Stanoviště – druhá a třetí zóna, půda hlubší,
dostatečně vlhká, může být i částečně jílovitá, lépe
ji vyhovuje chladnější stanoviště (zlepšení jakosti
plodů)

VÝSADBA ALEJÍ – PRAKTICKÉ KROKY
ALLEEN - PRAKTISCHE SCHRITTE

KVĚT

PŘESHRANIČNÍ PROJEKT MagNet
ALEJE ŽIVOTA
Šedůvka

Kvete brzo současně se Solankou
Květ je Široce otevřený, středně velký
PLOD
Částečně připomíná Muškatelku šedou, s pozdějším
zráním, má hrudkovitější tvar a je více aromatická
Velikost - menší
Tvar – hruškovitý až cibulovitý
Slupka – zelená, často pokrytá rzí, s načervenalým
líčkem, při plné zralosti plody žloutnou, tuhá

Vykopeme jámu o takové hloubce, jako je kořenová
soustava, a šířce větší (cca 1,5x), než je šířka kořenů.
Vermesse das Loch, um zu überprüfen, dass es tief
und breit genug ist. Falls nötig, grabe noch mehr
Erde heraus – solange, bis es reicht.

Stopka - tenká, velmi dlouhá

STROM
Roste středně až bujně, vytváří velké a vznosné
koruny (upomíná na Muškatelku šedou, koruna je
méně robustní), větve se pod velkými úrodami
sklánějí do typických oblouků, dosti zahušťuje a
dožívá se vysokého věku 100 i více let
Odolnost proti mrazu – odolná povětrnostním
podmínkám
Proti chorobám - odolná proti strupovitost,
houbovým chorobám i vůči monilióze
Dlouhověká
Plodnost – dostavuje se středně pozdě asi tak
sedmým rokem, postupně s věkem narůstá

Dužina – bílá, pod slupkou mírně nazelenalá ve
zralosti měkne, mírně zrnitá – rozplývavá při
přezrání hniličí od jádřince, velmi aromatická a
aroma přechází do destilátu
Zralost – polovina srpna podle nadmořské výšky
Skladovatelná – 14 dní

Zatlučeme kůly tak, aby se celý kořenový systém
vešel do jámy. Pokud je sucho, do jámy nalejeme
cca 10 l vody.
Binde den Baum an, falls nötig.

Květní kalich – nápadně velký
Chuť – nasládlá až sladká, výrazně hruškovitě
aromatická
MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ OVOCE – PÁLENKA,
KOMPOT, HRUŠKOVÁ POVIDLA, SUŠENÍ
Vyzkoušíme, zda je kořenový krček v rovině
s terénem a zda kůly nejdou výše, než je báze
koruny.

Die Stelle, an der Stamm und Wurzel ineinander
übergehen muss frei bleiben, aber die Wurzel muss
vollständig mit Erde bedeckt sein.

DER GRENZÜBERSCHREITENDEN
PROJEKT MAGNET
ALLEEN DES LEBENS

Gelbmostler

schlank und gerade, dicht mit kurzem Fruchtholz
besetzt. Sommertriebe hellbraun, mit vielen weißen
Punkten. Augen stark und abstehend.
BLATT:
Mittelgroß und rundlich, 52:74 mm groß
GEEIGNETE BAUMFORM:
Hochstamm
BODEN- UND KLIMAANSPRÜCHE:
Keine besonderen Ansprüche

U prostokořenných sazenic je vhodné obalit kořeny
tzv. blátíčkem – nasypeme do jámy trochu hlíny,
rýčem rozmícháme s vodou, aby výsledná
konzistence byla hustá asi jako Primalex. Kořeny
v bahně důkladně vymácháme.
Fülle das Loch wieder auf. Du kannst einen Mix aus
Kompost und ausgegrabener Erde aus dem Loch
nutzen, um es wieder aufzufüllen. Du brauchst
genug Erde, um die Wurzeln zu stützen. Sie sollten
aber Raum zum Wachsen haben.

FRUCHTBESCHREIBUNG:
Die Frucht ist mittel- bis ziemlich groß und rund bis
schwach stumpfkreiselförmig; 2 Früchte wiegen
130 g
SCHALE:
Rauh, grüngelb, später hellgelb, manchmal etwas
licht gerötet, Rostpunkte über ganze Frucht verteilt
STIEL:
Berostung um den Stiel, Stiel mittellang, etwas
gekrümmt.
FRUCHTFLEISCH:
Das Fleisch ist gelblichweiß, grobkörnig,
außerordentlich saftreich, aber sehr herb und wird
bald teigig.
KERNGEHÄUSE:
Hohlachsig, mittelständig, wenige schwarzbraune
Kerne enthaltend
BAUMEIGENSCHAFTEN:
Der Baum ist sehr starkwüchsig und gesund,
ziemlich groß und hochgehend. Die Äste sind

BESONDERE ERKENNUNGSMERKMALE:
An den langen, lichtstehenden Ästen, die mit
kurzem Fruchtholz dicht besetzt sind, leicht
kenntlich.
GUTE EIGENSCHAFTEN:
Der gesunde, kräftige Wuchs, der mittelfrüh
einsetzende Ertrag und die ungemein reiche
Tragbarkeit des Baumes.
REIFEZEIT:
Mitte bis Ende September
HALTBARKEIT:
Hält nicht lange, muß rasch verarbeitet werden, ist
keine Transportbirne

