přibližně 35 g. Nemá již nevýhodu odrůdy ´Top´ – časté ulomení špičky pecky.
´Top 2000´® má sladkou chuť, aromatickou, dobrou vnitřní kvalitu, cukernatost 19
% Brix, 77 OOchsle. Díky těmto parametrům se jeví jako velmi vhodná pro pálení.
Je tolerantní k šarce.
´Topend plus´® je velkoplodá, velmi pozdně dozrávající odrůda. Vznikla křížením
´Čačanska najbolja´ x ´Valor´. Průměrná
hmotnost ocelově modrého plodu je 66 g,
nealternuje. Dužnina je světle žlutá, pevná,

samosprašná mirabelka, dozrává 20 dnů
po odrůdě ´Mirabelka nancyská´. Vznikla
křížením ´Herrenhauser Mirabelle´ x ´Gelbe Zwetsche´. Někdy jsou plody s červenými skvrnami. Cukernatost dosahuje 23 %
Brix, 98 OOchsle. Má dlouhou sklizňovou
periodu a je tolerantní k šarce.
´Rheingold´® vznikla křížením ´President´´ x
´Severn Gross´. Tato žlutá, velká slíva s pevnou dužninou je slabě rostoucí, samosprašná s cukernatostí 15,7 % Brix. Je
vhodná ke kompotování či přímému konzumu. Nepadá, je tolerantní k šarce.

Poslední novinky

Top 2000

šťavnatá, jde dobře od pecky. Dozrává
počátkem října, je vhodná do velmi teplých
poloh. Plody jsou velmi dobře a dlouho
skladovatelné. Cukernatost dosahuje 20 %
Brix. Je tolerantní k šarce.
´Bellamira´® je velkoplodá, pozdně dozrávající mirabelka (označení P34-56-1994),
vznikla křížením ´Čačanska najbolja´ x
´Mirabelka nancyská´. Růst má středně silný, plodnost je časná, velmi velká, nealternuje, vyznačuje se dlouhou sklizňovou periodou. Aromatické plody o hmotnosti asi
18 g nepadají a jsou velmi vhodné k pálení či jako stolní ovoce. Cukernatost dosahuje 23 % Brix, 98 OOchsle. Je tolerantní
k šarce.
´Miragrande´® je velkoplodá (hmotnost asi
16 g), silně vzrůstná, pozdně dozrávající

Mezi nejnovější odrůdy prof. Dr. Jacoba
patří např. ´Topfirst´´®, ´Toptaste´´®, ´Topimmun´´®.
´Topfirst´® vznikl křížením ´Čačanska najbolja´ x ´Ruth Gersteter´. Velmi raně dozrávající odrůda, která zraje současně s odrůdami ´Herman´ či ´Ruth Gersteter´, má
dostatečně velké modré aromatické plody
o hmotnosti 40 g. Dužnina je žlutá, šťavnatá, jde dobře od pecky, má dobrou
chuť. Růst je středně silný, odrůda nastupuje časně do plodnosti, nealternuje. Cukernatost dosahuje 13,5 % Brix, 55 OOchsle,
je tolerantní k šarce.

Topend

´Toptaste´ je křížením ´Valor´´ x ´Domácí velkoplodá´´. Tato středně velká až velká modrá švestka má velmi dobré chuťové vlastnosti a dlouhou sklizňovou
periodou. Hmotnost plodů dosahuje
36 g. Dužnina žlutá, šťavnatá, jde dobře od pecky. Plody jsou aromatické, nepadají. Při přezrání má vynikající parametry pro pálení – cukernatost 22 až
32 % Brix, 90 – 130 OOchsle. Je tolerantní k šarce.
®

Některé uvedené odrůdy jsou teprve přihlašovány k právní ochraně EU, proto lze
očekávat jejich uvedení na trh v časovém
horizontu několika let. Každá odrůda má
své přednosti i nevýhody, proto je velmi důležité vybrat ty nejvhodnější pro klimatické
podmínky ČR, po ověření vlastností v domácích podmínkách budou vybrané odrůdy zařazeny do licenčního množení. Odrůdovou skladbu na našem trhu obohatí
odrůdy slivoní z Geisenheimu v průběhu
několika let.

Zpracováno s využitím podkladů
Forschungsanstalt Geisenheim

Topend

Ing. Pavel Voráček,
Fytos Plzeň
Foto prof. Dr. H. Jacob, P. Voráček
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odrůdové novinky: Ben Hope ®, Jojo ® aj.
z jabloně na podnožích MM-106,
M-26 a M-IX, virus-free: klasické
a rezistentní odrůdy,
tvary: ZK, ČK, VK i knip
z hrušně z třešně z višně z slivoně
z meruňky z broskve z angrešt
z rybíz z maliník z ořešák z líska
okrasné stromy a keře: růže z sakury
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