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Az olasz GEOPLANT Vivai kajszioltvány választéka 2021. tavasz 
        
Érdeklődés esetén a Palesits Faiskolai Kft. ad árajánlatot az oltványokra! A behozatalt 100 

db feletti tételeknél tudjuk megoldani, házi kertekbe 1-2 oltványt nem tudunk behozni! 
 
 

kajszibarack alany  

fajták mirobalán 29C
R 

Pricia
R 

+ 

Wondercot
R 

+ 

Nirosa 1
R
 + 

Nirosa 2
R 

+ 

Lilly Cot
R 

+ 

Mediabel
R 

+ 

Kioto
R 

+ 

Lady Cot
R 

+ 

Albinova
R 

+ 

Swired
R 

+ 

Faralia
R 

+ 

Farbaly
R 

+ 

Farbela
R 

+ 

Farlis
R 

+ 

 

      

Kajszifajták: 
 
Pricia

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. 
 
Wonder Cot

R
 cov Nemesítő: SDR Fruit LLC (USA). Egy nagyon korai érésű kajszi! 

Ez a fajta kiemelkedik koraisága, gyümölcs mérete, színe, hússzilárdsága és íze miatt a kajszi 
sorból. E mellett termesztési tulajdonságai is kiválóak. Öntermékeny, jó pollenadója a Tom Cot

R
, 

a Sunny Cot
R
 és a Magic Cot

R
. Koronája szétterülő, jó elágazódási képességű. Növekedési 

erélye jó, egyaránt terem rövid és hosszú termőrészeken. Jó hozamú, nagyon gyors érés 
lefutású. Érése nagyon korai, május 15- 18 körüli. Mérete 2A-3A, nagy. Alakja ovális. Héjának 
alapszíne fénylő narancssárga, helyenként kis pirosas mosottsággal. Hússzilárdsága nagyon jó. 
Jó ízű, leves, 10-11

o
 Brix. Nem reped, jól tárolható. 

 
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.  
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Pricia Carmingo
R
 

(Fotó: Palesits Zsolt) 
 
 
 

Nirosa 2
R
  

Középkorai fajta, melynek érése a Pinkcot-tal esik egybe. Öntermékeny. Alakja szabályos gömb, 
jó ízű, édesebb a Nirosa 1R-nél, de kevésbé aromás. Héjának alapszíne sárga, 70%-ban piros 
fedőszín boríthatja.  
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Lilly Cot

R
 cov Nemesítő: SDR Fruit LLC (USA)  

Egy korai „Tom Cot
R
”! Öntermékeny, de porozza a Tom Cot

R
, a Wonder Cot

R
 és a Magic Cot

R
. 

Szétterülő koronát nevel, erős növekedésű, nagy hozamú fajta. Érése középkorai, június elején 
érik. Gyümölcs mérete: 2A-3A, középnagy, nagy. Kissé ovális alakú, jó hússzilárdságú. Héja 
fénylő narancssárga, húsa édes, leves, 12-13

o 
Brix. Repedési ellenállósága jó, tárolhatósága 

kiemelkedő. 
 
Mediabel Carmingo

R
  

Az EU-ban szabadalmaztatott fajta:  2008/2985. Az IPS Montelimar (Franciaország) 
engedélyével szaporítható. Öntermékeny fajta, rendszeresen terem, korán termőre fordul és 
rendszeresen terem, a fajta mérete és fedőszín-borítottsága érési idejében kiemelkedő. Ez a 
fajta alkalmas minden kajszibarack termőkörzetben termesztésre. Virágzás ideje: Early Blush-sal, 
Farbaly-val együtt virágzik, de külön porzópárt nem igényel. Növekedési erélye: közepes. Érése 
közép- Franciaországban: június 2-10. Gyümölcsmérete: 2A/3A. Alakja: ovális. Színe: narancsos, 
fedőszín-borítottsága 25-től 50%-ig terjedhet. Íz, aroma: nagyon kiegyensúlyozott ízű és illatos, 
gyümölcshúsának az állaga jó.  
 

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. 
 
Lady Cot

R
 

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

®
 Minguzzi olasz nemesítő fajtája, ő a licence-adó is.  

Középkései érésű fajta (kb. a Bergeronnal együtt érik). Öntermékeny, koronája felálló. 
Kontinentális területekre és sík vidékre is ajánlják, későn virágzik. Főleg rövid termőrészeken 
hozza a gyümölcseit, ajánlják hozzá a nyári metszést. Gyümölcsei nagyméretűek (3A-4A), szív 
alakúak, csillogó narancssárga alapszínét 15-20 % piros fedőszín borítja. Magvaváló. Fán is jól 
tartható és a hűtőházi tárolást is jól bírja. A fajtában az íze a legértékesebb, karakteres. Az 
aromagazdagságát tökéletesen egészíti ki a sav-cukor harmónia. 
 

 
 

Albinova
R
 

(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. 
 
Farbela

R 

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.  
 

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.  
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Kioto
®

 

(Fotó: Palesits Zsolt) 
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. 
 
Farbaly

R
 – 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! 
 
Japánszilva fajták 
 

fajta/alany M29C 

Fortune + 

AngelenoR + 

October Sun + 
 

Fortune 
Eredet: USDA, Fresno, California, USA. Érési idő: 20 nappal a Shiro után. 
Fa: nyitott habitus, közepes növekedési erély, öntermékeny (ajánlott porzópárok: Friar,  Laroda). 
Termés: magas termésmennyiség. Gyümölcs: nagy méret, élénk pirosas-sárgás héj; sárga, 
közepesen kemény gyümölcshús, magvaváló.  Íze átlagos. 
Összesítés: nagy termésmennyiségű fajta, nagyméretű és látványos gyümölcsökkel. Dél-
Olaszországban teljesít a legjobban. 
 
Angeleno

R 

Középkései virágzású, nagyon jó termőképességű fajta, mely idegen porzást igényel. Héja lilás 
fekete, húsa aranysárga, édes, kemény. Gyümölcsmérete nagy. Nagyon tetszetős kései érésű 
fajta! 
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October Sun 
Fája erős növekedésű, szétnyíló koronával. Virágzása közép-kései, érési ideje kései, a Shiro 
után 64 nappal érik. Gyümölcse nagy, kerekded, sárgás rózsaszín héja utóéréskor lilásra 
változik. Jól tárolható. Húsa sárga, édes ízű. 
 
Kajszi és japánszilva alany: 
Myrobalan 29C

R 

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.  
 

 
 

Myrobalan 29C merisztéma szaporítású alany 
(Fotó: Palesits Zsolt) 
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