
 

Keře a liány  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klokoč zpeřený 

 

  
Keř. 

Plody se používají na korále, růžence.  
Vzrůstem podobný bezu černému.  

Vhodný do remízů 
 

Kalina obecná (Viburnum opulus) 

 

  
Kvete bílým květem či na podzim červenými plody,  
Potrava pro ptáky.  

Dorůstá do 4 m. 
Do remízků, parků i zahrad 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hlošina okoličnatá 
 

  
Japonsko a Čína  
Mrazuodolný opadavý keř,  

Dorůstá do 4 m,  
Červené plody, 0,5 - 1 cm velké. Dozrávají od konce září do listopadu. Plody je třeba nechat 

na keři důkladně vyzrát, případně nechat 15 dní dojít v místnosti 
Džemy, sirupy a další zpracování.  

Nenáročná na prostředí, nesnáší zastínění.  
Měsíce konzumní zralosti: září - říjen 

 
 
 

 

http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/kloko%C4%8D-zpe%C5%99en%C3%BD/57.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/kalina-obecn%C3%A1/205.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/hlo%C5%A1ina-okoli%C4%8Dnat%C3%A1/128.html


Kdoulovec ''Cido'' 

 

 
Kvetoucí opadavý keř s jedlými plody  

Má slabý růst. 
Měsíce konzumní zralosti: září - říjen 

 

Klanopraška čínská (Schisandra chinensis) 

 

 
 Léčivá  a tonizuící rostlina.  
světlomilná popínavá liána.  

Vysoce mrazuodolná (snese -30°C).  
Plodí v hroznech červené barvy, plody dozrávají v září.  

Měsíce konzumní zralosti: září - září 
 

Tatarka - Tatarova hruška 

 

 
Malé zlatavě žluté plody lahodné  
Strom 

Netrpí merou hrušňovu ani rzí hrušňovou. 
Plodnost nastupuje až zhruba 8 let po výsadbě. 

Měsíce konzumní zralosti: srpen - září 
 

Růže dužnoplodá ´Karpatia´ 

 

 
 Slovensko v 60. letech 20. století. 

 Chutné velké šípky, vitamín C a minerály. (marmelády,čaje, vína…), má několikanásobně větší plody  

Zrají od konce srpna do začátku září.  

http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/kdoulovec-cido/54.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/klanopra%C5%A1ka-%C4%8D%C3%ADnsk%C3%A1-schisandra-chinensis/197.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/tatarka--tatarova-hru%C5%A1ka/56.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/r%C5%AF%C5%BEe-du%C5%BEnoplod%C3%A1-%C2%B4karpatia%C2%B4/142.html


Samosprašná, lze i vyzužít jako solitér i na nestříhané živé ploty. 

Nenáročná na pěstování, plní i okrasnou funkci (květem, listem, plodem) 
Měsíce konzumní zralosti: srpen - září 

 

Fíkovník ´Peretta´® 

 

  
 Švýcarské Alpy. 
 dozrávají v našich podmínkách ve volné půdě koncem září až polovině října.  

 Rostlina snese mráz v době vegetačníhu klidu až -10°C bez přikrytí.  
Při pěstování venku ve volné půdě je potřeba na zimu celou rostlinu přikrýt aby dřevo 

nenamrzlo a další rok tak mohlo plodit. Dorůstá do 2 - 2,5 m. 
Měsíce konzumní zralosti: září - září 

 

Asimina triloba - odrůdy Muďoul trojlaločnatý (Asimina triloba) - " banán 

severu", paw paw  

 

 
 Severní Amerika, 

 Venku ve volné půdě středního pásma, teplých až středních polohách.  
Kombinace banánu, manga a avokáda.  

Stromek působí okrasně i květy. 
 

Prima  
Itálie  
Samosprašná odrůda,  

Dozrává v září. 
 

Overleese a Itaka 
cizosprašné  

 
Humózní půdy, dobře zásobené vodu. 

Snese i polostín. 
Na zimu v prvním roce přihrnout listím, slámou, chvojím atd. Podobně, jako se přikrývají 

růže. Pokud je už  vysázená v půdě, zmrnutí kořenů nehrozí. 
Plodnost nastupuje asi 3 roky po výsadbě. V 5 letech po výsadbě už normálně asiminy plody 

udrží. 
Měsíce konzumní zralosti: září - říjen 

 

http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/f%C3%ADkovn%C3%ADk-%C2%B4peretta%C2%B4%C2%AE/292.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/asimina-triloba--odr%C5%AFdy/303.html


Zdroje: http://www.stareodrudy.org/stare-odrudy.html 

Suchý, F.: Moravské ovoce. Brno, 1907, 616 s.-Říha, J.: České ovoce. 

DílIII.Jablka,2.vydání,náklademČeskoslovensképomologickéspolečnosti,Praha, 1919, 248 s 

 

 


