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Salisburyova 
Ještě před padesáti lety to byla slavná odrůda, velmi rozšířená. Prakticky 

žádný větší sad ba i menší zahrada se bez ní neobešla. Zkuste ji dneska 

sehnat v nějaké školce. 

Existuje pravděpodobně j iž více jak 200 let. Zatím ale vůbec není jisté, zda 

někdy dokončí i třetí stovku. Pochází z Belgie. Belgie je vůbec evropská 

pravlast hrušek. Jméno má po botanikovi Salisburym. Říkalo se jí také Malá 

koruna nebo Princezna Marianne. 

Strom roste bujně a tvoří nádherné koruny. Dokonce jsme př i mapování potkali 

hrušně přes 10m vysoké. 

 

 
Doupovské hory -  Sal isburyova - kvě ten 2007 

 

Stromy jsou velmi odolné. Jako jedna z mála hrušní je vhodná do vyšších 

poloh a je schopna zde př inést velmi chutné ovoce. Dokonce je výhoda, že 

plody z vyšších poloh mají delší skladovatelnost. Plodnost se dostavuje v 

pozdějším věku a je pravidelná a hojná. Vynechání je spíše ojedinělé. 
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Plody jsou střední nebo spíše menší a to je asi jediný důvod, proč tato milá 

hruška upadla ve spotřebitelskou nemilost. Chuť pomologové označují jako 

sladce kořenitou a velmi dobrou. No pomolog nejsem ale ta hruška je opravdu 

chutná. Ani nevadí, že plody nejsou bůhví jak veliké, alespoň se člověk 

neulepí až za ušima.  

Pouze na chudých půdách prý bývá natrpklá ale zatím jsem takovou nejedl. 

 

 
Zá ř í  2007 - plody ve skl izňové zralost i  dob ře snáší přepravu a na skládce dozraj í  během t ř í  týdnů  nebo měsíce. 

 

Barva není příliš nápadná, žlutozelená do skoř icova a rzivost je velmi podobná 

daleko známější Boscově lahvici. Tvar je ale méně protáhlý. 

Sklízí se ve druhé polovině září, pokud ji chcete skladovat zhruba měsíc. Nad 

400m nadmořské výšky lze sklizeň odložit i na polovinu října. V chladném 

sklepě vydrží do začátku listopadu. 

Salisburyova - odrůda hrušně našich otců a praotců z krajiny prakticky 

zmizela. Pokud vám ještě někde roste, važte si ji. Mladý stromek této odrůdy 

jsme během mapování nepotkali. 
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Ř í jen 2008 plně  vyzrálé plody - odrůda Sal isburyova 

 

 
Ř í jen 2008 plně  vyzrálé plody - odrůda Sal isburyova 

Tex a foto:  Mart in Lípa 


