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něno asi složením půdy. l\a Chlumecku rostou v půdě s ornicí zcela mělkou, pod niž žhltá
hlína, kamením hojně promišena, jde do značné hloubky, a rodí zde vždy druhý až třeti
rok hojně, nikdy příliš mnoho, zato stejnoměrné plody, mezitim úhoří i dvě léta. V půdách
na živiny bohatších rostou velice bujně a následkem toho později rodi, až vzrůst se umírní,
pak plodí však hojně. Z píičiny této nedoporučuje se k pěstování ve velkém množství,
zvláště ne tam, kde hledí se skliditi veliké množství ovoce bez ohledu na jeho hodnotu. Ne-
mocemi a plísněmi netrpí, došly však stesky z obvodů zamořených krvavou mšicí, že jí
bývá velice postiženo.

Letorosty narůstají zprvu dlouhé a silné, později kratší, téměř rovné, pod oky se pro_
hýbají velice mirně, končívají se větším dílem silnější špičkou a černavě šedá plst j. po-
krývá cele; po otřeni se lesknou, mají barvu černavě hnědou, na slunečné straně až hnědě
fialovou. Jemný, stříbřitý závoj pokrývá je čárkovitě z větši části, takže spodní barva pro_
niká jen místy. Bledě rzivé tečky se rozptylují nápadně, avšak řídce.

Krátká a široká, malá oka zcela přiléhaji, mají šupiny červenavé, pokryté šedou plstí a
jsou na patkách zcela nizkých, s třemi mohutnějšimi žebérky, zcelakrátkými, jindy hlu-
boko se táhnoucími. Poměrně malá, vejčitá květní poupata maji šupiny hnědě červenavé a
dílem, ne však cele, šedě ochmýřené. (Yiz obraz.)

Tmavě zelené, zespod šedě vlnaté listy bývají dlouhé asi go mm a široké 65 mm, okrouhle
vejčité, až i přiokrouhlé, ma,ií zcelakrátké, jako nastavené špičky, kraje jaksi dolů přihnuté,
hruběji, často dvojmo ostře pilovitě zoubkované a řapiky dlouhé I5,-2o mm, s malými,
kopinatými palisty. Na plodonosných větévkách bývají mnohem větší, dlouhé asi tz5 mm,
široké Bo mm a vejčité, mají kraje taktéž ostŤe pilovité a delší řapíky.

Stromy vykvétaji sedmý až osmý den jabloňového květu, kvetou vždy velice bohatě,
nastydnou-li však květy, spadnou, což jest asi příčinou menší plodnosti. Jednotlivé, široké
45-50 mm,bilé a zcela málo zarůžověté květy jsou sestaveny z plátků vejčitých, vzájemně
se sotva dostihujících. (Viz obraz.)

Přiložený barevný obraz, podle plo di vzatýchz okresní školky Chlumské znázorňuje veli-
kost a tvar plodů s vysokých stromů v eváze I Bo*zoo g; něco plodů je vždy menších, málojich
však pod l3o g. Na krscích se vyvinují lépe, bývají mnohem větší a plody téžké až 5oo g
nejsou vzácností. Tvarem se od sebe liší velice málo, jsou vesměs poněkud zploštělé a
poměr k šířce se jeví asi jako 75 X 85, také 7o X 90 a zaokrouhlují se na obě strany téměř
stejně.

Široce otevřené, velmirázovité kalíškyjsou sestaveny z úštů zeleně šedých, dole širokých
a řídce rozestavených, které se kloní zcela rnálo proti sobě, ostře špičky mají ven převislé
a vězi v jamkách širokých, miskovitých, mnohdy jako vykroužených, jindy zcela mírně
nerovných; kulatost plodů bývá pravidelná a zřídkajen nepatrně porušena.

Velké plody rnívaji silnější stopky a asi tak dlouhé, že dosahují úrovně jamek, menší
plody mají je slabší, delší, takže jamky přečnívaji až o t5 mm, všechnv jsou zelenavé a
rzivé, později přihnědlé a vézi v jamkách širších, nehlubokých, skořicově porezavělých;
rez §e rozptyluje souvisle i paprskovitě široko kolem a bývá velmi jemně šedě šupinatý.

Hladká slupka se leskne málo a se stromu má barvu zelenavou, později zežloutne, takže
jest zlatě žIutá, shana sluncem ožehlá bývá krásně oranžově karmínově začervenalá, ne
však křiklavě pruhovitě a mramorovaně, mnohé plody mají pruhy jen jako naznačené a
mezitim natečkované, jiné jsou živěji, také až skvěle zbatveny1' plody zastíněné bývají jen
mdle červeně pruhované a s druhé strany zelenavé. Šedě rzivé, drobné i hrubší, dílem
hvězdovité, pěkné tečky se rozptylují na dolní polovici plodu řídce, ke kalichu hustěji a
jsou drobnějšÍ. Mnohé plody bývaji postříknuty jemnou, drobnou, světlou rzi, na né-
kterých najdou se malé, zcela ploché bradavky, jiné jsou úplně čisté.

ŽlutavéběIavá, velmi jemná, hustá, avšak dosti měkká, šťavnatá dužnina má chuť vý-
bornou, libě sladce navinulou, vonnou a skvostně renetově koř,enitou. Nebývá každým
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rokem tak výborná a poznámka z roku 1896 zní: chuť byla málo kořeněná, aniž ji by1o
možno přirovnati k ročníkům jiným.

PodkaliŠní rourkajest široce nálevkovitá a zcela krátká, od ní se táhnou žlutavávlákna,
obkliČující jaderník. Ten má osu dutou apouzdra, po stěnách jemně a řídce natrhaná, se
otvirají do ní štěrbinou; každé pouzdro chová jedno neb dvě málokdy úplně vyvinutá
jádra.

Má se Česati aŽ v polovici října, jest potom chutnější abrzo trhané málo sice, avšak přece
lehce zavadne; k jídlu dospívá
začátkernprosince a udrží svoji
znamenitou chuť a šťávu až do
dubna.

Blenheimka jest vzácné ja-
blko na stůl, jemuž jest zároveň
i okrasou. Taktéž i pro obchod
má vzácné vlastnosti, jest znač-
ně veliká, má stejnoměrný
tvar, krásnou barvu a hlavně
pomačkání není na ni znáti.
Naproti tomu má opět vadu, že
křenčí pod slupkou, k čemuž
jsou náchylné zvláště z pře-
hnojené půdyvzrostlé a největ-
ší plod;z. Bláha o ní napsal: i\e-
vybirá sobě v poloze, ani v
půdě, plodí však jenom pro-
středně, zato se vyvinují plody
stejnoměrně velké a skvostné,
pozdě zrqe a nevadne. Y za-
pod jménem Reneta blenheim-

Popisy lzenalézti: Thomayer,,České Ovoce" čís. 3l, ,,Moravské Ovoce'' čis. z4. ,,Za-
hracla domácí a školní" r9rz čís. 4 všude Reneta Blenheimská; ,,Handbuch der OĚstkun-
de" ČÍs. z4r, Goldreinette von Blenheim, Engelbrecht ,,Deut. Apfelsorten" čís.5r4, Goid_
Reinette von Blenheim, Lucas ,,Die wertvoilsten Tafel-undHandelsápfel" tis.Ji Gold-
renette von Blenheim, Gaucher čís. B, Goidreinette von Blenheim, ,,Deutschlands Obst-
5orten(' Goidrenette von Blenheim., Leroy ,,Dictionnaire de Pomologie" čís. 5/, Pomme cle
Blenheim.

Z vedlejŠÍch jmen jsou známa: Reneta z Blenheim, Blenheimská reneta, Prasomila
Blenheimiensis, Beauty of Hants, Belle d'Angers, Blenheim, Blenheim Orange, Blenheim
P_ePPing, Blooming Orange, Dredge's Fame, Gloucester Pippin, Impératrice Eugénie,
KemPster's PiPPin, Lucius-Apfel, Northampton, Northwiclr Pippin, brurrg. Blenheim,
,O:ange PiPPin, Perle d'Angleterre. Postrophe, Prince of Wales, Reinette áe Blanheim,
Ward's Pippin, Woodstock, Woodstock Pippin.

hradách Zemského pomologického ústavu v Troji se chová
ská čís 46. a čís. 355.
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