
Broskvoně 
 

HARBINGER  

 
Růst: bujný 
Plodnost: raná, velká a pravidelná 
Zrání: 21 dnů před odrůdou 'Redhaven' 
Plod: Je středně velký. Slupka má slámově 
žlutou barvu, z větší části překrytou karmínově 
červenou barvou ve formě líčka. Dužnina je 
tmavě žlutá, dobré chuti, neodlučitelná od pecky. 
Odolnost: plody praskají. Proti napadení 
kadeřavostí broskvoní je odolná středně, v 
teplých a suchých oblastech bývají plody 
napadány padlím broskvoňovým, proti nízkým 
teplotám je odolnost vysoká i v květních 
pupenech. 
Poznámka: Je nenáročná na polohy i půdy. 
Velmi raná žlutomasá odrůda s atraktivními 
neotlačujícími se plody pro přímý konzum. 
 
 

 
 

 

FAVORITA MORETTINI  

 
Růst: silný 
Plodnost: velká 
Zrání: 15 dní před odrůdou 'Redhaven' 
Plod: Je velké. Slupka je silně plstnatá, středně 
dobře loupatelná. Základní barva je žlutá, kterou 
z větší části překrývá červené líčko. Dužnina je 
žlutá až oranžově žlutá, kolem pecky mírně 
červeně žilkovaná, slabě vláknitá, šťavnatá. Chuť 
sladce navinulá, aromatická, výborná. Pecka je 
odlučitelná od dužniny. 
Odolnost: Je dobře odolná proti mrazu, málo trpí 
klejotokem. Odolnost proti kadeřavosti je střední. 
Poznámka: Je vhodná do všech oblastí pro 
broskvoně, v okrajových oblastech na 
chráněných stanovištích. Plody jsou vhodné pro 
stolní použití. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: www.jirivyslouzil.cz 

Zdroj: www.jirivyslouzil.cz 

http://www.jirivyslouzil.cz/ovoce/images/Peach/Favorita_Morettini3.JPG


HARBRITE 

 
Růst: silný 
Kvetení: rané až středně rané 
Plodnost: středně až velmi velká 
Zrání: shodně s odrůdou ´Redhaven´ 
Plod: Je středně velký, elipsovitý, souměrný. 
Slupka středně plstnatá. Dužnina je žlutá, 
středně tuhá, nevláknitá, sladce navinulá až 
navinule sladká, dobrá až velmi dobrá. Pecka k 
dužnině nepřilnavá. 
Odolnost: citlivá na padlí broskvoňové, proti 
praskání plodů za deště vysoká odolnost, proti 
mrazu je ve dřevě i v květních pupenech 
poměrně velká, proti kadeřavosti je střední 
Poznámka: Pokud ji budeme pěstovat na 
kvalitních stanovištích s půdou s dostatkem živin 
i vláhy, plody budou chuťově zajímavější než 
odrůda ´Redhaven´. Ve srovnání s odrůdou 
´Redhaven´ tolik nepřeplozuje a zdravotní stav a 
vitalita stromů je lepší. Plody jsou dobře 
velikostně vyrovnané, velmi málo náchylné k 
opadu plodů před sklizní. Vzhledem k době 
dozrávání a otužilosti je vhodná do všech oblastí 
určených pro pěstování broskvoní.  

 
  

 
 

REDHAVEN 

 
Růst: silný 
Kvetení: samosprašná  
Plodnost: raná, pravidelná a vysoká 
Zrání: v první polovině srpna (od 5. – 10. 8.), 
středně raná 
Plod: Je středně velký s hmotností 180 g. Slupka 
je středně tlustá, jemně plstnatá, loupatelná. 
Dužnina je pevná, žlutá, jemně zrnitá, kolem 
pecky načervenalá. Chuť je dobrá aromatická. 
Netrpí otlaky.  
Odolnost: proti mrazu je v době květu vysoká, 
středně odolná k napadení kadeřavostí 
Poznámka: Je vhodná i do okrajových oblastí 
pěstování broskvoní.  
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HARKO  

 
Růst: silný až velmi silný 
Plodnost: raná, velká a pravidelná 
Zrání: středně raná, 7 dní po ´Redhaven´ 
Plod: Patří mezi nektarinky. Plody jsou malé až 
středně velké. Slupka je lysá. Dužninu má světle 
žlutou, středně tuhou, nevláknitou. Chuť navinule 
sladká, aromatická, vynikající. 
Odolnost: proti napadení kadeřavostí broskvoní 
střední, proti nízkým teplotám střední 
Poznámka: Tato nektarinka je jednou z nejméně 
náročných. Lze ji doporučit jak do teplých oblastí, 
tak do středně teplých na chráněná stanoviště.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
FLAMINGO  

 
Růst: středně bujný 
Plodnost: velká a pravidelná 
Zrání: 9 dnů po odrůdě 'Redhaven' 
Plod: Plod je velký. Slupka má základní barvu 
žlutou s červeným líčkem. Dužnina je žlutá, 
šťavnatá, aromatická, sladce navinulá, dobře 
odlučitelná od pecky. 
Odolnost: proti napadení kadeřavostí broskvoní 
je střední, proti nízkým teplotám také střední. 
Poznámka: Je méně náročná na stanoviště, 
půdy však vyžaduje dobře zásobené živinami a 
vláhou. Lze ji vysazovat i do okrajových oblastí 
na chráněná stanoviště. Pozdní žlutomasá 
odrůda pro přímý konzum i průmyslové 
zpracování.  
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CRESTHAVEN 

 
Růst: silný 
Plodnost: velmi velká 
Zrání: 30 dní po odrůdě 'Redhaven' 
Plod: Je středně velký až velký. Slupka je 
středně plstnatá, pevná. Dužnina je žlutá, kolem 
pecky mírně načervenalá, rozplývavá, velmi 
šťavnatá, sladce navinulá, aromatická, lahodná. 
Dužnina je odlučitelná od pecky.  
Odolnost: proti mrazu je vysoká, proti 
kadeřavosti je střední.  
Poznámka: Je vhodná do všech oblastí pro 
broskvoně.   
 

 
 

 
 
 

DIANA 

 
Růst: velmi silný 
Plodnost: velká, pravidelná 
Zrání: 35 dní po odrůdě 'Redhaven' 
Plod: Je velký. Slupka je více plstnatá, středně 
tlustá. Základní barva je zelenožlutá, na osluněné 
straně vytváří zářivě červené líčko. Dužnina je 
žlutá až oranžová, aromatické chuti, dobře 
odlučitelná od pecky. 
Odolnost: proti napadení kadeřavostí broskvoní 
nízká, proti nízkým teplotám střední. 
Poznámka: vyžaduje teplé polohy, půdy hlinité, 
dobře zásobené živinami a vláhou, nesnáší vyšší 
obsah vápna v půdě. 
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