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PALESITS FAISKOLAI Kft.- a PLANTEX-oltványok forgalmazója Magyarországon! 

 

 

Plantex cseresznyeoltványok készletlistája, 2022. ősz 

 
 

fajta alany minőség mennyiség (db) 

Areko* GiSelA 5 9 hónapos 1.200 

Irena* GiSelA 5 knip 1.340 

Irena* GiSelA 5 9 hónapos 1.030 

Kordia GiSelA 5 knip 3.350 

Kordia GiSelA 5 9 hónapos 2.420 

Lapins GiSelA 5 knip 1.200 

Regina GiSelA 5 knip 3.090 

Regina GiSelA 5 9 hónapos 3.520 

Silvia GiSelA 5 9 hónapos 1.400 

Sunburst GiSelA 5 knip 340 

Tamara* GiSelA 5 knip 1.200 

Tamara* GiSelA 5 9 hónapos 400 

 
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. Az ArekoR,  
a TamaraR és az IrenaR licence-díját az árba beépítjük. 
 
Szállítás: várhatóan 2022. november első hetétől szállíthatók az oltványok, Dánszentmiklósról, 
a hűtőházból. Minden vevőt a szállítás pontos idejéről előre, telefonon értesítünk! 

 

 

 
Fajtaleírások röviden: 
 
Areko

R 

Az Areko
R
 a Kordia és a Regina keresztezéséből állították elő Drezdában. Mindkét szülő jó tulajdonságait 

ötvözi. A Kordiánál nagyobb, szélesebb, de ugyanolyan szilárd húsú fajta. Gyümölcse szív alakú, hegyes 
bibe véggel. Kicsit világosabb, mint a Kordia. 
 
Irena

R 

A Csehországi Holovousy-ban nemesített fajta, ami a Regina érési idejében érik, nagyon kései fajta, S4S6 
alléllal. Nem öntermékeny, jó pollenadói: Sylvia, Schneider, Skeena, Regina. Nagyon kései a virágzási 
ideje. Elképesztően hasonlít a Reginára, ami különösen fontossá teheti a fajtát, főképpen úgy ha a Regina 
porzójaként használják és a két fajtát egyszerre szüretelik. (Keverhető a termés!) Gyümölcsei nagyon 
szépek, szív alakúak, sötét pirosak, fényesek, nagyon kellemes aromával. A fajta közép erős, erős 
növekedésű, a korona elágazódási hajlama jó, kissé felálóbb habitussal a Reginához képest. 
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Kordia          
Közép kései érésű, középerős növekedésű, széles kihajló koronát nevel. Jó porzói Karina, Germersdorfi 
3, Regina, Skeena, Bigarreau Burlat. Igen bőtermő, 28-29 mm-es, 10-11 g-os gyümölcsméret, sötétpiros, 
hosszúkás, mutatós, leves gyümölcs jellemzi. Jó húskeménységű, repedésre nem hajlamos, édes, ízes, 
2-3 hétig is tárolható, vessző, és virág fagykár jellemző, 24-25. héten érik. 
 

 
 

Kordia 
(Fotó: Palesits Zsolt) 

Lapins 
Öntermékeny, S1S4 alléllal. Kanada egyik fő fajtája volt, korai virágzással, nagy, ropogós szív alakú 
gyümölccsel. Korai virágzása ellenére, megbízhatóan és bőven terem. 
 
 

 
 

Regina 
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Regina 
Nagyon kései érésű (Bigarreau burlat +30 nap) és nagyon nagyméretű cseresznye, mely még a tárolást 
is kiválóan tűri. A külföld egyik legnépszerűbb fajtája, mely Magyarországon is helyet követel magának. 
Porzása nem egyszerű, több vele azonos időben virágzó fajtával kell társítani. 

 
Sylvia 
Oszlopos növekedésű kanadai nemesítésű cseresznye, törpe alanyon kiválóan használható kisebb 
kertekben és balkonon való termesztésre is. Öntermékeny! Korán termőre fordul, közép- kései érésű. 
Gyümölcs mérete nagy, 10-12 g. Ropogós, lédús. 
 
Sunburst 
Kanadai, öntermékeny cseresznye, amely a Bigarreau burlat után 10-15 nappal érik. Nagy termésű, 28-30 
mm átmérővel. Gyümölcse széles vállú, kerekded.Érés kezdetén világospiros, majd egyre sötétedik. 
A hússzilárdságát az érés során elveszti, előbb ropogós, majd lassan lepuhul. Bőtermő, kellemes ízű. 
 
Tamara

R 

Középkései érésű (Techlovan
R
 és Regina között érő), cseh nemesítésű fajta. Gyümölcsmérete nagy, 30-

34 mm, súlya 12-19 g. Héjszíne fényes, piros, repedésre közepesen érzékeny, Moniliára fogékony. 
Növekedési erélye és elágazódási hajlama közepes, Korán termőre fordul és rendszeresen, sokat terem.  
Alkalmas hagyományos és intenzív ültetvényekbe egyaránt. Pollenadói: pl. Aida, Vanda, stb. 
 

 
 

Tamara
R 

Alany: 
 

GiSelA 5 (148/2) Németországban fajkeresztezéssel előállított, in-vitro szaporítású cseresznyealany. 

Cseresznyefajtákkal jó a kompatibilitása, nem, vagy alig hoz sarjat. Féltörpe- törpe növekedési erélyű, a 

fák méretét 50-60%-kal csökkenti. Csemetéje megfelelően vastagszik, jól szemezhető, de rajta az 

oltványok gyengébb növekedésűek. Öntözött, támrendszeres cseresznye ültetvényekhez ajánlott, nagyon 

népszerű alany. 
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