
 

Редхейвън. Дървото е с умерен растеж. Цъфтежът 
е средно ран, цветовете са звънчевидни. Сортът е 
самоплоден. Изисква прореждане на завръзите. 
Плодовете узряват в края на юли – началото на 
август. Те са едри, кълбовидни. Кожицата е 
лимонено жълта, покрита отчасти или почти 
изцяло с червена окраска, средно овласена, отделя 
се от плодовото месо. То е жълто, нежно, сочно, 
топящо се, сладко-кисело, с много добър вкус. 
Костилката е едра, отделяща се. Плодовете са 
пригодни за консумация в свежо състояние и за 
преработка. 
 

 

Глоухейвън. Дървото е с умерен растеж и широко 
кълбовидна корона. Цъфтежът е средно ран, 
цветовете са звънчевидни. Самоплоден сорт. 
Притежава добра устойчивост на зимни студове. 
Плодовете узряват в средата на август. Те са едри, 
кълбовидни, симетрични. Кожицата е жълта, 
покрита почти изцяло с интензивно червена 
окраска, слабо овласена. Месото е жълто, слабо 
зачервено около костилката, сочно, топящо се, с 
отличен вкус. Костилката е едра, тъмна, отделяща 
се. Плодовете са подходящи за консумация в 
свежо състояние и за преработка. Устойчиви са на 
манипулация и транспорт.  
 

 

Крестхейвън. Дървото е с умерен до силен 
растеж. Цъфтежът е средно ран, а цветовете са 
звънчевидни. Сортът е самоплоден, сравнително 
устойчив на зимни студове. Плодовете узряват в 
края на второто десетдневие на август. Те са едри, 
кълбовидни, слабо несиметрични. Кожицата е 
покрита 50 – 60 % с червена окраска, слабо 
овласена. Плодовото месо е жълто, сочно, умерено 
сладко, слабо кисело с много добро качество. 
Костилката е средно едра, отделяща се. Плодовете 
са подходящи за консумация в свежо състояние, за 
преработка в компоти и нектари. Имат добра 
транспортабилност. 
 

 

Файет. Дървото е силно растящо, много родовито. 
Цъфтежът е средно ран и обилен, а цветовете са 
розовидни. Сортът е самоплоден. Плодовете 
узряват в края на август – началото на септември. 
Те са едри, кълбовидни. Кожицата е жълта 
покрита почти изцяло с размита червена окраска, 
слабо овласена. Плодовото месо е жълто, умерено 
плътно, сочно, приятно на вкус. Костилката е 
средно едра, отделяща се. Плодовете са 
подходящи за консумация в свежо състояние и за 
преработка в компоти и нектари. Устойчиви са на 
манипулация и транспорт. 



 
 

 

Хале. Дървото е с умерен растеж. Цъфтежът е 
средно ран, а цветовете са звънчевидни. Сортът е 
самобезплоден и изисква чуждо опрашване. 
Плодовете узряват в края на август. Те са много 
едри. Кожицата е жълта, отчасти покрита с 
размита червена окраска, слабо овласена, не се 
отделя от плодовото месо. То е жълто, сочно, 
умерено меко, сладко, приятно на вкус. 
Костилката е едра, отделяща се. Плодовете са 
подходящи за консумация в свежо състояние и за 
преработка в компоти и нектари. Издържат добре 
на манипулация и транспорт. 
 
 

 

Съмърсет. Дървото е умерено до силно растящо, с 
кълбовидна корона. Цъфтежът е средно ран до 
ран, а цветовете са розовидни. Самоплоден сорт, с 
много добра родовитост. Плодовете узряват в края 
на септември – началото на октомври. Те са едри, 
слабо несиметрични. Кожицата е дебела, бледо 
жълта, покрита отчасти с червена окраска, 
овласена с дребни и фини власинки, не се отделя 
от плодовото месо. То е светло жълто, меко, 
кисело-сладко, с добър вкус. Костилката е средно 
едра, отделяща се. Плодовете са подходящи за 
консумация в свежо състояние и за преработка в 
компоти и нектари. Издържат добре на транспорт. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Индипендънс. Дървото е с умерен растеж. 
Цъфтежът е средно ран, а цветовете са розовидни. 
Сортът е самоплоден, с много добра родовитост. 
Плодовете узряват през първото десетдневие на 
август.Те са средно едри, с овална форма. 
Кожицата е покрита изцяло с карминено червена 
окраска. Плодовото месо е светло жълто, сочно, 
кисело-сладко, с много добър вкус. Костилката е 
средно едра, отделяща. Плодовете са подходящи 
за консумация в свежо състояние и за преработка. 
 
 

 

Фантазия. Дървото е умерено до силно растящо, 
родовито. Цъфтежът е ран, а цветовете са 
розовидни. Сортът е самоплоден. Плодовете 
узряват през второто десетдневие на август. Те са 
едри, овални. Кожицата е покрита частично с 
размита червена окраска. Плодовото месо е жълто, 
сочно, сладко, слабо кисело, с добър вкус. 
Костилката е едра, отделяща се. Плодовете са 
подходящи за консумация в свежо състояние и за 
преработка. 
 
 

 

Голденгранд. Дървото е с умерен растеж. 
Цъфтежът е средно ран, а цветовете са розовидни. 
Сортът е самоплоден, с добра и редовна 
родовитост.  
Плодовете узряват през третото десетдневие на 
август. Те са много едри. Кожицата е лъскава, 
покрита с карминено червена окраска. Плодовото 
месо е жълто, меко, топящо се, сочно, с много 
добър вкус. Костилката е едра, отделяща се. 
Плодовете са пригодни за консумация в свежо 
състояние и за преработка. 

 


