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Jména autorů, kteří taxon p…
Odrůda

Český název
Synonyma (zahradnicky pou…

Autor
Kategorie

Nadřazená kategorie

Biogeografické regiony - po…

Fytocenologický původ
Pěstitelská skupina

Habitus

Květy

Opylovací poměry
Plody

Doba kvetení - poznámka

Doba zrání - poznámka

Taxon Prunus domestica ´Ruth Gerstetter´
Prunus domestica ´Ruth Gerstetter´
Prunus domestica
L.
´Ruth Gerstetter´
slivoň švestka, švestka domácí
Prunus damascena Dierb.
Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Odrůda
Prunus

Biogeografické regiony

Württenbergu, Německo, 1920

Zařazení

kříženec odrůd ´Carská´ a ´Bryská´
Peckovina

Popisné a identifikační znaky

větve málo rozvětvují, avšak dobře obrůstají plodonosným
obrostem, koruna je široce pyramidální, dost i nepravidelná a řídká
mezi vhodné opylovače patří ´Lutzelsachsenská´, ´Čačanská raná´
a ´Zimmerova´
Cizosprašná
poměrně velké (35 g), kulovitě elipt ické, slupka vínově červená,
částečně překrytá namodralým ojíněním, dužnina je zelenožlutá až
světle žlutá, poměrně pevná, chuť je navinulejší, málo aromatická,
jen průměrná, při přeplození a nedostatečném vyzrání plodů je chuť
méně uspokojivá, odlučitelnost dužniny od pecky je dobrá

Doba kvetení

raná

Doba zrání

nejranější slíva, první polovins července, zraje současně s pozdními
odrůdami chrupek

Nároky na stanoviště

/taxon-authors/1
/ranks/28
/t/2085


Faktor tepla

Vhodnost vedení
Podnož

Použit í
Choroby a škůdci

Růstové i jiné druhově spec…
Plodnost

Množení

Celky sbírek v areálu ZF

Poznámka

cit livější na zimní mrazy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

vhodné jsou kmenné tvary i zákrsky
myrobalán

Užitné vlastnosti

pouze pro přímý konzum
dosti odolná k PPV, jinak chorobami příliš netrpí
růst je nejdřív středně silný, později slabší
raná, ne vždy pravidelná, jen průměrná

Množení

Očkování a Roubování

Celky sbírek

OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad (Výsadba slivoní)

Ostatní

Je ceněna jako nejranější slíva z celého sort imentu. Plody
nepravidelně dozrávají a mají sklon k předčasnému opadu. Proto se
sklízí postupně probírkou. Vzhledem k slabšímu růstu stromů je
vhodná i pro menší zahrádky.

Grafické přílohy
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