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Adam – kiwi
Ananasnaja – kiwi
Arapaho – černica
Aromat – rakytník rešetliakový
Autumn Bliss – malina
Black Jewel – malinočernica
Black Satin – černica
Blanka – biela ríbezľa
Blue Banana – zemolez
Bona – čierna ríbezľa
Boreal Blizzard – zemolez
Carmine Jewell – kríková višňa
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17
Delniwa – malina
18
Detvan – červená ríbezľa
19
Dima – černica
20
Dirksen – černica
21
Dr. Szymanowski – kiwi
22
Drieň - semenáč
23
Elsanta- jahoda
24
Francuesco – figa
25
Glen Coe – malinočernica
26
Gloria – černica
27
Heritage – malina
28
Hinnonmaki Red – egreš červený
29
Honeybee – zemolez
30
Honeywood – muchovník
31
Issai – kiwi
32
Jonkheer Van Tets – červená
ríbezľa
33
Josta
34
Jugana – zemolez
35
Jumbo – kiwi
36
Krasavice – rakytník rešetliakový
37
Krasnojarskaja – muchovník
38
Leikora – rakytník rešetliakový 39
Mandam – muchovník
40
Maraton – červená ríbezľa
41
Martin – muchovník
42
Navaho – černica
43

Nero - arónia
Niesluchowski – egreš červený

44

45
Opelovač – kiwi
46
Opelovač – rakytník rešetliakový
47
Primus – biela ríbezľa
48
Prince William – muchovník
49
Purpurna Sadowa – kiwi
50
Red Hardy – kiwi
51
Rovada – červená ríbezľa
52
Rubina - arónia
53
Sinij Utes – zemolez
54
Sleyt – muchovník
55
Sluníčko – rakytník rešetliakový
56
Smoky – muchovník
57
Solu Rot – malina
58
Tayberry Buckingham – malinočernica
59
Thiessen – muchovník
60
Titania – čierna ríbezľa
61
Lieska obyčajná – „Tonda Di Giffone“
62
Lieska obyčajná – „Tonda Gentile“
63
Lieska obyčajná – „Tonda Romana“
64
Tripple Crown – černica
65
Triton – čierna ríbezľa
66
Tulameen – malina
67
Valentina – malina
68
Viking - arónia
69
Viktoria – biela ríbezľa
70
Voroběvská – rakytník rešetliakový
71
Webbova – lieska obyčajná
72
Willamette – malina
73

Názov

A dam –

kiwi

Opelovač pre samičie rastliny kiwi.
Popis stručný

Popínavá liana. Pestro sfarbené listy.

Dozrievanie

kvitne jún

Pestovanie

Na rast potrebuje oporu (pergola, konštrukcia, prípadne plot).

Opelenie

Samec, opelovač.

Životné nároky

Vetrom chránené, slnečné stanovište až polotieň. Rastlina potrebuje
pôdu bohatú na živiny a pravidelnú zálievku v mladosti. Vhodné do
teplejších polôh.
Plne mrazuvzdorné.

Odolnosť
Starostlivosť

6

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Po vysadení rez na 3-4 očká aby sa podporil koreňový
systém. Jednoročné sadenice je potrebné prvú zimu zakryť.

Názov

A nanasnaja –

kiwi

Kiwi s výbornou ananásovou príchuťou.
Popis stručný

Dozrievanie
Pestovanie
Opelenie

Plody hladké bez chĺpkov, stredne veľké (3,5cm), zelenkavé
s červeným líčkom. Svetlozelená dužina aromatickej ananásovej
príchuti.
september
Na rast potrebuje oporu (pergola, konštrukcia, prípadne plot). Rastliny
sa od seba sadia 2-3 m.
Potrebuje opelovača.

Životné nároky Vetrom chránené, slnečné stanovište až polotieň. Rastlina potrebuje
pôdu bohatú na živiny a pravidelnú zálievku. Má rada teplejšie polohy.
Odolnosť
Plne mrazuvzdorné.
Starostlivosť

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Po vysadení rez na 3-4 očká aby sa podporil koreňový
systém. Jednoročné sadenice je potrebné prvú zimu zakryť. Vyžaduje
pravidelný rez.
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Názov

A rapaho –

černica

Skorá beztrnitá černica vzpriameného rastu.
Popis stručný

Dozrievanie
Pestovanie
Opelenie

Plody sú stredne veľké až veľké, mierne kužeľovité, čierne, lesklé.
Pozitívom sú malé semená. Plody sú po zbere veľmi odolné, môžu sa
uskladniť v chlade dlhšiu dobu. Na uchovanie v chlade. Konáriky bez
tŕňov.
jún - júl
Táto černica je vzpriameného vzrastu a nepotrebuje opornú
konštrukciu.
Samoopelivá rastlina

Životné nároky Slnečné stanovište s južnou alebo juhovýchodnou expozíciou. Hlinitá
až hlinito piesčitá a priepustná záhradná pôda, bohatá na živiny.
V zatrávnení rastlina stráda. Neznesie vysokú spodnú vodu (nie vyššia
ako 75cm).
Odolnosť
Mrazuvzdorná. Stredná odolnosť voči hubovým chorobám.
Starostlivosť

8

Vyžaduje okopávku alebo zamulčovanie. Zálievku počas suchého
obdobia. Rez každoročný zimný odrodeného dreva. Plodí na
dvojročných výhonoch.

Názov

A romat –

rakytník rešetliakový

Plody majú vysoký obsah vitamínu C – vitamínová bomba.
Popis stručný
Dozrievanie

Lesklé, oválne, červené plody kyslej chuti. Stredne tŕnitý krík. Plody
obsahujú aj vysoký podiel karotenoidov.
august - september

Pestovanie

Vysádza sa minimálne s 2 -3m priestoru.

Opelenie

Jedná sa o samicu. Kvôli opeleniu potrebuje vysadiť v blízkosti opelovač
(samca).
Životné nároky Slnečné stanovište, priepustná pôda.
Odolnosť

Mrazuvzdorná, odolná voči chorobám a škodcom.

Starostlivosť

Rezom sa dá pekne tvarovať (aj do živých plotov). Rodí na dvojročnom
dreve. Dobre znáša zber plodov orezom konárov.
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Názov

A utumn B liss –

malina

Vysoko plodiaca, jedna z najchutnejších odrôd malín.
Popis stručný
Dozrievanie
Pestovanie
Opelenie

Veľmi veľké, kužeľovité plody žiarivo červenej farby. Sladké, šťavnaté
a aromatické.
2x plodiaca: 1. termín august, 2. termín do začiatku mrazov
Vzdialenosť medzi rastlinami 0,5-1m. Doporučuje sa pestovať v rade s
oporou (plot, drôt), dosahuje výšku až 2m.
Samoopelivá rastlina

Životné nároky Chránené slnečné stanovište, humózna a priepustná záhradná
pôda, bohatá na živiny. Vhodná aj do vyšších pestovateľských polôh.
V zatrávnení rastlina stráda.
Odolnosť
Mrazuvzdorná. Odolná voči hubovým chorobám.
Starostlivosť

10

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Rez každoročný zimný odrodeného dreva. Plodí aj
na jednoročných výhonoch. Hnojenie kompostom, hnojom, výluhmi.
Vďaka svojej odolnosti voči chorobám je vhodná na ekologické
pestovanie.

Názov

B lack J ewel –

malinočernica

Vysoko úrodná malinočernica špecifickej výbornej chuti.
Popis stručný

Veľké, lesklé a sladké plody odlišné od maliny aj ostružiny.

Dozrievanie

júl

Pestovanie

Rastlina dosahuje výšku až 2m, vyžaduje opornú konštrukciu (plot,
drôtenka, altánok).
Samoopelivá rastlina

Opelenie

Životné nároky Plné oslnenie, humózna a priepustná záhradná pôda, bohatá na živiny.
Stredné a teplé polohy. V zatrávnení rastlina stráda.
Odolnosť
Mrazuvzdorná.
Starostlivosť

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie Rez každoročný zimný odrodeného dreva. Hnojenie
kompostom, hnojom, výluhmi.
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Názov

B lack S atin –

černica

Jedna z najkvalitnejších černicových odrôd.
Popis stručný
Dozrievanie

Veľké, pevné, lesklé čierne plody sladkej aromatickej, veľmi dobrej
chuti. Konáriky bez tŕňov. Vhodná na priamy konzum aj spracovanie.
júl - september

Pestovanie

Vyžaduje opornú konštrukciu (plot, drôt, kôl, altánok).

Opelenie

Samoopelivá rastlina

Životné nároky Slnečné stanovište s južnou alebo juhovýchodnou expozíciou. Hlinitá
až hlinito piesčitá a priepustná záhradná pôda, bohatá na živiny.
V zatrávnení rastlina stráda. Neznesie vysokú spodnú vodu (nie vyššia
ako 75cm). Do teplých až stredných oblastí.
Odolnosť
Mrazuvzdorná. Odolná voči chorobám.
Starostlivosť
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Vyžaduje okopávku alebo zamulčovanie. Zálievku počas suchého
obdobia. Rez každoročný zimný odrodeného dreva.

Názov

B lanka –

biela ríbezľa

Vynikajúca stolová odroda.
Popis stručný

Dozrievanie

Veľmi dlhé strapce. Bobule veľké belavo žlté, guľovité, rovnomerne
dozrievajúce. Majú kyslejšiu, aromatickú chuť, vysokú výťažnosť šťavy
(výroba vína, štiav). Vhodná na priamy konzum aj spracovanie.
júl

Pestovanie

Rozostup medzi jednotlivými rastlinami min 1,5m.

Opelenie

Samoopelivá rastlina.

Životné nároky Nenáročná na stanovište. Vetrom chránené miesto, humózna a
priepustná záhradná pôda, bohatá na živiny. Znáša aj suchšie
podmienky. V zatrávnení rastlina stráda.
Odolnosť
Mrazuvzdroná. Odolná voči antraknóze.
Starostlivosť

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Hnojenie kompostom, hnojom, výluhmi. Hlboký rez len
pri zmladzovaní, inak aplikujeme len presvetľovací rez.
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Názov

B lue B anana –

zemolez

Poloneskorý zemolez s veľkými plodmi.
Popis stručný
Dozrievanie

Šťavnaté, sladké, polodlhé (3cm) plody. U tejto odrody je možný aj mechanický (strojový)
zber.
jún - júl

Pestovanie

Dospelá rastlina dosahuje šírku až 1,5m.

Opelenie

Samoopelivá rastlina, pre lepšie opelenie je dobré vysádzať 2 odrody.

Životné nároky Nenáročné na výber stanovišťa. Pôda hlinito piesčitá. Nevyžadujú kyslé pôdy ako čučoriedky.

14

Odolnosť

Mrazuvzdorný. Odolný voči chorobám a škodcom.

Starostlivosť

Vyžaduje okopávku alebo zamulčovanie.

Názov

B ona –

čierna ríbezľa

Čierna ríbezľa s lahodnými, veľkými plodmi.
Popis stručný
Dozrievanie

Stredné strapce, mimoriadne veľké bobule (2g) vynikajúcej, lahodnej
chuti.
jún

Pestovanie

Rozostup medzi jednotlivými rastlinami min 1,5m.

Opelenie

Samoopelivá rastlina, prítomnosť ďalších rastlín zvyšuje úrodu.

Životné nároky Vetrom chránené osvetlené miesto, humózna a priepustná hlinito
piesčitá záhradná pôda, bohatá na živiny. Vhodná do všetkých
pestovateľských oblastí. V zatrávnení rastlina stráda.
Odolnosť
Mrazuvzdroná. Odolná voči hrdzi a múčnatke.
Starostlivosť

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Hnojenie kompostom, hnojom, výluhmi.
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Názov

B oreal B lizzard –

zemolez

Kamčatská čučoriedka.
Popis stručný

Dozrievanie

Mäsité, veľmi sladké plody, chuťou pripomínajúce čučoriedky.
Obsahujú vysoký podiel vitamínov a zdraviu prospešných látok. Ker je
rýchlorastúci.
júl

Pestovanie

Dospelá rastlina dosahuje šírku až 2m.

Opelenie

Samoopelivá rastlina, pre lepšie opelenie je dobré vysádzať 2 odrody.

Životné nároky Nenáročné na výber stanovišťa. Pôda hlinito piesčitá. Nevyžadujú kyslé
pôdy ako čučoriedky.
Odolnosť
Mrazuvzdorný. Odolný voči chorobám a škodcom.
Starostlivosť

16

Vyžaduje okopávku alebo zamulčovanie.

Názov

C armine J ewell –

kríková višňa

Višňa s aromatickými plodmi, ktorá sa vojde aj do malej záhradky.
Popis stručný
Dozrievanie

Plody sú sladké, typickej višňovej aromatickej chuti. Vhodná na priamy
konzum aj spracovanie.
august

Pestovanie

Dosahuje výšku 1,5-2m.

Opelenie

Samoopelivá rastlina

Životné nároky Obľubuje slnečné stanovište alebo polotieň. Humóznu a priepustnú
záhradnú pôdu, bohatú na živiny. Vhodná do všetkých polôh.
V zatrávnení rastlina stráda.
Odolnosť
Mrazuvzdorná. dobre odolná voči chorobám a škodcom
Starostlivosť

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie.

17

Názov

D elniwa –

malina

Vhodná na kulinárske využitie.
Popis stručný
Dozrievanie
Pestovanie
Opelenie

Veľké (cca až 6g), sladké, šťavnaté a veľmi chutné plody. Vyznačujú sa
dlhou trvanlivosťou po zbere.
2x plodiaca: 1. termín jún, 2. termín pred príchodom mrazov
Vzdialenosť medzi rastlinami 0,5-1m. Doporučuje sa pestovať v rade s
oporou (plot, drôt).
Samoopelivá rastlina

Životné nároky Chránené slnečné stanovište, humózna a priepustná záhradná pôda,
bohatá na živiny. Pestovanie vo všetkých klimatických oblastiach na
SVK. V zatrávnení rastlina stráda.
Odolnosť
Mrazuvzdorná. Menej náchylná na roztoče a sivú pleseň.
Starostlivosť

18

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Rez každoročný zimný odrodeného dreva. Plodí aj na
jednoročných výhonoch. Hnojenie kompostom, hnojom, výluhmi.

Názov

D etvan –

červená ríbezľa

Odolná červená ríbezľa do väčších výsadieb a záhrad.
Popis stručný
Dozrievanie

Dlhé, redšie strapce. Bobule veľké, červené, šťavnaté, sladkokyslé. Po
dozretí neopadávajú. Vhodná na priamy konzum aj spracovanie.
júl

Pestovanie

Rozostup medzi jednotlivými rastlinami min 1,5m.

Opelenie

Samoopelivá rastlina.

Životné nároky Nenáročná na stanovište. Vetrom chránené miesto, humózna a
priepustná záhradná pôda, bohatá na živiny. Znáša aj polotieň.
V zatrávnení rastlina stráda.
Odolnosť
Mrazuvzdroná. Odolná voči hubovitým ochoreniam aj listovej spále.
Starostlivosť

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Hnojenie kompostom, hnojom, výluhmi.
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Názov

D ima –

Popis stručný

Černica nízkeho vzrastu ideálna pre pestovanie v kvetináčoch na
terasách, balkónoch alebo do malých záhrad.
Plody sú čierne, lesklé, pevné a vajcovité.

Dozrievanie

júl

Pestovanie

Nízkeho vzrastu (50cm), je preto vhodná na pestovanie na balkónoch,
v kvetináčoch.
Samoopelivá rastlina

Opelenie

černica

Životné nároky Slnečné stanovište s južnou alebo juhovýchodnou expozíciou. Hlinitá
až hlinito piesčitá a priepustná záhradná pôda, bohatá na živiny.
V zatrávnení rastlina stráda.
Odolnosť
Mrazuvzdorná. Menej náchylná na choroby.
Starostlivosť

20

Vyžaduje okopávku alebo zamulčovanie. Zálievku počas suchého
obdobia. Rez každoročný zimný odrodeného dreva.

Názov

D irksen –

černica

Odolná, úrodná, aromatická černica.
Popis stručný
Dozrievanie

Veľké, lesklé, sladko kyslé plody. Konáriky bez tŕňov. Vhodná na priamy
konzum aj spracovanie.
august - október

Pestovanie

Vyžaduje opornú konštrukciu (plot, drôt, kôl, altánok).

Opelenie

Samoopelivá rastlina

Životné nároky Slnečné stanovište s južnou alebo juhovýchodnou expozíciou. Hlinitá
až hlinito piesčitá a priepustná záhradná pôda, bohatá na živiny.
V zatrávnení rastlina stráda. Neznesie vysokú spodnú vodu (nie vyššia
ako 75cm).
Odolnosť
Mrazuvzdorná. Odolná voči hubovým chorobám.
Starostlivosť

Vyžaduje okopávku alebo zamulčovanie. Zálievku počas suchého
obdobia. Zimný rez odrodeného dreva. Vhodná pre ekologické
pestovanie.
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Názov

D r . S zymanowski –

kiwi

Okrem chutných plodov má vizuálne atraktívne trojfarebné listy.
Popis stručný

Malé, oválne ale výnimočne chutné plody. Vhodné aj na spracovanie.

Dozrievanie

august - september

Pestovanie

Na rast potrebuje oporu (pergola, konštrukcia, prípadne plot). Rastliny
sa od seba sadia 2-3 m.
Samoopelivé.

Opelenie

Životné nároky Vetrom chránené, slnečné stanovište až polotieň. Rastlina potrebuje
pôdu bohatú na živiny a pravidelnú zálievku.
Odolnosť
Plne mrazuvzdorné.
Starostlivosť

22

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Po vysadení rez na 3-4 očká aby sa podporil koreňový
systém. Jednoročné sadenice je potrebné prvú zimu zakryť. Vyžaduje
pravidelný rez.

Názov

D rieň -

semenáč

Nenáročný veľkoplodý drieň.
Popis stručný

Dozrievanie

Plody sú veľké (3-4cm), podlhovasté červené. Všestranné
spracovateľské využitie (džemy, kompóty, pálenka). Používajú sa
v homeopatii. Významný pre včelárstvo (kvety plné nektáru).
september

Pestovanie

Ker až polostrom. Dorastá do výšky 2-3m.

Opelenie

Čiastočne samoopelivý, odporúča sa vysádzať min 2 rastliny.

Životné nároky Nenáročný na pestovanie. Preferuje slnečné miesta s dobre priepustnou
pôdou, znáša aj vápenaté, zásadité pôdy.
Odolnosť
Mrazuvdzorný.
Starostlivosť

Zálievka v mladosti počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku
alebo zamulčovanie.
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Názov

E lsanta -

jahoda

Skorá, veĺkoplodá jahoda výbornej chuti.
Popis stručný

veĺké tmavočervené plody pevnej konzistencie a vynikjúej chuti

Dozrievanie

začiatok júna

Pestovanie

Pestujeme na okopaným, zamulčovaných záhonoch

Opelenie

samoopelivá

Životné nároky

Preferuje slnečné miesta s dobre priepustnými, živinami dobre
zásobenými pôdami.
Odroda lepčie odoláva hnilobe

Odolnosť
Starostlivosť

24

Pravidelná, zálievka, okopávka, mulčovavie slamou. Pôdu
prihnojujeme kompostom

Názov

F rancuesco –

figa

Rýchloplodiaca, mrazuvzdorná, chutná figa.
Popis stručný
Dozrievanie

Veľké, zeleno hnedé plody s ružovou dužinou. Vhodné na priamy
konzum aj spracovanie.
september - október

Pestovanie

Dorastá výšky 3-5m.

Opelenie

Samoopelivá rastlina

Životné nároky Slnečné stanovište, chránené pred vetrom. Humózna a priepustná
záhradná pôda, bohatá na živiny. V zatrávnení rastlina stráda.
Odolnosť
Mrazuvzdorná.
Starostlivosť

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Plodí na jednoročných výhonoch. Hnojenie kompostom,
hnojom, výluhmi.

25

Názov

G len C oe –

malinočernica

Mimoriadne chutná fialová malinočernica.
Popis stručný
Dozrievanie
Pestovanie
Opelenie

Veľké, tmavofialové plody kužeľovitého tvaru a sladkej príjemnej chute.
Vhodná na priamy konzum ale aj mrazenie a ďalšie spracovanie.
august
Vzdialenosť medzi rastlinami 0,5-1m. Doporučuje sa pestovať v rade s
oporou (plot, drôt).
Samoopelivá rastlina

Životné nároky Chránené slnečné stanovište, humózna a priepustná záhradná pôda,
bohatá na živiny. Vhodná aj do chladnejších oblastí. V zatrávnení
rastlina stráda.
Odolnosť
Mrazuvzdorná. Odolná voči chorobám.
Starostlivosť

26

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Rez každoročný zimný odrodeného dreva. Plodí na
dvojročných výhonoch. Hnojenie kompostom, hnojom, výluhmi.

Názov

G loria –

černica

Skorá bez tŕnitá černica s charakteristickou lesnou chuťou.
Popis stručný

Dozrievanie

Veľké, lesklé, veľmi pevné, sladké plody s charakteristickou lesnou
chuťou. Nemajú trpkú a kyslú chuť, aj keď nie sú úplne zrelé. Dezertná
odroda. Konáriky bez tŕňov.
jún - júl

Pestovanie

Potrebuje opornú konštrukciu (plot, drôtenka, kôl, altánok).

Opelenie

Samoopelivá rastlina

Životné nároky Slnečné stanovište s južnou alebo juhovýchodnou expozíciou. Hlinitá
až hlinito piesčitá a priepustná záhradná pôda, bohatá na živiny.
V zatrávnení rastlina stráda.
Odolnosť
Mrazuvzdorná. Menej náchylná na choroby.
Starostlivosť

Vyžaduje okopávku alebo zamulčovanie. Zálievku počas suchého
obdobia. Rez každoročný zimný odrodeného dreva.

27

Názov

H eritage –

malina

Odroda s vysokou a pravidelnou úrodou.
Popis stručný
Dozrievanie
Pestovanie
Opelenie

Veľké, pevné plody veľmi lahodnej chuti veľmi príjemnej vône. Po
dosiahnutí zrelosti vydržia ešte dlho na kríku.
2x plodiaca: 1. termín jún, 2. termín: august - október
Vzdialenosť medzi rastlinami 0,5-1m. Doporučuje sa pestovať v rade s
oporou (plot, drôt).
Samoopelivá rastlina

Životné nároky Chránené slnečné stanovište, humózna a priepustná záhradná pôda,
bohatá na živiny. Pestovanie vo všetkých klimatických oblastiach na
SVK. V zatrávnení rastlina stráda.
Odolnosť
Mrazuvzdorná. Odolná voči hubovým chorobám.
Starostlivosť

28

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Rez každoročný zimný odrodeného dreva. Plodí aj na
jednoročných výhonoch. Hnojenie kompostom, hnojom, výluhmi.

Názov

H innonmaki R ed –

Popis stručný
Dozrievanie

Stredne skorá odroda s veľkými šťavnatými červenými aromatickými
plodmi výbornej chuti.
Veľké, šťavnaté a aromatické plody červenej farby. Vhodné na priamy
konzum aj spracovanie.
koniec júna - júl

Pestovanie

Vzdialenosť vysadených rastlín 1,2m.

Opelenie

Samoopelivá rastlina

egreš červený

Životné nároky Slnečné, vetrom chránené miesto. Humózna a priepustná záhradná
pôda, bohatá na živiny. Stredné a teplé polohy. V zatrávnení rastlina
stráda.
Odolnosť
Mrazuvzdorný, odolný voči múčnatke.
Starostlivosť

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Zimný rez odplodeného dreva + presvetľovací rez na
zlepšenie cirkulácie vzduchu v rastline. Hnojenie kompostom, hnojom,
výluhmi.

29

Názov

H oneybee –

zemolez

Poloneskorý zemolez s veľkými plodmi.
Popis stručný
Dozrievanie

Veľké, valcovité plody. Plody po dozretí neopadávajú. Vhodné na
priamy konzum aj spracovanie.
jún

Pestovanie

Dospelá rastlina dosahuje šírku až 1,5m.

Opelenie

Samoopelivá rastlina, pre lepšie opelenie je dobré vysádzať 2 odrody.

Životné nároky Nenáročné na výber stanovišťa. Pôda hlinito piesčitá. Nevyžadujú kyslé
pôdy ako čučoriedky.
Odolnosť
Mrazuvzdorný. Odolný voči chorobám a škodcom.
Starostlivosť

30

V suchšom období potrebuje zálievku. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie.

Názov

H oneywood –

muchovník

Nevšedné ovocie príjemnej chuti. Dlhoveký, bohato rodiaci ker.
Popis stručný

Dozrievanie
Pestovanie
Opelenie

Sladkasté, osviežujúce plody veľkosti čiernych ríbezlí. Chuťou
pripomínajú kombináciu jarabiny a čučoriedok. Vhodné na priamy
konzum aj spracovanie.
jún
Dorastá do výšky 2,5 - 3m a šírky 1,8m. Plní funkciu aj okrasného kra (na
jar biele kvety, na jeseň sfarbené listy). Vhodný do živých plotov.
Samoopelivá rastlina

Životné nároky Obľubuje slnečné miesta, má rád i polotieň. Potrebuje zásaditú,
záhradnú zeminu. V zatrávnení rastlina stráda. Vďaka odolnosti na jarné
mrazy je vhodný aj do problematických mrazových kotlín a oblastí.
Odolnosť
Nieje citlivý na choroby. Odolný voči jarným mrazom.
Starostlivosť

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Rez len na usmernenie rastu, príp. vyradenie suchých
konárov. Príležitostné hnojenie kompostom.

31

Názov

I ssai –

kiwi

Samoopelivé kiwi výbornej aromatickej chuti.
Popis stručný
Dozrievanie
Pestovanie
Opelenie

Plody oválne (3 cm), chutné zelené, jedlé aj so šupkou. Plod dozrieva aj
po odtrhnutí.
október
Na rast potrebuje oporu (pergola, konštrukcia, prípadne plot). Rastliny
sa od seba sadia 2-3m.
Samoopelivé.

Životné nároky Pestovanie v teplejších polohách. Vetrom chránené, slnečné stanovište.
Rastlina potrebuje pôdu bohatú na živiny a pravidelnú zálievku.
Odolnosť
Mrazuvzdorné (-23°C)
Starostlivosť

32

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Po vysadení rez na 3-4 očká aby sa podporil koreňový
systém. Jednoročné sadenice je potrebné prvú zimu zakryť. Rodí na
dvojročnom dreve.

Názov

J onkheer V an T ets –

červená ríbezľa

Skorá veľkoplodá červená ríbezľa vhodná na spracovanie.
Popis stručný
Dozrievanie

Dlhé strapce s veľkými tmavočervenými bobuľami. Ideálne na
spracovateľské účely (šťavy, maremelády).
jún

Pestovanie

Rozostup medzi jednotlivými rastlinami min 1m.

Opelenie

Samoopelivá rastlina.

Životné nároky Nenáročná na stanovište. Vetrom chránené slnečné miesto (znesie aj
polotieň), humózna a priepustná záhradná pôda, bohatá na živiny.
V zatrávnení rastlina stráda.
Odolnosť
Mrazuvzdorná. Odolná voči hubovitým ochoreniam.
Starostlivosť

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Hnojenie kompostom, hnojom, výluhmi. Rez
zmladzovaním – odstránenie tarších výhonov.

33

Názov

J osta
Kríženec egreša a čiernej ríbezle plný vitamínov.

Popis stručný

Dozrievanie

Plody sú veľkosti malého egreša a rastúce v malých strapcoch. Chuť
plodov veľmi dobrá, aromatická, šťavnatá. Vhodné na priamy konzum
aj spracovanie. Bezostnatý krík.
júl

Pestovanie

Rozostup medzi jednotlivými rastlinami min 2m.

Opelenie

Samoopelivá rastlina, prítomnosť ďalších rastlín zvyšuje úrodu.

Životné nároky Nenáročná. Má rada slnko alebo polotieň. V zatrávnení rastlina stráda.

34

Odolnosť

Mrazuvzdorná. Odolná voči chorobám a škodcom.

Starostlivosť

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Hnojenie kompostom, hnojom, výluhmi.

Názov

J ugana –

zemolez

Vhodný na spracovanie vďaka mimoriadne sladkej chuti.
Popis stručný

Dozrievanie

Mimoriadne sladká, šťavnatá, dezertná chuť, pripomínajúca
čučoriedky. Obsahujú vysoký podiel vitamínov a zdraviu prospešných
látok. Široké spracovateľské využitie.
jún

Pestovanie

Dospelá rastlina dosahuje šírku až 2m.

Opelenie

Samoopelivá rastlina, pre lepšie opelenie je dobré vysádzať 2 odrody.

Životné nároky Nenáročné na výber stanovišťa. Pôda hlinito piesčitá. Nevyžadujú kyslé
pôdy ako čučoriedky.
Odolnosť
Mrazuvzdorný. Odolný voči chorobám a škodcom.
Starostlivosť

Vyžaduje okopávku alebo zamulčovanie.

35

Názov

J umbo –

kiwi

Vysoko úrodné kiwi s chutnými veľkými plodmi.
Popis stručný
Dozrievanie
Pestovanie
Opelenie

Plody oválne (4-5 cm), chutné zelené, jedlé aj so šupkou. Plod dozrieva
aj po odtrhnutí.
september - október
Na rast potrebuje oporu (pergola, konštrukcia, prípadne plot). Rastliny
sa od seba sadia 2-3m.
Potrebuje opelovača.

Životné nároky Pestovanie v teplejších polohách. Vetrom chránené, slnečné
stanovište. Rastlina potrebuje pôdu bohatú na živiny a pravidelnú
zálievku.
Odolnosť
Mrazuvzdorné (-28°C)
Starostlivosť

36

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Po vysadení rez na 3-4 očká aby sa podporil koreňový
systém. Jednoročné sadenice je potrebné prvú zimu zakryť. Rodí na
dvojročnom dreve.

Názov

K rasavice –

rakytník rešetliakový

Plody majú vysoký obsah vitamínu C – vitamínová bomba.
Popis stručný
Dozrievanie

Oválne, stredne veľké, červené plody kyslej chuti. Stredne tŕnitý krík.
Plody obsahujú aj vysoký podiel rutínu.
august - september

Pestovanie

Vysádza sa minimálne s 2 -3m priestoru.

Opelenie

Jedná sa o samicu. Kvôli opeleniu potrebuje vysadiť v blízkosti opelovač
(samca).
Životné nároky Slnečné stanovište, priepustná pôda.
Odolnosť

Mrazuvzdorná, odolná voči chorobám a škodcom.

Starostlivosť

Rezom sa dá pekne tvarovať (aj do živých plotov). Rodí na dvojročnom
dreve.

37

Názov

K rasnojarskaja –

muchovník

Nevšedné ovocie príjemnej chuti. Dlhoveký, bohato rodiaci ker.
Popis stručný
Tmavomodré, sladkasté, osviežujúce plody veľkosti čiernych ríbezlí.
Chuťou pripomínajú kombináciu jarabiny a čučoriedok. Vhodné na
priamy konzum aj spracovanie.
Dozrievanie
jún
Pestovanie
Dorastá do výšky 2,5 - 3m a šírky 1,8m. Plní funkciu aj okrasného kra (na
jar biele kvety, na jeseň sfarbené listy). Vhodný do živých plotov.
Opelenie
Samoopelivá rastlina
Životné nároky Obľubuje slnečné miesta, má rád i polotieň. Potrebuje zásaditú,
záhradnú zeminu. V zatrávnení rastlina stráda. Vďaka odolnosti na jarné
mrazy je vhodný aj do problematických mrazových kotlín a oblastí.
Odolnosť
Nieje citlivý na choroby. Odolný voči jarným mrazom.
Starostlivosť
Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Rez len na usmernenie rastu, príp. vyradenie suchých
konárov. Príležitostné hnojenie kompostom.

38

Názov

L eikora –

rakytník rešetliakový

Plody majú vysoký obsah vitamínu C – vitamínová bomba.
Popis stručný
Dozrievanie

Oválne, oranžové plody kyslej chuti. Plod dlhý 5-10mm. Stredne tŕnitý
krík.
september - október

Pestovanie

Vysádza sa minimálne s 2 -3m priestoru.

Opelenie

Jedná sa o samicu. Kvôli opeleniu potrebuje vysadiť v blízkosti opelovač
(samca).
Životné nároky Slnečné stanovište, priepustná pôda.
Odolnosť

Mrazuvzdorná, odolná voči chorobám a škodcom.

Starostlivosť

Rezom sa dá pekne tvarovať (aj do živých plotov). Rodí na dvojročnom
dreve.

39

Názov

M andam –

muchovník

Slabšie rastúca odroda muchovníka.
Popis stručný
Šťavnaté, sladké, osviežujúce plody veľkosti čiernych ríbezlí. Chuťou
pripomínajú kombináciu jarabiny a čučoriedok. Vhodné na priamy
konzum aj spracovanie.
Dozrievanie
jún
Pestovanie
Plní funkciu aj okrasného kra (na jar biele kvety, na jeseň sfarbené listy).
Vhodný do živých plotov. Vzrastom menší ako iné odrody.
Opelenie
Samoopelivá rastlina
Životné nároky Obľubuje slnečné miesta, má rád i polotieň. Potrebuje zásaditú,
záhradnú zeminu. V zatrávnení rastlina stráda.
Odolnosť
Nieje citlivý na choroby. Odolný voči jarným mrazom.
Starostlivosť
Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Rez len na usmernenie rastu, príp. vyradenie suchých
konárov. Príležitostné hnojenie kompostom.

40

Názov

M araton –

červená ríbezľa

Neskorá veľkoplodá červená ríbezľa.
Popis stručný
Dozrievanie

Dlhé strapce s veľkými tmavočervenými bobuľami. Vďaka dlhej
stopke sa veľmi dobre zbiera.
2. polovica júl

Pestovanie

Rozostup medzi jednotlivými rastlinami min 1m.

Opelenie

Samoopelivá rastlina.

Životné nároky Nenáročná na stanovište. Vetrom chránené slnečné miesto,
humózna a priepustná záhradná pôda, bohatá na živiny.
V zatrávnení rastlina stráda.
Odolnosť
Mrazuvzdorná. Odolná voči antraknóze.
Starostlivosť

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku
alebo zamulčovanie. Hnojenie kompostom, hnojom, výluhmi.
Potrebuje pravidelný presvetľovací rez.
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Názov

M artin –

muchovník

Slabšie rastúca skorá odroda muchovníka.
Popis stručný

Dozrievanie
Pestovanie

Opelenie

Šťavnaté, chutné plody cca 1-1,5cm veľké. V strapci zrejú rovnomerne.
Chuťou pripomínajú kombináciu jarabiny a čučoriedok. Vhodné na
priamy konzum aj spracovanie.
jún
Plní funkciu aj okrasného kra (na jar biele kvety, na jeseň sfarbené listy).
Vhodný do živých plotov. Vzrastom menší ako iné odrody. Vhodný na
pestovanie v nádobách na terasách.
Samoopelivá rastlina

Životné nároky Obľubuje slnečné miesta, má rád i polotieň. Potrebuje zásaditú,
záhradnú zeminu. V zatrávnení rastlina stráda.
Odolnosť
Nieje citlivý na choroby. Odolný voči jarným mrazom.
Starostlivosť

42

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Rez len na usmernenie rastu, príp. vyradenie suchých
konárov. Príležitostné hnojenie kompostom.

Názov

N avaho –

černica

Beztŕnna, príjemne aromatická černica vhodná do malých záhrad.
Popis stručný
Dozrievanie
Pestovanie
Opelenie

Stredne veľké, pevné, lesklé čierne plody sladkokyslej chuti. Vhodné na
priamy konzum aj spracovanie. Konáriky bez tŕňov.
august - september
Vzpriamená odroda (vhodná do malých záhrad), nepotrebuje opornú
konštrukciu.
Samoopelivá rastlina

Životné nároky Vhodná do teplých a stredných oblastí. Slnečné stanovište s južnou
alebo juhovýchodnou expozíciou. Hlinitá až hlinito piesčitá a priepustná
záhradná pôda, bohatá na živiny. V zatrávnení rastlina stráda.
Odolnosť
Mrazuvzdorná. Odolná voči hubovým chorobám.
Starostlivosť

Vyžaduje okopávku alebo zamulčovanie. Zálievku počas suchého
obdobia. Zimný rez odrodeného dreva.

43

Názov

N ero -

arónia

Arónia – kráľovná antioxidantov.
Popis stručný

Dozrievanie

Tmavo fialové plody trpkej chute, obsahujú vysoký podiel vitamínov,
minerálov a zdraviu prospešných látok. Široké spracovateľské
a liečebné využitie.
september

Pestovanie

Ker až polostrom o výške 1,5 – 2m. Vhodné aj ako súčasť živého plota.

Opelenie

Samoopelivá rastlina, pre dosiahnutie plnej úrody sa doporučuje vysadiť
min. 2 rastliny blízko seba.
Životné nároky Nenáročná na pestovanie, má rada skôr slnečné stanovište. Vhodná aj
do vyšších polôh.
Odolnosť
Mrazuvzdorná.
Starostlivosť

44

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Rez len mierny, príp. umiestnená v živom plote rez podľa
potreby. Hnojenie kompostom, hnojom, výluhmi.

Názov

N iesluchowski –

egreš červený

Vysoko úrodný červený egreš vhodný aj do vyšších polôh.
Popis stručný
Dozrievanie

Stredne veľké, hladké, červené plody. Vhodné na priamy konzum aj
spracovanie.
júl

Pestovanie

Vzdialenosť vysadených rastlín 1,2m.

Opelenie

Samoopelivá rastlina

Životné nároky Slnečné, vetrom chránené miesto. Humózna a priepustná záhradná
pôda, bohatá na živiny. Vhodný aj do vyšších polôh. V zatrávnení
rastlina stráda.
Odolnosť
Mrazuvzdorný, vysoko odolný voči múčnatke.
Starostlivosť

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Zimný rez už neproduktívneho dreva + presvetľovací
rez na zlepšenie cirkulácie vzduchu v rastline. Hnojenie kompostom,
hnojom, výluhmi.

45

Názov

O pelovač –

kiwi

Opelovač pre samičie rastliny kiwi.
Popis stručný

Popínavá liana.

Dozrievanie

kvitne jún

Pestovanie

Na rast potrebuje oporu (pergola, konštrukcia, prípadne plot).

Opelenie

Samec, opelovač.

Životné nároky Vetrom chránené, slnečné stanovište až polotieň. Rastlina potrebuje
pôdu bohatú na živiny a pravidelnú zálievku. Vhodné do teplejších
polôh.
Odolnosť
Plne mrazuvzdorné.
Starostlivosť

46

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Po vysadení rez na 3-4 očká aby sa podporil koreňový
systém. Jednoročné sadenice je potrebné prvú zimu zakryť.

Názov

O pelovač –

rakytník rešetliakový

Plody majú vysoký obsah vitamínu C – vitamínová bomba.
Popis stručný

Opelovač (Samec).

Dozrievanie

Kvitne marec- apríl - máj

Pestovanie

Vysádza sa minimálne s 2 -3m priestoru.

Opelenie

Opelí 5-7 samičích rastlín.

Životné nároky Slnečné stanovište, priepustná pôda.
Odolnosť

Mrazuvzdorná, odolná voči chorobám a škodcom.

Starostlivosť

Rezom sa dá pekne tvarovať (aj do živých plotov).

47

Názov

P rimus –

biela ríbezľa

Šťavnatá úrodná odroda vhodná aj do vyšších polôh.
Popis stručný
Dozrievanie

Bobule bledo žltej farby sú na dlhých strapcoch. Šupka je tenká, dužina
veľmi šťavnatá. Vhodná na priamy konzum aj spracovanie.
júl

Pestovanie

Rozostup medzi jednotlivými rastlinami min 1m.

Opelenie

Samoopelivá rastlina.

Životné nároky Prispôsobivá na stanovište. Vetrom chránené miesto, humózna a
priepustná záhradná pôda, bohatá na živiny. Vhodná aj do vyšších
polôh. V zatrávnení rastlina stráda.
Odolnosť
Mrazuvzdroná. Stredne odolná voči chorobám.
Starostlivosť

48

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Hnojenie kompostom, hnojom, výluhmi.

Názov

P rince W illiam –

muchovník

Nevšedné ovocie príjemnej chuti.
Popis stručný

Dozrievanie
Pestovanie
Opelenie

Sladkasté, osviežujúce plody veľkosti čiernych ríbezlí. Chuťou
pripomínajú kombináciu jarabiny a čučoriedok. Vhodné na priamy
konzum aj spracovanie.
júl
Dorastá do výšky 2,5 - 3m a šírky 1,8m. Plní funkciu aj okrasného kra (na
jar biele kvety, na jeseň sfarbené listy). Vhodný do živých plotov.
Samoopelivá rastlina

Životné nároky Obľubuje slnečné miesta, má rád i polotieň. Potrebuje zásaditú,
záhradnú zeminu. V zatrávnení rastlina stráda.
Odolnosť
Nieje citlivý na choroby.
Starostlivosť

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Rez len na usmernenie rastu, príp. vyradenie suchých
konárov. Príležitostné hnojenie kompostom.

49

Názov

P urpurna S adowa –

kiwi

Drobnoplodé červené kiwi.
Popis stručný
Dozrievanie
Pestovanie
Opelenie

Drobné (2,5cm), purpurovo červené hladké plody. Veľmi chutná
červenkastá dužina.
September - október
Na rast potrebuje oporu (pergola, konštrukcia, prípadne plot). Rastliny
sa od seba sadia 4 -5m.
Potrebuje opelovača.

Životné nároky Vetrom chránené, slnečné stanovište až polotieň. Rastlina potrebuje
pôdu bohatú na živiny a pravidelnú zálievku. Má rada teplejšie polohy.
Odolnosť
Plne mrazuvzdorné.
Starostlivosť

50

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Po vysadení rez na 3-4 očká aby sa podporil koreňový
systém. Jednoročné sadenice je potrebné prvú zimu zakryť. Vyžaduje
pravidelný rez.

Názov

R ed H ardy –

kiwi

Vysoko úrodné kiwi s červenými plodmi.
Popis stručný
Dozrievanie
Pestovanie
Opelenie

Drobné, fialovo červené hladké plody. Veľmi chutná červenkastá
dužina.
september
Na rast potrebuje oporu (pergola, konštrukcia, prípadne plot). Rastliny
sa od seba sadia 2-3m.
Potrebuje opelovača.

Životné nároky Vetrom chránené, slnečné až polotienisté stanovište. Rastlina potrebuje
pôdu bohatú na živiny a pravidelnú zálievku.
Odolnosť
Plne mrazuvzdorné.
Starostlivosť

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Po vysadení rez na 3-4 očká aby sa podporil koreňový
systém. Jednoročné sadenice je potrebné prvú zimu zakryť. Vyžaduje
pravidelný rez.

51

Názov

R ovada –

červená ríbezľa

Veľmi šťavnatá, aromatická červená ríbezľa.
Popis stručný
Dozrievanie
Pestovanie
Opelenie

Dlhé strapce žiarivo červenej farby, kyslastej chuti. Vhodná na priamy
konzum aj široké spracovateľské využitie (má vyššiu výťažnosť šťavy).
júl
Rozostup medzi jednotlivými rastlinami min 1m. Môže sa pestovať na
drôtenke v tvare špaliera.
Samoopelivá rastlina.

Životné nároky Nenáročná na stanovište. Vetrom chránené slnečné miesto, humózna
a priepustná záhradná pôda, bohatá na živiny. V zatrávnení rastlina
stráda.
Odolnosť
Mrazuvzdorná. Odolná voči chorobám najmä voči múčnatke.
Starostlivosť

52

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Hnojenie kompostom, hnojom, výluhmi.

Názov

R ubina -

arónia

Veľmi dobre rodiaca odroda arónie.
Popis stručný

Dozrievanie

Fialovo čierne plody trpkej chute, obsahujú vysoký podiel vitamínov,
minerálov a zdraviu prospešných látok. Široké spracovateľské
a liečebné využitie.
august

Pestovanie

Ker až polostrom o výške 1,5 – 2m. Vhodné aj ako súčasť živého plota.

Opelenie

Samoopelivá rastlina, pre dosiahnutie plnej úrody sa doporučuje vysadiť
min. 2 rastliny blízko seba.
Životné nároky Nenáročná na pestovanie, má rada skôr slnečné stanovište. Vhodná aj
do vyšších polôh.
Odolnosť
Mrazuvzdorná.
Starostlivosť

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Rez len mierny, príp. umiestnená v živom plote rez podľa
potreby. Hnojenie kompostom, hnojom, výluhmi.

53

Názov

S inij U tes –

zemolez

Dozrievanie

Chuťovo jeden z najlepších zemolezov (chuťové hodnotenie 4,9 bodov
na stupnici 0-5).
Plody veľké, podlhovasté, oválne, tmavo-fialové s voskovou vrstvičkou.
Chuť sladko-kyslá, aromatická, príjemná vôňa. Dobre znáša transport.
Plody dezertné, všestranné využitie. Plody po dozretí neopadávajú.
U tejto odrody je možný aj mechanický (strojový) zber.
jún

Pestovanie

Dospelá rastlina dosahuje šírku až 1,5m.

Opelenie

Samoopelivá rastlina, pre lepšie opelenie je dobré vysádzať 2 odrody.

Popis stručný

Životné nároky Nenáročné na výber stanovišťa. Pôda hlinito piesčitá. Nevyžadujú kyslé
pôdy ako čučoriedky.
Odolnosť
Mrazuvzdorný. Odolný voči chorobám a škodcom.
Starostlivosť

54

Vyžaduje okopávku alebo zamulčovanie. Rez do 5r len sanitárny
(poškodené alebo vylomené výhony).

Názov

S leyt –

muchovník

Muchovník menšieho vzrastu s výraznou ovocnou vôňou plodov.
Popis stručný

Dozrievanie
Pestovanie

Opelenie

Plody modro čierne, sladkej chuti s výraznou ovocnou vôňou. Chuťou
pripomínajú kombináciu jarabiny a čučoriedok. Vhodné na priamy
konzum aj spracovanie.
jún
Plní funkciu aj okrasného kra (na jar biele kvety, na jeseň sfarbené listy).
Vhodný do živých plotov. Vzrastom menší ako iné odrody. Vhodný na
pestovanie v nádobách na terasách.
Samoopelivá rastlina

Životné nároky Obľubuje slnečné miesta, má rád i polotieň. Potrebuje zásaditú,
záhradnú zeminu. V zatrávnení rastlina stráda.
Odolnosť
Nieje citlivý na choroby. Odolný voči jarným mrazom.
Starostlivosť

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Rez len na usmernenie rastu, príp. vyradenie suchých
konárov. Príležitostné hnojenie kompostom.

55

Názov

S luníčko –

rakytník rešetliakový

Plody majú vysoký obsah vitamínu C – vitamínová bomba.
Popis stručný
Dozrievanie

Valcovité plody, až 1g veľké, aromatické, nie až tak kyslé ako iné
odrody. Krík má menej tŕňov.
august – september - október

Pestovanie

Vysádza sa minimálne s 2 -3m priestoru.

Opelenie

Jedná sa o samicu. Kvôli opeleniu potrebuje vysadiť v blízkosti opelovač
(samca).
Životné nároky Slnečné stanovište, priepustná pôda.

56

Odolnosť

Mrazuvzdorná, odolná voči chorobám a škodcom.

Starostlivosť

Rezom sa dá pekne tvarovať (aj do živých plotov). Rodí na dvojročnom
dreve.

Názov

S moky –

muchovník

Muchovník s najsladšími plodmi.
Popis stručný

Dozrievanie
Pestovanie
Opelenie

Jeho veľké, okrúhle plody rastúce v strapcoch sa vyznačujú
veľmi sladkou chuťou. Chuťou pripomínajú kombináciu jarabiny
a čučoriedok. Vhodné na priamy konzum aj spracovanie.
jún - júl
Plní funkciu aj okrasného kra (na jar biele kvety, na jeseň sfarbené listy).
Vhodný do živých plotov.
Samoopelivá rastlina

Životné nároky Obľubuje slnečné miesta, má rád i polotieň. Potrebuje zásaditú,
záhradnú zeminu. V zatrávnení rastlina stráda.
Odolnosť
Nieje citlivý na choroby. Odolný voči jarným mrazom.
Starostlivosť

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Rez len na usmernenie rastu, príp. vyradenie suchých
konárov. Príležitostné hnojenie kompostom.

57

Názov

S olu R ot –

malina

Aromatická, sladká malina bez tŕňov.
Popis stručný

Veľké chutné plody kužeľovitého tvaru. Bez tŕňov.

Dozrievanie

2 - krát plodiaca: od júna - august

Pestovanie

Vzdialenosť medzi rastlinami 0,5-1m. Doporučuje sa pestovať v rade s
oporou (plot, drôt).
Samoopelivá rastlina

Opelenie

Životné nároky Chránené slnečné stanovište, humózna a priepustná záhradná pôda,
bohatá na živiny. Pestovanie vo všetkých klimatických oblastiach na
SVK. V zatrávnení rastlina stráda.
Odolnosť
Mrazuvzdorná. Menej náchylná na choroby.
Starostlivosť

58

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Rez každoročný zimný odrodeného dreva. Plodí aj na
jednoročných výhonoch. Hnojenie kompostom, hnojom, výluhmi.

Názov

T ayberry B uckingham –

malinočernica

Spojením malina a černice vznikla úžasná osviežujúca chuť
Popis stručný
Dozrievanie
Pestovanie
Opelenie

Až 4 cm podlhovasté bordové plody, šťavnaté, aromatické, s
malinovou chuťou, konáriky bez tŕňov
júl - september
Rastlina obsadí aj 5 m priestoru, vyžaduje opornú konštrukciu (plot,
drôtenka, altánok) ako u černíc.
Samoopelivá rastlina

Životné nároky Plné oslnenie, humózna a priepustná záhradná pôda, bohatá na živiny.
Stredné a teplé polohy. V zatrávnení rastlina stráda.
Odolnosť
Do -20 °C, dobre odolná voči chorobám a škodcom
Starostlivosť

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie Rez každoročný zimný odrodeného dreva. Plodí na
minuloročných výhonoch. Hnojenie kompostom, hnojom, výluhmi.

59

Názov

T hiessen –

muchovník

Bohato a pravidelne rodiaci muchovník.
Popis stručný

Dozrievanie
Pestovanie
Opelenie

Veľké, okrúhle plody sladkej a šťavnatej chuti. Chuťou pripomínajú
kombináciu jarabiny a čučoriedok. Vhodné na priamy konzum aj
spracovanie.
jún - júl
Plní funkciu aj okrasného kra (na jar biele kvety, na jeseň sfarbené listy).
Vhodný do živých plotov.
Samoopelivá rastlina

Životné nároky Obľubuje slnečné miesta, má rád i polotieň. Potrebuje zásaditú,
záhradnú zeminu. V zatrávnení rastlina stráda.
Odolnosť
Nieje citlivý na choroby. Odolný voči jarným mrazom.
Starostlivosť

60

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Rez len na usmernenie rastu, príp. vyradenie suchých
konárov. Príležitostné hnojenie kompostom.

Názov

T itania –

čierna ríbezľa

Vysoko úrodná čierna ríbezľa s veľkými bobuľami.
Popis stručný
Dozrievanie

Dlhšie strapce, veľké bobule sladkokyslej chuti. Bujne rastúca, úrodná.
Veľmi vhodná na spracovateľské využitie (šťavy, džemy, želé).
júl

Pestovanie

Rozostup medzi jednotlivými rastlinami min 1,5m.

Opelenie

Samoopelivá rastlina, prítomnosť ďalších rastlín zvyšuje úrodu.

Životné nároky Vetrom chránené osvetlené miesto, humózna a priepustná hlinito
piesčitá záhradná pôda, bohatá na živiny. Vhodná do stredných až
vyšších oblastí. V zatrávnení rastlina stráda.
Odolnosť
Mrazuvzdroná. Odolná voči hrdzi a múčnatke.
Starostlivosť

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Hnojenie kompostom, hnojom, výluhmi. Vhodná na
ekologické pestovanie.

61

Názov

L ieska

obyčajná

– „Tonda Di Giffone“

Vysoko cenená, najpredávanejšia lieska.
Popis stručný

Stredne veľké, okrúhle plody výbornej chuti.

Dozrievanie

august - september

Pestovanie

Krík dorastá do výšky 3 – 4m.

Opelenie

Čiastočne samoopelivá. Pre plnú plodnosť je potrebné pestovať s inou
lieskou.
Životné nároky Pomerne odolný krík. Obľubuje priepustné, hlinité pôdy s dostatkom
vlahy a živín, vie sa však prispôsobiť aj náročnejším podmienkam.
Odolnosť
Mrazuvzdorná (do -34 °C).
Starostlivosť

62

Prvý jarný rez po výsadbe – ponecháme najsilnejšie výhony (na 4-6
očiek), odstránime slabé a poškodené výhony. Ďalšie roky rez podľa
potreby (na požadovaný tvar)

Názov

L ieska

obyčajná

– „Tonda Gentile“

Najrozšírenejšia lieska pestovaná v Taliansku.
Popis stručný

Výborná kvalita plodov. Plody väčšie a sladkastou chuťou. Tenká
škrupinka umožňuje ľahšie lúskanie plodov.

Dozrievanie

august - september

Pestovanie

Krík dorastá do veľkosti 2-3m.

Opelenie

Čiastočne samoopelivá. Pre plnú plodnosť je potrebné pestovať s inou
lieskou.

Životné nároky Pomerne odolný krík. Obľubuje priepustné, hlinité pôdy s dostatkom
vlahy a živín, vie sa však prispôsobiť aj náročnejším podmienkam.
Odolnosť

Mrazuvzdorná.

Starostlivosť

Prvý jarný rez po výsadbe – ponecháme najsilnejšie výhony (na 4-6
očiek), odstránime slabé a poškodené výhony. Ďalšie roky rez podľa
potreby (na požadovaný tvar)

63

Názov

L ieska

obyčajná

– „Tonda Romana“

Stredne bujne rastúca odroda.
Popis stručný

Chutné, stredne veľké, guľaté plody.

Dozrievanie

september

Pestovanie

Krík dorastá do veľkosti 2,5 – 3,5m.

Opelenie

Čiastočne samoopelivá. Pre plnú plodnosť je potrebné pestovať s inou
lieskou. (Tonda di Giffone)
Životné nároky Pomerne odolný krík. Obľubuje priepustné, hlinité pôdy s dostatkom
vlahy a živín, vie sa však prispôsobiť aj náročnejším podmienkam.
Odolnosť
Mrazuvzdorná.
Starostlivosť

64

Prvý jarný rez po výsadbe – ponecháme najsilnejšie výhony (na 4-6
očiek), odstránime slabé a poškodené výhony. Ďalšie roky rez podľa
potreby (na požadovaný tvar)

Názov

T ripple C rown –

černica

Veľmi úrodná černica bez tŕňov.
Popis stručný

Veľmi veľké (7-23g), lesklé čierne plody sladkej chuti. Výhony bez tŕňov.

Dozrievanie

júl - august

Pestovanie

Je vzpriameného rastu, vyžaduje však vyväzovanie k opore. Vzdialenosť
medzi jednotlivými rastlinami 0,5m.
Samoopelivá rastlina

Opelenie

Životné nároky Slnečné stanovište s južnou alebo juhovýchodnou expozíciou. Hlinitá
až hlinito piesčitá a priepustná záhradná pôda, bohatá na živiny.
V zatrávnení rastlina stráda. Neznesie vysokú spodnú vodu (nie vyššia
ako 75cm).
Odolnosť
Odolná voči hubovým chorobám.
Starostlivosť

Vyžaduje okopávku alebo zamulčovanie. Zálievku počas suchého
obdobia. Rez každoročný zimný odrodeného dreva.

65

Názov

T riton –

čierna ríbezľa

Veľmi úrodná čierna ríbezľa.
Popis stručný
Dozrievanie

Stredné až dlhšie strapce, veľké bobule sladkokyslej chuti. Bujne
rastúca, úrodná (10 kg/ker).
júl

Pestovanie

Rozostup medzi jednotlivými rastlinami min 1,5m.

Opelenie

Samoopelivá rastlina, prítomnosť ďalších rastlín zvyšuje úrodu.

Životné nároky Vetrom chránené osvetlené miesto, humózna a priepustná hlinito
piesčitá záhradná pôda, bohatá na živiny. Vhodná do stredných až
vyšších oblastí. V zatrávnení rastlina stráda.
Odolnosť
Mrazuvzdroná. Odolná voči hrdzi a múčnatke.
Starostlivosť

66

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Hnojenie kompostom, hnojom, výluhmi. Vhodná na
ekologické pestovanie.

Názov

T ulameen –

malina

Celosvetovo uznávaná ako jedna z najkvalitnejších odrôd.
Popis stručný
Dozrievanie
Pestovanie
Opelenie

Veľké (4,5g), žiarivo červené plody kužeľovitého tvaru a sladkej
aromatickej chuti. Plod dobre znáša krátkodobé uskladnenie v chlade.
júl
Vzdialenosť medzi rastlinami 0,5-1m. Doporučuje sa pestovať v rade s
oporou (plot, drôt).
Samoopelivá rastlina

Životné nároky Chránené slnečné stanovište, humózna a priepustná záhradná pôda,
bohatá na živiny. Pestovanie vo všetkých klimatických oblastiach na
SVK. V zatrávnení rastlina stráda.
Odolnosť
Mrazuvzdorná. Odolná voči chorobám.
Starostlivosť

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Rez každoročný zimný odrodeného dreva. Plodí na
dvojročných výhonoch. Hnojenie kompostom, hnojom, výluhmi.
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Názov

V alentina –

malina

Oranžová malina príjemnej aromatickej chuti.
Popis stručný

Veľké, kuželovité plody marhuľovej farby a príjemnej aromatickej chuti.

Dozrievanie

2x plodiaca: od júla až po prvé mrazy

Pestovanie

Vzdialenosť medzi rastlinami 0,5-1m. Doporučuje sa pestovať v rade s
oporou (plot, drôt).
Samoopelivá rastlina

Opelenie

Životné nároky Chránené slnečné stanovište, humózna a priepustná záhradná
pôda, bohatá na živiny. Dá sa pestovať aj v okrajových polohách.
V zatrávnení rastlina stráda.
Odolnosť
Mrazuvzdorná. Odolná voči chorobám.
Starostlivosť
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Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Rez každoročný zimný odrodeného dreva. Plodí na
jednoročných výhonoch. Hnojenie kompostom, hnojom, výluhmi.

Názov

V iking -

arónia

Dlhoveká fínska odroda arónie.
Popis stručný

Dozrievanie

Väčšie (7-10mm) červeno čierne plody trpkej chute, obsahujú vysoký
podiel vitamínov, minerálov a zdraviu prospešných látok. Široké
spracovateľské a liečebné využitie.
september - október

Pestovanie

Ker až polostrom o výške 1,5 – 2m. Vhodné aj ako súčasť živého plota.

Opelenie

Samoopelivá rastlina, pre dosiahnutie plnej úrody sa doporučuje vysadiť
min. 2 rastliny blízko seba.
Životné nároky Nenáročná na pestovanie, má rada skôr slnečné stanovište. Vhodná aj
do vyšších polôh.
Odolnosť
Mrazuvzdorná.
Starostlivosť

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Rez len mierny, príp. umiestnená v živom plote rez podľa
potreby. Hnojenie kompostom, hnojom, výluhmi.

69

Názov

V iktoria –

biela ríbezľa

Stredne neskorá úrodná odroda.
Popis stručný
Dozrievanie

Veľmi dlhé strapce. Stredne veľké belavé bobule s hrubšou šupkou.
Sladkokyslej, aromatickej chuti. Vhodná na spracovanie.
júl/august

Pestovanie

Rozostup medzi jednotlivými rastlinami min 1m.

Opelenie

Samoopelivá rastlina.

Životné nároky Nenáročná na stanovište. Vetrom chránené miesto, humózna a
priepustná záhradná pôda, bohatá na živiny. V zatrávnení rastlina
stráda.
Odolnosť
Mrazuvzdroná. Odolná voči hubovým ochoreniam.
Starostlivosť
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Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Hnojenie kompostom, hnojom, výluhmi.

Názov

V oroběvská –

rakytník rešetliakový

Plody majú vysoký obsah vitamínu C – vitamínová bomba.
Popis stručný
Dozrievanie

Oranžový až oranžovo-žltý plod kyslej chuti. Menej tŕnitý krík. Plody
obsahujú aj vysoký podiel karotenoidov.
august - september

Pestovanie

Vysádza sa minimálne s 2 -3m priestoru.

Opelenie

Jedná sa o samicu. Kvôli opeleniu potrebuje vysadiť v blízkosti opelovač
(samca).
Životné nároky Slnečné stanovište, priepustná pôda.
Odolnosť

Mrazuvzdorná, odolná voči chorobám a škodcom.

Starostlivosť

Rezom sa dá pekne tvarovať (aj do živých plotov). Rodí na dvojročnom
dreve. Dobre znáša zber plodov orezom konárov.
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Názov

W ebbova –

lieska obyčajná

Veľkoplodá veľmi úrodná lieska
Popis stručný
Dozrievanie

Veľké, podlhovasto vajcovité plody sladkastej chuti. Škrupina je stredne
hrubá až hrubšia.
september

Pestovanie

Krík dorastá do výšky 3 – 4m.

Opelenie

Čiastočne samoopelivá. Pre plnú plodnosť je potrebné pestovať s inou
lieskou.
Životné nároky Pomerne odolný krík. Obľubuje priepustné, hlinité pôdy s dostatkom
vlahy a živín, vhodná do teplejších polôh.
Odolnosť
Mrazuvzdorná (do -34 °C).
Starostlivosť
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Prvý jarný rez po výsadbe – ponecháme najsilnejšie výhony (na 4-6
očiek), odstránime slabé a poškodené výhony. Ďalšie roky rez podľa
potreby (na požadovaný tvar)

Názov

W illamette –

malina

Veľmi vhodná na prípravu sirupov.
Popis stručný
Dozrievanie
Pestovanie
Opelenie

Veľké, guľaté, pevné a lesklé plody tmavočervenej farby (vysoký obsah
farbív).
Polovica júna
Vzdialenosť medzi rastlinami 0,5-1m. Doporučuje sa pestovať v rade s
oporou (plot, drôt).
Samoopelivá rastlina

Životné nároky Chránené slnečné stanovište, humózna a priepustná záhradná pôda,
bohatá na živiny. Pestovanie vo všetkých klimatických oblastiach na
SVK. V zatrávnení rastlina stráda.
Odolnosť
Mrazuvzdorná. Menej náchylná na hubové ochorenia.
Starostlivosť

Zálievka počas suchej letnej periódy. Vyžaduje okopávku alebo
zamulčovanie. Rez každoročný zimný odrodeného dreva. Plodí na
dvojročných výhonoch. Hnojenie kompostom, hnojom, výluhmi.
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