
Broskvoně 
Cresthaven 
Doba sklizně: začátek září 

Velmi pozdní žlutomasá odrůda pravé broskve zrající 30 dnů po Redhavenu. Plody jsou pěkného 
vzhledu, středně velké až velké, kulovité až oválně kulovité, nesouměrné. Slupka je středně silně 
plstnatá, pevná. Základní barvu má žlutavě zelenou, z větší části. 
 

EarlyGlo 
Doba sklizně: konec července 

Mrazuvzdorná odrůda. Netrpí klejotokem. Zraje 10 dní před odrůdou Redhaven.  
 

Envoy 
Doba sklizně: polovina srpna 

Pozdní žlutomasá odrůda. Plod je velký. Dužnina pevná dobře odlučitelná od pecky, šťavnatá. 
Odolnost proti nízkým teplotám vysoká, proti kadeřavosti střední.  
 

Fairhaven 
Doba sklizně: srpen 

Méně náročná odrůda středně odolná mrazu a kadeřavosti. Pozdní žlutomasá odrůda, vhodná i 
do okrajových oblastí. Do plodnosti nastupuje velmi brzy, plodí intenzivně a pravidelně. Roste 
středně bujně s bohatým obrostem. Plod je střední až velký, kulovitý až oválný, slupka má žlutou 
barvu s výrazným červeným líčkem. Dužnina je žluté, navinule sladká, aromatická, dobře 
odlučitelná od pecky. Sklízí se 8-10 dní po odrůdě Redhaven. 
 

Favorita Moretiny 
Doba sklizně: začátek července 

Velmi raná odrůda. Dostatečně odolná vůči mrazům. Středně odolná vůči kadeřavosti. Vhodná 
pro pěstování v okrajových oblastech. Sklízí se 15 dní před odrůdou Redhaven.  
 

Flamingo 
Doba sklizně: srpen 

Pozdní, žlutomasá, odolná odrůda, jejíž plod je velký a kulovitý. Dužnina je žlutá, šťavnatá, 
rozplývavá, dobře oddělitelná od pecky. Chuť je sladká, navinulá, aromatická, dobrá.  
 

Harbrite 
Doba sklizně: ½ srpna 

Středně raná odrůda. Dužnina je žlutá, šťavnatá, snadno oddělitelná od pecky. Vhodná do všech 
oblastí. Odolná proti nízkým teplotám.  



 

Harbringer 
Doba sklizně: ½ července 

Velmi raná, žlutomasá odrůda, nenáročná na stanoviště. Plod je střední velikosti, dužnina nejde 
oddělit od pecky.  Stromy jsou odolnější proti mrazu ve dřevě, pupenech i květech. Odrůda 
vhodná i do chladnějších oblastí.  
 

Modřinka 
Doba sklizně: srpen 

Žlutomasá odrůda se sředně bujným růstem. Plody jsou střední až velké s oranžovožlutou 
dužninou. Dobře odlučitelná od pecky. Plodnost brzká. Vysoká odolnost proti mrazíkům, vhodná 
i do vyšších poloh. 
 

Redhaven 
Doba sklizně: první polovina srpna 

Patří mezi odrůdy samosprašné a velmi produktivní. Plody jsou žlutomasé, velmi šťavnaté, 
středně velké a na dospělých rostlinách velké, oranžově červené, výtečné, sladké chuti. Plně 
zralé plody jdou dobře od pecky a jsou vhodné k přímé konzumaci i ke zpracování. Značně 
plastická na stanovištní podmínky. 
 

Sunhaven 
Doba sklizně: přelom července a srpna 

Žlutomasá, raná odrůda. Plody jsou kulovité, velké. Mrazům odolává velmi dobře. Zraje 5-6 dní 
před odrůdou Redhaven. Plodnost vysoká čtvrtý rok po výsadbě. 
 

Tena 
Doba sklizně: začátek srpna 

Středně raná nektarinka. Plody jsou kulaté, žluté barvy s červeným líčkem. Dužnina není 
odlučitelná od pecky. Chuť je sladce navinulá, sladká a aromatická.  
 

Broskvoně diskovité 
Pan Tao Sendwich 

 

Platerica (bělomasá) 
Doba sklizně: konec července 

Samosprašná odrůda. Výborné šťavnaté placaté plody. Velká a pravidelná plodnost. Vyšší 

odolnost proti mrazu.  



 

Sendwich Gelb 
Doba sklizně: začátek srpna 

Samosprašná odrůda. Plochý, žlutomasý plod. Pravidelná plodnost. Vyšší odolnost proti mrazu.  

 

Broskvošvestka 
Melitopolski 
Doba sklizně: začátek srpna 

Středně velké šťavnaté plody. Vysoká plodnost. Velká odolnost proti mrazu. Vhodná do malých 
zahrádek.  
 

Plamcot 
Doba sklizně: začátek srpna 

Samosprašná odrůda s vysokou odolností proti mrazu. Velké šťavnaté plody, zraje na začátku 
srpna. Pecka je dobře oddělitelná. Ovoce je vhodné na kompotování. Dává vysoké výnosy.  
 

 


