
Cigánymeggy 7
Feltehetõen magyar ere-

detû a Cigánymeggy fajtakör. Elsõsorban ipari
alapanyagként tartják számon (szesz és édes-
ipar, valamint légyártás), de a Pándy klónok
kiváló porzója is az ültetvényekben. A C.7 klón
gyenge növekedésû. Gyümölcse kicsi, sötét
bordóra színezõdõ, puha húsú, erõsen festõ-
levû. Sav és szárazanyagtartalma magas.
Igénytelen és nagyon alkalmazkodó képes faj-
takör. Öntermékeny, virágzása középkései.
Érése június 15-18 körüli. Szárazon válik a ko-
csánytól ezért jól rázható. Téli fagyokkal szem-
ben ellenálló. Koronája jellemzõen gömb, ku-
sza ágrendszerrel.

Érdi bõtermõ
Június közepén érõ, az egyik legkedveltebb,
legkeresettebb meggyfajta. Gyors magyaror-
szági karrierjét elsõsorban kiegyenlített, meg-
bízható terméshozamának, valamint kiváló ízû
méretes gyümölcseinek köszönheti.

Újfehértói fürtös
A Pándy meggyhez nagyon hasonló hazai ne-
mesítésû fajta. Megfelelõ víz- és tápanyag-
ellátás mellett gyümölcsei kedvezõ méretûek,
kellemes édes-savas ízûek. Öntermékeny, rend-
kívül bõtermõ.

További fajtáink: Cigánymeggy 59, Cigány-
meggy C404, Csengõdi, Debreceni bõtermõ,
Érdi nagygyümölcsû, Kántorjánosi 3, Piramis 

Kazanlak
Nagyon nagy gyümölcsû,
bolgár fajta, gyümölcse
körte alakú, a 7-9 g-ot is
elérheti. Íze savanykás, fa-

nyar. Érési ideje augusztus.

Joliko
Korai érésû, bõtermõ osztrák fajta. Gyümölcse
nagy, akár 3 cm hosszú és 2 cm széles is lehet,
ízletes, édesebb mint az alapfaj termései. Lomb-
fakadás elõtt virágzik, díszcserjeként is nagyon
mutatós. 3-5 m magas fácskává nevelhetõ.

TechlovanSZB

Cseh nemesítésû, Németországban nagy nép-
szerûségnek örvendõ középkései fajta, a Kor-
dia elõtt 1-2 nappal érik. Fagyra nem érzékeny.
Nagy, vagy igen nagy gyümölcsû, sötét piros
fajta. Friss fogyasztás mellett, ipari feldolgo-
zásra is alkalmas. Minden cseresznyetermesz-
tõ körzetbe ajánljuk!

TamaraSZB

Értékes közép-
kései érésû cseh
fajta, kiváló áruminõséggel. A Kruplopodnaja x
Van keresztezésbõl nemesítették. Fája közép-
erõs- erõs növekedésû, laza korona szerkeze-
tû, enyhén csüngõ ágak-
kal. Nem öntermékeny.
Érési ideje: az 5.-6. cse-
resznye-hét, a Techlovan
és a Regina fajták kö-
zött. Gyümölcse: nagyon
nagy, széles, szív, vagy
vese alakú, sötétpiros.
Íze kiváló. Terméshoza-
ma rendszeres és bõ. Ajánlott mind nagy-
üzemi, mind házikerti termesztésre!

Továbi fajtáink: Bigarreau Burlat, Carmen,
Germersdorfi 3, Katalin, Kordia, Linda, Regina,
Rita, Sam, Sunburst, Sweethart, Szomolyai fe-
kete, Valerij Ckalov, Van, Vera



Goldrich® Sungiant
Július elején-közepén érõ,
egyöntetûen nagy gyümöl-

csû és kellemes ízû fajta, a friss piaci fajták kö-
zött a vezetõ helyet látja el. Nem betegség-ér-
zékeny, középerõs növekedésû, korán fordul
termõre és rendszeresen, sokat terem, a gyü-
mölcsök egyszerre érnek be, nincs szükség
sok menetes betakarításra. Gyümölcse jó gyü-
mölcshús-keménységû, fõleg a napos oldalon
intenzíven narancspirosra színezõdõ, jól bírja
a manipulálást és a tárolást. Sokat terem az
egyéves vesszõkön, ezért is jó a termõképes-
sége. Részben öntermékeny, porzó fajtái, az
Aurora, Hargrand és a Pincot® ültetésével
azonban még biztosabbá tudjuk tenni a ter-
mésmennyiséget.

OrangeredSZB Bhart
Ez a hatalmas gyümölcsû kaj-
szifajta június végén-július
elején érik, világos narancs-
sárga színû, fényes, sima hé-
jú, kiváló ízû. Fája igen erõs
növekedésû, nem betegség-
érzékeny, jó termõképes-
ségû. Érése elhúzódó, több-
menetes szedés szükséges.
Nem öntermékeny, porzó
fajta feltétlenül szükséges
mellé: Harlayne, Bergeron,
Hargrand, BergerougeSZB vagy
GoldrichSZB.

További fajtáink: Aurora, Bergeron, Ceglédi
bíbor, Ceglédi óriás, Ceglédi Piroska, Cukor-
barack, Gönci magyar kajszi, Harcot, Harlayne,
Hargrand, Harmat, Kajszilva, Magyar kajszi C235,
Pannónia

HaromaSZB

Mérsékelt növekedési erélyû, önmagától is
szép koronát nevelõ fajta. Gyümölcse köze-
pes méretû, ovális, sötétkék. Húsa aranysár-
ga, édes, lédús, nagyon illatos. Minõsége ki-
váló, megbízható fajta, rendszeresen és bõ-
ven terem. Kõmagjai könnyen eltávolíthatóak,
felhasználható friss fogyasztás mellett süte-
ményekbe, kompót és dzsem készítésre. Tole-
ráns a szilvahimlõre, a Moniliára és a levélli-
kasztó gombákra. Öntermékeny, de más faj-
tákkal társítva a hozama tovább növelhetõ!

TophitSZB

Középérésû, nagy termõképességû fajta. Vírus
toleráns, részben öntermékeny. Nagy gyü-
mölcsméret és terméshozam jellemzi. A leg-
szebb megjelenésû szilva a Top- sorozatból.

ToptasteSZB

Középkései érésû, augusztus közepétõl szep-
tember közepéig érõ fajta. Egy, és több éves
termõrészeken is virágzik, öntermékeny, de
porzópár ültetését javasolják a még magasabb
hozamok eléréséhez. Gyümölcse kék, hosszú-
kás szilva alakú. Húsa sárga, lédús, magva-
váló, kiváló ízû, fûszeres zamatú. Ideális friss
piaci fajta, de kiváló, szesz-, sütõipar-, fa-
gyasztóipar alapanyagként is. Szüreti ideje
hosszú, ez a házi kerti termesztésnél nagyon
elõnyös. Szilvahimlõ toleráns, egyéb gomba-
betegségekre sem túl érzékeny. Gyümölcse
átlagban 46 mm magas, 36 mm széles, 22-32
Brix és 12,7 ‰ savtartalommal.

További fajtáink: Althan Ringló, Angeleno,
Cacasnka Lepotica, Cacasnka Rana, Topfive,
Elena, Presenta, President, Ruth Gerstetter,
Sermina, Stanley, Topfirst 

Caldesi 2000, Champion, Cresthaven, Early
Redhaven, Incrocio Pieri, Lapos barack, Ma-
riska, Michelini, Nectaross, Redhaven, Red-
haven Bianca, Springtime, Suncrest, Vérbarack


