
Milotai 10
Igen bõtermõ, rendkívül piacos, a legkiválóbb
héjas- és béldió. A rügyek fakadása korai, de
vontatott, ezért termésbiztonsága nagyobb.
Igen bõtermõ, a hajtások átlag 53%-ban ra-
kódnak be terméssel. Korán termõre fordul,
szeptember végén érik. Gyümölcse 35 mm át-
lag átmérõjû, gömb alakú. Héja sima, tet-
szetõsen rajzolatos, sárgásbarna, a bél világos
sárga, jóízû, béltartalma 47-52%. Könnyen tör-
hetõ és tisztítható. Olajtartalma magas: 68,
4%, fehérjetartalma: 17,7%. Mélyebb fekvésû,
fagyveszélyes helyekre nem javasolt.

Alsószentiványi 117
Nagy méretû gyümölcsei könnyen törhetõk,
tisztíthatók, béldióként és héjas dióként egy-
aránt értékesíthetõk. Viszonylag gyengébb ter-
mõhelyen is megfelelõ teljesítményt ad. Késõi
fakadás miatt termésbiztonsága jó, a tavaszi
fagyoktól kevésbé veszélyeztetett. A hajtások
átlag 45 % -a rakódik be terméssel Korán ter-
mõre fordul, szeptember harmadik dekád-
jában érik. Gyümölcse kb. 36 mm átmérõjû,
héja kissé barázdált világosbarna színû, a bél
színe sárgásbarna, jó ízû. Béltartalma 48-51%.
Könnyen törhetõ és tisztítható. Olajtartalma
magas: 65%. Fehérjetartalma: 18%. Erõs növe-
kedésû, feltörekvõ, késõbb terülõ koronát ne-
vel, fõként a csúcsrügyön terem. Valamennyi
termesztõtájra javasolható fajta.

Tiszacsécsi 83
Növekedési erélye gyengébb, gyengébb ter-
mõhelyi viszonyok között fejlõdése nem kielé-
gítõ. Termõre fordulása korai. Rendszeresen,
bõven terem, 25-30%-ban oldalrügyön is. Op-
timális hazai viszonyok között a legnagyobb
terméshozamú fajta, a Milotai 10-esnél töb-
bet terem. A hajtások átlag 60 %-ban rakód-
nak be terméssel. Rügyfakadása kései, ezért
termésbiztonsága jó. Közepes-kései érésû,
szeptember végén, október elején érik. Diója
32-34 mm-es. Héja kissé barázdált, világos-
barna. A varrat enyhén csavarodott. Könnyen
törhetõ és tisztítható. A bél aránya 48-53%,
színe világos sárgásbarna, nagyobb tömegben
enyhe lilás beütéssel, igen jó minõségû. Olaj-
tartalma magas, 68,5%, fehérjetartalma 18,1%.

Cégünk Magyarországon a legnagyobb mennyiségben állít
elõ konténeres dióoltványokat, kizárólag kézben oltással,
egyéves technológiával, mely biztonságos eredést nyújt.
Szabadgyökerû oltványokat is elõállítunk, konkrét meg-
rendelésre minden fajtát szaporítunk.



Alsószentiványi kései
Bõtermõ, korán termõre forduló, nagy termés-
biztonságú fajta. Kései virágzású, érése közép-
idejû. Gyümölcsének átmérõje kb. 38 mm.
Héja tetszetõs sima, világos színû. Könnyen tör-
hetõ és tisztítható. Héjas és béldiónak is kiváló.
25-35 %-ban oldalrügyön is terem.

Alsószentiványi Bonifác
Kiváló minõségû dióbelet adó fajta. Télálló. Ké-
sõn fakad, ezért a fagyok elkerülik. Bõtermõ,
50%-ban oldalrügyön is terem. Hamarabb ter-
mõre fordul és többet terem, mint az Alsó-
szentiványi 117. Október elsõ dekádjában érik.
Gyümölcsének átmérõje kb. 34 mm, béltartal-
ma 48%. Könnyen törhetõ és tisztítható.

Milotai bõtermõ
Közepes növekedésû, középkései fakadású fajta.
Rügyfakadási ideje kései, termésbiztonsága ked-
vezõ. Átlag 57%-os oldalrügyön termõ képessé-
ge következtében termõre fordulása nagyon ko-
rai (szeptember 3. dekádja), és bõtermõ. Gyü-
mölcse nagy, vállas, világos színû, tetszetõs sima
héjfelületû. Könnyen törhetõ és tisztítható.

Milotai kései
Igen bõtermõ, tetszetõs gyümölcsöket nevelõ
fajta. Nagyon kései fakadása miatt a kései fa-
gyok nem veszélyeztetik. Nagyon bõtermõ,
korán termõre fordul. Késõn, október közepén
érik. Gyümölcse átmérõje kb. 38 mm, sima
felületû, tetszetõs héjú. Áru értéke héjasan
elmarad, a tisztított bél minõsége felülmúlja a
Milotai 10 anyafajtát. Átlag 60%-ban terem az
oldalrügyeken. Vesszõi korán beérnek.

Milotai intenzív
Középkései fakadási ideje kielégítõ termésbiz-
tonságot ad a nem kifejezetten fagyveszélyes
termõhelyeken. Nagyfokú termékenysége, jó
gyümölcs minõsége fokozottabb termõhely-
igényességgel párosul. Közel 60%-os oldalrü-
gyön termõ képessége következtében egyike a
legkorábban termõre forduló, potenciálisan a
legbõvebben termõ új fajtáknak. Érése október
elsõ dekádjában. Gyümölcse nagy, tetszetõs,
világos színû. Hátránya dióbakteriózis érzé-
kenysége, így a kiemelkedõ teljesítõképessége
csak hatékony növényvédelemmel érhetõ el.

Tétényi bõtermõ
Szeptember elején érik. Gyümölcse nagy, hen-
geres, telt, barna, csepp alakú. Félpapír héjú.
Béltartalma nagy, 46-50%, kellemes mandula-
ízû. Fája gyenge növekedésû

Tuono
Igazán kemény héjú, éretten is a fán maradó,
könnyen rázható, Olaszországban jól bevált
fajta. Késõn virágzik, korán, szeptember köze-
pén érik. Öntermékeny.

Ferragnes
Nagyméretû gyümölcsöt nevel, késõn virágzó
és érõ (október) régi francia fajta. Keményhéjú,
nem öntermékeny.

Tétényi rekord
Szeptember végén – október elején érik. Gyü-
mölcse középnagy-nagy, telt orsó, illetve lán-
dzsa alakú, félpapír héjú. Béltartalma 38-42%.
A terméshéj és a magbél tetszetõs, világossár-
ga. A magbél telt hengeres, édes ízû.

Tétényi kedvenc
Érési ideje szeptember közepén, termése telt,
hengeres. Nagyon könnyen törhetõ félpapír hé-
jú fajta. Bélaránya nagy, 46-50%. Gyümölcse kö-
zép nagy 38-44 mm hosszú, hengeresen telt,
lándzsa alakú. Magbele kellemesen édes ízû.


