
ARKADIJA – stolová odroda, 

dozrieva  5. 9. Veľké strapce s 

veľkými zlatožltými plodmi 

s rozplývavou dužinou. Stredne 

odolná voči mrazu. Vhodná do 

teplých oblastí, prípadne k 

južným stenám v stredných 

oblastiach. 

 

 

 

 AURORA – francúzska 

stolová odroda. Dozrieva 10. – 

15. júla. Veľmi úrodná. Dlhé, 

cylindrické strapce so stredne 

veľkými, sladkými, šťavnatými 

bobuľami. Odolnosť voči mrazu 

je vysoká. Odolnosť voči 

chorobám  je veľmi vysoká. 

Vhodná na vyššie spôsoby vedenia (pergola, 

záves). Odporúča sa prebierka bobúľ. 

CANADICE – bezsemenná 

stolová odroda, vhodná  aj na 

výrobu muštov. Dozrieva v  

polovici septembra. Bobule 

okrúhle, granátovo ružové, 

šťavnaté s jahodovou 

príchuťou. Úrodnosť vysoká. 

Vysoká odolnosť voči hubovým chorobám aj 

mrazu. Jedna z najvhodnejších odrôd pre 

amatérske pestovanie 

 

BIANKA - stolová 

i muštová odroda. Dozrieva  

5 - 15. 9.  

Veľké, veľmi sladké, mäsité 

a veľmi chutné plody. 

Vhodná aj do stredných 

oblastí. Odolná voči mrazu, 

rezistentná oči chorobám 

a škodcom. 

 



INTERLAKEN – skorá 

BEZSEMENNÁ stolová 

odroda. Dozrieva v II 

polovici augusta. Je odolná 

voči mrazu a hubovým 

chorobám. Bobule stredne 

veľké, sladké, zelenožltej 

farby. 

 

 

 

MOLDOVA -  stolová 

odroda. Dozrieva koncom  

IX. zač. X. 

Bobule veľké, oválne, tmavo 

fialové, chrumkavé, mäsité, 

svieže s príjemnou chuťou, 

strapec ~ 385 g (do 1 kg) 

Tolerantná voči hubovým 

chorobám. Vhodná na teplé 

slnečné stanovište. 

REFREN – stolová odroda. 

Dozrieva koncom septembra. 

Úrodná odroda poskytujúca 

sladké, príjemné plody 

vhodné na víno. Bobule aj 

strapec sú stredné až veľké. 

Bobule sú guľovité, 

s hrubšou zelenožltou šupkou. Výborná 

odolnosť na mráz aj hubové choroby. 

 

 

SWENSON RED –stolová 

odroda. Dozrieva konc. 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 



 

FREDONIA – chutná 

dezertná odroda s veľkými 

modro-ružovými bobuľami. 

Rastie silne. Dobrá rodivosť. 

Dozrieva koncom septembra. 

Odolná voči mrazu 

a chorobám. 

 

 

 

 

 

GOLUBOK – dezertná 

odroda zo stredne veľkými 

bobuľami a voskovým 

nádychom. Stredný vzrast, 

vysoká úrodnosť. Dozrieva 

začiatkom septembra. Listy sa 

na jeseň sfarbujú do 

purpurova. 

 

IZA ZALIWSKA -dezertná 

odroda s bujným rastom 

a bohatou úrodou. Stredne 

veľké guľovité, aromatické 

zeleno- žlté bobule. 

Dozrievanie v druhej 

polovici augusta.    

 

 

 

 

 

KONKORD ROSYJSKI-

dezertná odroda s chutnými 

tmavoružovými okrúhlymi 

bobuľami. Veľmi silný rast, 

vhodná na výsadbu pergol. 

Dozrieva koncom 

septembra. Vysoká odolnosť 

voči mazu a chorobám. 



KRISTALY – jedna 

z najlepších dezertných 

odrôd, veľmi silného 

vzrastu. Bobule sú stredne 

veľké, žltkasté. Vysoká 

plodnosť. Dozrieva 

v auguste. Veľmi odolná 

voči mrazu a chorobám. 

 

 

 

 

SOLARIS – perspektívna 

odroda na výrobu vína. 

Strapce sú rovnomerne 

vyplnené. Bobule jantárovo- 

žltej farby dozrievajú 

v polovici augusta. 

Odolná voči plesniam. 

 

 

SKARB PANONII –

POKLAD PANÓNSKY -

dezertná, silno rastúca 

odroda. Bobule sú zeleno-

žltej farby. Vysoko 

úrodná, dozrieva 

v polovici septembra. 

Primeraná odolnosť voči 

mrazu a chorobám. 

 

 

 

WINOSLIVYJ – nová 

odroda. Bobule sú stredne 

veľké tmavomodrej farby. 

Dozrievanie v druhej 

polovici septembra. 

Stredný rast, vysoká 

odolnosť voči mrazu 

a chorobám. 

 
  


