Meruňky patří mezi teplomilné ovoce, vyžadují osluněné polohy s dostatečně dlouhou vegetací. Naprosto nevhodné pro
výsadby jsou uzavřená údolí, kde pravidelně zmrzávají květy.
Ideální jsou svahy, kde studený vzduch odtéká. Zahrádkáři
mohou pro výsadbu meruněk vybrat dobré mikroklimatické
polohy u zdí staveb a podobně.
‘Leskora‘, ‘Veselka‘, ‘Orange Red‘, ‘Exnarova‘, ‘Velkopavlovická‘, ‘Vesprima‘, ‘Aurora‘, ‘Bergerac‘, ‘Ledana‘, ‘Velita‘, ‘Harcot‘,
‘Lemeda‘, ‘Lenova‘, ‘Lerosa‘, ‘Kompakta‘, ‘Veharda‘, ‘Goldrich‘,
‘Svatava‘, ‘Veecot‘, ‘Harlayne‘, ‘Leala‘, ‘Minaret‘, ‘Velbora‘,
‘Vesna‘, ‘Vestar‘ a ‘Harogem‘.

DOPORUČENÉ ODRŮDY
OVOCNÝCH STROMŮ

Třešně a višně
Třešním a višním se nejlépe daří na svazích, v údolích a mrazových kotlinách často na jaře zmrzají květy. Také proto zde
vybíráme pouze ty nejotužilejší odrůdy. Plody mnoha moderních odrůd jsou odolné k pozdním jarním mrazíkům a jsou
odolnější k praskání plodů a následně k monilii.
Třešně
staré odrůdy – ‘Germersdorfská‘, ‘Hedelfingenská‘, ‘Kaštánka‘, ‘Napoleonova chrupka‘
nové odrůdy – ‘Aranka‘, ‘Early Korvik‘, ‘Sandra‘, ‘Kordia‘, ‘Regina‘, ‘Burlat‘, ‘Fabiola‘, ‘Jacinta‘, ‘Těchlovan‘, ‘Amid‘, ‘Justýna‘,
‘Tamara‘, ‘Vilma‘
Višně
staré odrůdy – ‘Záhoračka‘, ‘Královna Hortensie‘, ‘Morela
pozdní‘, ‘Morellenfeuer‘
nové odrůdy – ‘Bare‘, ‘Favorit‘, ‘Fanal‘, ‘Érdi Bötermö‘, ‘Hana‘,
‘Morava‘, ‘Samor‘, ‘Újfehértoi Fürtös‘

Meruňky

Broskvoně
Broskvoně patří k teplomilným druhům ovoce. Vyžadují celodenní oslunění. Nejlépe jim vyhovuje lehčí, písčitohlinitá
půda. Většina broskvoňových podnožích nesnáší vysoký obsah vápna v půdě, což se projevuje žloutenkou.
‘Favorita Morettini 3‘, ‘Redhaven‘, ‘Majorita‘, ‘Catharina‘, ‘Flamingo‘, ‘Symphonie‘
••••••
Podrobné popisy ke všem odrůdám jsou uvedeny na webové stránce projektu www.ovocne-stezky.cz.

www.ovocne-stezky.cz

PRO OPAVSKO, KRNOVSKO
A OSOBLAŽSKO

Naučná stezka je součástí Realizace projektu
Spolupráce MAS Opavsko a MAS Rozvoj Krnovska
Ovoce k lidem, lidé do sadů.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

www.ovocne-stezky.cz
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A OSOBLAŽSKO
Při volbě odrůd ovocných stromů je vždy, kromě jejich chuti, vzhledu a době zrání, nezbytné volit takové, které jsou vhodné pro podmínky dané oblasti. Regiony Krnovska a Opavska patří od nižších poloh okolí
Osoblahy (200 m. n. m.), přes okolí Opavy (kolem 250
m. n. m.), Krnova (300 m. n. m.) až po vyšší polohy
podhůří Jeseníku (400 m. n. m. a více) skoro k ideálním polohám pro pěstování jabloní. Musíme vzít
v úvahu také podmínky konkrétní lokality ke vhodným polohám pro pěstování většiny ovocných stromů rozšířených v České republice (směr svahu, půdní
podmínky, vysoká spodní voda atd.).
Na základě dlouhodobých zkušeností lze doporučit
následující staré a nové odrůdy ovocných stromů:

Podzimní odrůdy
staré odrůdy – ‘Croncelské‘, ‘Gdánský hranáč‘, ‘Grávštýnské‘,
‘James Grieve‘, ‘Kardinál žíhaný‘, ‘Lebelovo‘, ‘Lord Derby‘,
‘Malinové holovouské‘, ‘Malinové hornokrajské‘, ‘Matčino‘,
‘Pottovo‘, ‘Ušlechtilé žluté‘, ‘Wealthy‘
nové odrůdy – ‘Denár‘, ‘Diadém‘, ‘Red Jonaprince‘, ‘Sentima‘,
‘Vanda‘, ‘Doris‘, ‘Prima‘, ‘Reno‘, ‘Wealthy Double Red‘, ‘Dantes‘, ‘Green Lewes‘, ‘Santana‘
Zimní odrůdy
staré odrůdy – ‘Batul‘, ‘Bernské růžové‘, ‘Blenheimská reneta‘,
‘Boikovo‘, ‘Boskoopské‘, ‘Gaascoigneho šarlatové‘, ‘Hedvábné bílé zimní‘, ‘Jadernička moravská‘, ‘Jonathan‘, ‘Kasselská
reneta‘, ‘Kožená reneta zimní‘, ‘Landsberská reneta‘, ‘Major‘,
‘Panenské české‘, ‘Parkerovo‘, ‘Parména zlatá zimní‘, ‘Smiřické
vzácné‘, ‘Strýmka‘, ‘Sudetská reneta‘, ‘Vilémovo‘, ‘Zvonkové‘
nové odrůdy – ‘Angold‘, ‘Florina‘, ‘Melodie‘, ‘Melrose‘, ‘Orion‘,
‘Rozela‘, ‘Rubín‘ a jeho mutace (‘Bohemia‘, ‘Top Bohemia‘,
‘Gold Bohemia‘, ‘Dark Rubín‘), ‘Rubinola‘, ‘Sirius‘, ‘Topaz‘,
‘Biogolden‘, ‘Elise‘, ‘Enterprise‘, ‘Florina‘, ‘Gala Must‘, ‘Jonagold‘ a mutace, ‘Golden Delicius Reinders‘, ‘Goldstar‘, ‘Rosana‘, ‘Idared‘, ‘Jonalord‘, ‘Svatava‘, ‘Rubinstep‘, ‘Pinova‘, ‘Luna‘,
‘Primera‘, ‘Heliodor‘, ‘Lipno‘, ‘Meteor‘, ‘Karmína‘, ‘Mira‘,
‘Admirál‘

nové odrůdy – ‘Diana‘, ‘Isolda, ‘Milada‘, ‘Alfa‘, ‘Alice‘, ‘Dar
Jubilejnyj‘, ‘Laura‘
Podzimní odrůdy
staré odrůdy – ‘General Leclerc‘, ‘Jaškova‘, ‘Amanliská máslovka‘, ‘Boscova lahvice‘, ‘Guyotova máslovka‘, ‘Hájenka‘,
‘Hardyho máslovka‘, ‘Charneuská‘, ‘Konference‘, ‘Merodova
máslovka‘ a ‘Salisburyho‘
nové odrůdy – ‘Armida‘, ‘Blanka‘, ‘Elektra‘, ‘Karina‘, ‘Manon‘
Zimní odrůdy
staré odrůdy – ‘Dielova máslovka‘, ‘Madame Verté‘, ‘Mechelenská‘, ‘Neliska zimní‘, ‘Pařížanka‘, ‘Pastornice‘, ‘Šedá zimní‘
nové odrůdy – ‘Dicolor‘, ‘Erika‘, ‘Jana‘, ‘Astra‘, ‘Bohemica‘,
‘Decora‘, ‘Dita‘, ‘Nela‘

Slivoně

Jabloně
Opavsko, Krnovsko a Osoblažsko patří skoro k ideálním polohám pro pěstování jabloní. Musíme však vzít v úvahu i zeměpisnou výšku, kdy se nacházíme na severu České republiky.
Proto vysazujeme zejména odrůdy doporučené do středních
poloh.
Letní odrůdy
staré odrůdy – ‘Průsvitné letní‘, ‘Astrachán bílý‘
nové odrůdy – ‘Ametyst‘, ‘Daria‘, ‘Julia‘, ‘Mivibe‘, ‘James Grieve Double Red‘, ‘Mantet‘, ‘Mio‘, ‘Paula Red‘

Hrušně
Hrušně jsou náročnější na polohu a půdu než jabloně. Zejména zimní odrůdy vyžadují teplejší oblasti. Letní a podzimní
odrůdy však s úspěchem můžeme pěstovat i ve středních polohách. Nesnáší půdy trvale zamokřené s vysokou hladinou
spodní vody. Pokud o něco slevíme z chuťových kvalit ovoce,
můžeme zde pěstovat i některé zimní odrůdy.
Letní odrůdy
staré odrůdy – ‘Clappova máslovka‘, ‘Jakubinka‘, ‘Solanka‘,
‘Špinka‘, ‘Williamsova čáslavka‘

Rozhodujícím faktorem výběru slivoní je určitá odolnost k virové chorobě šarce švestek, která je na Krnovsku, Opavsku
a Osoblažsku rozšířena skoro ve všech místech. Nově vysazené stromy jí dříve nebo později většinou budou infikovány,
a proto je doporučeno vysazovat takové odrůdy, které jsou
k této chorobě odolné a pokud ji dostanou, neprojevuje se to
ve větší míře na plodech.
Problematická je z tohoto pohledu ‚Švestka domácí‘, jež je
chuťově velmi kvalitní, avšak k onemocnění šarky zpravidla
velmi náchylná. V jejím případě je nezbytný kvalitní sadbový
materiál.
staré odrůdy – ‘Althanova renklóda‘, ‘Durancie‘, ‘Myrabelka
nancyská‘, ‘Oulinská renklóda‘, ‘Švestka domácí‘, Wangenheimova švestka, ‘Zelená renklóda‘
nové odrůdy – ‘Opál‘, ‘Katinka‘, ‘Carpatin‘, ‘Topstar Plus‘,
‘Hanita‘, ‘Čačanská rodna‘, ‘Gabrovská‘, ‘Jojo‘, ‘Stanley‘,
‘Valjevka‘, ‘Tophit‘, ‘Toptaste‘, ‘Čačanská lepotica‘, ‘Čačanská
Najbolja‘, ‘Valor‘

