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Import kajszioltvány ajánlati lista, 2020. ősz
Fytos Faiskola (CZ)
Árak és fizetési feltételek: árajánlat kérés esetén mennyiségtől függően kalkulálunk
árakat és azok Vevők részéről való elfogadása után, 30% előleget kérünk befizetni.
Szállításkor a vételár hátralék kerül kifizetésre a Vevők részéről. Az oltványok
kérésre fizethetők Ft-ban is és EUR-ban is. A licence-díjakat az árba beépítjük.
Szállítás: várhatóan 2020. november első hetétől szállíthatók az oltványok,
Dánszentmiklósról, a hűtőházból. Minden vevőt a szállítás pontos idejéről előre,
telefonon értesítünk!
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Új fajta a fajtasorban!

Kajszi fajtaleírások, 2018. ősz
TsunamiR EA5016
Az Escande francia faiskola nemesítő műhelyéből került ki ez az extra korai fajta. Bejelentve a CPVOnál 2008/2803 számon van. Jelenleg a legkorábban érő kajszibarackfajta, képes az Aurora előtt érni
R
és a Springblush -t is 3-5 nappal előzi érésben. Érése az olaszországi Emilia Romagna tartományban
R
május 23-ra esik! Virágzása a Springblush -al együtt, az Orangeredet követően pár nappal történik.
Ausztriában a 2012-es fagyoktól sújtott évben termésátlaga az Orangered kétszerese volt. Átlag
súlya: 70-90 g. Könnyen szedhető fajta. Élénk narancssárga alapszínét 60-70 %-ban élénkpiros
fedőszín borítja. Húsa narancssárga, különösen édes, finoman fűszeres, kiegyensúlyozott ízű. Ebben
az érési időben egyedülállóan szállítható és pulton tartható. Fája közepesen erős, nagyon termékeny.
R
R
R
Pollenadói: Goldrich, Pinkcot , Sylred , Big Red ..

SamouraiR védett fajta.
R

R

R

A Tsunami és a Big Red között a Bhart (Orangered érési idejében érik. Korai fajta. Íze édes és
aromás. Narancssárga alapszínén, szép piros mosottság tűnik fel. Kiegyenlített méretű, általában
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AAA. Héja elég vastag, nem érzékeny a nyomódásra. PPV (szilvahimlő vírus) rezisztens. Elég korán
S
R
R
virágzik, a Tom Cot és a Big Red fajtákkal együtt. Nem öntermékeny, porzójának a Big Red és a
R
Flopria ajánlott.

R

Spring Blush®

Spring Blush
(Fotó: Palesits Zsolt)

Nemesítője B. Escande (F). Nagyon korai érésű fajta, érése az Aurorához közeli (0/+2 nap).
Gyümölcse kemény húsú, kiválóan utóérő. Annak ellenére, hogy korai érésű, gyümölcsei
fantasztikusan tárolhatók, akár 10 napot is kibír hűtőben! Héjának alapszíne narancssárga, élénkvörös
fedőszín borítja, felületének akár 60-70%-át is! Gyümölcsének átlagos súlya 60-80 g. Fája erőteljes
növekedésű.
Értéke a koraisága mellett a nagy termőképessége, és gyümölcsének kiváló minősége. Néha a
termesztőket megtéveszti korai és nagy fedőszín- borítottsága és emiatt idő előtt elkezdik a szedését,
R
így minősége elmarad a várttól és ez rontja a fajta hírnevét. Idegen termékenyülő. Pollenadói: Sylred ,
R
R
Pinkcot , Big Red .

Harogem®
A kanadai Harrow-i Kutató Intézet nemesítése. Július közepén érik, közepes gyümölcsméretű, csillogó
piros fedőszínű a narancssárga alapszínen. Közepes növekedési erély, felálló ágrendszer jellemzi.
Korán termőre fordul, öntermékeny. Virágrügyeinek téli fagyállósága nagyon jó. Általában
gombabetegségeknek is ellenáll.

Orangered ® Bhart
Ez a hatalmas gyümölcsű kajszifajta június végén-július elején érik, világos narancssárga színű,
fényes, sima héjú, kiváló ízű. Fája igen erős növekedésű, nem betegségérzékeny, jó termőképességű.
Érése elhúzódó, többmenetes szedés szükséges. Nem öntermékeny, porzó fajta feltétlenül szükséges
®
®
mellé: Harogem , Harlayne, Fantasme, Bergeron, Hargrand, Bergarouge vagy Goldrich.
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Bhart
(Fotó: Palesits Krisztina)

Július elején-közepén érő, egyöntetűen nagy gyümölcsű és kellemes ízű fajta, a friss piaci fajták
között a vezető helyet látja el. Nem betegség- érzékeny, középerős növekedésű, korán fordul termőre
és rendszeresen, sokat terem, a gyümölcsök egyszerre érnek be, nincs szükség sok menetes
betakarításra. Gyümölcse jó gyümölcshús- keménységű, főleg a napos oldalon intenzíven
narancspirosra színeződő, jól bírja a manipulálást és a tárolást. Sokat terem az egyéves vesszőkön,
®
ezért is jó a termőképessége. Részben öntermékeny, porzó fajtái, az Aurora, Hargrand és a Pincot
ültetésével azonban még biztosabbá tudjuk tenni a termésmennyiséget.

Adriana(S)
Lednicei (CZ) nemesítésű sharka vírus ellenálló új fajta. Fája közép erős növekedésű, kerek,
szétterülő koronával. Termékenysége közepes, vagy nagy. 3 nappal a Magyar kajszi előtt érik. Íze
nagyon jó, húsa kemény. Gyümölcs mérete közepes, 55 g átlagsúllyal. Első sorban friss piaci fajtának
ajánlják!

Big RedR
(Fotó: Palesits Zsolt)
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Big Red®

®

Nemesítője a francia B. Escande. Középkorai érésű fajta, mely a Pinkcot után mintegy 10 nappal
érik. Figyelemre méltó a termőképessége és gyümölcsmérete (85 g). Fedőszín-borítottsága nagyon
intenzív, 70-80%-os is lehet, élénk piros. Hűtőben akár 2 hétig is tárolható! Fáját rendszeresen
metszeni kell, ezzel tartható fenn az évenkénti nagy gyümölcsméret. Idegen termékenyülő.
R
R
R
Pollenadói: Pinkcot , Spring Blush , Aurora, Sweet Red .

Betinka(S)
Lednicei (CZ) nemesítés. Sharka-vírus ellenálló! Bőtermő, közép nagy- nagy gyümölcsméret jellemzi,
57 g átlagsúllyal. Húskeménysége kiemelkedő, íze nagyon jó, szép megjelenésű gyümölcs. Fája erős,
felálló ágrendszerrel. A Magyar kajszi után 2 nappal kezd érni. Elsősorban friss piacra ajánlják!

Bergeron
Augusztus elején-közepén érő, közepes méretű, kerek gyümölcsű, narancssárga alapszínű, piros
fedőszínű fajta. Fogyasztási érettségnél jó gyümölcshús-keménységű, leves, aromás gyümölcsű, de
kissé kiegyenlítetlenül érik, többszöri színelő szedésére van szükség. A fája jó betegség-ellenálló,
közép- vagy erős növekedésű és nagyon jó termőképességű, későn virágzik és öntermékeny, ez
biztosítja rendszeres és nagyon biztos terméshozási képességet. Mivel késői érésű, a szezon
nyújthatósága miatt is igen keresett, a nagykereskedelem egyik fő fajtája jelenleg.

Bergeron
(Fotó: Palesits Zsolt)
Hargrand
Kevéssel a Goldrich ® fajta után éri el szedési érettségét, Gyümölcse igen nagy, kellemes ízű,
teljesen magvaváló, kis magvú, narancspiros színű és nagyon jól tárolható, nehezen romló. Fája
középerős-erős növekedésű, jó termőképességű, részben öntermékeny (a Fantasme és Orangered
fajták megporzóként való ültetése növeli a termésbiztonságot). Feltétlenül szükség van
gyümölcsritkításra, különben leaprósodik, fája pedig legyengül és elöregszik!

FarbuzR
Védett fajta, cseh keresztezésből származik ( Farbaly x Big Red). PPV rezisztens, de nem mutat
tünetet rajta a Phytoplazma és a Pseudomonas sem! Nagyon ellenálló, a napégés sem jelenik meg a
piros fedőszínnel mosott gyümölcsön. Ajánlják a telepítését fertőzött területekre is. Jelenleg tesztelik
Franciaországban, Olaszországban, Ausztriában, Németországban és az USA-ban.10 nappal a
Bergeron után érik, hosszan szedhető, kemény húsállománnyal rendelkezik. Ebből adódóan, kiválóan
szállítható a gyümölcse.

Cernyj BarchatR
Fekete kajszi, a Krimi Kutató Állomás fajtája. (Oroszország.) Színében különleges, egyéb információt
még nem tudunk.

