
SOLARIS 
Jedná se o bílou, velmi ranou, moštovou odrů-
du. Byla vyšlechtěna v Německu, je to kříženec 
odrůd Merzling [Seyval blanc x (Ryzlink rýnský 
x Rulandské šedé)] a Gm 6493 (Severnyj  
x Muškát Ottonel). Růst má středně bujný 
až bujný. Hrozen je středně velký, válcového 
tvaru, řidší. Bobule jsou malé až středně velké, 
s tenkou slupkou. V plné zralosti bobule často 
napadají vosy a mouchy. Zralosti dosahuje 
již v polovině září, má vysokou cukernatost. 
Solaris je velmi odolná odrůda vůči padlí 
révovému a plísni révové, vůči plísni šedé je 
odolná. Není náročná na polohu ani na půdu, 
daří se jí i v chladnějších vinařských oblastech. 
Víno je svěží a ovocité, ve vůni i chuti dominují 
citrusové plody.

VESNA (VS) 
Je bílá moštová odrůda. Vznikla křížením odrůd 
Rakiš (Villard blanc x Veltlínské červené rané)  
x Merlan. Pochází z ČR. Hrozen je středně velký, 
válcovitě-kuželovitý, hustý. Bobule jsou malé, 
v plné zralosti žluté, slupka je odolná. Dozrává 
v polovině října a dosahuje pravidelné cuker-
natosti 21 až 23°NM. Má zvýšenou odolnost 
vůči houbovým chorobám. Víno je ryzlinkového 
typu s výraznou kyselinou. Ve vůni má ovocné 
a květinové tóny.

VOSTORG 
Bílá, velmi raná stolní odrůda, zraje v dru-
hé půli srpna až září. Odrůda patří mezi ty 
nejranější. Růst je bujný i v sušších stanovištích. 
Hrozen a bobule jsou velké, bobule nejsou 
bezsemenné. Dužnina je masitá, osvěžující, 
příjemné chutí. Plody vydrží dlouhou dobu na 
keři. Má vysokou odolnost k mrazu a odolnost 
k houbovým chorobám je dobrá. Růst má buj-
ný, olistění střední. Plodnost pravidelná a vyšší. 
Původem z Ruska.

DALŠÍ ODRŮDY:
CSFT 135 
DRNHOLKA MODRÁ 
MODRALKA 

OBELKA ŠEDÁ 
OBELKA ŽLUTÁ

Veselá biofarma je zájmový spolek, certifikovaný kontrolní organizací ABCERT, 
který ekologické zemědělství propaguje a provozuje ho i v praxi.

Kontakt na spolek: Veselá biofarma, z.s., Velké Hostěrádky 224, 691 74, 
Ing. Jarmila Urbanová, tel.: 603 589 845 
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AJVAZ 
Je raná modrá stolní odrůda. Svůj původ má v Mol-
davsku a vznikla křížením odrůd Moldova a Cardi-
nal. Odrůda je vhodná i pro pěstování ve vyšších 
polohách. Má středně bujný až bujný růst. Dozrává 
v září. Hrozen i bobule jsou velké, podlouhle oválné. 
Má vysokou odolnost vůči houbovým chorobám a je 
mrazuvzdorná do -20°C. Vyžaduje teplejší polohy 
a výživné půdy dobře zásobené vodou.

ARKADIA 
Je bílá raná stolní odrůda, určená k přímé spotřebě 
i ke střednědobému skladování. Její hrozny dobře 
snáší přepravu a skladování. Dozrává v srpnu až 
září. Odrůda pochází z Ukrajiny, křížením odrůd 
Moldova a Cardinal. Růst je středně bujný až 
bujný. Hrozen i bobule jsou velké až velmi velké. 
Hrozen je válcovitě-kuželovitý, s křidélky, středně 
hustý. Bobule oválného až vejčitého tvaru, mírně 
zašpičatělé. Odolnost vůči mrazu průměrná, proti 
plísním je odolná, a mezi stolními odrůdami regis-
trovanými v ČR patří k těm nejodolnějším. Protože 
brzy dozrává, nepotřebuje ochranu proti plísni šedé 
(Botrytis cinerea).

AUGUSTIN 
Také znám pod názvy V 25-20, Fenomén, Pleven 
ustojčivyj, Regina. Je stolní odrůda, která vzešla jako 
výsledek bulharsko-ruské spolupráce. Je to kříženec 
bulharské odrůdy Pleven a odrůdy Seyve villard 
12375. V ČR je tato odrůda známá jako V25-20. 
Vyznačuje se bujnějším růstem a raností – začátek 
září. Hrozen je velký, bobule jsou středně velké až 
velké, protáhlé. Vyznačuje se vysokou odolností vůči 
mrazu a houbovým chorobám.

CERASON (CE) 
Jedná se o modrou, velmi pozdní moštovou odrůdu. 
Odrůda Cerason vznikla z odrůd Merlan x Fratava. 
Plná zralost nastává až v druhé polovině října. Hro-
zen je malý až středně velký, středně hustý. Odrůda 
je odolná proti plísním a padlí. Výnos hroznů je 
středně vysoký, cukernatost moštu vysoká až velmi 
vysoká. Víno je kabernetového typu, tmavočervené 
barvy. Má ovocnou a kořenitou chuť.

ERILON 
Je bílá moštová, pozdní a až velmi pozdní 
odrůda. Odrůda vznikla křížením (Frankov-
ka x Cabernet franc) x Merlan, původ ČR. 
Hrozen středně velký až velký. Bobule malá 
až středně velká. Středně odolná až odolná 
proti plísni a odolná vůči padlím révy. Výnos 
hroznů je vysoký až středně vysoký, cukerna-
tost vysoká. Víno je svěží, jemně aromatické, 
výrazně ovocného projevu, s vyšším obsahem 
kyselinky, sauvignonového typu.

ISABELLA 
Isabella je modrá moštová odrůda. Jde o kří-
žence Vitis labrusca (réva liščí) a Vitis vinifera 
(réva vinná), původem ze Severní Ameriky. 
Má středně bujný až bujnější růst. Hrozny 
jsou malé a řídké, bobule jsou velké s tuhou 
slupkou. Dozrává v polovině září. Odrůda je 
odolná vůči chorobám, škůdcům a mrazům. 
Je vhodná i do méně příznivých poloh a půd. 
Víno obsahuje málo alkoholu a rychle stárne, 
proto není vhodné k archivaci. Za to má 
zajímavou chuť po lesních jahodách.

KRYSTAL 
Je stolně-moštová odrůda, vyšlechtěná 
v Maďarsku. Dozrává v polovině září. Hrozen 
je střední až velký, řidší. Bobule jsou střední 
velikosti, mají výrazně sladkou dužninu 
muškátové chuti. Vysoce odolná proti mra-
zům a chorobám, vhodná i do vyšších poloh. 
Dává plné víno, neutrálního typu.

LAUROT (LA) 
Laurot je modrá moštová odrůda, středně 
pozdní až pozdní. Je to kříženec odrůd Merlan 
(Merlot x Seibel) x (Frankovka x Svato-
vavřinecké). Odrůda vznikla ze spolupráce 
šlechtitelů z Vědeckovýrobního sdružení 
Resistant Velké Bílovice. Růst je bujný až 
středně bujný. Hrozen je velký, válcový 
a dobře zahuštěný. Bobule je středně velká, 
tmavěmodrá až modročerná. Odrůda je 
odolná vůči plísni révové a padlí révovému, 
vůči plísni šedé je citlivější. Má vysoké nároky 
na polohu a půdu. Víno je velmi aromatické 
s harmonickou chutí typu Svatovavřineckého 
s výraznější kyselinkou.

MRAMORNYJ (MR) 
Jedná se o stolní, velmi ranou odrůdu. 
Dozrává v polovině srpna až září. Je to 
kříženec odrůd Muscat jantar x Dattier 
de Saint-Vallier(SV 20365), původem 
z Moldavska. Má středně bujný až buj-
ný růst. Hrozen je středně velký, bobule 
je velká, kulatá, bělozelená s tmavými 
lenticelami. Odrůda není zapsaná ve 
státní odrůdové knize. Mrazuvzdornost 
je dobrá, avšak vyžaduje teplé polohy. 
Je odolná vůči houbovým chorobám.

PRIM (PR) 
Též zvaná jako Palatina, je raná bílá 
stolní odrůda, vyšlechtěná v Maďarsku. 
Vznikla křížením odrůd Villard blanc 
(SV 12 375) x Královna vinic. Má 
středně bujný až bujný růst. Hrozen 
je střední až velký, kuželovitý a řidší. 
Bobule jsou velké, jantarově žluté, 
mírně oválné. Zraje koncem srpna až 
začátkem září. Odrůda je odolná proti 
mrazu a houbovým chorobám. Je ne-
náročná na půdu a polohu, dobře snáší 
suché půdy. Je to jedna z nejčastěji 
pěstovaných odrůd mezi zahrádkáři.

RF 16 
Je to hybrid odrůd Gloria Hungariae 
x Seibel 5279, původem z Maďarska. 
Dozrává koncem září. Odrůda má 
bujný růst. Hrozen je střední velikosti, 
válcový. Bobule mají silnou slupku 
a masitou dužinu. Odrůda je průměrně 
odolná vůči mrazu a chorobám.

REGENT 
Je modrá interspecifická odrůda, 
vyšlechtěná v Německu. Je to kříženec 
odrůd Diana (Sylvánské zelené  
x Ryzlink rýnský) a Chambourcin 
(Seyve villard 14-417 x Seibel 7053). 
Dozrává v první polovině září. Odrůda 
není zapsaná ve státní odrůdové knize. 
Víno je robustní, intenzivně zabarvené.


