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Az olasz GEOPLANT Vivai kajszioltvány választéka 2020. tavasz 
        
Érdeklődés esetén a Palesits Faiskolai Kft. ad árajánlatot az oltványokra! A behozatalt 100 

db feletti tételeknél tudjuk megoldani, házi kertekbe 1-2 oltványt nem tudunk behozni! 
 
 

kajszibarack alany  

fajták mirobalán 29C
R 

Pricia
R
 + 

Tsunami
R 

+ 

Wondercot
R 

+ 

Rouge Cot
R 

+ 

Lady Cot
R 

+ 

Playa Cot
R 

+ 

Kioto
R 

+ 

Farbaly
R 

+ 

Farbela
R 

+ 

Farlis
R 

+ 

 

      

Kajszifajták: 
 
Pricia

R
 IPS 

Nagyon korai érésű, francia fajtaújdonság. Közepes, vagy nagy növekedési erély jellemzi. 
Gyümölcse kissé szögletes, nagy, 50% fedőszín borítottságú. Húsa kemény, aromás. Jól tartható 
fán. Öntermékeny, főleg rövid termőrészeken terem jól. 
 

 
 

Pricia Carmingo
R
 

(Fotó: Palesits Zsolt) 
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Tsunami

®
 

Nemesítője B. Escande (F). Jelenleg a legkorábban érő kajszi fajta, 6-7 nappal a Springblush-t, 
de még az Aurorát is 3 nappal megelőzi érésben. E. Romagna tartományban az érésének 
kezdete: május 23. Gyümölcsei nagyok, 70-90 g/db. Harmónikus, jó ízű, kemény húsú. Könnyen 
szedhető. Fái középerős növekedésűek, félig felálló ágrendszerrel. 
Porzópárjai: Goldrich, Pinkcot, Sylred, Big Red. 
 
Wonder Cot

R
 cov Nemesítő: SDR Fruit LLC (USA). Egy nagyon korai érésű kajszi! 

Ez a fajta kiemelkedik koraisága, gyümölcs mérete, színe, hússzilárdsága és íze miatt a kajszi 
sorból. E mellett termesztési tulajdonságai is kiválóak. Öntermékeny, jó pollenadója a Tom Cot

R
, 

a Sunny Cot
R
 és a Magic Cot

R
. Koronája szétterülő, jó elágazódási képességű. Növekedési 

erélye jó, egyaránt terem rövid és hosszú termőrészeken. Jó hozamú, nagyon gyors érés 
lefutású. Érése nagyon korai, május 15- 18 körüli. Mérete 2A-3A, nagy. Alakja ovális. Héjának 
alapszíne fénylő narancssárga, helyenként kis pirosas mosottsággal. Hússzilárdsága nagyon jó. 
Jó ízű, leves, 10-11

o
 Brix. Nem reped, jól tárolható. 

 

Kioto
® 

150 fajta közül ez bizonyult a legjobb fagytűrésűnek osztrák kísérletek alapján: igen gazdagon, 
középkésőn virágzik és öntermékeny, emiatt igen korán fordul termőre, sokat és rendszeresen 
terem. A fagymentes években korán és erősen kell ritkítani a gyümölcsöket, különben 
elaprósodik. Gyümölcse középnagy, jó gyümölcshús- keménységű, világos narancssárga 
alapszínű, a napos oldalon, kb. a gyümölcs harmadáig piros fedőszínű, kellemes ízű. Kevéssel a 
Hargrand és a Magyar kajszi előtt vagy azokkal egy időben érik.  
 

 
 

Kioto
®

 

(Fotó: Palesits Zsolt) 
 
Playa Cot

R
 Cot International (F) fajta. 

Középkései, öntermékeny, bőtermő. Közepesen növekedési erélyű, felálló koronát nevelő fajta, 
jó regenerálódó képességgel. Rövid és hosszú termőrészeken egyaránt terem. Gyümölcs mérete 
2A-3A. Alakja ovális, kerekded. 30-50% piros fedőszín borítottságavan. Hús szilárdsága kiváló, 
jól tárolható, repedés ellenállósága is nagyon jó. Íze kiváló, édes (18

O
Brix), leves. 
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Rouge Cot

R 
(piros kajszi) Nemesítő: COT International, Franciaország. 

Öntermékeny, piros kajszi, ami ráadásul bőtermő is. Fái könnyen alakíthatóak, kivételes, mind 
ízben, mind színben! Koronája felálló ágrendszerű, közép erős növekedésű,termései zömét rövid 
termőrészeken hozza. Bőtermő. Több menetben kell szedni, először a korona tetejét, majd 
utoljára a korona belsejében lévő gyümölcsöket.A kajszi szezon közepén érik, Olaszországban 
június végén.Mérete 2A-3A. Alakja megnyúlt gömb. Húsa világos narancssárga, húskeménysége 
átlagon felüli. Étkezésre kiváló, édes (15o Brix), nagyon aromás. Nem repedés-érzékeny, ellenáll 
esőnek is és szélnek is. 3 hétig tartható hűtőtárolóban. 
 
Lady Cot

R
 

Nagy termőképességű, július elején érő fajta. Öntermékeny, nagy gyümölcsmérettel és szép 
fedőszín borítottsággal, kiváló zamattal. Fái középerős növekedésűek. 
 
Farbela

R 

Kiváló késői fajta (a Farbaly-val egyidőben érik). Öntermékeny, nagy gyümölcsű és jóízű. Fája 
erőteljes növekedésű, közepesen felfelé törekvő habitussal. Virágzási ideje közép-kései. A 
gyümölcs kúpos alakú, nagyméretű (a Faraliához hasonlóan), 30-50%-ban piros fedőszín borítja. 
Íze kellemes és aromás. Magvaváló, gyümölcshúsa szilárd. Eltarthatósága kiemelkedő, a 
gyümölcsök lassan érnek a fán. Termésmennyisége magas és folyamatos, a rövid és a hosszú 
termőrészeken is hoz gyümölcsöt.  
 
Farlis

R 

A Carmingo
R
 sorzat kései fajtája, amely jóval a Bergeron után érik. Középerős növekedési erély 

jellemzi.Öntermékeny.Gyümölcsmérete 2A/3A, kissé ovális. 30-40%-os a fedőszín borítottsága. 
16 Brix a cukortartalma éréskor, jó ízű. 
 
Farbaly

R
 – IPS 2437 – COV 

A védett Carmingo
R
 sorozat tagja. Öntermékeny, bőven virágzó fajta. 25-50%-os narancspiros 

fedőszín borítottság jellemzi az eliptikus gyümölcsöket. Termékenysége kiváló, gyümölcsmérete 
nagy. A kései kajszik választékát jó minőségű gyümölcseivel bővítheti! 
 
Kajszi alany: 
Myrobalan 29C

R 

Hajtásdugványozással és in vitro szaporított alany, mely erős növekedésű. Jól alkalmazkodik a 
különféle talajokhoz, nem igényes. Minden fajtával igen jó a kompatibilitása, közepesen 
sarjadzik. Őszibarack alanyként is használják Olaszországban.  
 

 
 

Myrobalan 29C merisztéma szaporítású alany 
(Fotó: Palesits Zsolt) 
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