
Vinná réva stolní v Kolíně
František Jonáš

Macharova 1077, 280 02 Kolín
e-mail: fjonas@centrum.cz, tel.: 606 918 027

Najdete nás na Zálabí u sila. Koncem srpna a v září u nás můžete vidět a ochutnat více jak
120 odrůd hroznů.

ACADEMIK

ACADEMIK je raná stolní odrůda s
dobou zralostí za 115 - 120 dnů. Hrozny
jsou velké 800 - 1500 g, válcovité,
středně husté. Bobule jsou oválné, modro
černé 33 x 20 mm a váží 14 - 18 g. Chuť
je harmonická, slupka je pevná a dužina
je masitá a křupavá. Při zavlažování je
výnos velmi velký. Odolnost na houbové
choroby je průměrná, preventivní postřik
je zapotřebí. Hlavní předností této odrůdy
je velmi brzká zralost a uchovatelnost
hroznů až do říjnových mrazů bez
praskání nebo jiného poškození. Odolnost
proti mrazu je do - 25 ° C.



ADLER

ADLER je středně raná bisexuální odrůda
zrající koncem srpna. Hrozny jsou velké s
průměrnou hmotností 600 g. Bobule jsou
jantarově žluté, oválné, velmi velké, 35 x
25 mm s průměrnou hmotností 12 g.
Bobule jsou masité A Rostlina je silného
růstu chuť je harmonická, příjemná.
Hrozny je možno sklízet po dobu jednoho
měsíce i déle, bez ztráty chuti, což je
ovlivněno zvýšeným obsahem cukru.
Odrůda je silného růstu, dobře odolává
chorobám. Mrazuodolnost je do - 24° C.

AFRODITA

Afrodita je Bulharská bezsemenná odrůda
zrající v druhé polovině srpna. Hrozny
jsou velké volné. Bobule jsou oválné,
jantarově žluté a váží 7 – 7,5 g. Odrůda je
hodnocena na jednom z předních míst. Je
zařazena do druhé třídy bezsemenností,
což znamená , že se zde mohou někde
vyskytnout semena.



AGÁT DONKÝ

AGÁT DONSKÝ je velmi raná odrůda
zrající koncem srpna a je velmi úrodná.
Hrozny jsou velké 200 - 400 g. Bobule
jsou tmavě modré, středně velké, kulaté,
pravidelné a váží 3,5 - 5 g.
Mrazuodolnost je do - 23 °C.

AJVAZ

AJVAZ je odrůda zrající koncem srpna až
začátkem září. Hrozny jsou středně husté,
velké 400 - 600 g. Bobule jsou modré,
středně velké, mírně oválné a váží 4 - 6 g.
Mrazuodolnost je do - 23 ° C.



AKSINJA

Aksinja je stolní velmi raná odrůda .
Hrozny jsou velké, kuželovité o
hmotnosti 500 – 800 g.Bobule jsou velké
12 – 15 g, středně husté, částečně
bezsemenné. Chuť je harmonická,
příjemná s vysokým obsahem cukru.
Odrůda je odolná vůči houbovým
chorobám. Mrazuodolnost do – 23 °C

ALEX RANÝ

Alex raný je raná odrůda zrající za 115 –
125 dnů. Keře jsou velké, silné. Hrozny
jsou velké 700 – 1000 g některé až 1800
g. Bobule jsou velmi velké , žluté, 10 –
14 g oválné 32 x 26 mm. Dužina je
masitá, větším obsahem cukru.
Mrazuvzdornost je do – 25 ° C



AMETYST
NOVOČERKASSKÝ

je raná odrůda zrající začátkem srpna.
Hrozny jsou velké kolem 600 g střední
hustoty. Bobule jsou tmavě růžové,
podlouhlé, masité , šťavnaté a váží 6 - 7
g. Chuť je příjemná a připomíná chut
švestek. Odolnost vůči chorobám a mrazu
je dobrá.

ANGELIKA

ANGELIKA je hybridní odrůda zrající 10
dnů po odrůdě Arkádie. Hrozny jsou
velké až velmi velké 700 – 1500 g.
Bobule jsou růžovo červené, oválné,
velmi velké a váží 12 – 18 g. Při plné
zralosti je dužina velmi sladká .
Mrazuodolnost je do – 23 °C.



ANJUTA

ANJUTA je hybridní později zrající
odrůda silného růstu, zrající za 140 dnů.
Hrozny jsou velké až 1000 g někdy i
více. Bobule jsou velmi velké až 18 g ,
velikosti 30 x 24 mm, vejčité, oválné ,
krásné růžové barvy , která při plné
zralosti přechází do tmavě růžové.
Vláknina je masitá s jemnou muškátovou
příchutí. Zakořeňování řízku je velmi
dobré.

ANTONÍN VELKÝ

ANTONÍN VELKý je mezidruhová
hybridní odrůda s dobou zrání 130 dnů.
Hrozny jsou kuželovité středně husté o
velikosti 1500 – 2000 g. Bobule jsou
kulaté, žluté , masité , velmi velká o
hmotnosti 15 – 18 g. Výhony dobře
vyzrávají a řízky dobře zakořeňují.
Odolnost proti plísním je dobrá.
Mrazuodolnost je do -25 ° C.



ARISTOKRAT

ARISTOKRAT je středně raná odrůda
zrající komcem srpna. Hrozny jsou velké
700 - 2000 g kuželovité střední hustoty.
Bobule jsou velmi velké o hmotnosti až
14 g , růžové na osluněné straně výrazněji
růžové. Slupka je tenká a dužina pevná
křupavá. Mrazuodolnost do - 21 ° C.

ARKÁDIE

ARKáDIE -NASŤA pochází z
Moldavska. Růst je střední až silný.
Hrozny jsou velké až velmi velké, o váze
500-700 g a mimořádně dosahují až 2 kg
. Bobule jsou velké 28 x 23 mm a více o
váze 7-15 g oválné, zeleno žluté barvy.
Tato odrůda je jednou z nejlépe
hodnocených stolních odrůd na Ukrajině
s velkou úrodností.. Dozrává koncem
srpna ve vyšších polohách začátkem září
to je za 115 – 125 dnů . Odolnost vůči
houbovým chorobám je dobrá . Dužina je
příjemné chuti. Keře rodí již brzy po
výsadbě a odolávají mrazu do – 21 °C.



ARMANI

ARMANI je bisexuální hybridní odrůda
středně raného zrání to je za 110 - 115
dnů. Hrozny jsou velké 700 - 1500 g
volné, produktivita je vysoká. Bobule
jsou červenofialové, mírně oválné, velké
36 x 28 mm a váží 18 - 20 g. Bobule jsou
masité, šťavnaté s příjemnou
harmonickou chutí. Odrůda dobře
odolává plísním, oídiu a šedé hnilobě.
Mrazuodolnost je do - 23 °C.

ARSENĚVSKÝ

KIŠMIŠ ARSENĚVSKÝ Bezsemenná
raná odrůda která dozrává v Primorsku
koncem srpna. Hrozny jsou velké 1000 –
2000 g. Bobule jsou zeleno-bílé,
podlouhlé průměrná hmotnost je 9 -12g.
Bez semen. Dužina je masitá, šťavnatá,
svěží. Odolnost vůči chorobám je
relativně vysoká. Silnější slupka
zabraňuje napadání vosami.
Mrazuodolnost do – 21 °C



ATAMAN PAVLIK

Odrůda dozrává začátkem září. Průměrná
hmotnost je 900 g, někdy mohou
dosáhnout až 1500 – 2000 g. Bobule jsou
černé, oválné, velmi velké o hmotnosti 10
– 12 g. Odrůda je odolná proti plísním .

ATAMAN

Ataman je hybridní pozdní odrůda zrající
za 135 – 140 dnů . Tato odrůda dozrává
začátkem října. Hrozny jsou velké až
velmi velké dosahující až 2000 g. Bobule
jsou oválné , tmavě červené s rudým
odstínem, velmi velké až 25 g někdy i
více. Bobule dobře drží na hroznu. Mrazu
odolnost je dobrá -25 °C.



BAJKONUR

BAJKONUR je velmi raná odrůda zrající
v polovině srpna. Síla růstu keře je velká.
Hrozny jsou velké, středně husté, volné o
hmotnosti 500 - 1000 g. Bobule jsou
tmavě purpurové, velké, protáhlé a váží
11 - 15 g harmonické chuti. Odrůda je
dobře přepravitelná. Odolnost proti
houbovým chorobám a mrazu je dobrá.

BAŽENA

Božena je žlutá , oválná, hybridní raná
odrůda zrající za 100 – 110 dnů to je v
polovině srpna. Hrozny jsou velké 1000 –
1500 g. Bobule jsou velmi velké 45 x 28
mm a hmotnosti 15 – 18 g. Odolnost proti
plísním je dobrá, Mrazu odolnost je do -
21°C



BÍLÉ BEZ SEMEN

BÍLÉ BEZ SEMEN = FLAME
SSEDLES. Jedná se o bezsemennou
odrůdu zrající v druhé polovině srpna.
Hrozen je velký, dlouhý o hmotnosti 600
– 700 g. Bobule je velká, oválná, žluto
zelené barvy v plné zralosti na osluněné
straně je narůžovělá. Chuť je harmonická.
Houbovým chorobám je středně odolná.
Mrazuodolnost do – 24 ° C

BÍLÝ COCKLE

Hybridní raná odrůda zrající za 120 – 125
dnů. V Novočerkansku dozrává kolem 15
srpna Hrozny jsou střední až velké o váze
400 – 600 g. Bobule je bílá velká 33 x
23mm Průměrná hmotnost 12 – 14 g
Chuť je harmonická . Keře mají sklon k
přeplozování. Proti plísni je velice
odolná. Mrazuvzdornost je do – 24°C.



BLAGOVEST

Je raná hybridní odrůda zraje 5 dnů po
Arkádii. Hrozny jsou velké až velmi
velké 32 x 25 cm a dosahující váhy až 3
kg. Bobule jsou velmi velké až 15 g, jsou
oválné, barvy lososové. Vláknina je
masitá, šťavnatá, příjemná. Výnosy jsou
pravidelné, houbovým chorobám odolová
dobře.

BOGATJANOVSKÝ

Jedná se o hybridní odrůdu středně až
později zrající za 125 – 130 dnů. Hrozny
jsou volné, velmi velké 1500 - 2500 g.
Bobule jsou též velmi velké 15- 25 g
mírně oválné a v plné zralosti jsou žluté,
masité, harmonické chuti. Úrodnost je
velká a stabilní s vysokou prodejností.
Mrazuodolnost do - 23 ° C.



ČERNÁ VIŠEŃ

ČERNÁ VIŠEŇ Černá višeň je raná
odrůda zrající za 105 – 115 dnů začátkem
srpna. Hrozny jsou velké 1000 g. Bobule
jsou velké 22 x 30-36 mm, černé, křehké
s příchutí zralých višní.

ČERNÝ PANTER

ČERNÝ PANTER je nová odrůda
vyšlechtěná v roce 2005. Jedná se o
bisexuální odrůdu řídkých, velmi velkých
hroznů, dlouhých až 45 cm. Bobule jsou
černé, velmi velké 25 x 35 - 40 mm.
Odrůda nepodléhá praskání bobulí a je
odolná vůči houbovým chorobám a šedé
hnilobě. Mrazuodolnost je do - 24 ° C.



DAČNYJ

DAČNYJ je odrůda zrající v polovině
září. Hozen je větší a váží 300 - 400 g.
Bobule jsou tmavě modré, mírně oválné
velikosti do 6 g. Odrůda je velmi úrodná
a proto je nutná probírka hroznů. Je
částečně rezistentní vůči houbovým
chorobám.

DAŠUNJA

DAŠUNJA je středně raná odrůda zrající
za 115 - 120 dnů. Hrozny jsou kuželovité,
středně husté a váží 1500 - 2000 g.
Bobule jsou velké 30 x 30 mm mnohdy
až 36 x 30 mm s příjemnou muškátovou
příchutí a váží 12 - 15 g. Odolnost proti
plísním a oídiu je vysoká. Ani při
zvýšené vlhkosti bobule nepraskají.



DIXON

DIXON je středně raná odrůda zrající za
120- 125 dnů. Hrozny jsou velké
válcovitého tvaru, Průměrná hmotnost
hroznu je 500 až 1000 gramu. Bobule
jsou velké 18 – 20 g.podlouhlé žluto-
růžové barvy, šťavnaté a masité s
příjemnou harmonickou chutí. Slupka je
pevná ale křehká. Hrozny Dixonu dobře
dozrávají. Odrůda nejlépe rodí na tažních
se 6 – 8 pupenech . Mrazuodolnost je do
-23 °C

DMITRIJ DONSKÝ

Odrůda je pozdní, dozrává za 130 – 140
dnů. To je začátkem října. Hrozen je
velmi velký 1000 – 2500g. Bobule jsou
velké, černé o váze 12 – 18 g. Chuť je
harmonická. Mrazuvzdornost do - 23 °C



DNĚPROVSKÝ RANÝ

Jedná se o ranou hybridní odrůdu, zrající
za 115 – 125 dnů. Hrozny jsou velké 600
- 800 g. Bobule jsou velké a velmi velké ,
kulaté , černé o hmotnosti 10 - 16 g s
příjemnou chutí a zvýšenou odolností
vůči chorobám.

DUBOVSKÝ ČERVENÝ

DUBOVSKÝ ČERVENÝ je nově
vyšlechtěná hybridní odrůda středně
raného zrání. Zraje začátkem září.
Hrozny jsou velké 800 - 1500 g. Bobule
jsou růžovo červené, velmi velké 50 x 28
mm a váží 14 - 16 g, některé bobule
mohou vážit i 20 - 25 g. Chuť je
příjemná, harmonická. Odrůda je odolná
vůči houbovým chorobám.
Mrazuodolnost je do - 24 ° C.



DUBOVSKÝ PINK

DUBOVSKÝ PINK je nová hybridní
stolní odrůda velmi raného dozrávání.
Vyznačuje se silným růstem kořenů.
Hrozny jsou řídké, kuželové.Průměrná
hmotnost hroznů je 1200 - 1500 g.
Bobule jsou fialové velmi velké, s mírně
zakřivenou špičkou, měří 59 x 29 mm a
váží kolem 20 g. Bobule jsou křehké a
šťavnaté. Zakořeňování je velmi dobré a
odrůda začíná rodit již druhým rokem po
výsadbě. Je odolná vůči houbovým
chorobám. Mrazuodolnost je do - 24 ° C.

DUKÁT

>DUKÁT je středně raná odrůda zrající
za 135 dnů. Hrozny jsou velké 800 - 1500
g, středně husté, kuželovité , pěkné.
Bobule jsou velké, kulaté, tmavě fialové a
váží 14 - 18 g. Úrodnost je vysoká a proto
je nutná regulace hroznů. Růst výhonů je
silný. Odolnost proti houbovým
chorobám je dobrá a k praskání bobulí
nedochází. Mrazuodolnost je do - 24 °C.



DUNAV

Dunav je ranná odrůda která v
Novočerkassku dozrává v polovině srpna.
Hrozny jsou velké 700 g někdy až 1500 g
středně husté. Bobule jsou jasně červené,
podlouhlé, oválné, atraktivní 30 x 20 mm
a hmotnosti 8,5 g. Chuť je harmonická.
Dunav je citlivý na houbové choroby.
Odolnost proto mrazu pouze do - 18 ° C.

DŽOJ

DŽOJ = RADOST je bezsemenná odrůda
. V USA v Arkansasu tato odrůda
dozrává v polovině srpna. Hrozny jsou
velké s průměrnou hmotností 300 - 500 g.
Bobule jsou modré, mírně protáhlé bez
semen, velikosti 15 x 27 mm a váží
kolem 5 g. Chuť je příjemná, ovocná
sladká, šťavnatá . Odrůda je vysoce
odolná vůči houbovým chorobám.



EFEKT = ÚČINEK

EFEKT = ÚČINEK je super raná odrůda
zrající za 105 – 110 dnů, to je v polovině
srpna. Bobule jsou černé, velké, kulaté a
váží 6 - 9 g. Mrazuodolnost do - 23 °C.

ELIZABET

E lizabet je super raná stolní odrůda .
Hrozny jsou velké 700 – 1500 g, velmi
pěkné. Bobule jsou velmi velké, bílé, 14
– 18 g. Mrazuvzdornost do – 22 °C.



ELMA

ELMA Elma je bezsemenná odrůda
vyšlechtěná na Slovensku. Hrozny jsou
velikosti 300 – 400 g kuželovité střední
hustoty. Bobule jsou oválné, tmavě
červené o hmotnosti 5 – 7 g.
Bezsemennost je ve druhé třídě což
znamená, že se v některých bobulích
vyskytují semena.

ERMAK

Jedná se o ranou hybridní odrůdu zrající
3 až 5 dnů před Arkádii s pravidelnou
plodností. Hrozny jsou velké až 1500 g.
Bobule jsou velmi velké 8 – 12 g oválné,
jantarově žluté ,masité a šťavnaté,
vynikající chuti.



EVEREST

EVEREST je nová odrůda raného zrání.
Zraje za 115 - 120 dnů. Hrozny jsou
velké elegantní, atraktivní a velmi dobře
se prodávají , váží 600 -1200 g. Bobule
jsou velmi velké, červené, příjemné chutí
a dosahují velikosti 30 x 32 mm a váží 15
-25 g. Odolnost proti plísním a oídiu je
dobrá. Mrazuodolnost je do - 23° C.

FAVOR

FAVOR = PŘÍZEŇ je středně raná
odrůda zrající o týden dřýve než odrůda
TALISMAN. Hrozny jsou velké až 1500
g. Bobule jsou velmi velké, oválné,
červeno fialové barvy a váží 12 - 15 g.
Dužina je hustá, masitá, šťavnatá.
Mrazuodolnost je do - 23 °C.



FOURCHETE

FOURCHETE Jedná se hybridní odrůdu
zrající v období 115 – 125 dnů, velmi
silného růstu. Hrozny jsou velmi velké.
Bobule jsou velké 24x 36 mm o
hmotnosti 12 – 16 g, podlouhlé oválné,
tmavě modré s voskovým povrchem
Chuť je příjemná , harmonická.
Mrazuvzdornost do -22 °C.

GALAHAD

velmi raná hybridní odrůda Ve městě
Novočerkask tato odrůda dozrává již
koncem července. Zraje za 95 – 100 dnů,
hrozny jsou velmi velké o váze 600 –
1100 g. Bobule jsou oválné 27 x 21 mm o
hmotnosti 10 – 12 g žluté , masité.
Odolnost proti mrazu do - 25 °C. Odrůda
je odolná vůči plísni a oidiu a je
rezistentní vůči šedé hnilobě .



GAROLD =HAROLD

Jedná se o velmi ranou odrůdu
dozrávající za 95 – 100 dnů to je koncem
července nebo začátkem srpna Hrozny
jsou kulaté , některé kuželovité o váze
400 – 500 g středně husté. Bobule jsou
jantarově žluté 24 x 19 mm masité,
šťavnaté. Chuť je harmonická s lehkou
muškátovou příchutí. Harold je odolný
vůči plísním, oidiu a šedé hnilobě.



GELIOS = HELIOS

Helios je středně raná hybridní odruda
zrající 3 – 5 dnů po Arkádii. Hrozny jsou
velké až 1200 g volné. Bobule jsou
hezké, podlouhlé, růžové, velké 23 x 29
mm o váze 8 – 10 g šťavnaté, jemné
příjemné chuti.



GURMÁN RANÝ

GURMÁN RANÝ je jednou z hybridních
odrůd s lepším obapolným opylením .
Předností je mohutnější růst , lepší
vyzrávání dřeva a hlavně odolnější vůči
houbovým chorobám. Dozrává o 3 – 5
dnů před odrůdou ARKÁDIE. Hrozny
jsou velké až 1 kg. Bobule jsou velké,
malinové barvy o váze 8 -10 g . Předností
je spolehlivé opylení květů.

HELIODOR

HELIODOR je velmi raná bezsemenná
odrůda zrající za 95 - 100 dnů, zařazena
do třetí třídy bezsemennosti což znamená
, že v některých bobulích jsou drobná
semena. Bobule jsou bílo žluté, oválné,
podlouhlé s hustou masitou dužinou
muškátové příchuti a váží 6 - 7 g. Hrozny
dozrávají koncem srpna a vydrží dlouho
na keři bez ztráty chuti. Odolnost proti
houbovým chorobám je dobrá.
Mrazuodolnost je do - 21 °C.



HRABĚ MONTE
CHRISTO

Tato odrůda je pozdní, dozrává za 130 –
140 dnů. Hrozny jsou velmi velké o
hmotnosti 800 – 1200 g. Bobule jsou
barvy bordo o velmi velké hmotnosti 25 –
30 g. Odrůda je odolná vůči plísním a
oidiu. Pro pozdní dozrávání je vhodná do
skleníku. Mrazuvzdornost do – 24 °C.



ILJA

ILJA je raná odrůda zrající za 110 – 115
dnů v Novočerkasku tato odrůda zraje již
začátkem srpna. Hrozny jsou velké o
hmotnosti 500 – 1000 g. Průměrná
hmotnost bobulí je 11 – 12 g. Bobule jsou
bílé, oválné se slabou slupkou, masité a
příjemné chutí. Proti plísni oidiu a šedé
hnilobě je odrůda středně odolná.
Mrazuodolnost do -25° C.

INTERLAKEN = BESY

INTRLAKEN – BESY Jedná se o
interspecifickou bezsemennou odrůdu
žlutozelené barvy, dozrávající v polovině
srpna až začátkem září.Hrozen je středně
velký až velký. Bobule jsou kulaté, velké
2 – 3 g. Odrůda dobře snáší i silnější
mrazy.



IZJUMINKA

IZJUMINKA = ŘÍZ je velmi raná odrůda
zrající za 100 - 110 dnů to je druhý ž třetí
týden srpna. Hrozny jsou velké , řídké a
váží 700 - 900 g. Bobule jsou tmavě
růžové, podlouhlé, velké 34 x 18 mm a
průměrné hmotnosti 8 - 12 g. Největší
bobule mohou dosáhnout až 45 mm
délky. Mrazuodolnost je do - 21 °C.

JABLEČNÉ

Odrůda je středně raná zrající za 115 –
125 dnů. Bobule jsou velké 10 – 12 g
bílé, masité, příjemné chuti. Odrůda se
vyznačuje vysokou odolností k
houbovým chorobám. Mrazuodolnost je
do – 24 °C.



JUBILEJ
NOVOČERKASSKÝ

Jedná se o velmi ranou odrůdu zrající za
110 – 115 dnů. Hrozny váží 600 – 800 g.
Bobule jsou světlé, bílo růžové oválné, ve
tvaru dudlíku , rozměru 36 x 24 mm a
váží 12 – 15 g. Růst je silný a plodnost je
vysoká, též odolnost proti chorobám je
zvýšená. Mrazuodolnost do – 23 °C.

JULIÁN

Julián je super raná odrůda s dobou zrání
95 – 105 dnů a velkou vzrůstností.
Hrozny jsou velmi velké. Bobule jsou
oválné , velké 40 x 28 mm a hmotnosti 12
– 14 g růžové barvy. Chuť je harmonická,
křupavá, slupka je tenká. Odolnost vůči
plísním oidiu a šedé hnilobě je dobrá.
Mrazuodolnost do - 24 ° C.



KANTEMIROVSKÉ

Odrůda KANTEMIROVSKÉ dozrává za
125 - 130 dnů to je komcem srpna až
začátkem září . Hrozny jsou středně velké
300 - 600 g. Bobule jsou zeleno bílé,
velké 28 x 22 mm a váží 6 - 9 g. Tato
odrůda lépe odolává houbovým
chorobám a vyžaduje minimum postřiků.
Mrazuodolnost je do - 23 ° C.

KIŠMIŠ JUPITER

KIŠMIŠ JUPITER Jedná se o
bezsemennou odrůdu se střední dobou
zrání. Hrozny jsou velké 200 – 250 g a
bobule jsou velké 4 – 5 g barvy červeno
modré a v plné zralosti jsou červené. K
houbovým chrobám je poměrně vysoká.
Mrazuvzdornost do – 27°C



KIŠMIŠ STOLETÍ

KIŠMIŠ STOLETÍ = CENTENIAL
Jedná se o bezsemennou odrůdu první
třídy. Hrozny jsou velké, kuželovité o
hmotnosti 400 – 800 g. Bobulu jsou
oválné, žluto zelené o váze 5 – 7 g
příjemné harmonické chuti. Větších
bobulí lze dosáhnout probírkou plodů.
Plody jsou odolné vůči praskání a nejsou
náchylné na spálení působením
slunečního záření v období zrání.



KIŠMIŠ ATTIKA

KIŠMIŠ ATTIKA je raná bezsemenná
odrůda zrající za 115 - 120 dnů. Hrozny
jsou velké 25 x 18 cm a váží 400 - 450 g
někdy až 900 g. Bobule jsou oválné,
tmavě fialové, masité, příjemné chuti
velké 20 x 18 mm a váží 4 - 5 g. Odolnost
proti houbovým chorobám je dobrá a
odrůda vyžaduje minimum chemické
ochrany. Mrazuodolnost je vyšší do - 24 °
C.



KIŠMIŠ LUČISTÝ

KIŠMIŠ LUČISTÝ =ZÁŘIVÝ
Bezsemenná odrůda růžové barvy. Doba
zrání 125 – 130 dnů. Hrozny o váze 200 –
600 g. Bobule jsou středně velké , růžovo
červené protáhlé 22 x 17 mm někdy i ( 25
x 22) mm Bobule jsou velmi aromatické s
mírnou muškátovou příchutí. Hrozny
mohou dosahovat až 40 cm délky.
Odrůda dozrává začátkem září. Je vhodná
pro dlouhodobé skladování. Odolnost
vůči houbovým chorobám střední.

KNĚŽNA OLGA

KNĚŽNA OLGA Odrůda zraje za 125
-130 dnů. Hrozny jsou velké 700- 1500 g
. Bobule jsou žluté velmi velké o
hmotnosti 18 – 25 g a velikosti 40 x 35
mm ve tvaru srdce. Výnosy jsou
pravidelné vysoké. Odolnost vůči
chorobám je zvýšená.



KRÁLOVNA NINA

KRÁLOVNA NINA je Japonská odrůda
silného růstu zrající začátkem září.
Hrozny jsou velké 600 - 700 g. Bobule
jsou červené ve tvaru kapky, velmi velké
, průměrné hmotnosti 15 -20 g. Dužina je
šťavnatá s ovocnou příchutí.

KRASIN

KRASIN Jedná se o odrůdu bujného
růstu s dobou zrání 115 – 125 dnů.
Bobule jsou jasně červené , velké, oválné
, o hmotnosti 12 – 20 g a velikosti až 36 x
28 mm. Jsou stejné velikosti. Hrozny jsou
velké, válcovité až 35 cm dlouhé.



LILLA

Lilla je Maďarská , stolní raná odrůda
zrající koncem srpna. Keře jsou průměrné
výšky. Hrozny jsou střední a velké, o
hmotnosti 300-400 g velmi působivé.
Plody jsou velké, o hmotnosti 5-6 g, jsou
oválné, žluto zelené, v plné zralosti
jantarové, příjemné harmonické chuti.
Odrůda je neobyčejně odolná k
houbovým chorobám. Mrazuodolnost až
do – 26 °C.

LIVIE

Odrůda je velmi raná, s dobou zralostí
105 – 110 dnů. Hrozny jsou velké 800 g a
25 cm dlouhé. Bobule jsou oválné ,
růžové barvy, velikosti 28 x 20 mm a
hmotnosti 11 – 13 g, masité a vydrží
dlouho na keři. Chemická ochrana je
nutná. Mrazuodolnost je do – 21 °C.



LORA = FLORA

LORA = FLORA Odrůda vyšlechtěna na
Ukrajině zrající za 110 – 115 dnů. Hrozen
dosahuje váhy až 1 kg někdy i více.
Bobule jsou velké , oválné, krémově
žluté, velikosti 30 x 22 mm o váze 6 - 12
g. Dužina je plná, příjemné chuti.
Plodnost je výborná. Odrůda je odolná
proti plísni a šedé hnilobě . Odolnost
proti mrazu do -23 °C

LUNA

LUNA Hrozen je velký, rovnoměrně
hustý, až řidší. Bobule je středně velká,
kulovitá, symetrická, žlutozelená a váží 2
– 3g. Jedná se o bezsemennou odrůdu,
výborné chuti, zrající mezi 10.-20. zářím.
Odrůda je vhodná na kompoty.



MANIKURA = PRST

MANIKURA = PRST Manikura = Prst
má atraktivní vzhled, vysokou kvalitu,
sadké a křehké plody. V Novočerkansku
tato odrůda dozrává v polovině září. Růst
je velmi silný. Hrozny jsou velké 400 -
1500g. Bobule jsou velmi velké,
válcovité, podlouhlé a zakřivené.
Vzhledem k unikátnímu tvaru bobulí
podobný tvaru ženskému prstu s
červeným nehtem se těší v Japonsku
velké popularitě. Bobule je světle žlutá až
růžová s červeno fialovým vrcholem.
Velikost bobule je 46 x 21 mm a
průměrné váhy 13 g. Odrůda zraje v
polovině září. Mrazuodolnost je nižší,
proto je nutná ochrana před mrazem.

MONARCH

MONARCH je hybridní, středně pozdní
odrůda, zrající za 125 –130 dnů, to je
začátkem září. Hrozny jsou velké 500 –
600 g. Bobule jsou velmi velké 36 x 26
mm oválné, žluté o hmotnosti do 15 g s
muškátovou příchutí. Odolnost proti
houbovým chorobám se ověřuje.



MUŠKÁT ČERVENÝ

MUŠKÁT LESKLÝ ČERVENÝ je stolní
JAPONSKÁ odrůda se střední dobou
zrání to je začátkem srpna. Hrozny jsou
velké 800 - 1000 g. Bobule jsou masité ,
velké, protáhlé a lesklé se žluto červenou
špičkou a jemnou muškátovou příchutí.

MUŠKÁT DÍVČÍ

MUŠKÁT DÍVČÍ je raná bisexuální
odrůda průměrného růstu a vysoké
produktivity. Bobule jsou oválné nebo
mírně kuželovité, velmi velké až 20 g,
bílé a na osluněné straně žluté. Bobule
ani po úplném dozrání, neopadávají.
Dužina je masitá, šťavnatá s příjemnou
muškátovou příchutí. Hrozny jsou velké
700 - 1500 g. Mrazuodolnost do - 23 ° C.



MUŠKÁT
NOVOŠACHTINSKÝ

MUŠKÁT NOVOŠACHTINSKÝ Jedná
se o velmi ranou odrůdu zrající za 105 -
115 dnů. Hrozny jsou velké 500 g.
Bobule jsou velké o hmotnosti 7 – 10 g,
kulaté, červeno fialové barvy s jemnou
muškátovou příchutí. Hrozny možno
sklízet později bez ztráty chuti. Odolnost
vůči plésni je dobrá.

NEPTUN

NEPTUN Odruda je středně raná dozrává
vdruhé polovině září. Hrozny jsou středně
velké, 250 – 400 g. Bobule jsou protáhlé
na konci zašpičatělé, zelené a váží 3 – 4
g. Chuť je harmonická.



NEW YORK =
LAKUMONT

NĚW YORK = LAKEMONT Jedná se o
interspecifickou bezsemennou žlutou
odrůda. Bobule jsou středně velké.
Odrůda je odolná proti mrazu a
houbovým chorobám.

NIAGARA

NIAGARA Jedná se středně ranou
bezsemennou odrůdu. Hrozny jsou
středně velké až velké s jedním
křídelkem. Bobule jsou velké, oválné,
světle zelené při dozrávání s nažloutlým
nádechem. Mrazuodolnost do – 22 °C.



NISAN = NIŽINA

NISAN - NIŽINA Jedná se o hybridní
interspecifickou středně pozdní odrůdu
zrající za 125 – 130 dnů. Hrozny jsou
velké 1000 – 3000 g. Bobule jsou velmi
velké 15 – 20 g oválné, červeno hnědé,
šťavnaté, harmonické chuti. Úrodost je
vysoká. Odolnost vůči houbovým
chorobám je dobrá.

ORION

Rostlina má velmi silný růst. Hrozny jsou
velmi velké dosahující hmotnosti 800 g.
Odrůda dozrává koncem července až
začátkem srpna. Bobule jsou velké 34 x
26 mm o váze 10-12 g, světlé, červeno
fialové barvy. Urodnost je velká.
Odolnost vůči plísním a oidiu je velká.
Mrazuvzdornost do - 23°C. Začátek
plodnosti je již druhým rokem.



OTAKÁREK =
MACHAON

Období zrání je rané . Zraje současně s
Arkádií to je za 110 -115 dnů. Bobule
jsou velké , tmavě modré vejčité 10-12 g.
Dužina je hustá svěží, harmonické chuti.
Hrozny jsou velké a husté. Odolnost vůči
plísňim a oidiu je dobrá. Mrazuodornosti
do - 22° C

PAMĚŤ SMOLNIKOVA

PAMĚŤ SMOLNIKOVA je středně raná
odrůda zrající za 115 – 120 dnů.
Vyznačuje se velkou silou růstu. Hrozny
jsou velmi velké 900 – 1700 g. Bobule
jsou též velmi velké , elegantní, 36 x 24
mm, světle růžové barvy s masitou
příchutí a váží 12 – 16 g. Tažně dobře
vyzrávají v plné délce. Bobule vydrží
dlouho na keři bez ztráty kvality. Z
důvodu velkých hroznů dochází k
přetížení keřů a je nutná regulace.
Lepšího vybarvení lze docílit
odstraněním listů kolem hroznů.
Odolnost vůči chorobám je střední.
Mrazuodolnost je do – 24 °C.



PAMJAŤ NEGRUL

Tato odrůda byla vyšlechtěna v
Moldavsku. Hrozen je velký 500 – 700g.
Bobule jsou velké 30 x 22 mm a váží 7 –
9 g. Odrůda zraje později a to za 130 -140
dnů a je vhodná do skleníku. Odolnost
vůči chorobám je vysoká.

PAMJAŤ UČITELJA

Jedná se o ranou odrůdu zrající za 100 –
110 dnů. Bobule jsou tmavě červené,
velmi velké o hmotnosti 10 – 15 g,
oválné s lehkou muškátovou příchutí.
Hrozny jsou velké 500 – 1000 g .
Úrodnost je velká. Odolnost vůči mrazu,
plísni a oidiu je normální. Mrazuodolnost
je do – 23 ° C.



PETĚRBURG

PETĚRBURG je bisexuální odrůda
středního zrání. Hrozny jsou velké, volné
s průměrnou hmotností 500 - 800 g.
Bobule jsou bílé, velmi velké, protáhlé a
váží 15 - 20 g. Bobule nepraskají a nejsou
napadány vosami. Výhony dozrávají po
celé délce velmi dobře. Odolnost proti
houbovým chorobám je dobrá.
Mrazuodolnost je do -23 °C.

PHAETON - FAETON

PHAETON je středně raná odrůda zrající
začátkem září. Hrozny jsou velké a váží
kolem 1000 g. Bobule jsou tmavě růžové,
s průměrnou hmotností 18 g , příjemné
chuti, které nejsou náchylné k praskání a
hrozny mohou viset na keři velmi dlouho
bez ztráta hmotnosti a chuti. Dobře
odolává teplotám do -25 °C



PIZUTELLO BIANKO

PIZUTELLO BIANKO je původem ze
Sýrie a v současné době je zařazena do
sortimentu v Itálii. V Kolíně tato odrůda
zraje v polovině září. Hrozny jsou velké
600 - 800 g. Bobule jsou světle žluté,
podlouhlé a největší měří až 45 mm a
váží 14 - 16 g. Odolnost vůči chorobám
je normální. Mrazuodolnost je do -21 ° C.

POKLAD = SKARB

POKLAD /Treasure , Skarb/ je Japonská
odrůda se střední dobou zrání, to je
začátkem září. Hrozny jsou velké 700 g a
více. Bobule jsou žluto bílé, velmi velké
a dosahují až 25 g. Dužina je masitá,
velmi příjemná. Odrůda je odolná vůči
praskání.



PRELEST = CHARM

PRELEST = CHARM Jedná se o velmi
ranou odrůdu která zraje již začátkem
srpna to je za 100 – 110 dnů. Hrozny jsou
velké a váží 600 – 800 g. Bobule jsou
velké až velmi velké, oválné, bílé o
hmotnosti 10 – 15 g a více. Chuť je
příjemná a v plné zralosti s lehkou
muškátovou příchutí. Odolnost proti
plísním je dobrá. Mrazuodolnost je do
-24 °C.

PRESTIŽ

PRESTIŽ je nová hybridní odrůda velmi
raného dozrávání plodů. Hrozny velké,
kuželovité, středně husté s průměrnou
hmotností 800 g. Bobule jsou oválné,
tmavě růžové, velmi velké 35 x 25 mm a
váhou 13 g. Dužina je šťavnatá, svěží,
harmonická se schopností uchování 22 %
cukru. Odrůda plodí již druhým rokem po
výsadbě a dochází zde k přetěžování a
proto je nutná regulace hroznů. Odolnost
proti botrytidě, plísni a oidiu je dobrá.
Mrazuodolnost je do - 23 ° C.



PRINCESS AUGUSTA

PRINCEZNA AUGUSTA je nová
hybridní odrůda velmi raného zrání a
nadprůměrné síly růstu. Hrozny jsou
velké, průměrné hustoty a hmotnosti 600
g. Bobule jsou světle oranžové , velké 35
x 23 mm a váží 13 - 15 g.Dužina je
masitá, šťavnatá, chuť je jednoduchá
harmonická. Cukernatost v bobulích
může být až 27 %. Odrůda je odolná vůči
houbovým chorobám. Mrazuodolnost je
do - 24 ° C.

PROMĚNA

PROMĚNA Preobraženie Jedná se
hybridní odrůdu zrající za 115 -125 dnů a
to kolem 15 srpna, Hrozny jsou velmi
velké až 1,5 kg. Bobule jsou růžové do
červena, velmi velké až 5 cm 36 x 24 mm
o hmotnosti 15 - 18 g. Mrazuvzdornost
do – 23°C



PULSAR

PULSAR Hybridní velmi raná odrůda
zrající za 105-115 dnů t.j v polovině
srpna.. Hrozny jsou velmi velké 1000 –
2000 g. Bobule jsou oválné, velké 32 x
28 mm a váží 12 - 15 g , některé i 20 g,
Jsou zeleno žluté barvy, dužina je měká s
jemnou muškátovou příchutí. Hrozny po
dozrání vydrží dlouho na keři aniž by
byla ohrožena chutˇ bobulí. Výnosy jsou
velké a pravidelné. Mrazuvzdornost je do
– 24 °C.

RAFINÁD

RAFINÁD Jedná se o středně ranou
odrůdu zrající 1 týden po Arkádii, zraje
za 125 – 130 dnů. Hrozny jsou velké, až
velmi velké, 700 – 2000 g středně husté.
Plody jsou velké, oválné, žluté , vážící 12
– 20 g. Chuť je příjemná s jemnou
muškátovou příchutí. V období dešťů
bobule nepraskají a vydrží dlouho na
keři.



RED GLOBE

RED GLOBE Odrůda zraje začátkem
září. Hrozen je velký 1000 – 1300 g,
průměrné hustoty. Bobule jsou velmi
velké, tmavě modré do fialova jsou kulaté
, pevně drží na stonku a váží 14 – 16 g.
Plody jsou masité, šťavnaté, harmonické
chuti a mají vysokou cukernatost.
Vyznačuje se vysokou produktivitou a
přenositelností. Mrazuodolnost do – 23
°C

ROMBÍK - DIAMANT

ROMBÍK je velmi raná odrůda zrající za
80 - 90 dnů. To začátkem srpna. Hrozny
jsou velké, řídké o hmotnosti 800 - 1000
g někdy i více. Bobule jsou černé, velké,
oválné, ve tvaru diamantu o hmotnosti 10
- 14 g nebo i více. Dužina je svěží,
harmonické chuti s jemnou ovocnou
příchutí. Odrůda má zvýšenou odolnost
proti houbovým chorobám.
Mrazuodolnost je do - 23 °C.



RUBÍNOVÝ =VÝROČNÍ

RUBÍNOVÝ -VÝROČNÍ Jedná se o
ranou hybridní odrůdu zrající v druhé
polovině srpna. Období zrání je za 115 –
125 dnů. Hrozny jsou velké 500 – 1000 g.
Bobule jsou oválné, velké 12 –14 g , s
jemnou muškátovou příchutí a vysokým
obsahem cukru. Úrodnost je velká.

RUMBA

RUMBA Jedná se o velmi ranou odrůdu s
dobou zrání 95 – 105 dnů .Hrozny jsou
velké 800 – 900 g Bobule jsou
cylindrické velké , růžové barvy o
velikosti 32 x 24 mm a hmotnosti 8 – 10
g . Odrůda je odolná vůči plísním .



RUSLAN

RUSLAN je raná odrůda zraje za105
-110 dnů, v našich podmínkách již
začátkem srpna. Hrozen je kuželový,
velký, symetrický, dozrává po celé délce
současně a může zůstat na keři dlouhou
dobu. Velmi dobře odolává chorobám
plísni a oídiu. Bobule jsou modré, velmi
velké a váží 14 - 16 g. Odrůda je velmi
dobře hodnocena pro časné zrání , velké
bobule, dobrou přepravitelnost. Bobule
jsou pevné, masité a šťavnaté při
skousnutí křupavé. Velmi úrodná.
Mrazuodolnost je do - 24 ° C.

SFINGA

SFINGA Je velmi raná odrůda s dobou
zrání 100 – 110 dnů. Hrozny jsou velké
až 800 g. Bobule jsou velké 32 x 28 mm
tmavě modré, oválné. Odrůda kvete
později a proto uniká jarním mrazům.
Odolnost vůčj chorobám je dobrá.
Mrazuodolnost do – 23 ° C..



SIČESLAV

SIČESLAV Sičeslav je hybridní odrůda
nadprůměrného růstu. V oblasti
Novočerkaska tato odrůda dozrává již
kolem 20 srpna. Bobule jsou bílé, na
slunci žluto krémové, velmi velké 12 – 20
g někdy i větší. Dožina je hustá, masitá s
příjemnou harmonickou chutí. Hrozny
jsou velké až 1500 g dlouho vydrží na
keři bez ztráty chuti a kvality. Výnosy a
prodejnost je vysoká Odolnost vůči
chorobám je velmi dobrá.

SMARAGD

SMARAGD je středně raná odrůda
zrající za 120 dnů. Hrozny jsou velmi
velké. Bobule jsou též velmi velké o
velikosti 36 x 39 mm, světlé, masité s
příjemnou muškátovou příchutí, která se
po přezrání ztrácí. Mrazuodolnost je do -
24 ° C..



SOUČASNOST =
PREZENT

SOUČASNOST=PREZENT Velmi raná
odrůda zraje začátkem srpna. Hrozny jsou
velké 300 – 600 g Bobule jsou velké 21 x
28 mm 7 -9 g modré barvy a harmonické
chuti . Mrazuodolnost do - 25 °C .

SUPER EXTRA

SUPER EXTRA Jedná se o super ranou
odrůdu s dobou zrání za 90 - 105 dnů. Na
Ukrajině tato odrůda dozrává již koncem
července. Hrozny jsou elegantní o váze
500 – 800 g. Bobule jsou bílé a v době
zralosti žluté, velmi velké o hmotnosti 7 –
10 g a rozměru 35 x 28 mm a jsou velmi
podobné Arkádii. Odolnost vůči plísním ,
oidiu a šedé hnilobě je dobrá.
Mrazuodolnost je do – 24 °C.



SVILENA

SVILENA je raná Bulharská odrůda
zrající začátkem září. Hrozny jsou velké
600 - 800 g. Bobule jsou velmi velké až
40 mm válcovité ,žlutozelené až
jantarové barvy váží 14 - 16 g. Dužina je
masitá, šťavnatá, sladké harmonické
chuti.

SYNDIKÁT

SYNDIKÁT je raná odrůda zrající za 105
- 120 dnů to je koncem srpna. Hrozny
jsou velké 800 - 1500 g. Bobule jsou
oranžovo bílé , masité křupavé,
harmonické chuti , velikosti 36 x 30 mm
a váží 14 - 18 g, při probírce plodů až 20
- 22 g. Odolnost proti plísním je dobrá.
Mrazuodolnost je do - 24 °C.



TALISMAN

TALISMAN je stolní odrůda s dobou
zrání 125 - 135 dnů. Hrozny jsou středně
husté, o hmotnosti 800 - 1100g, někdy i
více. Bobule Talismanu jsou bílé , některé
mírně oválné na osluněné straně nažloutlé
, velmi velké 35 x 31 mm a průměrně
váží 12 - 16 g. V letošním roce 2017 tato
odrůda dozrála v Kolíně již 1 září a
největší bobule vážily 22 g. V plné
zralosti se objevuje mírná muškátová
vůně. Doporučuji na tažni ponechat
pouze 2 hrozny. Při správném hnojení,
zalévání, regulací plodů, lze dosáhnout
rekordních hroznů a bobulí. Odrůda je
velmi odolná proti plísním , šedé hnilobě
a mrazuodolnost je do - 25 ° C. V

TUZLOVSKÝ VELIKÁN

TUZLOVSKÝ VELIKÁN V Tuzle tato
odrůda dozrává za 115 – 125 dnů to je
koncem srpna. Hrozny jsou velké až 1500
g, středně husté. Bobule jsou bílo žluté ,
velké, kulaté, někdy mírně oválné o
hmotnosti 12 – 14 g s muškátovou
příchutí . Vysokých výnosů lze dosáhnout
pravidelným zavlažováním.



URAN

URAN Jedná se o středně ranou odrůdu
zrající v polovině září. Bobule jsou
drobnější o nestejné velikosti. Vhodné na
kompoty.

VALOK

VALOK Valok je jedna z nejkrásnějších a
nejchutnějších odrůd. Zraje velmi brzy
současně s Lívií asi 7 - 10 dnů před
Arkádií to je asi v polovině srpna. Hrozny
jsou velké 1000 - 1500 g. Bobule jsou
žluté, masité, křupavé s muškátovou
příchutí a vůní růží a váží 11 - 15 g. Čím
déle visí na keři stávají se chutnější. Růst
výhonů je velký. Odrůda má vyšší
odolnost proti plísním. Jarní postřik
síranem měďnatým je však nutný.
Mrazuodolnost je do - 24 ° C.



VANJUŠA

VANJUŠA je ruská hybridní, středně raná
odrůda silného růstu zrající za 125 - 130
dnů to je 10 dnů po Arkádii a jeden týden
před odrůdou Talisman. Hrozny jsou
velké až velmi velké , řídké , dosahující
až 2 kg. Bobule jsou oválné, žluté, při
plné zralosti světle oranžové, velké 32 x
28 mm a váží 16 - 18 g. Menší bobule
jsou bez semen. Dužina je masitá,
šťavnatá. Odrůda je velmi úrodná.
Mrazuodolnost do - 24 ° C.

VELES

VELES je velmi raná odrůda zrající za 95
- 105 dnů. Je částečně bezsemenná.
Hrozny jsou velké až velmi velké
rozvětvené a dosahují hmotnosti někdy až
3 kg. Bobule jsou růžové a dosahují váhy
až 5 g. Mrazuodolnost je do - 21 °C.
Odrůda je odolná proti plísním a oidiu.



VELIKA

VELIKA je středně raná odrůda zrající
koncem srpna až začátkem září. Hrozny
jsou velké 18 x 13cm a váží 700 - 1500 g.
Bobule jsou velmi velké, 38 x 23 cm
podlouhlé, ke špičce mírně zašpičatělé,
barvy od tmavě červené až po tmavě
fialovou a váží kolem 14 g. Bobule
nepraskají. Odolnost vůči chorobám a
mrazu je průměrná.

VENUŠE = VENUS

VENUŠE = VENUS je raná bezsemenná
odrůda, bujného růstu a je vhodná na
zakrytí pergol neboť listy dosahují
velikosti až 30 cm. Hrozny dosahují
hmotnosti 200 g. Bobule jsou modré,
kulaté a váží 3 - 5 g. Dužina je masitá,
šťavnatá, harmonické chuti. Bobule jsou
odolné proti praskání, proti plísni a oídiu
a jsou vhodné na sušení , výrobu vína a
šťáv. Mrazuodolnost je vysoká a je do -
28 ° C.



VIKTOR

Viktorj je jednou ze tří hybridních odrůd
zrajících začátkem září. Hrozny jsou
velké 800 – 1500 g. Bobule jsou velmi
velké, oválné a dosahují velikosti až 20 x
40 mm a váží 12 – 18 g. Vybarvení plodů
je světle růžové až červené. V plné
zralosti získává jasný světle fialový
odstín. Chuť je hrmonická s vysokým
obsahem cukru. Dobře odolává vosám.
Mrazuodolnost je do – 23 °C

VN - 6

VN – 6 Jedná se o žlutou velmi ranou
odrůdu zrající již začátkem srpna za 105
– 115 dnů. Hrozen je velmi velký Bobule
jsou velké , oválné o váze 10 – 12 g.



VOSTORG ČERNÝ

VOSTORG ČERNÝ je středně raná
odrůda zrající koncem srpna až začátkem
září. Hrozny jsou středně husté a váží 500
- 600 g. Bobule jsou tmavě modré, kulaté,
některé jsou mírně oválné a váží 8 - 10 g.
Mrazuodolnost do - 23 °C.


