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Az olasz F.LLi ZANZI s.s. faiskola alma oltvány választéka 2023. tavaszra 

Érdeklődés esetén a Palesits Faiskolai Kft. ad árajánlatot az oltványokra! A behozatalt 

fajtánként 100 db feletti tételeknél tudjuk megoldani, házi kertekbe 1-2 oltványt nem 

tudunk behozni! Néhány új fajtánál meghatározzák a minimálisan vehető mennyiséget, 

db-ban, vagy ha-ban. Nem adhatnak ki kevesebb mennyiséget. Ugyanígy 

ragaszkodhatnak a közvetlen vevőnek történő kiszámlázáshoz is. Az oltványokat be 

tudjuk ezen a módon is hozni, de az EKÁER- ügyintézést a vevőknek egyénileg kell 

intézni, az oltványok árát előre el kell utalni az olasz faiskolának. 

Fajta 
PAJAM 

2 
EMLA M106 M111 NIC29 B9 

CRIMSON CRISP  VE BIO        1 600      

DEVIL GALA VE  13 000     19 000            100     16 800  

GOLD RUSH BIO           900      

GOLDEN CL.527                    100  

GOLDEN ORANGE BIO        1 300      

IMPERATORE DALLAGO                 4 000  

JEROMINE    8 900       7 800         1 200    

PINOVA BIO        1 800      

PRIMIERA                 6 000  

SCARLET SPUR          3 300        

TOPAZ BIO         1 100      

Cert. N=VE=virus esente Cert. = EU=Cert.Europeo 

    
Nem minden fajta leírását közöljük, csak amelyeket már exportáltunk és jónak tartjuk 
Magyarországon. Kérésre, a nem közölt fajták leírását is elküldjük. 
 
Fajta leírások: 

Devil Gala
R
 Magonc állományból szelektált új fajta. A szelekciót a Zanzi Faiskola végezte. 

Korai érésű, sötétvörösre színeződő Gala. Növekedési erélye közepes, a Golden Del.-el együtt 
virágzik. Jó pollenadója a Golden, Granny Smith, Fuji, Jeromine. Gyorsan termőre fordul, 
kiegyenlítetten nagy hozamokra képes. Mérete: 65-80 mm. Héja intenzív, sötétvörös és a 
leghamarabb színeződő Gala klón. Húsa ropogós, lédús, Íze kellemesen édes. Normál hűtőben 
decemberig, ULO-ban márciusig tárolható. Piaci népszerűsége korai, intenzív színeződésének 
köszönhető.  
 
Gold Rush

R
 USA származású sárga rezisztens alma.    BIO OLTVÁNY! 

Középkései időben szedhető, kb. október elején, közepén. ULO hűtőben májusig eltartható. 
Gyümölcsmérete közepes, vagy nagy., kissé megnyúlt alakkal. Héja vékony, maximum közepesen 
vastag, sima felülettel, szedéskor zöldes sárga színnel, éréskor ez arany sárgává válik, napos oldalon 
enyhe pírral. Húsa sárga ropogós, fűszeres, megfelelő savval. Növekedési erélye közepes, nem 
hajlamos elágazódásra. Nagy termőképességű, de kissé hajlamos az alternanciára. Lisztharmat 
rezisztens és gyümölcshullásra sem hajlamos. 
Pollenadói: pl. Enterprise, de más diploid rezisztens almák is megfelelőek a porzáshoz. 
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Golden Orange

R 
PVR. Nemesítő: IFO (Trento- Olaszország)   BIO OLTVÁNY! 

A Golden Del. keresztezéséből származó hibrid. Közép időben szedhető, gyümölcs mérete 70-85 mm. 
Bio-gyümölcstermesztőknek ajánlott fajta, különösen Dél-Kelet Franciaországban kedvelt, korai 
Golden értékesítésre tökéletes. Virágzása a Golden Del. után 4 nappal van, ajánlott porzói: pl. 
Crimson Crisp, Goldrush, Evereste, Golden Gem. Növekedése átlagos, termőre fordulása gyors, 
magas terméshozamokra képes. Varasodás rezisztens, levéltetveknek jól ellenáll. Gyümölcsének 
alapszíne élénk sárga, narancssárga fedőszínnel. Húsa és íze a Golden Del.-hez hasonló. Normál 
hűtőben decemberig, ULO-ban februárig tárolható. 
 
Jeromine

R
  

A Mondial Fruit Selection szabadalommal védett fajtája. Az ’Erovan’ rügymutációjából keletkezett, a 

jelenlegi, Red Delicious fajtakörbe tartozó fajták közül a legintenzívebb színű. Élénk, piros fedőszíne,  

az egész gyümölcsöt egyenletesen borítja. A fajta viszonylag kis növekedési eréllyel (M9 alanyra 

oltható, szemezhető!) és nagy termékenységgel bír. 

 

Pinova
SZB

                  BIO OLTVÁNY! 
Korán termőre fordul, rendszeresen terem. Gyümölcse hosszúkás, sárga alapszínű, élénkpiros 
fedőszínnel 70%-ban fedett. Szedési érettségét szeptember végén, október első hetében éri el. Igen 
kemény gyümölcsű, kellemes, aromás ízű. Intenzív termesztésre kiválóan alkalmas fajta. 
Lisztharmatra és varasodásra kevésbé érzékeny. Az Európai Unióban szabadalom védi a fajtát. 
Pollenadói: Golden D., Elstar, és a középkései virágzású fajták. 
 

Scarlet Spur
R
 A Red Delicious véletlen magoncs az USA-ból. 

Növekedési erélye kicsi, maximum közepes. Új, piros színű, középkései érésű fajta. Húsa fehér színű, 

közepesen ropogós, édes, enyhe savval. Normál hűtőben februárig, ULO-ban júniusig tárolható. 

Porzói a Golden klónok, Gala- klónok, Idared… 

 

Topaz
R        

            BIO OLTVÁNY! 
Varasodásrezisztens, kiválóan tárolható, új fajta.Közepes, vagy nagy, sárga alapszínű, narancssárgán  
csíkozott, vagy mosott fedőszínű, bő termő fajta. Október közepén éri el a szedési érettségét.  
Magyarországon szabadalmi oltalom alatt áll. 
 
 

Alanyok: 

Az MM106 és az MM111 alanyok középerős növekedésűek, rajta az oltványok általában nagyok 

lesznek. A többi alanyok gyenge növekedésűek, kb. az M9 alanynak felelnek meg. 

mailto:palesitsfaiskola@t-online.hu
http://www.palesitsfaiskola.hu/

