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Plantex- Kajszi készletlista - Magyarország, 2021. ősz 
  

Az árakat a rendelt mennyiség, licence-díj, alany szerint, egyedileg kalkuláljuk!  
Rendelés előtt, kérjen árajánlatot! A mennyiségek a 2021. 06. 16-i készletet mutatják. 
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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. 
 
Szállítás: várhatóan 2021. november második hetétől szállíthatók az oltványok, Dánszentmiklósról, 
a hűtőházból. Minden vevőt a szállítás pontos idejéről előre, telefonon értesítünk! 

 
Kajszi fajtaleírások, PLANTEX fajtasor, 2021. ősz 
 
Vertige 
Klasszikus fajta, az olasz árlistákban régóta szerepel. Nagy termésmennyiség leadására 
képes. Kiváló íz világa miatt elsősorban friss fogyasztásra javasolják. Gyümölcsei lédúsak, 
illatosak. Héja narancssárga, gyümölcs átmérője 45-50 mm, de 50-55 mm is lehet, a fán lévő 
termésmennyiségtől függően. Öntermékeny, a Bergeron virágzási idejében virágzik. Más 
fajtáknak ajánlott pollenadója. Helyi, gyors eladásra javasolják. 
 
Anegat ARAMISR 

Kései érésű fajta, a Bergeron érési idejében, öntermékeny, nagyon mutatós és kiváló 

fogyasztási minőségű. Húsa szilárd, édes, leves. Gyümölcse nagy, súlya 60-75 g. Héja 

narancssárga alapszínen pirossal mosott. Télállósága nagyon jó, repedésnek ellenáll. A 

Sharka-vírus rezisztens AramisR-csoport tagja és egyéb gombás betegségeknek is jól 

ellenáll. 
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TsunamiR EA5016 
Az Escande francia faiskola nemesítő műhelyéből került ki ez az extra korai fajta. Bejelentve 
a CPVO-nál  2008/2803 számon van. Jelenleg a legkorábban érő kajszibarack fajta, képes 
az Aurora előtt érni és a Springblusht is 3-5 nappal előzi érésben. Érése az olaszországi 
Emilia Romagna tartományban május 23-ra esik! Virágzása a SpringblushR-al együtt, az 
Orangeredet követően pár nappal történik. Ausztriában a 2012-es fagyoktól súlytott évben 
termésátlaga az Orangered kétszerese volt. Átlag súlya: 70-90 g. Könnyen szedhető fajta. 
Élénk narancssárga alapszínét 60-70 %-ban élénk piros fedőszín borítja. Húsa 
narancssárga, különösen édes, finoman fűszeres, kiegyensúlyozott ízű. Ebben az érési 
időben egyedülállóan szállítható és pulton tartható. Fája közepesen erős, nagyon termékeny. 
Pollenadói: Goldrich, PinkcotR, SylredR, Big RedR. 
 
BergarougeR Avirine cov. –A2914 
Nemesítője a francia INRA az Orangered x Bergeron magpopulációból szelektálta ki ezt a 
középkései fajtát. Érési ideje a Hargranddal esik egybe. Gyümölcs mérete többségében 3A. 
Megjelenésében az Orangeredhez hasonlít, narancssárga alapszínen szép, élénk piros 
fedőszín borítottsággal. Íze jó cukor- sav aránya kiváló. Tárolhatósága, szállíthatósága, 
pulton tarthatósága, manipuláció bírása kiváló. Fái erős növekedésűek, sok virágrügyet hoz 
az éves vesszőin is. 
Virágzási ideje kései, részben öntermékeny, javasolt pollenadója a Vertige cov. Hozama a 
javasolt pollenadóval ültetve jó. 
Minőségének köszönhetően a BergarougeR Avirine ennek az érési időnek a legfelkapottabb 
fajtája lesz! 
 

 
 

BergarougeR (Aramis) 
(Fotó: Palesits Zsolt) 

 
 
BergevalR Aviclo ARAMISR 

A francia C.E.P. fajtaújdonsága ez az Orangered x Bergeron hibrid, mely mindkét szülőjétől 
az előnyös tulajdonságait örökölte. Érési ideje a Goldrich előtti, vagy azzal együtt érik, az 
Orangered után. Húskeménysége jó, korán színeződik, jól tárolható és szállítható. 
Gyümölcsének mérete 2A-3A, átlagsúlya: 65-75 g. Megjelenésében nagyon attraktív ez a 
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„kétszínű” fajta, az intenzív narancssárga alapszínét 60%-ban fényes piros fedőszín borítja. 
Étkezési minősége jó, húsa kemény, ropogós. Lében gazdag, kellő savtartalommal, aromáját 
jól tartja hűtőházi tárolás során is. Fáinak növekedése jó, a Bergeronhoz hasonló. Termőre 
fordulása korai, már a 2. évtől, rövid termőrészein terem. Virágzási ideje kései, a Bergeron 
idejében van. Sokat és megbízhatóan virágzik. Öntermékeny! Hozama magas. 
A színes fajták versenyében az öntermékenysége, a nagy hozama, jó mérete és íze sorolják 
a méltó helyére. 

 

 
 

BergevalR Aviclo ARAMISR 

 (Fotó: Palesits Zsolt) 
 
Congat ARAMISR 

Nagyon kései érési idejű (augusztus közepe- vége), narancssárga alapszínen piros 
fedőszínű (two-colour) fajta, ami rendszeresen és bőven terem. Kiemelkedő édessége, 
fogyasztáskor nagyon jó ízzel párosul. Gyümölcs súlya 60-75 g. Hidegtűrése is kiváló. A 
Sharka rezisztens AramisR csoport tagja, egyéb gombabetegségeknek is ellenáll. Nem 
öntermékeny! 
 
DigatR Származása: INRA (F), licence-adója: CEP Innovation. 
Fája közepes növekedési erélyű, félig elterülő koronát képez, termőképessége átlagos, vagy 
átlag feletti. Rendszeresen terem, kiváló ízű. Virágzása közép időben, érése nagyjából a 
Bergarouge idejére esik, egy kicsit korábban kezd. Gyümölcse lédús, finom.45-50/50-55 mm 
átmérő jellemzi. Fényes, intenzív piros fedőszíne kiemeli az érési idejében a fajták közül. 
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DigatR 
(Fotó: Palesits Zsolt) 

 
KiotoR  
150 fajta közül ez bizonyult a legjobb fagytűrésűnek osztrák kísérletek alapján: igen 
gazdagon, középkésőn virágzik és öntermékeny, 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.  
 

 
 

KiotoR 

(Fotó: Palesits Zsolt) 
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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 naranscsárga 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 szükséges! 
 

 
 

PinkcotR Copty 
(Fotó: Palesits Zsolt) 

 
Sefora ARAMISR 

Nagyon erős növekedésű. Gyümölcsének érése 5-7 nappal előzi az Orangeredet 
(Bhart).Jellemző gyümölcs átmérője 45-50 mm, gyümölcse kerekded, megjelenésében 
hasonlít az Orangeredhez. Jó minőségű, jó ízű gyümölcse van. „Bicolor” fajta, szép 
fedőszínnel. Öntermékeny és ajánlják korai virágzású fajták pollen adójának. 
 
Spring Blush®        
Nemesítője B. Escande (F). Nagyon korai érésű fajta, érése az Aurorához közeli (0/+2 nap). 
Gyümölcse kemény húsú, kiválóan utóérő. Annak ellenére, hogy korai érésű, gyümölcsei 
fantasztikusan tárolhatók, akár 10 napot is kibír hűtőben! Héjának alapszíne narancssárga, 
élénkvörös fedőszín borítja, felületének akár 60-70%-át is! Gyümölcsének átlagos súlya 60-
80 g. Fája erőteljes növekedésű. 
Értéke a koraisága mellett a nagy termőképessége, és gyümölcsének kiváló minősége. Néha 
a termesztőket megtéveszti korai és nagy fedőszín- borítottsága és emiatt idő előtt elkezdik a 
szedését, így minősége elmarad a várttól és ez rontja a fajta hírnevét. Idegen termékenyülő. 
Pollenadói: SylredR, PinkcotR, Big RedR. 
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