ÁZIJSKÉ HRUŠKY
Ázijské hrušky patria
medzi exotické ovocie, s ktorým
sa stretávame aj na našich
pultoch
v obchodoch
a na
tržniciach. Domovom ázijských
hrušiek (Pyrus pyrifolia, Pyrus
ussuriensis)
sú
mierne
zemepisné
pásma
íny,
Japonska a Južnej
Kórey.
Z týchto
oblastí
pochádza viac ako 100 odrôd.
Mnohé z nich sa nazývajú
NASHI („naši“), sú to najmä
japonské odrody. S pestovaním
tohto ovocia na rozsiahlych
plochách sa môžeme stretnú na
Novom Zélande a v Kalifornii. Postupne našli uplatnenie aj v priaznivých klimatických
podmienkach západnej Európy. Náš spotrebite je však zvyknutý na špecifické vlastnosti
európskych hrušiek, preto je k pestovaniu a spotrebe ázijských hrušiek nedôver ivý
a opatrný.
Chu vä šiny odrôd ázijských hrušiek je sladkastá, dužina je ve mi š avnatá až
vodnatá, má nízky obsah cukrov a kyselín, ale je ve mi bohatá na rozpustné minerálne látky,
ktoré sa v udskom organizme zú ast ujú sa na tvorbe tkanív, raste orgánov a podie ajú sa
na biochemických procesoch v metabolizme živín, na vedení nervových vzruchov a iných
fyziologických innostiach.
Niektoré odrody majú príjemnú, korenistú, aromatickú a osviežujúcu chu . Dozrievajú
koncom augusta až v septembri. Vo všeobecnosti platí, že skoré odrody sú žltozelené až žlté
s hladkou šupkou (Tama, Nijiseiki), neskoré majú šupku zdrsnenú hrdzavú až bronzovú
(Hosui, Chojuro, Niitaka). Plody majú typický gu atý, sploštený tvar, ktorý pripomína skôr
naše jablká.
Ázijské hrušky pestujeme rovnako ako klasické hrušky. Majú podobné nároky na
pestovanie, darí sa im v teplejších a stredných polohách. Pôda by mala by kvalitná,
humózna. Ke že ázijské hrušky sú vä šinou cudzoopelivé, je potrebná prítomnos príbuznej
odrody. Pestujeme ich ako vo ne rastúce zákrpky alebo štvr kmene na silnejších podpníkoch
(plánky). Nie sú citlivé na klimatické podmienky. Netrpia chorobami a škodcami.
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