
Angrešt stromkový 
Captivátor 
Doba sklizně: polovina července 

Růst je slabší, korunku tvoří delší, převislé větvičky a výhony, které jsou téměř bez trnů. Plody 
jsou oválného až hruškovitého tvaru, v plné zralosti mají žlutozelenou barvu překrytou 
červeným líčkem. Plody jsou velmi sladké. Je to pozdnější odrůda odolná vůči padlí. Beztrnný, 
velmi odolný proti padlí.  

 

Hinnonmaki Grun 
Doba sklizně: srpen. 

Odrůda se žlutozelenými plody. Středně veliké plody. Vysoce produktivní odrůda. Odolná vůči 

padlí.  

 

Hinnonmaki Rod - červený 
Doba sklizně: začátek července 

Středně velké červené plody. Vysoká odolnost proti padlí angreštovému.  
 

Industria- červenoplodý 
Doba sklizně: konec první dekády července  

Vínově červené plody. Samosprašná odrůda nenáročná na půdu a klimatické podmínky.  

 

Invicta 
Doba sklizně: první polovina července 

Rezistent bílý 

Je raně zrající odrůdou. Plodnost je velmi vysoká a stálá při dodržení správné agrotechniky a 
pravidelném řezu. Zvláštní nároky na stanoviště nemá. Snáší i dočasný přísušek a neuškodí ji ani 
krátkodobé nízké teploty v době květu. Je rezistentní proti americkému padlí angreštovému.  
Plody jsou zelené, středně velké, elipsovité. Slupka je tenká až středně tlustá, žlutozelená, s 
bělavou nervaturou, téměř lysá, bez žlaznatých trichomů. Dužnina je středně tuhá, bělavě zelená. 
Chuť sladce navinulá. 
 

Karát 
Doba sklizně: konec července 

Rezistent červený 

Rezistentní vůči hnědému padlí angreštovému. Jednoleté výhody jsou skoro beztrnné. Plody jsou 
červené barvy. 
 
 
 
 



Mucurines 
Doba sklizně: červenec 

Oblíbená odrůda. Velké plody s jasně zelenou barvou. Plody po dozrání na keři drží a 

neopadávají. Odolný proti chorobám a rezistentní proti padlí.  

 

Prima – bílý 
Doba sklizně: červenec 
Bílá odrůda. Sladkokyselý a velký plod. Středně silná slupka. Odolný vůči padlí.  
 

Redeva 
Odrůda červeného rybízu, která je rezistentní proti padlí. 
 

Reflamba 
Doba sklizně: konec července 
Odrůda, jejíž plod je středně velký, mírně elipsovitý a slupka zelená, pevná, bez chloupků. Chuť 
je sladce navinulá. Je vysoce odolná proti padlí. 
 

Rixanta 
Doba sklizně: polovina července 

Bílá odrůda. Vhodná pro teplejší polohy. Odolná vůči americkému padlí. 
 

Rolonda 
Doba sklizně: 4. týden v červenci 

Odrůda s červnenými plody, odolná proti padlí a nenáročná.  
 

Spinefree 
Doba sklizně: 8.-15.7. 

Beztrnný, červenoplodý angrešt. Oválné středně velké  plody, sladkokyselé chuti. Odolný vůči 
padlý, nenáročný. 
 

Worchester 
Doba sklizně: druhá polovina července 

Středně pozdní odrůda s velkými červenými plody. Sladkokyselá chuť. Méně trnité výhony 

oproti jiným odrůdám. Vysoce odolný proti americkému padlí.  


