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SLÍV A AL THA~OV A. 

Slovanské země maj í značný počet původních svých od růd ovoc-
ných, a mezi tyto patří též tato slíva. Byla vypěstována na statku hra
běte Altana ve Svojšicích a tehdejším pěstitelem ku poctě majitele s tatku 
pojmenována „s!í, a královská Altanova". V některých krajích ji nazý
vají též prostě „h rabě Altan". Pro svoje znamenité vlastnosti jak stromu 
iak i ovoce rozšířila se velm i rychle ve všech končinách ovocnářských. 
Na Moravě se též pěstuje v zahradách domácích jako ovoce stolní. 

Strom daří se v teplých i chladnějš ích polohách, nejsou-li tyto prud
kým vět rům vystaveny . Ve všech šesti obvodech našich může se na po
někud chráněných místech pěstovati. Půdu žádá tučnou, ne suchou ani 
mokrou, ve vlhké půdě trpí ovoce hnilobou a v such é strom žloutenkou. 
Větší procento vápna v půdě ovšem, jako u většiny jinJích sliv, zvlášť 

přisp ívá k výv inu a zdraví stromu a jakosti ovoce. 
Vývin stromu jest bujný, tvoří ploše kulovitou, nepříliš hustou ko

runu; kmen má silný a rovný. Letorosty tvoří dlouhé, přiměřeně si lné, 
hladké, hnědé a šedě skvrn ité. List má velký, nerovný. Jest to strom 
velmi úrodný, každoročně rodí mnoho a stejně vyvinutých plodů . Za 
vlhkého počasí se někdy stává, že pro příliš li stnatou korunu plody v ko
runě hnijí. Ve školce roste bujně, jednoroční očkovanci dosahují mnohdy 
výšky vysokokmenu. 
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jehlanec. 
Ovoce rodí prostředně velké, až velké, kulaté, bez nápadné rýžky. 
Stopku mívá polodlouhou, slabší, zelenou a narezi věle skvrnitou, 

která vězí v mělkém a širokém důlku. Stopka nedrží dobře na stromě a 
za \'ětrného počasí plody opodáv2.jí. 

Barva plodu jest krvavě červená a na sluneční straně až hnědočer
vená. V červeni jsou velmi četn é, nenápadné, žluté tečky; místy se ob
jeví též někdy rezivá skvrna. Nádech modrý dodává plodu zvlášf pěknon 
barvu. Slupka jest tenká a jemná. 

Dužnina jest zlatož ltiti, hutná, přece velmi šfavnatá a od pecky se 
:ehce odlupuje. Chuť má sladkou, mírně nakyslou a okořenělou '. Některý 

rok za chladného a vlhčího počasí jsou plody v odnaté a dužnina zahnívá. 
Uzrává koncem srpna a 11 edrží se dlouho na stromě, musí se česati, 

pokud jest ještě tullá v krátké době, poněvadž rychle dozrává; úpln ě 
uzrálá jest pro dopravu choulostivá. Pro delší dopravu se nehodí, leč 

bývá za to na domácích t rzích čile kupována a dobře placena. 
Ponejvíce se používá v domácnostech j.ako ovoce stolní, oloupána 

hodí se též dobře na přípravu pečiva. 
Slíva Altanova byla vypěstována semenem ze slívy velké zelené a 

mnoho dobrfch vlastností má od ní a patří proto k nejlepším červeným 
slívám. 
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