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Az olasz Battistini Vivai ipari őszibarackoltvány kínálata
2021. tavaszra
Érdeklődés esetén a Palesits Faiskolai Kft. ad árajánlatot az oltványokra. A
behozatalt 100 db feletti tételeknél tudjuk megoldani, házi kerti igényeket nem
tudunk teljesíteni. Az oltványok behozatala előreláthatólag 2021. február
közepe- március eleje.
Ipari őszibarack fajták
Babygold 6
Babygold 9
Carson
Jungermann

érési idő
Redhaven + 20
Redhaven + 49
Redhaven + 6
Redhaven + 37

GF677
+
+
+
+

Az érési idő meghatározása a fajtaleírások országai szerint eltérőek, ezért inkább egy standard
fajtához, jelen esetben a Redhavenhez viszonyítva adják meg.

Az ipari őszibarackfajták rövid leírása:
Babygold 6 Nem védett fajta.
Fája erős növekedésű, rendszeresen és bőven terem. Virágzása közép idejű és erős. Érési
ideje közepes, a Redhaven után 20 nappal érik. Gyümölcsének mérete közepes, sárganarancssárga húsú, kemény állományú. Íze édes. Magvaváló.
Babygold 9 Nem védett fajta.
Fája közepesen erős növekedésű, termésmennyisége is közepes. Virágzása bő, közép
időben virágzik. Érése kései, Redhavent (42)-49 nappal követi. Gyümölcsének mérete
középnagy, narancssárga alapszínén pirossal csíkozott. Húsa sárga, magvaváló. Íze elég jó.
Carson Nem védett fajta.
Fája közép erős növekedésű, bőtermő. Virágzása bő, közép- kései. Érése közép idejű, a
Redhaven után 6 nappal érik. Gyümölcsei közepes méretűek, héjának alapszíne sárga, piros
fedőszínnel mosott. Húsa sárga és kemény. Íze jó.
Jungermann Nem védett fajta.
Közepes növekedési erélyű, bő, vagy közepes termésmennyiséget ad. Korai virágzású, de
érése kései, a Redhavent követi 37 nappal. Gyümölcsei nagyok, sárga héján piros fedőszín
mutatkozik. Jó ízű, édes és aromás.
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Az ipari őszibarackok alanya:
GF 677
Francia mandulabarack hibrid. A rá oltott fajták igen erős növekedésűek, nagyon jó
termőképességűek. Jól tűri a meszes, száraz talajokat is, nem érzékeny az újratelepítési
betegségekre, rezisztens a fonálférgekkel szemben. A dél-magyarországi és közép-dunántúli
termőhelyek bevált alanya.
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