BÍLÝ
RYBÍZ
a jeho přínos
pro pěstitele
olekci ãervenoplod˘ch a ãernoplod˘ch
rybízÛ velice v˘znamnû doplÀují odrÛdy bûloplodé. Díky vysoce v˘nosn˘m
a kvalitním odrÛdám má stálé zastoupení
v na‰ich zahradách. Tyto odrÛdy vynikají pravideln˘mi, kaÏdoroãními vysok˘mi skliznûmi
plodÛ s velkou v˘tûÏností ‰Èávy. Vyzrálé
hrozny zlatav˘ch bobulí se dají konzumovat
pﬁímo, jako stolní ovoce pro svou jedineãnou
sladkokyselou a aromatickou chuÈ, a to
pﬁedev‰ím odrÛdy Jantar, Orion a Primus.
Ostatní odrÛdy jsou o nûco kyselej‰í. V‰echny
se hodí pro dal‰í zpracování spolu s ãerven˘m a ãern˘m rybízem, malinami, angre‰tem
apod. na ‰Èávy, marmelády, rosoly a také na
mrazené ovoce a dﬁenû. Ovocné víno pﬁipravené z pﬁezrál˘ch sladk˘ch bobulí odrÛdy
Jantar svou vÛní a chutí pﬁipomíná víno
z prav˘ch hroznÛ. Jednotlivé odrÛdy bílého
rybízu se také li‰í mnoÏstvím vitaminu C.
Blanka má okolo 30 mg, Primus 44 mg, Jantar aÏ 55 mg vit. C ve 100 g dﬁenû (mûﬁeno
ÚKZÚZ Dobﬁichovice).
Sortiment u nás pûstovan˘ch odrÛd bíl˘ch
rybízÛ je pomûrnû bohat˘. Staré kultivary
jako Bílá Perla, Versailsk˘ bíl˘, Dlouhohrozen bíl˘, Zitawia, Werdavia ,Tﬁe‰Àov˘ bíl˘
atd. se jiÏ nepûstují, byly pﬁekonány nov˘mi,
mnohem v˘nosnûj‰ími a odolnûj‰ími sortami. Koncem minulého století (pﬁed rokem
2000) se v Bojnicích a ve Velk˘ch Losinách
podaﬁilo vy‰lechtit právû takovéto odrÛdy
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sprchávání. Z kﬁíÏení dvou ãervenoplod˘ch
odrÛd vzniká kolem 3 % hybridÛ s bíl˘mi
plody.
V na‰í republice se v souãasné dobû pûstuje a mnoÏí ‰est bûloplod˘ch odrÛd. Z Velk˘ch Losin pocházejí Jantar a Orion. OdrÛda
Jantar je od roku 1995 registrována a právnû
chránûna. Vznikla pﬁi kﬁíÏení odrÛd Vierlandensk˘ a Heros. Tvoﬁí niÏ‰í kulovité keﬁe, dosahující v˘‰ky asi 140 cm,
s bohat˘m plodonosn˘m obrostem. Hrozen je stﬁednû dlouh˘
se stﬁednû velk˘mi bobulemi
zlatavé barvy, jemné, sladké
a lahodné chuti. Dají se dobﬁe
konzumovat v ãerstvém stavu,
jsou v˘born˘m stolním ovocem.
Lze z nich také vyrobit velmi
c14-02
dobré pﬁírodní ‰távy a víno. Jde
76x62
o ranû zrající odrÛdu, zraje ve
stejné dobû jako Losan. Netrpí
antraknózou, je v‰ak ãastûji napadána m‰icí rybízovou. Pro
Orion po dozrání dlouho dobré v˘nosy vyÏaduje vlhãí
neopadává, chutná i po klima, úspû‰nû se pûstuje
přezrání, v září. i v podhorsk˘ch oblastech.
Také Orion je v‰estrannû
uplatnují velikostí bobulí, negativnû v‰ak po- pouÏitelnou, stﬁednû pozdní odrÛdou. Regiléhav˘m vzrÛstem keﬁÛ. Kultivary R. pe- straci má od roku 1996 a je také právnû chrátraeum vy‰‰í odolností listÛ vÛãi houbov˘m nûn. Pochází z kﬁíÏení odrÛd HeinemannÛv
chorobám, ‰ir‰í adaptabilností k rÛzn˘m pozdní a Holandsk˘ ãerven˘. Keﬁe jsou velmi
ekologick˘m podmínkám (zejména v chlad- vysoké, v dobr˘ch podmínkách aÏ 180 cm,
nûj‰ích oblastech s vy‰‰ími sráÏkami), pﬁed- se siln˘mi, vzpﬁímen˘mi kosterními vûávají vzpﬁímen˘ rÛst a dobﬁe rozloÏen˘ tvemi. Hrozen je dlouh˘, s dlouhou stopkou
plodonosn˘ obrost. Potomstvo R. multiflo- a v prÛmûru s 18 bûlavû Ïlut˘mi, stﬁednû
rum se prosazuje velice v˘raznû délkou hro- velk˘mi bobulemi a s mal˘m obsahem peznu, poãtem bobulí a malou náchylností ke ciãek. Velkou pﬁedností této odrÛdy je svûÏí

bílého rybízu, které se v hojné míﬁe roz‰íﬁily
nejen u nás, ale staly se oblíben˘mi i v zahraniãí.
Pﬁi kﬁíÏení se vyuÏívají dobré vlastnosti
ãtyﬁ botanick˘ch druhÛ rybízÛ. Ribes sativum, R. rubrum, R. petraeum a R. multiflorum. Kultivary jednotliv˘ch druhÛ Ribes se
v kombinaãním ‰lechtûní projevují rÛznû.
Napﬁ. kultivary R. rubrum se v˘znamnû

sladkokyselá, aromatická
chuÈ plodÛ, které neztrácejí na své kvalitû a dají
se konzumovat i po pﬁezrání nûkdy i zaãátkem
záﬁí. Jde o vitální, plastickou odrÛdu, která má
nejchutnûj‰í plody z popisovan˘ch bíl˘ch rybízÛ. Netrpí antraknozou
ani padlím.
Z Bojnického ‰lechtûní
pocházejí odrÛdy Blanka
a Primus. Obû povoleny
v roce 1977. Blanka je

kﬁíÏencem odrÛdy Red Lake a HeinemannÛv
pozdní. Keﬁe jsou mohutnûj‰í, rozloÏité, ‰iroce kulovité. Pro bujnûj‰í rÛst a velkou násadu bobulí se plodonosn˘ obrost ãasto
vylamuje a jednoleté v˘hony poléhají. Hrozen je velmi dlouh˘ s aÏ 3 cm dlouhou stopkou. PrÛmûrn˘ poãet bobulí je okolo 25 aÏ
30. Jsou velké zlatavû Ïluté barvy. ChuÈ je
v‰ak i po pﬁezrání v na‰ich podmínkách
dosti kyselá. Pﬁíli‰ se nehodí na pﬁím˘ konzum. Zraje pozdnû ve tﬁetí dekádû ãervence.
Netrpí antraknózou ani sprcháváním, ale je
v‰ak indikátorem v˘skytu hnûdého padlí angre‰tového u bûloplod˘ch odrÛd. Dá se
s úspûchem pûstovat i v su‰‰ích oblastech.
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Blanka – plodná odrůda
z Bojnic, která snáší
sušší stanoviště.

Viktoria je středně raná odrůda s velkými hrozny.

Primus pochází ze stejného kﬁíÏení. Keﬁe
jsou vzpﬁímené, stﬁednû vysoké, hust‰í. Hrozen je dlouh˘ s prÛmûrn˘m poãtem bobulí
okolo 17. Stﬁednû velké, bûlavû Ïluté bobule
jsou ‰Èavnaté s pﬁíjemnû nakyslou chutí. Dá
se pﬁímo konzumovat jako stolní ovoce.
Keﬁe bohatû a pravidelnû plodí, vyÏadují
v‰ak dostatek vláhy. Primus zraje v polovinû ãervence.
Dal‰í ãeskou odrÛdou je Viktoria (registrace v roce 1977), pochází z kﬁíÏení HeinemannÛv pozdní a smûsí pylu odrÛd Red
Lake a Jonkheer van Tets. Keﬁe jsou stﬁednû
vzrÛstné, v˘hony se pod tíhou plodÛ rozklesávají. Dozrává stﬁednû ranû, koncem druhé
ãervencové dekády. Hrozen je velk˘ s nahluãen˘mi bûlavû Ïlut˘mi bobulemi s vût‰ím mnoÏstvím peciãek a s navinulou
kyselavou chutí. Pro vysokou a pravidelnou
plodnost potﬁebuje vlhké a Ïivinami zásobené pÛdy.
Poslední odrÛdou, která se mnoÏí, je rovnûÏ ãeská odrÛda Olin, registrovaná v roce
1999. Vznikla kﬁíÏením odrÛd HeinemannÛv
pozdní a Red Lake. Jedná se o stﬁednû
pozdní odrÛdu s dlouh˘m hroznem
a stﬁednû velk˘mi bobulemi sladkokyselé,
aromatické chuti. Keﬁe jsou vzrÛstnûj‰í,
dobré v˘nosy dávají ve vlhãích oblastech.
Cel˘ tento sortiment odrÛd bílého rybízu
vyniká pﬁedev‰ím velkou a brzkou plodností.
Plody se dají v‰estrannû zpracovávat v domácnostech a v neposlední ﬁadû jsou v˘born˘m stolním ovocem.
Text a foto Danu‰e Straková
·S Velké Losiny

