
Betinka   
LE-3276

Původ:
Křížení odrůd Vestar x SEO (čínský původ u obou rodičů), ZF Lednice, 
křížení v roce 1984, selekce 1992.

Stručná charakteristika:
Vzrůst: silný vzpřímený
Plodnost: střední až vysoká
Zralost: střední, +2 dny po Velkopavlovické
Kvalita plodů: chuť dobrá, pevná dužnina, plod střední až velký, atraktivní

Celkové zhodnocení a použití:
Resistentní k šarce (PPV), doporučuje se do oblastí s plošným rozšířením 
šarky švestek, pro střední dobu zrání a pro přímý konzum, cizosprašná 
odrůda.



Betinka   
LE-3276

Origin:
Crossed by Vestar x SEO (both parents have a Chinese origin),
Horticulture Faculty, Lednice, crossing 1984, selection since 1992.

Short description:
Vigour: strong, upright
Productivity: medium to high
Maturity: middle season, + 2 days after Hungarian Best
Fruit quality: eating quality good, firm flesh, medium – to large size, nice look

Recommendation:
Ideal for totally infected PPV area, totally infected PPV area, 
for middle season and fresh market, self-incompatible.



Adriana 
LE-3241

Původ:
Křížení odrůd Vestar x SEO (čínský původ u obou rodičů), Lednice,
křížení v roce 1984, selekce od roku 1991.

Stručná charakteristika:
Vzrůst: středně silný, kulovitá až rozložitá koruna
Plodnost: střední až vysoká
Zralost: středně raná, - 5 dní před Velkopavlovickou
Kvalita plodů: chuť dobrá, středně pevná dužnina, plod střední až velký

Celkové zhodnocení a použití:
Resistentní k šarce švestek, vhodné pro přímý konzum,
cizosprašná odrůda.



Adriana 
LE-3241

Origin: 
Crossed by cultivars Vestar x SEO (both parents have a Chinese origin), 
Horticulture Faculty, Lednice, crossing 1984, selection since 1991.

Short description:
Vigour: medium – strong, globes – spreading crown
Productivity: medium, high
Maturity: middle season, - 3 days before Hungarian Best, 
Fruit quality: good taste, medium soft, medium – big size

Recommendation: 
Resistant to PPV, ideal for fresh market, self-incompatible.



Candela
LE-2927

Původ:
Křížení odrůd Velkopavlovická x SEO (u rodičovské odrůdy SEO je čínský 
původ), ZF, Lednice, křížení v roce 1984, selekce od roku 1991.

Stručná charakteristika:
Vzrůst: kompaktní, vzpřímený, slabší
Plodnost: brzká, vysoká
Zralost: shodně s Velkopavlovickou
Kvalita plodů: výborná chuť, středně pevná dužnina, středně velký plod, líbivý

Celkové zhodnocení a použití:
Resistentní k šarce (PPV), vhodná pro přímý konzum i zpracování,
cizosprašná odrůda.



Candela
LE-2927

Origin: 
Crossed by Hungarian Best x SEO (parent SEO has a Chinese origin), 
Horticulture Faculty, Lednice, crossing 1984, selection since 1991.

Short description:
Vigour: medium – weak, compact, upright
Productivity: early, high
Maturity: same time with Hungarian Best
Fruit quality: excellent taste, medium – soft, medium size, good look

Recommendation: 
Resistant to PPV, ideal for the fresh market and proccesing,
self-incompatible.



Sophia
LE-2926

Původ:
Křížení odrůd Velkopavlovická x SEO (u rodičovské odrůdy SEO je čínský 
původ), ZF, Lednice, křížení v roce 1984, selekce od roku 1991.

Stručná charakteristika:
Vzrůst: kompaktní, vzpřímený, středně silný
Plodnost: brzká, vysoká
Zralost: 5 až 7 dní po  Velkopavlovické
Kvalita plodů: dobrá chuť,  pevná dužnina,  veliký plod, líbivý

Celkové zhodnocení a použití:
Resistentní k šarce (PPV), vhodná pro přímý konzum i zpracování, 
cizosprašná odrůda.



Sophia
LE-2926

Origin: 
Crossed by Hungarian Best x SEO (parent SEO has a Chinese origin), 
Horticulture Faculty, Lednice, crossing 1984, selection since 1991.

Short description:
Vigour: medium – weak, compact, upright
Productivity: early, high
Maturity: 5 to 7 days after Hungarian Best
Fruit quality: good taste, firm flesh, medium size, good look

Recommendation: 
Resistant to PPV, ideal for the fresh market and proccesing,
self-incompatible.


