
Vážení čtenáři,

asi nebudu sám, když neponechávám bez povšimnutí měnící se vývoj 
klimatu. Pokud si promítneme, jak vypadala uplynulá poslední léta, 
nebudeme překvapeni, že byla přijata různá adaptační opatření pro 
zmírnění negativního vlivu sucha. Adaptace na změnu klimatu je 
na národní úrovni řešena Strategií přizpůsobení se změně klimatu 
v podmínkách ČR, která byla schválena usnesením vlády č. 861 ze 
dne 26. října 2015. Ministerstvo životního prostředí nám říká, cituji: 
Cílem Adaptační strategie ČR je zmírnit dopady změny klimatu 
přizpůsobením se této změně v co největší míře, zachovat 
dobré životní podmínky a uchovat a případně vylepšit 
hospodářský potenciál pro příští generace. 

Rád bych ale navázal hlavně na tu část definice, která 
hovoří o zachování dobrých životních podmínek, 
a společně s vámi zapřemýšlel nad těmi podmínkami, 
s nimiž se potkáváme nejčastěji. Mluvím o životním 
prostředí, které nám je daleko bližší než jakákoliv 
nadnárodní strategie, mluvím o realitě, v níž prožíváme 

každý den, mluvím o našich městech, náměstích, a ulicích, kterými 
každý den procházíme. Jedním z nejjednodušších klimatických 
adaptačních opatření ve městech je přece veřejná zeleň, a pokud byla 
někdy v minulosti výhradně vnímána zejména pro svou estetickou 
hodnotu - pouze jako zkrášlovací prvek, tak nyní to zdaleka neplatí. 

Vydlážděná, vybetonovaná či vyasfaltovaná prostranství akumulují 
obrovské množství tepla, které následně sálá, a tím vznikají tepelné 
ostrovy. Některé odbory životního prostředí našich měst (např. 
Hradec Králové) nenechávají tento fakt bez povšimnutí, ba dokonce 
monitorují teploty městského prostředí, aby se kritická místa našla 
a vymyslel se způsob, jak pobyt v jejich prostoru udělat snesitelnějším.

Přínos a význam zeleně je v tomto směru nezastupitelný. Stromy 
a zeleň ochlazují prostor evapotranspirací, omezují a redukují 
proudění vzduchu, usměrňují teplotu a vlhkost městského prostředí. 
Působí jako vzduchová bariéra, pohledový kryt zachycující prach 
a jiné polutanty, inhibují řadu škodlivých látek. Zjednodušeně 

řečeno, vzrostlý strom dobře zásobený vodou chladí v horkém 
počasí výkonem srovnatelným s několika klimatizačními 

jednotkami.

Vím, že celé téma přehřívání měst neřeší výsadba 
několika stromů na vhodně vybraných místech. 
Musíme se dívat po koncepčním řešení. Ale na 
druhou stranu někde se začít musí, tak proč ne 
vysazením stromu?

Martin Danzer
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ZMĚNA JE ŽIVOT 
Našeho kolegu Adama Coufala mnozí 
znáte z obchodního střediska v Obříství. 
Věnoval se intenzivně zákazníkům 
v jižních Čechách, ale samozřejmě i jinde. 
Kolegové v Arboeku na něm oceňují 
jeho profesionální znalosti a přátelskou 
povahu. Od začátku tohoto roku Adam 
Coufal působí na nové pozici vedoucího 
obchodního střediska pro region Polska. 
Položili jsme mu pár otázek:

V Arboeku jsi strávil pracovně docela 
hodně let. Co považuješ za nejtěžší 
okamžiky a co naopak za nejlepší 
během svého působení ve firmě?

Opravdu těžký byl pro mě přechod ze 
studií do práce. Vše bylo tak nové. Na 
plno věcí mě univerzita nemohla připravit 
a učil jsem se tzv. „za pochodu“. Na 
druhou stranu na své práci mám rád 
setkávání se zajímavými lidmi, kterých je 
při mé práci stále dostatek. 

Proč sis vybral zahradnický obor pro své 
studium a potom i pro svou práci?

Odmala jsem se zajímal o vše kolem 
rostlin a jejich pěstování. Každou, pro 
mě zajímavou rostlinu, jsem se snažil 
rozmnožit a dále pěstovat. Studium 
zahradnictví a práce v tomto oboru byla 
a je jasnou volbou. 

Jaké jsou tvé první dojmy z tvého 
nového působení? Jak na tebe působí 
polští zákazníci a polský trh vůbec?

Polsko je ve srovnání s Českem velká 
země, a to včetně objemu a velikosti 
tamních výsadeb. Na to, abych posoudil 
polské zákazníky a polský trh, potřebuji 
více času. Mé první dojmy jsou ale velice 
pozitivní. 

Čeho bys rád v Polsku dosáhl? Máš 
nějaké cíle a vize?

Rád bych udržel a rozvíjel přízeň našich 
polských zákazníků, kteří velice kladně 
hodnotí naše rostliny a služby. Zároveň se 
budu snažit, aby takových zákazníků bylo 
každým rokem více. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme 
Adamovi radost z práce a hodně štěstí.

EVROPA V OBŘÍSTVÍ 2019
Ve dnech 8. a 9. 1. 2019 proběhla v našem areá-
lu v Obříství tradiční akce pro zahradnická centra 
- kontraktační výstava „Evropa v Obříství 2019“. 
Kvůli nepříznivému počasí v mnoha regionech 
České republiky navštívilo tuto akci o něco méně 
návštěvníků než v předchozích letech, ale o to více 
jich objednalo rostliny ze svých domovů prostřed-
nictvím výstavního e-shopu. Množství objednávek 
i množství objednaných rostlin je tak v patnáctile-
té historii „Evropy v Obříství“ nejvyšší!

Těší nás, že i po 15 letech oslovuje naše výstava 
naprostou většinu českých, moravských a sloven-
ských zahradnických center a že i po 15 letech stá-
le roste!

Martin Procházka

TRENDY 2019
Letošní Trendy navštívilo přes 420 registrovaných návštěvníků - odborníků z ČR, 
Slovenska a Polska. Odborné přednášky zazněly nejen na téma Zeleň, ale i na téma 
Vývoj ekonomiky. Velmi zajímavým tématem byla přednáška o zvyšování efektivity 
pracovníků, což v dnešní době chronického nedostatku lidí bylo velmi aktuální.  

Stanislav Flek

ZÁHRADNÍCI  
V PRIESTOROCH PKO
Záhradnícke fórum v Nitre si za dobu 
svojej existencie vybudovalo významnú 
pozíciu u slovenských záhradníkov. Roč-
ník 2019 bol ročník osláv. Spoločnosť pre 
záhradnú a krajinnú tvorbu i Arboeko 
oslavujú 25. rokov pôsobenia v záhrad-
níckej praxi, preto  sme sa rozhodli pod-
poriť Záhradnícke fórum veľkolepo. PKO 
vyzdobené niekoľkými desiatkami rastlín 
dávalo na prvý pohľad najavo, kto má tu 
česť v jeho priestoroch. Záhradníci. 

Celých 25. rokov sa Arboeko snaží pod-
porovať, rozvíjať a propagovať náš obor 
v celej strednej Európe. Vážime si spolu-
prácu s našou spoločnosťou. Profesionál-
ny prístup, vysoká kvalita služieb a tovaru 
je samozrejmosťou. Ako sa inak zmyslup-
lne poďakovať naším obchodným partne-
rom? Tým, že nebudeme „uzatvoreným“ 
dodávateľom, ktorý nacení, zobchoduje, 
zinkasuje, ale „otvoreným“, ktorý časť 
svojho zárobku vráti do obehu záhrad-
níckeho businessu. Vďaka tomu sa zo Zá-
hradníckeho fóra 2019 v Nitre stala osla-
va záhradníctva podporená odborným 
programom, výborným spoločenským 
večerom, krásnou výstavnou expozíciou 
a chutným vínom.

Mnohí na Záhradnícke fóra v Nitre spo-
míname celý rok a už na konci jedného 
sa tešíme na ďalší. Medzitým však mu-
síme úspešne zvládnuť dve plné sezóny. 
Verím, že i tohtoročné sezóny zvládneme 
záhradnícky statočne a hlavne v zdraví.

Ondrej Hanko

Vaccinium corymbosum je dlouhodobě 
nejprodávanější sortou, kterou pěstujeme. 
Borůvka je velmi oblíbená mezi zákazníky 
a již několik let si drží drtivé prvenství. Dru-
hou nejprodávanější sortou v roce 2018 
byl Carpinus betulus, kterého se co do 
počtu kusů prodalo 7x méně než borůvek. 
Tilia cordata, která vládla prodejům alejo-
vých stromů hlavně na podzim, poskočila 
ze 7. místa žebříčku za rok 2017 na hezké  
3. místo, čímž se stala skokanem roku mezi 
nejprodávanějšími sortami. Na 4. místo tak 
posunula sortu Thuja occidentalis ‘Sma-
ragd‘, která se jinak dlouhodobě drží na  
2. - 3. místě v prodejích. Na 5. místě se 
v roce 2018 umístil Euonymus fortunei 
‘Emerald Gaiety‘.

Pořadí nejprodávanějších sort 
vypěstovaných v Arboeku  
za rok 2018:
1   Vaccinium corymbosum

2   Carpinus betulus

3   Tilia cordata

4   Thuja occidentalis ‘Smaragd‘

5   Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety‘

6   Juniperus procumbens ‘Nana‘

7   Cotoneaster dammeri ‘Major‘

8   Taxus baccata

9   Euonymus fortunei ´Emerald´n Gold´

10    Rhododendron (R) ´Scarlet Wonder´

Pokud by se bral prodej bez ohledu na pů-
vod zboží, vítězí Thuja occidentalis ‘Bra-
bant‘ a na prvních příčkách se objevují 
i kůly frézované se špicí a fazetou.

M. Klipec

BORŮVKA 

nejprodávanější sorta vypěstovaná  
v Arboeku  v roce 2018 



JARO 2019 VE SMRŽICÍCH 
Smržická velkoobchodní prodejna prošla v mezisezónním období částečnou rekonstrukcí. 
Pro komfortnější nákup byly obnoveny prodejní záhony a zámková dlažba byla kvůli 
vysoké zátěži přeložena na nový podklad. Nadcházející rok plánujeme zrekonstruovat 
také druhou polovinu prodejny pro prodej solitérních keřů a dřevin na kmínku.

Pro jaro 2019 jsme pro Vás nachystali opět nový zajímavý sortiment z naší produkce. 
Můžete se těšit na novinky z růží, révy vinné, drobného ovoce, nebo ovocných dřevin na 
kmínku, jimž věnujeme v letošním roce větší část prodejního prostoru. Poprvé máme na 
prodejně solitérní magnolie v kontejneru z naší produkce, které aktuálně kvetou a tím 
přinášejí prodejně pravou jarní atmosféru.

K Vaší spokojenosti bychom kromě kvalitních rostlin také rádi poskytli kvalitní služby 
ve formě prodloužené otevírací doby nebo prodejních akcí, včetně logistiky. Bližší 
informace k akcím jsme Vám zaslali pozvánkou k otevření prodejny.

Těší se na Vás tým C&C Smržice.

Svoz konifer

CO DĚLÁME V NAŠICH 
ŠKOLKÁCH 

Osévání meziřadí  ve školce

ARBOEKO V POLSKÉ 
POZNANI
Firma Arboeko vystavovala v termínu  
21. - 23. 2. 2019 na největším polském za-
hradnickém veletrhu Gardenia v Poznani. 
V několika halách se prezentovaly převáž-
ně polské firmy, ale i holandské, belgické 
a německé. Veletrh měl široké zaměření. 
Vystavovaly školkařské firmy, představili se 
i producenti mladých rostlin, dále se před-
váděla zahradní a pěstitelská technika, flo-
ristika. Celková návštěvnost akce přesáhla 
22 tisíc návštěvníků! Dalším bonusem bylo 
samotné město Poznań s ukázkovou měst-
skou zelení. 

Adam Coufal

NEJPRODÁVANĚJŠÍ SORTY POSLEDNÍCH 5 LET

Vaccinium corymbosum Carpinus betulus Tilia cordata Thuja occ. ‘Smaragd‘ Euonymus fort ‘Emerald Gaiety‘

20182017201620152014

JARNÍ SEZONA A PRODEJNA V OBŘÍSTVÍ
Prodejní plocha C&C v Obříství je připravena na jarní sezonu a plně zásobena vlastními 
i dovozovými rostlinami. Pestrou nabídku jsme aktuálně rozšířili o doplňkový zahradnický 
materiál, jako jsou substráty apod. Náš tým několik týdnů usilovně štítkoval, aby veškeré 
zboží bylo přehledné a usnadnilo vám plánování zahradnických realizací i nákup. 

Jarní zákazníky, doufáme, zaujmou akce spojené s propagací i s cenovým zvýhodně- 
ním některých typů naší produkce. Celé jaro jsme tu pro vás od pondělí do pátku  
7:30 – 17:00. V nejhektičtějších dubnových týdnech budeme mít otevřeno i v sobotu, 
a to do 16 hodin.

Těší se na Vás tým C&C Obříství. Autor vtipu – Petr Vach

Svoz alejových stromů ze školky

Dobývání konifer



PADLÍ – HOUBOVÉ CHOROBY 
ASIMILAČNÍHO APARÁTU 
LISTNÁČŮ
Padlí – Erysiphales (slov. múčnatkotvaré, angl. powdery 
mildew) jsou skupinou biotrofních houbových parazitů, pro 
kterou jsou typické bílé moučnaté povlaky mycelia na listech, 
letorostech, pupenech a květech. Méně známé jsou symptomy 
na dozrávajících plodech některých kulturních a okrasných 
rostlin (angrešt, jablka, nažky javorů). Padlí omezují vývoj a růst 
listů, při silné nákaze způsobují okrajové nekrózy a i předčasný 
opad listů, sekundárně pak ovlivňují tvorbu květů, plodů a mají 
významný vliv i na přezimování dřevin. Samozřejmě nelze 
opomenout i narušenou estetiku především u okrasných dřevin. 
Rozšíření této skupiny je kosmopolitní a hlavní geografickou 
oblastí výskytu je mírné pásmo severní polokoule. 

Tyto houby přezimují jednak v pupenech v podobě mycelia, 
jednak jako plodnice (chasmothecia) na opadaném listí.  Na 
jaře v příznivých teplotních a vlhkostních podmínkách prorůstá 
mycelium z pupenů spolu s rašícími listy anebo dochází 
k praskání přezimujících chasmothecií na rozpadajícím se opadu 
pod stromy a z nich se uvolňují askospory. Ty se vzdušným 
prouděním dostávají na právě rašící listy, zde klíčí a vytvářejí 
primární mycelium. Zpočátku je mycelium špatně viditelné, 
většinou vypadá jako vodnaté prosvětlené skvrny na listech 
a teprve později se vyvine v typický bílý povlak nesoucí spory – 
konidie, kterými se šíří během vegetace. Výživa padlí je zajištěna 
příjmem látek z hostitelských buněk rostlin prostřednictvím tzv. 
haustorií, jsou tedy závislí na živých pletivech hostitelů, proto 
biotrofní. Šíření během vegetace je zajištěno bohatou tvorbou 
spor, které jsou hlavním zdrojem sekundární infekce. V polovině 
léta až počátkem podzimu se na listech tvoří drobné, zpočátku 
žluté, později hnědé až černé kulovité útvary, jsou to výše 
zmíněná chasmothecia. 

V současnosti je ve světě známo více jak 800 druhů padlí. V České 
republice jsou to desítky druhů, mezi nejvíce frekventované 

na dřevinách patří padlí dubové a padlí javorové, dále padlí 
jírovce, habru, lísky, katalpy, šeříku, kaliny, zimolezu, plaménku 
a dalších. Nelze opomenout ani padlí růží, které je druhem 
vyskytujícím se hlavně u starších kultivarů.  Častými hostiteli jsou 
některé červenolisté kultivary dřevin, např.: Berberis thunbergii 
’Atropurpurea’. Padlí se nevyhýbá ani stálezeleným dřevinám, 
kde mycelium přetrvává na listech i přes zimu, např. u Mahonia 
aquifolium, Euonymus japonicus ...

Pro intenzitu výskytu je důležité mikroklima lokality, dispozice 
a zdravotní stav hostitele. Šíření konidií napomáhá mírný pohyb 
vzduchu, velká rosa, časté mlhy, mírné dešťové přeháňky za 
příznivé teploty. Nízká teplota (cca pod 10°C), dlouhotrvající 
suché a teplé období, ale i dlouhotrvající prudké deště nejsou 
pro rozvoj infekce optimální. 

Chemická ochrana fungicidy je doporučena na lokalitách 
pravidelného každoročního výskytu a týká se především 
materiálu ve školkách a v mladých výsadbách. U starších 
a vzrostlých dřevin je efektivita aplikace fungicidů nejistá, navíc 
dřeviny jsou schopny se s úměrnou infekcí samy vyrovnat. 
První aplikace fungicidů jsou doporučeny již při počátečních 
příznacích infekce (duben až květen). Účinnost chemických 
ošetření závisí na kvalitě provedené aplikace, dokonalém pokrytí 
asimilační plochy kapalinou, hlavně u kontaktních přípravků, 
a na volbě optimálního termínu. Následné opakování aplikace 
se provádí v dvoutýdenních intervalech, max. dvakrát až třikrát 
dle přípravku. Doporučeno je střídat během sezóny kontaktní 
přípravky se systémově působícími. 

Každý výskyt padlí není nutné řešit okamžitým chemickým 
zásahem. V přírodních podmínkách v podzimních měsících 
přispívá padlí k přípravě rostlin na ukončení jejich vegetačního 
cyklu. Podílí se na omezení asimilace, koncem vegetace 
kolonizuje pletiva listů, u nichž je tato fyziologická funkce 
ukončena. O případném preventivním nebo ochranném zásahu 
je třeba uvažovat vždy s ohledem na konkrétní situaci výskytu 
a s ohledem na následky a efektivitu provedených aplikací. 

Dagmar Palovčíková

CHOROBY A ŠKŮDCI DŘEVIN
Vážení kolegové, společně s odborníky Mendelovi univerzity v Brně pro vás připravujeme miniseriál  
o chorobách a škůdcích dřevin se kterými se potkáváme ve výsadbách.

Pokud si nepřejete zasílat Arboeko bulletin, prosíme o zaslání informace na: bulletin@arboeko.com, a do předmětu napište: NEPOSÍLAT

Dozrávající plodnice tzv. chasmothecia na rubu 
listu lísky

Brslen s rozvíjející se infekcí padlí Katalpa s infekcí padlí Velmi intenzivní infekce s okrajovými 
nekrózami na listech pěnišníku

Červenolistý kultivar dříšťálu s povlakem padlí Caragana arborescens ’WALKER’ – detail 
napadených listů

Mahonia aquifolium s infekcí padlí Plod angreštu s americkým padlím 
angreštovým 



JABLOŇ ’KARDINÁL ŽÍHANÝ’
Stará podzimní odrůda neznámého původu a bujného růstu. Plo-
dy jsou žluté s červeným žíháním. Dužnina bělavá, měkká, šťav-
natá, sladce nakyslá, chuť kořenitá. Vysoce odolná odrůda vůči 
mrazu, dobrá je i odolnost na padlí a strupovitost. Jako stanoviště 
jsou vhodnější střední a vyšší polohy.
Sklizeň: 1.pol. IX., konzumní zralost: konec IX.-XI.

JABLOŇ ’HOLOVOUSKÝ MALINÁČ‘
Stará česká raně zimní odrůda. Zprvu bujně rostoucí, růst poz-
ději slábne. Základní barvou plodu je žlutá, překrytá červeným 
líčkem s žíháním. Dužnina smetanově bílá, pod slupkou narůžo-
vělá, křehká, šťavnatá, příjemně vonící. Chuť je výborná, sladce 
navinulá. Velmi odolná proti mrazům, padlím ani strupovitostí 
příliš netrpí. Dobře snáší větrné polohy, ideálně roste ve střed-
ních a vyšších polohách s vyšší vlhkostí.
Sklizeň: 2. pol. IX., konzumní zralost: X.- XII.

JABLOŇ ’MATČINO’
Stará raně zimní americká odrůda. Růst je v mládí bujný, poz-
ději slábne. Nejdříve žluté plody překrývá později červené líčko 
s pruhováním. Dužnina je žlutá, sladce navinulá, šťavnatá. Chuť 
je výborná, sladce aromatická. Odolnost proti mrazu je nižší, nej-
lépe vyhovující jsou střední chráněné polohy. Na padlí středně 
náchylná, strupovitostí tolik netrpí.
Sklizeň: koncem IX., konzumní zralost: X.- XII.

JABLOŇ ’MELODIE’
Raně zimní česká odrůda jabloně. Jedná se o křížence odrůdy 
´Šampion´ a botanického druhu rezistentního k strupovitosti. 
Růst je středně bujný. Jablko je bělavě žluté s rozmytým červe-
nofialovým žíhaným líčkem. Dužnina bílé barvy, středně šťavnatá, 
křehká, aromatická, nakyslá. Rezistentní k strupovitosti, padlím 
bývá napadána především v teplejších oblastech. Odrůda vhod-
ná do středních a vyšších poloh.
Sklizeň: pol. IX., konzumní zralost: XI.- II.

Jabloň ’MELROSE’
Zimní americká odrůda bujného růstu. Vznikla křížením 
odrůd ´Red Delicious´ x ´Jonathan´. Plod má základní barvu 
žlutozelenou s tmavě červeným rozmytým líčkem. Dužnina 
je krémově bílá, šťavnatá, mírně aromatická, chuť sladká, 
velmi dobrá. Středně odolná vůči mrazům, strupovitostí trpí 
málo, padlím středně silně. Vhodná do teplejších klimatic-
kých oblastí.
Sklizeň: pol. X., konzumní zralost:  I.- IV.

Jabloň ’ONTARIO’
Stará kanadská pozdně zimní odrůda jabloně, která vznikla 
jako kříženec odrůd ‘Wagenerovo‘ x ‘Northern Spy‘.  Růst 
je středně bujný, později slábne. Základní barvou plodu je 
zelenožlutá barva, kterou později překrývá tmavě červené 
rozmyté líčko. Dužnina nažloutlá, měkká, šťavnatá, mír-
ně nakyslá. Má sklon k otlakům. Odolnost proti mrazům 
malá, strupovitostí napadána středně, padlím téměř netr-
pí. Náročná na úrodnost půdy, pěstování v nižších a střed-
ních polohách.
Sklizeň: 2. pol. X., konzumní zralost: I.- V.

Jabloň ’PANENSKÉ ČESKÉ’
Stará česká podzimní odrůda se středně bujným růstem. 
Plody jsou celé překryté červeným líčkem, někdy s pru-
hováním. Dužninu má bílou, jemnou, mírně šťavnatou, 
chuť je navinule sladká. Odolnost k mrazům velmi dobrá, 
strupovitostí trpí středně a padlím velice málo. Stanoviště 
by mělo být vlhčí, úrodné, chráněné před větrem, odrůda 
vhodná i do vyšších poloh.
Sklizeň: 1. pol. IX., konzumní zralost: XI.- III.

JABLOŇ ’BLANÍK’
Bujně rostoucí zimní odrůda. Kříženec odrůd ‘Florina‘ a ‘Šampi-
on‘. Plod je světle žlutý s červeným líčkem, dužnina bílá, šťav-
natá, aromatická a sladká. Odrůda rezistentní proti strupovitosti, 
střední odolnost k padlí, dobrá odolnost k mrazu. Vhodná do 
všech pěstitelských oblastí.
Sklizeň: konec IX., konzumní zralost: polovina X.-II.

JABLOŇ ’BOHEMIA’
Bujně rostoucí zimní odrůda jabloně. Objevena v České republi-
ce jako barevná pupenová mutace. Plod má zprvu zelenožlutou 
barvu, později překrytý červenou. Dužnina krémové barvy, velmi 
šťavnatá, aromatická a sladká. Netrpí padlím, na strupovitost je 
středně náchylná. Vhodná do všech pěstitelských oblastí.
Sklizeň: konec IX., konzumní zralost: X.-II.

JABLOŇ ’BOIKOVO’
Stará zimní odrůda jabloně, pocházející z Německa. Odrůda 
je bujně rostoucí, později s plodností růst slábne.  Plod je vel-
ký, světle zelený, překrytý červeným líčkem maximálně z 1/4. 
Dužnina je bílá, šťavnatá, mírně nakyslá, bez aromatu. Na pad-
lí a strupovitost je náchylnější, odolnost vůči mrazu je dobrá. 
Vhodná do vyšších chladnějších poloh s vlhčí půdou. Snáší větrná 
místa a zatravnění.
Sklizeň: polovina X., konzumní zralost: XII.- IV.

JABLOŇ ’GOLD BOHEMIA’
Jedná se o barevnou mutaci odrůdy Bohemia. Růst je buj-
ný. Barva plodu zelenožlutá, později zlatavě žlutá, dužnina 
nažloutlá, velmi šťavnatá, sladká. Padlím netrpí, vůči strupo-
vitosti je středně odolná. Odrůda vhodná do všech pěstitel-
ských oblastí.
Sklizeň: 2. pol. IX., konzumní zralost: XII.- III.

JABLOŇ ’GOLDSTAR‘
Zimní odrůda jabloně se středně silným růstem. Kříženec 
odrůd ´Rubín´ a ´Vanda´. Plod je žlutý se světlým oranžovým 
líčkem, které se při skladování vytrácí. Dužnina je krémo-
vá, křehká, velmi šťavnatá, chuť sladká, aromatická, dobrá. 
Odrůda je rezistentní vůči strupovitosti, padlím téměř netrpí. 
V prvních letech po výsadbě nebo při přehnojení dusíkem trpí 
fyziologickou pihovitostí plodů. Pěstování je možné ve všech 
oblastech.
Sklizeň: X., konzumní zralost: XI.- I.

JABLOŇ ’GRÁVŠTÝNSKÉ’
Stará odrůda podzimní jabloně s velmi bujným růstem, pocháze-
jící z Německa. Barva plodu je žlutá s červeným žíháním. Dužnina 
nažloutlá, křehká, velmi šťavnatá, chuť sladká a velmi aromatic-
ká. Málo odolná proti strupovitosti, proti padlí odolnější, k mrazu 
střední odolnost. Stanoviště ve vyšších, chladnějších polohách 
s vlhčím vzduchem, nesnáší větrná místa.
Sklizeň: začátek IX., konzumní zralost: IX.- XI.

JABLOŇ ’JADERNIČKA MORAVSKÁ’
Stará odrůda zimní jabloně především z oblasti Valašska. Růst je 
středně bujný až bujný. Jablko je v konzumní zralosti jasně žluté, 
někdy se slabým oranžovým líčkem. Dužnina je bělavá, křehká, 
šťavnatá, sladce nakyslá, kořenitá. Strupovitostí je často napadá-
na, padlím téměř netrpí. Odolnost k mrazu je velmi dobrá. Vhod-
ná do všech poloh s vyšší vzdušnou vlhkostí.
Sklizeň: konec IX.- X., konzumní zralost: XI.- III.

JABLOŇ ’JULIE’
Letní odrůda středně bujně rostoucí jabloně, vyšlechtěné v Holo-
vousích z odrůd ´Quinte´ x ´Discovery´. Barva plodu je zelenkavá, 
překrytá celoplošným červeným líčkem. Dužnina krémově žlutá, 
tužší, středně šťavnatá, sladká, aromatická. Odolná vůči mrazu, 
velmi odolná k padlí i strupovitosti. Vhodná do všech pěstitel-
ských oblastí. Vyžaduje letní řez. 
Sklizeň: 2.pol. VII., konzumní zralost: VII.-VIII.
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Jabloň ’ŘEHTÁČ SOUDKOVITÝ’
Stará zimní odrůda, pěstována v Německu v 18.st. Růst má 
středně bujný. Plody jsou žluté s červeným žíháním na oslu-
něné straně. Dužnina žlutobílá, křehká, sladká a aromatic-
ká. Odolnost k mrazu je velmi dobrá, strupovitostí a padlím 
téměř netrpí. Vhodná do všech pěstitelských oblastí, dobře 
snáší i vyšší větrné polohy.
Sklizeň: 2. pol. IX., konzumní zralost: 2. pol. IX.- X.

Jabloň ’SMIŘICKÉ VZÁCNÉ’
Stará česká zimní odrůda jabloně. Růst je bujný, později 
s plodností slábne. Základní barva plodu je jasně žlutá, na 
osluněné straně u některých plodů bronzové líčko. Dužnina 
bělavá, tužší, středně šťavnatá, sladce nakyslá, bez aromatu. 
Proti mrazu je odolná, strupovitostí netrpí, padlím jen zřídka. 
Této odrůdě vyhovují střední polohy s vlhčí a těžší půdou.
Sklizeň: 2. pol. IX., konzumní zralost: konec XII.- III.

Jabloň ’SPARTAN’
Raně zimní odrůda pocházející z Kanady. Růst bujný. Bar-
va plodu v konzumní zralosti je souvisle tmavě červená, na 
osluněné straně tmavší. Dužnina bělavá, křehká, šťavnatá, 
chuť sladká, aromatická, velmi dobrá. Odolnost proti mrazu 
je dobrá, velmi trpí na strupovitost, padlím středně. Půda by 
měla být úrodná, živná a vlhčí. Stanoviště ideálně do střed-
ních poloh.
Sklizeň: 2. pol. IX., konzumní zralost: XI.- I.

Jabloň ’STRÝMKA’
Stará zimní odrůda jabloně, pocházející pravděpodobně z Ně-
mecka. Odrůda se vyznačuje dlouhou skladovatelností. Růst 
je bujný, později slábne. Základní barva plodu je zelená až 
žlutozelená, později na osluněné straně s červeným pruhová-
ním. Dužnina nažloutlá, tužší, šťavnatá, nakyslá, bez aromatu. 
Proti mrazu odolná, strupovitostí napadána středně, padlím 
trpí výjimečně hlavně v suchých oblastech. Vhodná do střed-
ních poloh, s vlhčí úrodnou půdou.
Sklizeň: 2. pol. X., konzumní zralost: I.- V.

Jabloň ’SUDETSKÁ RENETA’
Stará česká zimní odrůda. Růst je bujný, později s plodností 
slabý. Základní barvou plodu je žlutozelená se světle červe-
nou krycí barvou, na osluněné straně výrazně červené líčko 
s pruhováním. Dužnina žlutozelená, tužší, šťavnatá, chuť slad-
ce nakyslá, bez aromatu. Proti mrazu dosti odolná, strupovi-
tostí trpí silně, padlím středně. Vhodná jsou vlhčí podhorská 
stanoviště s dostatkem slunečního svitu.
Sklizeň: 1. pol. X., konzumní zralost: XII.- III.

Jabloň ’ŠAMPION’
Zimní česká odrůda jabloně, vyšlechtěna z odrůd ´Golden 
Delicious´ x ´Coxova reneta´. Růst je středně bujný. Základ-
ní barva plodu je žlutá, překrytá částečně jasně červeným 
žíháním. Dužnina krémové barvy, křupavá, šťavnatá, chuť je 
sladká. Odolnost proti napadení strupovitosti je nízká, pro-
ti padlí střední. Vhodná odrůda jabloně do teplých nižších 
a středních poloh.
Sklizeň: konec IX.- X., konzumní zralost: XI.- II.

Jabloň ’ŠAMPION RED’
Raně zimní odrůda, vyšlechtěna v České republice. Růst má 
středně bujný. Základní barva plodu zelenožlutá, překrytá 
rozmytým tmavě červeným líčkem. Dužnina je krémová, šťav-
natá, aromatická, sladká. Odolnost proti strupovitosti a padlí 
je střední. Vhodná do nižších pěstitelských poloh, s živnou 
půdou.
Sklizeň: pol. IX., konzumní zralost: XI.- II.

Jabloň ’TOPAZ’
Zimní odrůda jabloně vyšlechtěna v ČR z odrůd ́ Rubín´ x ́ Van-
da´. Růst je středně bujný. Plody jsou oranžovožluté s červe-
ným žíháním na většině povrchu plodu. Dužnina nažloutlá, 
křehká, velice šťavnatá, aromatická, sladká. Odrůda rezis-
tentní k strupovitosti, odolná padlí. Jabloň vhodná do nižších 
a středních teplých poloh s kvalitní živnou půdou.
Sklizeň: 1. pol. X., konzumní zralost XI.- IV.

Jabloň ’PARMÉNA ZLATÁ’
Raně zimní odrůda jabloně pocházející z Anglie. Růst je zpo-
čátku bujný, později s vysokou plodností slábne. Barva plodu 
je žlutá, na osluněné straně se světlým červeným žíhaným 
líčkem. Dužnina bělavě žlutá, pevná, křupavá, méně šťavnatá. 
Chuť sladká až mírně nakyslá, kořenitá. Často trpí strupovi-
tostí, méně padlím, mrazuodolná. Stanoviště má být ideálně 
chráněné ve středních polohách, na přemokřených půdách 
trpí rakovinou.
Sklizeň: pol. IX., konzumní zralost: X.- XI.

Jabloň ’PRIMA’
Starší americká podzimní odrůda. Růst je bujný, později střed-
ní. Vyžaduje prosvětlovací řez. Plod je téměř celý překryt 
jasně červeným líčkem, někdy s žíháním. Dužnina nažloutlá, 
pevná, šťavnatá, sladce navinulá. Odrůda je rezistentní proti 
strupovitosti, padlím netrpí, odolnost vůči mrazu ve dřevě vy-
soká. Vhodná pro pěstování bez chemické ochrany ve všech 
pěstitelských oblastech.
Sklizeň: 1. pol. IX., konzumní zralost: X.- XI.

Jabloň ’PRŮSVITNÉ LETNÍ’
Stará letní odrůda pocházející z Pobaltí. Růst je středně bujný, 
později slábne. Plod je jasně žluté barvy bez líčka. Dužnina 
bílá, jemná, šťavnatá, sladká až mírně nakyslá, po rozkrojení 
voní. Velmi náchylná ke strupovitosti, padlím trpí především 
v suchých oblastech. K mrazu velmi odolná. Vhodná do všech 
pěstitelských oblastí, chráněných před silnými větry, půdy 
lehčí, úrodné.
Sklizeň: konec VII., konzumní zralost: VII.- pol.VIII.

Jabloň ’RAJKA’
Raně zimní odrůda jabloně, vyšlechtěná v ČR roku 1998. Růst 
má středně bujný až bujný. Plod je žlutý s červeným rozmy-
tým líčkem. Dužnina krémová, šťavnatá, sladká, středně aro-
matická. Odolnost k mrazu dobrá, padlím netrpí, rezistentní 
ke strupovitosti. Odrůda je vhodná do všech pěstitelských 
oblastí, nenáročná na podmínky.
Sklizeň: koncem IX., konzumní zralost: X.- II.

Jabloň ’RED BOHEMIA’
Raně zimní odrůda jabloně. Barevná mutace odrůdy Bo-
hemia, růst je bujný. Plody jsou celoplošně jasně červené. 
Dužnina je krémové barvy, jemná, sladká, velmi šťavnatá, 
aromatická. Padlím netrpí, ke strupovitosti středně náchylná. 
Pěstování možné ve všech pěstitelských oblastech.
Sklizeň: konec IX., konzumní zralost: X.- II.

Jabloň ’ROYAL GALA’
Raně zimní odrůda, vzniklá křížením odrůd ´Golden Deli-
cious´x ´ Kidds Orange Red´. Růst je středně bujný, později 
slábne. Základní zbarvení plodu je žluté, později překryté 
tmavě červeným žíhaným líčkem. Dužninu má nažloutlou, 
chruplavou, šťavnatou, sladkou. Jabloň je náchylná ke strupo-
vitosti, padlím trpí středně, odolnost k mrazu střední. Odrů-
da vhodná do teplejších chráněných poloh, s živnou, vlahou 
půdou.
Sklizeň: konec IX., konzumní zralost: XII.- III.

Jabloň ’RUBÍN’
Česká podzimní odrůda jabloně. Kříženec odrůd ‘Lord Lam-
bourne‘ x ‘Golden Delicious‘. Růst bujný, v plodnosti střední. 
Plody jsou žluté s červeným žíháním na části povrchu. Duž-
nina nažloutlá, šťavnatá, jemné konzistence, chuť je sladká, 
aromatická. Náchylná ke strupovitosti, středně náchylná 
k padlí. Odolnost k mrazu je střední. Jabloň zvládá všechny 
pěstitelské oblasti.
Sklizeň: pol. IX., konzumní zralost: X.- II.

Jabloň ’RUBINOLA’
Raně zimní česká odrůda, vyšlechtěná v ČR z odrůd ‘Prima‘ x 
‘Rubín‘. Růst je bujný, později slábne. Plod má základní bar-
vu žlutou, ve zralosti s jasným červeným líčkem. Dužnina je 
krémově zbarvená, středně šťavnatá, sladká, aromatická. Re-
zistentní ke strupovitosti, velmi odolná k padlí. Nejvhodnější 
jsou střední polohy s dostatkem vláhy v půdě.
Sklizeň: konec IX., konzumní zralost: X.- III.


