Magyar oltványok és bujtványok kínálata, 2020 ősz
Mogyoró és szelidgesztenye
Az oltványok kizárólag oltottak, 1 évesek, konténeresek. 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 oltványok
és a bujtványok nagyon érzékenyek, gyorsan kiszáradna a gyökerük, ezért
konténerben árusítjuk az anyagot. A szállítást zárt autóban javasoljuk! Ültetéskor
alapos beöntözést, beiszapolást igényelnek. Az árakat a rendelt mennyiség
függvényében adjuk meg!
Mogyorók

Mogyoró héjasan és tisztítva
Fajtaleírások:
Bollwilleri csoda (konténeres sarj)
Próbatermesztésre ajánlott, hazai szelektálású klón. Makkja nagy, kúp alakú, mag/bél aránya 50%.
Bokra erős növekedésű, korán termőre forduló és jó termőképességű. Idegen termékenyülő!

Bollwilleri csoda
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Bőtermő nagy (konténeres sarj)
Próbatermesztésre ajánlott, kései virágzású fajta. Korán termőre fordul, viszonylag kis bokrot nevel.
Makkja nagy, négyszögletes alakú, lapos pajzzsal. Igen jó termőképességű! Idegen termékenyülő!

Bőtermő nagy
Cosford (konténeres sarj)
Államilag elismert fő árufajta. Szeptember első felében érő, nagy makkú fajta, magbél aránya nem éri
el az 50%-ot. Bokra erős növekedésű, bokrait célszerű több fajtával együtt telepíteni, a kölcsönös
porzás végett.

Cosford
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Fehér Lambert (konténeres sarj)
Világszerte ismert és termesztett, csöves kopáncsú fajta. Korai érésű, makkja közepes méretű,
hosszúkás, domború pajzzsal. Nagyon jó ízű, könnyen törhető. Kései virágzású fajta! Idegen porzást
igényel!

Fehér lambert még éretlen, „csöves” termései
Fertile de Coutard („Barcelona”) (konténeres sarj)
Középkései érésű, nagy lapított gömb alakú makkal, kiváló minőségű terméssel. Bokra erős
növekedésű. Nagyon igényes a termőhelyre, hazánk melegebb és csapadékosabb vidékeire
ajánlható! Idegen porzást igényel!

Fertile de Coutard
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Tonda Romagna (konténeres, törökmogyoró törzsre oltott fácska)
Az egyik leggyakrabban ültetett ősi olasz fajta, főleg a dél-olasz Lazio régióban. Termése közép-nagy,
kerek, világosbarna.
Tonda Gentile (konténeres, törökmogyoró törzsre oltott fácska)
Az észak-olasz Piedmont régió legnépszerűbb fajtája.

Törökmogyoró törzsre oltott mogyorófajta

Szelidgesztenye éppen felnyíló termése
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Szelidgesztenye fajták:
Bouche de Betizac
Jelenleg a legígéretesebb, francia származású szelidgesztenye hibrid. Nagyon bőtermő,
gyümölcsmérete nagyon nagy, akár 20-22 g is lehet. Szeptember végén szedhető. Mint minden
Castanea sativa x Castanea crenata hibridre jellemzően jó az ellenálló képessége az endotiás
kéregrákkal szemben, növekedési erélye nem túl erős, intenzív ültetvényekben kiváló lehet.
Általánosságban a hibridek gyümölcsmérete és termőképessége nagyobb a magyar fajtákénál,
korábban érnek, egymást és az európai fajtákat is jól porozzák.

Maraval
Francia származású hibrid, nagy, mahagóni színű termésekkel. Szeptember végén érik, jól tárolható.
A legjobb pollenadója a hibrideknek és az európai fajtáknak. Burka könnyen eltávolítható, ritkán van
egy burokban két mag. Fája gyors növekedésű, szétnyíló koronát nevel.
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Marigoule
Szintén francia származású hibrid, fája közepes növekedési eréllyel bír, lassú növekedésű.
Szeptember végén érik. Gyümölcse közép- nagy, nagyméretű, jól tárolható. Burok eltávolítása
könnyű. Általában minden burokban csak egy mag van. Jó porzó. 4.-5. évben fordul termőre, évente
közepes termésmennyiséget ad. A Bouche de Betizac jó pollenadója.

Marsol
Közepes termőképességű, szeptember végén szedhető szelidgesztenye. Méretét tekintve a
legnagyobb, 25-29 g.
Precoce Migoule
Bőtermő, a legkorábban érő hibrid, szeptember közepétől szedhető. Gyümölcse közepes, 18-20 g.
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Bournette
Bőtermő, szeptember közepétől- végétől szedhető. Gyümölcsének mérete nagy, 15-17 g.

4 éves hibrid szelidgesztenye oltvány, Pölöskén

7

8

