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A Plantex almaoltvány készlet ajánlata, 2021. őszére 
 
Árak és fizetési feltételek: árajánlat kérés esetén mennyiségtől függően kalkulálunk árakat és azok Vevők 
részéről való elfogadása után, 30% előleget kérünk befizetni. Szállításkor a vételár hátralék kerül 
kifizetésre a Vevők részéről. Az oltványok kérésre fizethetők Ft-ban is és EUR-ban is. A royalty-k és 
a licence-díjak az oltványok árába lesznek beépítve! 
 
Szállítás: várhatóan 2021. november első hetétől szállíthatók az oltványok, Dánszentmiklósról, 
a hűtőházból. Minden vevőt a szállítás pontos idejéről előre, telefonon értesítünk! 

 

fajta alany minőség mennyiség 

memaR Braeburn 78 M9 T337 1 éves 20.000 

memaR Braeburn 78 M9 T337 knip 18.000 

Gala Schnico tst GDR M9 T337 knip, int. 5.000 

Gala Schniga Schnico M9 T337 knip 20.000 

Gala Schniga Schnico Red M9 T337 knip 35.000 

Galaval M9 T337 knip 20.000 

SAN-CIVR FUCIV51 M9 T337 knip 15.000 

Wiltons Star M9 T337 knip 30.000 

Evereste (díszalma,porzó)   2.000 

Golden Gem (díszalma, porzó) M9 T337 int. knip 2.000 

Red Sentinel (díszalma, porzó) M9 T337 int. knip 2.000 

 
    
 
ALMA FAJTÁK LEÍRÁSA: 
 
mema

R
 Braeburn  78

 

Új-Zélandból származó Braeburn egy szépen színeződő klónja, október közepén, a Granny Smith előtt 
5-7 nappal szedhető fajta. Gyümölcsét narancspiros- piros csíkos fedőszín borítja. Húsa roppanó, friss, 
kellemes ízű. Nyugat-Európa egyik legkeresettebb fajtája. Fája igen gyenge növekedési erélyű, generatív. 
 
Gala Schniga

R
 Schnico (S) 

Jelenleg az egyik legújabb és legjobb nyár végi, őszi alma, a Gala fajtakör minden jó tulajdonságával fel 
van vértezve: jó íz, roppanó hús, bő levű, szép sárga alapszín, nagyon nagy fedőszín borítottsággal.  
Körpiros, akár 80 % felett is lehet! Ugyanakkor, varasodás érzékeny és rendszeres, szisztematikus  
metszéssel lehet kivédeni nála az alternanciát. Fája erős növekedésű, bőtermő. Augusztus végén érik.  
Jó pollenadói: Golden, Idared, Red Delicious fajták. 
 
Gala Schnitzer (S) Schnico

R
 Red 

Jelenleg az egyik legújabb és legjobb nyár végi, őszi alma, a Gala fajtakör minden jó tulajdonságával fel 
van vértezve: jó íz, roppanó hús, bő levű, szép sárga alapszín, nagyon nagy fedőszín borítottsággal.  
Gyümölcse igen tetszetős, alakja gömbölyded, mérete közép- nagy (150-180 g), sötétpiros, mosott  
fedőszíne szinte az egész felületet borítja. Íze igen kellemes, inkább édes, igen harmonikus.  
Körpiros, akár 80 % felett is lehet! Ugyanakkor, varasodás érzékeny és rendszeres, szisztematikus  
metszéssel lehet kivédeni nála az alternanciát. Fája erős növekedésű, bőtermő. Augusztus végén érik.  
Jó pollenadói: Golden, Idared, Red Delicious fajták. 
Európában a Gala-sorozatból ez a fajta az egyik legkeresettebb. Az Európai Unióban szabadalom védi a fajtát. 
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  Galaval
R
 (Fotó: Palesits Zsolt) 

 
 
Galaval

R 

A Galaval
R
 sötétpirossal mosott Gala. Akár egy szedéssel is leszedhető, DK- Franciaországban termelik,  

északabbra a színeződésével nem elégedettek. Ha két szedéssel szednék, a második szedésnek jobb 
lenne az íze, az első szedés ízében elmaradhat a kontroll Galaktól. De, a színe alapján már 3 héttel a szedési 
érettség előtt szedhető  lenne. Az ázsiai és az arab országokban lehetne termesztésbe vonni. 
 

 SAN-CIV
R
 FUCIV51 

 
SAN-CIV

R 
FUCIV51 

A C.I.V. védett fajtája. Új, nagyon mutatós Fuji klón, intenzív piros fedőszínnel. Azokra a területekre  
ajánlott, ahol a hőmérséklet optimális a Fuji almák számára. 
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Wilton’s Star
R 

Jelenleg, talán az egyik legfelkapottabb Jonagold mutáció. Rendszeresen és bőven terem. Korán szedhető,  
szeptember 3. harmadában, 90-95%-s élénk sötétvörös fedőszínnel. Héja nem túl viaszos, húsa kemény, 
jó cukor-sav arányokkal. Gyümölcse nagy, vagy nagyon nagy, enyhén megnyúlt gömb alakú. Mint minden 
Jonagold, triploid. Jó porzója lehet pl. a Golden Reinders

R
. Hosszan tárolható. Fája erős növekedésű, 

nagy koronát nevel. 
 

 
Almaalany: 
 
M9 T337 
Holland almaalany szelekció, a legelterjedtebben használt almaalany Európában. Rajta a nemes korán 
termőre fordul, jól színeződik és kiváló termésmennyiséget nevel ki, intenzív körülmények között. Az 
oltványok magassága 2,0-3,0 m fajtától függően. Csak támrendszerrel lehet fáival ültetvényt létesíteni, 
megfelelő öntözőrendszerrel. 
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