FIKOVNIKY.COM - Odrůdy

POZOR! Používáte zastaralý prohlížeč Internet Explorer. Většina těchto stránek se bude zobrazovat
nekorektně, případně bude zcela chybět obsah.
Prosím aktualizujte svůj prohlížeč, čímž zvýšíte jeho možnosti a především zabezpečíte svůj počítač.
Nainstalujte si některý z těchto moderních prohlížečů: Mozilla Firefox, Internet Explorer 8, Google Chrome, Safari, Opera
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Aktuální teplota

Začínající pěstitelé se vždy dotazují jaká z komerčně dostupných odrůd je nejlepší. Odpověď na tuto otázku

Zdroje

není vždy snadná. Rozdílné nebo dokonce stejné odrůdy rostou a plodí v každé lokalitě jiným způsobem.

Fórum

Celeste například patří mezi chuťově nejlepší a nejproduktivnější v jihovýchodní Americe, naproti tomu na

Fórum - externí

jihozápadě produkuje plody průměrné kvality a v malé míře. Existují stovky pojmenovaných kultivarů a jejich

Kontakt

názvosloví je často velice matoucí. Např. již jednou zmiňované Celeste bývá v jiných regionech pojmenováno
jako Blue Celeste, Celestial, Malta, Honey Fig, Sugar Fig, Italian Fig, nebo dokonce Tennessee Mountain Fig.
Dalším příkladem je Brunswick často pojmenovávaný jako Magnolia, nebo Adriatic. Na druhou stranu takový

Přihlášení

Uživatelské jméno

California Brown Turkey je velmi rozdílný od Eastern Brown Turkey. Dokonce sami odborníci mají často
problémy v rozlišování jednotlivých kultivarů. Je např. jednoduché splést si Celeste a Brown Turkey, protože
mají podobné listy i plody. Identifikace tedy není zrovna jednoduchá záležitost, proto vzniká tolik nových odrůd

Heslo

pojmenovaných podle místa nálezu, geografické polohy výskytu atp. Jedna rostlina může disponovat klidně i
čtyřmi typy listů, ale až ve stáří je možné rozpoznat, které z nich převažují a podle nich alespoň částečně učinit

Zapamatovat

identifikaci. Mnohem jednodušeji se ale identifikace provádí podle tvaru a barvy zralého plodu, případně jeho
dužiny po rozkrojení.
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My se zde budeme zaobírat pouze odrůdami, které disponují alespoň jednou z vlastností, která by jim mohla
umožnit přežívat místní vlhké a mrazivé zimy. Proto se budeme zaměřovat čistě na odrůdy odolnější chladu od http://www.fikovniky.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=30 (2 of 4) [7/13/2009 9:34:38 PM]
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15 až krátkodobě -20C, pocházející zejména z jižních vysokohorských oblastí a dále pak na odrůdy ranné,
kterým bude stačit naše průměrná vegetační suma tepla. Za velkou výhodu můžeme pak považovat např.
schopnost plodit na letorostech a ne až na loňském dřevě, protože se může stát, že fíkovník vymrzne až ke
kořenům a příští rok bychom se pak už nedočkali žádných plodů. Samozřejmostí také je, že všechny níže
uvedené kultivary, které se mi již podařilo získat patří do tzv. Adriatické skupiny a nepotřebují tedy k opylení
známé vosičky žlabatky fíkové (Blastophaga psenes), případně stehnatky (Blastophaga grossorum), které se u
nás nevyskytují.
Seznam odrůd, které vlastním a testuji:
Hardy Chicago
English Brown Turkey
Romano Nero
Violetta Bayernfeige
Bornholm
Sal's
Black Marseilles
Marseilles
Pastiliere
Brunswick
Panachee
Ficus Afghanistanica
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