
Hrušně 
Benita 
Doba sklizně: polovina srpna 

Kříženec asijské a evropské hrušně. Zimní odrůda. Středně velké plody. Zlatožlutá barva. 
Dužnina má sladkou chuť a je šťavnatá.  
Doba konzumace: září 

 

Bohemica 
Doba sklizně: druhá polovina října 

Zimní odrůda. Kuželovité, nazelenalé při dozrání žluté plody. Vyhovují jí teplejší ale i střední a 
vyšší polohy. Značně odolná ke strupovitosti. 
Doba konzumace: prosinec-březen 

 

Boscova lahvice 
Doba sklizně: přelom září-říjen 

Podzimní odrůda hrušně. Plody velké, máslovité konzistence, výborné sladké chuti, zelenohnědé 
až zlatožluté barvy. Nehodí se do vysokých poloh.  
Doba konzumace: říjen-listopad 

 

Clappova 
Doba sklizně: polovina srpna 

Proti mrazu je ve dřevě a v květu dosti odolná. Ve vlhčích oblastech trpí strupovitostí. Plody jsou 
světle zelené až žlutozelené s červeným líčkem. Je cizosprašná.  
Doba konzumace: konec srpna 

 

Clappova červená 
Doba sklizně: polovina srpna 

Letní odrůda. Vysoká a brzká plodnost. Středně velké, sladké a šťavnaté plody. Žlutá dužnina. 
Červená slupka. Vhodná do teplých a středních oblastí.  
Doba konzumace: konec srpna 

 

Decora 
Doba sklizně: začátek října 

Zelenožlutá slupka s načervenalým líčkem. Dužnina je velmi šťavnatá a  máslovitá. Bohatá a 
pravidelná plodnost. Středně odolná k houbovým chorobám. Vhodná do teplejší polohy.  
Doba konzumace: prosinec-únor 



Dicolor 
Doba sklizně: začátek října 

Zimní odrůda. Sklizeň počátek října. Odrůda je mrazuvzdorná a netrpí houbovými chorobami. 
Skladovatelnost do února. 
 

 

Erica 
Doba sklizně: říjen 

Zimní odrůda. Bílá, křehká a velmi šťavnatá dužnina. Slupka žlutozelená s červeným líčkem. 
Chuť navinule sladká. Vysoká odolnost proti strupovitosti a nízkým teplotám.  
Doba konzumace: prosinec-únor 

 

Hardyho máslovka 
Doba sklizně: konec září 

Plody kuželovité, zelené s červeným líčkem. Dužnina je bělavá, šťavnatá, sladká, výborne  chuti. 
Bohatě a pravidelně plodí. Sklízí se od poloviny září. Snáší i vyšší, ale chráněné polohy.  
Doba konzumace: listopad-leden 

 

Konference 
Doba sklizně: 2/2 září 

Žlutozelené, lahvicovité plody. Plody hodně šťavnaté, sladké. Odolnost proti mrazu ve dřevě i 
květu dobrá. Netrpí strupovitostí. Je cizosprašná. Snáší i vyšší polohy.  
Doba konzumace: říjen-listopad 

 

Lucasova 
Doba sklizně: polovina října 

Zimní odrůda. Plody jsou středně velké, slupka zelenožlutá, dužnina je sladce navinulá, šťavnatá, 
měkká, máslovitá.  
Doba konzumace: listopad-únor 

 

Radana 
Doba sklizně: polovina srpna 

Zelenožlutá slupka s červeným líčkem. Dužnina je křehká s nasládlou chutí. Plodí pravidelně, 
velmi dobře. Není náročná na pěstování. Nedoporučují se vlhké polohy.  
Doba konzumace: konec srpna 

 

 

 

 



Williamsova Čáslavka  
Doba sklizně: konec srpna-začátek září 

Letní odrůda vyžadující kvalitní půdy a chráněné, teplejší polohy. Tvoří menší, široce 
pyramidální koruny. Plodnost je raná, hojná a pravidelná. Plody jsou střední až velké, žluté, na 
sluneční straně nenápadně načervenalé. Dužnina je bílá, velmi šťavnatá, navinulá, aromatická, 
výborná. 
Doba konzumace: do 8-12 dnů 

 

Hrušně sloupovité 
Saphira 
Doba sklizně: polovina září 

Slupka je zelenožlutá. Dužnina je šťavnatá, sladká, aromatická. Vhodná pro pěstování v malých 

zahradách a v květináčích.  

Doba konzumace: do prosince 

Hrušně Asijské 
Kumoi 
Doba sklizně: začátek října 
Plody jsou hnědé, šťavnaté, sladké a aromatické. Plody se musí sklízet zralé – nedojdou.  
Konzumovatené během října. Lepší vysazovat dva stromky nebo poblíž normální hrušně, ale 
plodí i když je jen jeden strom. Menší vzrůst – vhodné pro malé zahrady. 
 

Nashi Nutiika 
Doba sklizně: polovina října 

Hruška výborné chuti. Plody jsou středně velké, zlatohnědé až hnědé. Dužnina je velmi sladká a 
šťavnatá.  
 

Nijisseiki 
Cizosprašná (opylovač jiná asijská hrušeň nebo klasická hrušeň). Plody kulaté, střední velikosti 
se silnou slupkou. Dužnina pevná, velmi šťavnatá. Dává spolehlivou úrodu i na horším stanovišti. 
S plody opatrně manipulovat. Plody mají diuretický efekt, podporují trávení a eliminují účinky 
alkoholu. 
 


