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KODRIANKA – Moldavská stolová odr., dozrieva  15. 9.  

Veľké strapce s veľkými tmavomodrými plodmi s rozplývavou 

dužinou stredne odolný mrazu, vhodná bežná CHO. Vhodný do 

teplých oblastí, prípadne k južným stenám alebo do skleníka. 

 

 

 

 

A 1704 – BEZSEMENNÝ 

Stolová odr. žltej farby. Plodí stredne veľké bobule na stredne 

veľkých strapcoch. Bobule sú chrumkavé, šťavnaté, dužina 

mäsitá, šupka veľmi tenká. Dozrieva na prelome augusta a 

septembra. Proti mrazu, múčnatke aj plesni sivej vysoko odolná. 

Nemá zvláštne požiadavky na rez a stanovište. 

 

 

 

MARECHAL FOCH – francúzska stolová odroda. 

Vysoko odolný na mráz a na hubové choroby. Rodí pravidelne, 

bobule sú stredne veľké, granátovo čierne s príchuťou čerešní. 

Šťava červená a ž čierna, vhodné aj na víno.  

Dozrieva koncom augusta. 

 

 

 

AGAT DOŇSKI - stolová ukrajinská odr., dozrieva  15. 9. 

Bobule stredne veľké, guľovité až oválne, temne granátové, 

sladkokyslej chuti. Strapec stredne veľký. Malá citlivosť voči 

hubovým chorobám a mrazu. Vysoká úrodnosť, silný rast, 

vhodnejší je krátky rez. 

 

 

 

 

 



 

 AURORA – francúzska stolová odroda, dozr. 10. – 15. 7. 

Veľmi úrodná, dlhé, cylindrické strapce so stredne veľkými, 

sladkými, veľmi šťavnatými bobuľami. Odolnosť voči mrazu je 

vysoká. Odolnosť voči perenospóre, botrytíde, múčnatke je 

vysoká až veľmi vysoká. Vhodná na vyššie spôsoby vedenia 

(pergola, záves). Odporúča sa prebierka bobúľ. 

 

 

  

CANADICE – bezsemenná americká odroda využiteľná aj ako 

stolová aj na výrobu muštov, dozrieva okolo polovice septembra 

Bobule okrúhle, granátovo ružové, veľmi šťavnaté s jahodovou 

príchuťou. Úrodnosť vysoká. Vysoká odolnosť voči hubovým 

chorobám aj mrazu. Jedna z najvhodnejších odrôd pre amatérske 

pestovanie. Optimálne zaťaženie je 6 – 8 strapcov na výhon. 

              

                                                                                

 

CAYUGA WHITE – americká stolová odroda dozrieva ≈ 30.9.  

Jedna z najodolnejších odrôd na mráz aj hubové choroby. Žlté 

bobule harmonickej chuti s príchuťou jahôd vhodné aj na výrobu 

vína. Rastie silne, rodí bohato a pravidelne. Nemá špeciálne 

požiadavky na vedenie, rez je vhodnejší krátky. 

 

      

 

 

LIDIA – americká stolová odroda, dozrieva 10. – 16. 9.  

Veľké, atraktívne, ružové plody – veľmi chutné. Rezistentná, 

pestovanie bez CHO. Vysoko odolná na mráz. Veľké bobule, 

stredné strapce. Vhodnejšie je vysoké vedenie (pergola) a stredná 

záťaž. 

 

 

 

 

 

 



MUSKAT ODESSKIJ - stolový, dozrieva v polovici IX.  

Bobule aj strapec strednej veľkosti. Bobule guľovité, žlté, 

chrumkavé, aromatické, s príjemnou muškátovou vôňou vhodné 

aj na výrobu vín. Zvýšená odolnosť voči hubovým chorobám, 

vhodný na teplé slnečné stanovište. Vyžaduje úrodné pôdy, 

potom prináša aj vysoké úrody. Ukrajinská odroda. 

 

 
 

 

REFREN – stolový vinič, dozrieva koncom septembra 

Úrodná odroda poskytujúca sladké, príjemné plody vhodné aj na 

víno. Bobule aj strapec sú stredné až veľké. Bobule sú guľovité, 

s hrubšou zelenožltou šupkou. Výborná odolnosť na mráz aj 

hubové choroby. 

 

 
 

RELIANCE – bezsemenný stolový, dozrieva v polovici IX.  

Bobule aj strapec strednej veľkosti. Bobule guľovité, 

ružovočervené, chrumkavé, aromatické, s lahodnou jahodovou 

príchuťou. Veľmi vysoká odolnosť voči hubovým chorobám aj 

na mráz. Nemá špecifické požiadavky na vedenie, optimálne 

zaťaženie je 5 strapcov na výhon. Dobrá úrodnosť. 

 

 
 

RONDO – nemecký stolový vinič, dozrieva koncom septembra 

Stredne veľký strapec, bobule modročierne, šťavnaté s malinovou 

chuťou. Dobrá odolnosť na mráz, veľmi dobre odolná na hubové 

choroby. Silný rast, pravidelná rodivosť. 

 

 

 

SEYVAL BLANC – francúzsky stolový, 

dozrieva koncom IX.  

Dostatočná mrazuodolnosť, silný rast, vysoká odolnosť na 

hubové choroby. Stredne veľký strapec, bobule stredné, šťavnaté 

s melónovou príchuťou. Nemá zvláštne požiadavky na vedenie, 

vhodné je stredné zaťaženie. 



 

SIBERA – nemecká odroda, dozrieva koncom septembra 

Veľmi populárna odroda. Strapec je stredne veľký, bobule 

guľovité, svetlé žltozelené neutrálnej arómy, vhodné ako stolová 

aj muštová odroda. Rast je silný, odolnosť na mráz aj hubové 

choroby vysoká.  

 

 

 

SUWILE – lotyšská odroda, dozrieva už začiatkom septembra  

Odolný ma mráz aj na hubové choroby. Strapce cylindrické, 

stredne veľké. Bobule stredné až veľké, guľovité výbornej chuti 

s arómou tropického ovocia. Z hľadiska spôsobu vedenia nemá 

zvláštne požiadavky. 

 

 

 

 

SWENSON RED – americký stolový vinič, dozr. koncom VIII. 

Jeden z najsladších viničov! Mäkké, takmer želatínové bobule 

s jahodovo malinovou príchuťou. Strapec je stredne veľký. 

Dostatočná odolnosť na mráz, vysoká odolnosť na hubové 

choroby. Lepšie rodí na vysokom vedení pri zaťažení na 8-12 

strapcov. Vhodný aj na likérové vína. 

 

 

 

ZILGA – lotyšská odroda, dozrieva skoro – už v pol. VIII. 

Bujno rastúca odroda s príchuťou čučoriedok a čerešní. Primerane 

odolná na mráz i hubové choroby. Rodí bohato a pravidelne. 

Vhodnejšie je slnečné stanovište. Na spôsob vedenia nemá 

špeciálne požiadavky.  

 

 

 

 

 


