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Magyar oltványok kínálata és árlistája, 2021. ősz 

Alma 

Az oltványok kizárólag szemzettek, 1 évesek, szabadgyökerűek. Átvételük 

Dánszentmiklóson lehetséges, ha előtte más egyeztetett helyszín nincs. Ezen a 

kínálaton kívül is igény esetén keresek oltványokat, mind magyar, mind a külföldi 

faiskolákban. Az almaoltványok nagyon érzékenyek, gyorsan kiszárad a gyökerük, 

ezért a szállítás csak burkoltan, vagy zárt autóban történhet! Ültetéskor alapos 

beöntözést, beiszapolást igényelnek. Az árakat a rendelt mennyiség függvényében 

adtuk meg! Eladási egység: 10 db (köteg). 

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 
 

alanyok árak/db 

Fajták klónok MM106 M26 M9 10-100 100-500 500< 

Gala BuckeyeR  
 

+ 1.600 1.500 1.450 

Golden ReindersR   + 1.400 1.200 1.150 

Red IdaredR 

 
  + 1.600 1.500 1.450 

Red JonaprinceR 

  
 + 1.650 1.450 1.350 

SuperchiefR Sandidge 
 

+ 
 

1.600 1.500 1.450 

 

 

Fajtaleírások: 
 

 
 

Gala Buckeye
R 
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Gala Buckeye
R 

Jelenleg az egyik legjobb nyár végi, őszi alma, a Gala fajtakör minden jó tulajdonságával fel van 
vértezve: jó íz, roppanó, bőlevű, szép sárga alapszín, nagyon nagy fedőszín borítottsággal. (akár 80 
% is lehet!) Ugyanakkor varasodás érzékeny és rendszeres, szisztematikus metszéssel lehet kivédeni 
nála az alternanciát. Fája erős növekedési erélyű, bőtermő. Augusztus végén érik. Jó pollenadói: 
Golden, Idared, Red Delicious fajták. 
 

 
 

Golden Reinders
R 

Golden Reinders
R 

Gyümölcse megnyúltabb az alapfajtánál, legjobb fajlagos termőképességű a jelenlegi Goldenek közül. 
Héja a perzselődésre kevésbé érzékeny. Korán termőre fordul, rendszeresen nagyon bőven terem. 
Más fajtacsoportok kiváló porzója. Fája ideálisan alakítható, középerős növekedésű.  Az Európai 
Unióban szabadalom védi a fajtát. 

 
Red Idared

R
 

Korán színeződő, szinte teljes fedőszín borítottságú, francia szelekció. Jonathán- típusú almafajta, a 
magyar fogyasztók egyik kedvelt fajtája. Gyümölcsei enyhén lapítottak, nagyok vagy igen nagyok. 
Élénkpiros mosott fedőszín jellemzi. Húsa fehér roppanó, savas aromájú. Október elején szüretelhető 
és nagyon jól tárolható. Fája középerős növekedésű, könnyen alakítható koronájú.  
Porzói: Golden, Jonathan, Gala. 
 
Wilton’s Red Jonaprince

R 

Jelenleg, talán a legfelkapottabb Jonagold mutáció. Rendszeresen és bőven terem. Korán szedhető, 
szeptember 3. harmadában, 90-95%-s élénk sötétvörös fedőszínnel. Héja nem túl viaszos, húsa 
kemény, jó cukor-sav arányokkal. Gyümölcse nagy, vagy nagyon nagy, enyhén megnyúlt gömb alakú. 
Mint minden Jonagold, triploid. Jó porzója lehet pl. a Golden Reinders

R
. Hosszan tárolható. Fája erős 

növekedés, nagy koronát nevel.  
 
Superchief

R 
Sandidge (Nemesítő: A. C. Winkel, USA) 

Nagyon bőtermő, spur növekedésű Red Delicious típusú fajta. (Gyengébb növekedésű még a Red 
Chiefnél is.) A Golden előtt érik 9 nappal. 190-200 g-os gyümölcsei szinte 100 %-os sötétpiros 
fedőszínnel borítottak. Íze édes, illatos, jó hússzilárdságú. Ez teszi lehetővé a hosszú tárolást, 
extenzív körülmények között (akár lakásban) is. A fajta növekedéséből adódóan M26 és MM106 
alanyokon szaporítják! Jó pollenadói a Golden Del. fajták. 
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Almaalanyok: 
 
M9 T337 
Holland almaalany szelekció, a legelterjedtebben használt almaalany Európában. Rajta a nemes 
korán termőre fordul, jól színeződik és kiváló termésmennyiséget nevel ki, intenzív körülmények 
között. Az oltványok magassága 2,0-3,0 m fajtától függően. Csak támrendszerrel lehet fáival ültetvényt 
létesíteni, megfelelő öntözőrendszerrel. 
 
M26 
Angol előállítású féltörpe almaalany, affinitása a fő fajtákkal jó. Az M9-nél 30-50%-kal nagyobb fákat 
ad. Tenyészterület igénye fajtától függően: 4- 8 m

2
. Az oltványok a kezdeti években gyorsan 

növekednek, de termőre fordulás után a növekedés lelassul. Egyedi támrendszert igényelnek a rá 
oltott fák. 
 
MM106 
Angol alany, fél-intenzív ültetvények igen jó alanya lehet. Vértetű rezisztens, gyökérgolyvára sem 
érzékeny. Kevés gyökér és tősarjat hoz. Talajokhoz jól alkalmazkodik. Tenyészterület igénye fajtától 
függően: 5-10 m

2
. Rajta a fák általában a 3. évben termőre fordulnak. Fái 3,5-4,5 m magasak is 

lehetnek. Gyökérzete az oltványokat szilárdan rögzíti a talajba, nincs a ráoltott fáknak támrendszer 
igénye. 
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