Odrody Rakytníka rešetliakového
Rakytník je dvojdomá rastlina, preto je potrebné pestovať samičiu rastlinu ( rodiacu )
s opeľovačom (nerodí).
Samičie rastliny:

BALTIK
Je beztŕnnou formou odrody Botanica. Plody veľké,
kyslasté možno ich zberať oklepávaním.

BOTANICA
Silný rast, bez tvarovania dorastá do 3-4 m, pyramidálny
tvar, riedko tŕnitý, vysoká úrodnosť, plody oválne,
oranžovo žlté, veľmi velké s hmotnosťou do 1,3 g,
dlhá stopka umožňuje ľahší zber, dužina je šťavnatá
chutná príjemne kyslá, jemne aromatická.
KRASAVICE
Vzrast kríkový, rastie rozložito do 1,5 až 2m výšky, vetvy
stredne tŕnité. Plody sú červené, stredne veľké
s priemernou hmotnosťou 0, 5 g, sladkokyslej chuti.
LEIKORA
Vzrast stredne veľkého až veľkého kra do 4 m, stredne
tŕnitý. Plody sú sýto oranžové oválneho až vajcovitého
tvaru, stopkaté, s priemernou váhou 0,65g. Chuť
kyslejšia. Dozrieva v druhej koncom septembra. Leikora
má silné vetvy a oproti iným odrodám dobre znáša rez do
trojročného dreva. Po reze dobre regeneruje a obrastá.
Úrodnosť je veľmi vysoká.
SLUNÍČKO
Vzrast stredne veľkého kra. Málo tŕnitý. Plody žiarivo
oranžové, priemernej hmotnosti 1 g, valcovité, dobre
znášajú prepravu. Chuť kyslejšia, aromatická, ako
pri klasických odrodách. Dozrieva koncom júla.
PANTELEJEVSKAJA
Skorá ruská odroda so stredne silným rastom, vhodná do
menších záhrad. Plody dozrievajú v druhej polovici júla, sú
veľké, oválné, červeno-oranžové, ľahko sa oberajú. Majú
krátku stopku, na konári sú rozložené volnejšie, ich šupka
je jemná a dužina jemne sladkastá.

PODRUGA
Skorá ruská odroda dozrievajúca v druhej polovici júla.
Konáre sú takmer bez tŕňov, ker je skôr nižší a kompaktný.
Plody sú oranžové, oválne so stredne dlhou stopkou, ľahko
sa zberajú. Šupka je jemná, dužina stredne sladká.

KLAUDIE
Novšia ruská odroda, dozrieva v druhej polovici júla.
Stredný vzrast, vetvy stredne tŕnité. Plody veľmi
atraktívne, oranžovočervené, sladkej chuti. Hmotnosť
plodu 0,7-0,8 g. Veľmi ľahko sa zberá oklepom.

FRUGANA
Dozrieva od polovice augusta. Plody sú veľké, svetlejšie,
majú vysoký obsah vitamínu C. Rastie vzpriamene do cca 4
m.

Samčia rastlina - opeľovač:
K+
Samčia rastlina produkuje na jar peľ, je nerodivá a jej úlohou je
opeľovať samičie rastliny. Jeden opeľovač opelí pomocou vetra 1.
až 8 samičích rastlín vo vzdialenosti do cca 30-40 m.

