Őszibarack fajták
Andosa
Nektarin őszibarack. Augusztus végén érik.
Gyümölcse nagy, gömb alakú, csúcsa bemélyedt,
sötétpiros márványozott. Húsa sárga, magva váló, jó
ízű.
Fája középerős növekedésű, középkorai virágzású,
bőtermő. A téli hideget tűri, lisztharmatra kevésbé
fogékony.

Babygold 6
Augusztus közepén, végén érik. Gyümölcse átlagosan
150g tömegű, gömb alakú, csúcsa elgömbölyödött.
Héja közepesen molyhos, bordópiros fedőszínnel.
Húsa narancssárga, szilárd, nem magvaváló, édes,
illatos, jóízű. Bőtermő. Befőtt készítésén kívül, friss
fogyasztásra is alkalmas.
Fája középerős növekedésű. A téli lehűlésekkel
szemben ellenálló.

Champion
Érési ideje: augusztus közepe. Termése nagy,
gömb alakú, héja erősen molyhos. Alapszíne
sárgásfehér, kis részén világospirossal mosott.
Húsa közepesen keméy, zöldesfehér, a mag körül
kissé pirosas, lédús, kitűnő ízű, magvaváló.
Rendszeresen, bőven terem. Virágai korán nyílnak.

Öntermékeny.

Őszibarack fajták
Cresthaven
Augusztus második felében érik. Gyümölcse nagy,
gömb alakú, csúcsa kissé bemélyedt. Héja közepes
mértékben molyhos. Húsa sárga, a mag körül vörös,
magvaváló. Fája középerős növekedésű. Téli
lehűlésekre kissé érzékeny. Virágai későn nyílnak.

Early Redhaven
Július végén érik. Rendszeresen és bőven terem.
Gyümölcse nagyméretű, kissé megnyúlt gömb
alakú. Héja közepesen molyhos, sárga, pirossal
csíkozott. Húsa sárga, közepesen kemény. Kevésbé
savas, inkább édes, jó ízű fajta. Félig magvaváló.
Öntermékeny.
Fája középerős növekedésű, szétterülő koronájú.
Kiemelkedő
fagytűrésű,
friss
fogyasztásra
alkalmas.

Redhaven
Július végén érik. Gyümölcse nagy, közepesen
molyhos, piros héjú, élénksárga húsú, magvaváló.
Bőtermő.
Fája középerős növekedésű, szétterülő koronájú.
A téli lehűlésekkel szemben ellenálló.

Őszibarack fajták
Remény
Július végén, augusztus elején érik.
Gyümölcse erősen lapított, elérheti akár a 10 dkgot is. Húsa fehér, a mag körül piros. Magvaváló. Ez
az
egyik
legzamatosabb
őszibarackfajta.
Öntermékeny.
Fája középerős növekedésű.

Springtime
Június végén érő korai őszibarack.
Gyümölcse kicsi, 65-80 gr-os, kissé megnyúlt,
felülete gyengén molyhos. Alapszíne zöldes-fehér,
kárminpiros fedőszínnel. Húsa fehér, a héj alatt
pirosan erezett, közepesen szilárd, duránci, bő
levű.
Fája erős növekedésű, jó termőképességű fajta.

Weinberger
Július közepétől végéig érik.
Gyümölcse középnagy, megnyúlt gömb alakú.
Felülete sárga alapon élénkpirossal fedett.
Húsa sárga, kemény, félig magvaváló.
Fája erős növekedésű.

