BUDOVÁNÍ A ORGANIZACE SBÍRKY

KOMERČNÍ A ŠLECHTĚNÉ KULTIVARY
Africké fialky můžeme podle jejich původu rozdělit do dvou skupin: na komerční a šlechtěné kultivary.
Jako komerční kultivary označujeme takové fialky, které jsme koupili v běžných květinářstvích nebo
hobbymarketech. Jsou cenově dostupné a poměrně nenáročné na pěstování. Oproti některým přešlechtěným fialkám nejsou tolik citlivé na naše nešetrné zásahy a bohatě kvetou i několikrát do roka. Větši nou se jedná o léty prověřené kultivary s jednoduchými růžovými, fialovými nebo bílými květy, které
jen zřídka mutují. V poslední době lze v obchodech koupit také nádherné dvoubarevné a plnokvěté fialky, které
můžeme právem zařadit mezi klenoty našich sbírek. Jedinou drobnou vadou na kráse je skutečnost, že u jednodušších kultivarů neznáme jejich pravé jméno, poněvadž
nebývá součástí informace na obalu. Začínajícím pěstitelům to samozřejmě nijak nevadí, ale po čase - až je zcela
pohltí náš koníček - začnou po jménu fialky pátrat.

Mezi nejprodávanější komerční kultivary patří
'Optimara Millennia' a 'Optimara Chico'.

Kromě komerčních kultivarů existují ještě
šlechtěné, neboli odrůdové fialky. Ty jsou
produktem významných světových šlechtitelů a nedají se koupit v běžném obchodě.
Získat je můžeme přímo od šlechtitele, na
aukčních serverech nebo prostřednictvím
jiných pěstitelů, kteří jsou ochotní podělit
se o své sběratelské přebytky. Každá odrůda má své jméno a mnohé jsou zapsány v registru společnosti AVSA (African Violet Society of America).
Na rozdíl od komerčních fialek, které jsou do celého světa distribuovány po milionech kusů, se v přípa dě odrůdových fialek nejedná o masovou produkci
a počet exemplářů se tak může pohybovat jen v řádu desítek až stovek kusů. Odrůdové fialky jsou pochopitelně dražší než komerční fialky a v případě
úhynu může být obtížné sehnat náhradní rostlinu.
Přesný počet kultivarů není a zřejmě ani nikdy nebude znám, ale odhaduje se, že na celém světě jich
existuje více než 30 000.

Kultivar 'RS-Zelennye Korally' (vlevo) ukrajinské šlechtitelky Světlany Repkinové v obchodě nekoupíme.

