlahouni'.1 19S 434 
Šampaňský 

" 169 43 1 Červená měsíční 199 434 
Versai lský 170 431 bez šlahoun i'.1 . 200 434 
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