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Az olasz F.LLi ZANZI s.s. faiskola laposbarack 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. 

 

Lapos barackok  
2022/2023 

Érési idő 
 Emilia Romagna (I) GF677 

PLATIFIRST (pb) § V.E. 20.jún 700 

PLATIBELLE (pb) § V.E. 10.júl 700 

PLATIFUN (pb) §  20.júl 1700 

pb = pasta bianca   

Cert. N = VE=vírusmentes 
(tesztelt) Cert. = EU=Cert.Europeo 

 

FAJTALEÍRÁSOK: 
 
PlatifirstR A francia CEP Innovation fajtája. 

Fehér húsú laposbarack, amely a Redhaven után 3 nappal érik. Fája erős növekedésű, 

normál koronát nevel. Bőven és megbízhatóan terem. Gyümölcse kerek, szimmetrikus. 

Alapszínén 90% csillogó piros fedőszín borítja. Sav- cukor aránya nagyon jó, mérete: A-AA. 

Átlag tömege: 170 g. Nem érzékeny a nyomódásra, húsbarnulásra. 

PlatibelleR A francia CEP Innovation fajtája. 

Fehér húsú laposbarack, amely a Redhaven után 3 nappal érik. Fája erős növekedésű, 

normál koronát nevel. Bőven és megbízhatóan terem. Gyümölcse kerek, szimmetrikus. 

Alapszínén 90% csillogó piros fedőszín borítja. Sav- cukor aránya, hús szilárdsága kiváló. 

Mérete: A-AA. Átlag tömege: 170 g. A fajta nem repedékeny, a húsbarnulásra sem érzékeny. 
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PlatifunR A francia CEP Innovation fajtája. 

Fehér húsú laposbarack, amely a Redhaven után 8 nappal érik. Fája erős növekedésű, 

normál, kissé felálló koronát nevel. Bőven és megbízhatóan terem. Gyümölcse kerek, 

világoszöld alapszínét 90% csillogó piros fedőszín borítja. Íze nagyon édes. Kemény fehér 

húsú. Mérete: A-AA, átlag tömege: 180 g. Bőven és megbízhatóan terem. 

 

Őszibarack alany:  
 

GF 677  
Francia mandulabarack hibrid. A rá oltott fajták igen erős növekedésűek, nagyon jó 
termőképességűek. Jól tűri a meszes, száraz talajokat is, nem érzékeny az újratelepítési 
betegségekre, rezisztens a fonálférgekkel szemben. A dél-magyarországi és közép-dunántúli 
termőhelyek bevált alanya.  
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