
chuti do jídla. Taktéž napomáhají zraku a půso-
bí jako antiseptikum.

Historie šlechtění meruněk 
v Lednici
Historie pěstování a šlechtění meruněk 
na Břeclavsku a zejména v Lednici je spojena 
se vznikem „prvního“ výzkumného a šlech-

titelského ústavu v Rakousko-Uherské 
monarchii: „Fürst Johann von Liechtenstein- 
P� anzenzüchting Institut“, později zkráceně 
a častěji jmenován jako Mendel Institut – Men-
deleum, založený v letech 1912–1913 v Lednici 
(německy Eisgrub). Významnou osobností 
v historii ústavu byl po roku 1918 ředitel 
prof. Dr. F. Frimmel-Traisenau (1888–1957), který 

Obliba a význam meruněk
Pro konzumenty jsou meruňky zajímavé zejmé-
na svou sezónností (po třešních je to druhé 
dozrávající ovoce) a charakterovými vlast-
nostmi, mezi které patří lákavý vzhled a zdraví 
prospěšné nutriční složení. Plody jsou zdrojem 
mnoha důležitých látek a obsahují například 
15–25 % cukru, dále zejména beta-karoten, 

některé vitamíny ze skupiny B, draslík, hořčík 
a vápník, mangan a měď. Sušené jsou význam-
ným zdrojem proteinů a také železa.
Konzumace plodů meruněk se doporučuje při 
chronickém zánětu sliznice hltanu, zánětu pří-
nosních dutin a při ekzémech, díky vysokému 
obsahu stopových prvků se meruňky doporu-
čují při malátnosti, depresi, nervozitě a snížené 
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byl mimo jiné šlechtitelem pravděpodobně 
první cíleně vyšlechtěné odrůdy meruňky 
v Lednici s názvem ’Frimmelova Uherka’, která 
byla svého času rozšířena (na některých mís-
tech ještě i dnes) na Jižní Moravě a v Čechách 
na Lounsku.
V novodobé historii se meruňky v geno-
fondové kolekci na Zahradnické fakultě 
v Lednici uchovávají a pro šlechtění využívají 
již od 60. let minulého století, zásluhou vý-
zkumné činnosti tehdejší Katedry ovocnictví 
a vinohradnictví pod Agronomickou fakultou, 
Vysoké škole zemědělské v Brně. Vlastní 
kolekce meruněk byla etablována v letech 
1963-1964, kdy bylo vysazeno na ucelené ploše 
71 položek (dnes je v kolekci téměř 400 geno-
fondových položek meruněk z celého světa). 
Kolekce vznikla zásluhou tehdejšího vedoucího 
katedry prof. Ing. Dr. h.c. Miloslava Vávry, CSc. 
a dále byla rozvíjena zejména pro šlechti-
telský program meruněk jeho nástupcem 
prof. Ing. Zdeňkem Vachůnem, DrSc., později 
prof. Dr. Ing. Borisem Krškou a v současné 
době je šlechtitelský program včetně geno-
fondové kolekce veden Ing. Tomášem Neča-
sem, Ph.D.
Od vzniku genofondové kolekce v Lednici bylo 
zřejmé, že přes veškeré úskalí, které s sebou 
práce s genofondy, nesla bude problematika 
využívání introdukovaných a šlechtění vlastních 
odrůd adaptovaných pro podmínky Česko-
slovenska jedním z hlavních výzkumných cílů 
lednického pracoviště. Posléze, v roce 1972 
vznikl v rámci státního podniku Sempra Praha 
šlechtitelský tým, který pod vedením a koor-
dinací prof. Z. Vachůna napomáhá v činnosti 
zaměřené na introdukci a využívání gene-
tických zdrojů meruněk a broskvoní. Náplní 
práce šlechtitelského týmu se stalo testování 
zahraničních odrůd, jejich uchovávání a využí-
vání ve šlechtitelských programech tehdejších 
šlechtitelských pracovišť.

Významnou pomocí při vlastní realizaci šlechti-
telského programu u meruněk byla spolupráce 
se zahraničím. Je možné uvést např. využití 
genových zdrojů a zkušeností ze šlechtění 
K. F. Kostiny (Jalta, Ukrajina), získání a využití 
hybridů ze 4.–5. generace křížení na začátku 
osmdesátých let od prof. L. F.  Hougha (New 
Jersey, USA) nebo získání přímé zkušenosti 
z realizace šlechtitelského programu u meru-
něk u Dr. J.  Couranjou (Bordeaux, Francie).
Vlastní šlechtění nových odrůd bylo reali-
zováno především vnitrodruhovým křížením 
vybraných rodičovských párů, a to na zákla-
dě výběru vhodných donorů z genofondové 
kolekce.
V první a druhé etapě šlechtění byly hlavní cíle 
zaměřeny na: prodloužení období sklizňové 
zralosti, mrazuodolnost a výběr tzv. ideotypů 
pro nejrůznější využití plodů (zejména zpraco-
vání a mražení).
Ve třetí etapě, která probíhá od devadesátých 
let byl vytyčen hlavní cíl: na získání rezistent-
ních odrůd vůči virové šarce švestek (známé 
jako PPV) za současného zachování vysoké 
kvality plodů. Proto byly do křížení vybírány 
donory rezistence (Stark Early Orange (SEO), 
Henderson později Harlayne, Stella a Orange-
red a rezistentní hybridy vlastního původu). 
Tyto donory byly a jsou kombinovány s donory 
kvality plodů (klony Velkopavlovické a odrůda-
mi jako Vestar, Poyer, Strepet, Forum, Chuang 
Zhi Hong, Bobcot a také lednickými odrůda-
mi a hybridy první a druhé generace apod.). 
Neopominutelnou je i klonová selekce, která 
probíhala zejména u odrůdy Velkopavlovická 
a také francouzské odrůdy Bergeron.
V současné době je šlechtitelský program me-
runěk zaměřen na současné limitující faktory 
pěstování meruněk a jsou to cíle:

• adaptabilita odrůd s cílenou odolností me-
runěk vůči pozdním jarním mrazíkům nebo 
prodloužením dormance;

• další výzvou je šlechtění odrůd s nízkým po-
žadavkem na období chladu, což je důsledek 
probíhajících klimatických změn a oteplování;

• rezistence odrůd k šarce švestek (původce 
virus PPV);

• hledání cest zvyšování tolerance meruněk 
k fytoplazmě ESFY a bakteriózám;

• zlepšování kvalitativních znaků plodů u odrůd 
meruněk;

• mezidruhová hybridizace (P. armeniaca x 
P. salicina / P. cerasifera);

Genofond meruněk v Lednici
Kolekce meruněk, která zahrnuje téměř 
2 000 stromů, patří k několika unikátním geno-

fondovým kolekcím na Zahradnické fakultě 
MENDELU. Vznikla jako první už v letech 
1963–1964, kdy bylo na ucelené ploše vysa-
zeno 71 položek. Dalším milníkem stabilizace 
genofondových kolekcí na ZF MENDELU byl 
vznik Národního programu konzervace a využití 
genofondu rostlin, do něhož se Zahradnická 
fakulta MENDELU zapojila v roce 1994. V sou-
časné době probíhá uchovávání genofondo-
vých kolekcí pod záštitou Národního programu 
konzervace a využívání genetických zdrojů 
rostlin, zvířat a mikroorganismů významných 
pro výživu a zemědělství (období 2018 – 2022).

V kolekci meruněk ZF MENDELU jsou dnes 
zastoupeny všechny ekologicko-geogra� cké 
skupiny meruněk, významné klony odrůdy Vel-
kopavlovická a také mnoho zástupců, respek-
tive donorů významných vlastností, a to o cel-
kovém počtu 372 položek rodu P. armeniaca L., 
2 zástupci botanických druhů a 6 vnitrodruho-
vých hybridů. Ze zajímavých položek je možné 
uvést například ranou žlutou meruňku Gvar-
dějskij, pozdní odrůdu Kech-pshar zrající v září, 

či sladkoplodou odrůdu Koliza Rife dosahující 
až k 30% cukernatosti. Položky soustředěné 
v kolekci pocházejí z celého světa a jsou zde 
zastoupeny například genotypy z Číny, Nového 
Zélandu, Indie, Japonska, Turecka, Tunisu, USA, 
Kanady a v podstatě z celé Evropy. V součas-
né době také probíhá hledání společných cílů 
a de� nic pro spolupráci s Agenturou ochrany 
přírody a krajiny ČR (AOPK) v oblasti realizace 
on-farm kolekcí meruněk.

TEXT: Tomáš Nečas, Filip Vrána,

FOTO: Filip Vrána
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ADRIANA
Původ: křížení odrůd Vestar × SEO (1984), 
registrována v roce 2017.
Vzrůstnost/kvetení: středně silná, koruna 
kulovitá až rozložitá, kvete po Velkopavlovické.
Plodnost/zrání: střední až vysoká, pravidelná, 
středně raná, zraje 5 dní před Velkopavlovickou.
Kvalita plodů: chuť dobrá, dužnina oranžová, 
středně pevná, plod střední až velký 50–60 g, 
barva slupky intenzivně oranžová překrytá 
výrazným oranžově červeným líčkem, povrch slabě 
hrbolatý – velmi atraktivní vzhled, semenné jádro 
je silně hořké.
Odolnost: rezistentní k šarce švestek (PPV).
Použití: cizosprašná odrůda vhodná pro přímý 
konzum i kompotování, plody dobře snáší 
transport. 

CANDELA
Původ: křížení odrůd Velkopavlovická × SEO 
(1984), registrována v roce 2017.
Vzrůstnost/kvetení: slabší, růst vzpřímený, 
koruny kompaktní, kvete před Velkopavlovickou.
Plodnost/zrání: brzká a vysoká, zraje shodně 
s Velkopavlovickou.
Kvalita plodů: výborná chuť, dužnina oranžová, 
středně pevná, plod středně velký 55–60 g, 
zploštělý až kulovitý, barva slupky je oranžová, 
překrytá výrazným oranžově červeným líčkem, 
hladká – velmi atraktivní vzhled, semenné jádro je 
hořké.
Odolnost: rezistentní k šarce švestek (PPV)
Použití: cizosprašná odrůda, vhodná pro přímý 
konzum i kompotování, plody dobře snáší 
transport.

BETINKA
Původ: křížení odrůd Vestar × Stark Early Orange 
(SEO), registrována v roce 2017.
Vzrůstnost/kvetení: vzrůst je střední, koruny 
vzpřímené, kvete před Velkopavlovickou.
Plodnost/zrání: střední až vysoká, střední doba 
zrání, zraje 2 dny po Velkopavlovické.
Kvalita plodů: chuť je dobrá, dužnina pevná, 
plod střední až velký, zploštělý, průměrně 50–
60 g, slupka je oranžová překrytá intenzivním 
karmínovým líčkem, hladká – velmi atraktivní 
vzhled, semenné jádro je hořké.
Odolnost: rezistentní k šarce švestek (PPV), 
doporučuje se do oblastí s plošným rozšířením 
šarky švestek.
Použití: cizosprašná odrůda, vhodná pro přímý 
konzum i kompotování, plody dobře snáší 
transport.

SOPHINKA
Původ: křížení odrůd Velkopavlovická × SEO 
(1984), registrována v roce 2019.
Vzrůstnost/kvetení: středně silná, růst 
vzpřímený, koruny kompaktní, kvete před 
Velkopavlovickou.
Plodnost/zrání: brzká a vysoká, pravidelná, zrání 
střední až pozdní, 5 až 7 dní po Velkopavlovické.
Kvalita plodů: chuť dobrá, aromatická, dužnina 
oranžová, pevná, plod je zploštělý, velký 60–70 g, 
slabě nesouměrný, barva slupky je sytě oranžová 
téměř překrytá karmínovým líčkem – vysoce 
atraktivní vzhled, semenné jádro je velmi hořké.
Odolnost: rezistentní k šarce švestek (PPV).
Použití: cizosprašná odrůda, vhodná pro přímý 
konzum i kompotování, plody dobře snáší 
transport.

LESKORA
Původ: odrůda z mnohonásobného křížení 
registrována v roce 1999.
Vzrůstnost/kvetení: středně silný, 
vzpřímený, koruna je kulovitá, kvete 2–3 dny 
před Velkopavlovickou.
Plodnost/zralost: brzká a vysoká, velmi raná 16 až 
19 dní před Velkopavlovickou.
Kvalita plodů: chuť velmi dobrá, dužnina 
oranžová, středně pevná, plod středně velký 
oválný s hmotností okolo 50 g, barva slupky sytě 
oranžová s jasně vyvinutým líčkem, atraktivní 
vzhled, semenné jádro je hořké.
Odolnost: květní pupeny jsou mrazuodolnější 
než u odrůdy Velkopavlovická. Je středně odolná 
ke gnomonii a monilii.
Použití: částečně cizosprašná odrůda, vhodná 
pro přímý konzum, méně vhodná pro kompotování. 
Otlačitelnost plodů je malá, probírka plodů je 
nezbytná.

LEDANA
Původ: odrůda z mnohonásobného křížení, 
registrována v roce 1999.
Vzrůstnost/kvetení: je bujnější než 
Velkopavlovická, koruna je kulovitá, kvete 
v průměru 1 den po odrůdě Velkopavlovická.
Plodnost/zrání: brzká a vysoká, 12 až 15 dní před 
Velkopavlovickou.
Kvalita plodů: chuť je dobrá, dužnina středně 
pevná a oranžová, plod středně velký kulovitý 
s hmotností okolo 40 g, slupka je oranžová, plod 
má malé rozmyté červené líčko, semenné jádro je 
hořké.
Odolnost: květní pupeny jsou vysoce 
mrazuodolné, v letech s vyššími srážkami vyžaduje 
ochranu proti hnědnutí meruňkových listů 
(gnomonii).
Použití: částečně cizosprašná odrůda, pro přímý 
konzum, otlačitelnost plodů je malá, probírka plodů 
je nezbytná.

LEJUNA
Původ: odrůda z mnohonásobného křížení, 
registrována v roce 1999.
Vzrůstnost/kvetení: růst středně silný, 
vzpřímený, vytváří kulovité koruny, kvete zároveň 
s odrůdou Velkopavlovická nebo těsně po ní.
Plodnost/zrání: brzká a vysoká, 12 až 14 dní před 
Velkopavlovickou.
Kvalita plodů: chuť dobrá, dužnina oranžová, 
pevná, plod středně velký protáhle kulovitý 
s hmotností okolo 50 g, barva slupky oranžová 
s červeným líčkem, celkově atraktivní vzhled, 
semenné jádro je hořké.
Odolnost: květní pupeny jsou vysoce 
mrazuodolné, vyžaduje ochranu proti moniliové 
spále.
Použití: částečně samosprašná odrůda s malou 
otlačitelností plodů, vhodná pro přímý konzum, 
kompotování a mražení.

MINARET
Původ: kříženec odrůd Velkopavlovická a Stark 
Early Orange, registrována v roce 2005.
Vzrůstnost/kvetení: silná, koruny otevřené, 
2 dny po odrůdě Velkopavlovická.
Plodnost/zrání: vysoká, pravidelná, zraje 7 dnů 
po Velkopavlovické.
Kvalita plodů: chuť je aromatická, velmi dobrá, 
dužnina je oranžová, středně pevná, slabě ulpívá 
na pecce, plod je středně velký okolo 50 g, kulatý, 
mírně hrbolkovitý, slupka je zelenavě-oranžová 
později překrytá téměř celoplošným červeným 
líčkem. Semenné jádro je slabě hořké.
Odolnost: proti napadení hnědnutím listů 
a moniliózou je střední, proti nízkým teplotám 
střední až vysoká.
Použití: vysoce samosprašná odrůda, pro 
přímý konzum i průmyslové zpracování, nesnáší 
transport na větší vzdálenosti. Přednosti – doba 
kvetení je pozdní, odrůda s menším vzrůstem 
a tmavě červeným zbarvením plodů. Je vhodná 
jen pro typicky meruňkářské oblasti.

MARLEN
Původ: vznikla jako náhodný semenáč neznámého 
původu, charakterově je to odrůda velmi blízká 
Velkopavlovické.
Vzrůstnost/kvetení: bujný růst, vytváří kulovitě 
rozložené koruny, kvete přibližně 1 až 2 dny 
po Velkopavlovické.
Plodnost/zrání: oproti Velkopavlovické vyšší 
a pravidelná, zraje přibližně s Velkopavlovickou.
Kvalita plodů: chuť aromatická, velmi dobrá, 
vzhled a kvalita plodů přibližně stejná jako 
u Velkopavlovické, hmotnost plodu dosahuje 40 až 
55 g, semenné jádro je sladké.
Odolnost: proti napadení houbovými chorobami je 
střední (je citlivá ke gnomonii), proti mrazu v květu 
je střední až vysoká.
Použití: samosprašná odrůda, pro přímý konzum 
i zpracování.

SVATAVA
Původ:kříženec odrůd Stark Early Orange (SEO) 
a Velkopavlovická klon LE-19/2, registrována v roce 
2005.
Vzrůstnost/kvetení: bujná, korunu 
vytváří otevřenou, vzpřímenou, kvete 1 den 
před Velkopavlovickou.
Plodnost/zrání: vysoká, pravidelná, 2 až 4 dny 
po odrůdě Velkopavlovická.
Kvalita plodů: chuť je navinule sladká, aromatická, 
dužnina je sytě oranžová, pevná, šťavnatá, slabě 
ulpívá na pecce, plod je středně velký až větší 
o hmotnosti 50 až 60 g, téměř kulatý, hladký 
a matný, barva slupky je oranžová z větší části 
překrytá zářivou červení. Semenné jádro je sladké.
Odolnost: proti napadení hnědnutím listů 
a moniliózou střední, proti mrazu střední až vysoká. 
Plody nesnáší transport na delší vzdálenosti – 
měknou, otlačují se.
Použití: plody mají vysoce atraktivní vzhled 
a jsou vhodné pro přímý konzum i konzervárenské 
zpracování. Jedná se o odrůdu s kvalitními plody 
blízkými odrůdě Velkopavlovická a vyšší stabilitou 
sklizní. 

LENOVA
Původ: semenáč z volného opylení raných 
hybridů, registrována v roce 2005.
Vzrůstnost/kvetení: středně silný vzrůst, koruny 
otevřené, kvete před Velkopavlovickou.
Plodnost/zrání: vysoká, brzká a pravidelná, 7 dnů 
před odrůdou Velkopavlovická.
Kvalita plodů: výborná chuť, plod střední, 
kulovitě oválný s hmotností okolo 40-50 g, dužnina 
oranžová, středně tuhá, jemná, barva slupky 
oranžová, pouze s velmi malými středně červenými 
tečkami po celém povrchu. Jádro semenné je 
středně hořké.
Odolnost: proti napadení houbovými chorobami 
střední až vysoká, proti mrazům ve dřevě 
i v pupenech a v době květu vysoká.
Použití: pro přímý konzum i konzervárenské 
zpracování, odolnost proti nepříznivým podmínkám 
ji předurčují pro všechny oblasti, vyžaduje probírku 
plodů.

PALAVA
Původ: kříženec odrůd Stark Early Orange (SEO) 
× Velkopavlovická klon LE-19/2, registrována v roce 
2005.
Vzrůstnost/kvetení: růst je bujný, korunu 
vytváří mírně otevřenou, kvete 1 den 
před Velkopavlovickou.
Plodnost/zrání: vysoká, pravidelná, zraje 
5 až 7 dnů před Velkopavlovickou.
Kvalita plodů: chuť je navinule sladká, aromatická, 
dužnina je oranžová, pevná, v konzumní zralosti 
rozplývavá, plod je střední 50 až 60 g velký, 
válcovitý, povrch slabě hrbolkovitý, slupka je 
oranžová se světle červeným líčkem – velmi 
atraktivní. Semenné jádro je sladké.
Odolnost: proti napadení houbovými chorobami je 
střední, proti mrazu v květu také střední.
Použití: jedná se o odrůdu s kvalitními plody 
blízkými odrůdě Velkopavlovická, stabilita sklizní je 
však jen o něco vyšší. Využití pro přímý konzum 
a zpracování.

LEGOLDA
Původ: odrůda z mnohonásobného 
vnitrodruhového křížení, registrována v roce 2002.
Vzrůstnost/kvetení: velmi bujný vzrůst, vytváří 
nepravidelné koruny, kvete současně s odrůdou 
Velkopavlovická.
Plodnost/zrání: vysoká, sklon ke střídavé 
plodnosti, 6 až 9 dní před Velkopavlovická.
Kvalita plodů: chuť velmi dobrá, dužnina oranžová, 
pevná, plod střední až velký, kulovitě oválný 
s hmotností okolo 60 g, barva slupky oranžová 
s patrným líčkem, atraktivní vzhled, semenné jádro 
sladké.
Odolnost: středně odolná ke gnomonii, ve vlhčích 
letech je nutná ochrana proti monilii jak v době 
květu, tak i v době před dozráním. Květní pupeny 
jsou v průměru odolnější k mrazu.
Použití: samosprašná odrůda, vhodná zejména 
pro přímý konzum.

LEROSA
Původ: odrůda z mnohonásobného křížení, 
registrována v roce 2000 do roku 2015.
Vzrůstnost/kvetení: středně silná, vytváří 
kulovité koruny, kvete 1 den před Velko pavlovickou.
Plodnost/zrání: střední, pravidelná, 5 až 7 dní před 
Velkopavlovickou.
Kvalita plodů: chuť dobrá, kořenitá, dužnina 
oranžová, pevná, plod středně velký kulovitě 
oválný s průměrnou hmotností okolo 50 g, barva 
slupky žluto-oranžová se slabě červeným líčkem, 
atraktivní vzhled, jádro semenné je hořké.
Odolnost: květní pupeny jsou mrazu odolnější než 
u odrůdy ’Velkopavlovická’. Je odolnější k hnědnutí 
meruňkových listů.
Použití: částečně samosprašná odrůda, pro přímý 
konzum, zpracování, mražení i sušení.

LEBONA
Původ: odrůda z mnohonásobného křížení, 
registrace stažena.
Vzrůstnost/kvetení: středně silná, 
vytváří kulovité koruny, kvete 1-2 dny 
před Velkopavlovickou.
Plodnost/zrání: vysoká, sklon ke střídavé 
plodnosti, 7 dní před Velkopavlovickou.
Kvalita plodů: chuť výborná, dužnina oranžová, 
středně pevná, plod střední až velký s hmotností 
okolo 50-60 g, barva slupky oranžová bez líčka, 
jádro semenné je hořké.
Odolnost: mrazuodolnost květních pupenů je 
střední, avšak vyšší než u Velkopavlovické.
Použití: samosprašná odrůda, vhodná pro přímý 
konzum, zpracování a pro mražení.

LEBELA
Původ: odrůda z mnohonásobného křížení, 
registrována v roce 2000 do roku 2015.
Vzrůstnost/kvetení: středně silná, 
vytváří kulovité koruny, kvete těsně 
před Velkopavlovickou.
Plodnost/zrání: střední, brzká, přibližně 
s Velkopavlovickou, plody nepadají.
Kvalita plodů: chuť dobrá, dužnina oranžová, 
pevná, plod střední až velký kulovitě oválný 
s hmotností 50 až 60 g, barva slupky žluto-
oranžová s rozmytým líčkem, atraktivní vzhled, 
jádro semenné je hořké.
Odolnost: květní pupeny jsou mrazu odolnější než 
u odrůdy Velkopavlovická se zvýšenou odolností 
plůdků k nízkým teplotám.
Použití: samosprašná odrůda, pro přímý konzum 
i zpracování (kompotování).

LEALA
Původ: odrůda z volného opylení odrůdy Růžová 
raná, registrována v roce 2000.
Vzrůstnost/kvetení: středně silná, vytváří 
kulovité koruny, kvete 3-4 dny po Velkopavlovické.
Plodnost/zrání: střední až vysoká, 5 až 7 dní 
po Velkopavlovické.
Kvalita plodů: chuť dobrá, dužnina oranžová, 
středně pevná, plod středně velký oválný 
s hmotností 40 až 50 g, slupka je oranžová 
s nápadným líčkem, atraktivní vzhled, semenné 
jádro sladké.
Odolnost: patří mezi nejvíce mrazu odolné odrůdy 
meruněk. Ve vlhčích letech vyžaduje ochranu pro 
moniliové spále v době kvetení.
Použití: vysoce samosprašná odrůda, vhodná pro 
přímý konzum i zpracování, při přeplození vyžaduje 
probírku.

I. GENERACE ODRŮD MERUNĚK VYŠLECHTĚNÝCH 
NA ZAHRADNICKÉ FAKULTĚ MENDELU

II. GENERACE ODRŮD MERUNĚK VYŠLECHTĚNÝCH 
NA ZAHRADNICKÉ FAKULTĚ MENDELU

LEMEDA
Původ: odrůda z mnohonásobného křížení, 
registrována v roce 2005.
Vzrůstnost/kvetení: velmi silná, vytváří 
kulovité široce rozložité koruny, kvete zároveň 
s Velkopavlovickou.
Plodnost/zrání: vysoká, při přeplození má sklon 
ke střídavé plodnosti, 7 dnů před Velkopavlovickou.
Kvalita plodů: chuť velmi dobrá, kořenitá, medově 
sladká, dužnina světle oranžová, pevná, plod 
středně velký až menší kulovitý s hmotností okolo 
40 g. Barva slupky je světle oranžová bez líčka, 
semenné jádro je slabě hořké.
Odolnost: proti napadení hnědnutím listů 
je střední až vysoká, proti mrazům ve dřevě, 
v pupenech a v době květu vysoká.
Použití: samosprašná odrůda, pro přímý konzum 
i zpracování. Vhodná do netradičních oblastí 
pěstování meruněk, vyžaduje probírku.

III. GENERACE ODRŮD MERUNĚK VYŠLECHTĚNÝCH 
NA ZAHRADNICKÉ FAKULTĚ MENDELU
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