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Bamby (Rakousko, 1990) 

 středně vysoká odrůda s nestej-
noměrným kvetením a dozrává-
ním 

 stonky silně anthokynově zbarve-
né,  

 kompaktní, středně velká květen-
ství, intenzivně růžové barvy 

 nažky středně velké s hnědou až 
šedohnědou slupkou 

 poskytuje vynikající pastvu pro 
včely v letních a podzimních 
měsících.  

Billy (Rakousko, 1996) 

 středně vysoká až vysoká odrů-
da s nestejnoměrným kvetením a 
dozráváním 

 rychlý počáteční růst 

 roste i na horších půdách 

 dobře snáší suché podmínky 

 vymrzá 

 výborná jako meziplodina 
 
 

Čebelica (Slovinsko, 2005) 

 středně vysoká odrůda se světlý-
mi listy a středně anthokyanově 
zbarveným stonkem 

 květy bílé přecházející do růžova 

 nažky středně velké, světle až 
tmavě hnědé slupky 

 tolerantní k poléhání a k suchu 

 poskytuje vynikající pastvu pro 
včely v letních a podzimních 
měsících. 

 

Hruszowska (Polsko, 1955) 

 středně  vysoká až vysoká odrů-
da se světlými listy a v dolní části 
anthokyanově zbarveným ston-
kem  

 květy bílé s tmavě růžovými 
poupaty 

 nažky středně veliké  

 vymrzá 

 kratší vegetační doba 

Doris (Slovinsko) 

 pohanka tatarská (Fagopyrum 
tataricum)  

 samosprašná, zelenokvětá 

 středně raná v délce kvetení 

 středně vysoká až vysoká (95 – 
115 cm) 

 středně raná 90- 105 dnů 

 HTS se pohybuje mezi 10 – 15 g 
 

 

Eva (Slovinsko, 2020) 

 nízká až středně vysoká odrůda 

 stonky středně zbarven antho-
kyany.  

 listy světle zelené a ve tvaru 
srdce.  

 kvetení středně rané, květy bílé 

 nažka střední velikosti světle až 
tmavě hnědé barvy 
 
 

Kora (Polsko, 1989) 

 charakteristická stabilním výno-
sem a dobrou odolností vůči 
jarním mrazům. 

 stabilní výnos 

 odolná vůči poléhání, odolná 
vůči suchu 

 výška rostlin 100 - 120 cm 

 vegetační doba 85 - 95 dní 

 HTS je 25 - 30g.  
 
 

La Harpe (Francie) 

 středně pozdní odrůda s vyšším 
a stabilním výnosem  

 s nízkou HTS,  

 nažky drobné šedivé barvy. 

 středně vysoká odrůda 
s odolností k chorobám 

 využití v potravinářství nebo jako 
meziplodina 

Panda (Polsko, 1998) 

 středně raná odrůda  

 s dobrou odolností vůči choro-
bám, jarním mrazům a suchu 
v průběhu kvetení 

 stonek silně olistěn 

 relativně odolná proti opadu 
nažek 

 možné pěstovat i na těžších pů-
dách 

 

 

Zita (Česká republika, 2009) 

 vysoká odrůda se stonkem 
zelené barvy,  

 bělorůžově kvetoucí, dobře 
olistěná,  

 nažky světle hnědé barvy s HTS 
kolem 31 g.  

 raná až středně raná,  

 dobrá odolnost vůči biotické-
mu a abiotickému stresu,  

 výnosná pro potravinářské, 
případně farmaceutické účely 

Zoe (Česká republika, 2010) 

 raná odrůda se středně vysokou 
HTS a stabilním výnosem. 

 středně vysoká až vysoká odrůda 

 dobrá odolnost k chorobám 

 HTS kolem 31 g 

 využití v potravinářství nebo jako 
meziplodina 
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