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

 

Emilia 
Romagna alany: 

Őszibarack 2022-2023 Érési idő GF677 

PULCHRA  03.jún 2300 

CARLA-cov 10.jún 3200 

MAREVA (pb) 10.júl 1300 

REDHAVEN 15.júl 1000 

ROYAL TIME  20.júl 1600 

NATHANA (pb) 20.júl 1100 

MARIA BIANCA (PB) 25.júl 150 

MARIA MARTA 26.júl 900 

ROYAL SUMMER 27.júl 2400 

ROYAL MONA 27.júl 1600 

ROYAL MAID (719) 06.aug 4500 

SWEET DREAM  12.aug 3000 

SWEET HENRY  31.aug 1500 

LUCIUS (pb) 02.szept 1100 

SWEET IVAN 09.szept 1100 

SWEET JUANA  15.szept 800 

 

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

R
 Nemesítő: Bassi, licence-adó: CRPV (I).  

Sárga húsú, korai fajta. Érése: Redhaven előtt 35 nappal. Közepes növekedési erélyű. 
Gyümölcse szabályos kerek, mély sárga alapszínen 90-100%-os fedőszín borítottsággal. 
Kiegyensúlyozott, aromás ízű. Mérete: A. Nagy termőképességű, korán termőre forduló 
fajta. Ellenálló a betegségekkel szemben. 
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Carla
R
 Francia nemesítés, Licence-adó: PSB.  

Sárga húsú, korai fajta, nagyon jó ízzel, kiegyenlített sav-cukor aránnyal. Repedés 
ellenálló, az új nemesítési programok egyik legjobbnak ítélt fajtája. Fája erős 
növekedésű, félig nyitott koronát képez. Közép időben, bőségesen virágzó. Méret: A-AA. 
Szabályos, kerek alak, gyors éréslefutás, stabilan bőtermő. Íze: nagyon jó, kiegyenlített 
sav-cukor aránnyal. Héja nagyrészt piros fedőszínnel borított, kemény húsú. 

Redhaven 

A világ egyik legelterjedtebb fajtája. Július végén, augusztus elején érik. Gyümölcse nagy, 
intenzív piros fedőszínnel fedett. Húsa sárga, bő levű, kiváló ízű. Nem igényes fajta. 
Megbízhatóan, bőven terem. 
 

Nathana
R
 Nemesítő: (F. Zaiger, USA nemesítés, Európában az IPS a fajta licence-

adója). Fehér húsú, a Redhaven után 8 nappal érő fajta. Erős növekedésű. Gyümölcse 
gömb alakú, jó mérettel (AA-A méretek dominálnak). Világoszöld alapszínét a csillogó 
piros fedőszín közel 100%-ban borítja. Húsa: fehér, kemény, de leves. Íze jó, édes, 
aromás. Nagyon kemény. Nagy termőképességű és megbízhatóan terem, korai termőre 
fordulás mellett. Héja nem molyhos. 
 
Royal Maid

R
 (F. Zaiger, USA nemesítés, Európában az IPS a fajta licence-adója) 

Közép időben érik, az Elegant Lady
R
-t 2 nappal előzi. Előnyei: 100 % fedőszín 

borítottság, nagy termőképesség, nagy méret (AAA). Alacsony savtartalmú fajta. 
Hátránya: Kontinentális klímán még nincs értékelve. 
 
Sweet Dream

R
 (I.P.S. nemesítés, Franciaország) 

Kiváló késői érési idejű fajta (Redhaven +18 nap), nagy gyümölcsmérettel. A héj 100%-át 
mélyvörös szín borítja. A gyümölcshús ropogós, a gyümölcsök nagyon sokáig a fán 
tarthatók. A fa erőteljes növekedésű, felfelé törekvő és kiemelkedően magas a 
termésmennyisége. Virágzási ideje közép-késői; nagy mennyiségű virágot hoz. A 
gyümölcs magas cukortartalmú, alacsony savtartalmú, lédús.  
 
Sweet Henry, Valley SweetR zairoy (F. Zaiger, USA nemesítés) 
Kiváló ízű és megjelenésű, kései érésű (Redhaven után 38 nappal érik), sárga húsú 
őszibarack újdonság. Gyümölcs közép-nagy, az egész felületén sötétpiros fedőszínnel 
borított. Héja alig szőrözött, húsa kemény, magvaváló, nagyon édes, közepesen alacsony 
savtartalommal, összességében jó ízzel. Fája közepesen erős növekedésű, szétterülő 
koronájú. Korai virágzása ellenére, közepes a fagyérzékenysége. 

 
Royal Summer

®
 Zaimus (F. Zaiger, USA nemesítés)  

A Royal-sorozat fajtáira jellemző tulajdonságokkal bír: erős növekedésű fái vannak, 
gömb alak, nagy gyümölcsméret, sárga alapszínen sötétpiros fedőszín, kiváló 
húskeménység, édes íz, kiegyenlítetten nagy hozam. A Redhaven után 9 nappal érik. 
Átlagsúlya 190 g.  
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Lucius
R
 Nemesítő: Zaiger, USA. Licence-adó: IPS (F).  

Kései érésű fajta, a Redhaven után 52 nappal érő fajta. Növekedési erély: közepes, 
felálló növekedésű. Termőképesség: kiváló, stabil, korán termőre fordul. Gyümölcs alak: 
szabályos gömb, jó mérettel (leggyakrabban AA-A). Héj világos alapszínén 90% fénylő 
piros fedőszín. Fehér húsú, kemény és leves, édes aromával. 
 
Sweet JuanaR Az IPS (F) védett fajtája, előírt vehető mennyiséggel. 
Fája erős növekedésű, félig felálló habitusú. Bőven és megbízhatóan terem. Virágzása 
kései, közepes virághozammal. A kései szezonban érik, a Redhaven után 45 nappal. 
Gyümölcs mérete AA, gömbölyű alakú. Héja ragyogó narancssárga alapszínen, sötétpirossal 
mosott. Húsa kemény, sárga, nagyon jó ízű, nagyon édes és aromás. 

 
 
 
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.  

 

 
 

Royal MaidR 
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