
PRIM
Villard blanc x Královna vinic

Letorosty středního až bujného růstu, hrozny středně 
velké až velké. Bobule oválné, s pevnou a tuhou slupkou, 
která dosti dobře odolává hnilobě. Barva slupky je jan-
tarově žlutá, svítivá, atraktivní. Chuť bobulí je sladká 
s muškátovým aroma. Odolnost proti houbovým choro-
bám je dobrá, proti padlí révovému snížená všude tam, 
kde rostou keře ve stínu. Keře udržovat dostatečně řídké 
a vysazovat na místech s celodenním osvětlením. Nejlépe 
plodí na tažních. Hrozny jsou lákavé vzhledem i chutí. Je 
to pravá stolní odrůda raného zrání hroznů, využitelná 
pro výsadbu na zahradách.



REGENT

Středně vzrůstaná odrůda s řidším olistěním letorostů. 
List je většinou třílaločnž, hrubšího povrchu. Hrozen 
středně velký, řidší, se středně velkými, kulatými bobu-
lemi modré baravy. Zrání je rané až středně rané. Odol-
nost proti houbovým chorobám je velmi dobrá, i proti 
plísni šedé. Plodnost je při řezu na tažně pravidelná. 
Odrůda je vhodná do úrodnějších, hlinitých půd, sucho 
nesnáší. Je vhodná jako nenáročný stolní hrozen nebo 
i na jemná červená vína.



KRISTAL

Růst je střední, olistění střední. Vyzrávání réví je dobré, 
mrazuodolnost velmi dobrá. Hrozny jsou středně velké, 
bobule střední, žluté. Slupka je pevná, dužina masitá, 
chuť sladká a příjemná. Zrání rané. Plodnost je pravi-
delná a dobrá. Odolnost proti houbovým chorobám je 
dobrá. Hrozny vydrží dlouho na keřích v optimální zra-
losti. Odrůda je vhodná jako stolní do okrajových oblastí. 
Lze vyrobit jednoduché stolní víno.



FESTIVALNYJ

Letorosty jsou bujného růstu s hustším olistěním větších 
pětilaločných listů. Hrozny jsou středně velké, dlouhé, 
válcovité s menšími červenými bobulemi. Chuť je pří-
jemná, neutrální, sladkokyselá . Zrání je rané až středně 
rané. Mrazuodolnost je velmi dobrá, odolnost proti 
houbovým chorobám je dobrá, proti plísni šedé menší 
a proto je důležité odlistění v zóně hroznů. Odrůda není 
vhodná do příliš suchých podmínek. Nejlépe do hlini-
tých, úrodných půd. Je to nenároční, stolní hrozen, ale 
dává i příjemné stolní, bílé víno, které je nejvhodnější 
jako burčák nebo v mladém stádiu.



AUGUSTOVSKIJ

Růst je střední, olistění středně husté, listy středně 
velké, světle zelené. Plodnost je středně vysoká. Hrozen 
je střední, bobule menší zelenožlutá, zrání bobulí rané. 
Chuť bobulí je jednoduchá, harmonická, jemně muš-
kátová. Hrozny častěji napadají vosy a ptáci. Odrůda se 
dobře hodí na větší tvary keřů např. na pergoly.



MLADEN

Růst je středně bujný, olistění řidší. Hrozen je středně 
velký až velký, křídlatý, se středně velkou, oválnou bobulí, 
která má tuhou slupku. Hrozen je atraktivní, bobule 
mají žlutou barvu. Zrání je ve středním období. Odol-
nost proti houbovým chorobám je dobrá, odolává dobře 
i proti plísni šedé. Mrazuodolnost je střední. Vyžaduje 
úrodnější půdy, nesnáší příliš suchá stanoviště. Odrůda 
je vhodná jako stolní hrozen velmi dobrých chuťových 
vlastností a může dát i příjemné a svěží bílé víno.



ALDEN

Růst je bujný, olistění  hustší, listy jsou velké, tmavě 
zelené, zespodu plstnaté. Hrozny jsou velké s velkými 
bobulemi, mírně oválného tvaru. Slupka je zbarvena 
do fi alově modravé barvy a je pevná, tuhá. Dužnina je 
masitá. Chuť bobulí je jahodově muškátová a v plné zra-
losti hroznů velmi příjemná, výrazně aromatická. Hrozny 
zrají středně raně a jsou atraktivního vzhledu. Odolnost 
proti houbovým chorobám je dobrá. Proti zimním mra-
zům taktéž dobrá. Odrůda vyžaduje řez na tažně a k zís-
kání ranějšího zrání hroznů usměrnění plodnosti na 
jeden hrozen na letorostu. Je to pravý stolní hrozen se 
zvláštními chuťovými vlastnostmi.



TALISMAN

Hrozen je velmi velký v průměru 1 kg. Bobule je velmi 
velká 16 g. Dužina je pevná, chrupkavá, chuť je harmo-
nická, jemně muškátová. Odolnost houbovým choro-
bám a mrazu je velmi vysoká. Zraje v polovině září. Je 
vhodná i do okrajových oblastí. Při dobré poloze, závlaze 
a výživě se dají vypěstovat hrozny vážící až 2,5 kg. Vyni-
kající chuťové vlastnosti a atraktivní velikost bílých 
hroznů a bobulí.



MUSCAT BLEU

Je jednou z nejoblíbenějších stolních odrůd, byla vyšlech-
těna ve Švýcarsku. Je vhodná pro pěstování na zahra-
dách – na uzavřenějších plochách, jinak trpí sprcháváním 
květenství. Nejlépe se jí daří u zdí nebo na pergole. Listy 
této odrůdy jsou netypicky zbarvené do žluta. Hrozny 
dává modré, velké, nekompaktní, bobule jsou větší 
a mají silnou slupku, tak dobře odolávají vosám. Chuť 
je výrazná aromatická – kořenitě muškátová. Dozrává 
v polovině září.



VOSTORG

Růst je bujný, středně husté olistění, list je velký. Réví 
je tlusté, vyzrává pomalu, ale vyzraje. Mrazuodolnost je 
střední. Plodnost pravidelná a vyšší, určitá náchylnost na 
sprchávání a tím jsou velké hrozny spíše volné až řídší. 
Bobule je velká, slupka jemná, dužnina polomasitá, pří-
jemná. Barva bobulí je zelenožlutá. Chuť příjemně osvě-
žující. Při napadení vosami začnou bobule hnít. Zrání je 
rané. Potřebuje regulaci sklizně.



NERO

Růst bujný, olistění středně husté, dřevo vyzrává dobře, 
mrazuodolnost střední. Hrozen střední až velký. Bobule 
modrá, oválná, a pevnou slupkou. Dužnina masitá, har-
monické chuti v době plné zralosti. Zrání je rané, bobule 
jsou napadány vosami a pak hnijí. Pokud jsou nepoško-
zené, vydrží hrozen delší dobu ve stavu vhodném ke kon-
zumu. Odolnost proti houbovým chorobám střední.



HORIZON

Růst je bujný, olistění hustší, listy větší, málo dělené světle 
zelené. Vyzrávání dřeva dobré. Mrazuodolnost střední 
až vyšší. Odolnost proti houbovým chorobám dobrá. 
Při prosvětlení keřů v okolí hroznů je zrání středně vel-
kých hroznů se střední bobulí žluté barvy středně rané. 
Chuť bobulí je příjemná i když má mísrné tóny po vůni 
jahod a slabě slizovitou dužninu. Vhodná odrůda i do 
okrajových oblastí pěstování révy jako nenáročný stolní 
hrozen.



GLENORA

Růst je bujný, olistění hustší, listy velké, mírně plstnaté, 
charakteristické pro labruskoidní odrůdy. Plodnost je 
střídavá. Hrozen velký, řídký, někdy náchylný na spr-
chování. Bobule menší, modré. Dužnina pevná, mírně 
slizovitá, jemně aromatická po jahodách. Bezsemenná, 
střední doba zrání. Odolnost proti houbovým choro-
bám dobrá i proti plísni šedé. Mrazuodolnost střední. 
Odrůda je vhodná na produkce rozinek výborné jakosti. 
Bobule se musí sušit i se stopečkou, aby dužnina při 
sušení nevytékala.


