
Rybíz 
 

Ben Alder – černý 
Doba sklizně: polovina července 

Středně raná odrůda. Středně velké hrozny. Bobule se sladkokyselou chutí. Vhodná do středních 
a teplých oblastí.  
 

Blanka – bílý 
Doba sklizně: 2. pol. července 

Potřebuje půdy dobře zásobené živinami a vláhou. Na klima není náročná. Plodnost je vysoká a 
pravidelná. Hrozny jsou velmi dlouhé, hustě osazené bobulemi. Ty jsou velké, bělavé, kyselé, 
aromatické chuti. Používají se převážně pro výrobu šťáv a vína. Je odolnější ke všem houbovým 
chorobám. Odrůda je samosprašná. 
 

Ceres – černý 
Černý. Bobule v hroznu velké, středně pevné. 
 

Detvan – červený 
Doba sklizně: začátek července 

Odolná k nízkým teplotám v zimě. Plody jsou velké, kyselejší chuti, hrozny jsou dlouhé. Padlím a 
rzí netrpí. Odrůda nenáročná na stanoviště. 
 

Heinnemanův pozdní - červený 
Doba sklizně: 3. dekáda srpna 

Samosprašná odrůda. Jedná se o mohutný keř. Dlouhé hrozny, středně velké bobule kyselé chuti.  

 

Holandský – červený 
Hrozen je středně dlouhý, má kratší stopku. Bobule jsou středně velké, kulovité, světle červené, 
nakyslé, aromatické. Plodnost je střední. 
 

Jonkheer van Tets – červený 
Doba sklizně: přelom června-července 
Raná odrůda. Odolný. Odrůda vhodná do hlubší půdy s dostatečnou zásobou vláhy. 
 

Losan – červený 
Doba sklizně: 2. pol. července 

Středně raná odrůda, zraje kolem poloviny července. Hrozny jsou delší, bobule velké, červené. 
Chuť spíš sladší, aromatická. Vhodný pro přímý konzum i pro zpracování na marmelády.  



Maraton - červený 
Odrůda červeného rybízu. Velmi dlouhé hrozny obsazené mnoha bobulemi. Vysoká odolnost 

proti padlí a rzi.  

 

Moravia - černý 
Pozdní odrůda černého rybízu. Delší hroznýše středně velkými bobulemi. Sladkokyselá chuť. 

Velká a pravidelná plodnost. Středně odolná proti napadení americkým padlím.  

 

Ojebin – černý 
Doba sklizně: začátek července 

Hrozny jsou středně dlouhé, s kratší stopkou. Plody jsou velké. Snáší i chudší půdy. Teplé polohy. 
Odolná americkému padlí angreštovému.  
 

Othelo – černý 
Doba sklizně: začátek července 

Raná odrůda s vysokým obsahem vitamínu C. Hrozen je středně dlouhý s velkými bobulemi. 
Výnosy jsou vysoké, stálé. 
 

Primus – bílý 
Doba sklizně: polovina července 

Vhodná pro teplejší polohy. Sladkokyselá chuť. Hrozny delší, bobule středně velké. Rzí není 
napadána. 
 

Red Lake – červený 
Doba sklizně: začátek července 
Raná odrůda. Dlouhé hrozny. Červené bobule. Vyhovující teplejší oblasti a hlubší hlinitá půda.  

Rondom – červený 
Doba sklizně: 2/2 července 

Samosprašná odrůda. Hrozny jsou dlouhé, bobule velké. Odolnější vůči houbovým chorobám. 
 

Rovada - červený 
Doba sklizně: konec července 

Středně pozdně zrající odrůda s vysokými a stálými výnosy. Hrozny jsou dlouhé s dlouhou 
stopkou. Bobule má velké, pevné, kyselejší chuti. Bobule předčasně neopadávají. Tato odrůda má 
vysokou odolnost proti aktraknóze. Chorobami netrpí. 
 

Rubigo – červený 
Doba sklizně: začátek července 

Červený. Odolnější vůči všem houbovým chorobám. Hrozny delší, bobule větší. 
 



Slovakia - červený 
 
 

Titania - černý 
Doba sklizně: červenec 

Odrůda černého rybízu, která je velmi odolná proti padlí americkému, rzi vejmutovkové. K 
antrakóze je jeho odolnost střední až vyšší. Vhodná pro všechny oblasti, na přímý konzum i 
zpracování. Hrozen je dlouhý, bobule jsou velké, ploše kulovité. 
 

Triton- černý 
Černé plody. Středně raná odrůda. 
 

Viola - černý 
Doba sklizně: začátek července 

Potřebuje půdy dobře zásobené živinami, s dostatkem vláhy.  Včasný zmlazovací řez a postupné 
zapěstování nových základních větví je nezbytné, jinak obrost rychle stárne a plodí jen na 
obvodu keře. Růst je střední, keře jsou vyšší, vzpřímenější, plodnost vyšší. Hrozny jsou delší, s 
delší stopkou. Bobule velké, v hroznu nedozrávají stejnoměrně. Vůči americkému padlí 
angreštovému a rzi vejmutovkové je středně odolná. 
 

Vitan – červený 
Doba sklizně: začátek července 

Velmi raná odrůda rybízu s dobrým zdravotním stavem. Plodnost je brzká, vysoká a pravidelná. 
Hrozny jsou středně dlouhé s většími bobulemi, které jsou na delší stopce. Bobule dozrávají v 
hroznu stejnoměrně, mají sladkokyselou chuť. 
 

Werdavia - bílý 
Samosprašná raná odrůda. Sladkokyselé plody. Rezistence ke škůdci Vlnovník rybízový.  

 

Witte Holander - bílý 
Doba sklizně: červen 

Raná odrůda bílého rybízu. Středně velké hrozny. Středně velké bobule s jemnou sladkou chutí.  


