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PODNOŽ

Podnož ukotvuje strom v zemi,
sbírá zásoby výživných látek,
vytváří základní regulátory růstu.
Všeobecně

	Prostředníkem mezi štěpovaným kultivarem a půdou je podnož. Jde vlastně o kombinovanou rostlinu, kde vlastnosti kořenového systému a vrozené hodnoty podnože často ovlivňují chladuvzdornost, vzrůstnost, stupeň plodnosti naštěpovaného druhu. Ovlivňují chuť plodů, nástup do plodnosti, obsah sušiny v plodech, šťavnatost, poměr kyselin a cukrů, barevnost a velikost plodů, skladovatelnost, trvanlivost, přepravitelnost, dobu ponechání plodů na stromě, sílu oplodí aj.
	Pokud jde o pH i o teplotu ovzduší, musí se roub přizpůsobit podnoži (nesprávně podložce), která má vliv i na snášení přísušku, zamokření nebo zasolení půdy, částečně i na zvýšení mrazuvzdornosti tím, že se rostlina dostává dříve do dormance a později ji ukončuje. Důležitou roli hraje podnož v odolnosti vůči chorobám virovým i houbovým nebo v odolnosti vůči škůdcům.
	Podnož může vyvolat i změnu typických vlastností naštěpovaného kultivaru. Jestliže se projeví negativní změny, můžeme naroubovanou část odříznout a naštěpovat na jinou podnož, která uchová nebo i vylepší původní vlastnosti kultivaru.
	Vlastnosti podnoži jsou sledovány a jejich vlivy na roubované kultivary zaznamenávány. Je třeba hlouběji zkoumat využití podnoží pro rouby určitých druhů nebo odrůd v našich podmínkách. Sledovat vliv na kvalitu plodů a na další shora vyjmenované jevy.
	Např. pomerančovník “Oam Louis” na podnoži mandariny “Emperor” rodí plody vysoké jakosti, ale na podnoži C. jambhiri LUSH má plody nekvalitní.
	Zjištěné výsledky u nás se nemusejí shodovat se zkušenostmi v Kalifornii nebo v Austrálii a naopak. Jiné pěstební podmínky, nemoci na plantážích, výskyt háďátek nebo jiných škůdců, mateční materiál s jinými vrozenými vlastnostmi, se mohou podstatně lišit od výsledků a pozorování třeba v Jugoslávii nebo i u nás.
	Mnoho citrusových podnoží i roubů je kompatibilních (mají schopnost srůstu), avšak četné ji vzájemně nemají. To může znamenat, že při některých kombinacích obě části zpočátku dobře prospívají, než jedna z nich (zpravidla roub), uhyne, nebo po naroubování ani nevyraší.
	U podnože a roubu narážíme na dvě časově vývojová stadia. Zatímco podnož je mladá, zpravidla 1 až 2 roky, naštěpujeme na ni roub rostliny staré snad několik let. Tento roub se vlastně zmlazuje mladou podnoží, umožňujeme mu bujnější růst, který svádí k ponechání plodů již v prvním roce po naroubování, aniž bychom vyčkali, až nová korunka dostatečně zesílí.
	Pokud jde o urychlení nástupu do plodnosti, ukazují zkušenosti, že především zákrskovité, málo vzrůstné nebo vegetativně namnožené podnože nástup do vegetace urychlují. Stejný vliv má C. limonia nebo druhy Fortunella. Na druhé straně citrumelo nástup do plodnosti oddaluje.
	Podnož je základem života naroubovaného kultivaru. Proto se složení zeminy, její pH, potřeba závlahy a teploty musejí přizpůsobit jejímu kořenovému systému.
	Z citrusů uvedených v Tanakově soustavě se dají téměř všechny využít jako podnože s více či méně dobrým předpokládaným výsledkem. Mimoto se s dobrým až vynikajícím úspěchem používá i příbuzných rodů Eremocitrus, Fortunella a Poncirus, hlavně pro jejich zákrskovitý růst, který předávají i naštěpovanému kultivaru, což v našich stísněných podmínkách hraje významnou roli.
	Šlechtitelská práce čeká na pěstitele při vyzkoušení podnože z rostlin rodů Atalantia, Feronia, Hesperethusa, Microcitrus, Severina, Swinglea a dalších (Hušák).

Druhy podnoží

	Jsou stovky podnoží, které se využívají nebo dají využít. Vybral jsem pouze některé běžné, vyzkoušené, dostupné nebo perspektivní a uvádím jejich charakteristiku, možnost použití i jejich pozitivní nebo negativní vliv na naroubovaný kultivar. Jde o zkušenosti domácí i zahraniční; přičemž jsem si vědom toho, že někteří pěstitelé se mohli v určitých případech setkat i s odlišnými dílčími výsledky, které však nemohou podstatně zkreslit uvedené údaje.
	C. AURANTIFOLIA (CHRISTM.) SWINGLE, kyselý lajm, náročný na teplotu, citlivý vůči chorobám, především na xyloporosis a hnilobu kořenů. Roste pomalu, vhodný jen pro kyseloplodé citrusy.
	C. AURANTIUM L., bigarádie, výborná vzrůstná podnož, vhodná i pro bytovou kulturu, přizpůsobivá, snáší i zamokření, mrazy do –7 °C. Odolná vůči fytoftóře, gumóze a virovým chorobám, mimo tristézu. Velmi dobře srůstá se všemi odrůdami citroníku “Eureka”. Dobrý růst, příznivě ovlivňuje kvalitu plodů. Godden ji doporučuje jen pro citroníky a lajmy. Nedoporučuje se pro sladkoplodé citrusy. Výhodou je, že snáší pokles teplot maximálně –7 °C a nevadí jí ani občasný přísušek.
	CITRANŽ BENTON pochází z křížení Poncirus trifoliata x pomerančovník “Ruby”. Byl vyšlechtěn v Novém Jižním Walesu. Má střední vzrůst, přináší dobrou úrodu. Je tolerantní ke kořenové hnilobě. Dobře přijímá rouby citroníku “Eureka”. Podnože citranžů se dobře hodí na přeroubování citrusů napadených háďátky (nematodami).
	CITRANŽE jsou odolné vůči chorobám, velmi perspektivní, mrazuvzdornost až do –15 °C, přizpůsobivé, zlepšují plodnost i kvalitu. Vhodné pro všechny druhy citrusů. Pouze citroník “Eureka” je přijímán citranžem “Benton”. Silný vzrůst, odolnost vůči chorobám i háďátkům.
	CITRUMELO, střední až silný vzrůst, přizpůsobivý. Rouby začínají plodit poněkud později. Perspektivní podnož, blíží se ideálnímu typu. Odolná vůči exocortis, příznivě ovlivňuje kvalitu plodů, jejichž úroda je v pozdějších letech vysoká.
	Mandarina “Silverhill” zakvetla na podnoži citrumela až za 10 let. Plody středně velké až větší, dozrávají o vánocích. Chuť vynikající, (rozinková).
	C. CLEMENTINA HORT. ex TAN, používá se hlavně na plantážích citrusářských oblastí. Vzrůstná, ovlivňuje kvalitu i množství plodů.
	C. DELICIOSA TAN. Špatně přijímá jiné druhy mandarin. Nejlépe snáší rouby vlastního druhu.
	“EMPEROR” mandarina má bohatý kořenový systém. Štěpovanci pomalu přicházejí do plodnosti, plody jsou menší. Jsou odolné ke kořenové hnilobě.
	EREMOCITRUS GLAUCA, vynikající podnož, mrazuvzdorná, protože nastupuje do vegetace později než Poncirus. Snáší přísušek i zasolené půdy. Růst zákrskovitý.
	FORTUNELLA, Všechny druhy rodu Fortunella dodávají štěpovancům zákrskovitý růst. Je vhodná pro bytovou kulturu. Urychluje plodnost.
	C. GRANDIS (L.) OSBECK, oblíbená podnož pro bujný růst, který umožňuje dřívější očkování. Rouby rostou rovněž bujně, vstupují však později do plodnosti (Hušák). Zhoršuje kvalitu plodů. Citlivý vůči chorobám.
	C. ICHANGENSIS SWINGLE je mrazuvzdorná podnož. Je odolný vůči většině citrusových chorob. Do teplých bytů se nehodí. Potřebuje chladné zimování. Doporučuje se pro kyseloplodé citrusy. Zakrslý růst, bujná plodnost, krátká vegetační doba. Četná semena dávají jednotný sadbový materiál.
	C. JAMBHIRI LUSH, Rough lemon, vzrůstná podnož, snese tvrdší podmínky než kterákoliv jiná, i těžší vápenitou půdu. Je však citlivá na zamokření, které bývá příčinou houbového onemocnění kořenů i krčku. Plodnost štěpovanců je vysoká, velikost plodů dobrá, mají však průměrnou kvalitu dužniny, hrubé oplodí, menší obsah cukrů a šťávy. Na plantážích se používá pro grejpfruty (Indie), pro citroníky “Eureka” a “Persian” lajm. Dobře se hodí pro citroníky. Nedoporučuje se však pro sladkoplodé citrusy, ani pro kumkvaty. Není vhodná ani pro druhy “Early Imperial”, “Emperor”, “Beauty of Glen”, “Ellendale”; mandariny satsuma nebo tangor “Hickson”, který vznikl křížením s mandarinou. Podle Kefforda brzdí snižování hořkosti u pupečných pomerančů. Zvyšuje plodnost “Washingtonu”, nedoporučuje se pro kumkvaty. Dobře srůstá se všemi citrusy.
	Podle CSIRO (Austrálie) mají plody roubované na C. jambhiri sklon k zezelenání, dříve se u nich projevuje granulace, jsou slaběji vybarvené a mají méně sušiny. Naroubovaná část bujně roste, je však náchylnější ke škodám ze zasolení a mrazu. Velkou výhodou je velké procento nucelárních semenáčů, které zaručují jednotný pěstební materiál. Snáší přísušek a její bujný růst zaručuje i vysokou úrodu.
	Mandariny roubované na C. jambhiri nevynikají dlouhověkostí. Snáší výborně půdu s vysokým obsahem písku, dobře snáší i jílovitou půdu s vysokým obsahem vápníku a bóru. Výborně ovlivňuje růst i velikost plodů, velmi dobře srůstá s ostatními citrusy a ovlivňuje pozitivně kvalitu plodů. Kořenový systém je slabší. Podporuje dlouhověkost.
	C. JUNOS SIEB, ex TAN. Štěpovanci mají pěkný tvar koruny, horší kvalitu plodů. Doporučuje se pro citroníky. Srůstnost až 90 %. Mandariny mají lepší korunku, ale horší kvalitu. Používá se při šlechtění na růst. Má kůlový kořen, snáší sucho, je odolný vůči vápnu a hnilobě kořenů: Snáší lehké písčité půdy. Výborně přijímá živiny, lépe než jiné podnože.
	C: LIMETTA RISSO, V Izraeli ji používají pro pomerančovníky “Jaffa”. Zajišťuje střední růst, dobrou a brzkou plodnost, ale zkracuje dlouhověkost. Plody se udrží dlouho na stromě. Podporuje vysokou úrodnost odrůd “Jaffa”, “Navelina” a mandarin satsuma. Hodí se pro kyseloplodé citrusy. Má zákrskovitý růst.
	C. LIMETTIOIDES TAN. se používá v Izraeli jako podnož.
	C. LIMON (L.) BURM f.; vzrůstná podnož, plody průměrné jakosti, rychlý růst, dobrá afinita se všemi druhy citrusů. Trpí fytoftórou a mrtvicí, tolerantní vůči virovým chorobám. Štěpovanci dosahují nižšího věku a jsou méně odolní proti mrazům.
	C. LIMONIA OSBECK, rangpur, slabší kořenový systém, snese i déletrvající přísušek. Citlivý na kořenovou hnilobu, xyloporosis a exocortis. Posledních dvou nemocí se u nás zatím nemusíme obávat. Roubovanci na této podnoži brzy plodí. V Brazílii např. patří k nejoblíbenějším podnožím. Pro slabou odolnost vůči chladu se dobře hodí pro bytovou kulturu, kde vyhovuje i její slabší vzrůst: Vhodná pro pomerančovníky a mandariny, Snáší přísušek, bór, jílovitou, písčitou i vápenitou půdu. Přijímá všechny viruprosté citrusové rouby a urychluje jejich nástup do plodnosti, ovlivňuje příznivě kvalitu i velikost plodů. Rovněž dlouhověkost a chladuvzdornost. Vyžaduje dobrou výživu.
	C. MACROPHYLLA WESTER, jedna z nejlepších podnoží, odolná vůči fytoftóře, tolerantní k exocortis. Snáší zasolené půdy. Vhodná pro viruprosté citroníky. Nedoporučuje se pro sladkoplodé citrusy. Štěpovanci mají zakrslý růst, jsou citlivější na mrazy.
	C. MADURENSIS LOUR, kalamondin. Slabý, pomalý růst, kvalita plodů na něm naštěpovaných nebývá nejlepší. Snáší vysokou hladinu spodní vody a mráz až -6 °C. Roubovanci brzy plodí, ale mají krátkou životnost. Kvalita poměrně nízká. Vhodná i pro bytovou kulturu a pro bonsajové pěstování.
	MANDARINY jsou málo vhodné pro štěpování. Mají většinou špatnou afinitu, rostou pomalu a jsou citlivé na virózy. Nedoporučuje se je u nás vysévat pro získání podnoží. Uplatňují se pouze C. clementina HORT. ex TAN. (hlavně pro plantáže), - C. deliciosa TAN. (jen rouby vlastního druhu)
- “Emperor”, částečně - C. madurensis LOUR, - C. reshni HORT. ex TAN. - C. sunki HORT. ex TAN.
	C. MYRTIFOLIA RAF, dobře srůstá s rouby. Zakrslý růst, vhodná i jako bonsai.
	C. MEDICA L, bujný růst, dobře srůstá s rouby, zhoršuje kvalitu plodů. Vhodný pro kyseloplodé odrůdy. Na plantážích se jen zřídka používá.
	“OTAHEITE”, velmi vhodná podnož pro bytovou kulturu. Zakrslý růst, štěpovanci velmi plodní. Snáší přísušek.
	PAPEDY, Všechny druhy paped jsou vhodné jako podnože. Zákrskovitý vzrůst. Nijak nepřispívají ke kvalitě plodů, spíše naopak.
	C. PARADISI MACF, dobrý vzrůst, přizpůsobivý, trpí virózami, má velmi dobrou afinitu, zhoršuje částečně kvalitu plodů. Roubovanci špatně rodí a mají opožděné zrání. Na Kubě je však většina citrusů naštěpovaných na grejpfrutu.
	PONCIRUS TRIFOLIATA, vynikající podnož pro chladné zimování, zákrskovitě rostoucí, mrazuvzdorná, brzký nástup do dormance přenáší i na roubovance. Štěpovanci brzy plodí, plody poněkud menší, výborné jakosti. Srůstá velmi dobře s většinou citrusů. Podporuje snižování hořkých látek s pokračujícím dozráváním navelů i u pomerančovníku “Valencia” (Kefford). Štěpovanci brzy a bohatě plodí. Odolná proti hnilobě kořenů, tolerantní na virózy mimo. exocortis a k háďátkům. Obzvláště brzdící vliv na růst roubovanců má odrůda “Flying dragon”.
	Dobře se daří na těžších půdách prostých vápence (i když v Jugoslávii mají jiné zkušenosti). Je citlivá na vápník v půdě nebo v závlaze. Dobře přijímá dusík, fosfor a draslík. V zásaditých půdách trpí nedostatkem zinku, hořčíku, mědi a železa. Odolná k háďátkům a netrpí hnilobami. Podporuje dlouhověkost.
	C. RESHNI HORT. ex TAN, a mandarina “Emperor” jsou dvě z vhodných mandarin, které se využívají jako podnože. Obě se velmi dobře osvědčily i v těžkých půdách s mírným obsahem vápníku. Tyto druhy mají dobře vyvinutý kořenový systém s četnými jemnými kořínky. Jsou značně tolerantní k vápníku a vytvářejí lepší tvary roubovanců než jiné podnože. Štěpovanci na mandarinových podnožích mají pozdější nástup do plodnosti a plody jsou poněkud menší než na pomerančových podnožích nebo na citranžích. Všeobecně se lépe .hodí pro rouby mandarin a kumkvatů, hlavně do bytů. Příznivě ovlivňují plodnost i kvalitu plodů. Jsou rezistentní k hnilobě kořenů i vůči virózám. Nedoporučují se však pro citroníky, grejpfruty a lajmy. Jsou chladuvzdorné a dlouhověké.
	“SACATON”, citrumelo, kříženec Poncirus trifoliata x C. paradisi se používá pro rouby citroníků, grejpfrutu a tanžel. Nevýhodou je variabilita jeho semenáčů.
	C. SINENSIS OSBECK, Pomerančovníkové podnože srůstají dobře se všemi odrůdami. Pro tvorbu podnoží používáme semena z vybraných druhů a plodů. Semenáčky mívají často keřovitý vzrůst. U nás se dobře osvědčily semenáčky kubánských pomerančů. Pomerančovníky rostoucí na C. sinensis jsou vysoce plodné, plody mají vynikající chuť a kvalitu. Mají hladké oplodí a jsou lépe vybarveny. Granulace dužniny a opětné zezelenání u pomerančovníku “Valencia” se dostavuje později než na jiných podnožích. Pomerančovníkové .podnože mají dobrou afinitu se všemi druhy citrusů, až na kumkvaty, u nichž se neosvědčily. Vzhledem k mělkému kořenovému systému nesnášejí přísušek. V těžkých, nedostatečně drenážovaných půdách trpí hnilobou kořenů.
	SP (Speciální podnož) jediná původní česká podnož, kříženec C. ichangensis SWINGLE x “Tahitian”, kterou vytvořil Karel Urban za 10 let mravenčí práce. Má dobrou afinitu s citrusy, zákrskový růst, vhodná i pro bytové pěstování. Nastupuje brzy do plodnosti, chuť plodů je kyselá, dají se však konzumovat v čerstvém stavu. Ve zkoušce u pěstitelky Rozinkové řízkovanec podnože SP vyrostl do výše asi 25 cm za 4 roky, byl pěkně košatý a dvakrát již zaplodil. Do předčasné plodnosti jej přivedla pí Rozinková tím, že převrátila nádobu na bok a při zavlažování kropila jen větvičky rostliny, čímž pravděpodobně vzbudila pud sebezáchovy rostliny, která zakvetla a zaplodila. Zajímavě se projevila semena, z nichž většina byla nevyvinutých. Příště se bude muset tento úkaz prověřit cílevědomou kastrací a umělým opylením. Nebude na závadu, jestliže další pěstitelé vyzkoušejí stejný způsob umělého donucení semenáčků do brzké plodnosti u různých odrůd. SP netrpí fytoftórou ani klejotokem. Zatím se množí jen řízky.
	C. SUNKI HORT. ex TAN. zákrskovitý růst, přibližuje plodnost, na niž má příznivý vliv. Roste pomalu, je tolerantní k houbovým i virovým chorobám, málo odolný k nízkým teplotám. Doporučuje se pro pomerančovníky, grejpfruty a mandariny.
	“TROYER” a “CARRIZO” patří v Austrálii k nejrozšířenějším podnožím. Jde o křížence trifoliáty a pomerančovníku “Washington”. Vyšlechtěny byly. v Kalifornii r. 1909. Snášejí, právě tak jako pomerančovníky, lehčí písčitou půdu chudou na živiny. Plody roubovanců mají velmi dobrou kvalitu, zrají však poněkud později. Hodí se pro pomerančovníky a pro grejpfruty na bezvápenitých půdách. Grejpfruty jsou sladší, obsahují méně hořkých látek. Všechny rouby musejí být prosty exocortis. Není kompatibilní s citroníkem “Eureka”. Velmi dobře srůstají s citroníky “Lisbon” a “Villafranca”. Neosvědčil se ani pro kumkvaty. Semenáče mají přímý vzrůst s malým počtem obrostu. Proto se s nimi dobře pracuje. Produkují zdravé silné stromy, plody dobré kvality a dlouhé skladovatelnosti. Jsou poměrně chladuvzdorné. Tolerantní k fotyftóře a k háďátkům. Listy vykazují často symptomy nedostatku zinku.
	C. VOLKAMERIANA (PASQ.) TAN., výborná podnož, podporuje vzrůst a plodnost i velikost plodů. Kompatibilita dobrá, zlepšuje odolnost vůči gumóze. Je citlivá na xyloporózu, veinanation, woody gall a Phytophthoru citriphtoru. Tolerantní k tristéze, exocortis a chladu.
	C. WILSOMI TAN., dobrá podnož, snese až -10 °C, dobrá afinita. U pomerančovníku zvýšila plodnost o 15 % (Batumi).

Podnože z podčeledi Aurantioideae

Druhy všech skupin této podčeledi se staly objekty rozsáhlých pokusů pro jejich využití ke křížení nebo jako podnoží. Mnohé z nich jsou vhodné jako podnože pro citrusy a naopak, jiné jsou dobrými podnožemi pro jiné druhy této podčeledi. Protože k nám začínají pronikat některé u nás dosud nepěstované druhy, uvádím ve stručnosti zkušenosti, které shromáždil vedoucí šlechtitelský pracovník australského úřadu CSIRO Stephen R. Sykes.
	I když byly nebo stále ještě jsou prováděny pokusy a zkoušky se všemi druhy z podčeledi Aurantioideae, uvádím pouze ty, u nichž byly dosaženy určité pozitivní výsledky použitelné pro citrusy. Pro přehlednost seřazuji rostliny v abecedním pořádku bez ohledu na jejich zatřídění k jednotlivým shlukům (tribus).
	AEGLE; monotypický rod. Aegle marmelos má nasládlé, výživné chutné plody. Nepodařilo se získat hybridy s citrusy. Přesto však naroubovaný na citrusech dobře prospívá ve sklenících.
	ATALANTIA ( 11 druhů). Atalantia monophylla je vhodná k vzájemnému roubování (Citrus na Atalantii a opačně). Potíže jsou s počátečním pomalým růstem, i když srůstnost je dobrá.
	CITROPSIS (11 druhů), různé druhy dobře srůstají s citrusovými rouby, a naopak Patří k velmi dobrým podnožím. Citropsis gilletiana je vysoce odolný k tristéze a k háďátkům a velmi vhodný jako zdroj podnoží. Potřebuje však teplé pěstování.
	CLAUSENA (23 druhů). Čínská Clausena lansium i indická Clausena dentata var. dulcis produkují jedlé plody a byly použity jako podnože. Clausena dentata var. longipes snáší vápenitou půdu, kteroužto vlastnost by měla předávat i roubovancům. I ostatní druhy se osvědčily jako podnože.
	CLYENIA, monotypický rod. Clymenia polyandra, beztrnná rostlina s nasládlými plody se dá využít jako podnož.
	EREMOCITRUS, monotypický rod. Eremocitrus glauca soustřeďuje velký zájem pěstitelů pro velkou snášenlivost přísušku a silných veder. Za dormance snáší velmi nízké teploty a je méně citlivý na bór a zasolení jako citrusy, i když citrusy na něm naroubované mají vysoký obsah chloridů v listech. Komerčně. nebyl zatím využit.
	Je monoembryonický a semenáče jsou variabilní. Je značně odolný k hnilobě kořenů. 	Eremocitrus glauca má velmi dlouhé juvenilní stadium, ale jeho plody zrají rychle (asi 10 týdnů), kterážto vlastnost se přenáší i na roubovance. Jedlých plodů se užívá na marmelády nebo na výrobu kyselých šťáv.
	FERONIA (monotypický rod) a FERONIELLA (4 druhy). Citrusy se dají roubovat na druh Feronia limonia a na všechny druhy Feroniella, na nichž nastupují často brzy do kvetení a plodnosti. Roubovanci mají zákrskovitý růst a musejí být částečně chráněni před. mrazy.
	FORTUNELLA (4 druhy) je značně odolná k hnilobě kořenů. V juvenilním stadiu roste pomalu, má však schopnost vnést do roubu ranost vyzrávání. Kumkvaty se dobře roubují na trifoliáty i citrusy, ale samy se jako podnož příliš neosvědčily. Dají se využít pro zvýšení chladuvzdornosti roubů. Jejich juvenilní stadium je kratší než u citrusů.
	GLYCOSMIS (35 druhů) Glycosmis pentaphylla byla rovněž zkoušena jako podnož pro citrusy. Roub však po roce odpadl. Je třeba vyzkoušet jiné druhy.
	MERRILLIA (monotypický druh). Merrillia caloxylon kvete několikrát do roka. Je vysoce ceněna pro svůj vzrůst, pro nějž by měla být prozkoušena jako podnož pro citrusy.
	MICROCITRUS (6 druhů) roste v deštných lesích, ale i v suchých vnitrozemských oblastech. Microcitrus australis i M. australasica jsou chladuvzdornější než citroníky nebo lajmy. Jsou odolné k fytoftóře, snášejí přísušek, lehké zasolení a odolávají háďátkům (Radopholus similis).
	Mají krátké juvenilní stadium a časnou plodnost, kterou ovlivňují i roubovance, tak jako z odrůdy M. australis var. sanguinea mohou získat pigmentové zabarvení a vytvořit nové odrůdy.
	MURRAYA (11 druhů). Kříženci citrusů s Murrayou jsou slabí a zakrslí. Murraya paniculata je velmi ceněna pro velké květy a ozdobné červené plody. Snáší zavápněné půdy a háďátka. Citrusy na ní naroubované mají zákrskovitý vzrůst.
	SEVERINIA (6 druhů). Severinia buxifolia byla použita jako podnož. Rovněž tak Severinia disticha. Rouby měly zákrskovitý růst, ale dobře plodily. S. buxifolia odolává hnilobě kořenů a je tolerantní k zasoleným půdám s obsahem bóru. S. disticha je odolná k vysokému obsahu bóru, který škodí citrusům, v jehož listech hladinu bóru snižuje. S. linearis je tolerantní k přemokření. S. lanterbachu je tolerantní k obsahu vápníku, protože roste i na korálovém pobřeží.
	Severinie jsou citlivé na tristézu a nehodí se pro pomerančovníky. Severinie jsou monoembryonické a semenáčky jsou variabilní.
	SWINGLEA (monotypický rod). Swinglea glutinosa potřebuje teplou půdu, osvědčuje se dobře jako podnož pro citrusy, obzvláště pro lajmy. Roste dobře v písečnatém jílu a na vápencových půdách, jimž se dokáže přizpůsobit.
	TRIPHASIA (3. druhy). Triphasia spp. byla vyzkoušena jako podnož. Roubovanci s tmavě zelenými listy jsou však vesměs slabí a mají krátkou životnost.
	WENZELIA (9 druhů). Tento málo prozkoumaný druh by si zasloužil většího prozkoušení jako podnož pro citrusy.

Vhodné podnože:

C. AURANTIUM L. - bigarádie
C. LIMON (L.) BURM f. - citroník
C. LIMONIA OSBECK - rangpur
C. MYRTIFOLIA RAF.
OTAHEITE
C. SINENSIS OSBECK - pomeranč
SP - speciální podnož
C. VOLKAMERIANA (PASQ.) TAN. 
C. WILSONII TAN.
CITROPSIS
CLAUSENA
EREMOCITRUS
FERONIA LIMONIA
FERONIELLA
MICROCITRUS


