Magyar oltványok kínálata és árlistája, 2020 ősz
Mandula
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. A mandula oltványok 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!
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(Fotó: Palesits Zsolt)
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Budatétényi 1
(Fotó: Palesits Zsolt)
Budatétényi 1- félpapírhéjú fajta
Táj fajta szelekció. Korai érésű, jellegzetes félhold alakú termése nagy, bélaránya közepes, 47-56%.
Fája erős növekedésű, előbb szétterülő, később csüngő ágrendszerrel. Termőképessége jó, nem
javasolt a gépi rázásra a fajta. Pollenadói: Budatétényi 70, Tétényi kedvenc, Tétényi bőtermő.

Budatétényi 70
(Fotó: Palesits Zsolt)
Budatétényi 70 – papírhéjú fajta
Tájfajta szelekció. Középérésű, lándzsa alakú termése kicsi, de papírhéjú. A magyar fajták közül a
legnagyobb a mag- bél aránya, 65-72%. Fája kezdetben középerősen, később gyengén nő, szabályos
kúp koronát nevel. Termőképessége közepes, középidőben virágzik. Pollenadói: pl. Tétényi kedvenc,
Tétényi bőtermő, Budatétényi 1. Gépi rázásra is alkalmas!
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Ferragnes
Nem védett fajta. Közép kései érésű, spanyol eredetű fajta. Fája erőteljes növekedésű, nagy
hozammal. Mind a gyümölcs megjelenése, mind a mérete érdekes. Nem öntermékeny, szüksége van
idegen porzásra. Ajánlott porzói a Tuono és a Genco. Különlegessége, hogy egy termésben szinte
mindig csak egy mag van. Virágzása közép kései. Termés érése szeptember 1-2. dekádjára tehető,
olasz tapasztalatok szerint. Termés héja kemény, közép kemény. Termése nagyméretű, nagyon
mutatós. Magja nagyon jó ízű.

Supernova
Nem védett fajta. Közép kései, öntermékeny mandulafajta. Általában nagyon bőven és rendszeresen
terem. Termésében átlagosan 10-20% az iker magvak aránya. Érzékszervi bírálatokon is jól szerepel.
Fája átlagos erősségű, de nagyon termékeny. Virágzása kései, termés érése közép kései, olasz
tapasztalatok szerint szeptember 1. dekádjában érik. Terméshéja kemény, félkemény, enyhén
hegyes, elég nagy. Magja világosbarna héjú, enyhén gyűrött felülettel. Jó ízű.

Supernova
(Fotó: Palesits Zsolt)

Tétényi bőtermő
(Fotó: Palesits Zsolt)
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Tétényi bőtermő – félpapírhéjú fajta
Középérésű fajta, termése megnyúlt, hengeres, csúcs elhegyesedő. Bélaránya átlagon felüli, 46-50%.
Vastag burka miatt kandírozásra is kiválóan alkalmas. Fája középerős növekedésű, gömb koronájű,
elsűrűsödésre hajlamos. Középkései időben virágzik, bőtermő. Pollenadói: Tétényi rekord, Tétényi
kedvenc, Budatétényi 1 és 70.

Tétényi kedvenc
(Fotó: Palesits Zsolt)
Tétényi kedvenc – papírhéjú fajta
Középidőben virágzik és érik, termése telt, hengeres. Papírhéjú. Bélaránya nagy. Fája gyengén nő,
szétterülő koronát nevel, ritka ágrendszerrel. Bőtermő, jól rázható. Pollenadói: pl. Tétényi bőtermő,
Budatétényi 1 és 70.

Tétényi keményhéjú
(Fotó: Palesits Zsolt)
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Tétényi keményhéjú – keményhéjú fajta
Korai érésű, nagy, lapított kerekded terméssel. Magbél aránya 26-30%, elég alacsony. Fájának
növekedési erélye átlag alatti, szétterülő koronát nevel. Nagyon bőtermő, késői virágzása ellenére,
korán érik. Porzói: pl. a Tétényi rekord és a Tétényi bőtermő.

Tétényi rekord
(Fotó: Palesits Zsolt)
Tétényi rekord –félpapírhéjú fajta
Középnagy termése lándzsa alakú. Bélaránya közepes. Későn virágzik és érik, éretten jól rázható.
Fája középerős növekedésű, felfelé törő, kúp alakú koronával. Jó termőképességű. Pollen adói: pl.
Tétényi kedvenc, Tétényi bőtermő.

Tuono, július elején, még a fán
(Fotó: Palesits Zsolt)
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Tuono
Nem védett fajta. Olasz eredetű, nagyon bőtermő, gyorsan termőre forduló fajta. Többek szerint a
Supernovvával „közeli rokonságban” van. Széles körben az egyik legfontosabb öntermékeny fajtának
tekintik. Fája elég erős növekedésű, jól bírja a hideg hatást is. Kései virágzású, mégis egyike a
legkorábban érő manduláknak. Kiváló termésmennyisége mellett egész jó íze is van.

Mandula alanyok:
Keserűmandula
Magyarországon általánosan használt magoncalany. Karógyökér fejlesztésre hajlamos, ezért a
gyököcskéket magvetéskor vissza kell csípni. Így, gyökér- elágazásra lehet késztetni az állomány
nagy részét. Gyökérgolyvára, fonálférgekre érzékeny, tömör, vizes talajokon Phytophtora és
Verticillium érzékeny.

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.

GF677 merisztéma szaporított alany
(Fotó: Palesits Zsolt)
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