Výsadba pod Zaječicemi
Odrůda Rivan je velmi raná, cizosprašná, tmavá srdcovka. Plody jsou středně
velké, srdčité. Dužnina červená, středně tuhá, sladké chuti. Zraje v 1.třešňovém
týdnu. Třešeň Rivan je vysoce odolná proti omrzání květů. Opylovači: Burlat,
Karešova.
KAŠTÁNKA
Třešeň Kaštánka je raná, cizosprašná, tmavá srdcovka se středně velkými
plody. Dužnina je měkčí, šťavnatá, pecka malá. Tato odrůda je velmi odolná
vůči pukání plodů. Zraje ve 2.třešňovém týdnu. Třešeň Kaštánka má
pravidelnou, vysokou plodnost.
BURLAT
Třešeň Burlat je raná, cizosprašná, tmavá polochrupka. Opylovači: Karešova,
Kaštánka, Rivan. Plody jsou středně velké, široce srdčité. Chuť je příjemně
aromatická, navinule sladká. Zraje ve 2.třešňovém týdnu. Třešeň Burlat je
oblíbená díky kvalitním plodům výborné chuti, které jsou vhodné jak k přímému
konzumování, tak k dalšímu zpracování.
NAPOLEONOVA Třešeň Napoleonova je pozdní, cizosprašná, pestrá chrupka. Plod středně
velký, žlutý, z části překrytý červení. Dužnina je krémová, tuhá, sladké chuti.
Zraje v 5. třešňovém týdnu. Opylovači:Karešova, Kaštánka.... Napoleonova
třešeň patří do pestrých chrupek s výbornou chutí.
LAPINS
Třešeň Lapins je pozdní, samosprašná, tmavá chrupka. Plody jsou středně
velké, srdcového tvaru a červené barvy. Dužnina je tuhá, středně šťavnatá,
sladká. Zraje 6.-7. třešňový týden. Třešeň Lapins je oblíbená díky své
samosprašnosti.
RIVAN

FAVORIT

ÚJFEHERTOI
FURTOS

Jeřáb Moravský
Velkoplodý

Granatina

Višeň Favorit je středně raná odrůda. Plody jsou velké, jasně červené barvy.
Dužnina je červená, šťavnatá, měkká, sladká a aromatická. Zraje ve 4.
třešňovém týdnu. Odrůda Favorit je samosprašná amarelka s plody hodícími se
na přímý konzum nebo další zpracování.
Višeň Újfehertoi Furtos je velmi pozdní kyselka. Plody jsou velké, tmavě
červené barvy. Dužnina je červená, tuhá, středně šťavnatá, aromatická, sladké
chuti. Zraje v 7. třešňovém týdnu. Odrůda Újfehertoi Furtos je samosprašná
odrůda, velmi odolná proti pukání plodů.
chutná odrůda klasických sladkoplodých jeřabin. Plody na rozdíl od planých
jeřabin nejsou nahořklé, ale mají příjemnou sladkokyselou chuť. Plody se
konzumují čerstvé, sušené, ve šťávách, likérech, zavařeninách, čajích, užívají
se do jídel i jako náhrada za brusinky. Obsahují mnoho cenných látek, využívají
se i v léčitelství. Odrůda byla objevena jako náhodný semenáč na severní
Moravě asi před 200 lety. Dřevina nenáročná na pěstování, vhodná i do
horských poloh (až 1500 m).
Granatina je kříženec červeného jeřábu a hlohu. Tato rostlina je nenáročná na
pěstování. Je mrazuvzdorná a proto vhodná do všech našich oblastí. Dozrává
na přelomu srpna a září. Plodem jsou jeřabiny s příjemnou sladkokyselou chutí.
Jsou oblíbené především k výrobě destilátů či konzervování, také pro přímý
konzum.

Výsadba pod Lojovicemi U bažantnice
ČAČANSKA
LEPOTICA
KATINKA

WAZONOVA
NANCY

Odrůda Čačanská Lepotica je raná, samosprašná pološvestka. Plody jsou
velké, atraktivní, dobré chuti. Je vysoce odolná proti mrazu, zraje koncem
srpna. Čačanská Lepotica je tolerantní vůči šarce.
Slivoň Katinka je samosprašná, raná pološvestka. Plody jsou středně velké,
výborné šťavnaté chuti. Dužnina jde velmi dobře od pecky. Zraje na přelomu
července a srpna. Odrůda Katinka je vhodná do všech pěstitelských oblastí a
tolerantní vůči šarce.
Wazonova slivoň je pozdní, částečně samosprašná renklóda s chuťově
výbornými plody. Odolnost proti mrazu je vysoká. Zraje v polovině září.
Mirabelka je samosprašná odrůda, odolná vůči šárce. Má menší žluté plody,
příjemně sladké a šťavnaté, snadno odlučitelné od pecky. Sklízí se od půlky
srpna a jsou výborné nejen na přímý konzum a zavařování, ale hodí se také na
sušení či pálení.

Výsadba u silnice před Dubinami
ALTHANOVA

RYNGLE
ZELENÁ
HANITA

Slivoň Althanova je středně raná, cizosprašná renklóda. Opylovač je Ryngle
zelená. Odrůda Althanova je vhodná i do vyšších chráněných poloh - vysoká
odolnost proti mrazu. Plody jsou velmi šťavnaté, mírně aromatické, dobře
odlučitelné od pecky, vhodné pro přímý konzum i konzervování. Zrají v první
polovině září.
Slivoň Ryngle zelená je středně raná cizosprašná renklóda (opylovač
Althanova) s velmi šťavnatými a sladkými plody. Je odolná proti mrazu i šárce.
Odrůda Ryngle zelená zraje začátkem září.
Slivoň Hanita je raná pološvestka, která je vhodná do všech pěstitelských
oblastí. Plody jsou šťavnaté, sladce navinulé. Hanita je samosprašná odrůda
tolerantní vůči šarce.

Výsadba k úvozové cestě Krámské-Lojovice
Moruše černá Etna
Moruše černá keř
Černý jeřáb Aronie keřová

Ovocný keř, který má v létě velmi chutné a šťavnaté plody připomínající svým
tvarem ostružinu. Plody se dají konzumovat čerstvé, sušené a lze z nich
připravovat šťávu, sirup, mošt i kompot.
Ovocný keř, který má v létě velmi chutné a šťavnaté plody připomínající svým
tvarem ostružinu. Plody se dají konzumovat čerstvé, sušené a lze z nich
připravovat šťávu, sirup, mošt i kompot.
Sladkoplodý černý jeřáb, vitamínová bomba, velmi úrodný.

