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Az olasz Vivai F.LLi ZANZI s.s. kajszioltvány választéka 2022. tavaszra 
        

Érdeklődés esetén a Palesits Faiskolai Kft. ad árajánlatot az oltványokra! A behozatalt fajtánként 
100 db feletti tételeknél tudjuk megoldani, házi kertekbe 1-2 oltványt nem tudunk behozni! Néhány 
új fajtánál meghatározzák a minimálisan vehető mennyiséget, db-ban, vagy ha-ban. Nem adhatnak 
ki kevesebb mennyiséget. Ugyanígy ragaszkodhatnak a közvetlen vevőnek történő kiszámlázáshoz 

is. Az oltványokat be tudjuk ezen a módon is hozni, de az EKÁER- ügyintézést a vevőknek 
egyénileg kell intézni, az oltványok árát előre el kell utalni az olasz faiskolának. 

 

Nemesítő Kajszi 2021/2022 Érési idő (Emilia Romagna) Mir. 29C int. GF677 

PSB MIKADO-cov @ 15.máj +   

COT MAYA COT - cov 15.máj +   

IPS PRICIA** @ 20.máj +   

ESC TSUNAMI §  25.máj +   

GUAL LUNAFULL $   30.máj + + 

CRPV NIROSA 1 @ 30.máj +   

IPS RUBISTA' ** 05.jún +   

ESC PINKCOT §  05.jún +   

CRPV NIROSA 2 @ 05.jún +   

PSB FLOPRIA-cov  09.jún +   

CRPV ARIEL 15.jún +   

EUROP ORANGE RUBIS @ 15.jún + + 

COT ROUGE COT - cov @ 15.jún +   

PSB BOLERO-cov (HB278-104) @ 20.jún +   

ESC KIOTO §  22.jún +   

CRPV ALISSA 23.jún +   

UNIBO ORANGE TWINS (FRENA) @ 25.jún +   

COT DELICOT-cov (Delice Cot) @ 25.jún +   

IPS RUBELY - RUBYNGO * @ 26.jún +   

COT LADY COT @ 29.jún +   

  PORTICI  30.jún +   

CRPV PETRA @ 05.júl +   

COT SWIRED 08.júl +   

IPS FARALIA** @ 15.júl +   

PSB MILORD-cov @ 30.júl +   

IPS M 21 512* 03.aug +   

IPS FARTOLY** @ 05.aug +   

IPS FARBELA** @ 08.aug +   

IPS M26288* 10.aug +   

IPS FARBALY** @ 10.aug +   

IPS FARLIS** @ 20.aug +   
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Jel magyarázat: 

 
@ öntermékeny fajta 

   

 
* Royalty € 4.000,00/ha  Red Premium 

  

 
** Royalty € 2.500,00/ha  

 
*** + € 3,00/oltvány 

   

 
# + € 2,50/oltvány 

   

 
§ + € 2,00/oltvány 

   

 
*** Royalty € 3.000,00/ha 

    

      
Az árajánlatot EUR-ban adom meg, de fizetni lehet Ft-ban is, az aktuális MNB középárfolyam szerint. 

Az oltványokat fajta és alany kombináció szerint 10-vel kötegelik, a rendelést csak így tudom 

elfogadni!  

A táblázatban a pirossal jelzett fajták közel 100%-ban piros fedőszínnel borítottak, fél ha-nál kisebb 

mennyiséget fajtánként nem tudok importálni belőlük.  

 
 

Kajszifajták leírása: 
 
Az előző években már importált fajtákat kiemeltem félkövér, döntött betűkkel. Ezeknek a 
fajtáknak készítettem el a rövid fajtaleírását. 
 

 
 

Mikado
R
- cov, öntermékeny, extra korai kajszi 

(Fotó: Palesits Zsolt) 
Mikado

R
- cov 

Nemesítője a PSB Produccion Vegetal (E). Nagyon erős növekedésű, félig nyitott korona habitusú fajta. 
Korán virágzik (nálunk nem előny!), öntermékeny. Érési ideje a Pinkcot

R
 előtt 20 nappal (extra korai), előzi 

a Tsunami
R
 és Pricia

R
 fajtákat is. Mérete 2A, világos piros fedőszín borítja a fényes narancsos alapszínt. 

Kissé hosszúkás gömb alakú. Nagyon jó ízű, kiegyenlített sav- cukor aránnyal, kemény húsállománnyal. 
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Maya Cot
R
- cov 

(Fotó: Palesits Zsolt) 
Maya Cot

R
- cov 

Védett fajta! Nemesítője a Cot International (F). Fája erős növekedésű, félig nyitott koronával. Korai 
virágzású, nem öntermékeny, mégis bőtermő. Extra korai érésű, a Mikado

R
-val együtt érik. Csodálatos 

megjelenésű, ovális alakú, héján enyhe piros mosottsággal. Mérete a korai fajták között jó. Húsa kemény, 
nagyon jó ízű. 

 
Pricia Carmingo

R
 IPS 

Nagyon korai érésű, francia fajtaújdonság. Közepes, vagy nagy növekedési erély jellemzi. Gyümölcse kissé 
szögletes, nagy, 50% fedőszín borítottságú. Húsa kemény, aromás. Jól tartható fán. Öntermékeny, főleg 
rövid termőrészeken terem jól. 
 
 
 

 
Pricia Carmingo

R
 

(Fotó: Palesits Zsolt) 
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Tsunami
®

 

Nemesítője B. Escande (F). Jelenleg az egyik legkorábban érő kajszi fajta, 6-7 nappal a Springblush-t, de 
még az Aurorát is 3 nappal megelőzi érésben. E. Romagna tartományban az érésének kezdete: május 23-
25. Gyümölcsei nagyok, 70-90 g/db. Harmónikus, jó ízű, kemény húsú. Könnyen szedhető. Fái középerős 
növekedésűek, félig felálló ágrendszerrel. 
Porzópárjai: Goldrich, Pinkcot, Sylred, Big Red. 

 
Nirosa 1

R
  

Korai kajszibarackfajta, ami a PinkcotR előtt 1 héttel érik. Öntermékeny. Alakja kissé megnyúlt gömb, 
nagyon jó ízű, aromában gazdag. Héjának az alapszíne sárga, 40%-ban világos piros fedőszínnel borított.  
 

 
 

Nirosa 1 
(Fotó: Palesits Zsolt) 

 
 
Rubista

R
 

A Pinkcot
R
-tal együtt érő fajtaújdonság. Nemesítője Marie-France BOIS (F). 

Fája közepes növekedési erélyű, felálló ágrendszerrel. Gyümölcse hosszúkás gömb, csillogó piros 
fedőszínnel. Gyümölcse jó ízű, aromás. Bőtermő. Öntermékeny, rövid és hosszú termőrészeken is jól 
terem. 
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Rubista

R 

(Fotó: Palesits Zsolt) 
 

 

Pinkcot
® Copty 

(Fotó: Palesits Zsolt) 

Pinkcot
®

 Copty  

Kevéssel az Orangered előtt érő, középkései és igen elhúzódó virágzású, gyümölcsminőségét és a 
gyümölcs kinézetét tekintve az Orangered-hez hasonló fajta, de sokkal többet és biztosabban terem. 
Gyümölcse nagyméretű, kb. 20%-kal nagyobb, mint az Orangered gyümölcse, világos narancssárga 
alapszínű piros fedőszínnel, kellemes ízű, kevesebb cukrot és több savat tartalmaz, így aromásabb. Fája jó 
ellenállóképességű, erős növekedésű, az egyéves vesszőkön is gazdagon virágzik. Részben öntermékeny 
és alternanciára nem hajlamos. A megfelelő gyümölcsméret eléréséhez a termésritkítás feltétlenül kell! 
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Nirosa 2 
(Fotó: Palesits Zsolt) 

Nirosa 2
R
  

Középkorai fajta, melynek érése a Pinkcot
R
-tal esik egybe. Öntermékeny. Alakja szabályos gömb, jó ízű, 

édesebb a Nirosa 1
R
-nél, de kevésbé aromás. Héjának alapszíne sárga, 70%-ban piros fedőszín boríthatja.  

 

Flopria
®

-cov A spanyol PSB fajtája. 

Fája erős, közepesen felálló koronával. Bő virágzású, öntermékeny. Érése középkorai, 25 nappal előzi a 
San Castrese fajtát. Gyümölcs mérete: AA-AAA. Kerek, enyhén hosszúkás, attraktív színnel. Repedés 
rezisztens! Jó ízű és jó beltartalmú, kemény húsú. 
 
Ariel

R
                                                                                                             ÚJDONSÁG! 

2004-s keresztezés. Nemesítő Daniele Bossi (Milánói Egyetem) és Stefano Foschi (CRPV). Öntermékeny 
közép kései érésű fajta. Bőven virágzik. Fája közép erős növekedésű, félig felálló habitussal. Főképpen 
rövid termővesszőkön, de hosszú termővesszőkön is terem. A Kioto

R 
(vagy a Gönci magyar kajszi) előtt 8 

nappal érik. Gyümölcse nagyméretű, hosszúkás alakú. Héja sárga, narancssárga, 30%-ban piros 
fedőszínnel mosott. Hosszan fán tartható! Magvaváló. Rendszeresen terem, jól tartja az érési idejét. Kiváló 
ízű, aromás húsú, a héj alatt enyhén savas. Különböző termőhelyekhez jól adaptálódik. PPV-rezisztens! 
Szabadföldi termesztésre, de akár fólia alatti termesztésre is ajánlott! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


PALESITS FAISKOLAI KFT.     PALESITS ZSOLT 

H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.    30/ 557 3964 

Fax: 53/ 371 504 

E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com         

Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu       

 

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi eng. szám: 78/2005 

Növény egészségügyi reg. szám: HU 1321406174 

 7 / 12 

 

 
 

Ariel
R
 

 

Rougecot
R

 (N
o

 2011-72 (COV)) Nemesítő: COT International, Franciaország  

Öntermékeny, piros kajszi, ami ráadásul bőtermő is. Fái könnyen alakíthatóak, kivételes, mind ízben, mind 
színben! Koronája felálló ágrendszerű, közép erős növekedésű, termései zömét rövid termőrészeken 
hozza. Bőtermő. Több menetben kell szedni, először a korona tetejét, majd utoljára a korona belsejében 
lévő gyümölcsöket. A kajszi szezon közepén érik, Olaszországban június végén. Mérete 2A-3A. Alakja 
megnyúlt gömb. Húsa világos narancssárga, húskeménysége átlagon felüli. Étkezésre kiváló, édes (15

o
 

Brix), nagyon aromás. Nem repedés érzékeny, ellenáll esőnek is és szélnek is. 3 hétig tartható 
hűtőtárolóban. 
 

 
 

Kioto
®

 

(Fotó: Palesits Zsolt) 
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Kioto
® 

150 fajta közül ez bizonyult a legjobb fagytűrésűnek osztrák kísérletek alapján: igen gazdagon, középkésőn 
virágzik és öntermékeny, emiatt igen korán fordul termőre, sokat és rendszeresen terem. A fagymentes 
években korán és erősen kell ritkítani a gyümölcsöket, különben elaprósodik. Gyümölcse középnagy, jó 
gyümölcshús- keménységű, világos narancssárga alapszínű, a napos oldalon, kb. a gyümölcs harmadáig 
piros fedőszínű, kellemes ízű. Kevéssel a Hargrand és a Magyar kajszi előtt vagy azokkal egy időben érik.  
 
 

 
 

Alissa
R 

Alissa
R
                                                                                                               ÚJDONSÁG! 

2002-s keresztezésből származó fajta. Nemesítő Daniele Bossi (Milánói Egyetem) és Stefano Foschi 
(CRPV). Későn és sokat virágzó fája középerős növekedésű, felálló koronaágakkal. Rövid és hosszú 
termőrészeken is terem. Közép kései érésű, a Kioto

R
 után 10-12 nappal érik. Gyümölcs nagy, hosszúkás 

alakú. Héja sárga-narancssárga, 20-30%-ban piros fedőszínnel mosott. Magvaváló. Egységesen érik, 
érésekor húsbarnulás nem tapasztalható. Kiváló ízű, nagyon aromás, kevés savval. Hosszan fán tartható. 
Észak Olaszországban július elején érik. PPV-rezisztens! Friss piaci felhasználása mellett kiválóan 
feldolgozható (juice, jam, …) 
 
Delicot-cov (Delice Cot

R
) (Infel 14219) 

A Delice Cot egy öntermékeny fajta, a Flavor Cot-tal megegyező érési idővel. Különleges gránátvörös szín 
borítja a gyümölcs felszínének körülbelül 50%-át. A gyümölcshús nagyon édes és lédús, 16° Brix értékkel.  
 
Rubely

R
 Officiel- Rubyngo

R
 

A Kioto
R
 után 6 nappal érő fajtaújdonság. Nemesítője Marie-France BOIS (F). Licence-adója: IPS (F). 

Fája közepes növekedési erélyű. Gyümölcs gömb, csillogó piros fedőszínnel. Gyümölcse jó ízű, aromás. 
Bőtermő. Öntermékeny, rövid és hosszú termőrészeken is jól terem. 
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Rubely – Rubingo* 
(Fotó: Palesits Zsolt) 

 

Lady Cot
®

 

Nagy termőképességű, július elején érő fajta. Öntermékeny, nagy gyümölcsmérettel és szép fedőszín 
borítottsággal, kiváló zamattal. Fái középerős növekedésűek. 
 

 

Lady Cot
® 

(Fotó: Palesits Zsolt) 

Swired
®

 cov a Cot International (F) fajtája. 

Jó növekedési erélyű, felálló koronával, jó megújulási képességgel. A fa rövid és hosszú termőrészeken is 
bőségesen terem. Öntermékeny. Középkései érésű, érésében a Faralia

R
-val együtt, a San Castrese fajta 

előtt 12 nappal érik, Olaszországban.Gyümölcse megnyúlt gömb, mandula alakú, attraktív narancsos 
alapszínnel, melyet kb. 50 %-ban piros fedőszín borít. Nagy gyümölcsű. (3A-2A) Kiválóan tárolható, 
kemény húsú, nagyon jó ízű fajta. 
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Faralia Carmingo
®

 – IPS 1285 – COV 

(Fotó: Palesits Zsolt) 
 

Faralia Carmingo
®

 – IPS 1285 – COV 

A Bergeron után 2-3 nappal érő kései fajta, a kései Carmingo
R
 sorozat kezdő fajtája. Bőven virágzó, 

öntermékeny fajta! Közepes növekedési erélyű, hosszú és rövid termőrészeken is terem. Narancssárga 
fedőszín borítottsága 30%-os. Termékenysége kitűnő. A déli országrészekre javasolják a telepítését 
elsősorban, a Bergeron utáni szezon fajtája. 
 

Farbaly Carmingo
®

 – IPS 2437 – COV 

A védett Carmingo
R
 sorozat tagja. Öntermékeny, bőven virágzó fajta. 25-50%-os narancspiros fedőszín 

borítottság jellemzi az eliptikus gyümölcsöket. Termékenysége kiváló, gyümölcsmérete nagy. 
A kései kajszik választékát jó minőségű gyümölcseivel bővítheti! 
 

Farbela Carmingo
® IPS (F) 

Kiváló késői fajta (a Farbaly-val egyidőben érik). Öntermékeny, nagy gyümölcsű és jóízű. Fája erőteljes 
növekedésű, közepesen felfelé törekvő habitussal. Virágzási ideje közép-kései. A gyümölcs kúpos alakú, 
nagyméretű (a Faraliához hasonlóan), 30-50%-ban piros fedőszín borítja. Íze kellemes és aromás. 
Magvaváló, gyümölcshúsa szilárd. Eltarthatósága kiemelkedő, a gyümölcsök lassan érnek a fán. 
Termésmennyisége magas és folyamatos, a rövid és a hosszú termőrészeken is hoz gyümölcsöt.  
 
Farlis

R 

A Carmingo
R
 sorzat kései fajtája, amely jóval a Bergeron után érik. Középerős növekedési erély 

jellemzi.Öntermékeny.Gyümölcsmérete 2A/3A, kissé ovális. 30-40%-os a fedőszín borítottsága. 16 Brix a 
cukortartalma éréskor, jó ízű. 
 
A fenti fajtaleírásokban nem szereplő fajták leírását igény szerint elküldöm, de a hatalmas 
fajtaválaszték miatt egyenlőre nem tartottam fontosnak mindet közölni. 
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Kajszi alanyok: 
 

Myrobalan 29C
® 

Hajtásdugványozással és in vitro szaporított alany, mely erős növekedésű. Jól alkalmazkodik a különféle 
talajokhoz, nem igényes. Minden fajtával igen jó a kompatibilitása, közepesen sarjadzik. Őszibarack 
alanyként is használják Olaszországban. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Merisztéma szaporított Myrobalan 29C állomány 
 

Felhívom a figyelmet a GF677 alanyú, közben oltott anyagokra, melyek ránézésre nem túl szépek, a 

kétszeri szemzés miatt, de pótlásokra, vagy újra telepítéseknél kiváló az eredésük és a fejlődésük! 

GF677 alany kajsziknál, őszibarack közbenoltással: 
- Olaszországban általánosan használják kajszi alanyként, az erős növekedésű sárgahúsú őszibarackok 
közbenoltásával, főképpen, ha a cél a középerős, erős növekedés. 
 
- A fák mérete, növekedési erélye és habitusa hasonlít a mirobalán 29C-re szemzett fákhoz. 
 
- Extrém szeles területekre nem ajánlják, hiszen a dupla szemzés miatt nagy a kockázat, az oltási, 
szemzési pontoknál gyengébb lehet az oltvány, mint a hagyományos alanyokon az egyetlen oltási pontnál. 
 
 
- Franciaországban és Dél-Olaszországban általánosan használt ez a kombináció, ezzel lassítják a fiatal 
fák termőre fordulását. 
 
- Talaj tekintetében nem árt megjegyezni, hogy ez egy mandulabarack alany, így figyelni kell, hogy olyan 
területekre kerüljön, ahol az őszibarack is meg tud élni! 
 
- Ez a közben oltásos technológia nagyobb gyümölcsméretet tud eredményezni, mint a hagyományos 
alanyok, de 3-5 nappal később érik rajtuk a gyümölcs! 
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- A gyümölcsös élete is várhatóan rövidebb lesz, mint a hagyományos alanyokon. Bár a gyors fajtaváltás 
miatt, ez nem annyira érdekes tényező, főképpen Ny-Európában. 
 

 
 

Kajszi oltványok GF677 alanyon, őszibarack közbenoltással 
(Fotó: Palesits Zsolt) 
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