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Bogyós szaporítóanyagok és egyéb különlegességek, tápkockában és P9 
cserépben, 2020. tavasz- nyár 

 Az múlt szezonban több viszonteladó érdeklődött bogyós szaporítóanyagok iránt, ezért úgy 

döntöttünk, hogy elkezdünk forgalmazni pár érdekes bogyós és nem bogyós szaporítóanyagot, 

félkész állapotban. Ezeket az import növényeket még be kell cserepezni, konténerezni és utána 

lesznek eladhatók, de a vevőkör biztosan szeretni fogja a fajtákat! Az árakat a mennyiségek 

alapján adjuk, a rendeléseket így igazoljuk vissza. Az áru átvétel Albertirsán, vagy 

Dánszentmiklóson lehetséges, ez az egyeztetés után dől el. 

Normál, vesszőntermő 
málnák faj szín egyéb nyár P9 

Summer ChefR málna piros a legjobb íz, egészséges +   

Glen Ample (S) málna piros nagy, kerek gyüm., nincs sertetüske +   

Malling Promise málna piros erős, jó megjelenés +   

TulamagicR  Fruatfri(S) málna piros ízletes, nagy gyümölcs, erős növ. +   

Meeker málna piros életerős +   

SanibelleR málna piros egészséges, attraktív, sötétpiros +   

Willamette málna sötét  piros könnyen termeszthető, erős +   

Glen Coe málna lila egzotikus szín, nincs sertetüske +   

Black Jewel málna fekete egzotikus szín, van sertetüske +   

ValentinaR málna barack egzotikus szín, sokat terem +   

Groovy Jdeboer005R málna  sötétpiros sárga levél, piros bogyó +  

 

 

Black Jewel málna 
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Glen Coe lila málna P9-ben 

Sarjon termő, őszi málnák faj szín egyéb nyár P9 

PrimeberryR Autumn FirstR málna piros ízletes +   

PrimeberryR Autumn BelleR málna piros méretes, kevés sertetüske +   

Heritage málna piros erős, jó megjelenés +   

PrimeberryR Autumn ChefR málna piros nagy gyümölcs, kiváló íz +  

PrimeberryR Autumn SunR málna sárga nagy, sárga gyümölcsök +   

PrimeberryR Malling PassionR málna lila lila, egzotikus íz, egészséges +   

 

SchlaraffiaR fajták faj szín egyéb nyár P9 

SchlaraffiaR NibblemeR málna piros nagyon erős, rezisztens +   

SchlaraffiaR PlentifulR málna piros hosszú érés, tüskétlen +   

 

Szedrek faj szín egyéb nyár P9 

NavahoR The Big EasyR szeder fekete nagy gyüm., könnyű termesztés +   

NavahoR Big and EarlyR szeder fekete korai, nagy gyüm., kivél. télálló +   

NavahoR ArapahoR szeder fekete jó télálló, felálló, egészséges +   

NavahoR SummerlongR szeder fekete nagy termésmenny., egész nyáron  +  

AsterinaR szeder fekete nagy, édes +   

Loch Ness(S) szeder fekete nagy, korai, legjobb +   

Black Satin szeder fekete korai, nagy   +   

Dirksen Thornless szeder fekete tüskétlen, egészséges +   

Triple Crown szeder fekete nagy, egészséges +   

Oregon Thornless szeder fekete szép megjelenés, ízletes (dísz) +   

Polarberry szeder fehér! nagyon édes, szeder aromájú + 
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NavahoR SummerlongR szeder P9-ben 

 

NavahoR Big and EarlyR tápkockában 

Sarjon termő szedrek faj szín egyéb nyár P9 

DirettissimaR MontblancR szeder fekete a legkorábbi őszi érésű szeder +   

 

Rubus hibridek faj szín egyéb nyár P9 

Buckingham Tayberry málnaszeder sötétpiros jó ízú, kevés tüskével +  + 

„Szamóca-málna”  hibrid piros tüskétlen, kompakt, érdekes +   
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Buckingham Tayberry P9-ben 
 
 

Törpe bogyósok faj szín méret egyéb nyár P9 

LowberryR GoodasgoldR málna  sárga 100 cm>   +   

LowberryR Little Sweet SisterR málna  piros 100 cm> nagyon korai + + 

LowberryR Little Black PrinceR szeder fekete 100 cm> nagy termés + + 

LowberryR Little Blue WonderR áfonya kék 80 cm> ízletes +   

LowberryR Little Black SugarR f. ribiszke fekete 100 cm> édes, egészséges +   

 

 
LowberryR Little Black PrinceR 
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Áfonyák faj szín egyéb nyár P9 

PinkberryR Pink LemonadeR áfonya rózsaszín szín, ízletes +   

Bluecrop áfonya világos kék bőtermő, erős növés +   

Patriot áfonya világos kék korai, nagy +   

RekaR áfonya világos kék ízletes, korai +   

Sunshine Blue áfonya világos kék kompakt, szép megjelenés +   

Brigitta Blue áfonya világos kék kései, nagy +  + 

Blue DessertR áfonya sötét kék nagy gyüm., kései érés +  

Hortblue PoppinsR áfonya világos kék bőtermő, ízletes +   

Hortblue PetiteR áfonya világos kék kompakt, többször termő +   

BlueromaR áfonya kék legjobb íz, bőtermő +  

Buddy BlueR áfonya kék kései, a Pink LemonadeR porzója +  

BlautropfR áfonya világos kék különleges, kompakt, piros virág +   

 

        

        RekaR áfonya tápkockásan                         RekaR áfonya P9-ben 

 

 

Folytontermő szamóca faj szín egyéb nyár P9 

ParfumR Eternal LoveR szamóca piros aromás, folytontermő +   

Normál szamócák faj szín egyéb nyár P9 

ParfumR SchweizerherzR szamóca piros nagy, kemény ízletes +   

FreeclimberR szamóca piros nagyon édes, csüngő szam. +   

ParfumR BonneureR szamóca piros nagyon kései, nagyon édes, bőt. +   

mailto:palesitsfaiskola@gmail.com
http://www.palesitsfaiskola.hu/


PALESITS FAISKOLAI KFT.   PALESITS ZSOLT 
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.   30/ 557 3964 
Adószám: 13499510-2-13 
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com   PALESITS ZSOLTNÉ 
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu   70/ 211 1595 

6 
 

 

 

ParfumR BonneureR szamóca 

Feketeribiszkék faj szín egyéb nyár P9 

CassisimaR NevaR feketerib. fekete felálló, átlagos aroma +   

CassisimaR NoiromaR feketerib. fekete nagy bogyó, nagyon édes +   

CassisimaR BlackbellsR feketerib. fekete legcsodálatosabb, hosszú fürt  +   

CassisimaR Black MarbleR feketerib. fekete a legnagyobb bogyójú  +   

Titania feketerib. fekete klasszikus, egészséges +   

 

Pirosribiszkék faj szín egyéb nyár P9 

RibestR LisetteR pirosrib. piros egészséges, bőtermő, középérés +  

RibestR BabetteR pirosrib. piros korai, nagy, átlagos íz  +  

Jonkher van Tets pirosrib. piros klasszikus, erős +  

 

Fehérribiszke faj szín egyéb nyár P9 

RibestR BlanchetteR fehérrib. fehér fehér, korai, erős növekedésű + 
 White Versailles fehérrib. fehér klasszikus, régi fajta +  
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Köszméték faj szín egyéb nyár P9 

EasycrispR Lady SunR köszméte sárga kevés tövis, lisztharmat rez. +   

EasycrispR Captivator köszméte piros kevés tövis, ízletes, liszth. Rez. +   

CrispaR DarlingR köszméte fényes piros a legjobb ízű, nagyon édes +  

CrispaRGoldlingR köszméte mustársárga robosztus, édes, ízletes +  

CrispaR GreenlingR köszméte zöld nagy gyüm., ízletes, kellemes sav +  

EasycrispR Lady LateR köszméte piros nincs tövis, nagyon kései, sötét +  

Spinefree Red köszméte piros kevés tövis, lisztharmat rez. +  

Easycrisp
R 

Madame Sanssouci
R köszméte sötétpiros kései, liszth. toleráns +  

Hinnonmaki red köszméte piros klasszikus piros +  

Hinnonmaki yellow köszméte sárga klasszikus sárga +  

XeniaR Rafzuera(S) köszméte fényes piros nagy gyüm., korai érés, alig tüskés +  

 

           

      EasycrispR Captivator köszméte P9-ben                                       Issai mini kivi P9-ben 

Josta faj szín egyéb nyár P9 

Josta riszméte fekete különösen erős     + 

 

Különleges ribiszke faj szín egyéb nyár P9 

Black’n’RedR PremiereR pirosribiszke piros dekoratív piros lombszín érés után +   
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Mini kivik faj szín egyéb nyár P9 

Super Issai (Japsai) kivi zöld öntermékeny, télálló +   

Red Jumbo(termős) kivi piros korai érés, nyári metszés! +   

Fresh Jumbo (termős) kivi sötétzöld ízletes, erős +   

Super Jumbo  (termős) kivi zöld nagyméretű, bőtermő +   

Prince Jumbo (porzó) kivi - sok virágú, jó porzó +   

 

Normál kivik faj szín egyéb nyár P9 

Hayward kivi zöld klasszikus, október végétől érő +   

Jenny kivi zöld öntermékeny, 3-4 cm-s gyüm. +   

Tomuri kivi - pollen adó +   

 

Füge faj szín egyéb nyár P9 

GustissimoR PerettaR füge zöldes nagy gyüm., erős növ., fagy rez. +   

Brown Turkey füge barnás ismert, bárhol termeszthető +  

Desert King füge zöldes körte alakú, édes, fagyálló +  

 

 

GustissimoR PerettaR füge P9-ben 

Rebarbarák faj szín egyéb nyár P9 

Timpereley Early rebarbara zöld korai, bőtermő +   

Fultons Strawberry Surprise rebarbara piros- zöld szép megjelenés, egészséges +   

Livingstone(S) rebarbara zöld őszig szedhető! +  
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Wasabi faj szín egyéb nyár P9 

Wasabi „japántorma” zöld egynyári +  

 

Mézbogyók faj szín egyéb nyár P9 

Altaj mézbogyó kék korai, fagy rezisztens +   

Martin mézbogyó kék korai, ízletes +   

Duet mézbogyó kék erős növekedésű +   

 

 

Fialka mézbogyó P9-ben 

Goji faj szín egyéb nyár P9 

Sweet SuccessR goji bogyó nar. piros édes, egészséges +   

 

Articsóka faj szín egyéb nyár P9 

Große Grüne articsóka zöld nagy virág, egynyári +   

 

Fekete berkenyék faj szín egyéb nyár P9 

RubinaR f. berkenye fekete bőtermő, szép őszi színeződés +   

Viking f. berkenye fekete egészséges, szép őszi szín +   
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Goji bogyó P9-ben 

Bodzák faj szín egyéb nyár P9 

Haidegg 17 bodza feketés lila   +   

Black BeautyR bodza feketés barna   +   

 

 

Haidegg 17 
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Homoktövisek faj szín egyéb nyár P9 

Tytti (porzó) homoktövis   kompakt, jó porzó +   

Tarmo (termő) homoktövis narancssárga kompakt, bőtermő +   

 

 

Tarmo (termő)homoktövis 

Lampionvirágok (Physalis sp.) faj szín egyéb nyár P9 

Little Buddha Physalis narancs erős növés, nagy gyümölcs +   

Peter's Beste Physalis narancs nagyon édes, nagyon bőtermő +   

Fruttosa Physalis 
sárgás-
narancs termeszthető a mi klímánkon +   

 

Pepino faj szín egyéb nyár P9 

Pepino   sárgás-ibolya Különleges megjelenés +   

 

Édesburgonya faj szín egyéb nyár P9 

Beauregard  édesburgonya 
 

narancsos bőrszín, édes íz +   
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