
ZEMOLEZ KAMČATSKÝ 
 

Pri všetkých odrodách je potrebné cudzie opelenie, 
aby došlo k  požadovanému výnosu. Preto 
odporúčame pestovať minimálne dve odrody. 
 

AURORA 

Dozrieva v prvej polovici júna. 
Kanadský zemolez. Dobre sa opeľuje s odr. Borealis 
Ker je rýchlorastúci a dosahuje v dospelosti výšku 1,5 
až 2 m. Veľké plody, priemerná hm. 1,7 g, s 
vylepšenou sladšou chuťou než u odrody Borealis. 
Odolná chorobám. Plne mrazuvzdorná, kvety aj -7 ° 

 
BAKCZARSKY VELIKAN 
Dozrieva v prvej polovici júna. 
Výška 1,9 m a šírka 1,3 m. Plody pokryté voskovým 
povlakom, oválne, nesymetrické. Sladko kyslá chuť, 
veľmi chutné. Úroda cca 2,5 kg/ker i viac. Vhodný 
opeľovač Jugana, Vostorg. 
 
 

 
BOREALIS 

Jedna z najchutnejších kanadských odrôd. 
Dozrieva v prvej polovici júna. 
Ker dorastá do výšky 140 cm, má stredne bujný 
kompaktný rast. Vzpriamené výhony. Plody veľké, 
oválne, pevne držia na stonkách, neopadávajú. 
Priem. hmotnosťou plodu1,6 g.  
 

 



HONEYBEE 
Dozrieva v prvej polovici júna. 
Jedna z najchutnejších kanadských odrôd.  
Ker dorastá do výšky 150 cm, 
Plody veľké, valcovité, šťavnaté neopadávajú.  
Priem. hmotnosť plodu1,9 g.  
Opeľovači Indigo Gem, Tundra, Borealis, Aurora 

 
INDIGO GEM 

Dozrieva v prvej polovici júna. 
Stredný rast, ker do tvaru V, kompaktný do 150 cm. 
Plody tmavomodré oválne pevné, sladké, dezertné, 
veľmi chutné, neopadávajú. 
Vhodný opeľovač Aurora, Honeybee 
 
 
 

JUGANA 
Neskorá ruská odroda, dozrieva v polovici júna. Ker 
rozložitý (š. 1,9, v. 1,5 m). Plody s priemernou 
hmotnosťou asi 1,4 g sú až 3 cm dlhé, pokryté 
voskovým povlakom, hladké, džbánkovité. Plody 
majú veľmi sladkú chuť, dezertné. Úroda je cca 3,5 
kg/ker. 

 
LENINGRADSKÝ VELIKÁN 

 

Odroda dozrievajúca v polovici júna. Výška kra sa 
pohybuje okolo 170 cm, rozložitý, do 140 cm. Plody 
sú pokryté voskovým povlakom, hladké, valcovité. 
Chuť plodov je sladko-kyslá, veľmi chutné, 
aromatické, 1,4 – 2 g. Úroda z kra je cca 2,5 kg. 
Vhodný opeľovač : Morena, Nimfa, Honeybee 



TOMICZKA  
Dozrieva od začiatku júna.  
Má stredný rast do 150 cm, ker okrúhly, 
kompaktný. Plody sú tmavomodré s voskovým 
náletom, sladko kyslé, veľmi chutné. Hmotnosť 
plodov cca 1 g, úroda v priemere 2,6 kg/ker (i viac 
podľa opelenia). 
 
 

 
 

TUNDRA 
Dozrieva v prvej polovici júna 
Kompaktný rast do 130 cm, ker sa zahusťuje.  
Plody tmavomodré, guľaté, až oválne, sladko 
kyslé. 
Vhodný opeľovač Bakczarski Velikan 
 

 
 

WOJTEK 
Dozrieva od začiatku júna 
Ker guľatého tvaru, silnerastúci. 
Dorastá do výšky 180 cm 
Plody veľké, modré, sladko kyslé, veľmi chutné 
Vysoká úrodnosť, možný zber ručný aj strojový 
 

 


