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JOSEF VANĚK:

LIDOVÁ POMOLOGIE

LIDOVÁ POMOLOGIE
Vyjde 6, případně více dílů v úpravě podle
I. a tohoto II. dílu.

II. DÍL:

I. díl:
100 odrdd

Jablečných,

v barvách a s popisy.

*
II. díl:
100 odrůd hruškových, v barvách a s popisy.

*
III. díl:
100 peckovic (švestky, slívy, ringle, třešně,
višně), v barvách a s popisy.

*
100

meruněk

IV. díl:
a broskví, v barvách a s popisy.

HRUŠKY
100 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ODRŮD

SESTAVIL

JOSEF VANĚK,
za hr ad. architekt, ·š éfredaktor „ Zahrady•,
s tál ý přísežný s oud ni zn ale c.

*

*
v. díl:
100 bobulových odrdd (angrešt, rybíz, maliny,
ostružiny, jahody, réva), v barvách a s popisy.

100

barvotisků.

*

*
VI. díl:
Nejdůležitější choroby a škůdci, vyobrazené v bar.
stručnými popisy a s udáním ochranných

vách, se

prostředkd.

1936.

*
Každý díl možno koupiti samostatně.

Nakladatelslvi zahradnické literatury (Jo s. Van é k),
Chrudim.

Slovutn ému
panu

Dr. Ing. Ed. Reichovi,
min. radovi, gen. tajemníku Č. A. Z„ a t. d.
vě nuj e

v hluboké úctě a obdi v u

] osef

"

Van ě k.

Předmluva.
Poněvadž

I. díl naší Lidové pomologie: 100
nečekaně sympaticky přijat celou
veřejností zahrádkářskou a ovocnářskou, při
stoupil jsem s větší odvahou k realisování celého programu a předkládám tímto II. díl: 100
hrušek, V dnešní těžké hospodářské době bylo
vydání tak nákladného díla velmi riskantní a
jako vždy, tak i zde bylo mnoho rádců, kteří
varovali. Podle dobrého úspěchu I. dílu jest
vidno, jak naléhavě bylo zapotřebí vydání takové populární a levné lido'vé pomologie, která
ve stručné formě podává vše důležité, co nutno
o plodu a o stromu věděti. Nesčetné nadšené
projevy, jak soukromými dopisy, tak i veřejné
' tisku svědčí o tom, že tato Lidavá pomologie
vykoná plně svoje poslání. Nyní další díly
hudou rychlejším tempem vycházeti a doufám,
že vyjdou najméně dva díly ročně.
Také v tomto díle jest u každé odrůdy uveden stručný popis plodu a stromu a hlavně j sou
uvedeny vlastnosti a požadavky stromu na
p1°tdu a polohu. U I. dílu si všichni zvláště cenili, že jest tam uvedena opylovací schopnost
jednotlivých odrůd, ježto tato vlastnost jest
nesmírně důležitou a pro dobrý výnos směro
datnou. Neméně důležitá okolnost: doba a délka květenství jest všude uvedena, neboť má na
ú1·odnost velký vliv; také při volbě odrůd
k přeroubování nutno bráti na dobu květenství
ohled. A konečně jest všude uvedeno upotře
l,ení ovoce, vhodnost stromu pro ten nebo onen
účel a hlavně pak jsou uvedeny také špatné
vlastnosti plodu i stromu. U někt erých odrůd
jest uvede no, se kterými odrůdami se při pře
roubování snášejí a se kterými nesnášejí.
U každé odrůdy jest také uvedena vhodná
podnož pro zákrskové stromy. Pod tímto názvem rozumíme: Zákrsky, kordony, palmety a
jiné umělé tvary. Také zde nutno si pamatovati
při výběru podnoží, že pro zákrskové stromy
se všeobecně hodí kdoule; pouze pro půdy
těžké, studeiné, jílovité se kdoule nehodí, leč
by veškerá tato zem byla nahrazena dobrou,
teplou a úrodnou ornicí. Ještě důležitější než u
jabloní j est ta okolnost, že kdoule se pro všecky odrůdy nehodí, t. j., že všecky odrůdy s ní
dohře nesrůstají a nebo sice několik roků rostou, ale netvoří žádné přírftstky a obyčejně
tolik rodí, že se strom v krátké době vyčerpá a
jablek, byl
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zajde. U některých odrůd jest nutno použíti
mezišlechtění a nebo pro velké tvary použíti za

podnož přímo pláně.
Pokud se týká náchylnosti, nebo odolnosti
vt"1či chorobám a škůdcům, nutno si pamatovati:
v půdách chudých, suchých jest u všech odrůd
větší náklonnost k strupovitosti (fusicladium) a
kaménkovitosti. Dobře živený, bujně rostoucí
f>lrom jest vždy odolnější vt"1či všem chorobám
než strom živořící.
úrodnost jest závislá od správné výživy (při
hnojování) stromu.
Vzhledem k těmto důležitostem bude i tento
II. díl všem zájemcům cennou pomůckou.
Také při tomto díle byl mým hlavním spolupracovníkem náš vrchní zahradník pan Fr. Zeman a patří mu tudíž nejlepší veřejný dík.
Dále děkuji srdečně všem kteří mi ochotně
dali k ~isI?osici některé plody hrušek pro reprodukci; Jsou to pp.: kom. rada F. L. Popper,
továrník v Chrudimi, JUDr. A. Vodička, Chrudim, J. Komárek, Topol, R Vlček, Pardubice,,
J. Hyhlík, Jezbořice, Karel Hájek, říd. uč. ,
Kostelec, dále odbory S. P. Z.: Hloubětín, Kralupy n. Vit„ Ďáblice, Praha, Jihlava, Lazy a j.
Také nemenší dík patří firmě B. Brix, grafické závody v Pardubicích, která i v tomto dílu
věnovala provedení obrazů opravdu největší
péči, takže náš spis se může důstojně řaditi ke
všem podobným spisům cizojazyčným.
Přál bych si, aby tento spis byl všem zahrádkářům a ovocnářům opravdovým rádcem a aby
vydatně přispěl ke zdaru našeho čsl. ovocnář
ství.
Ch r u d i m, 1936.

Tržní odrůdy hruškové pro ČSR.
Podle Dr. K. Kamenického:
a) Hlavní odrůdy: Klappova máslovka, Solanka, Williamsova Čáslavka, Hardyho máslovka,
A vranšská, Charneuská, Boscova láhvice, Lucasova máslovka.
b) Vedlejší odrůdy: Magdalenka, červencová
hruška, Muškatelka šedá, Muškatelka turecká,
Trévouská, špinka, Kongresovka, Salisburyova,
President Mas, Dielova máslovka, Pastornice a
Pařížanka.
I : _1 !r l

Hruškové odrůdy,
vhodné pro stromořadí.
Podle Dr. K. Kamenického: ·
Z uvedených odri'1d se nehodí pro stromořadí:
Klappova máslovka, Williamsova Čáslavka,
Magdalenka, červencová hruška, Muškatelka
turecká, Kongresovka a Pastornice. Z ostatních
f>e nehodí pro vyšší polohy: Luca.sova máslovka,
President Mas, Dielova máslovka a Pařížanka.

JOSEF VANĚK.
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Vaněk:

1.

Děkanka červencová.
Zraje v

červenci.

Belgická hruška, menší, bývá as 100 g těžká.
Tvar je většinou kulatý; vyjímkou vyskytují
st. plody ke stopce více protáhlé, se širším temenem.
Kalich jest poměrně velký, otevřený, v malé
mělké jamce, neb na zakulaceném temeni plodu
l:itopka bývá nestejně dlouhá, buď v hlubokou, hrbolatou jamku vtlačena, neb na špičku
plodu přitlačena.
Slupka jest jemná, zelenavě žlutá, strana
sluncem ožehnutá bývá pěkně začervenalá.
Hzivé pihy pokrývají dosti hustě, nenápadně,
celý plod.
Dužnina jest bělavá, jemná, šťavnatá, chuti
dobré, nasládlé.
Jádřinec jest obklopený hrubší zrninou, má
dutou osu, komory malé, v nich dobře vyvinutá
jádra.
češe se jakmile zelená barva začíná blednouti, as v polou července, načež v několika
dnech dospívá a slabě voní; jakmile uzraje, vy<hží 3-4 dny. Nejlépe jest největší plody protrhávat. Dlouho ponechaná na stromě ztrácí
~távu

i

Lidová pomologie, li.

1.

Děkan k a če rvencová.

chuť .

Strom z mládí roste bujně, pěkně do výše,
i·ozvětvuje se v korunu kulovitou, řídce olistě11ou, větve pod tíhou plodů se skláněji Jakmile
počne ploditi, vzrůst se mírní. Vysokokmen a
pc.lokmen jsou nejvhodnější tvary zvláště pro
domácí zahrady; kde rané sklizni není závtJ.dou podkultura, hodí se velice dobře i do polních sadů. Na kdouli se nedaří a proto se nedoporučuje pěstování na malých zákrskových
harech; jedině jako keřový zákrsek na pláněti
šlechtěný se osvědčuje. Z mládí je nutno pří
slušným hlubším řezem k docílení tvarů stromů rozvětvení napomáhati. Ploditi začíná brzy,
velice hojně a stále.
Roste všude; nejlepší chuti mívá v teplé, hluboké, vlhčí půdě; v suché zůstanou plody příliš
d1 obné a nevzhledné. Polohy snáší i vysoké.
Je dobrým opylovačem. Kvete záhy.
špatné vlastnosti : pro obchod je příliš malá.
Upotřebení: pro svoji ranost na trhu se dohře
prodává. Dá se i sušiti.
Syn.: Juli-Dechantsbirne. Doyenné de Juillet.
2. Cervencová
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hruška.

Tab. L

2. Červencová hruška.
Zraje koncem

července-počátkem

srpna.

Francouzská hruška, střední velikosti, tvaru
pravidelného, tupě kuželovitého neb vejčitého;
bývá až 7 cm dlouhá, 6 cm široká.
Kalich je pootevřený, v malé, nepatrné jamce na temeni plodu.
Stopka jest krátká, silná, do malé jamky

vtlačená.

Slupka jest zelenavě žlutá, málo lesklá, na
slunci zarudlá neb pruhovaná, tečkami dosti
nápadně posetá; okolí stopky jest jemně rezavé.
Dužnina jest žlutavá, dosti jemná, zdánlivě
zrnitá, hojně šťavnatá, chuti navinule sladké,
slabě kořenité.

Jádi'inec jest dutoosý, jemnou zrninou obkloptný, komory malé a v nich menší jádra.
češe se podle počasí a stanoviště, často již
kolem 15. července, vydrží asi 14 dm1.
Plody dorostlé se protrhávají, čímž se doba
sklizně prodlouží a zbývající se dobře vyvin'>u.
Z1alé plody velice voní. Na stromě uzrálé plody
brzy moučnatí a ztrácejí na chuti.
Strom roste bujně, zdravě, tvoří korunu vysokou, jejíž větve se pod tíhou plodů hluboko
sklánějí; nenari1stá nikdy veliký. Plodnost nastává záhy po výsadbě, jest pravidelná a velice
hojná. Hodí se pro každý tvar stromů, zvláště
do domácích zahrad. Pro zákrskové stromy jest
velice vhodná, každému tvaru snadno se při
způsobuje. Řez se používá normální, snáší j~j
dobře, později není téměř co k řezání. Na
kdouli šlechtěná roste dobře, pro velké tvary
šlechtí se na pláně, na němž se plodnost také
brzy dostaví a strom se předčasně nevyrodí.
V pt\dách není vybíravá, jen trvalé sucho jí
n esvědčí, roste i ve vyšších polohách, neaf-li
přílišným větrům vystavena.
Jest dobrým opylqvačem odrůd raně kvetoucích.
,
Kvete záhy.
špatné vlastnosti: přezrálé plody ztrácejí
chuť a moučnatí. Nutno česati as 10 dni před
zralostí.
Upotřebení: pro trh sklizí se ve stavu tvrdém,
dopravu snáší dobře. Její ranost a pěkná barva
činí ji velice cennou.
Synonyma: červencová pestrá hruška, Bunte
Juli-Birne, Colorée de Juillet, červencovka.
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Va·něk :

Lidová pomologie; II.

3. Magdalenka.
Zraje koncem

července.

Francouzská hruška, malá, tvaru baňatého,
ke stopce protáhlého, tupě kuželovitého.
Kalich jest pootevřený, ochmýřený, vyčnívá
z nepatrné, lll'bolkovité jamky.
Stopka jest dlouhá, částečně zahnutá a jest
v nepatrnou jamku vtl ačena .
Slnpkll jest hladká, zelená, na sluneční straně žlutozelená, jemnými hnědými tečkami pO'krytá, obkališí n okolí stopky bývá rzivé.
Dužnina jest šťavnatá, jemná, jeví se zdánlivě zrnitá, chuti velmi příjemné , citrooově na\ inulé.
Jádřinec jest více dutoosý, komory malé a
v nich většinou prázdná jádra.
Ceše se v druhé polovině července, po něko
lika dnech dozrává a nedá se delší dobu uchovati. Plody, které dozrávají úplně na stromě,
ztrácejí dobrou chuť a brzy moučnatí.
Strom roste vždy bujně, tvoří nepravidelné,
řídké, dosti nevzhledné koruny. Hodí ~e k pě
stování vysokých a polovysokých stromů do vět
i;ích sadů, neb jako keřový zákrsek na kdouli
šlechtěný do domácích zahrad. Na kdouli roste
zdravě a bujně. Pro tvarové stromy se drobné
plody ne hodí, ačkoliv se dobi'e tvaru.řei. Stromy j sou každoročně úrodné, k tomu napomáhá
i to, že nejsou květy vůči mrazu choulostivé.
Pro stromořadí se nedoporučuj e pro svoji brzkou zrafost a nespořádaný vzrůst.
Spokojí se i chudší půdou; nejch utnější jest
z hlubokých půd i sušších a teplých poloh. Pro
drsné kraje se nehodí. Za nepříznivých podmínek bývá bez chuti a nakyslá.
Kvete prostředně pozdě.
Jest dobrým opylovačem odrůd současně
kvetoucích.
špatné vlastnosti: Místy trpí fusicladiem,
v kruté zimě namrzá.
Upotřebení: Pro obchod češe se as týden vřed
úplným dozráním ; v tom stavu snáší dopravu
beze škody, pro ranost a dobrou chuť jest na
trhu oblíbená a stává se cennou obchodní hruškou.
Synonyma: Zelinka, Citronka, Ranička , Pražka, Madlenka, Griine Sommer-Magdalene, Citron e des C'arm~.
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3. Magdalenka.

4. Giffardova máslovka.

Tab .. II.

4. Giffardova máslovka.
(čti:

žiffardova máslovka.)

Zraje koncem

července.

Francouzská hruška, st řední velikosti, vážící
až 160 g, pravidelného, hruškovitého tvaru; bývá asi 8 cm dlouhá, 6 cm široká.
Kalich jest malý, otevřený, úšty dlouhé,
vztyčené, v malé, mírně zhrbolené, mělké jamce.
Stopka jest dlouhá, d řev natá, do špičky plodů
vtlačená, často i hrbolkem na stranu přimáčk
nutá.
, , i .I .::d!il
Slupka jest hladká, jemná, lesklá, zelenavě
žlutá, sluncem málo ožehlá. Jemné rzivé tečky,
které na sluneční straně jsou červeně vroubené,
dodávají plodu krásného vzhledu. Plod voní.
Dužnina jest bělavě žlutá, jemná, šťavnatá,
chuti sladce navinulé, slabě kořenité.
Jádřinec jest obklopený jemnou zrninou, má
úzkou, dutou osu, komory malé.
češe se koncem července; asi tý den před
sklizní začnou se protrhávati, aby malé p lod y
dorostly. Po několika dnech k jídlu dospívá a
musí se r ychle sp otřebova ti. P1ně uzrálé na
s tromě n ej sou šťav naté a ztrácejí na chuti.
Strom roste bujně, tvoří řídké nevzhledné koruny, s převislými, šlahounovitými větvemi.
Plodí později, úrodnost bývá střídavá. Vhodným tvarem jest polokmen neb i vysokokme n a
volně rostoucí zákrsek na p lá něti šlechtěný, Na
kdouli roste slab ě. Prosp ěšn é jest stromy občas
seřezáním zmladiti, přinášejí pak lépe vyvinuté plody. Jinak pro pravidelně vedené, ře
zané tvary se pro nepořá dný vzrůs t méně hodí.
Pddy vyžaduje dobré, živné, přiměřeně vlhké,
polohy chráněné, ne však uzavřené; v těžkých
pi1dách špatně roste a strom brzy odumírá.
Jest dobrým opylovačem.
Kvete záhy.
špatné vlastnosti: pozdě a nejistě plodí, květ
vůči mrazům a dešťům jest málo odolný ; j inak
j e to dosti náročn á odrůda.
Upotřebení: pro svoji ranost a vzhled jest na
t rhu dobře placena ; zasílati se musí v nedozrálém stavu.
Synonyma: Giffarďs Butterbirne, Be urré Giffard, žífardka.
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I
5. Solnohradská hruška.

Vaněk:

Lidová pomologie, II.·

I

(Solnohradka velká.)
Zraje v srpnu.
Domovem této dříve velice rozšířené hrušky,
jt;st bývalé Solnohradsko. Plod jest prostředně
veliký, cibulovitého bergamotkovitého tvaru.
Kalich jest otevřený, v široké, mělké jamce,
obkališí bývá rovné neb poněkud zhrbolené.
Stopka jest silná, dřevnatá a vězí v docela
nepatrné jamce; mnohé plody mají stopku ke
straně dužnatým hrbolem stlačenou.
Slupka při uzrání jest zeleně neb citronově
žlutá, na sluneční straně pokrytá nahnědlou
mdlou červení; rezovité skvrny vyskytují se
poblíž kalicha. Jest hladká, lesklá a slabá.
Dužnina jest nažloutlá, jemná, velmi šťav
natá, kolem jádřince hrubozrná, chuti sladké,
jemně nakyslé, velmi příjemně okořenělé.
češe se as 15. srpna, v chladnějších krajích
později, v několika dnech hromadně uzrává a
nedá se držeti. Aby se rychlé zrání oddálilo,
češe se 10-14 <lnu před úplným uzráním a
ukJúdá se do sklepa, kde poznenáhlu dospívá.
Strom roste velmi bujně, tvoří vysokou, jebl1rncov1tou, řídkou korunu, která až v pozděj
i<ích letech se rozšíří a byla-li koruna z mládí
řezem upravena, nepotřebuje v budoucnu téměř žádný řez. Pěstuje se hlavně jako vysokokmen. ·~·vsazuje se do domácích zahrad a kolem
huůov 11 ' mnoll}cll obcích nevsadí žádný jiný
ovocný strom, než hrušeň této odrůdy.
V půdě ani poloze není zvlášť vybíravý, v
t~plesším stanovišti plodí ovoce lepší jakosti.
Jest špatným opylovačem.
Kvete záhy.
špntné vlastnosti: V mnohých krajích trpí
fusicladiem a ve špatné pudě přílišně granuluje.
Upotřebení: Je-li tudá a dobře balená snese
dopravu, na trhu jest velmi oblíbená a zvláště
pro domácí spotřebu (i k sušení) jest velmi
cenná.
Synonyma: Salzburka, Solnohradka, Cibulka,
l'íkovka, Cikánka, červinka, Salzburger Bime,
Rousse let ďéte Brun-rouge.
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5. Solnohradská hruška.

6. Solanka.

Tab. III.

6. Solanka.
Zraje od polou srpna do

počátku září.

česká hruška,
střední velikosti;

u nás značně rozšířená, probývá až 11 cm dlouhá, 7 cm
široká, podlouhlého tvaru.
Kalich jest polo neb zcela otevřený, v mělké
lu·b olaté jamce neb sedí na povrchu plodu,
vzniklá žebra táhnou se ploše přes plod, takže
jej mírně hranatí.
Stopka jest spíše kratší a silná, bývá obyčej
ně se strany do zhrbolené špičky plodu vtlače
na, často bradavičkami posetá.
Slupka jest hladká, zelená, v plné zralosti
žlutá, někdy na slunci zardělá, pokrytá hustými
tečkami, místy i rzí.
Dužnina jest bělavá, hojně šťavnatá, jemná,
sladce navinulé, aromatické chuti.
Jádřinec jest dutoosý, komory střední, v nich
.
málo vyvinutá jádra.
češe se as v polou srpna, pro místní spotřebu
koncem srpna; jsou v té době sladké a ,·elice
chutné.
Strom roste zdravě, tvoří širší vznosnou koru11.u, umožňuje i pěstování při širších cestách;
hodí se jako vysokokmen do polních a domácích sadů. Přímo na kdouli roste dobře a slibně,
uvšak často se stává, že celý zákrsek i s ovocem
se ve šlechtěném místě vylomí; proto lépe poržíti mezišlechtění. Plodí později, střídavě velmi hojně. Pro tvary, které vyžadují přísný řez,
se nehodí,-neb rez silných leťorostťí činí ohtiže
a osvědčuje se tudíž k pěstovaní Jako keřový
zákrsek.
Daří se nejlépe v hluboké hlinité půdě, v těž
ších náplavách; roste i v půdách horších, nedociluje se však té velikosti a chuti. Zajímavé
jest, že tvar plodů mění se podle povahy půdy;
v Mi polohám není choulostivá, má býti však
před větry chráněná.

Opylovaci schopnost není dosud prozkoumána.
špatné vlastnosti: Dřevo není dosti tvrdé;
mladé letorosty rády namrzají. Pro tvarované
stromy má nevhodný vzrůst, který j est závadou
k rozšíření.
Upotřebení: Pro trh se češe předčasně, dopravu ve tvrdém stavu snáší velmi dobře a vydrží
3-4 týdny aniž by hniličila. Jest dtiležitou vývozní a obchodní hruškou, dobře placenou a oblil.Jenou.
Synonyma: Solaner Birne, Poire de Solany.
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počátkem

Tab. IV.

7. Wilderova raná.

7. Wilderova raná.
Zraje koncem července -

Lidová pomologie, II.

srpna.

Americká hruška, střední velikosti až velká,
bývá asi 8 cm dlouhá a 6 om široká; tvar j~t
podlouhlý, povrch méně zhrbolený, nejširší
v dolní třetině, odkud je.st protáhle skosená
a končí špicí.
Stopka jest slabší, často se strany do plodu
vmáčknutá.

Slupk
. a jest žlutá, na sluneční straně krásně
začervenalá, hustě rzivými tečkami pokrytá.
Dužnina jest bílá, rozplývavá, hojně šťav
natá, sladké, slabě nakyslé, příjemné chuti.
Zraje často již konceJID července, obyčejně
však 8.-15. srpna. Možno ji otrhati nebo protrhati o několik dnů dříve, před zralostí, čímž se
její trvání prodlouží, jako u všech raných
hrušek.
StrolJn roste zdravě, má silný vzrůst, větve se
pravidelně rozkládají a tvoří hojně plodonosného dřeva. Hodí se zvláště do domácích zahrad ve tvaru vysoko a pol<>kmenném, neb<> zákrsku. Na kdouli r<>Ste dobfo, lépe jest však
použíti mezišlechtění (na Pastornici). Vyžaduje
teplé a dobré půdy a chráněné polohy. Ploonost nastává záhy, jest pravidelná a hojná.
Vůči ch<>robá.m jest značně odolná.
Upotřebení: Jest to znamenitá letní hruška ;
pro pěkný vzhled a dobrou její jakost se, zařazuje mezi nejlepší tržní oorůdy.
Synonyma: Wilders Friihe.

8. Klappova máslovka.

I
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8. Klappova máslovka.
Zraje koncem srpna a

počátkem září.

Americká hruška. nadprostřední velikosti i
velká, až 500 g těžká, tvaru poněkud táhlejšího,
u stopky nepatrně prohnutá, a tupě zakončená.
Větší plody bývají ploše zhrbolené, ke kalichu
zhrnnatělé. Průměrně jsou a si 11 cm dlouhé, 8
cm i.iroké.
Kalich jest pootevřený, umístěný v malé, po
okraji hrb<>laté jamce, nebo na temeni mezi
drobnými hrbolky.
Stopka dřevnatá, silná, do malé jamky vtlačená, často i hrbolem na stranu přimáčknutá .
Slupka jest hladká, v plné zralosti krásně
žlutá, 1:o č:eiveným líčkem, které tv<>ří smyté
skvrn1, teéky a také žíhy. Tečky jsou roztrouŠť'ny po celém povrchu a j sou různě zbarveny;
místy jest stříknuta rez, někdy i větší rezavé
skvrny.
Du1.niua jest b6lavá, vonná, jemná a hojně
Uavnat~. 'ýbomé chuti.
Jádřinec jest plnoosý, obklopený jemnou
zrninou, komory jsou velké.
češe se asi v polovině srpna, uzrává v druhé
rolovici srpna. Sklizí se před úplným dozráním,
dlouho ponechaná na stromě měkne, moučnatí
a ztrácí na chuti; jinak po sčesání dosti brzy od
jádřince hniličí. Vydrží 2-3 týdny.
Stromy mají zdravý vzrůst, tvoří široce jehlancovitou korunu, větve se však pod tíhou
plodů sklánějí. Hodí se k výsadbě domácích i
polních sadů. Pro zákrsky a větší tvary se dobře
hodí. Na kdouli sice roste, ale s podložkou obyčejně špatně srůstá a ráda se odlamuje, proto
pro živné lepší půdy používá se mezišlechtění,
pro špatné šlechtí se na pláně. Ploditi počíná
později, rodí pravidelně, obstojně. Pro malé
tvary se méně hodí; aby bezpečně rodila, jest
nutno řez omeziti na nejnutnější.
Půda střední jakosti ji postačí. polohy snáší
i vyšší, chráněné.
Kvete pozdě, Jest dobrým opylovačem.
špatné vlastnosti: V suchých a nevhodných
půdách krní, špičky výhomi usý chají, plody
předčasně opadávají, Nepravidelná úrodnost.
Upotřebení: Pro trh sklízí se za zelena, dopravu snáší dobře, jest to velice hodnotná obchodní hruška.
Synonyma: Klappova americká, Kl. miláček,
Královna, Clapp's Liebling, Favorite d e Clapp.
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Lidová pnmologie, II.

9. Trévouská.
(Raná z Trévoux.)
(čti: Trevůská.)

Zraje v polovině srpna, vydrží do poloviny září.
Francouzská hruška, nadprostřední velikosti
až veliká, as 9 cm dlouhá, 8 cm široká.
Tvar jest poněkud táhlejší, s uťatou plochou
šr.icí, v horní třetině pěkně okrouhle zúžený.
Kalich sedí v malé zvlněné jamce, jest otevře
ný, obkališí rzivé.
Stopka bývá krátká a silná, v hlubší, pravidt>lné nálevkovité jamce, která jest hrbolatými
v) stupky obklopená.
Slupka jest zelenavě žlutá, v plné zralosti
jasně žlutá, na sluneční straně ožehlá . neb
červeně tečkovaná a žíhaná. Celá jest post>ta
četnými znatelnými tečkami; okolí kolem stopky
bývá rzivé.
Dužnina jest bělavá, rozplývavá, velmi šťav
natá, výborné, pHjemně nakyslé chuti.
Jádřinec jest úzký, komory uzavřené, v nich
jsou malá jádra.
Uzrávají v teplejších polohách před polovinou srpna a dají se uchovati, jsou-li včas sklizeny, i několik týdni'i.
Strom má vzrůst zdravý, korunu tvoří poměr
ně štíhlou a vznosnou, která umožúuje výsadbu
na každém vhodném stanovišti; pro lákavost
ovoce se však do stromořadí n ehodí. Hodí se
pro všechny tvary stromů. šlechtěna na kdouli
J'Oste dobře, a plodí na tvarech krásně vyvinuté
a chutné ovoce. Plodnost nastává záhy a jest
hojná. Vyžaduje častější průklest stromů.
V půdách není náročná; daří se i ve vyšších
polohách a zasluhuje zvláště v drs nějších polohách pěstitelské pozornosti.
Kvete prostředně ziihy.
Jest dobrým opylovačem.
špatné vlastnosti: Není ještě tak rozsirená,
aby byly všechny vlastnosti prozkoumány, dosud jsou však o této odrůdě příznivé zprávy.
~fožno ji vytknouti, že vítr ji dosti shazuje.
Tudíž do větrných poloh se nehodí.
Upotřebení: Jest to stolní a ho spodářská hruška.
Synonyma: Friihe von Trévoux, Précoce de
Trévoux, Raná z Trévoux.
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9. Trévouská.

Tab. V.

10. Muškatelka turecká.
Zraje v srpnu.
Ovoce drobné, tvaru vejčitého, někdy více ke
kalichu banatějšího, jindy štíhlejší, ke stopce
málo prohnuté a uťatou špičkou končící.
Kalich jest otevřený, v malé, mělké jamce.
Stopka jest silná, do malé jamky šikmo vtlačená.

Slupka bývá zlatově zelená, na slunci začer
venalá, j emnými bledými tečkami hustě posetá,
}Jestrá a drobounce hrbolatá.
Dužnina jest bělavě žlutá, hojně šťavnatá,
zdánlivě zrnitá, chuti velmi dobré, aromatické,
muškátově vonné.
Jádřinec jest plnoosý, komory malé a delší,
v nich obyčejně ještě bělavá jádra.
češe se podle počasí, obyčejně v druhém
týdnu v srpnu v nezralém stavu, brzy dozrává,
pfl čemž silně voní a vydrží pouze několik dnů.
Při pozdější zralosti jsou plody lépe vyvinuté.
Vzrůst má zdravý, roste pěkně do výšky,
větve se při velké plodnosti sklánějí. Na frekventovaná místa se nehodí, což platí téměř o
všech raných odrůdách. Na kdouli roste dobře,
následkem velké plodnosti pře stává brzy růsti
a jest lépe zákrsky šlechtiti na pláně. Na tvarc ch se nepěstuje. Plodí záhy a hojně. Chorobami netrpí.
Daří se v každé půdě, z lepších půd bývá
větší a chutnější; polohy snáší i vysoké, květy
nejsou vůči mrazům mnoho choulostivé.
Opylovací schopnost doposud není pr<>zkoumána.
špatné vlastnosti: Drobné ovoce, které bývá
s oblibou vyhledáváno vosami.
Upotřebení: Za zelena snáší doprav u bezvadně, jest na trhu oblíbená, stává se proto dobrou
ohchodní hruškou.
Přeroubování snese dobř e na: Kongi:esovku,
Boscovu láhvici. Klappovu, Guyotovu, Hardyho,
Giffardovu, Charneuskou, Drouardovu, Poiteau,
Solanku a Čáslavku.
Synonyma: Zbuzanka, Muškatelka velká, Tíirkische miiskierte Sommerbirne, Musquée Turque.
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11.

Lidová pomologie, II.

Kozačka.

Zraje koncem srpna.
Německá hruška, malá, hruškovitého vzhledného tvaru, bývá as 50 g těžká.
Kalich otevřený jest mezi několika plochými
hrbolky na pěkně zakulaceném temeni.
Stopka jest nestejně dlouhá, bývá do špičky
plodu často i se strany přimáčknutá, neb pře
chází hrbolkovitě v plod.
Slupka jest jemná, v plné zralosti zelenavě
žlutá, sluneční strana hnědě ožehlá a červeně
žíhaná. červeň rozptyluje se v podobě teček
uále. Rzivé, červeně vroubené pihy pokrývají
celý plod, často v okolí kalicha i stopky vyskytuje se drobná rez.
Dužnina jest jemná, žlutavá, velmi šťavnatá,
C'huti sladké, velmi dobré, kořeněné.
Jádřinec jest obklopený jemnou zrninou ; osu
mívá úzce dutou, komory poměrně velké, v
nich malá hnědá jádra.
ť:eše se as 15.-20. srpna, v několika dnech
k jídlu dospívá, rychle hniličí a nejdéle 14 dni'1
potrvá.
Strom tvoří hustou jehlancovitou korunq; hodí se k výsadbě ve tvaru polo i vysokokmenu,
nebo jako keřový zákrsek na pláněti šlechtěný.
Na kdouli roste, avšak příliš slabě a brzy hyne.
Pro malé tvary se nehodí, je příliš drobná.
Plodí později, střídavě hojně. Vyžaduje čas
tl;jší průklest stromů, jinak řez normální. Nejc·hutnější plody dává v teplých, lepších pf1dách,
v uzavřených zahradách trpí plísnf.
Jest dobrým opylovačem.
Kvete prostředně záhy.
špatné vlastnosti: V místech, kde jest průvan,
nerodí. Jelikož jest sladká, bývá hmyzem (vosami) vyhledává.na.
Upotřebení: Jest pro stůl znamenitá, hodí se
k zpracování, zvláště k zaváření i sušení.
Přeroubování snese dobře na : Klappovu, Hardyho, Angoulemku, Ďíslavku.
Nesnáší se s Lucasovou máslovkolL
Synonyma: Pástevnice, Stuttgarter Geishirtel,
Rousselet de Stuttgart.
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11 . Kozačka .

12. Mortilletova.

Tab. VI.

12. Mortilletova.
Zraje koncem srpna, vydrží do září.
Plod jest veliký, až velmi veliký, baňaitého
tvaru. Povrch jest .z hrbolený.
Stqpka bývá nejčastěji krátká a silná, do
strany, ·n ebo špičky plodu vražená.
Slupka jest žlutá, na sluneční straně začer
venalá, místy porezavělá a znatelně tečkovaná.
Dužnina jest bílá, rozplývavá, hojně šťav
natá, mírně sladká, slabě kořenná, dosti dobré
chuti.
teše se koncem srpna, dosti dlouho vydrží.
Str~ roste bujně a zdravě, má pěkný jehlancovitý vzrůst. Hodí se pro v~echny tvary
hlavně zákrskových stromů; na kdouli roste
dobře. Ploditi začíná záhy po výsadbě, úrodnost bývá pravidelná a hojná. Při veliké násadě plodt'l jest nutno tyto protrhati a strom
řádně pohnojiti, jinak tvoří mnoho odpadového ovocei a strom zak rní. Jest vhodná k pře
šlechtění málo plodících nebo nevyhovujících
odrťld. Není zvlášť náročná, polohy vyžaduje
chráněné ·a tep.Jé.
Kvete pozdě.
Upotřebení: Jest to výstavní, dobra, tabulová
hruška.
Synonyma: De Mortillets Butterhirnc.
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13. Ananas du Perche.
Zraje v srpnu, vydrží do

13. Ananas
du Perche.

září.

Plod dosti veliký, asi 9 cm vysoký, 7 .cm široký, asi 200 g těžký, pravidelně hru škovitě
baňatý, u stopky časte> 'na jedné straně vyšší;
povrch má nerovný, mírně hrbolatý. Podobá
sei velmi Amanliské máslovce, jest však mnohem lepší.
.
Kalich jei.t rohovitý, otevřený, úšty vzpří
mené, v široké, mělké jamce.
Stopka dosti dlouhá, hnědá, silná, vždy dřev
natá, do plodu poněkud se strany vražená, často
opatřena kroužkovitým hrbolem.
Jamka stopečná jest nerovná, mírná a rezovitá.
Slupka jest hladká, bez lesku, spíše jakoby
jíním pokrytá, hrubší, světle až citronově žlutá.
Větší část plodů jest pokryta živě karmínově
cihlovou barvou, která se na obě strany rozplývá a přechází jednak do pruhů nebo velkých teček. Uvnitř červeně jsou četné, veliké,
bílé tečky. Mírně objevují se i rzivé skvrny.
Dužnina jest zlatožlutá, hrubozrnná, dosti
šťavnatá, sladká, velmi příjemné, okořenělé
chuti.
Jádřinec jest poměrně malý, podlouhlý, jádra
většinou l!evyvinutá, dlouhá, hnědá v malých
komorách. Osa malá, uzavřená .
Zraje v srpnu, dozralé plody se nenechají
dlouho uchovati.
Strom roste zdravě, není náročný. Jest záhy
plodný a veilmi úrodný. Tvoří silné a krátké
plodonosné dřevo. Na kdouli roste dobře a
zvláště pro zákrskové stromy všech tva rů jest
velice vděčná.
U\>otřebení: Jeist to výtečná tabulová odrůda,
hod~ se také dobře k zavářeni.
Synonyma: Ananas du Perche.
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14. Amanl iská

Tab VII.

14. Amanliská máslovka.

"

Zraje v ~.U-počátkem října,
Francouzská hruška prostřední velikosti,
často až veliká; bývá asi 10 cm dlouhá, 7 cm
široká.
Tvar plodu jest vejčitý, u stopky zúžený, 'Jlě
které plody bývají kratší a baňatéjší; u plodu
z·rláště stlačených táhne se od kalicha až po
stopku rýha.
'
Kalich jest otevřený, v mělké hrbolaté jamce,
na šikmém temeni plodu; obkališí bývá hustě
J•01· ezav ělé.
Stopka jest nestejně dlouhá, dosti tenká; bývá
do zhrbolené špičky plodu jako vtlačena a často
p tevyšujícim hrbolem na stranu přitlačena, neb
končí stopkovým svalem.
Slupka jest hladká, mí.sty r zi jemně zdrsnělá,
jasně zelená; sluneční strana některých plodů
bývá lehoei zarudlá. Jemné tecky pokrývají hustě plod, po některém táhne se rezavá úzká čára.
Dužnina jest hojně šťavnatá, rozplývavá,
sladce kořenitá , chutná a vonná.
JádHnec má dlouhé, úzké komory, v nich vět
šinou nevyvinutá jádra.
češe se asi pocátkem září. Po několika
dnech dozrává. Uzrálé plody se dlouho neudrží.
PH dozrávání barvu nemění a stává se, .že
sn1tdno přezrává a potom není tak chutná. Jest
záhodno jemným stiskem u stopky o zralosti se
přesvědčiti.

8trom roste zdravě, narůstá v mohutné stromy
větve pod tíhou J>lodu se i,klánéjí. Lze ji doporučiti jako vysokokmen, kde nepřekáží frekvenci. Pro zákrskové stromy všech tvaru jest velice
vhodná. Na kdouli daři se dobře. Vyžaduje po
velké úrodě zmlazeni, jinak řeže se dlou.žaji.
Jest to velice plodná odrůda, která málokdy
>ynechá.
V půdě nevybírá, sucho jí nesvědčí, v p~íliš
)fllZké pudě špatně roste, plody bývají drobné a
!amenité. Proti mrazil.m i dešťil.m jest v době
květu otužilá. Polohy žádá chráněné.
Jest špatným opylovačem.
Kvete prosti'edně záhy.
špatné vlastnosti: Zraje v době, kdy jiného
ovoce jest dosti, není možno ji tak dobře zpeněžiti, což jest ostatně u mnoha odrůd.
lípoti'ebení: Pro dopravu musí se trhati dokud
j est tvrdá; jest to tržní a obchodní hruška.
Synonyma: Václavka, Zelenatka, špekovka,
Amanlis Butterbirne, Beurré ďAmanlis.
a
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15. Ananaska česk<i .

15. Ananaska

česká.

Zraje v srpnu.
V Čechách značně rozšířená hruška, proUední velikosti, tvaru hruškovitého, v bocích
baňatější a ke stopce končí užší špičkou; bývá
asi 8 cm dlouhá a 6 cm široká.
Kalich jest malý, pootevřeny, v menší, mělké,
mírně zhrbolené jamce.
Stopka jest silná, dřevnatá, do špičky jako
vtlačená, v malé zhrbolené prohlubince.
Slupka jest hladká, základ.n~ barvy žluté, na
sluneční straně hnědočerveně zbarvená, s čeit- •
nými tečkami a roztroušenou rzí.
Dužnina jest bělavá, máslová, v pravý čas
požívaná velmi chutná, šťavnatá a př~jemně
kořenná. Zralé plody vydávají velice příjem
nou vň.ni.
JádHnec jest malý, má krátkou dutou osu,
h•mory malé, jádra vyvinutá.
{;eše se v . prvé polovici srpna, nesmí se ne- .
chati na stromě zežloutnouti, neb ztrácí šfávu,
moučnatí a pozbývá své lahodné chuti.
Strom roste bujně, zdravě. tvoří pravidelnou,
širší, jehlancovitou korunu, dobře rozvětvuj e.
Hoďí se k vysazování stromořadí, sadů i domácích zahrad ve tvaru jakémkoliv. Pro zákťsky a větší tvary šlechtí se na pláně, pro
melé na kdouli, na které roste dohře. Plodonosné ratolesti tvoří bohatě, úrodnost jest vždy
hojná. Řeže se normálně. Daří se v každé půdě,
kde jiné hrušky rostou, plody drží pevně na
stromě a možno ji sázeti i do poloh větrných.
Vyniká zdravostí, která se jeví pěkným tmavozeleným olistěním.
Opylovací schopnosti nejsou dosud prozkoumány.
špatné vlastnosti: Přezrálá ztrácí na chuti, a
k dopravě v tomto stavu se nehod~
Upotřebení: Při předčasném otrhání nevadne,
snese sebedelší dopravu, na trhu j est vyhledávána, hodí se výb<>rně pro stůl, také i k sušení.
Symmyma: Ananaska, Le tní cverkle, Bohmische Ananas-Bime, Cverkle.
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16. Guyotova .

Tab.

vrrr.

16. Guyotova.
čti: Giotova.
Zraje v září.
F rancouzská hruška, nadprostřední velikosti .
n7. veliká, bývá až 550 g těžká, tvaru táhlého,
vcilcovitého, ke stopce zúženého, který často
končí zakřivenou špicí; docilují se plody nž
15 cm dlouhé a 8 cm široké. Tvar jest ruzný
a povrch často bývá i zhrbolený.
Kalich jest polo nebo zcela otevřený, v měl
ké, ploše zhrbolené jamce.
Stopka jest krátká, dřevnatá, u velikých
plodu zdužnatělá a bývá různě do špičky
vtlačená, někdy povstalý hrbol zakrývá celou
~topečnou jamku.
Siupka jest hladká, velice jemná, v plné
zralosti krásně žlutá, na slunečné straně narfržovělá, jemně, místy hojně rzivě tečkovaná.
Uzrálé plody slabě voní.
Dužnina jest závislá na půdě a počasí. Jest
bílá, dosti jemná, šťavnatá, nevyniká však
zvl áštní křehkostí. V méně příznivém létě mů
že býti i košťálovitá.
Jádřinec jest úzce dutoosý, jemnou zrninou
obklopený, 'komory jsou dlouhé a úzké, v nich
malá jádra,
češe se podle počasí. V teplém roce bývá
zralá již koncem srpna, jindy také až v polovině záři Na stromě nemá se nechati zežloutnou~i; trhá nebo protrhává se dříve, tím se dobn
jej010 trvání asi o 3 týdny prodlouží.
Strom roste zdravě, pěkně do výše, ne příliš
bujně. Vhodný tvar jest polokmen a zákrsek
na pláněti šlechtěný. Pro menší tvary šlechtí
~·e na kdouli, na které sice dobře roste, ale nenapomáhá-li se hnojením a řezem, přestává
růsti a brzy se vysílí. Řez snáší dohře, používá
se delší a plodonosné dřevo se občas zkracuje
a tím zároveň zmlazuje. Plodí velice brzy po
výsadbě a hojně, často jest záhodno plody
protrhati. Půdy vyžaduje dobré, tato má také
největší vliv na jakost dužniny.
Kvete prostředně pozdě.
Jest dobrým opylovačem.
špatné vlastnosti: Mladé stromky rády namrzají; v nevhodných půdách, zvláště suchých.
bývá bez chuti.
Upotřebení: Za zelena utržená snáší dopravu
velice dobře a lákavým vzhledem stává se
dobře placenou obchodní hruškou.
Synonyma: Dr. Jules Guyot.
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17. Ananaska courtraiská.
čti:

Ananaska kartryjská.
Zraje v srpnu-září.
V Belgii velice rozšířená hruška, střední velikosti, až 280 g těžká, tvaru pravidelného,
hruškovitého, povrch jest vždy mírně zhrbole11ý; bývá as 10 cm dlouhá, 7 cm široká.
Kalich jest otevřený, sedí na povrchu, obklopen malými hrbolky.
Stopka jest dřevnatá, často nerovná a hrbolatá, silná, do špičky plodu vtlačená a někdy
pfovyšujícím hrbolem ke straně přitlačená.
Slupka jest hladká, později mastná, zelenavá,
iráním zežloutne. Hnědými tečkami jest husté
pokryta, v obkališí i kolem stopky bývá rozstříknuta jemná rez.
Dužnina jest zelenobilá, máslovitá, šťavnatá,
chuti sladce navinulé, jemn ě ko řenné , výtečné.
Jádřinec má širokou dutou osu, velké pooteYřené komory s dobře vyvinutými jádry.
teše se postupně od počátku až asi do 20. září,
a nechá se v plné zralosti asi 14 dnů udržeti;
protrháváním plodů a ukládáním do chladné
místnosti jest možno zralost oddáliti a na strom'ě zbylé plody mohou se řádně vyvinouti.
Strom roste mírně, tvoří úhledné, široce
jehlancovité koruny. Může se pěstovati ve
všech tvarech stromů, zvláště pro zákrskové
stromy do domácích zahrad možno ji doporučiti. šlechtěna na kdouli dobře se daří; pro
velké tvary jest prospěšné šlechtiti ji na pláně.
t<ez používá se prostředně dlouhý a snáší jej
dobře. Ploditi začíná velice záhy, úrodnost jest
stálá, měnivá. Po velké úrodě vyžaduje hlubší
1mlazení.
Půdy béře za vděk jakékoliv, j sou-li jen pro
hrušně způsobilé, nejlepších výsledků docílí se
v piídách obdělávaných, přiměřeně vlhkých a
teplých.
Polohy vyžaduje chráněné.
Opylovac1 vlastnosti nejsou dosud vyzkoušeny.
Kvete prostředně záhy.
~patné vlastnosti: Dřev o v krutých mrazech
namrzá, v květu jest vůči mrazům choulostivá.
Pro vzdá:lenější dopravu se nehodí.
Upotřebení: Výtečná chuC a vzhledný tvar
řadí ji k nejlepšim tržním hruškám.
Synonyma: Ananasová, Ananasbirne von
Courtrai, Poire Ananas dei Courtrai.

17. Anan ask a
courtraiská.
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18 Kongresovlca.

Tab. IX.

18. Kongresovka.
Zraje v

•

září.

Francouzská hruška, veliká až velmi veliká,
velice rozdílné váhy 400-900 g. Má tvar nestálý,
většinou homolovitý, nestejně hrbolatý a hranatý.
Kalich na širokém temeni plodu jest otevřený ,
Y hluboké, široké a hrbolaté jamce.
Stopka bývá dřevnatá, někdy zdužnatělá,
krátká, v ma.lou jamku do šikmé špičky vtlače ná a převyš ujícím hrbolem mírně na stranu
přimáčknutá.

Slupka jest hrubší. méně hladká, žlutá s čer 
veným líčkem, neb žíhaně zarudlá; celá bývá
poseta jemnými, málo znatelnými tečkami, ně
která místa, zvláště kolem kalichu a stopky, jsou
rzí jemně pokrytá. Slabě, příjemně voní.
Dužnina j est žlutavě bělavá, jemná, hojně
šťav natá, navinule sladká, dosti dobrá; kolísavá
jakost velmi závisí na poloze a podnebí, Z
chladných poloh a nevliodných pťid bývá ovoce
přitrpklé.

JádHnec jest poměrně malý, komory dlouhé
n malé a v nich nestejná jádra.
češe se, spíše protrhává, před počátkem zralostí již v prvé polovici září; v té době skvělým
vybarvením lákavé plody rychle se kazí, dlouho
ponechané na stromě ztrácí chuť. Vydrží jednotlivě do začátku října.
Strom roste z mládí velmi bujně, při pravic~elném fozu tvoří korunu pěkně jehlancovitou,
příliš se nerozkládá, větve se však pod tíhou
plodů sklánějí. Jest pro stromořadí nevhodný.
Nejlepším tvarem jsou zákrskové stromy. Pro
větší tvary šlechtí se na pláně, pro malé používá
se mezišlechtění. Přímo .n a kdouli roste, daří se
však jenom při nejlepší péči, jinak brzy hyne.
Řeže se kratčeji, plodonosné dřevo se častěji
zmlazuje. Plodí záhy, hojně a stále. Dobře se
daří v hluboké teplé půdě, do vyšších poloh nelze ji doporučiti; má-li dokonale uzráti, vyžaduje mnoho tepla.
Kvete pozd ě. Jest špatným opylovačem.
špatné vlastnosti: Za nepříznivých podmínek
plody bývají bez chuti, řepovité a trpké, v krut ých mrazech i dřevo namrzá.
Upotřebení: Na trhu jest lákavá, způsobilá
j est převážně pro účely k uch yňské i k sušení.
Synonyma: Andenken an den Congress, Souvenir du Congrés.
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L.- 19. Špink~.
Zraje koncem sr:pna, vydrž' asi do polovice záři.
Stará odnlda, hojně rozšířená. Plod střední
velikosti, téměř stejného baňatéhó tvaru.
Kalich jE!ISt veliký a široce otevřeIÍý, v malé,
hrbolaté jamce, nebo přím<> na temeni plodu.
Stopka bývá do šikmé špičky plodu v malé
jamce vtlačena.
Slupka jest hrubá, špinavě rezovitá, na povrchu zdrsnělá. tečkami, na slunci rudě žíhaná.
Dužnino jest žlutavě bělavá, jemná, si~ně
kořenitá, znamenité, příznačné své chuti.
Jádř1nec jest obklopen jemnou zrninou, má
dutou osu, komory úzké, já<lra obyčejně vyvinutá.
češe se asi k<>ncem srpna, v drsných polohách
až o měsíc později, v několika dnech měkne
a udrží se asi 14 dnů. Předčasně trhané nemají
pravé chuti, nesm~j~ se také nechati na stromě
úplně dozráti.
Vzrňst jest zdravý a bujný, vyrůstá ve statné stromy, tvoří pěkné, široce jehlancovité
mohutné koruny. Hodí se k výsadbě i k silnicím. No kdouli r<>ste dobře. Počíná pozdě
roditi, potom rodí pravidelně a střídavě hojně.
Není náročná, daříl se téměř všude, ve špatných půdách jest příliš drobná. Daří se i v drsné, chladnější poloze, v příliš teplé stává se
neichutnou.
Jest špatným opylovačem.
Kvete pozdě.
špatné vla'itnosti: V krutém jílu plody
praskají
Upotřebení: Hrubá slupka umožňuje i vzdálenější dopravu, výtečná chuť této dosti nevzhledné hrušky řadí ji k hledaným tržním
odr1idám. Hodí se dobře k zaváfoní.
Synonyma: Smolnice, Máslovka šedá letní,
šedivka, Gute Graue, Gríse Bonne, Smolivka.

19. Špinka .
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20. Madame Treyve.

Tab. X.

20. Madame Treyve
Zraje koncem srpna -

v září.

Plod střední velikosti až veliký, asi 10 cm
vysoký a 8 cm široký, měnivého tvaru; bývá
kuželovitý s tupou základnou, nebC> dlouze vej.čitý, u kalichu vypouklý.
Kalich jest otevřený, vzpřímený, v dosti hluboké a široké jamce.
Stopka jest silná, často masitým svalem vtlačená ke stl'aně.
Slupka jest velmi jemná, zelenavě žlutá, na
sluneční straně začervenalá, s rezavě hni\dými
tečkami, místy i rzí pokrytá. Plod příjemně
voní..
Dužnina jest bělavá, zeleně žilkovaná, velice
jemná, rozplývavá a šťavnatá, kořeněné, slad ce
vinné chuti .
. Jádřinec má osu dutou, komory prostranné,
jádra černohnědá.
Zraje koncem srpna, vydrží do konce září.
Strom roste silně, narůstá v pěkné jehlance a
tvoří hojně krátkých plodonošů. Na půdy není
náročný, polohu vyžaduje spíše chráněnou, ač
koliv jest otužilá, Plodí brzy a jeist hojně úrodná. Na kdouli šlechtí sei pouze pro malé tvary.
Roste velice spoře a lépe jest použíti mezišlechtění nebo pláně.
Kvete pozdě.
Jest dobrým opylovačem.
Špatné vlastnosti: Dřewo u mladých stromt1
při větších mrazech namrzá.
Upotřebení: Řadí se mezi nejlepší tabul°'·é
odn'idy.
Synonyma: Souvenier de Madame Treyve.
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21 . Monchalardova.

21. Monchalardova.
čti: Monšalardova.
Zraje koncem srpna neb počátkem

září.

Francouzská hruška, prostfodní velikosti, až

200 g těžká. Tvar jest protáhle vejčitý, příliš
se nemění; většinou bývá v bocích útlejší, ke
stopce o něco málo baňatější. a končí imokou
špičkou.

Povrch jest lehce zh1bolený.
Kalich jest otevřený, v mělké jamce na zakulaceném temeni plodu.
Stopka bývá v malou jamku vtlačena, neb
J.rbolem na stranu přimáčknuta.
Slupka jest světle žlutá, strana sluncem
o.lehlá bývá žlutší, někdy i lehce zarudlá; celá
jt.>st poseta jemnými rzivými pihami, místy vy::.kytuje se i drobná rez.
Dužnina jest zdánlivě zrnitá, jemná, hojně
!iťavnatá, chuti navinule sladké, aromatické, se
zvláštní dobrou příchutí..
Jádřinec jest hus tě obklopený hrubší zrriinou, mívá osu plnou, komory poměrně velké.
češe se as v polovině srpna, na stromě se nesmí dlouho nechati, neho·ť ztrácí chuť; v ten
čas drží ještě pevně na stromě, na to se nesmí
však hleděti. Uloží-li se na volném vzduchu l épe
dospívá a jest chutnější. Při uzrává n í asi koncem srpna zežloutne, příjemně voní a vydrží
i přes 14 dní.
Strom roste sice tujně, ale volně, tvoří dosti
mohutné, jehlancovité koruny; střední větve
rostou do výše, postrann~ se pod tíhou plodii
sklánějí. Lze ji s úspěchem pěstovati v zákrskových stromech, i malým tvarům se přizpůsobu
je. Menší tvary šlechtí se na kdouli, na které
dohře roste, velké na pláněti. Plodí o n ěco později, plodnost jest pravidelná, stálá. f{eže se
prostředně dlouze, k docílení správného rozvětvení napomáhá se zářezy nad očky.
Daří se všude, kde hrušky mohou prospívati,
stromky na kdouli vyžadují půdy živné, vlhké,
jinak brzy odumírají.
Jest dobrým opylovačem.
Kvete záhy.
~patné vlastnosti: Chuť jest závislá na sčesá
ní a uchování.
Upotřebení: Dopravu snáší po otrhání, později
lrpí příliš tlakem, jest výborná pro stůl, na
trhu jest pro svou ranost oblíbená.
Synonyma: Monshalard, Monchalurdbirne.
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22. Čáslavka
Williamsova.

Tab.. XI.

22. Čáslavka Williamsova.
Zraje koncem srpna, vydrží asi do polou září.
. Anglická hruška, nadprostřední velikosti,
hruškovitého tvaru, značně zhrholená · bývá
až 12 cm dlouhá, 9 cm široká.
Kalich jest malý, otevřený na úzkém temeni,
,. malé zhrbe>lené jamce.
Stopka jest dřevnatá, silná, ke špičce plodu
rllzně přitlačená,

Slupka jest hladká, v plné zralosti pěkně
žlutá, zfídka poněkud zardělá, celá posetá
jemnými rzivými tečkami, místy objeví se i
drobná rez.
Dužnina jest bílá, velice jemná, chuti výtečné, s aromatickou příchutí; ve studeném
l étě bývá bez chuti.
Jádi·inec má úzkou dutou osu, komory těsné,
v nich dohře vyvinutá jádra.
češe se v druhé polovině srpna; s po č átku
protrhávají se největší plody, které v několika
dnech změknou a asi 14 dnťí vydrží. Protrháváním se doba zrání prodlouží.
Strom roste z mládí bujně, vzrůst jest vzpří
mený, tvoří úhledné pravidelné koruny. Tvar
stromu nerozhoduje, možno jej vysazovati všude, pouze pro lákavé plody se nehodí do stromořadí. Jest jednou z nejlepších pro zákrskové
stromy. Rez snáší dohře, bezvadně se tvaruje.
l:'ro větší tvary šlechtí se na pláněti, na kdouli
šlechtěná beře se pro nejmenší tvary, i v tom
případě lépe jest použíti mezišlechteníi. nebot
ráda se na krčku vylamuje. K vytvoření správného ov ětvení musí se napomáhati zářezy. Pů
da se musí pečlivě hne>jiti a zavlažovati, jinak
při své nee>byčejné plodnosti zakrní a odumírá. Plodí vždy velice hojně a brzy.
Půdy vyžaduje živné, polohy chráněné; v takovém stanovišti docilují se nejlepší výsledky.
Jinak béfo za vděk každou půdu.
Dobře opyluje. Kvete prostředně pozdě.
špatné vlastnosti: Mladé stromky rády namrzají. V mokrém létě bývá bez chuti.
Upotřebení: úplně zelená snáší i dlouhou doJH'avu, j est oblíbená jako znamenitá tržní
hruška a rovněž pro konservo·vé továrny považuje se za nejlepší.
Synonyma: Williamova čáslavka, Williamso'a čáslavka, William's Christ-Birne, Bon
Chré tien Williams, Bartlett, Bartlett de Bost•Jn,
Willjamsa, Barnetťs Wil., Charles Durieux, Clara
Durieux, Poire ďAngleterre, Bonkatina (Vídeň).
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23. Vienská.
Zraje v

polovině září,

vydrží do poloviny

října.

F~ancouzská
600 g těžká,

hruška, velká až velmi veliká,
u kalichu dosti ši~okého tvaru,
i
který se od polovice plodu ke stopce táhle
zúžuje; vesměs všechny plody jsou ploše
;,;hrbolené, bývají as 12 cm dlouhé, 8 cm široké.
Kaliich jest otevřený, v mělké, ploše zhrbolené jamce, na šikmém temeni.
Stopka bývá dřevnatá a poměrně slabá, zakřivená, a jest do širší špičky plodu v malou
jamku vtlačena.
Slupka jest jemná a hladká, světle žlutá,
dosti silně k~ ytá rzivými tečkami a skvrnami;
z\•láště obkališí bývá hruběji porezavělé. Dozrálé plody si lně voní..
Dužnina jest bělavě žlutá, zdánlivě zrnitá,
jest však jemná, hojně šťavnatá, velmi příjem
né, kořenitě sladké chuti; v nepříznivých letech mů že býti také poněkud koiíťálovitá.
Jádřinec jest poměrně velký, hrubší zrninou
obklopený, dutoosý, komory prostranné, krátké, v nichž jsou dobře vyvinutá baňatá jádra.
češe se v polou září, as v týdnu k jídlu
dospívá, dosti rychle zraje; je-li dobře uschována vydrží do poloviny října.
Strom roste z mládí bujně, koruna vysokých
stromů bývá malá, větve pod tíhou plodů jsou
rnzkleslé. Nejlépe jest ji pěstovati ve tvaru zákrskovém. Tvoří krásné jehlance, na nichž se
dociluje jedinečných plodů. Na kdouli roste,
avšak při své plodnosti přestává brzy růsti a
tak brzo hyne; lépe jest použíti za podložku
vždy pláně. Hodí se pro větší tvary. Řez pro~tředně dlouhý; k docílení ovětvení jest nutno
nap<>máhati zářezy. Plodnost začíná velice brzo,
jest hojná, často až příliš hojná, že plody musejí se protrhávati.
V půdě není zvlášť vybíravá, polohy žádá
chráněné a slunné.
Jest dobrým opylovačem.
Kvete prostředně pozdě.
špatné vlastnosti: Mladé letorosty rády namrzají, plody dozrávají hromadně a brzy hniličí. Musí se tudíž česati dva tý dny před uzr áním.
Upotřebení: Pro lahodnou chuť jest řazena
litezi nejlepší stolní ovoce.
Synonyma: Triumph von Vienne, Triomphe
de Vienne. Wiennenská (Polsko) .

32

23. Vienská.

Tab. XII.

Vaněk: Lidová pomologie, U.

24. Marillatova.

Tab. XIII.

24. Marillatova.
Zraje od polovice

září.

Francouzská hruška, velmi veliká, jedna z
a nejkrásnějších; bývá 700 g i více
těžká, až 15 cm dlouhá, 10 cm široká, nepravidelného tvaru, u kalichu široká a ke stopce
se zúžující. Povrch bývá zhrbolený, u stopky
největších

zhranatělý.

Kalich jest umístěn v široké hrbolaté jamce.
Stopka jest ponejvíce krátká, trčí na stranu
z příznačné, hákovitě ohnuté, hrbolaté špičky
plodu, bývá zdužnat ělá.
Slupka jest velice hladká, barvy krásně žluté, na sluneční straně slabě zardělá a hrubšími
ttčkami jemně pokrytá. Místy, zvláště kolem
kalichu bývá stříknuta drobná rez.
Dužnina vyniká jemností, jest hojně šťavna
tá, kyprá. Za příznivých podmínek jest výtečné
sladké chuti, se slabě kořeněnou příchutí.
Jádřinec jest poměrně malý, dutoosý, zrnitou
dužninou obklopený, komory jsou prostranné,
s menšími jádry,
češe se podle polohy a počasí od počátku
září, po několika dnech dozrává a drží jen ně
kolik dnů.
Strom roste zdravě, tvoří silné a tupé letor osty a husté plodonosné ratolesti. Vhodným
h-arem jsou zákrskové stromy. !lez snáší dobře
n každému tvaru se snadno pi-izpůsobí. Pro
~elké tvary šlechtí se na pláně; na kdouli
roste sice dobře, ale přece jen slabě a jest nutno hnojením, kypřením a závlahou vzrůstu
napomáhati. Plodnost jest hojná a stálá.
Půdy vyžaduje živné, vlhčí, v suchých se naprosto nedaří, polohy potřebuje teplé, chrániěné.
Jest špatným opylovačem.
Kvete prostředně pozdě.
špatné viastnosti: Ovoce značně padá, za nepříznivých poměn'\. nemá své pravé chuti.
Upotřebení: Dopravu snáší ve stavu nezralém, })ro s tůl jest okrasou a vybrané plody se
vždy dobře prodají. Dá se i upotřebiti mnohým zp\1sobem v kuchyni.
Synonyma: Markéta Marillatová, Marguerite
Marillat, Perlolupka.

33

Vaněk:

Tab. XIV.

Lidová pomologie, II.

25. Esperenova máslovka.
Zraje v říjnu.
Belgická hruška, střední velikosti, až 200 g

těžká.

Tvar jest bergamotkový, ste jnoměrný, pravivykroužený.
Kalich otevřený sedí v mělké miskovité
jamce.
Stopka krátká, silná, dřevnatá, často vřete
novitá, jest na špičku plodu přitlačena.
Slupka bývá rzí jemně zdrsnělá, žlutě zelená,
strana sluncem ožehlá žlutší, nebo zcela málo
zardělá, jemné rzivé pihy pokrývají hustě
celý plod.
Dužnina jest zdánlivě jemně zrnitá, hojně
šťavnatá, chuti velmi dobré, sladké, kořenité.
Jádřinec má plnou osu, komory poměrně
malé, j ádra pěkně vyvinutá.
češe se v druhé polovici září, uzrává a k jídlu
dospívá počátkem října; při zrání velice voní.
Zraje postupně po celý měsíc říjen, úplně zežloutlé plody na stromě ztrácejí chuti, jakmile
začne od stopky měknouti, musí se rychle spotřebovati.
.
Strom roste spoře, rozvětvuje se v úzkou a
vysokou malou korunu, větve jsou h~jn,ě krátkým plodonosným dřevem obaleny. V malých
zahrádkách jest vhodnější volně rostoucí zákrsek nebo jiný tvarový strom. šlechtí se na pláně
nebo používá se mezišlechtění. Přímo šlechtěna
na kdouli, brzy odumírá.
Plodnost jest velice záhy, plodí vždy hojně
ve velkých chomáčích, brzy přestává růsti a
jest nutno přihnojováním ve vzrůstu jí napomáhati. Vyžaduje občasné zmlazení; jinak řez
provádí se krátký a pokud možno se omezuje.
Daří sei v každé hruškQvé půdě, přílišné sucho
jí škodí, plody opadávají a zbylé jsou příliš
drobné; polohy mohou býti větrné, drží dobře
na stromě.
Kvete prostředně záhy.
Jest d<Xhrým opylovačem.
špatné vlastnosti: Snadno přezrává a ztrácí
chuť. Jest hojně napadána vosami. Také i fusicladiu podléhá.
Upotřebení: Dopravu snáží po otrhání, později trpí velice tlakem. Jest to výborná hruška pro stul, pro svoji nevzhlednou barvu není
na trhu - kdo ji nezná - vyhledávána.
Synonyma: Esperen's Herrenbirne, Bergamote Lucrative.
delně

„

25. Esperenova máslovka.
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26. Madame Favre.

26. Madame Favre.
čti:

Madam F'avr.
Zraje v září.

Francouzská hruška, střední velikosti až velká; bývá as 9 cm dlouhá, 8 cm široká.
Tva1· j est baňatý, stlačený, ke kalichu a
zvláště ke stopce protáhle zúžený, vyvstalými žebry zhranatělý.
Kalich jest prostředně veliký, pootevřený,
v m ělké jamce mezi vyvstalými hrboly.
Stopka jest střední délky, silná, přechází
stopeéným svalem dužnatě v plod.
Slupka jest s počátku zelená, ve zralosti jasně žlutá, a hojně tečkami, místy i skvrnami pokrytá. Sluneční strana mívá slabý začervenalý
nádech.
Dužnina jest bílá. velmi šťavnatá, jemná,
kolem jádřince zrnitá, velice dobré, kořenité,
sladké chuti.
Jádi'inec jest objemný, dutoosý, kom<>ry
mulé, které téměř plně vyplňují jádra.
češe se před úplnou zralostí, as v týdnu dozrává, ačkoliv déle ponechan>i na stromě nabývá lepší chuti. Po úplné zralosti vydrží 2 až
3 týdny.
Strom roste zdravě, tvoř:f kulovité, dosti nespořádané koruny. Jest to zvlášť vhodná odrůda pro zákrskové stromy všech tvarů; na
kdouli zdravě roste a brzy plodí. I při přerou
bování jiných odr ůd plodnost brzy počíná. Řez
vedoucích výhonť1 jest kratší, jinak prostředně dlouhý. Tvoří krátké plodonosné ratolesti. Pl'O velké tvary šlechtí se na plán ě.
OpylQVací schopnosti nejsou dosud prozkoumány.
Kvete prostředně pozdě.
Půdy vyžaduje hluboké a z1vné a zvláště
pro domácí zah1·ady jest velice vh<>dná.
špatné vlastnosti: Nestejnoměrná a také nejistá plodnost.
Upotřebení: Řadí se mezi nejlepší tabulové
odrťí.dy.
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Vaněk :

27. Mérodova máslovka.
Zraje v

září,

vydrží do polovice

října.

Francouzská hruška, velik:osti různé; tato
jest podmíněna tvarem stromu a hodnotou p\1dy. bývá až 500 g těl.k& Tvaru jest ponejvíce
plného, některé jsou poněkud ke stopce štíhlejší, veliké končí širokou šikmou špickou. Povrch bývá často nerovný, drobounce zhrbolený.
Kalich jest otevřený, v misk-0vité jamce.
Stopka jest silná, krátká, bývá do špičky
plodu jako vtlačena, u velkých plodů do hluboké, hrbolaté šikmé jamky často hrbolem
na stranu přimáčknuta.
Slupka jest hrubší, v plné zralosti jasně, na
sluneční straně sytč žlutá neb rudě tečkovaná
i skvrnitě začervenalá, celá hustě posetá rzivými tečkami neb jemnou rzí jemně porezavělá.

Dužnina jest zdánlivě
hojně šťavnatá; chuť a

hrubá, avšak jemná,
jakost řídí se podle
stanoviště a počasí při vývinu; jinak jest
Yeimi dobrá, pikantně navinule sladká.
Jádřinec jest dutoosý, komory větší, v nich
malá, často nevyvinutá jádra.
česání se má prováděti postupným protrháváním. již v polovině záříi l dHv e a plody pak
v chladné místnosti uložiti, čímž se všechny
stejnoměrně vyvinou; k jídlu dospívá koncem
září, vydrží as 14 dnů, z výše položených poloh až do konce října. Nechá-li se na stromě
zežloutnouti, ztrácí šfávu i chuť.
Strom z mládí roste bujně, později ochabuje, korunu tvoří širokou, vejčitou, řidší.
Hodí se k výsadbě polních sadů i širších stromořadí. V domácích zahradách se přizpů sobuje
tvarům větším, šlechtěným pro dobré půdy na
kdouli, pro špatnějš~ na pláněti. Na malých
tvareoh činí při řezu potíže, řeže se kratčeji.
Patří mezi nejplodnější odrůdy.
Na pddu nečiní zvláštních nároků, nejlépe ji
svědčí dobrá hlinka, polohy snáší i vyšší, čál>tečně před větry chráněné.
.
Jest špatným opyloivačeiu. Kvete záhy.
špatné vlastnosti: V půdě suché neb příliš
mokré a studené se nedaří.
Upotřebení: Na trhu se prodává
dráže než
současně zrající hrušky, dopravu snáší dobře.
Synonyma: Filipka, Dielovka raná, Velká
letní cverkle, Doppelte Philippsbirne, Doynné
de Mérode.
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Lidová pomologie, li.

27. Mérodova
máslov ka.

Tah„ XV.

28. Hardyho máslovka.
Zraje v

září,

vydrží až do konce

října.

Francouzská hruška, prostřední velikosti j
velká, až 500 g těžk á, v ejčitého t varu, u kalichu a stopky zploštělá ; bývá al1 10 cm dlouhá,
ns 8 cm široká.
KnJiclt jest otevřený, malý, v mírně zhrbolené ja mce,
Stopka jest krátká a silná, v ne patrnou jamku vtlačená a jednotlivě hrb olem n a stranu
p řimáčknutá.

Slupka jest šedozelená, v ětšinou pokryta
bronzově skořicovou korkovinou, na slund zarudlou. Zv lá ště blíže stopky bývají hrubší rezavé sk vrny. Někdy bývají plody ze sluneční
strany krásně červeně zbarvené. Slabě voní.
Dužnina j eist losos ově narůžov ělá, velmi šťav
natá a jemná, výborné, sladce kořenité chuti.
Jádřinec jest dutoosý, komory menší, v nichž

•

zcela málo malý ch jader.
Ovoce se sklízí od poloviny zá ři a je-li dobře
uloženo, dá se až 4 neděle uchovati.
Strom z mládí roste velice bujně, korunu
tvoří řídkou, štíhlou a vysokou; jest vhodný i
pro ú zká sťromořadí.. Pro zákrskové . stromy
šlechtí se na kdouli. Roste na ní velmi bujně,
pro menší tvary se méně hodí. Řez činí dosti
obtíž. Ploditi počíná pQzději, potom rodí pravid elně. D á se dohře t va rorvati.
Daří se téměř v každé půdě, polohy snese i
vysoké, před větry chráněné. V květu je otužilá.
Jest dobrým opylovačem.
Kvete prostředně pozdě.
špatné ,v lastnosti: P ozdní plodnost, do větr
n ých poloh se nehodí.
Upotřebení : Dopravu v n ezralém stavu snášf
při dobr ém balení dobře, n áleží k n ejhodnotn~jším podzimním hrušká m pro domácí trh i
vývoz.
Přeroubování snese d obře na : Amanlisk ou,
Kon gr esovku, Boscovu, červen co vku, Klappovu, PaHža nk u, Dielovu, Guyotovu, Avranšskou, Charneuskou, Dr oua rdovu, Viennskou,
čáslavku a j.
Nesnáší sei s Robertovou d ěkankou, Pastorriicí.

Sy nony ma:
Gellerťs ButterbirJle, Beurré
Hardy, Máslovka Gellertova.
V
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Va něk :

29. Předobrá máslovka.
Zraje v druhé polovině října.
Francouzská hruška, dosti veliká, až 350 g
U kalichu a až do dvou třetin plodů
jest tvaru širokého, odtud však ke stopce
rychle se ztížuje až do ostré špice, končí ma1ým prstenovitým zduřením. Povrch bývá zcel& ploše zhranatělý nebo mírně zhrbolený.
Kalich jest v hluboké, po okraji zhrbolené
jamce.
Stopka jest silná, polo zdužnatělá, do špičky
plodu vtlačená.
Slupka jest jemná, zlatožlutá, jest však krytá hodně rzí v podobě teček a skvrn.
Dužnina jest zažloutle bílá, velmi jemná, obsahuje hojně šťávy, jest výtečné, pikantně navinulé sladké chuti.
Jádřinec má malé komory, v nich obyčejně
po dvou jádrech.
Uzrává podle počasí v prvé polo'·ině října,
protrhává se, aby zbylé plody lépe se vyvi·
nuly.
Hodí se do domácích zahrad, nejlépe v zákrskových stromech. Velké tvary šlechtí se
na pláně; na kdouli roste, musí se jí však
věnovati náležitého ošetření, jinak většího stár1 nedosahuje. Pro zcela malé t vary jest méně vhodná. Plodnost počíná velmi záhy, není
nikdy přílišná, přece však b ývá uspokojivá.
Řez snáší dobře, plodonosné ratolesti vyvíjí
delší, řeže se dloužeji, krátký řez jest na úkor
plodnosti. Roste jednostranně a k docílení souměrné koruny musí se napomáhati.
Půdy vyžaduje dobré, hluboké, vlhčí, polohy
snáší i vyšší, avšak dostatečně chráněné a teplé.
V suché a hubené půdě se naprosto nedaří.
Jest dobrým opylovačem.
Kvete prostředně záhy.
špatné vlastnosti: Mladé stromky za krutých
mrazů namrzají, plody často od jádřince se
kazi
Upotřebení: Pro zasílání na větší vzdálenost
hodí se jen jako nezralá a i tu musí býti
dobře balena. Zraje v době, kdy jiných odrdd
jest dosti, přesto zaujímá mezi stolní;mi hruškami nejpřednějš í místo.
Synonyma: Hochfeine Butterbirne, Beurré
superfine.
těžká.

Lidová pomologie, II.

29. Předobrá
máslovka.

:::-,,

3Dr Avranšská.

_.......,.

Zraje v

září,

vydrží do

října,

Francouzská hruška, prostřední velikosti i
velká, až 250 g těžká, většinou táhlého, vejči
lélto tvaru, slabě prohnutého, ke stopce tupě
kuželovitého; bývá až 12 cm dlouhá, 8 cm i;irnká, povrch bývá někdy jemně zhrbolený.
· Kalich jest rohovitý, otevřený, v dosti velké,
mělké miskovité jamce.
Stopka bývá dřevnatá, často až 4 cm dlouhá,
u plodu dužnatá, zdánlivě do špičky vtlačená,
neb lehce na stranu přimáčknutá.
Slupka jest hladká a lesklá, žlutočervená, na
sluneční straně pestře zbarvená, pstruhovitě
tečkovaná, místy objeví se i drobná jeim.ná rez.
V plné zralosti jest velmi vzhledná a lákavá.
Dužnina jest jemná, žlutě bělavá, hojně
šťavnatá, chuti znamenité, lahodně kořenité.
Jádřinec bývá malý, úzce dutoosý, komory
těsné, v nich dosti velká jádra.
češe se pro obchod od poloviny září. uložena
vydrží 3-4 neděle. úplně zrnlá dlouho nevydrží a ztrácí brzy na chuti. Předčasně utržená
nenabývá své jemné chuti. ·
Sti·om roste bujně, tvoří přímou, ne příliš
širokou korunu. Hodí se velmi dobře do stromořadí, Tvar stromu nerozhodu.je, i pro nejmenší tvary je vhodná. Krásně rozvětvuje, vytváří hojně plodonosných ratolestí; řez snáší
dobře. Na kdouli roste zdravě, pro velké zákl'sky a větší tvary a do špatných půd se může
šlechtiti na pláně. Svojí brzkou a stálou plodností jest příslovečná.
V půdě nevybírá, avšak při její veliké plodnosti mají se jí dophiti p udy nejlepší; jest
otužilá a vhodná i pro vyšší polohy. Plody na
stroJllě pevně drží.
Kvete prostředně pozdě.
Jest výborným opylovačem.
špatné vlastnosti: Místy trpí slabě fusicladiem, v suché pudě usýchají špičky stromů a
plody jsou příliš drobné.
Upotřebení: Řadí se k nejcennějším tržním
odrůdám; hodí se také dobře k zaváření a dává
výborné sušené záchuvky.
Synonyma: Dobrá Luisa, Gute Luise von
Av ranches, Bonne Louise ďA vranches, Bonne
<le Languevnl.
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Van ěk :

Lidová pom-0logie, II.

31. Salisburyova.
Zraje v

září,

vydrží do polou

října.

Francouzská hruška, prostřední velikosti, až
280 g těžká. Tvar jest láhvicovitý, většinou
1>tejný, některé plody jsou ke stopce protáhlejší, jiné ke kalichu spíše baňatěj š í. Povrch
hývá zhranatělý, mírně zhrbolený i stlačený.
Kalich bývá otevřený, v malé hrbolaté jamce, často jest jen na úzkém temeni několika
hrbolky obklopený.
Stopky jsou nestejně dlouhé, některé u kořene kroužkovitě zdužnatělé, do špicky plodu
neb v malou jamku vtlačené.
Slupka jest rzí jemně zdrsnělá, jinak zelenavě žlutá, rzivými, znatelnými tečkami hojně
pokrytá, některý plod na slunci s labě zardělý,
na mnohém najde se malá černá skvrna.
Dužnina jest jemná, hojně šťavnatá, výteč 
né, kořenitě navinulé sladké chuti; ze špatné
půdy mívá trpkou příchuť,
Jádřinec bývá plnoosý, komory dlouhé, úzké,
v nich pěkně vyvinutá jádra.
Sklízí se ve druhé polovině září a vydrží 14
až 20 dnů po sklizni.
Strom roste rychle, vyvíjí pěknou jehlanco,·itou korunu, velice hojně se rozvětvuje a jest
nutný častý průklest. Hodí se pro pěstování i
ve s tromořadích. Ze zákrskových stromů jest
n ejvhodnější volně rostoucí zákrsek, na kdouli
šlechtěný. Dobře jest použíti mezišlechtění. Pro
menš~ a pravidelně řezané tvary se méně hodí,
příslušný řez oddaluje plodnost. Jinak plodnost
počíná později, ale jest hojná a stálá.
Stromy nejsou v půdě nikterak vybíravé,
hodí se i pro méně příznivé, otevřené, vysoko
položené polohy, jako částečná náhrada za
Boskovu láhvici, kde se tato nedaří.
Jest dobrým opylovačem.
Kvete prostředně pozdě.
špatné vlastnosti: Mladé stromky za větších
mrazů zmrzají; plody jsou poměrně málo
hvanlivé.
Upotřebení: V nedozralém stavu dá se snadno dopravovati a jest cennou tržní odrůdou.
Synanyma: Malá koruna, Prinzessin Marianne, Princesse Marianne.
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31 . Salisburyova.

32 . Ministr Dr. Lucius.

Tab. XVII.

32. Ministr Dr. Lucius.
Zraje v

září,

vy1:lrží do

října.

Německá hruška, střední velikosti až velká;
bývá as 10 cm dlouhá, 8 cm široká. Tvar jest
ponejvíce krá sně hruškovitý, povrch bývá
zli rbolený.
! • i .1 _i I
Kalich jest otevi"ený, rohovitý, sedí buď na
povrchu plodu, neb v široké mělké jamce.
Stopka jest dlouhá, tlustá a měkká
malé
prohlubince.
•
Slupka jest zelenavě žlutá, později zežloutne, na sluneční straně bývá lehce zarudlá, bez
lesku, velmi četnýnú zřetelnými tečkami poseta, místy a hlavně u stopky bývá jemná rez.
Dužnina jest žlutavě bílá, šťavnatá, hrubozrná, kyprá, více moučnatá, bez zvláštního
aroma.
Jádřinec jest uzavřený, poměrně malý, komory úzké, v nich dlouhá, špičatá, většinou
však nevyvinutá jádra.
češe se v září, svoji chuť nabývá již na
sfromě, je-li tam déle ponechána, a jelikož drží
pevně na stromě, není: větrem shazována. Uzrává postupně, vydrží do konce října.
Strom má vzrůst podobný Dielově máslovce,
nemá však větve tak převislé. Hodí se na zákrskové stromy, šlechtí se na kdouli, na které
dobře roste. Plodonosných krátkých ratolestí
tvoří dosti a není nikdy mnoho k řezání. K docílení řádného ovětvení u tvarovaných stromů
~est třeba napomáhati zářeizy. Rodí záhy a
strom jest dosti úrodný.
V půdách není zvlášť vybíravý, polohy snáší

v

i

drsnější.

Opylovací schopnosti nejsou dosud vyzkoumány. Kvete záhy.
špatné vlastnosti: Přesto, že mnoho kvete,
n ěkdy málo plodů vyvine; jest napadávána
smutnící hruškovou. Pro větší výsadby se nedoporučuje.

Upotřebení: Dopravu snáší v nezralém sta.vu; jest to hospodářská a stolní odrůda, vhod;ná do domácích zahrad.
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Vaněk :

Lidová pomologie. II

Tab.

xvm.

33. Colomaova máslovka.
čti :

Kolomaova máslovka.
Zraje v říjnu.
Belgická hruška, pro střední velikosti, ne jčas
těji vejčitého, na obou koncích uťatého t varu;
mnohdy také končí špičkou tak zúženou, že
vypadá jako by ve stopku přecházela; velké
plody bývají lehce zhrbolené. Váží až 250 g.
Kalich jest otevřený, v malé, jemně zhrbolené jamce.
Stopka j est silná, dřev natá, bývá na špičku
plodu přitlačena, nebo jest v širší, mělké, mírně
zhrbolené jamce.
Slupka jest lesklá, mastuá, světle žlutá, u
stopky zelená; jemné rzivé tečky pokrývají
hustě celý plod, místy jest stříknuta i drobná
rez.
Dužnina - zdá nlivě zrnitá - Jest jemná, šťav 
natá, znamenité, navinule cukernaté, kořenné
chuti. Ze špatné půdy bývá přitrpklá.
Jádřinec jest úzce dutoosý, komory prostra nné, jádra plně vyvinutá.
češe se ke konci druhé poloviny září, od
polou října k jídlu dospívá, dá se 2-3 neděle
udržeti.
Strom roste zdravě, ale mírně, tvoří širnkou,
kulovitou a hustou korunu, vyvinuje hojně
plodonosných ratolestí. Plodnost jest podmíně
na polohou; v teplých, chráněných místech pl odí brzy a hojně, v drsných pozdě a málo.
šlechtěna na kdouli hodí se k pěsfování v jak émkoliv zákrskovém tvaru, roste na této podnoži zdravě, vždy však slabě. Řeže se dloužeji.
Nutno dbáti, aby květné puky, které se tvoří
na krátkých větvičkách, nebyly zkracovány.
Má-li plně uspokojiti vyžaduje hluboké, živné
půdy, místa teplá, chráněná.
Kvete prostředně po zdě.
Jest dobrým opylovačem.
špatné vlastnosti: V mokré a studené půdé
bývá bez chuti; ve štěrkovitých a krutých
jílech usýchají špičky letorostů, plody jsou
drobné, zrnité. V nížinách trpí fusicladiem.
Upotřebení: K dopravě hodí se pouze dobře
balená a nedozralá, později jemná slupka tlak u nesnese. Jes t dobrou stolní a obchodn íl odrůdou.

Synonyma: Coloma's Herbstbutterbirne, Poire des Urbanistes, Urbaniste, Beurré Piquery,
l ouise d'Orlean, Saint Marc.
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33. Co lomaova
máslovka.

34 Dumontova
máslovka.

'.
I

34. Dumontova máslovka.
Zraje v listopadu, vydrží do ledna.
Plod jeist veliký až velmi veliký, tvaru ku-

lovitě tupě kuželovitého, IJOVrchu mírně zhrbo-

leného. Bývá asi 11 cm dlouhá a 9 cm široká.
Kqlich jest malý, otevřený, v široké, mírně
zvlněné jamce.
Stopka jest krátká a silná, do plodu jako
vražená, bývá obklopena znatelnými hrbolky.
Slupka jest jemná, zelenavě žlutá, hojně teč
kovaná; místy jest pokryta hnědými skvrnami,
vypadá jako mramorovaná, na sluneční straně
bývá slabě zardělá. Při úplné zralosti jest
žlutá.
Dužnina jest bílá, velice jemná, rozplývavá,
šťavnatá, sladká, znamenité, zvláštní osobité
chuti.
Strom roste bujně, jest brzy plodný, úrodnost jest uspokojivá. Na kdouli roste, pěstuje
se ve větších zákrskových tvarech.
Pů:dy vyžaduje dobré a teplé, polohy chráněné. Hodí se dobře do domáoích zahrad. Za
příznivých podmínek lze ji pěstovati i jako
polo- a vysokokmen.. Vhodné stanoviště pro ni
jsou stěny a jiná chráněná místa.
Kvete prostředně záhy.
Upotře,bení: Řadí se mezi nejlepší tabulové
a tržní odrůdy.
špatné vlastnosti: Jes ~ dosti náročná.
Synonyma: Beurré Dum0>nt, Dumonťs Butterbirne.
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Vaněk : Lidová pomologie, U.

35. TonQreská hruška.

35. Tongreská hruška.
Zraje v

říjnu,

vydrží do listopadu.

Belgická hruška, veliká, jednotlivě až Telmi
\ cliká, bývá až 400 g těžká.
Tvar j est hruškovitý, bývá stlačený, ploše
1hrbolený i zhranatělý, mnohdy poblíže stopky jako rýhovaný. Vyskytují se plody až 12
l'ID dlouhé a 9 cm široké.
Kalich bývá malý, polootevřený, z rohovitých úštů, vězí v širší, mírně zhrbolené jamce.
někdy i chybí.
Stopka jest dřevnatá, zakřivená, na špičku
plodu přitisknuta, často i zdužnatělým svalem
splývá celá neb alespoň jednou stranou v plod.
Slupka jest hladká, místy jemně zdrsnělá,
málo lesklá, krásně zlatožlutá, na sluneČl1i
straně oranžová, krá sně začervenal& Celá jest
poseta velkými, rzivými, uprostřed šedými
tečkami; místy jest rozstříknuta drobná, bronzová rez, mnohé plody bývají i zcela rzí pokryté.
. I .· I i I
Dužnina bývá zažloutle bělavá, jest zdánlivě zrnitá, ve skutečnosti úplně jemná, zcela
rozplývavá, velice šťavnatá, sladká a pikantně
navinulá., znamenité příjemné chuti.
Jádřinec obklopuje velice jemná zrnina, jest
clutoosý, komory prostranné, jádra dobře vyvinutá.
Uzrává podle počasí, některý rok již v druhé polovici října, jindy počátkem listopadu,
vydrží 3-4 týdny.
Strom roste mírně, větve se sklánějí; obrůstají hojně krátkými plodonosnými rafolestmi, slabší l etorosty končí obyčejně květnými
poupaty. Nejvhodnější jsou zákrskové stromy
ve tvaru jakémkoliv, každému se přizpdsobí ;
řez normální. V dobré půdě roste na kdouli
dobře, do půdy špatné používá se mezišlechtění nebo šlechtí se na pláně, zvláště pro velké
tvary. Plodí velmi záhy, hojně a málokdy
zcela vynecháTá.
Vyžaduje dobrou, živnou, hlubokou půdu a
chráněné místo. Náročná na půdu i polohu.
J est dobrým opylovačem.
Kvete prostředně záhy.
špatné vlastnosti: Snadno ve dřevě zmrzá.
Upotřebení: Jest to prvotřídní tabulová odrůda. Vyznačuje se vzhledem i jakostí.
Synonyma: Bime von Tonirre, Beurré Durondeau, Poire de Tongre.
-
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Tab. XIX.

36. Hájenka.
Zraje v

říjnu.

Belgická hruška, nadprostřední velikosti až
veliká, dosahuje až 800 g váhy.
Tvar vejčitý, povrch vždy pěkně stejnoměrný;
bývá průměrně as 10 cm dlouhá, 8 cm široká.
Kalich jest otevřený, bývá buď v miskovité
mělké jamce, neb pouze na úzkém, poněkud
šikmém temeni, obklopen jemnými hrbolky.
Stopka jest dřevnatá, l eh ce zahnutá, v pravidelné jamce.
Slupka jest hladká, pěkně žlutá, strana slunc~m ožehlá bývá žíhané éervená; hrubší tečky
pokrývají hustě plod, který bývá jemnou rzí pokryt a u kalichu tvoří hustý pavlak.
::ilabě voní.
Dužnina jest bílá, zd.í.nlivě zrnitá, velice
jemná, hojně šťavnatá, chuti výtečné, sladké,
al'omatické.
Jádřinec jest úzce dutoosý, komory poměrně
malé, jádra pěkně vyvinutá.
češe se asi ke konci září, po očesání brzy
k jídlu dospívá, uzrává a.>i po 14 dnů.
Plody nesmí se nechati na stromě zežloutnouti, neb nejsou luh chutné a nutno česání
podle počasí v y.:>li imouti.
Strom roste polobujne, pf>kně do výše, vytváří zvolna korunu se slabšími větvemi, které
pod tíhou plodů rozklesávají. Nejlépe sázeti
stromky zákrskové v jakémkoliv tvaru. Na
kdouli špatně se dah, roste, ale téměř nenarůstá a na kdouli se hodí Jedině pro nejmenší
tvary. Jinak vždy se šlechtí na pláně; ani na
tom však příliš neroste.
Plodnost počíná záhy a jeist stálá. Řez vyžaduje dlouhý, potlzimnim řezem se musí délka
dřeva více zkracovati, aby se plodonosné dře
vo příliš neprodlužovalo. Daří se jen v nejlepších, živných, teplých půdác h, i ve vyšší,
avšak chráněné poloze.
Jest špatným opylovačem.
Kvete prostředně záhy.
špatné vl astnosti: Vítr plody velmi shazure
a dřev o, list i ovoce trpí fusikladiem.
Upotřebení: Pro zasílálll hodí se ihned po
sčesání; jest to výborná stolní hruška, velmi
tlobře placená.
Synonyma: Dřevobarvá máslovka, Máslovka
lesní, Ilolzfarbige Butterbirne, FQD.dante des
Bois, Beurré Spence, Liegel's Deohantsbirne.
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V~ěk : Lidová pomologie, II.

Tab, XX

37. Boscova láhvice.
(čti: Boskova láhvice.)
Zraje v říjnu - listopadu,.
Belgická hruška, nadprostřední velikosti
i velká, až 50()-700 g těžká.
Tvar jest dlouhý, láhvicovitý, v kališní polovině baňatý, ke stopce pěkně prohnutý; povrch jest zhrbolený, u některých plodů temeno
ploše zhranatělé a šikmé, průměrně bývá asj
12 cm dlouhá, 7 cm šir<>ká. Kalich jest otevře
ný, někdy i úplně chyM, bývá podle tvaru plodu
buď v jamce široké, dosti hluboké a zhrbolené,
nebo se rozkládá na zhrboleném temeni.
Stopka jest nestejně dlouhá, dřevnatá, na
úzkou špičku plodu jako přitlačená, nebo sedí
v malé hrbolaté jamce.
Slupka jest hladká, zdrsnělá, bronzově rezovitá, hrubší tečky jsou po celém povrchu roztroušeny, ve rzi se ztrácejí~
Dužnina jest velice jemná, pikantně kofonitá, sladká a úplně rozplývavá,
Jádřinec jest dutoosý, komory prostranné,
v nich poměrně malá jádra.
češe se koncem září nebo počátkem října ,
za 2-3 neděle dospívá k jídlu a dá se do poloviny listopadu i déle uchovati.
Strom z mládí roste bujně, při nastalé plodnosti vzrůst ochabuje, velikých rozměrů nenabývá. Rozv.ětvuje se ve vysokou, pěkně jehlancovitou a řídkou korunu, větve pod tíhou plodú
se sklánějí. Hodí se dobře do stromořadí. Pro
zákrskové str<>my osvědčuje se jedině ve vět
ších tvarech šlechtěných na pláněti nebo s použitím mezišlechtění. Přímo na kdouli živoří.
Řeže se prostředně dlouze, dosti špatně rozvět
vuje, musí se pomáhati zářezy. Jest velmi vhodná k přeroubování méněcenných odrl°td. Plodí
stále, ne přílišně. Libuje si v hlubších, obdělá
vaných půdách, spokojí se i s méně příznivou
polohou. Ovoce drží dosti dobře na stromě.
Názory o qpylovací schopnosti nejsou dosud
jednotné, podle dosavadních zpráv bude asi
dobrým opylovačem,
Kvete pozdě.
špatné vlastnosti: V krutýah mrazech mladé
stromky zmrzají; na půdy jest dosti náročná.
Upotřebení: Dopravu snáší dobře, jest to
znamenitá vývozní hruška, velice na trhu hledaná a dobře placená.
Synonyma: Bosc's Flaschenbirne, Calebasse
Bose, Alexandrovka, Kaiserkrone, Kaiser Alexander, Beurré ď Apremont, Císařská k<>runa.
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37. Boscova
láhvice.

38. Baquetova máslovka.
čti:

Baketova máslovka.
Zraje v říjnu.

Plod jest veliký, až 600 g i více těžký, tvaru
podlouhlého, baňatého, ke stopce zúženého.
Povrch bývá nestejně zhrbolený, témě zkosené; jest asi 12 cm dlouhý, 9 cm široký.
Kalich jest otevřený, v širší zhrbolené jamce, úšty jsou rozdílné, se suchými špičkami.
Stopka jest nestejně dlouhá, mírně zakři
vená, bývá buď na špičku jako přitlačena, nebo postranním hrbolem na stranu přimáčk
nuta.
Slupka jest hladká, málo lesklá, v úplné
zralosti žlutá, celá poseta rzivými pihami; také
vyskytují se i rzivé skvrny, které na některých
plodech bývají i značnější.
Dužnina jest bělavá, dosti jemná, hojně šťav
natá, chuti sladce navinulé, málo kořeněné.
Jádřinec jest obklopen hrubší zrninou, má
dutou osu, pouzdra velká, v nich zpravidla nevyvinutá jádra.
češe se v druhé polovině září, k jídlu brzy
dospívá, dlouho nevydrží; při zrání voní.
Strom tvoří mohutné, rozložité, nepravidelné
koruny. Nejvhodnějším tvarem jest keřový
zákrsek, '.n.d, : kdouli šlechtěný, ale i pro jiné
tvary možno ji doporučiti. Řez jest nutno omeziti na nejnutnější a řezem dopomáhati jen
k správnému tvaru stromů. Na těchto rodí až
obrovské plody a to velice brzy a hojně.
Kvete prostředně záhy.
Opylovací schopnosti nejsou dosud vyzkoui<eny.
· i
Na půdy není náročná, polohu žádá proti
větrům chr áněnou.

špatné vlastnosti: Vzrůst jest křivý, velice
roz.kleslý.
Upotřebení: Jest to stolní odrůda, která pro
svoji velikost a vzhlednost i na trhu by nalé'l ala odbytiště.
Synonyma: žbernice, Beurré Baquet.
nespořádaný,
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Vaněk:

39. Ezée-ská.
Zraje v

Lidová pomologie, ll.

39. Ezée-slcá.

říjnu.

..

Francouzská hruška, dosti veliká, až 290 g

..

těžká.

Tvar převládá válcovitý, uprostřed plodu
proláklý, ke kalichu i stopce nejstejně zhranatělý.

Kalich jest otevřený, v mělké, miskovité nerovné jamce, na širokém temeni plodu.
Stopka jest nestejná, dřevnatá, také i různě
a nestejně do plodu vtlačená.
Slupka plodu k {'ídlu dospívajfoího stává se
kluzkou, pěkně zež outne, strana sluncem ožehlá bývá sytěji žlutá, někdy i červeně nadechlá,
celá poseta hrubšími tečkami, místy jest roztroušena drobná rez. Povrch plodů bývá ploše
zhrbolený a stlačený.
Dužnina jest zdánliv ě zrnitá, jest však jemná, velice šťavnatá, chuti dobré, sladké, lehce
kořenité, s navinulou příchutí.
Jádřinec mívá osu plnou, komory dosti prostranné, v nich většinou nevyvinutá jádra.
češe se v druhé polovici září podle počasí,
dosti brzy dospívá K jídlu a většinou se musí
as do 14 dnů spotřebovat i. Někdy vydrží až do
poloviny listopadu, což její cenu zvyšuje.
Strom z mládí roste bujně, zdravě, pěkně do
výše a rozvětvuje se v pěknou jehlancovitou
korunu. Hodí se velmi dobře pro zákrskové
stromy ve všech tvarech na kdouli šlechtěných.
Daří se na ní zcela dobře a vyznačuje se velkou a brzkou plodností; pro velké tvary jest
prospěšnější použíti za podnož pláně.
Půdy vyžaduje dobré, teplé, v poloze proti
větrům chráněné. Jakost dužniny závisí v prvé
řadě na půdě, jest nutno ji občasným hn ojením
zlepšovati a zároveň i vzrůstu napomáhati.
Jest dobrým opylovačem.
Kvete záhy.
špatné vlastnosti: Za nepříznivých poměrii
vyrostlé plody míva jí dužninu hrubě zrnitou
a chul prostě nasládlou; jest to značně náročná
odrůda.
Upotřebení:

Dopravu snáší v nezralém stavu,
na trhu pro svůj tvar a pěknou barvu jest
dobře prodejná.
Synonyma: Gute von Ezée, Bonne d'Ezée.
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Tab. XXL

40. President
Roosevelt.

l

40. President Roosevelt.
čti:

President Rusv elt.
Zraje v říjnu

Hrnška značně veliká, dosahuje až 40 cu1
objemu, váží pH prí'1 měrné velikosti as 650 g
Tvar jest zdánlivě kulatý, ponejvíce elipsovitý, až 14 cm v průměru; tvar mění se jen potud, že některé .ŤSOU kratší a při stopce více
uťaté, jinak podobá se hod ně Hájence.
Kalich jest velký, otevřený, často poškozený,
v zapadlé, mělké, mírně zln·holené .řamce, 11Pbo
s<>dí na povrchu plodu. Obkališí b ývá někdy
po délce rýhované.
Stopka jest silná, dřevnatá, as 3 cm dlouhá,
u plodu zduřená , v nepatrnou jamku do zkosené špičky jako vtlačená, často přechází jednou stranou v piod. Vyskytují se plody s kratším i stopkami, které se pl'emě 11u.ií v zdužnatěl ý
zával a nabývají tvaru a vzhk<lu k<louli.
Slupka jest hladká, jemná, málo kluzká,
S'' ětle žlutá , lo sosově růžově zbarvená , na sluneční straně rumělkově červeně skvrnitá. Po
celém plodu rozptv lují se ho.f nč. av ~a k nernípadn~ velmi jemné, rzivé i červené, žlutavě
ov10ubcné tečky.
Dužnina jest bělavě žlutavá, dosti jemná,
zdánlivě zrnitá, zcela se nerozplývá, bývá spíše mazlavá, šťavnatá, chuti na vinule sladké,
ne patrně kofonité.
Jádřinec dlouhý, hrubší zrninou obklopený,
ir.á úzkou dutou osu. Komory jsou p rost ranné,
v nich pěkně vyvinutá, krátce špičatá jádra.
Půdy žádá ty nejlepší, polohy f'hráněné.
Zraje od polovice do konce října; při tom
libě voní. Dlouho n evydrží.
Strom roste spoře, dobře ro zvětvuje, Hodí se
jed ině pro pěst ování zákrskov ých stromů ve
všech tvarech, na kterých dof'ilu ie se výstavních pl odů. Pro větší tvary šlechtí se výl1radně
ua pláně, u středních používá se mezišlechtění,
malé šl echtí se přímo na k<louli. Krátké plodonoše t v oří téměř bez řezu a vyžaduje občasným kratším řez em zmladiti. Plodí velmi
záhy a hojně a jest nutno plody protrhati.
šeiny, Kvete záhy.
Špatné vlastnosti: Není ještě mnoho známá a
vyzkou~ená.

Upotřebení: K dopravě musí se pečlivě baliti,
ka žd é místo hnědne; jest to odn°1da stol ní, která
velikostí a krásným zbarvením uchvátí.
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41.

Křivice.

Zraje v listopadu, vydrží do prosince.
Francouzská odrůda. Plod jest veliký až velmi veliký, 300-500 g těžký; na zákrskových
stromech docilují se až 700 g těžké. Tvaru j e
vysokého, plného, ne jširšího o Y:í u kalicha, ke
stopce ná padně zahnutého; některé jsou tvaru
pravidelného, hruškovitého; bývá a si 12 cm
dlouhá, 7112 cm široká.
Kalich jest otevfoný, malý, s úšty vztyčený
mi, nestejně dlouh ými, v mělké, malé, mírnč
zhrbolené jamce.
Stopka bývá n est ejná, vždy však krátká, vět
šinou zdužnatělá a silně iahnutá , jakoby do
plodu šikmo vtlač e n á.
Slupka jest pevná, málo lesklá, v plné zralosti sytč žlutá, na s luneční straně krásně čer
vená, ožehlá; rzivé t eč ky pokrývají plod, větší
rzivé skvrny · objevují se zvláště u kalicha· a
stopky.
Dužnina j est žlutobílá, chuti závislé na stanovišti; za příznivých podmínek jest jemná,
hojn ě šťav natá, chuti výborné, sladce kořenité.
JádHnec jest obklopen hrubší zrninou, mívá
ponejvíce osu plnou, pouzdra .řsou krátká, dosti
prostranná , v ni ch jsou velká„ hnědá jádra.
češe se koncem zá ří - dlouho ponechaná na
stromě řepovatf; zraje v listopadu, vydrží až
do konce prosince. Poměrně málo lmiličí.
Strom tvoH pěkné jehlancovité štíhlé koruny.
Hodí se i do st řežených s tromořadi.
Plodnost začíná velmi brzo a jest vždy hojná
Zvláště pro zákrsk ové stromy všech tvarů jest
velice vhodná. Pro zákrsky a velké tvary šlechtí se na pláně; pro malé tvary používá se mezišl echtění, neboť šl ec htěná přím.o na kdouli se
nedaří a pro svoji n eobyčejnou plodno ~t brz y
chřadne a h r ne. Každému tvaru l ehce se při 
způsobuje; k fozání n ení nikdy mnoho. Vyžaduje ob čas né zmlazení
Půdy vyžaduje p ísčitohlinité, výhřev n é, polohy slunné, proti větriim chráně né; jinak j est
strom v nárocích pomě rn ě skromný a otužilý
Kvete prostř-ed ně záhy.
Jest dobrým opylovačem.
špatné vlastnosti: Z chudých, mokrých a těž
k ých půd je i"epovitá, bez chuti.
Upoti"ebení: Pro svoje <lobré vlastnosti hodí
se pro obchod. Dopravu snáší dobře. .
Synonyma: Clairg~au's Butterbirne, Beurré
Clairgeau, Křivka , Křivule, Fajfka, Kler žovka.

50

42.

láhvice

Křivice.

Tab. XXU.

42. Láb vice královská.
Zraje v

říjnu-listopadu.

Hruška značně veliká, někdy až obrovska,
býYá 16 cm dlouhá, 9 cm široká.
Tvar jest láhvicovitý, velice protáhlý, pěkně
zaokrouhlený, ke stopce značně z úžený a prohnutý, končí úzkou špicí.
Kalich jest malý, otevřený, často neúplný,
z úštů nestejně dlouhých, sedí v mělké pravidelné jamce, neb také na povrchu plodu, obklopen hrbolky.
Stopka střední délky, dosti silná, často i
zdužnatělá a zhrbolená, jest v mělkou, těsnou
jamku vtlačena, neb zdužnatělým závalem pře
ch ází v plod.
Slupka jest hladká, lesklá, zel eně žlutá, na
sluneční straně slabě začervenalá, hnědě ožE>hlá a z větší části rezavá.
Dužnina jest žlutobílá, málo šťavnatá, hrubozrná, bez zvláštního aroma; v chudých pů
<lúch má značnou granulaci.
Júdřinec jest vyvinutý, poměrně malý, J,.omory dlouhé, jádra zakrnělá.
Zraje koncem října, nenechá se dlouho
udržet.
Strom roste prostředně silně, zdravě, tvoří
Hdké, jehlancovité vysoké koruny, které obr ůs tají hodně plodonoši. P ěstuje se jedině na
zákrskových stromech, na stanovišti proti vetri'im chrúněném. Pro malé tvary může se
šlecht iti na kdouli, roste na této velice spo ře ;
jinak j est lépe použíti za podložku pláně,
zvlá ště pro větší tvary. ilez snáší dobře. Plodonoše tvoří krátké, v pozdějších letech není
na ni téměř co řezati. Strom jest velmi úrodný.
Nutné jest str-ední větve hlubším řezem zdržovati, tvaru všemožně napomáhati, jinak vyroste jako topol.
Jest dobrým opylovačem.
Kvete pros tředně záhy.
špatné vlastnosti: Plody velmi se stromů
padají, chuť jest podřadná .
Upotřebení: Jest to hrušeň imponující velikostí více pro okrasu zahrady a stolu.
Synonyma: Calebas Carafon, Calebasse Monstre, Van Marums Flaschenhirne, Beurré van
Mar um.
Jest zaměňována s hruškou Fételovou (Calebasse Abbé Fétel).
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43. Le Brunova.

'

(čti: L' Brenova.) Zraje v říj nu.
F rancouzská hruška, veliká až velmi veliká,
také i 450 g těžká.
Tvar plodu jest válcovitý, k e stopce většinou
po jedné s traně prohnutý, po druhé rovuý neb
vydutý, ploše a nenápadně zhrbolený, ke stopce
končí šil·;!, uťatou šikmou š p ičkou . Pr1'1měrně
bývá asi 13 cm dlouhá a 71/:i rm široká.
Kalich jest polozavřen ý, v malé , těs né, jemn ě
hrbolaté jamce.
Stopk a bývá ohnutá, d řevnatá, do úzké malé
jamky v tl ačená , nebo hrbole m na stranu při
m áčknutá a tím jamku př e vyš uj e ; čas to se
táhne po Jedné struně po délce plodu mělká
rýha.
Slupka jest l esklá, jaksi d o lí,č kovatá, světl e
zelenavě žlutá, ve stínu zelená, výjimečně ' na
s lun eční straně i lehce zarudlá.
R zivé tečky
pokrývají l1 ustč celý plod, blíže kalicha a stopky bývá slupka lehce pokrytá rzí, která se
často objeví i jinde. Plod voilÍ.
Dužnina jest jemná, šťavnatá, dobré, sladce
navinulé kořenité chuti.
JádHnec má osu dutou , komor y prostranné,
dlouhé a ú1ké a v nich nestejn ě vyvinutá jádra.
Uznivá podle počasí od počá tku do poloviny
říjn a, v chla dném skl epě uchovaná vydrží do
konce října i déle.
Strom má vzrůst bujný; koruna jest široce
jehlancovitá; po kmenu a starších větvích bývá
kůra zdrs nělá a rozpraskaná; choroba to však
n ení a dalšímu vývoji to vi1bec nevadí a po
letech se úkaz ztrácí. boporučujei se pro zákrskové str omy na kdouli šl echtěná, na které zd ravě roste. Silné výhony musej í se be dlivým zaštipováním a pHslušným fozem přeměniti
v plodonosné dřevo, které ve s táří r ádo odumírá ;
proto musí býti pamat-Ováno na náhradní l e torosty . Plodnost počín á pozd ěji , bývá hojnú,
nikdy přespřílišná, vždy však stejnoměrná.
Plidy vyžaduje hluboké, t eplé a phměř eně
vlhké polohy před větry chráněné.
Jest dobrým opylovačem.
Kvete prostředně záhy.
špatné vlastnosti: V nevhodných půdá ch
špatně plodí, usýchají listy nebo t rpívá žloutenkou listů. Vítr snadno plody shazuje.
Upotřebení: Dopravu v nezralém stavu dobře
zabaleina snáší dobře, pro svůj vzhle d a dohrou chul jest hledanou stolní odrůdou.
Synonyma : Le Brunn, Beurré Le Brunn
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44. Chameuská.

45. Bachelierova
máslovka.

Tab. XXIV.

44.

čti: šarneská. -

Charneuská.

Zraje v zélří, vyd rží přei.s říjen.
BeJgick á hruška, dosti veliká, as 280 g tčžká,
ponejvíce stejného, táhlého tvaru; povrch jest
nestejný, mírně zhr bolený, ke kalichu i zhrauatělý; bývá as 10 cm dlouhá, 7 cm široká.
Kalidt jest široce otev řený, v miskovité, po
okraji zhrbolcné jamce, na zhranatělém temeni
plodu, které b ý,•á často šikmé.
Stopka jest dřevnatá, do špičky plodu v mdlou jamku vtlačená, někdy také hrb olem na
stranu přimáčknutá.
Slupka {·est hladká, barvy zelenavě žl uté.
Některé p ody mají sluneční stranu skvrnitě
ožehlou, nebo leh ce žíhaně zarděl ou; světle
rzivé tečky pokrývají nenápadně a hustě celý
plod, kolem kalich u a stopky jest roztroušena
hrubší rez.
D užnina jest bílá, do žlutavn se měnící, v plné
zralosti překypuje šťavou, jest zcela rozplývavá a vyniká výbornou kofon itou chutí.
Jádřinec jest dl ouh ý, poměrně iízký, komory
stěsnané, v nich vyvinutá jád ra.
Pro ohcl1od se sklízí ve druhé polovině září
ve h rdém stavu, k jídlu dospívá asi za 14 dnů
a vydrží 3-4 týdny. Jinak lze úplně vyspělé
plody protrhávati, neboť ponechávají-li se příliš
dlouho na stromě, nemaf·í tak lahodné chuti.
Strom roste z mládí ve mi bujně a rych le, tvoří vysokou, úzkou, řídce větevnatou korunu ;
větve se pod tíhou plodů sklánějí a koruna
musí se vhodným řezem upravovati. Do stromořadí lze sázeti jen stromy s vysokým kmenem.
Na kdouli špatně roste, pro větší tvary šlechtí
se na pláně, pro malé na kdouli s použitím
mezišlechtěn.í. Musí se však pilným linojením
vzrůstu napomáhati. Řez používá se normální
a u vysokých stromů pravidelnost koruny dociluje se hlubším seHznutún středních větví.
Ploditi počín á záhy po v ýsadbě a zřídka kdy
zcela vynechá.
Stromy prospívají zvláště v dobré, tepl ejší
půdě, před větry poněkud chráněné, třeba i ve
vyššf poloze.
Dobře opyluje. Kvete prostředně záhy.
š patné vlastnosti: V krutých zimách namrzá.
Upotřebení: Dopravu snáší po sčesání, pokud
Jest tvrdá; na trhu nalézá dobrého odbytu,
hodí se pro sh'U i kuchyň a k sušení jest
výborná. Znamenitá hruška tržní a vývozní.
Synon yma : Ffkovka, Kost liche vo n Charne u,
Fonda nte de Charneu, Legipont , Beur ré d e
Waterloo, Desirée, Duc de Brabant, Jamin.
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46. Eva Baltet.

45. Bachelierova máslovka.
čti: Bašelierova máslovka.
Zraje v listopadu, vydrží do prosince.

Plod velký až velmi vitlký, jest asi 11 cm
dlouhý, 8 cm široký.
Tvar má pravidelný, hruškovitý, bývá buď
ke stopce hruškovitě protáhlá, nebo také má
tvar plný, kuželovitý; povrch bývá zhrbolený

i zhranatělý.

Kalich jest otevřený, malý, úšty jsou špičaté,
sedí v malé, dosti hluboké, žebérkaté jamce.
Stopka jest prostředně dlouhá, silná; jest
málo zahnutá, do plodu, často i do masitého
závalu vtlačená.
Slupka jest hladká, zelená, ve zralosti citronově žlutá, na sluneční straně slabě začerve 
nalá, hojně tečkovaná a dosti rezovitá.
Dužnina jest bílá, pod slupkou zelenavá,
šťavnatá, rozplývavá, dobré, význačně cukernaté chuti.
Jádřinec jest hrubší zrninou obklopený, komory má malé, které obsahují hnědá, menší
jádra.
češe se co nejpozději, nabývá na jakosti a
muže se trhati i když strom již nemá l istů.
StrClm roste silně, tvoří sevřené, pěkné ko runy; hodí se pro zákrskové stromy ve všech
tvarech. Na kdouli roste slaběji, jest možné na
ní šlechtiti pro všechny tvary, musí se však obděláváním a hnojením vzrftstu napomáhati.
Řez vyžaduje prostředně dlouhý; jakmile se
však dostaví plodnost, jež jest vždy hojná, není
toho k řezání nikdy příliš mnoho.
Půdy vyžaduje dobré, živné a výhřevné; chráněné a teplé stanoviště.
špatné vlastnosti: Náročná odrúda.
Opylovací schopnosti nejsou dosud prozkoumány.
Kvete záhy.
Upotřebení: Jest to velice cenná, tabulová
hruška.
Synonyma:: Bacheliers Butterbirne, Beurré
Bacheliér.
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47 . Poiteau-ova.

Tab. XXV.

46. Eva Baltet.
Zraje v

říjnu.

Plod jest velmi veliký, až 14 cm dlouhý a
13 cm široký.

Tvar j est nepravidelný, pln ý, hrbolatý.
Kalich jest tupý, nepravidelně (podle hrbolku) uzavřený, v hrbolaté, často značně hluboké
jamce, u některých plodů hývá v jamce rezivost.
Stopka jest tlustá, pružná, s dužnatými midory, 1-3 cm dlouhá, hluboko do plodu vražená. Okolí stopky bývá rovněž žebernaté. Stopku
také u jednotli vý ch plodů bývá šikmo do plod1\
vtlačenu.

Slupka jest tenká, světle žlutá, jemně ojíně
ná, s četnými rezovitými tečkami, které se ně
kde rozšiřují v celé skvrny. Na sluneční straně
_je karmínově červeně skvostně zbarvená, a
když zežloutne, skýtá báječný pohled.
Jádřinec jest poměrně malý, má kratší, širokou a dutou osu, komory malé, jádra úplně vyv inutá, černohnědá , dosti četná.
Dužnina jest bílá, jemná, rozplývavá, šťav
natá, chuti sladké, aromatické.
Jest vhodná jedině pro zákrskové stromy.
Pro velké tvary šlechtí se na pláně, pro zv lášť
dobré půdy a malé tvary na kdouli. K pravidelnému tvaru musí se napomáhati l·ezem,
rovněž tak k docílení ovětveni zářezy nad
očky. Dospěje-li strom k plodnosti, není nikdy
mnoho k řezání; plodonoše tvoH krátké.
Jest dobrým opylovačem.
Kvete prostředně pozdě.
špatné vlastnosti: Dřev o snadno namrzá, vítr
plody snadno shazuje.
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47. Poiteau-ova.

r

čti: Poatova.
Zraje koncem října - začátkem listopadu.

I

Belgická hruška, dosti velká, až 420 g těžká,
tvaru nepravidelného, od středu plodu často
náhle prohnutě se zužující; průměrně bývá asi
12 cm dlouhá a 8 cm široká.
Kalich jest otevřený, malý, v mělké, hrbolaté
jamce. Od kalicha se táhnou mírné hrany,
zvliiště u velikých plodiL Temeno je úzké.
Stopka jest krátká, dřevnatá, dosti silná, do
hluboké, těsné ja mky vtlačená, nebo sedí na
povrchu plodu a je hrboly objata.
Slupka jest zeleněžlutú, hladká, někdy sluneční strana ožehnutá, celá rzivě tečkovaná a
skvrnitá.
Dužnina jest zelenavě bělavá, velmi jemná,
hojně šťavnatá, chuti sladké, navinulé, dosti
dobré. Nebývá vždy uspokojivá.
Jádřinec jest obklopen jemnou zrninou, má
dutou osu, komory jsou úzké a dlouhé, jádra
z větší části bývají nevyvinutá.
češe se co nejpozdě,ji, nabývá tím lepší chuti,
zraje postupně, po úplném dozrání dlouho nevydrží, hniličí. Předčasně utržená bývá vodnatá.
K jídlu dospívá kolem 20. října.
Strom ro~te zcela zdravě, tvoří pěk·né jehla ncovité koruny, hojně rozvětvuje. Na vysokoi polokmenech lze ji sázeti i všude podél silnic. Pro zákrskové stromy šlechtí se na kdouli.
Pro tvary jest velice vhodná. Řeže se prostřed
ně dlouze, slabé větévky se neřezají. Jest záhy
a vždy úrodná.
Daří se v jakýchkoliv půdách, nejsou-li pří
liš suché; snáší dobře chladné, avšak proti
drsným větrům chráněné polohy.
Jest dobrým <Wylovačem.
Kvete prostředně pozdě.
špatné vlastnosti: Hromadné uzrávání a malá
trvanlivost plodů. V su chých půdách moučnatí.
Upotřebení : Dopravu snáší v nezralém stav u,
zraje v době, kdy kvalitní ovoce jest v dostateč
ném množství na trhu; pro svoji zelenou barvu
není oblíbená a proto, ačkoliv jest dobrá, v ysazuje se poměrně málo.
Synonyma: Nová z Poiteau, Neue Poiteau,
Nouveau Poiteau.
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48. Pitmastonská.
ť

Tab. XXVl.

48. Pitmastonská.
Zraje v říjnu.
Anglická hruška, velmi veliká, váží až 740 g,
St kordonů 800 g i více.
Tvar plodů bývá baňatý, některý tupě vejčitý, jiné jsou o něco delší, nebo zase k e stopce více protáhlé, kuželovité, nebo po jedné
straně lehce prohnuté, se špičkou téměř ve
stopku se tratící a s užším temenem. Povrch
jest mírně zhrbolený, po délce n ěkterého plodu táhne se mělká rýha.
Kalich jest pootevřený, v hrubě zhrbolené,
rozdílně hluboké a široké jamce.
Stopka jest nes tejně dlouhá, přechází po jedné straně v plod, nebo jest do špičky plodu
v malou jamku vtlačena .
Slupka jest v plné zralosti krás ně žlutá,
u stopky zelená, celá jest pokryta te čkami;
místy vyskytují se rezovité skvrny.
Dužnina zdá se zrnitá, jest ale jemná, hojně
šťavnatá, chuti navinule sladké, dobré. Z nevhodné, zvláště studené půdy bývá pl-itrpklú.
Jádi'-inec jest dutoosý, komory dlouhé, v nich
dlouhá, zašpičatělá jádru..
češe se počátkem října, k jídlu dospívá asi
během 14 dnů, nechá se asi 3 n e děle udržeti.
Přednost má tu, .ž e ocli jádřince nehniličí, jako
u většiny hrufok. úpln ě žlutá ztrácí na chuti.
Strom má vzrůst bujný, zdravý, vyvíjí pěkně
do výše rostoucí koruny, které se l'.-ídce rozvět
vují a pod tíhou plod\1 sklá nějí. Jedině vhodné
jsou zákrskové stromy. Pro menší tvary šlechti
se na kdouli, při jejím bujném vzrůstu musí se
při řezu opatrně postupovati, aby se plodnost
neoddalovala. Pro větší tvary používá se mezišlechtění, nebo šlechtí se na plá ně. Ř eže se
střídavě, aby plodonosné ratolesti se neprodlužovaly a zmlazovaly. Plodí později, nikdy příliš
mnoho. V době kv ětu není příliš choulostivá.
Půdy vyžaduje hluboké, velmi živné, tepli.
dostatečně vlhké, polohy snáší i vyšší, musí ale
býti teelé, chráně;pé.
Jest spatným opylovačem. Kvete pozdě.
špatné vlastnosti: Plody z nevhodného stanoviště jsou nechutné.
Upotřebení: Dopravu snáší ihned po otrhání;
pro svoji velikost, krásný vzhled a znamenitou
chul řadí se k nejlepším stolním, vždy dobře
placeným odrůdám.
Synonyma: Angoulémská Williamova, Pitmaston's Herzogin, Duschesse ď Angouléme de
Williams, Pitmaston Duchess, Williams Herzogin von Angouleme, Diuszesa Williamsa (pol.).
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Tab. ·,XXVII.

49. Douillardova.

listopadu.

Francouzská hruška, střední · velikosti až
velká; bývá asi 10 cm louhá a 7 cm široká.
Tvar jest hruškovitý, ke stopce značně zúžený, povrch zLrbolený, často i zhranatělý.
Kalich jest rohovitý, uzavřený v mělké a
malé, nepatrnými hrbolky obklopené jamce.
Stopka jest prostřední délky, slabší, do špič
ky plodu v nepatrnou jamku vtlačená, ojediněle také zakřivená a na stranu přimáčknutá;
"·yšší strana plodu převyšuje zdužnatělý konec
stopky.
Slupka jest hladká, světlezelená, ve zralosti
zelenavě žlutá až jasuč žlutá, hojně hnědými
tečkami posetá, kolem kalichu i stopky, místy
i jinde bývá rzí pokrytá a tím zdrsněl á.
Dužnina jest žlutavě bílá, velmi šťavnatá,
jemná, velice chutná, kořenná.
Jádřinec jest dutoosý, komory dosti velké,
prostranné, jádra jsou vyvinutá, špičatá a černá.
Zraje koncem října až koncem listopadu.
K vůli vývinu plodt1 jest nutno ihned po odkvětu holátka protrhati.
Strom roste silně, zakrsle, tvoří z mládí sevřené, nepravidelné koruny, které později se
odklánějí. Dobře rozvětvuje. MožM jej vysazovati ve tvaru jakémkoliv, nejvhodnější jsou
však zákrskoYé stromy všech tvarú; za přízni
Yých podmínek roste na kdouli dobře, jest záhy
a velmi úrodný. Plodnost bývá vždy uspokojivá. Po velké úrodě potřebuje občasné hlubší seříznutí, zmlazeni.
f{ez vyžaduje kratší.
Plidu vyžaduje dobfo obdělávanou, hlubokou, snáší i vyšší polohy; dřevo, jakož i kvě
tenství jsou vuči mrazům a nepohodám značně
odolné. Pro domácí zahrádky jest zvlášť vhodná.
Kvete prostředně záhy.
Opylovací schopnosti nejsou dosud vyzkoušeny.
špatné vlastnosti: Není ještě mnoho rozšíře
ná a doposud žádné vážné závady nejsou známy, aby se od výsadby upouštělo; naopak, při
cházejí zprávy doporučující ji k rozšiřování.
V suché chudé půdě trpí jako všechny hrušky
granulací.
UpoUebení: Jest to prvotřídní tabulová odrlida.
Synonyma: Alexandrine Douillard, Douillard.
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50. Mari e Loui se.

50. Marie Louise.
Zraje v říjnu, vydrží do listopadu.
Belgická hruška, střední velikosti až velká.
bývá až 250 g těžká.
Tvar jest podlouhlý, pěkně pravidelný, pouze někdy u velkých · plodů zvláště k temeni
mírně zhrbolený a zhranatělý ; jest asi 11'11~ cm
dlouhá a 6172 cm široká.
Kalich jest otevřený, v malé, mírně hrholuté
jamce.
Stopka jest dužnatá, do špičky plodu vtlače
ná, často také pfovyšujícím hrbolem na stranu
pí-imáčknutá.

Jemná slupka jest hladká, jasně žlutá,
u stopky zelenavá; sluncem ožehlé plody zcela
málo zardělé. Obkališí bývá někdy až do polovic plodu souvislou rzí hustě pokryto, n ebo
alespoú místy rozptyluje se stříknutá rez.
Jemné rzivé tečky pokrývají hustě s luneční
stranu, jinak nejsou znatelné.
Dužnina jest bělavá, pod slupkou zažloutlú,
velice jemná, obsahuje hojně šťávy; chuti jest
výborné, sladké, aromatické.
Jádřinec mívá osu plnou, komory prostranné, jádra veliká.
češe se počátkem října, k jídlu dospívá asi
ke konci měsíce, z vysoko položených míst zraje později.
Strom má nehezký, rozeklaný vzrůst, mívá
zmotaně rozvětvené, dílem skloněné koruny.
Vhodným tvarem jsou větší zákrskové stromy
nu pláněti šle chtěné. Na kdouli daří se jen za
nejlepších podmínek, proto cd pěstování nejmenších tvarů, kde žádané nemá, se upouští.
Plodnost počíná velmi záhy, není příliš hojná,
zuto bývají plody vždy stejnoměrně veliké.
Hodí se pro výsadbu domácích zahrad. Řez používá se střední; dobře rozvětvuje.
Daří se jedině v půdě živné, teplé a vhlké,
polohy snáší i značně vysoké, jen když j sou
proti větrům chráněné.
Jest dobrým opylavnčem .
Kvete prostředně pozdě.
špatné vlastnosti: Květy jsou vůči mrazům
více choulostivé. Ovoce není trvanlivé a záhy
od jádřince hniličí.
U1>otřebení : Dopravu snáší jen ve stavu nedozralém, později trpí velice tlakem, řadí se
mezi nejlepší stolní hrušky.
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51. Anglická bergamotka.
Zraje v říjnu, vydrž~ do listopadu.
Anglická hruška, střední velikosti, až 180 g
těžká, zploštěle zakulaceného tvaru; u stopky
tvoří nízkou špici, některé bývají u stopk}

jako uťaté.
Kalich jest otevřený, vypadá jako maličká
koruna, vězící v široké, mis!Covité mělké jamce,
jejíž okraj bývá ploše zhrbolený.
Stopka jest silná, krátká, dřevnatá, do špičky
plodu v malou jamku vtlačená.
Slupka jest jemně zdrsnělá, zelenavě žlutá,
strana sluncem ožehlá zarudlá, úzce pruhovani'\.
Celá jest hustě pokryta hrubými tečkami, v obkališí a u stopky jest hojně rzivá.
Dužnina bývá kolem jádřince zrnitá, jinak
jest jemná, hojně šťavnatá, chuti znamenité,
sladké, příjemně aromatické.
Jádřinec jest úzce dutoosý, komor y široké,

vejčité.

češe se koncem září nebo počátkem října,
vydrží až do druhé polovice listopadu.
Strom roste bujně a zdravě, korunu tvoří
menší, širokou; jde do výše, větve se však pod
tíhou plodu sklánějí. Ze zákrskových s tromů
jest vhodnější keřový zákrsek na pláněti šlechtěný. Na kdouli se nedaří a používá se mezi.
šlechtění. Na tvarech fože se prostředně dlouze,
µlodonoše tvoří krátké a dobře rozvětvuje.
Plodnost začíná velmi brzo, jest hojná, stálá a
málokdy úplně vynechává.
P1·ospívá v půdě hluboké, výživné, poloze
chráněné i vysoko položené. Není zvlášť náročná.

Jest dobrým opylovačem.
Kvete prostředně pozdě.
špatné vlastnosti: V příliš such ých, nebo pnliš mokrých a studených pi1dách plody zůstá
vají drobné, pukají a vůbec n euzrávají.
Upotřebení: Má pev nou slupku, snáší v nedozrálém stavu i dlouhou dopravu, jest v obchodě dobře placena a považována za velice
dobrou odrůdu.
Synonyma: červená bergamotka, Sambovka,
Rote Dechantsbirne, Bergamote ď Angletere.
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51. Anglická bergamotka.
52. Blumenbachova máslovka.

Tab.

xxvm.

52. Blumenbachova máslovka
Zraje koncem

'I

října

-

vydrží do prosince.

Belgická hr uška, stř ední velikosti, průměrně
as 190 g těž ká, hruškovitého, u stopky prohnutého a tupou špicí končícího tvaru. Povrch
bývá jemně zhranatělý; j est asi 9 cm dl ouhá
a 7 cm široká.
Kalich jest zcela nebo napolo otevřený, rohovitý, v mělké, lehce zhtbolené jamce.
Stopka jest ne stejn ě dlou há, dfovnatá, do
špičky plodu v malou jamku v tlačená, často
hrbolatou vyšší stranou špičky na stranu pl'imáčknutá.

Slupka jest drsná, světležlu tá, na sl u neční
straně tmavěžlutá, někdy až do narůžovělého

hnědého

odstínu přecháze.fící. Celý plod Jest
pokryt hrubšími nestejnými tečkami, míst y
i jemnou rzí, která b ývá pravidelni u kalicha
i stopky.
Dužnina jest bělavá, pod slupkou žlutavá,
jemná, hojně šťav natá, sladká, aromatická, pří
jemně kořenná.
Jádřinec jest obklopen zrnitou d užninou, je~t
úzce dutý, komory t ěsné, poměrně velké.

češe se počátkem října, k jídlu dospívá
v prvé polovici listopadu, zraje postupně až do
poloviny prosince. Dlouho ponechaná na stromě padá.
Strom roste spoře , tvoř í jehlancov ité, avšak
rozeklané kor uny, větve slabé, jež pod tíhou
plodů se lámou. Za přízn ivých poměrů lze ji
sázeti jako vysokokmen do domácích a polních
sadů, Pro pěstování ve velkém se nehodí. Možno ji sázeti v jakémkoliv zákrskovém tvaru na
kdouli š l echtěnou. Daří se jí na této podložce
velmi dobře. Řezu používá se středního a nu tno k řádnému rozvětvení napomáhati zářezy.
Plodí brzy, stále a hojně.
Ptida, má-li strom prospívati, má býti výživná a teplá, polohu snáší vyšši, avšak chráně
nou.
Kvete pro střed ně záhy.
Jest dobrým opylovačem .
špatné vlastnosti: Trpí fusicladiem, ve studených, mokrých pť1dách se nedaH, z takových
také i plody jsou drobné a nechutné.
Upotřebení: Pro stůl jest velice dobrá , také
se dá dobře sušit.
Synonyma : Rata,řka, Vojinka, Blumenbach's
Butterbirne, Soldat Laboureur, Beurré d e Blumenbach.

_ _ _ _ _l
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53. Conference.
Zraje koncem i;áří, vydrží do konce října.
-~----

í~~--~

Anglická hruška, prostřední velikosti až veliká, protáhle válcovitého tvaru.
Kalich jest polootevřený, na temeni, nebo
v docela mělké jamce.
Stopka bývá nestejně dlouhá, do špičky plod Ci jakoby vtlačeiná.
Slupka jest jasně žlutá, na většině povrchu
jemně porezavělá a hojně tečkovaná. Rez
zvláště u stopky a kalichu jest uápadmí.
Dužnina jest světle lososově narůžovělá,
v plné zralosti rozplývavá, velmi šťavnatá,
sladké, jemné, kořenné chuti.
češe se v druhé polovici září, uzrává v říj
nu, dlouho nevydrží. Ovoce drží peivně na stromě, možno ji také sázeti do poloh menším
větrům vystavených.
Strom roste bujně a zdravě, zpříma, pravideln,ě. Na větvích vytváří hojně krátkých
plodonošů. Jest velice záhy plodný a úrodnost
jest stálá a hojná. Jest vhodnou odri°idou pro
zákrskové stromy. Každému tvaru snadno se
přizpusobuje. Řez jest normální; při plodnosti
musí se hnojením vzrůstu napomáhati, také
i občasné zmlazení stromu prospěje; Na kdouli
roste dobře. Hodí se k výsadbě domácích zahrad a zvláště do malých rodinných zahrádek.
Také pl°ldy a polohy těchto napomáhají k prosperitě a plnému uspokojení této odrf1dy.
Kvete záhy.
Opylovací schopnosti nejsou dosud prozkoumány.
špatné vlastnosti: Zraje v nevhodný čas.
V Anglii zastupuje Conference a hruška Fertiliti Boscovu lahvici a v posledních letech nalézá i u nás obliby.

53. Conference.
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Zraje koncem ~áří, vydrží do konce října.
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Anglická hruška, prosUední velikosti až veliká, protáhle válcovitého tvaru.
Kalich jest polootevřený, na temeni, nebo
v docela mělké jamce.
Stopka bývá nestejně dlouhá, do špičky plod ft jakoby vtlače1ná.
Slupka jest jasně žlutá, na většině povrchu
jemně porezavěl á a hojně tečkovaná. Hez
zvláště u stopky a kalichu jest nápadná.
Dužnina jest světle lososově narůžovělá ,
v plné zralosti rozplývavá, velmi šťavnatá,
sladké, jemné, kořenné chuti.
češe se v druhé polovici září, uzrává v říj
nu, dlouho nevydrží. Ovoce drží peivn ě na stromě, možno ji také sázeti do poloh menším
větrům vystavených.
Strom roste bujně a zdravě, zpÍ'Íma, pravidell\Č. Na větvích vytváří hojně krátkých
plodonošů . Jest velioe záhy plodný a úrodnost
jest stálá a hojná. Jest vhodnou odrůdou pro
zákrskové stromy. Každému tvaru snadno se
přizpůsobuje. Řez jest no·r mální; při plodnosti
musí se hnojením vzrůstu napomáhati, také
i občasné zmlazení stromu prospěje. Na kdouli
roste dobře. Hodí se k v ýsadbě domácích zahrad a zvláště do malých rodinných zahrádek.
Také půdy a polohy těchto napomáhají k prosperitě a plnému uspokojení této odrí'Idy.
Kvete záhy.
Opylovací scho~nosti nejsou dosud prozkoumány.
špatné vlastnosti: Zraje v n evhodn ý čas.
V Anglii zastupuje Conference a hruška Fertiliti Boscov u lahvici a v posledních le tech nalézá i u nás obliby.
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54. Napoleonova máslovka.
55. Grumkovská.

Tab. XXX.

·.

54. Napoleonova máslovka.
Zraje v listopadu -

prosinci.

Belgická hruška, sffedn í velikosti, až 250 g
těžká.

Tvar jest ponejvíce stejný, mění se potud,
že některé plody bývají ke stopce protáhlejší,
končí štíhlou, šikmou špičkou; povrch bývá
nesouměrný, často stlačený a zhrbolený.
Kalich sedí v:ídy v zhrbolené j amce.
Stopka jest silná, clo široké špičky plodu
vtlačená a kruhovitými hrboly obklopená.
Slupka jest hladká, až kluzká, lesklá, jasně
zelená, později zelenožlutá; sluneční strana
bývá temněji žlutě ožehlá, někdy i slabě zarudlá. Yelice jemné tečky pokrývají hustě
celý plod, jednotlivě bývá stříknuta drobná rez.
Dužnina obsahuje hojně šťávy, jest bělavá,
velice jemná, výborné, sladce navinulé aromatické chuti.
Jádřinec, obklopený j emnou zrninou, jest široce dutoosý, komory nestejně vyvinuté a
v nich někol ik velkých jader.
češe se asi v polov ině i-íjna, k jídlu dospívá
počátkem listopadu, zraje postupně a bývá
svěží i v prosinci.
Strom roste spoře, korunu tvoří malou a kulovitou, která pod tíží plodů se sklání. Nejlépe
prospívá ve větším, zákrskovém tvaru, na pláněti šlech těná. Na kdouli špatně roste, následkem veliké plodnosti pl-edčasně hyne. Jinak
při normálním fozu tvoří mnoho plodonosného
di"eva, její příslovečná plodnost počíná velmi
záhy a jest velice hojná; vydatným hnojením,
občasným zmlazením a protrháváním plodů jest
nutno vz r ůst u napomáhati.
Pť1dy v.yžaduje hluboké, z1vné, přiměřeně
vlhké a výhřevné, polohy chráněné a teplé. ·
Jest dobrým opylovačem .
Kvete prostředně pozdě.
špatné v lastnosti: Strom snadno zakrní, od
konců usýchá, múlokd y jest statný a zdravý.
Trpí fusicladiem a jinými chorobami.
Upotřebení:
Dopravu snáší v nedozrálém
stavu dobře, později jemná slupka tlakem trpí;
jest z nejlepších stolních současně zra jících
hrušek.
Synonyma : Napoleon's Butterbirne, Beurré
Napoléon, Bera Napoleona (pol.), Napoleon I.,
Charles X„ Napoleon Vrai a mnoho jiných.
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55. Grumkovská.
Zraje v říjnu, vydrží do listopadu.
Německá hruška, veliká, bývá 11 cm dlouhá
a 8 cm široká.
Tvar jest nepravidelný, hruškovitý, povrch
bývá silně zhrbolený i zhranatělý.
Kalich jest otevřený, sedí v sevřené jamce;
obkališí jest žebernaté a rezovité.
Stopka jest dlouhá, nestejně silná, pružná,
má vždy patičku, jest do špičky plodu vtlačená,
často na stranu pi'imáč:knutá.
Slupka jest hladká, bledě zelená, později zelenavě hnědá, četnými znatelnými tečkami pokrytá, na sluneční straně zahnědlá.
Dužnina jest bílá, pod slupkou zelenobílá,
Hdká, šťavnatá, navinulé chuti, bez zvláštníl10
aroma. V nepříznivém létě bývá kolem jádhnce
hrubě zrnitá i řepovitá (granulace}.
Jádřinec jest poměrně malý a málo znatelný,
komory těsně uzavřené, jádra zřídka kdy vyvinutá. Zraje v říjnu, vydrží 4-5 týdnů.
Strom roste dosti bujně, dosahuje značného
stáří, tvoří z mládí: korunu jehlancovitou, později rozložitou a ž převislou. Na kdouli se nedai"í a vysazuje se pouze jednotlivě jako keřo
vý zákrsek na pláněti šlechtěný. Řeže se d loužeji, krátký řez oddaluje plodnost.
Půdy vyžaduje vazší, vlhčí a teplejší, polohy

chráněné.

Kvete pozdě.
Jest dobrým opylovačem.
špatné vlastnosti: Dřevo, list i plody trpí
fusicladiem,
Upotřebení: Jest to odriida hospodářská
i stolní; je-li vyvinutá a čistá, jest dobře placena.
Přeroubování snese dobře na: Kongresovku,
Klappovu, Hardyho, špinku, Charneuskou, Pastornici, Solanku, Robertovu děkanku, Čáslavku.
Nesnáší: Amanliskou, Dielovu, Charles CognP.é, Guyotovu, Merodovu, Esperenovu bergamotku, Boscovu, Pařížanku, červencovou.
Synonyma: Grumkower Butterhirne, Pc.irc
ď hiver de Grumkow, MorizealL
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Děkanka

Robertova.

Tab. XXXI.

-

:
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56.
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Děkanka
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.

Robertova.

Zraje kon cem října, vydrží pfos lis topad.
Francouzská hruška, stře dní velik osti až velk á, prí1 mě rn ě 450 g těžká, ča st o h od ně n epravidelná, někd y p lného ne bo mírně u stopky prohnutého t varu. Podobá se Dielo vě máslovce.
· Kalich na širok ém temeni plodu jest pob otevřený , v hluboké, ploše zhrbolené jamce.
Stopka jest silná, č ás t ečně zdužnat ělá, do
špičky plod ů šikmo vtl ačená.
Slupka jest jemná, hladká , barvy zla t ožluté,
na slu neční stran ě na červ enalá , nebo živě žíhaná. Jemné rzivé tečk y p okrývají hustě pl od,
naj dou se i vět ší br on z ov ě rezavé sk vrny, mí.sta
kolem k alichu i s topk y jsou r zivá.
Dužnina j est bílá , r ozpl ývavá, ho,jně šťavna
tá, znamenité, sladké, leh ce navinulé a romatick é chuti.
Jádřinec jest obklopen velice jemnou zrninou , os u má část ečn ě dutou, komor y j sou prostranné, jádra veliká.
češe se počátkem říJna, k e k onci neb o v l istopadu d ospívá k j ídlu, zraje pak po s tupně
a při dobrém uložení i v pol ov in ě prosince
jest j eště úplně chutná. Málo č e rviv í.
Strom má zdravý a buj ný vz růst , rozvět v u je
se v pěk n é, úhl ed né jehlancovité ko runy. Ve
vhodném stanovišti lze ji pěstovati ve tva ru jak ém k oliv. S úspěchem ji možno d o poručiti pro
vět ší zák rskové tvar y, š l echtěnou na kd ouli ,
na kter é se výborně daří. P ro malé t va ry se
pro bujný vzn"ist mé ně hod í. flez prová dí se
spíše de lší. Ploditi začíná p ozd ě .j i, - ú r oda nebývá nikdy př íli šná, ce l kově však u spokojivá.
Pti dy vyžad uje dobré , živné a teplé, pi:·iměřeně vlhké , polohy chráněné a teplé.
J est dobrým op ylovačem.
Kvete prost ředně pozdě.
špatné vlast nosti: V nevhodných pf1dách mál o
rodí, v mokrých, st udených plody p ukaj í a
kazí se.
Upotřebení : Pro svoji výtečnou jakost jest
hleda nou stolní hruškou, do b ře placenou : tam,
kd e se d a ří, možn o .ti doporučiti zv láště k v ýsadbě zákrskových stromů ve velké m.
Sy nony ma: Děkanka spolkoYá, Vereins De cha ntsbirne, Doyenné d u Comice, Dielovka
letn~
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57. Dvorní máslovka.
Zraje v listopadu, vydrží do prosince.
Belgická hruška, nadprostřední velikosti až
velká, 300 g i více těžká, měnivého, nestejného
tvaru, ponejvíce končí šikmou špičkou; bývá
až 13 cm dlouhá a 10 cm široká. Povrch jest
zhrbolený.
Kalich jest ponejvíce otevřený, v rozdílných
jamkách, kter é vždy bývají ploše zhrbolené
Stopka jest dřevnatá, dosti dlouhá, prohnutá,
většinou do špičky plodů ~e strany vtlačená
Jamka stopeč ná bývá hustou rzí pokrytá.
Slupka jest silná, většinou 11ladká, žlutavč
zelenavá, na sluneční straně lehce zarudlá, ně
které plody jsou rzí postříknuté, často objeví
se i hrubš~ skvrny a čáry. Bledě rzivé tečky
jsou zvláště ve stínu znatelné.
Dužnina jest bělavá, žlutavými žilkami protkaná, kolem jádřince hrubě zrnitá, jinak ale
jemná, ho j n ě šťav natá , máslovitá, sladce navinulá, kořenná. Ze špatných půd jest trpká,
bez zvláštní chuti.
Jádřinec jest úzký, dutoosý, komory velké,
v nichž jsou většinou nevyvinutá jádra.
češe se co n ejpozděj i, uzrává v listopadu, vydrží do polovice prosince, i déle.
Strom zvláště z mládí roste bujně v j ehlancovité koruny, hojně rozvětvuje a tvoří mnoho
hátkých plodonošů. Hodí se k vý sa db ě domácích a polních sadi't. Pro zákrskové tvary šlechtí se na kdouli., na které velice dobře roste a
hodí se k m ezi šlechtění pro odr ůdy, které na
kdouli špa tně rostou. Pro zcela malé tvary se
nedoporučuje pro její bujný vzrtlst. Plodnost
počíná velmi záhy a jest pravidelná.
Pil.cly vyžaduje hluboké a živné, vápenité,
daří se i v polohách značně vysoko položených,
chráněných p řed drsnými větry.
Kvete prostředně záhy.
Jest špatným opylovačem.
· špatne vlastnosti: Jest ná ročná na půdy, za
nepříznivých podmínek jsoµ plody bezceinné,
trpké a padajf.; čas to, ačkoliv hojně kvete, i za
dobrých poměri1 se stává, že špatně nasadí.
Vůč i nepříz niv ým povětrnostním poměrům a
mrazů m jest mén ě odolná.
Upotřebení: V nezralém stavu snáší dopravu
dobře; jest to stolní odrůd a, vždy dobi"e placená.
Synonyma: Hofratsbirne, Maréchal de Cour,
Conseiller de la Cour.
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59. Baltet pér&.
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58. Lucasova máslovka.
(čti:

Lukasova máslovka.)
Zraje v listopadu - vydrží do února.
Francouzská hruška, nadprostřední velikosti,
až 400 g těžká, oblého, zcela mírně zhrboleného
tvaru; bývá asi 10 cm dlouhá a 8 cm široká.
špička plodu jest jakoby uťatá.
Kalich jest zavřený, ve rzivé, málo zhrbolené, mělké jamce.
Stopka jest krátká, silná, dřevnatá, do prostranné jamky vtlačená, často i hrbolkem na
stranu přimáčknutá.
Slupka jest ,řemně zdrsnělá, barvy zelené, ve
zralosti zelenožluté, a z řetelně rezovitě tečko
vaná, u plodů zvlášť slunci vystavených žíhaně zarudlá.
Dužnina jest jemná, bělavě žlutá, hojně šťav
natá, velmi dobré, lehce• kořeni té, sladké chuti.
Jádřinec jest obklopen hrubší zrninou, osu
mívá plnou, komory prostranné, dlouhé a úzké.
češe se počátkem října, k jídlu dospívá koncem listopadu, vydrži. však, je-li dobře uchována, i do polovice února. Při zrání voní.
Strom roste bujně a tvoří jehlancovitou korunu. Hodí se k výsadbě domácích a polních sadů.
Vhodná jest pro zákrskové stromy, na kdouli
šlechtěná, na níž velmi dobfo roste. Při řezu
tvarovaných stromů jest třeba opatrnosti, aby
plodonoše, které se dobře vyvíjejí', nebyly ofozány. Plodí později, ne však pozdě, potom jest
úrodnost hojná, pravidelná. Hodí se k přešlech
tění strom1i starších, na nichž velice brzy plodí.
Pi'idy vyžaduje hluboké, živné, přiměřeně
vlhké, polohy teplé, chráněné; nejlépe se daří
tam, kde se půda obdělává a hnojí.
Jest špatným Oipylovačem.
Kvete prostředně záhy.
špatné vlastnosti: V nevhodných, studených
pi'rdách jest řepovitá a nemá chuti, obfos trpí
i fusicladiem.
Upotřebení: Jest to hledaná vý vozní hruška,
dobře placená.
Přeroubování snese dobře na Klappovu, Colomaovu.
Synonyma: Alexander Lucas' Butterbirne,
Beurré Alexandre Lucas.
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60. Bezjaderka ~Ihova.

59. Baltet pére.
čti:

Zraje v

Baltet pér.
- listopadu.

říjnu

Plod jest veliký, asi 12 cm dlouhý a 10 cm
široký.
Tvar jest vejčitý, ke stopce více zúžený
nebo nepravidelný.
Kalich jest otevřený, rohovitý, v nepatrné
prohlubince.
Stopka jest krátká (asi 1 cm), silná, v malé
a zhrbolené jamce.
Slupka jest světlezel ená, na sluneční straně
červená, hojnými tečkami pokrytá a zráním
zežloutne.
Dužnina jest žlutavězelená, máslově rozplývavá, chuti velice jemné, aromaticky kořenné.
Jádřinec jest velký, bývá obklopen hrubší
zrninou, jest dutoosý, komory otevřené a v nich
dobře vyvinutá jádra. Zraje v říjnu, dlouho nevydrží; ,v listopadu již hniliči.
Strom roste zdravě, tvoří jehlancovité koruny, jest proti mrazům i větrům otužilý. Plodí
každoročně a hojně.
Kvete prostředně záhy.
Jest dobrým opylovačem.
Synooiyma: Beurré Baltet pére.
špatné vlastnosti: Dlouho nevydrží a zraje,
kdy jest dostatek kvalitních odrfid.
Upoffebení: Jest to tabulová odruda.
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60. Bezjaderka Říhov~.
Zraje v listopadu, vydrži d o prosince.
Tvar má stejnoměrný, plody jsou kratší u
bývají baňatější, mají temeno širší, v'l,dy šikmé, v bocích jsou stlačené, k temeni lehce
zhranatělé ; bývá asi 10 cm dlouhá a 7 cm ši. ťoká, až 250 g těžká.
Kalich jest v malé ploché jamce, nebo na
mírně zhrboleném temeni.
Stopka jest dřevnatá, do špičky plodu mezi
hrbolky vtlačená.
Slupka jest hladká, zelenožl utá, někdy na
sluneční straně lehce zarudlá; celá jest poseta
jemnými tečkami, často zvláště kolem stopky
a v obkal iší hojně porezavělá.
D užnina Jest b ílá, velmi jemná, chuti výborné, sladce kořenité.
Jádřinec jest zcela nepatrný, málo znatelný,
komory malé, těsné, jádra chybějí.
češe se v polovici října, pi·edčasně otrhaná \'
poněkud vadne; k jídlu dospívá asi v prvé polovici listopadu, vydrží do polovice prosince. /1
Nejvhodnějším tvarem jsou zákrskové stro,.. • ->b
my na kdouli šlechtěné; hojně se rozvětvuje .r'
a . brzy a velmi hojně plodí, často jest nutno
Plodnost řezem omeziti a vz růs tu všemo ž ně napomáhati.
Daří se v dobr é, těžší, vl hké pťrdě a p řed
větry obráněné poloze. Jest velmi náročná .
Jest dobrým opylONačem.
Kvete pro s tředně pozdě.
špatné vlnstnosti: Za krutých mrazú mladé
stromky někdy zmrzají, v suché půdě plody
před sklizní spadnou; místy i plodnost jest nestálá .
Upotřebení : Jest jednou z nejlepších stolních
odrůd, v ob chodě není dosud mnoho známa.
Synonyma: Říha's ker nlose Butterbirne, Sanspépin.
0
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62. Canálová máslovka .

61.

Vévodkyně

Zraje v

září,

Eliška.

vydrží do

října.

Německá

hruška.
Pl-0d jest veliký až v elmi v eliký, a ž 16 cm
dlouhý , tvaru podlouhlého, hrušk ovitého, s uťa
tou špicí, také i k uželovitého, ke kalichu širší,
ke stopce zúžený.
Kalich jest malý, otev ř ený, s úšt y krátkými.
sedí v hlubší prostorné jamce,
Stopka jest d louhá, dosti silná, up r osUed
slabš1, u plodu čás tečně masitá, jinak dřev.natá ,
obklopená hrbolky neb o také masitým zával em do plodu v tl ačená.
Slupka jest silná, drsná, základní bar vy ieIenavé, někdy bývá i celý pl od pok ryt skoři
covou neb šedou r z~. Na s lu nečn í s tra ně jest
zardělá, Při zralost i jest slámově žlutá, s krásnou červení, příj emnéh o vzhledu. Slupka jest
vždy čis tá, fusicladiem netrpí.
Dužnina jest b ilú, jemná, rozplý vavá, velmi
šťavnatá, sladká, s př íj emnou, zvláštní navin ulou, pika ntní chut í. Z nevh odného s tanoviště
jest zrnitá.
Zraje v říjnu, vydrží asi ti-i a ž čtyři t ýdny.
Výh odné jest skliditi ji asi čtrnáct dnů I>řed
úplnou zral ostí, déle vydrží a má příjemnou
ch u ť.

Strom roste velmi b ujn ě a zdravě, větve se
mírně skl ánějí. Tvoří dl ouhé a tenké výhon y,

d ob ře rozvětv n_Ťe. Dá se, výh od n ě pěstovati ve
všech tvarech. Na kdouli roste dobře, má zdr avý vzr ůst a h odí, se d obře na špalíry. V půdě
a poloze si nevybírá, jest brzy plodná a velmi
úrodná. Možno ji k vysazování donl)ručiti,
zvl á ště do domácích zahrad . Hodí se k pře
šlechtění n evhodných strom\1. V suchu se
p lody špatně vyvinou,
Jest dobrým opylov uče m.
Kvete záhy,
špatné vlastnosti: Plody brzy hniličí.
Upotřeb ení : Jest to výborná tabulová hrušk a, velice cenná.
Synonyma: Herzogi n Elsa.
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63. Angoulemská.

Tab. XXXIV.

62. Canálova máslovka.
čti: Kanálovd máslovka .
Zraje v listopadu, vydrží do února.

<".:eská hruška, s třední velikosti, až. 200 g těž·
ká, podlouhlého, m ěnivého tvaru. P<>vrch bývú
podle jejich velikosti více nebo méně zhrbolený.
Kalich jest otevřený, v mělké jamce na šik· mém temeni plodu.
Stopka jest silná, krátká a dřevnatá, do malé
jamky vtlačená, kroužkovitými hrbolky obklopená.
Slupka jest tvrdá, hladká, na loži až mastná
a žlutavě zelená, na straně sluncem ožehlé
více žlutá. šedé, nápadné tečky pokrývají hustě
celý plod, blíže kalicha vyskytuje se v,ětší
rzivá skvrna.
Dužnina jest b ělavá, hojně šťavnatá, dobré,
sladce navinulé, o svěžující chuti.
Jádřinec jest obklopen hrubší zrninou, mi
nestejné osy, komory pl'ostranné, jádra různá.
česání byvá asi v polovině Hjna, musí se
prováděti opatrně, neboť drží velmi pevně na
stromě, aby se plodonoše neulámaly. K j~dlu
dospívá během l istopadu, p ři č emž pří_jemně
voní, zraje postupn ě, udrží se často i do února.
Strom roste až do s táři zdravě, pěkně vzhůru
a rozv ětvuje se v korunu dosti mohutnou, vysokou a širokou s odstalými větvemi. Vhodný
jest pro pěstování v polních sadech a hodí se
dobře pro stromořadí. Keřové zákrsky i jiné
tvary šlechtí se na kdouli, na níž se zcela dobře
daří a rychle vzrůstá.
Plodnost vysokých stromů jest pozdější, stálá, nikdy ne přílišná. V půdách su chých přináší
velice drobné ovoce, spokojí se s půdou jakoukoliv, uspokojí Yšak jedině v půdách dobrých.
Tvarovým s trom ům se přizpůsobuje, fože se
normá lně, brzy plodí.
Poloha svědčí jí ot evřená, husté, zavř ené zahrady se pro ní nehodí.
Opylovací schopnosti nejsou dosud vyzkoumány.
špatné vlastnosti: V uzavřených místech trpí
silně fusicladiem.
Upotřebení: Dopravu snáší velice dobře, vyniká dobrou chutí, a přes sYoji nesympatickou
barvu řadí se k prvotřídním stolním odrůdám.
Synonyma: Křeseti ck á, Semenáč z Křesetic,
Graf Canal, Comte Canal, Graf Canal v<>n
Malabeila, Wildling von Cresetitz.
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63. Angoulemská.
(čti :

Angulemská.) Zraje v listopadu - prosinci.
Francouzská hruška veliká, čas to až velmi
veliká, dosahuje váhy 500 g i více; b ývá asi
12 cm dlouhá a 10 cm široká.
Tvar má n epravidelný, plný a hrbola t ý.
Kalich jest pootev řený, v hluboké, h rbolaté
jamce, obyčejně na šikmém a hrbola tém t emeni plodu.
Stopka jest nestejně dlouhá, dřevnatá, k plodu často zdužnatělá, hrbolatá, buď rovně n ebo
poněkud šikmo do hrb olaté jamky vtlačená.
Slupka jest málo lesklá, silná, hladká, žluté
bar vy, p ouze někdy n a sluneční straně nepatrně zbarven á; celá bývá poseta rzivými náp adnými tečkami, m ~sty i drobnou r zí.
Dužnina jest b ělavá, velice jemná, šťav natá,
výborné, koře nitě sladké chuti, s navinulou

64. Fu lv1e .

příchutí.
Jádřinec

mívá osu plnou, někdy úzce dutou,
komory prostranné s nes tejně vyvinutými jádr y.
češe se v prvé polovici říj n a, nesmí se nechati dlouho na .s tromě; k jídlu dospívá asi
v polovici listopadu, zraje n enáhle, asi do polovice prosince.
Z mládí roste velice bujně , p ěk ně do výše,
při n astalé plodnosti se vzri'1st velice zmírn1.
Doporučit lze ji jen d o domácích zah rad, v jak émkoliv zákr skovém h"aru ; na kdouli se daří,
každému, i1.nejmenšímu tvaru se leh cei přizpů
sobuje. Rodí zá hy a pravide lně.
Řez omezuje se jen na bujně rost oucí le torost y; aby plodonosné dřev o příliš nestárlo a
nezesílilo, u ží'vá se řez u .střídavé h o, t. j. j edním rokem delšího, druhým kratšího,
Pódy vyžaduje dobré, teplé, dostatečně vlhké,
polohy teplé a chráněné; v chl adnějších místech
bývá č a s to dužnina košťálovitá.
Kvete p ro.st ředně záhy.
Jest dobrým opylovačem.
špatné vlastnosti : Při krutých mrazech zmrzají ča s to i celé stromy. Kvě tná poupata p1·oti ·
menším mra zům jsou choulostivější; i v čas
květu trpívá n epřízniv ou povětrností,
Upotřebení: Za přízniv ých poměrů jest jednou z nejkrásnějších a tak é n ejlepších stolních
a obchodních odrůd, a dociluje vysokých cen.
Synonyma: Herzogin von Angouléme, Duch es se ď Angouléme, Ksiežna Angouleme fpol.),
Duches ·ď Anglem (rus.), Beur r é Soule, Duchesse, Poire d es Eparonnais, P ězénas (maď.) , Mimo popsané jsou rozšířeny ještě var iety,
jmenovitě Angoulemka pruhovaná a A. zimní.
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65. Ghelinova máslovka

Tah. XXXV

64. Fulvie.
Zraje v listopadu, vydrží do ledna.
Belgická hruška, prostředně veliká, a ž 250 g
plného, avšak také táhlejšího a
u st opky málo prohnutého tvaru; bývá asi
10 cm dlouhá a 7 cm široká.
Kalich jest otevřený, nej častěji v širok é,
mírně hluboké, nepatrně zhrbolené jamce.
Stopka jest silná, bývá buď na špičku plodu
přimáčknutá a u většiny plodů přechází lll'bolatě
v plod nebo jest hrbolem na stranu přbnáčk
nuta.
Slupka jest hladká, dosti lesklá, základní
barvy žluté, avšak z větší části krásně mramorovaná červenohnědými malý mi skvrnami &
tě žká, někdy

tečkami .

Dužnina jest bělavě žlutá, velmi jemná, hol· ně šfavnatá, výborné, sladké, jemně nav inu é
a pří j emně kořenné chuti.
JádHnec má krátkou, dutou osu, komory prostranné, jádra dobře vyvinutá.
češe se cc;> nejpozd ěji , jina k př edčasn ě otrhaná, vadne. Ke zralosti dosp ívá koncem listopadu. Při postupném uzrávání vydržÍ do poloviny ledna i déle.
Strom roste spoře, tvoří malé, velmi nepravidelné, pod tí\hou plodu se sklánějící koruny.
NejvhocLnějším tva rem j est keřový zákrsek n u
kdouli šlechtěný, na níž se dobře daří. Na t varovaných stromech docilují se krásně vyvinuté
plody. Stromy lze jedině silným řezem al espoú
částečně ve t varu udržeti, jest to však na úkor
plodnosti. Jinak při normálním řezu dobře rozvětvuje, květné puky rády se také tvoH na
koncích výhonů, k čemuž se musí přihlížeti.
Strom jest záhy plodný, úroda jest hojná, nikdy
přílišná.

Daří se v každé lepší půdě, polohy vyžaduje
však chráněné a teplé, aby plody náležitě vyzrály a ufožené nevadly .
špatné vlastnosti: Nespořádaný vzrůst, obtížnější řez stromů.

Opyldvací schopnosti dosud n eprozkoumán y.
Kvete prostředně p<>zdě.
Upotřebení: Jest jednou z nejlepších a n ejcennějších zimních hrušek .
Synonyma: Neue Fulvie, Nouvelle Fulvie.
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65. Ghelinova máslovka.
Zraje v listopadu -

prosinci.

Belgická hruška, prostřední velikosti. Zvlášť
vyvinutá jest až 280 g těžká.
Plod jest ponejvíce tvaru plného, protáhlejšího, končí širokou, jako uťatou špičkou; ponch plodů podle velikosti bývá více nebo
méně zbrbolený a na mnohýoh místech táhne
se mělká rýha od stopky až po kalich.
Kalich vězí v nestejně hluboké, po okraji
zbrbolené jamce, na širokém, šikmém temeni.
Stopka jest silná, dř ev n atá, vyčnívá z trojhranné, hrbolaté hlubší jamky a bývá hrbolem
přimáčknuta.

Slupka jest hladká, žlutá, ně kdy hnědou rzí
promísená a na sluneční straně bývái často zarudlá nebo nahnědlá. Příjemně voní.
Dužnina obsahuje hojně šťávy, jest neobyče jně jemná, sladká, aromatická.
Jádfinec jest obklopen hrubší zrninou, jest
dutoosý, komory prostranné, v nich pěkně vyvinutá jádra.
česati se má v říjnu, čím déle na stromě, tím
le pší, k jídlu dospívá podle předchozího létu,
někdy již první dny, jindy kolem polovice
listopadu. Zraje pak nenáhle až do poloviny
prosince, aniž by hniličila ,
Strom vyniká zdravým vzri'1stem, plodí brzy,
stále aj hojně a málokdy zplna ·v ynechává; následkem toho přestává růsti. Hodí se pro pěs
tování zákrskových stromů; k výchově větších
tvarů šlechtí se na pláně. Na kdouli velice
zvolna roste, šlechtí se na této jen pro zcela
malé tvary, a jest nutno hnojením tyto ve
vzri'1stu udržovati. Řez jest no1·mální a má se
omeziti na nejnutnější; občasné zmlazení jest
nutné.
Pddy vyžaduje živné, hluboké, teplé a vlhké,
stanoviště teplé, proti studeným větrům chráněné.

Kvete prostředně záhy.
Opylovací schopnosti nejs-0u dosud prozkoumány.
špatné vlastnosti: V nevhodných půdách (suchých) nebo za jiných nepříznivých okolností
zůstávají plody drobné, kamenité a vadnou,
takže téměř nÍ;· sou k potřebě.
Upotřebení: est to výborná stolní hruška.
Synooyma: on Ghelin's Butterbirne, Beurré
de Ghelin, Délices Fontaine.
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Tab.- XXXVL

66.

Koporečka.

Zraje v listopadu, vydrží do února.
česká, v cizině velmi dobře známá hruška,
asi 150 g těžká. Jest st řední velikosti, téměř
vejčitého tvaru a buď po jedné nebO' po obou
stranách táhne se od stopky až po kalich širší
mělká rýha.
Kalich jest ve zcela mělké jamce, v lehce
zhrboleném, nebo na kulatém t emeni plodu.
Stotpka jest nestejně dlouhá, t enká; bývá buď
do špičky plodu nebo do malé jamky vtlačena .
Slupka jest hladká, až kluzká, žlutavě zelená,
zřídka na slunci maličko zarudlá.
Tečky pokrývají hustě celý plod. Voní.
Dužnina jeist bílá, velice jemná, šťavou pře
téká , chuti výtečné, velmi aromatické.
Jádřinec jest krátce dutoosý, komory malé,
v nich dobře vyvinutá jádra.
češe se co nejpozději, asi v polovici řijna,
čím déle se nechá na str omě,. tím déle vydrží;
podle toho se zrání urychlí nebo oddálí.
K jídlu dospivá asi v polovici listopadu, do·
zrává postupně, a dobře uložené jsou ještě
v březnu svěží.
Strom roste bujně, .t est mchutného vzrů stu a
rozložitých korun s nápadně drobným oli st ě
nún, K pěstován í zákrskových s tromů ve t varu
jakémkoliv se hod í na kdouli šl echt ěná , na n íž
se dobře daH a brzy plodí. Dobře rozvětvuje,
i'eže se dloužeji, plodí na delší.ch plodonoších.
Stromy nejsou příliš náročné, miluj í polohu otcvl-enou a vyšší. Hodí se do volných stromořadí.
Kvete záhy. Jest dobrým opylovačem.
špatné vlastnosti: Jest hojně rozšířena v uhelné pánvi mostecko - duchcovské, kde Jedině
dosud plody i větévky nepodlehly zhoubné
strupovitosti (fusicladiu) v takovém rozsahu, jak
namnoze přímo katastrofálním, k teré úplně místy zabraňuje pě stodni. Také se nedoporučuje
vysazovati stromy Kopo re ček tam, kde v sousedství j sou jiné, k fusicladiu náchylné odrůdy.
(·astý po s třik k docílení čist ých plodů jest nutno několikrát opakovati.
Upotřebení: k ~ t to stolní hruška, ua trhu
oblíbená a d obi-e placená.
Synonyma: Ku lm y, Máslovka Stcrnbergova
Lieglova másl<>vka, Kobrčka , Máslovka k<>prč
ská (Suchý), Muškatelka zimní, Hrabě Sternberg, Kníže Schwarzenberg, Knížecí tabulová,
Postoloprtská, Bera Liegela (pol.), Lieglovka
(slovin.), Liegel's Winter - Butterbirne, Supréme Coloma, atd.
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67. Charles Ernest.
Zraje v

říjnu,

vydrží do konce prosince.

Plod j est značně veliký, až 250 g těžký, bai'íatého hruškovitého tvaru; povrch bývá zhrbolený,
Slupka jest zelená, při zralosti světle žlutá,
na sluneční straně bývá sytě začervenalá, oelá
jemně tečko-vaná.

Dužnina jest jemná, rozplývavá, velmi šťav 
natá, znamenité, sladce navinulé, aromatické
chuti.
Jádřinec má komory malé, tém ěř bez jader.
češe se v polovině října, dozrává koncem
října, vydrží svěží do konce prosince.
Strom roste zdravě, vzrůst má silný a krátký, rozvětvuje se v hustou, stě&nanou korunu,
která ve stáří jest širokého, topolovitého tvaru. Letorosty narů stají silné, listy j sou veJ.iké.
Vyžaduje proto častý prftklest, jinak koruny
jsou velice husté, téměř neproniknutelné. Hodi
se k pěstování ve všech tvarech stro-mu; zv.lášt ě pro zákrskové stromy jest vhodná. Na kdouli
roste dobře. Jest dosti brzy plodná a úrodnost
celkově bývá uspokojivá. Pf1dy vyžaduj e dobré, polohy chráněné.
Hodí se k výsadbě malých zahrad, kde je,jí
vzrůst umožňuje i hustší výsadbu.
Kvete prostředně záhy.
Upotřebení: Jest to tabulová odrůda, zv láště
vhodná pro milovníky ovooného stromoví.
Přeroubování snese dobře na Lucasovu máslovku, Marillatovu, Trevouxskou.

68. Neliska zlmni.
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68. N eliska zimní.
Zraje v prosinci, vydrží do února.
Francouzská hruška, u nás hojně rozš ířená,
střední velikosti, asi 7 cm dlouhá i široká ;
tvaru jest hruškovitého, ke stopce značně zúženého.
Kalich jest malý, otevfoný, v mělké, úzké,
hrbolaté jamce.
Stopka jest zahnutá, prostředně dlouhá, dřev
natá, téměř na povr chu plodu, jamka stopečná
bucf chybí nebo bývá mělká, nerovná.
Slupka jest zeJeněž lut á, téměř celá nes tejně
rzí pokrytá; méně rezivé plody jsou tečkované
a rezivě skvrnité. Jest silná, velmi d rsná,
n evzhledná.
Dužnina jest jemná, kolem jádi'·ince poněkud
zrnitá, šťavnatá, výtečné, -;ladce navinulé
chuti, příjemně aromatické.
češe se asi v polo v ině října, pfodčasně otrhaná vadne a nenabývá náležité jemnosti.
Uzrává od prosince, některý rok vydrží až do
února.
Strom roste spoře, ale p·řesto vyvinuje velkou, kulovitou, hustou korunu, která vyžaduje častého průkle stu; plodonošft tvoří také
mnoho. Pro nelákavost ovoce hodí se k výsadbě kamkoliv.
Pro zákrskové stromy větších
rozmeru šlechtí se na pláně, jinak pro tvary
menší na kdouli. Jest záhy a velmi úrodný.
Při řezu krátké výhony se neřeží, plodí na koncích. Jest skromný v požadavcích, dobře prospívá v pudách hlubokých, daří se i ve vyšších
drsných a větrných polohách.
Jest špatným opylovačem.
Kvete pro středně pozdě.
Špatné vlastnosti: Neúhlednost, menší velikost,
pozdní zrání a hlav ně neznalost zabraňují rozšíření, jinak v ětších závad nemá.
Upotřebení: I v dozrálém stavu př i pečlivěj
ším balení dá se dobře zasíílati, na trhu jest
dobř e placena, zužitkuje se obyče jně jako velice dobrá stolní hruška; hodí se také výborně
k zavařování.
Synonyma: šedivka, Isembartka zimní, Winter-Nelis, Nelis ď Hiver.
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70. Madame Bonnefond.

69. Tottlebenova.
Zraje v listopadu -

Yyclrží do ledna.

Belgická hruška, veliká až velmi veliká, 420 g
i více těžká; dosahuje až 900 g.
Tvar jest široce vejčitý, až vejčitě zakulacený, někdy i podlouhlý, láhvicovitý, nejširší
v hoření třetině, odkud mírně se zúžuje; bývá
až 12 cm dlouhá a 9 cm široká. Povr ch jest
dosti hrbolatý.
Kalich jest velký, otevřený, v široké, mělké,
poněkud zhrbolené jamce.
Stopka až 7 cm dlouhá, zahnutá, silná a dřev
natá, bývá nejčastěji s j edné strany do malé
.
a mělké j>1mky jakoby vtlačena.
Slupka jest spíše drsná, mdle l esklá, žlutavě
zelená, na sluneční straně řídce někdy v širokých pruzích zarudlá a z většího dílu skoři
cově rzivě pokrytá a jemně zdrsnělá,
Dužnina jest bělavá, kolem jádřince zarůžo
vělá, zrnitá, velice šťavnatá, sladká, mírně kořeněná, dobrá.
Jádřinec jest malý, krátce a úzce dutoosý,
komory poměrně malé, obsahující většinou
vyvinutá jádra.
češe se počátkem října, uzrává v listopadu,
dobře ulO'.lena vydrží až do února.
Strom roste dosti bujně, tvoří řídké jehlancovité koruny, letorosty vyvíjí dlouhé, šlahounovité a tím koruny stávají se převislé. Hodí se
pro zákrskové stromy, zvláště pro tvary a kordony na kdouli šlechtěné, na kterých plodí
krásné, stejnoměrné ovoce. D obře rozvětvuje,
plodí více na delších plodon.iších, čehož jest
nutno při řezu dbáti. Půdy vyžaduje dobré,
živné, polohy chráněné.
jest dobrým opylovačem.
Kvete pozdě.
špatné vlastnosti: Trpí slabě fusicladiem,
v nevhodných půdách strom ochabuje ve
vzrůstu a plodnost neuspokojuje, přílišná vlhkost a chladno zhoršuje ohuf ovoce.
Upotřebení: Jest to ovoce stolní, dobře placené.
8ynonyma: General Tottleben.
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70. Madame Bonnefond.
Zraje v listopadu, vydrží do prosince.
Plod jest veliký, zhrb(}leného tvaru.
Slu1Jka jest silná a pevná, zelenavě žlutá,
později jasně žlutá, zeilenavými tečkami hustě
a hojně tečkovaná.
Dužnina jest jemná. rozplývavá, velmi šťav
natá, lehce nakyslá a kořenné, výtečné chuti.
Zraje v listopadu, vydrží do konce prosince
i déle.
Strom roste bujně a zdravě, vzrůst má jehlancovitý.
Hodí se k pěstování ve všech tvarech, zvláště pro zákrskové tvary jest vhodnou odn'\dou.
Na kdouli roste dobře. Plodí záhy po výsadbě,
dosti pravidelně, nikdy přílišně. Daří se v každé pro hrušky zpusobilé půdě, i písečnaté; polohu snáší i vyšší, musí býti ale částečně chráněmí. Prospívá i v krajích od továren zakouře
ných. Jest značně odolná.
Jest dobrým opylOIVačem,
Kvete prostředně záhy.
Upotřebení: Zasluhuje většího rozsirení. Pro
sYoje dobré· vlastnos ti jest považována za velmi cennou a výnosnou odrůdu.
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72. Die!ova mlis!ovka.

71. President Mas.
Zraje v listopadu, vydrží do prosince.
Francouzská hruška, veliká, až 400 g těžká,
vejčitého, stejnoměrného tvaru ; bývá asi 11 cm

dlouhá a 8 cm široká, celý povrch jest často
stlačen, nebo ploše zhrbolen.
Kali<'h jest polozavřený, v hluboké, hrboly
do trojhranu nebo i jinak sevřené jamce.
Stopka jest krátká, silná a dřevnatá, do špič
ky plodů jako stlačená, často také na stranu
přimáčknutá.

Slupka jest zelenavě žlutá, ma11c1 na sluneč
ní straně nahnědlý nádech, jest silná, pokrytá
drobnými rzivými tečkami, někdy i rezivými
skvrnami.
Dužnina jest bělavě žlutá, jemná, máslovitá,
hojně šťavnatá, znamenité, kořeněné chuti.
Jádřinec jest obklopen hrubší zrninou, jest
dutoosý; v dlouhých, prostranných pouzdrech
jsou většinou nevyvinutá jádra.
češe se v ~!'vé polovicí října, k jídlu dospívá
v listopadu. V chladném sklepě vydrží do konce prosince i déle.
Strom roste bujně, tvoří vysoké, jehlancovité,
nepříliš rozložité koruny, které umožňuj í pěs
tování i v úzkých stromořadích. Počíná ploditi
pozděj i, potom rodí uspokojivě, pravidelně. Pro
zákrskové stromy jest vhodnú; každému tvaru
lehce se přizpůsobu_je. Dobře rozvětvuje. tvoří
krátké plodonoše, Feže se prostředně dlouze.
Pro větší tvary šlechti se na pláně, malé tvary
na kdouli, na které roste slabě, a lépe jest použíti mezišlechtění a pečlivým hnojením vzri'1stn napomáhati.
Půdy vyžaduje dobré a živné, polohy před
větrem chráněné, dostatečně slunné, jinak daH
se v každé pi1dě, jen v krutém Jílu nebo suchém
písku krní, žloutne a neplodí. Hodí se výborně
k přešlechtění stromů odrůd, které nevyhovují.
Jest špatným opylovačem.
Kvete prostřed ně pozdě.
Špatné vlastnosti: Pozdní a nepravidelná
úrodnost.
Upotřebení: Dopravu snáší b ezvadně a .řt' ~t
to hledaná vývozní hruška.
Synonyma: Priisident Mas Chybně se čas to
používá jméno: President Masar yk.
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72. Dielova máslovka.

~·Zraje v listopadu, vydrží do ledna.

?~·,,-!;(

Belgická hruška, nadprostřední velikosti a ž /, ~ _
velmi veliká, až 600 g i více těžká. / /. · '· · ·
/
Tvar se mění podle velikosti. plodů; veliké
plody býnjí ploše zhrbolené, baňaté, průměr
ně asi 11 cm vysoké a 9 cm široké.
- Kalich jest sevřený v nerovné, mělké jamce.
Stopka jest silná, dřevnatá, na konci zahnutá,
často b ývá na stranu pNtláčena.
Jamka stopečná jest dosti hluboká.
Slupka jest d rsná. se stromů zel ená, později
7.ežloutne, promísená rzivými tečkami a zvláště u kalicha a stopky jest porezavělá; často
po celé délce plodf1 tá hne se r zivá čára . Celý '
plod slabě vonf.
Dužnina jest bílá, jemná, šťavnatá, chuti výtečné, kořenité; z pť1d a poloh nep říznivých
j est hrubá, chuti trpké.
JádNnec jest dutoosý, drobnou zrninou obklopený, pouzdra veliká, v ruch dobfo vyvinutá hnědá jádra.
češe se počátkem října, k řídlu dospívá v listopadu, při dobrém uskladnění vydrží do
ledna.
Strom z mládí roste bujně, t voří úzké koruny, větve však pod tíhou plodft se sklánějí.
Jest možno pěstovati ji ve s trom ořa dích. Na vysokokmenech plodí později , potom však hojně.
Na zákrskové stromy ve tvaru jakémkoliv jest
vhodná a vděčná. šlechtěná na kdoull rodí záhy
po v ýsadbě a dociluje se ohromných úspěchi't.
Při řezu musí se přihlížeti k tomu, že květné
puky tvoří také na koncích, řeže se podle potřeby jednou dloužeji, tednou kratčej i. K pěs
tován í vysok v ch stromu jest l épe šlechtiti ji
v koruně, křivě roste.
P1idy vyžaduje hluboké, živné, teplejší a
zvláště v podzimu výhřevné polohy. Jinak to
není odrť1da náročná; z mok:,:ých studených
p1id jest trpká a puká.
Kvete prostředně záhy.
Jest špatným opylovačem.
·
špatné vlastnosti: Suchem plody zakrní a stávají se bezcennými. V n ěkterých krajích list
i ov oce trpí- strupovitostí (fusicladiem).
Upotřebení: Jest to velice oblíbená stolní
hruška, na trhu hledrná a dobře pla cená.
Synonyma: Poděbradská máslovka, Podě
bradka, Císařská (nesprávně), Důle, Kočičí
hlava (nespráv ně), P ánská, George de Podiebrad
(nesprávně), Diel's Butterbirne, Beurre Diel.
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Tab. XL.

73. Thirriotova máslovka
(Ardenská).
Zraje v listopadu.
Jest střední velikosti, až 350 g těžká, oblého,
ke stopce zúženého, celkově pravidelného tvaru, bývá asi 10 cm dlouhá, 9 cm široká. Na
tvarech dociluje se plodů značně velikých.
Kalich jest menší, otevřený, v mělké jamce,
kolem něho· jevi se ladná žebernatost..
Stopka jest dlouhá, dosti silná. křehká, zahnutá, do plodu vtlače11á.
Slupka jest tenká, málo lesklá, z_elená, v plné
zralosti žlutá, na sluneiční straně zarudlá, jemnými hnědými tečkami a často i rzí hojně pokrytá. Plod slabě voní.
Dužnina jest bílá, jemná, šťavnatá, sladce
kořenité, (.lnameníté chuti.
češe se v polovině října, uchová se přes
l~pad. Nemá s"é česati předčasně.
Strom roste bujně, tvoří střední jehlancovité
koruny, vyhání dlouhé, tenké letorosty, může
se i pro stromořadí použít. K výsadbě ve velkém nelze ji vzdor jejím dobrým vlastnostem
doporučiti. Pro velké zákrskové stromy užívá
se šlechtěná na pláně, pro men ší na kdoulí,
na níž roste dobře, musí se však půda hnojiti
a obdělávati a vzrí'1stu napomáhati, jinak se
brzy vyrodí> Plodí záhy po výsadbě a hojně.
Hodí se dobře k přešlechtění nevhodných odri'td. Letorosty tvoří dlouhé, rády se kroutí<;
jes t zapotřebí řezem k pravidelnosti korun napomáhati. Pří tvarových stromech jest řez prostřední dlouhý.
Daří se i v chudších půdách, polohy vyžaduje
otevřené, před větry chráněné. Plody je nutno
nechati dlouho na stromě, aby vyzr ály, tedy ,
aby je vítr nesházel, ačkoliv drží pevně. Prospívá v hlubších a přirozeině vlhčích půdách.
Jest dobrým opylovačem.
Kvete prostředně záhy.
špatné vlastnosti: Vůči silným mrazům jest
múlo odolná. Plody nechají se dlouho ucho.vati.
Upotřebení: Jest to dobrá tabulová a tržní
odrůda.

Synonyma: Ardenská, Fondante, Thirriot,
Schmelzende von Thirríot, Triomphe des Ardennes.
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74. Pstružk:a.

75. J odolgneská .

74. Pstružka.
Zraje v listopadu, vy drží do ledna.
Hruška, pocházející ze severní.ho Saska, jest
meinší, z lepších a d ostatečně vlhkých pi'ld bývá
zvlášť vyvinutá, asi 200 g těžká.
Tval' se velice různí, povrch b ývá úplně pra. videlný, jednotliv ě u největších plodů ke kalichu nepatrně zhranatělý.
Kalich vyskytuje se často jako b y byl do
tří hran stlačený, vždy však vězí v malé, pravidelné jamce..
Stopka jest dřevnatá, nejčastěji na špičku
plodu jen jako přimáčknutá.
Slupka jest pevná, v uzrálém stavu až mastná,
jasně žlutá, sluneční stra:na jest krásně červe
ná, celá hustě posetá nápadnými tečkami.
Dužnina jest zdánlivě zrnitá, bílá, velice
jemná, hojně šťavnatá, chuti velmi dobré, slad. ké, jemně kořeněné.
Jádřinec mívá ponejvíce osu krátkou, širokou, dutou, komory velké, v ni ch krátká, baňatá jádra.
češe se počátkem října , na loži velice nestejně dospívá, vydrží často až do konce ledna,
a niž by vadla.
Strom později vyvinuje mohutnou, řídkou,
širo ce jehlancovitou korunu, málo se však rozvětvuje, větve zf1stávají šlah ounovité, pod tíhou plodů se sklánějí.
Řez jest nutno omeziti na nejnutnější. Občasné zmlazení prospívá. Pro malé t vary se n ehodí, v d omácích zahrádkách pěstuje se jako
polokmen nebo kefový zákrsek na kdouli
šlec11těný, s použitím mezišlechtěni Plodnost
začíná dosti brzy a bývá přes rok střídav á,
velmi hojná. Daří se nejlépe v hluboké, značně
vlhké pudě, jinak v každé poloze prospívá.
V půdách příznivých l ze s prospěchem pěsto
vati i ·stromy vysoké.
Kvete prostředně záhy.
Jest špatným opylovačem.
špatné vlastnosti: Plody v suchých půdách
jsou příliš drobné, při vlhké m a teplém počasí
podléhají fusicladiu.
Upotřebení: V nezralém stavu snáší dopravu
bezvadně, pro vzhled a znamenitou chuť jest
v obchodě vyhledávána.
Synonyma: Kropenatka, Pstružnice, Postrvenka, F orellenhirne, Forell.
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Vuněk :

Lidov á pomologie, II.

76. Sterkmansova máslovka.

75. Jodoigneská.
čti:

žodoaneská.
do prosince.

Vydrž~

Belgická hruška, veliká až velmi veliká; bývá
11 cm vysoká a 9 cm široká.
Tvar jest nepravidelný, zhranatělý, hrbolatý,
tupě kuželovitý, ke kalichu, a- zvláště ke stopce úzce zúžený.
Kalich jest malý, neúplně otevřený, v nepravidelné, méně zhrbolené, hluboké a úzké jamce.
Stopka jest prostředně dlouhá, do špičky
plodu jakoby vtlačená, neb dužnatým závalem
na stranu přimáčknutá.
Slupka jest tlustá, drsná, později žlutavě zelená, sluneční strana bývá zcela nepatmě začervenalá, znatelnými rezovitými tečkami posetá, místy i souvislými skvrnami neb<> mřížo
v áním pokrytá.
Dužnina jest žlutobílá, zcela rozplývavá,
šťavnatá, dobré, kořeněně sladké chuti.
Jádřinec jest podlouhlý, osa plná, komory
malé a dlouhé, uzavřené, jádra dosti veliká,
průměrně

černohnědá.

češe se co nejpozději, dobře uložená vydrží,
do konce prosince.
Strom má vzrůst silný, později mírnější;, vět
ve převislé. Hodí se více na zákrskové stromy
všech tvarů, šlechtí se k tomu účelu na kdouli;
řez vedoucích výhonů jest krátký, jinak řeže
se dlouze.
Zvláště vhodná jest pro domácí zahrady, kde
také jest pro ní nejvhodnější stanoviště; v pů
dách studených a drsných polohách se nedaří.
Kvete prostředně záhy.
Opy1avací schopnosti nejsou dosud prozkoumány.
špatné vlastnosti: špatný, zvláště křivý vzrůst
letorostii, nevzhledná barva plodii.
Upotřebení: Dá se dobře zařaditi mezi stolní
odrůdy.

Synonyma:
Orleova.
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Triomphée

de

Jodoigne,

Van

77.
Meuri sova zimní.

Tab. XLL

76. Sterkmansova máslovka.
Zraje od prosince do února.
Belgická hruška, velká, mnohdy až velmi velká, jednotlivě až 800 g těžká. Většina plodů bývá
ba11atých, ke stopce lehce prohnutých, náhle
zúžených, velké plody bývají hustě zhrbolené,
~alé jsou téměř pravidelné.
Kalich jest pootevřený; v miskovité, dosťi
mělk é, po okraji zhrbolené jamce na širokém
t emeni plodu.
Stopka j est dřevnatá, do malé jamky na baňaté špičce plodu vtlačená a obyčejně převy 
šujícún hrbolem na: jednu stranu př imáčknutá.
Slupka jest silná, mdle zlatožlutá, strana
sluncem ožehlá bývá mnohdy skvos tně rudě
červená , nebo jen červeně vr oubenými pihami
pokrytá; vesměs mívá hrubší rzivé pihy, místy
;jest stříknuta i drobná rez.
Zdánlivě zrnitá dužnina jest jemná, hojně
šťavnatá, chuti znamenité, příjemně navinule
sladké, kořenité.
Jádi"inec jest obk lopen hrnbší zrninou, osn
má široce dutou, komory prostranné, pootevře·
né, v nich dlouhá, veliká jádra.
češe se v polov ině října, snese i ča sné otrhání, aniž by vadla. Některý rok dospívá
k jídlu v polovici listopadu, jindy později;
zraje nenáhle do konce ledna, čas to a ž koncem
února.
Z mládí roste vetlmi bujně, tvoři statnou jehla n covitou korunu. Hodí se pro jakýkoliv tvar, nejvhodnější j sou zákrskové stromy, na n ichž dociluje se velmi velikých plodl1;
i pro nejmenší tvary se dobře hodí. šlechtí se
na kdouli, na které dobře roste. Plodnost začíná
dosti záhy, jest stálá, málokdy úplně vynechává. Nejlepší a nejvhodnější p ůd y skýtají
d omácí zahrady se živnou, teplou a vlhkou
půdou a před věfr y chráněnou polohou.
Jest dobrým opylovačem.
Kvete prostředně pozdě.
špatné vlastnosti: Do studený ch půd a otevřených poloh se nehodí.
·
Upotřebení: V čas zralosti jest j ak pro stůl.
tak i v obchodě velmi hledána.
Synonyma: Sterkmann s Butterbirne, Doyenné
Sterkmanns.
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Vaněk :

77. ~Ieurisova zimní.

Lidová pomologie, II.

78. Lectierova.

čti: Merisova zimní.
Zraje v listopadu - vydrží do prosince.

Belgická hruška, prostředně veliká až velká; bývá průměrně 10 cm dlouhá a 7 cm široká.
Tvar jest pravidelný, vždy vejčitý; nejširší
jest v místě, kde se nalézá jádřinec a pozvolna
se šikmě zužuj~ ke st<>pce a končí širší, jakoby
uťatou špicí.
Kalich jest otevřený, malý, úšty jsou krátké;
sedí v mělké, úzké, sevřené jamce. Obkališi
bývá rezavé.
Stopka jest silná, krátká, polodřevnatá, často
i zdužnatělá, jest do plodu vtlačena.
Slupka jest zelená, později bl edě žlutá nebo
jasně zelená, na sluneční! straně; slabě červená,
jemné hnědé tečky p<>krývají hustě plod, na
sluneční straně jsou červeně vroubené, velice
znatelné. Okolí kalichu a stopky bývá rzivé.
Dužnina jest bílá, jemná, šťavnatá, rozplývavá, výrazně kořeněná, málo sladké, spíše nakyslé chuti.
JádHnec jť'st méně znatelný, komory velké,
vejčité, obsahující vyvinutá, hněděčerná jádra.
Zraje počátkem listopadu, vydrží do prosince,
po uzrání asi 5-6 týdmi. Vyžaduje co nejdéle
ponechati na stromě.
Strom roste bujně, h<>dí se pro všechny zákrskové stromy na kdouli, pro velké tvary na
pláněti šlechtěné. Na kdouli jest záhy a velmi
úrodný. Plodí na delším dřevě, řez vyžaduje
delší; špatně rozvětvuje a musí se k vyrašení
oček napomáhati zářezy a podle délky plodonosného dřeva toto zkracovati, aby se přílišně
neprodlužovalo.
Opylovací vlastnosti n ejsou dosud prozkoumány.
Kvete pros tředně pozdě.
Půdu vyžaduje dobrou, pol<>hu chráněnou.
špatné vlastnosti: V nevhodném stanovišti
nebo nepříznivém létě jsou plody malé a nechutné.
Upotřebení: Jest to prvotřídní tabulová i hospodář ská odrůda.

Synonyma: ·W inter Meuris, Nec pl us Meuris,
Beurré ď Anjou (nesprávně).
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79. Nanghinova
máslovka.

Tab. XLll.

·1

..

~

78. Lectierova.
čti: Lektierova.
Zraje v listopadu, vydrží do ledna.
Francouzská hruška, která patří k největším
odriidám, bývá až 6?'0 g i ví.ce těžká.
Tvar její jest táhlý, nepravidelný, hrbolatý,
hruškovitý, nebo také nu obě strany se z užující; jest až 14 cm dlouhá a 8 cm široká. Povrch bývá nerovný, stlačený, ploše zhrbolený,
často ke kalichu pěkně zhranatělý.
Kalich jest úzce sevřený, zavřený v hrbolaté
jamce.
Stopka jest silná, dřevnatá, ke spodu zdužnatělá, přechází buď hlad_
ce nebo zhrboleně v plod;
také bývá na špičku plodu jako přitlačena.
Slupka má základní barvu světle žlutou, sluneční stranu více žlutou. Jemné tečky pokrývají nestejně hustě celý p lod, kolem kalicha
a blíže stopky bývá zpravidla rozstříknuta rez..
Dužnina plodů, za vhodných poměrů vyrostlých a na stromě dobře vyzrálých, bývá
zcela jemná, někdy kolem jádřinCie jemn.ě zrnitá, velmi šťavnatá, příjemné, sladce navinulé.
slabě kořeněné, dobré chuti.
Jádřinec
jest dutoosý, komory prostranné,
v nich menší jádru.
češe se nejpozději asi konceim ..ftj~; čím
déle, tím jest chutnější a déle vydržCNa stromě drží pevně. Veilké plody větrem padají.
K jídlu dospívá asi koncem listo~adu a vhodně
uložená vydrží do konce ledna.
Strom jest vzrůstu bujného, roste pěkně do
výšky, vyvinuje vysoké, sevřené jehlancovité
koruny1 obrostlé množstvím krátkých plodonošů. Není na ní příliš mnoho k řezání a pouze
r,ejnutnější se odstrařmje. Nejvhodnější: jsou
větší zákrskové
tvary na kdouli šl echtěné.
Roste na této podložce bujně. Plodnost začíná
později, bývá nestejná, vždy však us·p okojivá,
plody dosti stejnoměrně vyvinuté. Řez prostředně dlouhý.
Půdy vyžaduje živné, dobré a teplé, raději
těžší, polohy teplé, před větry c.hráněné.
špatné vlastnosti: Plody předčasně trhané
bývajf bez chuti nebo přitrpklé. Jest to odrůda, u které dobrá chuť zál eží skutečně na
stanovišti. Za podmínek méně příznivých může
býti i košťálovitá a bez chuti.
Upotřebení: Výborná stolní i tržní hruška.
Synonyma: Die Lectier Bime, Le Lectier.
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Tab. XLIII.

79. Nanghinova máslovka.
Zraje v listopadu -

•

vydrží do l~dna.

Plod jest veliký až velmi veliký, zvláštního,
zajúnavého kulovitého tvaru.
Stopka jest dosti silná, prostředně dlouhá, do
špičky plodu vražená.
Slupka zelenavě žlutá, v plné zralosti krásně
žlutá, tečkami jemně posetá.
Dužnina jest rozplývavá, sladká, hojně š ťav
natá, u jádřincei zcela bez krupiček, velmi dobrá, vttečné, občerstvující kořenité chuti.
Strom roste zdravě, vzrůst má krásně vzpří
mený, jehlancovitý. Osvědčuje se zvláště ve
tvaru zákrskových stromi't, šleohtěných na
kdouli. Z mládí roste bujně, při nastalé plodnosti, která jest záhy ro výsadbě pravidelná
a hojná, ve vzrůstu ochabuje. Plodí ovoce vyrovnané velikosti a pěstitelé řadí ji mezi nejlepší pozdě zrající odrůdy; mnozí dávají ji
přednost před Dielovou máslovkou.
Roste a
daří' se v každé poloze. U nás jest dosud málo
rozšířená, kdo však zná její vlastnosti, jistě ji
doporučuje.

Kvete

prostředně

Upotřebení:

růda:.

Synonyma:
Butterbirne.

záhy.
Jest to znamenitá tabulová odBeurré de Nanghin,

80. Kolmarská zlatá.

„

•

81 . Pastornice.

Nanghins

. •.

..
•

..
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80. Kolmarská zlatá.
Zraje od listopadu do února.
Belgická hruška, střední velikosti, až přes
200 g těžká.
Tvar má většinou pravý hruškovitý, pon ěkud
prohnutý, čas to dosti špičatě ke stopce zúžený.
Kalich j est otevřený, ve velice mělké jamce,
aneb jen zcela na povrchu temene.
Stopka bývá nes tejně dlouhá a často drobnými kroužkovitými hrbolky přechází do plodu, nebo j est různě do špičky plodu přimáčk
nutá, Na některém plodu t áhne se od stopky
mělk á rýha, která se v boku ztrád.
Slupka jest hladká, dosti lesklá, žlutá, j emně
rzivá a tečkovaná, na slunečníl straně poněk ud
zarudlá; blíže stopky a kalicha prostírá se
hrubší rez.
Dužnina jest velmi jemná, zažloutle bělavá,
šťavnatá, výtečné, kořenitě sladké chuti.
JádHnec jest obklopen hrubší zrninou, jest
dutoosý, komory prostranné a v nich krátká
jádra.
češe se v prvé polovici října; musí se hleděti, aby ji první mrazy na stromě nezastihly.
Zraje v list opadu, postupně do ledna, výjimečně vydrží zdravé plody i do března; brzo
trhaná vadne.
Strom roste mírněji., zůstává. malý, dr~bnčji
rozvětvený, roste pěkně do výše, později se koruna pod tíhou plodů rozklesává. Vhodný tvar
jest polokmen a ještě l épei keřový zákrsek
nebo jiný velký zákrskový tvar na pláněti
šl echtěný. Není potřehí na ní mnoho fozati,
tvoří hojnost krátkých plodonoš1'\.. Na kdouli se
špatně dai"í a lz~ ji jedině pro nejmenší tvary
a za nejpříznivějších poměrů použíti. Ploditi
začfuiá velmi záhy, později hojně v celých
chomáčcích , takže se plody musejí protrhávati.
·Nejlépe jí svědčí půda hluboká, teplá u iíivná, vlhká. Polohy snáší i výše položené, avšak
teplé. Jest dosti skromná.
špatné vlastnosti: Z nevhodných půd jsou
plody podřadné jakosti, v chladných polohách
špatně vyzrávají a n a loži vadnou.
Upoti-ebení: Pro stůl jest vzácná a hledaná.
Synonyma: Vladyka, Pano·vnice, Kolmarka,
Regentin, Passe Colmar.
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81. Pastornice.
Zraje v listopadu, vydrží do února.
Francouzská hruška, nadprostřední velikosti,
při menší úrodě až veliká, také až . 550 g těžká.
Tvar jest láhvicovitě protáhlý, pěkně pravideiný, na většině plodů bývá mělká, od kalichu až ke stopce se táhnoucí rýha. Plody bývají průměrně as 14 cm dlouhé a 8 cm široké.
Kalich jest otevřený, rozložený, v mělké,
ploše zhrbolené jamce.
Stopka jest silná, dřevnatá, zahnutá, bývá
ruzně do špičky plodu vtlačená, často hrbolem obklopená.
Slupka jest zelená, u některých plodů na slunečnL straně lehce zardělá, celá poseta hrubšími znatelnými tečkami. Místy, zvláště u kalicha
nalézá se drobná rez, někdy i roztrha.ná, šupinatá skvrna, také i tenká, přes celý plod se
táhnoucí rzivá čára. Celý plod slabě voní.
Dužnina jest polojemná, hojně šťavnatá, chuti
příjemně sladké, s pikantní natrpklou příchutí.
Za nepříznivých poměrů zůstává více vodnatá,
někdy i řepovitá.
Jádřinec mívá osu většinou dutou, komory
dlouhé a úzké, v nich vyvinutá, ale prázdná
jádra.
češe se v druhé polovině října, zraje postupDjě od liste>padu, vydrží do února; najdou se
plody dobře zachovalé i v březnu. Doporučuje
se ukládati plody do rašeliny.
Strom má vzrůst zdravý a velmi bujný, korunu vyvíjí široce jehlancovitou, pod tíhou
plodů se větve sklánějí, čímž stává se rozkleslou a řídkou. Přes svůj bujný vzrust · přizpůso
buje se každému tvaru. Z mládí řeže se dloužeji, po d-0cilení plodonosných ratolestí normálně. Na kdouli daří se výborně a p oužívá se
ku meziš lechtění pro odrudy, které se přímo
na kdouli nedaří.
Stromy jsou nenáročné na půdu i polohu,
rostou i vei stanovišti méně příznivém, mají.li
však uspokojiti, doporučuje se vysazovati je do
půd živných a teplých poloh, Plodnost počíná
později; dosp ělé stromy plodí stále a zpravidla
velmi mnoho.
špatně opyluje. Kvetei prostřed.ně záhy.
špatné vlastnosti: Jakost dužniny jest podmíněna polohou a hodnotou půdy,
Upotr·ebení: Převládá na zimních trzích; jest
to dobrá obchodní odrůda,
Synonyma: Pastorenbirne, Poire de Curé,
Curé.
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82. Síxova máslovka.

83.

Pařížanka.

Tab. XI.IV.

82. Sixova máslovka.
Zraje koncem listopadu, vydrží do

března.

Belgická hruška, ne stejně veliká, b ývá až
600 gl těžká.
Tvar její jest sice rázovitý, ale není vžd y
stejný; některé mají temeno užší, jiné širší,
některé k e stopce ·.se kuželovitě zužují a končí
baňatějš í špičkou, jiné se p ěkně prohýbají n
špičkou tratí se ve stopce. Povrch z vl áště velk ých plodů jest zhrbolený, po celé délce zhranatělý.

Kalich jest pootevřený ve zhrbolené jamce,
sed1 i volně na temeni mezi několika
hrbolky.
St()(pka jest dřevnatá , bývá buď na špičku
plodu mezi kroužkovité hrbolky přimáčknutá,
nebo př echází v plod.
Slupk a j est hladká, lesk lá, pěkně sivě zelená, .celá jest pokryta hustě tečkami, místy vy·
skytují se i rzivé skvrny.
Dužnina obsahuje hojně šťávy, jest bílá, pod
slupkou zelenavá, zcela jemná, chuti sladké,
velmi dobré, s pikantní přitrpklou příchu#.
V mokrém lé tě, nebo se stromť1 v nevhodných
půdách rostlých nebývají plody tak chutné.
Jádřinec má velikou dutou osu, komory prostranné, v nich většinou špa tně vyvinutá jádra.
češe se v prvé polovi ci října a dospívá
k jídlu as v druhé polovici listopad tL Zraje
nenáhle do konce prosince a dobře uložer.a
vydrží i do března.
Strom roste v mládí bujně, později skromněji,
pěkně j ehlancovitě do výše, spodní větve se
však pod tíhou plodů rozklesávají. Dobře se hodí
pro zákrskové i nejmenši tvary. Přímo šl echtě
na na kdouli roste spo ře, lépe jest použíti
m ezišlechtěi:.í a pro větší tvary šlechtiti na
pláně. Plodí stejně, stále a zřídka kdy zcela
vynechává. Plodonosné ratolesti tvoří krátké,
řeže se normálně. Má se sázet i d o půd živných,
teplých, dostatečně vlhkých a poloh otevřených ;
dlouhé ohebné stopky zabra1'íují shazová n í
někdy

plodů větre!DJ.

špatné vlastnost i: V suchý ch půdách hojn č
k vete, avšak po odkvětu plůdky sp adnou.
V deštivém létě trpívá plísní.
Upotřebení : Jest to výborná stolní hruška.
Synonyma: Six's Butterbirne, Beurré Six.
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84. Hardenponto.....a
máslovka.

-~3. Pařížanka.
Comtesse de Paris.
Zraje v prosinci, vydrží do února.
Francouzská hruška, nadprostřední: velikosti,
až 350 g těžká, podlouhlého hruškovitého tvaru, bývá as 11 cm dlouhá a 8 cm široká.
Kalich jest otevřený, hrubý, v mělké, málo
zhrbolené jamce na mírně skoseném temeni.
Stopka jest dřevnatá, zakřivená, do špičky
plodů vtlačená, u větších se strany vmáčknutá.
Slupka jest barvy špinavě zelené, částečně
porezavělá, z úplně zralých plodů lehce se
stahuje. Rzivé pihy pokrývají hustě celý plod.
Dužnina jest bělavá, jemná, rozplývavá, šťav
natá, chuti sladké, málo navinulé, výborné.
Jádřinec jest obklopen jemnou zrninou, má
úzkou dutou osu, komory jsou velké, prostranné, jádra špičatá.
češe se v polovině října, k jídlu dospívá poslední dny v prosinci, vydrží do konce února.
Strom roste zdravě a bujně, šlahounovitě se
rozvětvuje a jest nutné v prvých l etech kostru
koruny řezem vytvořiti. Umožňuje pě stová ní
i ve stromořadích. Pro zálrnskové stromy jest
to ideální odrůda. Tvoří hojně plodonošť1, každému tvaru se lehce přizpůsobuje. Řez snáší
dobře, řeže se prostředně dlouze.
Na kdouli
šlechtěná dob ře roste, ploditi začíná velice brzy
a úrodnost jest dosti pravidelná a uspokojivá.
Velké tvary šlechtL se na pláně.
Půdy vyžaduje průměrně dobré. Hodí se
k přešlechfování bezcenných stroml'1.
Jest dobrým opylovačem.
Kvete prostředně záhy.
špatné vlastnosti: V d eštivém l étě plody po
délce praskají.
Upotřebení: Dopravu snáší bezvadně, řadí se
mezi nejhodnotnější zimní odn°tdy; jest hruškou stolní a obchodní.
Synonyma: Comtesse d e Paris, Griifin von
Paris. Tuto odrůdu jest nutno odlišovati od
hrušky Comte de Paris.
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85. Madame du Pu ls.

84. Hardenpontova máslovka.
Zraje v listopadu, vydrží do února.
Belgická hruška, tvaru obyčejně uprostřed
nejširšího, ke stopce i kalichu pon ěku d prohnutě se zužuj ícího. Povrch bývá vždy nest ejný, zhrbolený , některé plody j sou k temeni
i zhranatělé; bývá as 10 cm dlouhá a 8 cm
široká, až 580 g těžká.
Kalich je otevřený, v hluboké a hrbolaté,
dosti objemné jamce.
Stopka jest silná, dřevna tá, trčí z jamek,
které se. řídí rozměry a t varem plodu, což se
stává také u mnoha jiných odrl'd. Jamka jest
vždy hrbolatá.
•
Slupka jest silná, hladší, mdlá, zelenožlutn,
částečně rzivá, málokdy slabě nahnědle zbarvená. Jest poseta velmi hustě jemnými r zivými
tečkami, blíže kalicha a st opky bývá stříknuta
jemná r ez.
Dužnina jest bělavá, neobyčeině lahodná a
j emná, v suchých půdách m~vá kamenitost.
Jádřinec jest široce dutoosý, komory prostranné a dlouhé a v nich jest jen ně kolik dobře vyvinutýc h jader.
češe se v polovině října; čím později je trhaná, tím dociluje lepší chuť a déle vydrží.
z1;aje od prosince do ledna, dohře uložená vydrží do konce února i déle.
Sfrom roste až do stáří zdravě, nebývá nikdy
veliký, tvoří jehlancovitě kulovité, hojně rozvětvené, řídce listnaté koruny.
Ke zdárnému vývoji vyžaduje inidy hluboké, přim ěřen ě vlhké a hlavně teplé; také místo
&e má voliti chráněné a teplé a kde takové
není, má se od výsadby upustit. Nejvhodnější
jest zákrskový strom v jakémkoliv tvaru a sázeti jej poblíž stěn atd. Na kdouli roste velmi
dobře, řez vyžaduje delší. Plodnost počíná později , potom jest stálá a uspokojivá.
Jest dobl'ým Olpylova čem.
Kvete prostředně pozdě.
špatné vlastnosti: Trpí fusicladiem a jest
s oblibou vyhledávána Smutniaí hruškovou a
často se stává, že i když bohatě kvete i hojnč
plodů nasadí, skoro vesměs spadnou. V písči
tých suchých půdách se ned :tří. Jest náročná .
Upotřebení: Před úplným dozráním snáší dop;a!u dobře. Náleží k nejlepším stolním od·
rudam.
Synonyma: Hardenponťs Winteir-Butterbirue,
Beurré d'Hardenpont.
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85. Madame du Puis.
Zraje v lednu, vydrží do února.
Plod velký, vzhledného, hruškovitého tvaru.
Kalich je.st otevřený, v málo prohloubené
jamce.
Stopka as 3 cm dlouhá, dřevnatá, jest větši
nou prohnutá.
Slupka jest zelená, v době zrání žlutá, téměř
celá zastřená světle hnědou rzí. Jest četnými,
tmavě hnědými tečkami posetá.
Dužnina jest jemná, rozplývavá, lososově
žlutá, velmi šťavnatá, výborné kořeněné chuti.
Sklízí se v prvé polovici října, brzy podtržená neb příliš dlouho ponochána na stromě
ztrácí kořenitosti; zraje v polou ledna, vydrží
do února.
Strom roste mírně a zdravě, letorosty tvoří
dlouhé, slabší, jest nutno korunu kratším ře
zem upravovati, jinak povstávají větve dosti

86. Z~phirinka.

převislé.

Plodí záhy a pravidelně. Jest vhodná pro
každý tvar stromu; pro zákrskové stromy vět
ších rozměrů šlechtí se pláně, pr-0 menší' používá se kdoule s mezišlechtěním.
Pticly vyžaduje hluboké, živné a propustné,
polohy teplé, chráněné.
Kvete pozdě. Pozdní a déle trvající květen
ství napomáhá k řádnému opylení.
špatné vlastnosti: V nevhodných pudách a
polohách jest nevzhledná a nechutná.
Upotřebení: I'ladí se mezi nejlepší zimní tabulové odrůdy.

„
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86. Zephirinka.
Zraje v prosinci, vydrží do leidna.
Belgickii hruška, menší až střední velikosti,
až 170 g těžká; některé plody jsou kulaté, jiné
bývají o něco delší, ke stopce protiihlejšL Větší
plody bývají zhrbolené, některé mělkou rýhou
jakoby na dvě polovice rozdělen y.
Kalich jest otevřen ý, v malé, mělké, po kraji
mírně zhrbolené Jamce.
Silná, ke p lodu zdužnatělá stopka b ývá
k jedné straně na špičku plodu kroužkovitými
hrboly pHtlačena.
Slupka Jest až mastná, se stromu světle zelená, po zději zežloutne, někdy se i l ehounce
zardí. Jemné tečky pokrývají hustě celý plod,
místy bývá stříknuta i jemná rez.
Dužnina jest bílá, pod slupkou žlutavá, velice jemná, H{avnatá, výborné, sladké, 'll'omatické chuti, s navinulou příchutí.
Jádřinec má úzkou, dut ou osu, komory poměrně velké.
češe se asi v polovici října, k jídlu dospívá
vestejně a řídí se podle stanoviště stromu a
letní teploty; zraje postupně až do polovice
prosince, vydrží i přes prvou polovici ledna.
Strom vyvinuje se zvolna, tvoří jen malou,
široce jehlancovitou korunu, plne>u drobného,
plodonosného dřeva. Vyžaduje častější průklest
a občasné zmlazení. Pro domácí zahrádky se
dobře hodí i ve tvaru zákrskovém, pro větší
tvary jeist lépe šlechtiti ji na pláně. Nejmenší
tvary rostou i na ~ouli dobře; poněvadž má
drobnější ovoce a plodí mnoh<> na koncích, musí se řez omeziti a proto od pfosně tvarovaných
a menších stromků se upoušt~. Brzy plodí a
plodů_jest často tolik, že jesť nutno je protrhávati. Velmi málo červiví. Daří se ji téměř všude, jen. su ché, nebo zase studené a mokré půdy
nesnáší. Nejlepších výsledků dává v půdách
živných. Polohy snáší i vysoké.
Jest dobrým opylovačem.
Kvete prostředně pozdě.
špatné vlastnosti: Jest velice choulostivá na
pomáčknutí, v nevhodných půé:lách u sychají
špičky letorostů, plody j sou drobné, nechutné.
Upotřebení: Dopravu snáší v tvrdém stavu
ihned po očesání, hodí se výhradně pro stůl.
Synonyma: Zephirinka Grégoriova, Zéphirin
Grégoire, Josephinei Grégoire.
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87. Jeanne d'Arc.
čti: žan dark.
Zraje v prosinci, vydrží do února.

Francouaská hruška, veliká až velmi veliká,
podobná hodně Dielov ě máslovce.
Tvar jest baňat ý, k e stopce zv olna se zužuje a končí: často š ikmě uťatou špičkou. Bývá
asi 11 cm dlouhá a 8 om široká. Povrch bývá
zhrbolený.
Kalich jest pěkně vyvinutý. rohovitý, s velkými úšty v hluboké a široce rozevřeiné jamce.
Stopka jest silná, krátká (2 cm), hnědá, sedí
pevně uprostř e d plodu v mělké prohlubince.
Slupka jest slabá, hladká, barvy světle žluté,
později žluté, s hn ědými tečkami, místy též
i s většími r ezovitými skvrnami, jmenovitě
u stopky. Sluneční strana bývá lehce zarudlá.
Dužnina j est žlutobílá, zrnitá, rozplývavá,
velmi šťavnatá, sladké, navinulé, příjemně aromatické chuti.
Jádřinec jest dutoosý, komory pros tředně
velké, jádra černá, čas to nevyvinutá.
Při pozdějším česání jest jakostnější, · před
sk lizn~ však padá. Vydrží do ledna, na dobrém
lůžku mnohem déle b ez vadnutí..
Vzl'ůst stromů j est mírně j ší, koruny vzpříme
né, později poněkud převi slé. Vyžaduje kratší
fez, u tvarových strom ť1 zář ezy nad očky, Ilflboť jinak špa tně rozvě tvuje, plodonosné ratolesti tvoří krátké. Hodí se hlavně pro zákrskové stromy ve v šech tvarech. Pro velké tvary
používá se za podnož pláně, jen v nejlepšíc,b
pj'1dách pro malé tvary šlechtí se na kdouli.
Hod~ se i k př e roubování špatně plodících odrť1d. Plodí pravidelně.
Vyžaduje p1\dy živné, obdělávané a teplé,
dosti vlhké, místa slunná a chráněná.
Jest dobrým opylovačem.
Kvete prostředně pozdě.
Upotřebení: Jest to velice cenná stolní zimní
hruška, ,za kterou se dociluje vysokých cen.
špatné vlastnosti: Trpí škůdci a chorobami,
tvoří mnoho odpadu ovoce, v době květu vůči
mrazu a vlhku je málo odolná. Je to značně
náročná odrůda. Nepříznivé okolnosti zhoršu jí
jakost dužniny.
Synonyma: Joha nna von Are.

88. Mechelenská.
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88. Mechelenská.
Zraje v lednu, vydrží do

b řezna .

Belgická hruška, střední velikosti, také až
300 g těžká, tvaru nestejného ; větší plody bývají ke stopce vyduté, vejčité, v bocích více baňaté a končí užší; špičkou, povrch jejich bý vá
méně zhrbolený.
Kalich jest otevřený, v mělké, miskovité
jamce, s mírnými hrbolky.
Stopka je15t silná, dřevnatá, do malé jamky
vtlačená, často hrbolkem na stranu pi'imál:knutá. Okolí stopky i kalichu bývá rezavé.
Slupka .řest pevná, hladká, málo lesklá, zelená, později poněkud zežloutne, na slun eční
straně bý vá zarudlá; celá jest poseta rúvý mi
tečkami, místy objevuje se i drobná rez.
Dužnina jest bělavě žlutá, velice _jemná, hojně šťavnatá, rozplývavá, výborné, sladce navinulé, aromatické chuti.
Jádřinec má osu úzce dutou, jest jemnou zrninou obklopený, komory j sou malé, jádra
dosti veliká.
češe se pozdě ji, asi v polovici října; př ed
časně otrhaná vadne, příli š dlouho ponechaná
na stromě ztrácí na chuti. V p lné zralosti
příjemně voní.
Strom roste; polobu .Ť ně , ro zvětvuje se v nepravidelné, šlahounovité, nespořádané koruny.
Vhodným tvarem jest kefový zákrsek na pláněti šlechtěný. Pro malé tvary šlechtí se na
kdouli, roste na ní z mládí d obře, poz ději sl abě
a musí se hnojením a kypřením pť1dy vzrů stu
napomáhati. Řez používá se dlouhý, musí se
napomáhati. Řez používá se dlouhý a omezuje se
na ne_jnutněj ší. Plodonoše tvoří na koncích
kratších výhonů. Plodí velice brzy, ale ne jistě.
V plidách není vy bíravá, daří se téměř všude.
V sucl1ých pť1dách b ývá ovoce příliš drobné.
Plody drží dobře a snáší i polohy větrné.
Jest dobrým opylovačem.
Kvete prostředně pozdě.
špatné vlastnasti: Nespořádaný vzrůst stromu
a nejistota řádně vyvinutých plodů omezuje
její větší výsadbu.
Upotřebení: Pro velice dobrou jakost a pozdní zrání, vzdor tomu, Žť.' jest menší, řadí se
k nejlepším obchodním hruškám.
Synonyma: Malinsk á zimní, Josephine von
Mecheln, Joseiphine de Malines.
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89. Drouardova.
čti: Druardova.
Zraje v listopadu, vydrží do

března .

Francouzská hruška, veliká až velmi veliká,
na tvarech až 600 g těžká, nepravidelného
tvaru. Většinou bývá u kalichu baňatá, ke
stopce zašpičatělá a končí šikmou špičko u. Povrch plodu jest stlačený, ploše zhrbolený.
Kalich jest malý, v širokých, hlubokých jamkách, které mají okraj ši roce zhrbolený.
Stopka jest silná, krátká, dřevnatá, bývá do
šikmé špičky plodu v malou jamku vtlačená
nebo vyčnívá z hluboké, žebernaté jamky.
S!upka jest hladká a silná, málo lesklá, zelená, později žlutozelená, na sluneční straně zarudlá. U stopky a kalichu jest velice1 jemná r ez,
rzivé tečky, někdy i většíi rezavé skvrny pokrývají plod.
Dužnina jest bílá, jemná , máslo vitá, nestejn ě
šťavnatá, chuti dobré, sladce navinulé, koi'.'eněné, za nepříznivých poměd't se značnou granulací.
Jádřinec jest dutoosý, komory prostranné,
v nich dobře vyvinutá jádra.
češe se co nejpozději. Pozdním česáním m1bývá chuti. Předčasně utrhnutá vadne, ča s to ani
nezměkne, a 'když přece, nemá chuti. K jídlu
dospívá postupně, dobře uložeiná vydrží i do
bfozna.
Vzr'Ůst stromu jest zdravý, nari'tstá v pěkné
jehlance. Hodí se hlaYně k pěstová ní zákrskových strom ft všech tvadL · flez nečiní · obtíže.
Pi·o velké tvary používá se za podložku pláně,
pro menší kdoule, na níž se dohře daří. Na
tvarech docilujíi se zvlášť veliké plody , vynikající chuti. Plodnost začíná velmi záhy, jest
hojná a stálá. fleže se norm á lně , krátké výhony snadno se pi-eměňují v plodonoše.
Daří se v k aždé pudě, musí však býti t eplá;
polohy snáší i větrné, drží pevně na stromě.
špatné vlastnosti: V studené, mokré pudě s~
neidaří, listy předčasně opadávají.
Upotřebení: Jest vhodná pro stůl a dá se
jinak zužitkovati.
Synonyma: President Drouard.

98

1.

I

j

Lidová pomologie, II.

Ta b. XLVHl.

90. Vévodkyně z Bordeaux.
óti: - z Bordó.
Zraje v prosinci, vydrží do března.

Plod j est prostřecln.ě veliký, kulatého, břicha
tého tvaru; jest asi 250 g těžký.
Slupka jest silná a pevná, drsná, místy rezavá, na sluneční straně světle začervenalá,
celá tečkovaná, v plné zralosti zlatožlutá.
Dužnina je.st jemná, rozplývavá, kolem jádřince hrubší, s granulací; j est dosti šťavnatá,
znamenité, ušlechtilé muškátové chuti.
češe se v druhé p olovici října, zraje koncem
prosince, vydrží do března. Drží pevně na
stromě.

.I

I
I

Strom roste zdravě, vzrí'1st má mírnější, tvoří
jehlancovité koruny. Pěstuje se v zákr skových
t varech na kdouli, při velkých tvarech i na
pláněti šl echtěných. Brzy plodí a jest hojně·
úrodná. V květu vůči nepohodám jeist dosti
otužilá. Půdy vyžaduje dobré a teplé, polohy
i vyšší, musí však býti teplé a chráněné.
Kvete prostředně záhy.
špatné vlastnosti: Náročná odrí'1da.
Upoffebení: Za příznivých podmínek vyrostlá
i·adí se mezt nejušlechtilejší zimní tabulové
odrůdy a ch utí předčí Děkanku zimní. U nás
získává v posledním čase pěstitelské pozornosti.
Synonyma: Herzogin von Bordeaux, Beurré
Perraulti.
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91. Madame Verté.
Zraje v prosinci, vydrží do

bře zna .

Francouzská hruška, prosffední velikosti,
hruškovitého, někdy nepatrně prohnutého tvaru; bývá až 250 g těžká, asi 9 cm dlouhá a 8 am
široká. Plody větší bývají baňatější a ke stopce
širší. Povrch bývá zhrbolený i zhranatčlý.
Otevfoný kalich vězí v širší, l)O kraji zhrbolené mělké jamce.
Stopka jest silná, dřevnatá, jako v malou
jamku násilně v tlačená a někdy hrbolem na
stranu pi'im áčknutá.
Slupka má základní barvu zlatožlutou; tntu
vyráží pouze na místech, kde hustě slupku pokrývající zlatolmčdá rez v podobě sk vrn a
te ček je1 poněkud řidší.
Dužnina jest zlatožlutá, jemná, šťavnatá,
velmi příjemná, lahodné, značně kořernné chuti.
Jádřinec jest dutoosý, komory prostranné,
v nich vyvinutá, většinou však hluchá jádra.
češe se od poloviny října ; brzy zčesaná
vadne. K jídlu dos pivá koncem prosince, v té
době rozkrojena voní, uzrává pozvolna a je
je,š tě i v březnu sv ěží.
Strom za pHznivých podmínek roste bujně,
rozvětvu je se v korunu široce jehlancovitou.
Hodí se zvláště pro keřové zákrsky a Jiné
tvarové stromy. Na kdouli dohře roste a plodí
a u žívá se té to pro menší tvary; jinak je lépe
šlechtiti pro velké tvary na pláně. Plodi sice
o něco později, plodnost bývá potom pravidelná. Řez prostředně dlouhý, plodonosné ratolesti musí se častěji zmladíti a zkracovati, a by
se příliš n eprodlužovaly .
Půdy vyžadl!le hluboké, živné, dostatečně
vlhké a tejplé. V příli š suchých se ned aří. Poloha má se v oliti teplá, částeič ně chráněná.
Jest dobrým opylovačem.
Kvete prostředně pozdě.
špatné vlastnosti: Květy jsou choulostivé,
trpí pozdními mrazíky i déle trva jícími dešt i.
Upotřebení: Tvrdá slupka, na které ne jsou
při její rezovitosti znatelná méně pomal:kanú
místa, umožňuje dob ře dopravu; jest to vzá cná zimní hruška, doposud málo rozšífoná.
Synonyma : Besi de Caen; nezaměňovati s letní Madame Verte, která jest dlouhá a zel eml.

92. Luis a
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92. Luisa Goethe.
Zra je v lednu, vydrží do

břez na,.

Vypěstována ze semeine Esperenovy bergamotky v Giesenh eimu.
Plod jest Yeliký , t varu vysokého, b e1r gamotovéh0, podobný hrušce Crassan sk é; b ývá až
4.00 g těžký.
Kalich jest malý , rohovitý, v mělké misce,
Stopka jest silná , dosti dl.:Juhá, vtlačená do
rezovité jamky.
Slupka j est drsná, základní barvy zel enavě
žluté, zr áním zežloutne. Po celém plodu jsou
četné h usté rezovité sk vrny a velik é h ranaté
tečk y. Vypa dá jako mřížovaná.
Dužnina jeist r ozplývavá, velice šťavna tá,
sladké, ušlechtilé, jemně k ofonité vzácné chu ti.
češe se p očátk em říj na, zraje v l ed nu a vydrží do břez na.
Strom m ste dosti bujně, větve visí d olU. Tvoří dlouhé plodonosné výhony , které pok u d
možno málo fožeme. K docílení boha tél10 ovět
vení napomáháme záfozy. Hodí se k pěstování
vše ch zákrskovýah stromli, zvláště t varl'1 n a
jižn í a jihových odní s tr aně. Plod í p o zdě ji.
Půdy vyžadu je d obr é, h umusní, poloh u teplejší.
Kvete prostř edn ě záhy. Květy při studených a
deštivých d nech n ejsou choulostivé.
špatné vlastnosti: Ze špat ných pud ob jevu je
se. granula ce, zvláště k olem kalichu. P ři pi·ílišném vlhku plody praskají.
Upotfobení: Jest to tabulová odn°1da, velice
hl edaná a placená, dá se dob i'e zasíla ti, aniž b y
utrpěla.
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93. Krassanská.
Zraje v lednu, vydrží do dubna.
Francouzská hruška, dosti veliká, .fednotlivě
až velmi veliká (bývá až 800 g těžká), hodně podobná Děkance zimní. Některé plody bývají ke
stopce více zúžené, jiné více zploštělé, u stopky
široce zakončené. Kulatost nebÝvá souměrná,
býrnjí stlačené i ploše zhranatěl~. na některém
plodu táhne se po délce mělká rýha.
Kalich jest velký, pootevfoný, vězí v užší, hluboké, zhrboleiné jamce na širokém temeni plodu,
nebo jest jinak, často i nepravidelně umístěn.
Stopka bývá silná a dlouhá, vtlafoná do špič
ky, umístění řídí se podle tvarn plodu.
Slupka jest silná, poněkud hladší, pokry tá
hustými, jemnými r zivými tečkami a skvrnami; najdou se i plody z větší části rzí potažené. Zralé plody jsou barvy zlatožluté s čer
venohnědými rzivými skvrnami..
Dužnina je~t běla vá, pod slupkou žlutavá,
jemná, velmi příjemně kořeněná.
· Jádřinec, obklapený zrninou, jest dutoosý,
komory {·sou úzké, k ose přilehlé, v nich vyvinutá d ouhá jádra.
češ.e se co nejpozd ěj i, když listí padá, asi
koncem října, k jídlu dos pívá v lednu, zraje
postupně do března, vydrží i rlo dnbna. Předča s
ně otrhaná vadne, někdy také vubec nezměkne.
Pěstování její jest omezeno jen na výhodná
místa. Na kdouli daří se jedině v nejlepsích ,
zavlažovaných púdách;, hodí se na ní šlechtěná
jen pro nejmenší i.vary, pro větší tvary šlechtí
se výhradně na pláně. Plodnost počín á ve~mi
brzy, jest stálá a hojná a ovoce nutno mnohdy
protrhávati, aby se zbylé lépe vyvinulo. Řez
používá se s třídavý, aby plodonosné dř evo se
zmlazovalo. Roste dosti bujně, zdrav ě.
Půdy vyžaduje jen nejlepší, teplé, hodí sei
také proto jen na jižní, chráněné strany stěn .
Upotřebení:
Dopravu snáší b ezvad ně, jest
velmi hledanou a dobře placenou stolní hruškou
Kvete prostředně záhy.
Jest dOlbrým opylovačem.
špatné vlastnosti: Ze studených, mokrých půd
jsou plody bezcenné a trpí strupovitostí.
Synonyma: Edel Crassane, Passei Crassane.
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94. Olivier de Serres.
čti : Olivie d ser.
Zraj e v led nu , vyd rží do b řezna .
FrancOluzská hruška, nestej ně veliká , zna čně
těžk á, a7, 500 g, měnivého, různé ho tvaru; objevují se pl ody , kter é mají b oky b a ňaté, k e stopce. více pr otáhlé a p ěk ně pr ohnuté a končí
zhr boleino u špičkou.
Kalich j est zav řený, čas to hrboly s evřený ,
v hluboké, zvláště po ok raji zhrbolené jamce.
Stopka jest vžd y di·evn atú, bý vá na široké
špičce plodu
jako přimáčknutá, u v elkých
plod\\ trčí z hluboké, široké, velmi často zhrbolené ja mky .
Slupka jest tvrdá a hrubá, zelen á, poněkud
zažloutlá, j est poseta r zivými pihami, kter é se
v rozstřík nuté rzi ztrácejí; obk a liší a p ovrch
kolem st opky bývá re,zavý, místy i jinde objevují se rezavé sk vrny.
Dužnina bývá nejčastěji bělavě zažloutlá,
kolem jádři nce k amenitá, ostatní j emná, dosti
šťavnatá, von ná, za přiznivýc:h p odmínek chuti
velmi dobré, slad ce navinulé , libě kořeněné.
Jádřinec jest obklopen h rubou zrninou, osu
má dutou, komory poměrn ě mal é, v nich vět
šinou nevyvinutá jádr a.
češei se kd yž listí opadává ; br zy sčesan á
vadne a nezm ěk ne. Kei k onci l edna za č ne zráti,
při tom příjemně voní, zra je postupně do konce března i déle.
·
Strom roste polobujně; nejv ýhodnější jsou
zák rsk y a větší tvary. Velice ho j ně ro zvětvu j e ,
tv oří krá tké plodon oše.
I pr o malé tvary se
hodí, vyžadu je deilší foz, který se však 01neznje na ne jnutn ější; p řílišným řezem od daluje
se pl odnost. Na větší tvary šl echtí se na pláně,
pro ma lé používá se m ezi šle chtě ní nebo šlechtí
se přímo n a kdo uli; rost e na ní dob ře, m usí se
však přihnojovati. Plodí poz ději a j est potom
velmi úr odný .
.
Půdy
vyžaduje živné a teplé , d ostatečně
vlhké , pol ohy slun né a výh í·evné. Plody drží
pev ně na s tromě.
Jest špatným opy lovač em.
Kvete prostředně pozdě.
špatné vlastnosti: Jest velmi náročná na stan oviště. Před čas ně sklizená je řepovitá,
Upotřebení: Pro stůl jest výb orná a dobře
placen á.
Synonyma: Serresská.
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96.

95. Souv. de Jules Guindon.

Děkanka

zii:nní.

Zraje od února do dubna.
Plod jest veliký, tvarn vejčitě hruškovitého;
jest to semenáč Děkanky zimní; tvarem jest jí
také podobná.
Slupka jest zelenav ě žlutá, jemn ě a hojně
tečkovan á, někdy s r ezovitými skvrnami.
Dužnina jest jemná, šťav na tá , sladká a pří
jemně k oře něná, znamenité chuti.
češe se v polovině Hjna, zraje do února, vydrží čas to a ž do května .
Stro~n j est zdravý, ale má j en mírný vzrl'ist.
Pro zákrskové stromy j est velice vd~čná,
zvl áš t ě pro menší tvary na kdouli šlechtt!né.
Pro velké tvary šlechtí se na1 pl án ě.
Plodí brzy a úrodnost jest pravid elná.
Opylovací schopnosti nejsou dosud prozk oumá ny.
Půdy vyžaduje dobré a jako v ětš ina :úmních hrušek , ma jí-li dobř e vyzrá ti, žádá i tato
teplejší a chr á něnou polohu,
Upotfobení: Za pHznivých poměrů vyrostlá
řadí se mezi nejleipší tabulové zimní odrůdy.
97 . Charles Cognée.

..
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96.

Děkanka

zimní.

Zraje v únoru, vydrží do

května.

Belgická hruška, nadprostřední velikosti a ž
velká, 450 W i vícei těžká, tvaru nepravidelného, v prumě ru kulatá nebe> vejčitá, v ětší
plody jsou ploše zhrbolené; b ývá asi 9 am vysoká a 8 cm široká.
Kalich jest polootevfoný, v mělké , hrbolaté
jamce.
Stopka jest nestejně dlouhá, silná, dřevnatá,
v hluboké prohlubince, do plodu vtlačená.
Slupka j eist silná, drsná, málo lesklá, do uzrání zelená, J>OZději zelenožlutá, na sluneční
stranč hnědě zbarvená. Rzivé tečky pokrývají
hu s tě plod, místy nalézaH se i rzivé skvrny.
Dužnina za příznivých poměr ů jest žlutobílá, kolem jádřince zrnitá, jemná, hojně šťav
natá, sladce navinulé chuti, s aromatickou pHchutí.
JádHnec mívá osu dutou, komory j sou prostranné, v nich dobře vyvinutá jádra.
češe se eo nejpozději, když již listí opadá,
ukládá se pozorně do mírně ·teplého a vlhkého
sklepa ; při nevhodném uložení hnije. Př edčas
ně otrhané plody vadnou a nejsou k potřebě,
rovněž ta k plody v suchu uložené.
Strom má vzrůst dosti sporý, korunu tvoří šicoce j ehlancovitou. Lze ji sázeti na vhodné
místo jako polokmen. Nejv ýhodnějš í jsou zákrskové stromy. Každému tvaru lehce se při
zpl'1sobuje. Pro větší tvary jest lépe šlechtiti ji
na plán ě, pro zvlášť dobré půdy a malé tvary
na kdouli, musí se v šak vzrůstu napomáhati
hnojením., jinak zakrní. Plodnost začíná dost i
záhy a jest pravidelná, po velké úrodě jest
nutno řeizem strom zmladiti.
Půdy vyžaduje hluboké, živné a teplé, polohu
slunnou, s vlhčím vzduch em. V studených, mokrých půdách se nedaří, plody j sou malé, kaménkovité a praskají; pro chladná místa, kde plody
nemohou řádně vyzráti, se nehodí.
Jest dobrým opylovačem. Kvete záhy.
špatné vrostnosti: Jest náro čná na půdu a stanov i št ě, trpí chorobami, zv láš tě fusicladiem.
Musí se bedlivě stříkati, jinak jest téměř
k nepotřebě. Pouze v teplém, suchém l étě zů
stane bez stříkání čistá.
Upotřebení: V obchodech dociluje vysokých
cen; tam, kde se daří, jest velice výnosná.
Synonyma: Winter Dechantsbirne, Doyenné
ďhiver.

•

105

Var<ěk:

Lidová pomologie, II.

97. Charles Cognée.
čti: šarl Koňé.
Zraje v prosinci, vydrží do

března.

Francoluzská hruška, veliká, až 9 cm vysoká
a 8 cm široká.
Tvar jest nepravidelný, často soudkovitý, ke
st()pce konicky zúžený, se širokou špicí; podobá se značně Děkance zimní. špička plodi'1
bývá i . šikmá, jako uťatá, povrch nerovný,
hrbolatý i stlačený.
Kalich bývá polo nebo zcela otevfoný, v hluboké, zhrbolené jamce.
Stopka středně dlouhá (asi 2·1h cm), silná, se
silnou patkou, jest pevně vtlačena do nepravidelné, značně zhrbolené jamky.
Stupka jest silná, zdrsnělá, až do uzrání zeleiná pak zelenožlutá, na i;luneční straně zardě
lá, kolem stopky, jakož i místy po plodech dosti
rzivá a červeně vroubenými tečkami posetá.
Dužnina jest bělavě žlutá, pod slupkou zelenavá, poněkud hrubší a mírně šťavnatá, běž
né hruškové chuti.
češe se co nejpozději, získává tím na ohuti,
zráti počíná Yelicei neste,Ťně a postupně od prosince až do března. Dobře vyzrálé a vhodně
uschované -plody vydrží ča.sto i do června,
aniž by vadly.
Pro vysoké stromy se nehodí; vhodné jsou
jedině zákrskové stromy všech tvarů. Z mládí, dokud nejsou úrodou oslabené, rostou dosti
bujně a mají vzrť1st vzpřímený. Pro větší tvary
šlechtí se na pláně, pro malé na kdouli. Na
obou podnožích velice hojně, pravidelně a
velmi záhy rodí. Bez zvláštní námahy a řezu
tvoří lehce hojnost plodonošů.
Půdy vyžaduje strom živné, hluboké a zvláště prospívá v půdách bohatých na vápno·; polohy nutno voliti zvláště teplé a chráněné .
Jest špatným opylovačem.
Kvete záhy.
špatné vJastno~ti: Trpí fusicladiem; v nevhodném stanov išti nedocílí se jakostních a
chutných pfodů, zůstává pouze vařivkou.
Upotřebení: Za příznivých podmínek vyrostlé, řadí se k tabulovým odrůdám.

98.
F.sperenova bergamotka.
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98. Esperenova bergamotka.
Zraje v únoru, vydrží do dubna.
Belgická hruška, poněkud malá, zploštěle zakulaceného tvaru, u stopky tvořící nízkou
splCl; plody: býYají až 300 g těžké. často jsou
v chomáčích a za přízni vých poměrů nabývají
až této váhy. Tval' se mění málo, povrch vět
ších p lod ť1 bývá nepravidelný, zhrbolený a
zhranatělý. Kalich jest uzavřeiný, obklopený
hrbolky, vězí v nerovné, mělké jamce.
Stopka menších plodu bývá delší, přechází
kroužkovitými hrbolky v plod, nebo u větších
· jest v okrouhlé, mělké, po okraji zhrbolené
jamce a bývá ke špičc e plodu jako přimáčknutá.
Poměrně drsná slupka jest po uzrání zažloutlá, na sluneční straně poněkud nahnědle
zbarvená. Hrubé, šedohnědé, nápadné tečky
pokrývají hustě celý plod, místy objevuje se
i hrubší drobná rez. Obkališí bývá souvisle re:zovité.
Dužnina plodu za nejpříznivějších podmínek
bývá jemná, hojně šťavnatá, pikantní, sladce
navinulé, kořeněné chuti.
Jádřinec má širokou, dutou osu, komory prostranné, jádra dlouhá, nestejně vyvinutá.
češe se koncem října, ·brzo otrhaná vadne.
K .Jídlu dospívá velice nestejně, nejdříve měk
nou velké plody, od února. až do dubna.
Slrom roste až do pozdního stáří bujně. Hodí
se jedině pro zákrskové stromy všech tvaru.
Na kdouli roste bw;vadně, vytváří velmi mnoho plodonosných ratolestí; plodnost počíná
velmi brzo, je stálá a hojná, často musí se ovoce pro lepší vývin protrhati.
Dai"í se ve výživné, dostatečně Ylhké, výhřev
né půdě, v chráněné, teplé poloze. Hodí se
dobře na jižní stranu stěn. Řez provádí se stří
davý, květné puky tvoří se také na koncíQh.
Jest dobrým opylovačem.
Kvete prostředně pozdě.
špatné vlastnosti: Z nevhodných, studených
míst plody vť1bec neměknou, nebo praskají a
nejsou k potřebě, také i fusicladium se objevuj&
:
Upotřebení: Dopravu snáší bezvadně, za pěk
né plody v obchodech dociluje se vysokých
cen.
Synonyma: Espérens Bergamotte, Bergamotte
Esperen.
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Lepin.

čti: Notář

Zraje v

březnu,

Lepen.
vydrží do

června .

Francouzská hruška, známá již od r. 1880;
plod jest velký, asi 9 Cin; dlouhý a 8 am širok ý.
Tvar jest dlouze kulovitý, největší šii·ky dosahuje v polovici ke kalichu, odkud se mírně
zužuje. Povrch bývá zhrbolený.
Kalich jeist skoro otevřený, hv ězdovit ý ,
v malé, žebernaté jamce.
Stopka jest dosti dlouhá, slabší, dřevnatá,
sedí v mírně prohloubené jamce.
Slupka s počátku bývá světle zelená, později
bledě žlutá, četnými
jemnými tečkami a
světle rezavými skvrnami pokrytá.
Dužnina jest žlutavá, jemná, při plné zralosti
šťavnatá, bohatě cukernatá, výborné chuti.
Jádřinec jeist dutoosý, jemnou granulací obklopený, komory menší, s vyvinutými tmavými
jádry.
češe se co nejpozději, nabývá tím na jakosti,
zraje v březnu, vydrží do června. Předčasně
otrhaná nezměkne.
Strom má zdravý, bujný vzrůst a hodí se
zvláště pro tvarové stromy. Řez užívá se normální. Tvoří krátké plodonosné dřevo, také
předčasné letorosty, na kterých se lehce květ
né puky vyvíjejí. Na kdouli dobře roste, záhy
a hodně plodí, v době květu není choulostivý.
Není ani zvlášť vybíravý, nejlepších výsledků
dává v půdá ch hlubokých a živných, výhřev
ných, třeba i sušších, polohy snáší i vyšší,
v každém případě však chráněné a hojně
slunné.
Jest dobrým opylovačem.
Kvete pozdě.
špatné vlastnosti: V n evhodném stanovišti
bývají plody košťálovité, řepovité.
Upotřebení: Jest to prvotřídní zimní hrušk a ,
lť kde jest vhodné místo, lze ji doporučit.
Synonyma: Notaire Lepin.

100. Abresská.
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100. Abresská.
Zraje v

březnu,

vydrží do

června.

Plod j est veliký a ž velmi veliký, hruškovit ého tvaru; bývá asi 12 cm dlouhý a 8 cm široký.
Kalich jest polootevfon ý, sedí v hluboké n
široké jam ce.
Stopka jest dlouhá, silná, hrbola tá, uprostřeJ
slabší, dole dužnatá, v jamce, obklopené
hrbolky.
Slupka jest silná, hladká, zelenavě žlutá,
místy pokry tá hněd ými skvrnami. zvláště
u stopky a kalichu; .na sluneční straně j est
slabě začervenalá, v plné zralosti jest jasně
žlutá, velice vzhledná!.
Dužnina jest bílá, dobrá, r.ozpl-ývavá, šťav
natá, sladké, příjemné chuti.
Zraje v bř~nu a ž červnu, plod n evadne.
Sfrom roste bujně, tvoří pyramidní koruny.
Hodí se n ejlé pe pro zákrskové stromy na
kdouli šlechtěné. Neni zvlášť náročný, nejlépe
prospívá v živných a teplých p ůdú ch a chráněných polohách. Jest záhy plodný a hojně úrodný. v květenství jest vuči nepohodě dosti
odolný.
Kvete záhy.
špatné vlastnosti: Za nepříznivých podmínek
bývají plody malé a nechutné. Trpí fusicladiem.
Upotřebení: Pro svoji pozdní zralost dociluj e
v obchodě vysokých cen,
Přeroubovati nelze na Avranšskou, Angoulemskou.
Synonyma: Belle des Abrés, Schone von
Abrés.
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