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

Fajtaleírások:
Lauranne Avijor
Kései virágzású, öntermékeny fajta. Szeptember elején érik. Átlagos termőképességű. Magbél aránya 35-40%. Termése mutatós, a dupla magok (hiba) aránya a termésben 3-10%
körüli.

Supernova
(Fotó: Palesits Zsolt)
Supernova
Nem védett fajta. Közép kései, öntermékeny mandulafajta. Általában nagyon bőven és
rendszeresen terem. Termésében átlagosan 10-20% az iker magvak aránya. Érzékszervi
bírálatokon is jól szerepel. Fája átlagos erősségű, de nagyon termékeny. Virágzása kései,
termés érése közép kései, olasz tapasztalatok szerint szeptember 1. dekádjában érik.
Terméshéja kemény, félkemény, enyhén hegyes, elég nagy. Magja világosbarna héjú,
enyhén gyűrött felülettel. Jó ízű.
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Tuono
Nem védett fajta. Olasz eredetű, nagyon bőtermő, gyorsan termőre forduló fajta. Többek
szerint a Supernovvával „közeli rokonságban” van. Széles körben az egyik legfontosabb
öntermékeny fajtának tekintik. Fája elég erős növekedésű, jól bírja a hideg hatást is. Kései
virágzású, mégis egyike a legkorábban érő manduláknak. Kiváló termésmennyisége mellett
egész jó íze is van.
Genco Nem védett fajta. Kései érésű mandula, nagyon bőven és rendszeresen terem.
Öntermékeny. A jó hozama mellett az érzékszervi bírálatokon is kiválóan szerepel. Nem
mindig szabályos az alakja, viszont nagyon alacsony a dupla magvak aránya a termésekben.
Szinte nincs is. Virágzása kései és az érése is kései (szeptember 2-3. dekádja). Fája nagyon
erős növekedésű. Termésének héja kemény- félkemény, közepes méretű, kívül belül
mutatós. Nem mellesleg jó ízű.

Genco és Filippo Ceo mandulák
Fotó: Palesits Zsolt)

Mandula alanyok:
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.

