Skvost

Angrešt

tradice našich zahrad
Terno

edle rybízÛ se v na‰ich
zahradách hojnû pûstuje i angre‰t. Jeho
plody mají znamenitou nutriãní hodnotu, obsahují vitaminy A, B1, B2 a C, minerály
(vápník, fosfor, Ïelezo). Plody jsou
vynikající ãerstvé i zpracované na mraÏené dfienû, kompoty, ‰Èávy, na dÏemy
a marmelády. Angre‰tová marmeláda svou
vÛní a chutí pfiipomíná meruÀkovou. ·Èáva
z pfiezrál˘ch angre‰tÛ je velmi lahodná. Bobule angre‰tu mají blahodárné úãinky na organismus, zbavují tûlo jedovat˘ch kovÛ,
posilují cévy, sniÏují krevní tlak, podporují
tvorbu zdravé pokoÏky a vlasÛ, pomáhají pfii
arteroskleróze, mají kladn˘ vliv na vazivové
tkánû. Angre‰tová vláknina ãistí stfieva a podporuje trávení.
Angre‰ty se pûstují ve tvaru kefie a stromku
(pravokofienn˘, ‰tûpovan˘ na meruzalku zlatou, jostu). V˘sadba a péãe o nû je shodná
s péãí o rybízy (Zahrádkáfi 3/2010). Ovoce se
snáze sklízí ze stromkÛ, plody jsou vût‰í, jakostnûj‰í. Kefie u vût‰iny odrÛd mají plody drobnûj‰í, trnitûj‰í v˘hony, jsou více vystaveny
infekãnímu tlaku hnûdého padlí angre‰tového
(vy‰‰í vlhkost, hor‰í osychání kefiÛ, malé proudûní vzduchu, husté kefie a malé oslunûní
uvnitfi kefie), hÛfie se o‰etfiují.
·lechtûní angre‰tÛ je v na‰í republice na
vysoké úrovni. Pfied rokem 2000 vznikla nová
kolekce stolních odrÛd ve Velk˘ch Losinách,
vynikajících velikostí a atraktivností plodÛ, barevnou ‰kálou a v˘born˘mi chuÈov˘mi a aromatick˘mi vlastnostmi. Jsou pfieváÏnû málo
trnité, mají velmi dobrou afinitu k podnoÏi,
dobr˘ zdravotní stav a pfii správném zpÛsobu
pûstování toleranci k hnûdému padlí. Patfií
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Chryso

sem odrÛdy Astrid,
Astor, Skvost, Chryso,
Mistrál, Viking, Terno a Dekor.
Jednou z nejchutnûj‰ích
odrÛd je Astrid. Plody jsou velké,
podlouhlé atraktivnû vínovû ãervenû zbarvené, slabû ojínûné, lysé bez
trichomÛ. Je nenároãná, raná, v˘nosná. Má velmi dobrou odolnost ve
dfievû i v kvûtu k vymrzání. Tvofií kulovité, stfiednû husté koruny se silnûj‰ími, slabûji trnit˘mi v˘hony. ChuÈ plodÛ
a v˘nosy fiadí tuto odrÛdu k nejlep‰ím
v sortimentu. Velké oválné plody, tmavû ãervenû vybarvené, pevnûj‰í slupku a jemn˘mi
trichomy má Astor. Roste silnû, v˘hony narÛstají pfies 1 m délky, sklání se k zemi a tvofií
de‰tníkovitou korunu. Zraje stfiednû ranû,
plody jsou sladkokyselé, aromatické. Dvû Ïlutoplodé odrÛdy Skvost a Chryso plnû nahrazují odrÛdu Zlat˘ Fík. Skvost pfiipomíná
rÛstem i tvarem koruny Zlat˘ fík. Velmi velké
oválné plody se zlatavû Ïlutou slupkou bez obrvení jsou sladkokyselé, lahodné i po pfiezrání. Chryso má vzpfiímenou ‰iroce
rozloÏitou korunu, letorosty silné, vzpfiímené. Jemnû ojínûn˘ svûtle zelen˘ list je
podobn˘ listu chrysantémy (odtud název).
Plody jsou velmi velké, ochm˘fiené. V konzumní zralosti jsou medovû Ïluté, jemné,
sladkokyselé, v˘razné. Kulovité kompaktní
koruny tvofií zelenoplodá pozdní odrÛda Mistrál. Má siln˘ vzrÛst, silné letorosty s velmi
krátk˘mi internodii. Plody jsou velké, kulovitû oválné se silnûj‰í hladkou slupkou s ãervenû teãkovan˘m, rozmyt˘m líãkem. ChuÈ
je sladce navinulá, z plodÛ jsou v˘borné
kompoty. Plody i po pfiezrání drÏí na
stromku a neopadávají. Viking je stfiednû

pozdní aÏ pozdní odrÛda, která pfiipomíná odrÛdu âeská koruna. Koruna je ‰iroce rozloÏitá,
se siln˘mi letorosty. Plody jsou velmi velké
oválné s typicky hranat˘m okrajem u báze
stopky. Slupka pevná, zelená s jemn˘m teãkováním, plody i v konzumní zralosti jsou
tvrdé a pevné. ChuÈ je sladkokyselá, pfiíjemná.
OdrÛdy Terno a Dekor pochází z kfiíÏení
odrÛd Bíl˘ nádhern˘ a Zlat˘ fík. Dekor je podobnûj‰í odrÛdû Bíl˘ nádhern˘, má velké kulovité, velikostnû vyrovnané, bûlavû zelené
plody, sladkokyselé aromatické chuti.
Terno – stfiednû raná odrÛda, tvofií hustou,
kulovitou korunu. Plody jsou protáhlé, stfiednû
velké se Ïlutozelenou ojínûnou slupkou s typickou angre‰tovou chutí.
Ochrana rostlin pfied hnûd˘m padlím angre‰tu je sloÏitá, problém je jak vystihnout
správn˘ ãas o‰etfiení a druh chemického pfiípravku. Jako alternativu je moÏné pouÏít pomocn˘ pfiípravek Bioan, na bázi mléãn˘ch
bílkovin pÛsobící tak, Ïe obalí houbu a zabrání
tak jejímu rÛstu. DodrÏujeme-li v‰ak zásady
správného pûstování, jako je v˘bûr otevfieného a slunného stanovi‰tû, provádûní pravidelného fiezu korunky pfied ra‰ením,
odstraÀování napaden˘ch koncÛ letorostÛ
a plÛdkÛ i pfii sebemen‰ím v˘skytu bûlavého
povlaku houby, mÛÏeme úspû‰nû pûstovat
i náchylnûj‰í odrÛdy, kter˘ch si ceníme pro jejich velké a chutné plody.
·lechtûní má dnes zajistit co nejvût‰í odolnost proti padlí. Dfiíve ãasto uÏívan˘ pojem rezistence je nahrazován pojmem odolnost ãi
vysoká odolnost k hnûdému padlí angre‰tovému. V podmínkách Losin máme nûkolikaleté zku‰enosti s pûstováním tzv.
rezistentních, pfieváÏnû zahraniãních odrÛd
(Invicta, Remarka, Rolonda, Martlet, Hinnon-

Astor
maki apod). Pfii velmi silném infekãním tlaku se u nich projevily
náznaky padlí na vrcholcích letorostÛ, navíc vût‰ina tûchto
odrÛd se vyznaãuje men‰í aÏ
stfiední velikostí plodÛ, vût‰í
trnitostí a chuÈov˘mi vlastnostmi nedosahujícími kvality
a úrovnû stávajících stolních
odrÛd (Astrid, Zlat˘ fík, Skvost).
Ve Velk˘ch Losinách jsme se proto zamûfiili
kromû vysoké odolnosti také na chuÈové vlastnosti plodÛ. Z nejnovûj‰ího ‰lechtûní jsou registrovány první dvû odrÛdy – Karát a Darek.
Karát je vysoce odoln˘ vÛãi hnûdému padlí
angre‰tovému. Plody jsou ve tvaru velk˘ch
kapek s fialovû ãervenû vybarvenou, pevnou,
hladkou slupkou, pfiíjemnou sladkokyselou
chutí pfiipomínající odrÛdu Zlat˘ fík. Plody dozrávají stfiednû pozdnû a pozdnû a i po pfiezrání drÏí na kefii. Bujné vzpfiímené koruny
mají 60–70cm dlouhé, beztrnné jednoleté v˘hony. Pro udrÏení velikosti plodÛ je nutn˘ pravideln˘ zmlazovací fiez a dostatek vláhy.
Stfiednû pozdní odrÛda Darek je rovnûÏ odolná k hnûdému padlí angre‰tovému. Plody
jsou stfiednû velké aÏ velké s pevnou medovû
Ïlutou slupkou s velmi pfiíjemnou sladkokyselou chutí. Postupnû nazrávají a i po pfiezrání
dlouho drÏí na kefii. Stromky tvofií kulovité,
kompaktní koruny se vzpfiímen˘mi v˘hony.
Z dal‰ích odoln˘ch odrÛd se u nás pûstuje
(se kter˘mi máme zku‰enosti a jsou zajímavé
z hlediska kvality plodÛ) ãasnû ranû zrající nûmecká ãervenoplodá odrÛda Rokula. Plody
jsou kulovité, tmavû ãervenû vybarvené
s jemnou slupkou, sladkokyselé pfiíjemné
chuti. Tvofií kulovité koruny se slabûji rostoucími letorosty. Ménû

známou je odrÛda Polonda,
stfiednû raná, má podlouhlé
ãervenû vybarvené, stfiednû
velké plody. ChuÈ je nasládle
navinulá. Koruna je tvofiena
vzpfiímen˘mi, del‰ími, slabû
trnit˘mi v˘hony, se svûtle
zelen˘mi jemnû plstnat˘mi
(jakoby stfiíbfiit˘mi) listy.
Martlet (z Anglie) má podlouhlé stfiednû velké aÏ velké plody, tmavoãervenû vybarvené s jemn˘m Ïilkováním
a s chutnou, nasládlou duÏninou. Koruny jsou
tvofieny vzpfiímen˘mi stfiednû siln˘mi v˘hony.
Velmi zvlá‰tní odrÛdou ruského pÛvodu je
âern˘ Negu‰. Má velmi bujn˘ rÛst, silné v˘hony, pokryté tmavû hnûd˘mi, velk˘mi trny.
Koruny jsou ‰iroce rozloÏité, husté s tmavû
sytû zelen˘mi listy. Plody – kulovité, ãerné bobule s lysou slupkou, nûkdy i po dvou na
dlouhé stopce – mají neobvykle v˘raznou
chuÈ, pfiezrálé neopadávají. Reflamba tvofií
husté, ‰iroce kulovité koruny se siln˘mi, trnit˘mi v˘hony. Je pozdní, se stfiednû velk˘mi
kulat˘mi plody, tenãí lysou slupkou s v˘razn˘m zelen˘m Ïilkovím. Jsou ‰Èavnaté a pfiíjemnû sladké. V ovocn˘ch ‰kolkách se
setkáváme s dal‰ími odoln˘mi odrÛdami
napfi. Ïlutoplod˘mi Prima, Rixanta, Mucuriens, Hinnonmaki gelb, tak i ãervenoplod˘mi
Karmen, Remarka, Pax, Hinnonmaki rot, Captivátor atd. To dokazuje, Ïe sortiment angre‰tÛ
je bohat˘ a lze si skuteãnû vybrat dle individuálních potfieb pûstitele.
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