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Magyar oltványok kínálata és árlistája, 2021. ősz 

Szilva 

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 szilvaoltványok 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! Eladási egység: 10 db (1 köteg). 

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 

 

Fajtaleírások: 

Althann ringló 
Augusztus közepén érő, nagy, gömbölyű gyümölcsű, ízletes ringló szilva. Héjszíne rózsaszín-lila. 
Húsa fénylő, narancssárga, bő levű. Jó termőképességű fajta, korán termőre fordul, rendszeresen 
terem. Koronája termőkorban nagyméretű, terebélyes. Önmeddő, porzópartnerrel telepítsük. 
Porzói: pl. Besztercei, Sermina. 

SZILVA

fajta mirobalán Myr. 29C 10-50 50-1.000 1.000<

Althan ringló + 1.350 1.300 1.250

Angeleno + 1.800 1.700 1.650

Cacanska lepotica + 1.350 1.300 1.250

Cacanska rana + 1.350 1.300 1.250

Cacanska rodna + 1.350 1.300 1.250

Elena-R- + 1.750 1.600 1.550

Haganta-R- + 1.750 1.600 1.550

Hanka-R- + 1.750 1.600 1.550

Haroma-R- + 1.750 1.600 1.550

Joganta-R- + + 1.750/1.900 1.600/1.750 1.550/1.650

Jojo-R- + + 1.750/1.900 1.600/1.750 1.550/1.650

Juna-R- + + 1.750/1.900 1.600/1.750 1.550/1.650

Presenta-R- + 1.750 1.600 1.550

Stanley-R- + 1.350 1.300 1.250

Topend Plus-R- + + 1.950/2.150 1.800/2.050 1.750/2.000

Topfirst + + 1.750/1.900 1.600/1.750 1.550/1.650

Topfive-R- + + 1.750/1.900 1.600/1.750 1.550/1.650

Tophit-R- + + 1.750/1.900 1.600/1.750 1.550/1.650

Toptaste-R- + + 1.750/1.900 1.600/1.750 1.550/1.650

alanyok menny. (db)/nettó ár (Ft/db)
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Althann ringló 
 
Angeleno

 

Középkései virágzású, nagyon jó termőképességű japánszilva fajta, mely idegen porzást igényel. Héja 
lilás fekete, húsa aranysárga, édes, kemény. Gyümölcsmérete nagy. Nagyon tetszetős kései érésű 
fajta! 
 
Cacanska lepotica 
Magyarországon egyre keresettebb fajta, érési ideje július vége, augusztus eleje. Viszonylag 
kisméretű koronát nevel, rendszeresen, bőven terem, öntermékeny. Gyümölcsei tetszetősek, igen 
nagyok, alakjuk megnyúlt, héjuk sötétkék, erősen hamvas. Elsősorban friss fogyasztásra ajánlott, de 
befőtt- és aszalványkészítésre is alkalmas. 
 
Cacanska rana 
Az egyik legkorábban érő, nagy gyümölcsméretű fajta. Elsősorban friss fogyasztásra ajánlott. 
 
Cacanska rodna 
Korán termőre fordul, bőven és rendszeresen terem, alternanciára kissé hajlamos. Gyümölcse 
középnagy, 30-35g tömegű, 30-34mm átmérőjű. Héja sötétkék, hamvas. Húsa sárga, kemény, 
magvaváló, jó ízű. Augusztus közepén érik, Stanley előtt kb. 8  nappal. Öntermékeny. 
 
Elena

R
      

Korán termőre forduló, rendszeresen termő fajta. Öntermékeny. Nemesítői vizsgálatok szerint Sharka-
vírus rezisztens. Szeptember végi érésű. Gyümölcse megnyúlt közép- nagy. Héj színe sötétkék. Íze 
kiváló, édes, aromás, átlagos cukortartalma 18,4%. Jól tárolható, cukrászipari feldolgozásra is 
kiválóan alkalmas ez, a német fajta. 
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Elena
R 

 
Haganta

R
        

Fája közepesen erős növekedésű. Jó ízű gyümölcsének mérete nagy- nagyon nagy. Mind termesztői, 
mind házikerti felhasználásra javasolható fajta. Részben öntermékeny, polleadónak javasolt: a Hanita, 
a Katinka és a Cacanska lepotica. Sharka vírusra toleráns a fajta. 
 

 
 

Haganta
R 

 
Hanka

R 

Új német nemesítésű fajta a Hanita és a Katinka a szülei, harmonikus cukor-sav arány, bőtermő 
hamar termőre fordul, sharka vírusra toleráns. Július végén, augusztus közepéig fán tartható. 
Öntermékeny. 
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Haroma
R
  

Mérsékelt növekedési erélyű, önmagától is szép koronát nevelő fajta. Gyümölcse közepes méretű, 
ovális, sötétkék. Húsa aranysárga, édes, lédús, nagyon illatos. Minősége kiváló, megbízható fajta, 
rendszeresen és bőven terem. Kőmagjai könnyen eltávolíthatóak, felhasználható friss fogyasztás 
mellett süteményekbe, kompót és dzsem készítésre. Toleráns a szilvahimlőre, a Moniliára és a 
levéllikasztó gombákra. Ajánlható a hobby kertekbe is ez a könnyen kezelhető fajta. Öntermékeny, de 
más fajtákkal társítva a hozama tovább növelhető! 
 
Joganta

R 

A Jojo
R
  és a Haganta

R
 hibridje ez a vírus-rezisztens szilva újdonság. Növekedési erély elég jó, 

kompakt koronát képez. Szeptember közepén, végén érik. Gyümölcse sötétkék, hosszúkás, ovális, 
nagy- nagyon nagyméretű. (53-90 g) Kemény húsú, jól szállítható, magvaváló. Íze nagyon finom, 
harmónikus, magas cukortartalommal. Kiegyenlítetten és sokat terem, korán termőre fordulnak a fái.  
Friss piacra való a mérete és a jó íze miatt. 
 
Jojo

R
         

Szilvahimlővel (Sharka-vírus) szemben rezisztens fajta. Kései, igen kései érésű, jó termőképességű, 
korán termőre forduló fajta. Öntermékeny, illatos, magvaváló. Szilva atkára rendkívül érzékeny fajta! 
 

 
 

Jojo
R 

 
Juna

R 

Egyik legkorábbi szilva, már július közepén érik. A gyümölcs húsa szilárd, rendkívül ízletes, aromás, 
magvaváló. Öntermékeny. Korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem. 
 
Presenta

R
        

Korán termőre forduló, kései, német fajtaújdonság. Sharka toleráns, beltartalmát a jó íz és a nagy 
cukortartalom jellemzi. Öntermékeny. Gyümölcs mérete közepes, kb. Besztercei méretű. 
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Presenta
R 

Stanley 
Amerikai nemesítésű, Sharka toleráns, különféle ökológiai adottságokhoz jól alkalmazkodó fajta. 
Augusztus végén, szeptember elején érik, gyümölcse közép nagy, nagyméretű. Íze nem kiemelkedő, 
de éretten elfogadható. Héja sötétkék, erősen hamvas. Öntermékeny! Mind üzemi, mind házi kerti 
termesztésre ajánlható fajta! 
 
Topend Plus

R 

Óriási gyümölcsű, sötétkék színű, hosszúkás alakú. Húsa kemény, világossárga, leves. Magvaváló. 
Kiválóan tárolható. Beltartalmi értékei átlagon felüliek. Érési ideje nagyon kései, szeptember vége- 
október eleje. Sharka-vírusra toleráns, moniliára nem fogékony. Öntermékeny! 
 
 

 
Topfirst 
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Topfirst        
H.B. Jacob, geisenheimi kutató keresztezéses nemesítésének eredménye ez a korai fajta. Nagyon 
korai érésű, 40 g-os gyümölcse túlérve lehullik a fáról. Jó íz és feldolgozhatóság jellemzi. Sharka 
rezisztens a nemesítő szerint. 
 
Topfive

R
        

Középnagy-nagy gyümölcsű, kemény húsú, magvaváló szilva. Kiváló beltartalmi értéke van. Érési 
ideje július vége- augusztus eleje. Sharka-vírus toleráns, monília ellenálló, téli fagyokra nem érzékeny 
fajta. 
 

 
 

Topfive
R 

 
 

 
 

Tophit
R
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Tophit
R
        

Középérésű, szeptember első hetében érik, nagy termőképességű fajta. Vírus toleráns, öntermékeny. 
Nagy gyümölcsméret és terméshozam jellemzi. 
 
Toptaste

R
  

Középkései érésű, augusztus közepétől szeptember közepéig érő fajta. Felfelé törő ágrendszere és 
nem túl erős növekedése van. 1 és több éves termőrészeken is virágzik, öntermékeny, de porzópár 
ültetését javasolják a még magasabb hozamok eléréséhez. Gyümölcse kék, hosszúkás szilva alakú. 
Húsa sárga, lédús, magvaváló, kiváló ízű, fűszeres zamatú. Ideális friss piaci fajta, de ipari alap- 
anyagként is kiváló, szesz, sütőipar, fagyasztóipar kiváló alapanyagát adja. Szüreti ideje hosszú, az a 
házi kerti termesztésnél nagyon előnyös. Szilvahimlő toleráns, egyéb gombabetegségekre sem túl 
érzékeny. Gyümölcse átlagban 46 mm hosszú, 36 mm széles, 22-32 Brix és 12,7 ‰ savtartalommal. 

 

 
 

Toptaste
R 

Alanyok: 
 
Mirobalán magonc (Prunus cerasifera cv. myrobalana) 
Európában és Ázsiában is honos faj. Az affinátása a szilva és a kajszi mellett néhány őszibarack és 
mandula fajtával is jó, de utóbbiak alanyául Magyarországon elvétve használjuk. Ivaros úton 
szaporítják, ellenőrzött magtermő fákról szedik a termést és ezeknek a magoncait használják fel 
alanyként. A rá oltott fák erős, igen erős növekedésűek. A nagyon száraz, vagy nagyon köves talajok 
kivételével mindenhol jól megél. A magas talajvizet is jól tűri. A termőre fordulás hosszabb, mint a 
vegetatív alanyokon lévő fáknál. Az oltvány iskolába kiültetett csemetéi augusztusban szemezhetők, a 
héját hosszú ideig adja, a szemzéseredés általában jó ezen az alanyon. Gyökerei erősek, jól rögzítik a 
fákat. Nematóda- rezisztenciája is jó. A faiskoláink általában a Cegléden szelektált magtermő fajták 
csemetéit használják jelenleg is, például a C162-t. 
 

Myrobalan 29 C 
Az USA-ban szelektált alany, amit az USA és Olaszország faiskolái használnak főképpen, de már 
Magyarországon is megindult az alkalmazása. Általában merisztéma szaporítással előállított 
csemetéit használják. Erős, kiegyenlített növekedésű alany, amely jól alkalmazkodik a talajokhoz, 
nincs különleges igénye. Közepesen sarjadzik, mind a szilvákkal, mind a kajszikkal az affinitása nagyon 
jó. 
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