
MÁLNÁK

Blissy® Autumn BlissS

Nagy, kúp alakú gyümölcsökkel rendelkezõ,
sarjontermõ málna. Bogyójának színe közép-
piros, éretten sötétpiros, közepesen fényes.
Hússzilárdsága közepes, de közvetlen szedés
után jól szállítható. A szüret június végén kezdõ-
dik és októberig tart. Nagyon bõtermõ. Ellenáll a
gyökereket támadó Phytophtora gombának.
Támrendszer igénye egyszerû, vesszõi mereven
felállóak. Már késõ õsszel le lehet metszeni a le-
termett vesszõket a talajszintig. Ez a fajta nyitot-
ta meg az utat a málnafajták új generációja, az
éves sarjon termõ málnák elõtt!

További fajtáink: Malling Promise (korai),
Willamette (középkorai), TulaMagic® FruatfriS
(középkorai), Golden Everest, Fall Gold, Glen
Coe (késõi)

Lubera® Twotimer® SuganaS, a legjobb
folytontermõ málna napjainkban!
A Lubera-nemesítõmûhely elsõ fajtája, az új
sarjontermõ málnafajta. Erõssége a kiváló íz,
jó állag, hosszú érési idõ, és a 98%-os 1. osz-
tályú gyümölcskihozatal. A bogyók súlya 6-7 g
közötti, nagyok, világos pirosak, könnyen
szedhetõk, és tipikus málna aromájúak, hûtõ-
ben jól tárolható. Erõs növekedésû, ellenáll a
legtöbb betegséggel szemben! A Sugana kon-
kurenciája lehet a tavaszi idényben a Tula-
meennek. Az elsõ érése az elõzõ évi vesszõ-
kön június–júliusban van, majd az ez éves
hajtásokon kb. augusztus eleje körül. 

SZEDREK

Loch NessS (Nessy)
A jövõ tüskementes szederfajtája! Igen korai
érésû, július közepén-végén már szedhetõ is.
Bogyói igen nagyok, fényesen csillogóak, kel-
lemes ízûek, kemény. Bõtermõ. Felfele törõ
növekedésû, nem betegségérzékeny. A telepí-
tést követõ elsõ években bõven lássuk el nit-
rogénnel, hogy kitölthesse az egész tenyész-
területét. Mind nagyüzemi, mind házikerti fel-
használásra kiváló!

Lubera® Navaho® BigandEarly®

nagy és korai egyben!
A „felálló vesszõjû” Navaho-család nagyon
korai érési idejû (Navaho elõtt 10-14 nappal
érõ) tagja. Gyümölcsei nagyon nagyok, egyéb-
ként minden más tulajdonságában hasonlít a
Navaho fajtához.

További fajtáink: Asterina, Loch Tay, Lubera®

Navaho®, ArapahoS, Summerlong®, Triple Crown

SZEDERMÁLNA HIBRIDEK

Buckingham Tayberry®, igazi angol!
A Tayberry tüskementes szelekciója, egyéb tulaj-
donságaiban nagyon hasonlít a szülõfajtára. Erõs
növekedésû, magas hozamú fajta, egyedi ízzel.

Továbi fajtáink: Tayberry Japánszeder 



KÖSZMÉTÉK

Captivator, tüskétlen fajta, kiváló ízzel!
Felfelé törõ vesszõi szinte tövis nélküliek. Gyü-
mölcsei közép-pirosak, nagyon jó ízzel. Ter-
méshozama kiváló. Ellenáll a köszméte ameri-
kai lisztharmatának!

Lubera® Flavia®, a legédesebb egres!
Erõs növekedésû, tövises fajta, nagy sima, sö-
tétpiros gyümölcsökkel, kiváló hozammal. Ez
a fajta is ellenáll a köszméték legnagyobb
ellenségének, az amerikai lisztharmatnak!

További fajtáink: Hinnomaki grün, vagy rot
(MT és bokor), Invicta (MT és bokor), Mucu-
rines grün, vagy rot (MT és bokor)

ÁFONYÁK

Brigitta Blue, a kései áfonya
Érése kései, augusztus közepétõl szedhetõ.
Gyümölcsei nagyok, nagyon nagyok, kerek bo-
gyójú. Íze nagyon kellemes, némi savval. 4-6
kg/tõ hozamra képes évente. Merev vesszejû,
felálló növekedésû fajta.

Reka®

Erõs és bokros növekedésû áfonya, mely a
talajjal szemben nem túl igényes, a meszet is
elég jól tûri. Magas hozamú, korai érésû,
hosszan szedhetõ, bevált házikerti fajta.

További fajtáink:
Buecrop (korai), Patriot (korai)

RIBISZKÉK

Rovada
Gépi betakarításra is
alkalmas holland fajta,
középérésû. Nagyon
bõtermõ, hosszú fürtû.
Bogyói nagy méretûek,
egyöntetûek, kerekde-
dek, vörösek, kemé-
nyek. Savtartalma éret-
ten is magas!

További fajtáink:
Jonkher van Tets,
Rosetta, Rolan,
Redpoll, Blanka,
Fertõdi 1, Titánia

KÉK MÉZBOGYÓK 

Fialka(S)

Égszínkék, 3-4 cm hosszú bogyójú, június kö-
zepén érõ fajta, a bokrai akár 150 cm magasak
is lehetnek, öntermékeny, de porzóval együtt
érdemes telepíteni, amely a Morena lehet.

Morena(S)

Hasonló megjelenésû és bokor habitusú a Fial-
kához, egymást a két fajta jól termékenyíti.

FÜGÉK: Peretta®

KIVIK (KÍNAI EGRES)
Issai, Jenny Zwitter

GOJI BOGYÓ 

Goji (Kína tea, kínai farkasbogyó) 
Fényes narancssárga, hosszúkás, kb. 2 cm
hosszú gyümölcs jellemzi, érése augusztus-
ban, hozama 4-6 kg/növény. Bokros, erõtel-
jesen növekedésû, képes akár 1-1,4 m-t is nõ-
ni évente. Rendszeresen metszeni szükséges!


