
50. ALTHANOVA RENKWDA. 

Původ v Cechách, hojně je rozšířena i v cizině. 
Velikost je nadprostřední, výška i šířka asi 4 cm, 

průměrně váží 40-50 g, při menší úrodě i mnohem 
více. · 

Tvar je kulatý; od stopky se táhne mělký žlábek 
a dělí plod oby'čejně na dvě stejné polovice. 

Stopka je dosti tlustá, 1%-2 cm dlouhá, v úzké 
a hluboké jamce. 

Slupka je krásně rudě modravá a nádherně ojínělá, 
bývá zřetelnými tečkami četně pose-tá; místy se ob
jevuje jemná, mnohdy i hrubší rezovitost. 

Dužnina velmi jemná, tuhá, hojně šfavnatá, chuti 
kořenitě sladké, delikátní, zelenavě až zlatě žlutá. 

Pecka je veliká a široká, nevyplňuje zcela své du
tiny,. k dužnině vůbec nelne. 

Uzrává postupně ve druhé polovině srpna, na stro
mech vydrží dlouho, až tři týdny. 

Strom roste zdravě, má vzrůst bujný, vytváří veli
kou rozložitou korunu. Letorosty jsou dlouhé, silné, 
lysé, málo lesklé, fialové, jemnými, vyvstalými splý
vajícími tečkami pokryté, čímž tvoří mramorovou 
blánu. Při bujném vzrůstu počíná velmi brzy ploditi; 
větší úroda se střídá pravidelně s úrodami slabšími. 
úroda závisí také na oplození květů. Kvete vždy ve
lice hojně, ne·trpí příliš pozdními mrazy. Stromy vy
žadují živné, dostatečně vlhké půdy a slunné pohody. 
. Je cizosprašná. Kvete prostředně záhy. 

Opyluje se odrůdami: Liitzelsachsensk;j:, Tragedie, 
Renkloda fialová, Král. Viktorie, Zelená renkloda. 

Opylovačem je pro Zelenou renklodu a částečně 
pro Malvazinku. 

špatné vlastnosti: V době zralosti je napadána 
hmyzem a zvláště vosy mnoho plodů vyssaji a zkazí. 
V deštivém počasí puká, méně však než jiné. 

Upotřebení: Při pečlivém balení snáší dopravu bezvadně, na 
trhu při své vábivosti je hledaná a dobře placená. Úspěšně kon
kuruje i poloraným švestkám a předstihuje odrůdy podřadněji! 
jakosti, současně z.rajicl. Je znamenitá pro obchod; škoda, že ne
zraje počátkem srpna, měla by velikou cenu. Pro domácí zahrádky 
je nepostradatelná, pro velké výsadby doporučitelná. 

Synon}'1118: Althan's Reineclaude, Reine-Claude Comte d'Alt
~an, Althana (pol.). 
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50. Althanova renkloda 


