Trent, raná odrůda, lepší
v odolnosti i výnosu než
Jonkheer van Tets

Jesan je nejranější a jeden z nejsladších rybízů.
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Rubigo je raný rybíz vhodný i do sušších oblastí.

c06-01
139x179
Vitan zraje v I. dekádě
července, je vhodná
na zpracování.

c06-05
72x84

Nenáročné pěstování
červeného RYBÍZU
ro pûstování bobulovin (angre‰tu,
malin, ostruÏin a rybízu) hovofií fakt, Ïe
tyto ovocné druhy pfiiná‰ejí pfii jednoduché péãi pravidelné a bohaté skliznû jiÏ ve
druhém a tfietím roce po vysazení.
Rybíz je ovocem letních prázdnin, osvûÏuje,
pÛsobí pfiíznivû na lidsk˘ organismus, pfiedstavuje pokladnici vitaminÛ a esenciálních minerálních látek a má v˘znamné baktericidní
úãinky. V‰echny druhy drobného ovoce a tedy
i rybíz má vy‰‰í obsah vitaminu C neÏ napfi. jádroviny a peckoviny u nás pûstované. Nejbohat‰í v tomto smûru je ãern˘ rybíz, kter˘
obsahuje 90–250 mg vitaminu C ve 100g
dfienû, následuje ãerven˘ rybíz, kter˘ dle jednotliv˘ch odrÛd obsahuje 40–70 mg vitaminu
C a také rybíz bíl˘ od 20–55 mg vitaminu C
(dle laboratofie ÚKZÚZ – mûfiení stanoveno
z mraÏené dfienû). Napfiíklad ãervenoplodá
odrÛda Losan obsahuje aÏ 69 mg vitaminu C,
naproti tomu odrÛda HeinemannÛv pozdní
v prÛmûru jen 17 mg. Také u bílého rybízu se
mnoÏství vitaminu C li‰í dle odrÛd. Kyselej‰í
odrÛda Blanka má okolo 30 mg a slad‰í Jantar má aÏ 55 mg vitaminu C na 100 gramÛ
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dfienû. Pfiedev‰ím z tûchto dÛvodÛ by nemûl
rozhodnû chybût kefiík ãi stromek rybízu na
Ïádné zahrádce.

ZpÛsob pûstování
Pokud máte staré kefie rybízu, které málo
plodí, mají zdrobnûlé bobule, doporuãuji vysadit si nové velkoplodé odrÛdy rybízu.
MÛÏe se jednat buì o kefie napadené chorobami ãi ‰kÛdci nebo zastaralé drobnoplodé odrÛdy.
Sazenice rybízu zakoupíme na místech, kde
máme zaruãenu pravost odrÛdy a zdravotní
stav. Mladé kefie nesázíme pfiímo do místa
rÛstu starého pÛvodního kefie, kvÛli tzv. únavû
pÛdy. PodloÏí je zdecimováno toxick˘mi látkami a jsou vyãerpány dÛleÏité Ïiviny. Sázíme
vÏdy na nové místo.
Prodejny nabízí kefiov˘ rybíz nebo stromkov˘ tvar roubovan˘ na podnoÏ meruzalky
zlaté ãi josty. Stromky se hodí do men‰ích zahrádek, lze pod nimi pûstovat dal‰í plodiny.
Mají v‰ak krat‰í Ïivotnost, jsou nároãnûj‰í na
pûstování neÏ kefi, vydrÏí 8–15 let. Stromky vysazujeme ke kÛlu, ke kterému vyváÏeme ko-

runku, aby se nezlomila pod tíhou snûhu,
vûtru, vahou ovoce.
PodnoÏe tvofiící kmínek velmi dobfie kofiení,
lze je sázet i mnohem hloubûji, neÏ byly vysazeny ve ‰kolce. Vysazovat mÛÏeme na podzim
i na jafie, do doby ra‰ení. Korunku upravujeme velmi brzy zjara, v˘hony zakrátíme na 2–
4 oãka, aby tvofiící se kofienov˘ systém
rostlinu pfii rÛstu staãil zásobit vodou a Ïivinami. Druh˘m rokem, opût na jafie, zaloÏíme
korunku. Vybereme 3–5 nejsilnûj‰ích v˘honÛ
a zakrátíme je asi o jednu tfietinu délky. ¤eÏeme je tûsnû nad vnûj‰ím oãkem, tak aby
rostoucí vûtve korunku roz‰ifiovaly. V dal‰ích
letech provádíme tzv. prosvûtlovací a udrÏovací fiez, kdy na jafie pfii ra‰ení pupenÛ, odstraÀujeme zahu‰Èující ãi po‰kozené v˘hony
a zbylé zakrátíme opût o 1/3 jejich délky.
Dbáme, aby korunka byla prosvûtlena a omlazena a byl tak k ní zaji‰tûn dostateãn˘ pfiístup svûtla a vzduchu. Pfii nesprávném ãi
zanedbaném o‰etfiení dojde k rychlému stárnutí dfieva, plody jsou zdrobnûlé, stromek
ztrácí na plodnosti a rychleji uhyne.

Kefie sice zabírají více
místa, ale lze je s úspûchem pûstovat aÏ tfii desítky let. Pfii v˘sadbû
kefiÛ i stromkÛ dbáme
na tzv. „základ na dobr˘
start“, coÏ je dÛkladné
prohnojení pfiipravené
jámy alespoÀ 50 cm hluboké. Její polovinu zaplníme
vyzrál˘m
hnojem nebo rozleÏel˘m kompostem. Vrstvu
u‰lápneme a nasypeme
na ni asi 5 cm dobré zeminy, prolijeme alespoÀ
10 litry vody a necháme
vsáknout. Kofieny rostliny zakrátíme tak
o 2 cm a rozprostfieme.
DÛleÏité je, aby se nedot˘kaly vespod zaloÏeného kompostu ãi
hnoje. Zasypeme je zeminou,
pfii‰lápneme
a opût zalijeme. Kefie sázíme hloubûji oproti v˘sadbû
ve
‰kolce,
alespoÀ 8 cm nad kofienov˘ krãek. Pokud tak
uãiníme, kefie dobfie rostou, vytváfiejí plodonosn˘ obrost a pravidelnû plodí.
I u kefiÛ dûláme v˘chovn˘ fiez aÏ na jafie. Zakrátíme v˘hony na 6 oãek (asi 1/3 délky letorostÛ). V dal‰ích letech necháváme na kefii
4–6 kosterních vûtví. Nemûly by b˘t na kefii
více neÏ 5–6 let. OdstraÀované vûtve fieÏeme
tûsnû u zemû, nenecháváme tzv. ‰palky. Bráníme tak prÛniku houbov˘ch chorob do kefie.
Pro zaji‰tûní v˘nosu je dÛleÏit˘ pfiísun vláhy
– v období rÛstu, pfii kvetení a pfii v˘voji bobulí. Osvûdãilo se v dobû nazrávání bobulí
kefie nûkolikrát vydatnû ke kofienÛm zalít,
plody jsou pak mnohem vût‰í.
Pfiihnojujeme (nejlépe na jafie) hnojivy typu
NPK bez obsahu chlóru (dávka dle doporuãení
v˘robce) a organick˘mi hnojivy – tûmi bez
omezení.
Plodnost rybízÛ ovlivÀuje také tzv. sprchávání kvûtÛ ãi bobulí. DÛvodem je nedostateãné opylení kvûtÛ, zapfiíãinûné chladn˘m
a de‰tiv˘m poãasím, ãi pozdními jarními mrazíky v dobû kvetení. MÛÏe b˘t zpÛsobeno i neb˘vale hork˘m a such˘m jarem v dobû
nasazování bobulí.

Pûstované odrÛdy
I kdyÏ rybízy jsou velmi plastick˘m ovocn˘m druhem, ne v‰echny odrÛdy lze s úspûchem pûstovat ve v‰ech klimatick˘ch
a pÛdních podmínkách. K tradiãním pfiedstavitelÛm ‰lechtûní a mnoÏení drobného ovoce
v âR patfií SEMPRA PRAHA a. s., ‰lechtitelská
stanice ve Velk˘ch Losinách. Zde se touto
problematikou zab˘váme jiÏ pfies 40 let. Pochází odtud fiada více ãi ménû znám˘ch odrÛd
ãerveného a bílého rybízu. Losinské odrÛdy
rybízu je vhodné pûstovat ve vlhãích a chladnûj‰ích oblastech, které jim prospívají, velice
dobfie zde plodí a dávají vysoké v˘nosy. Do
su‰ích pÛd a teplej‰ích poloh jsou vhodné odrÛdy slovenské provenience napfi. Detvan, Tatran, Maraton.

âeské odrÛdy
Jednou z nejlep‰ích ãervenoplod˘ch odrÛd
pro zahrádkáfie je stále nepfiekonaná odrÛda
Losan. Je vzrÛstná, tvofií polorozloÏité kefie.
Zraje v první dekádû ãervence souãasnû
s odrÛdou Vitan. Hrozen je stfiednû dlouh˘ aÏ
dlouh˘ s velk˘mi tmavû ãerven˘mi bobulemi.
ChuÈ je velmi pfiíjemná sladkokyselá aromatická. Dává vysoké v˘nosy aÏ 20 kg z kefie. Má
vysokou v˘tûÏnost ‰Èávy, hodí se pro pfiím˘
konzum i dal‰í zpracování. Potfiebuje dostatek
vláhy bûhem vegetace a je odolná k houbov˘m chorobám.
Rubigo je vzrÛstná odrÛda, tvofií mohutné
vzpfiímené kefie. Hrozen je stfiednû dlouh˘
a má stfiednû velké tmavû ãervené bobule
s pevnou slupkou. ChuÈ je sladkokyselá, aromatická. Zraje rannû, zaãátkem ãervence. Má
v‰estranné pouÏití a je odolná k niÏ‰ím teplotám a houbov˘m chorobám. Dá se pûstovat
i v su‰‰ích oblastech.
Kefie odrÛdy Vitan jsou niÏ‰ího vzrÛstu, asi
1,2 m vysoké, kompaktní s pruÏn˘mi vûtvemi.
Hrozen je stfiednû dlouh˘, bobule jsou velké
stfiednû ãervené barvy s pfiíjemnou sladkokyselou chutí. Zraje s odrÛdou Losan. Vysoké
v˘nosy dává v humidních oblastech s dostatkem vláhy. VyuÏívá se pfiedev‰ím na ‰Èávy
a dÏemy.
Korál je dal‰í kvalitní stolní odrÛdou, zrající
v poslední dekádû ãervence. Kefi je vysok˘,
kulovitého tvaru se siln˘mi kosterními vûtvemi. Hrozen je dlouh˘ aÏ velmi dlouh˘, bobule jsou stfiednû velké, stfiednû ãervené
barvy. ChuÈ je sladkokyselá, aromatická, velmi
dobrá. Je to odrÛda v˘nosná a zdravá. Osvûdãila se i v su‰‰ích pÛdách.
Trent je ranou odrÛdou ãerveného rybízu.
Plodí brzy a pravidelnû. Není citliv˘ vÛãi jarním mrazÛm v dobû kvûtu tak jako odrÛda
Jonkheer van Tets. Kefi je kulovit˘ se vzpfiímen˘mi, pruÏn˘mi vûtvemi, v˘‰ky asi
1,5 m. Hrozen je stfiednû dlouh˘, v prÛmûru
s 13 vût‰ími pevn˘mi bobulemi sladkokyselé chuti. Dobfie se sklízí a má v‰estranné
vyuÏití.

Moravan má kefie kulovitého tvaru, dosahují v˘‰ky asi 1,5 m. Hrozen je stfiednû dlouh˘
v prÛmûru se 16 vût‰ími bobulemi, barvy
jasnû ãervené a sladkokyselé chuti. Zraje v poslední dekádû ãervence (jako odrÛda Korál).
Plodnost je pravidelná a vysoká – i pfii pfiezrání
plody drÏí na kefii.
Jednou z velmi ran˘ch odrÛd ãerveného
rybízu je Jesan. Zraje v poslední dekádû
ãervna, je‰tû pfied odrÛdou Trent. Kefie jsou
rozloÏité, vûtve se pod tíhou plodÛ oh˘bají.
Hrozen je velmi dlouh˘ s 18 bobulemi stfiední
velikosti tmavû ãervené barvy. ChuÈ plodÛ je
v˘borná, velmi sladká a aromatická. Patfií
k nejslad‰ím odrÛdám ãerveného rybízu.

Slovenské odrÛdy
Do teplej‰ích oblastí s niÏ‰ím mnoÏstvím
sráÏek se hodí odrÛda Detvan. Tvofií mohutné, silné, aÏ 1,7 m vysoké kefie. Hrozen je
dlouh˘, s velk˘mi bobulemi stfiednû ãervené
barvy, kyselej‰í, aromatické chuti. Zraje ve 3.
dekádû ãervence. Má vysoké a stálé v˘nosy.
Hron má kefi vzpfiímen˘, vysok˘ 1,6 m. Hrozen je dlouh˘, hustû osazen stfiednû ãerven˘mi, vût‰ími bobulemi, sladkokyselé chuti.
Jedná se o polopozdní odrÛdu. Zraje 6 dní
pfied odrÛdou Tatran. Plody mají univerzální
pouÏití.
Tatran je pozdnû zrající odrÛda. Kefi je polorozloÏit˘, vysok˘ okolo 1,7 m. Hrozen je
velmi dlouh˘, nejdel‰í mezi ãervenoplod˘mi
odrÛdami, hustû osazen˘ bobulemi stfiednû
ãervené barvy s pevnou slupkou. ChuÈ je
sladkokyselá aÏ kyselej‰í, aromatická. Zraje
v poslední dekádû ãervence. VyuÏití je rovnûÏ
univerzální.
Holandského pÛvodu je odrÛda Rovada registrovaná v âR od r. 2001. Kefi je polorozloÏit˘, stfiednû vysok˘. Doba zrání je pozdní,
hrozen je dlouh˘, s pevn˘mi tmavû ãerven˘mi bobulemi. I po pfiezrání mají velmi kyselou chuÈ. Nehodí se pro konzumaci
v ãerstvém stavu.
Danu‰e Straková
Foto autorka

Moravan dozráva koncem července, zralý dlouho neopadává.

c06-04
138x115

