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AlmA

Red JonApRince®
Szinte 100% fedőszín borítottsága miatt rendkívül népszerű Jonagold klón.  
Érésideje szeptember vége-október eleje. Javasolt porzói: Idared, Golden Delicious® 
Reinders, Gala klónok. Fája korán termőre fordul és rendszeresen terem.  
ULO hűtőben júniusig tárolható.  
Magyarországon próbatermesztésre ajánljuk. 

GAlA decARli FendecA®
Dél-Tirolban kiemelt Gala Schniga® mutáció.

Növekedési erélye gyenge-középerős, virágzása középkései.  
Porzói: Granny Smith, Red Delicious, Malus Evereste, Prof. Sprenger.

Színeződése élénk, inkább mosott mely akár 100%-os is lehet, nagyon enyhe 
csíkozottsággal. Egy fán belül a gyümölcsök színeződése kiegyenlített. A fedőszín nagyon 

korán, már július közepén megjelenik. A fajta nem hajlamos visszamutálódásra, stabil.
Íze: édes, aromás. Alakja a gömb alakútól az enyhén hosszúkásig termőhelytől függően 

enyhén változhat, mérete középnagy. A gyümölcs húsa roppanó, zamatos, lédús.

RedchieF®
A Red Delicious fajtakör jelenleg legértékesebb tagja.  

Sötét piros fedőszínű, nagy gyümölcsméretű, kiválóan tárolható fajta.  
Érésideje szeptember második felére – október legelejére tehető. 

A tárolóban is megtartja előnyös színét. Pollenadói a Fuji, a Gala  
és a Golden Delicious® változatok, az Idared és a Jonathan-klónok is.

cydoniA RobustRA® 
Erwinia toleráns fajtaújdonság.  
Gyümölcse körte alakú, kifejezetten illatos,  
érésideje október közepe. 
Fája robosztus növekedésű,  
korán termőre fordul. 

biRs

ReA’s mAmmoth 
Nagyon erős növekedésű, Ausztriában  

kedvelt fajta. Gyümölcse körte alakú,  
nagyon nagy (1 kg is lehet darabja) illatos, világító sárga, dekoratív. 

Április végén, május elején virágzik. 



koRdiA
A Germersdorfi után érő, friss fogyasztásra és feldolgozásra is kiváló fajta.  

Gyümölcse középnagy, szív alakú, ropogós, jó ízű. A Carmen®, Katalin, Skeena,  
Karina jól termékenyíti. Fája lehajló habitusú. Fagyzugos és száraz területekre nem való.  

Hasonló érésidőben az egyik legjobban hűthető és szállítható fajta.

eARly koRvik®
Középkorai, keményhúsú cseresznye. Gyümölcse formája és hosszú szára hasonló a 
Kordiához, mely sokáig fán tartható. Héj és hússzíne sötétpiros. Fája erős növekedésű. 
Porzója: Kordia, Biggarreau Burlat.

cARmen®
A Bigarreau Burlat után érő egyik legkedveltebb érdi nemesítésű 

fajta. Gyümölcse igen nagy (28-30 mm), nyomott gömb alakú, 
húsa kemény. Fája gyenge, középerős növekedésű. 

Virágai későn nyílnak, a Germersdorfi jól termékenyíti. 

AidA®
Június 10-15-e között érő cseresznye. Gyümölcse középnagy,  

átmérője 26-30mm, fedőszíne éretten sötétbordó, húsa középesen kemény.  
Fája középerős növekedésű, bőtermő.  

Porzói: Katalin, Van, Vera, Sándor, Alex®.

tAmARA® 
Carmen és Kordia közt érő,sötét piros fedőszínű darabos cseresznyeújdonság. 
Kocsánya hosszú, húsa Bigarreau Burlatnál puhább, de kevésbé hajlamos a repedésre.
Porzó: Vanda, Early Korvik®, Kordia, Carmen®, Skeena.

ReGinA
Július elején érő, Európában elterjedt és elismert kései cseresznye. 
Termőhely iránt nem igényes, korán termőre forduló, prémium minőséget adó csúcsfajta.  
Gyümölcse nagy méretű, kemény, ellenáll a csapadék okozta gyümölcs repedésnek. 
Héjszíne mély vörös, húsa alacsony savtartalmú.  
A Schneider’s, Sylvia, Sam, Karina jól porozza. 

kAJszibARAck
bhARt 
Korai, június végén – július elején érő kajszi.
Nagyméretű gyümölcse világos narancssárga, fényes, kiváló ízű.
Fája erős növekedésű, korán fordul termőre.
Nem öntermékeny, javasolt porzófajták: Hargrand, Harlayne, Bergeron, Goldrich.

cseResznye



szilvA

hAGAntA®
Nagy gyümölcsű, korán termőre forduló, kifejezetten frisspiaci 
szilva. Szeptember első felében érik.  
Húsa sárga, magvaváló, jó ízű. Csak részben öntermékeny.
Javasolt porzófajták: Cacanska lepotica, Katinka. 

top hit®
Középérésű, nagy termőképességű fajta. Vírus toleráns, részben öntermékeny. Nagy 
gyümölcsméret és terméshozam jellemzi. A legszebb megjelenésű szilva a Top sorozatból. 
Súlya 50-60g, himlővírusnak ellenáll, moníliára érzékenyebb, ritkítani érdemes, fája jól 
alakítható, tavaszi fagyokat jól tűri.

top tAste® 
Középkései, öntermékeny, egyöntetűen színeződő fajta. Felfelé törő ágrendszere és nem 

túl erős növekedése van. Tavaszi fagyokat jól viseli. Gyümölcse 35-40 grammos, színe kék, 
hosszúkás alakú. Húsa sárga, lédús, nem teljesen magvaváló, kiváló ízű, fűszeres zamatú. 
Ideális friss piaci fajta, de ipari alapanyagként is kiváló, szesz-, sütő-, fagyasztóipar kiváló 

alapanyagát adja. Szüreti ideje elhúzódó, gyümölcse sokáig fán tartható.  
Sharka-rezisztens, a moníliának és a rozsdabetegségeknek jól ellenáll.

empRess (GRossA di Felisio)
Olaszországból származó, Stanley és President között,  

szeptember elején érő fajtaújdonság. A fajta óriási  
gyümölcsével és remek ízével vívja ki a szakértők és a fogyasztók elismerését.  

A Presidenttel együtt telepítve nagy termésekre képes. Húsa aranysárga, magvaváló.

top FiRst
A legkorábbi fajták egyike. A virágok öntermékenyek, de ajánlott porzópartnerrel ültetni, 

a középkorai virágzási csoportból. Nagy termésmennyiségekre képes, nem hajlamos 
termésingadozásra. Gyümölcse liláskék-kék színű, héja viaszos, alakja hosszúkás. Kiválóan 

alkalmas a Cacansca rana utáni és lepotica előtt szedési szünet betöltésére. A gyümölcshús 
sárgás, lédús, magvaváló. Túléretten lepotyog, szedési ideje körülbelül 15 nap. Kísérleti 

fajtaként ajánlott. 

pResentA®
Korán termőre forduló, tavaszi fagyokat jól toleráló kései érésidejű  
(szeptember vége - október eleje) fajta. Sharka toleráns, beltartalmát a jó íz és a nagy 
cukortartalom jellemzi. Gyümölcs mérete közepes (30g) alakja hengeres. Repedésre 
hajlamos. Kiváló pálinka alapanyagot szolgáltat! 

top Five® 
Érésideje a Cacansca lepotica elé tehető, koraisága  
ellenére öntözött körülmények között két hétig is fán tartható. Húsa kemény, magvaváló. 
Igen piacos szilva, mivel héja hamvas és kifejezetten kék. Mérete középnagy, kisebb mint 
a Cacansca rana. Sharka-vírus toleráns, monília ellenálló, téli fagyokra nem érzékeny fajta. 
Elsősorban nyugati exportra javasolt, de belpiaci értékesítésre is alkalmas megjelenése és 
fán tarthatósága miatt.

elenA®
Szeptember végi érésű, Magyarországon is elterjedt német fajta. 

Korán termőre fordul és rendszeresen terem. Öntermékeny.  
Gyümölcse megnyúlt középnagy, héjszíne sötétkék.  

Jól tárolható. Szilvahimlővel szemben ellenálló.



Balogh Zoltán Faiskolája
5661 Újkígyós, Hosszú utca 29.

Telefon: 66/254-301 - Mobil: 30/219-4129
E-mail: balogh.zoltan19@upcmail.hu - www.baloghfaiskola.hu

Kisker Áruda
5661 Újkígyós, Gyulai út 34.
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diÓ

boniFác
Kiváló minőségű dióbelet adó fajta. Későn fakad, ezért a fagyok elkerülik.  
Kölcsönösen porozzák egymást az Alsószentiváni kései fajtával. Bőtermő, érésideje  
október első dekádja. Fája gyengébb növekedésű. 50%-ban oldalrügyön is terem.  
Nemesítő: Dr. Szentiványi Péter.

milotAi kései
Igen bőtermő, tetszetős gyümölcsöket nevelő fajta.  

Nagyon kései fakadása miatt a kései fagyok nem veszélyeztetik.  
Kölcsönösen porozzák egymást a Milotai Bőtermő fajtával. Későn, október közepén érik. 

Fája középerős növekedésű, termőkorban szétterülő.  
Átlag 60 %-ban terem az oldalrügyeken. Vesszői korán beérnek. 

Nemesítő: Dr. Szentiványi Péter.

Faiskolai telephely
5661 Újkígyós, Öreg utca 61/2

silveR GiAnt® 
Kései, Redhaven után egy hónappal érő  
fehér húsú nektarin. Gyümölcse nagy, piacos.  
Fája erős növekedésű. Száraz nyarakon öntözést igényel. 
Érésidő kihúzására kiválóan alkalmas választékbővítő fajta.

Rome stAR®
Sárga húsú molyhos őszibarack fajta, amely a Suncresttel érik  

egy időben. A gyümölcsök nagyok és jól színeződnek.  
Fája erős növekedésű, közepesen fagyérzékeny.  

Magyarországon már köztermesztésben lévő fajta.

ŐszibARAckAlitop®
Sárgahúsú nektarinújdonság. Érésideje Redhaven +2 nap, 
sárga alapszínén szinte 100% piros fedőszín borítja.  
Gyümölcse nagyméretű (AA), húsa kemény, jól szállítható. 
Magvaváló. Fája közép-erős növekedésű, bőtermő.


