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Plantex- Szilva készletlista - Magyarország, 2021. ősz 
 
  

Az árakat a rendelt mennyiség, licence-díj, alany szerint, egyedileg kalkuláljuk!  
Rendelés előtt, kérjen árajánlatot! 

 
 

fajta alany kor, minőség mennyiség  

JofelaR St. Julien A 1 éves, szemzett 600 

ToptasteR St. Julien A 1 éves, szemzett 3.000 

HaromaR Wavit 1 éves, szemzett 1.300 

JogantaR Wavit 1 éves, szemzett 1.500 

JofelaR Wavit 1 éves, szemzett 2.000 

PresentaR Wavit 1 éves, szemzett 2.260 

TopR Wavit 1 éves, szemzett 800 

ToptasteR Wavit 1 éves, szemzett 4.000 

 

 
Szilva fajtaleírások, PLANTEX fajtasor, 2021. ősz 
 
Jofela

R
 

Középérésű, szeptember első felében szedhető, hosszan fán tartható fajta. Gyümölcse hosszúkás, 
inkább középnagy méretű, magvaváló, jó ízű. Húsa aranysárgára érő. Korán termőre fordul, 
megbízhatóan, rendszeresen és sokat terem. 

 
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 
alapanyagként 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 hossú, 36 mm széles, 22-32 Brix és 12,7 ‰ savtartalommal. 
 
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! 
 
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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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, 
harmonikus, magas cukortartalommal. Kiegyenlítetten és sokat terem, korán termőre fordulnak a fái.  
Friss piacra való a mérete és a jó íze miatt. 
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