
51. Babče 

51. BABČE. 

Původ: Lokální odrůda z Královéhradecka a N e
chanicka, kde je velmi rozšířená a odlíbená. 

Velikost: Plod bývá asi 5 cm dlouhý, 31;2 cm ši
•oký, mnohdy i značně větší, váží asi 35 g. 

Tvar je dlouze vejčitý, většinou špičatý, jednotlivě 
také i oválný. Po celém povrchu jsou malé nahma
tat.elné hrbolky. Na špičce plodu je pří straně zbytek 
čnělky. . 
, Stopka prostředně tlustá, častěji tenká, 1 %-2 cm 

dlouhá, zelená, do plodu je asi 1.5 mm plochou des
tičkou zapuštěná, často je okolo voskový věneček. 

Slupka mastná, po setření jíní le~klá, jinak · mastná, 
krásně granátově červená, na hrbolcích tmavější. 
Celý plod je červenavě fialově ojíněný a nabývá nád
herného vzhledu. Jíním prosvítají velmi četně bělavé 
tečky, které hlavně po setření jsou znatelně husté a 
v těchto místech vypadá plod jako mramorovaný. 

Dužnina je velmi šťavnatá, pěkně zlatě žlutá, mír
ně, příjemně navinule nakyslé, cukernaté chuti. Od 
pecky se velmi špatně odlučuje. 

Pecka značně dlouhá, úzká, končí ostrou špičkou. 
Ostrá hrana má středem dosti hlubokou, úzkou rýžku. 
Tupá strana je oblá a má zase rýžku po stranách. 

Zraje v druhé polovici srpna, většinou hromadně a 
na stromě dlouho nevydrží. 

Strom roste bujně, korunu tvoří dosti velikou, roz
ložitou, částečně převislou. Letorosty narůstají slab~ 
a dlouhé, jsou lesklé, zelenavě červené, místy až 
rudé, na sluneční straně hnědě a u doleního konce 
tečkované; očka mají malá a krátká. Je velmi záhy 
plodný a rodí velmi bohatě. V některých školkách 
se používá jako kmenotvorná odrůda. 

Kvete pozclě. Je samosprašná. 
špatné vlastnosti: Strom má dřevo velmi křehké, 

větve obalené ovocem se snadno rozlamuji. Ovoce 
v deštích hnije a je vyhledáváno s oblibou vosami. 
Vyžaduje opatrné sklízení, každé stisknutí je znát, 
rychle hnědne. 

Upotřebení: Je to oblíbené, více lákavé než hodnotné ovoce, 
skvostné pro trh. Pro větší výsadby se nehodí. 

Synonyma: Papše červ·ené, Pavl vejce, Pávče červené, Jajowa, 
Rote Eierpflaume. Pixa uvádl ještě: Papše žluti , které zraje kon
cem srpna a počátkem září, Papše modré, v téže době zrajici. 
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