ŐSZIBARACKFAJTÁK

ÉRÉS

GYÜMÖLCS

Springtime

igen korai
június közepe – vége

Mariska

korai
július közepe

kicsi 60 – 80 g
gyengén molyhos
kárminpiros fedőszín
húsa fehér, héj alatt pirosan erezett,
közepesen szilárd, maghoz kötött,
bőlevű, magja kicsi
középnagy 80 g
húsa fehér, bőlevű, éretten félig
magvaváló, jellegzetes zamatú, jó ízű
nagy – igen nagy 140 – 150 g
krémfehér alapon 50 – 70 %-ban pirossal
fedett
gyengén molyhos,
húsa fehér, mag körül piros, k9zepesen
szilárd, lédús, kiváló ízű, magvaváló
nagy 140 g
sárgásfehér, világospirossal mosott
durván molyhos,
húsa középkemény, magvaváló, bőlevű,
kitűnő ízű
nagy 120 – 140 g
gyengén – közepesen molyhos
fehér alapszíne 70 – 80 %-ban csíkozott,
piros fedőszínnel borított
húsa fehér, mag körül piros,
középkemény, magvaváló, jó ízű

FEHÉR HÚSÚ
FAJTÁK

Maria Bianca

Champion

Michelini

augusztus eleje

augusztus közepe – vége

szeptember közepe

SÁRGA HÚSÚ
FAJTÁK

Cresthaven

augusztus vége

korai
július közepe

Dixired

Early Redhaven

Redhaven

Springcrest

Suncrest

július közepe

július vége – augusztus
eleje

július eleje

nagy – igen nagy 150 g
közepesen vagy alig molyhos
fedőszíne 50 – 70 %-ban vörös
húsa sárga, mag körül vörös, szilárd
állományú, magvaváló, jó ízű
nagy 130 g
narancssárga héján 70 – 80 –%ban
intenzív piros fedőszín, éréskor
sötétbordóvá válik
húsa sárga, kemény, maghoz kötött
íze kellemes, savanykás - fűszeres
nagy 130 g
közepesen molyhos, piros csíkozott
húsa sárga, középkemény,
kevésbé savas, jó ízű fajta
félig magvaváló
nagy 130 g
sötétvörös fedőszín
húsa sárga, , mag körül vörös, közepesen
szilárd, magvaváló, finom ízű
közepes 80 – 100 g
gyengén molyhos, 70 – 80 %-ban
sötétpiros márványozottság
húsa sárga, csúcsnál pirosan erezett,
húsállomány szilárd, kiváló savas,
zamatos ízzel, éretten félig magvaváló

augusztus közepe

nagy 130 g
húsa sárga, mag körül pirosra színeződik,
szilárd állományú, harmonikus ízű,
magvaváló

augusztus közepe

nagy 140 g
húsa sárga, kemény, magvaváló, jó ízű
nagy 140 g
fehér húsú, kemény, félig magvaváló
nagy 140 g
szilárd állományú, magvaváló, kiváló ízű
húsa sárga, mag körül kissé pirosas,
kemény, magvaváló, kiváló ízű
középnagy 80 – 100 g
húsa sárga, félig magvaváló, jó ízű

NEKTARINOK

Andosa
Caldesi 2000
Fantasia
Flavortop
Weinberger

július közepe
augusztus vége
augusztus közepe
július közepe - vége

