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Nemesítési célkitűzések

• Sharka tolerancia rezisztencia

• Pseudomonas ellenállóság

• Érésidő

• Magvaválóság

• Növekedési erély és habitus

• Íz





Juna

SZÜLŐK:

‚Katinka‘ x ‚ Zwintschers Frühe‘

NÖVEKEDÉS:

Középerős ,vízszintes 
oldalágakkal,könnyen nevelhető

VIRÁGZÁS:

Középkorai, kevéssé fagyérzékeny, 
öntermékeny

ÉRÉSIDŐ:

Nagyon korai, együtt a ‚Herman‘-nal, 
nagyon kiegyenlített érés

GYÜMÖLCS:

Sötétkék –hosszúkás 
gyümölcs,Besztercei méretű

Jól magvaváló,húsa teljes érésben is 
meglepően szilárd.,süteményben is 
kiváló

Jóízű, nagyon kellemes sav cukor arány

TERMŐRE FORDULÁS:

korai bőtermő rendszeresen terem



Katinka

SZÜLŐK:

‚Ortenauer‘ x ‚R. Gerstetter‘

NÖVEKEDÉS:

Középerős,jó szögállású koronaágak

VIRÁGZÁS:

középkorai, nem érzékeny,
öntermékeny

ÉRÉSIDŐ:

Július közepe

GYÜMÖLCSE:

Középnagy , kék

Szilárd, fehér -sárga húsú, jól 
magvaváló,jóízű

Termőképesség

Nagyon korán termőre fordul, 
kiegyenlítetten bőtermő



Szülők:

'Hanita' x 'Katinka'

Növekedés:

Középerős,könnyen alakítható korona

Virágzás:

Öntermékeny , de jó porzói:Katinka, 
Presenta, C.lepotica

Érésidő:

Július vége

Gyümölcse :

Közép nagy, kék szilva,magvaváló,  
szilárd húsú, bőlevű

Kiváló ízű,harmonikus sav cukor arány

Termőképesség:

Nagyon korán termőre fordul,bőven 
terem. Már az ültetés  évében terem.

Hanka



Topfive

SZÜLŐK:

,Cacaks Beste' x ,Auerbacher'

NÖVEKEDÉS:

Középerős 

VIRÁGZÁS:

középkései,ellenálló virágait egy és 
többéves részeken egyaránt képezi, 
részben öntermékeny, porzója a          
C. lepotica

ÉRÉSIDŐ:

augusztus

GYÜMÖLCS:

Kerekded –hosszúkás, sötétkék illatos

Gyümölcshús világossárga, szilárd, 
harmonikus ízű

TERMŐKÉPESSÉG:

Korán termőre fordul,  bőtermő



Toptaste

Szülők: Valor x Hauszwetschge

Növekedés: középerős,feltörő 
ágrendszer

Érésidő: Augusztus közepe- szept . 
közepe

Hosszan fán tartható.

Gyümölcse: kék, kissé megnyúlt 

kb. 36 mm 

Sárga húsú , bőlevű

Magvaváló, kifejezetten jó ízű

Virágzási idő: középkései

idegenporzás ajánlott.

Univerzálisan felhasználható

Korán termőre fordul

Sharka toleráns  és összességében 
kevéssé érzékeny betegségekkel 
szemben



Hanita

SZÜLŐK:

‚President' x ‚Auerbacher'

NÖVEKEDÉS:

Középerős , erős. Első években alakító 
metszés fontos, később ritkító metszés.

VIRÁGZÁS:

öntermékeny

ÉRÉSIDŐ:

Aug. közepétől  szept .  közepe. 

Hosszan fán tartható

GYÜMÖLCS:

Nagy hosszúkás gyümölcsök, közép 
kemény, illatos, sárga gyümölcshús, egyes 
években mérsékelten magvaváló.

Kiváló ízű, finom savak 

TERMŐKÉPESSÉG:

Korán termőre fordul,rendszeresen és 
bőven terem



Haroma

SZÜLŐK:

(‚Ortenauer‘ x ‚Stanley 34‘) x ‚Hanita‘

NÖVEKEDÉS:

Középerős, nagyon szép korona 
felépítés

VIRÁGZÁS:

Korai virágzás, öntermékeny

ÉRÉSIDŐ:

Szeptember, Beszterceivel egy időben

GYÜMÖLCS:

ovalis, középnagy, sötétkék gyümölcs, 
intenzív illat

Húsa szilárd,leveses sötétnarancs,jól 
magvaváló 

Íze kiváló ,közepes sav ,magas 
cukortartalom

TERMÉS:

Bőtermő, korán és rendszeresen terem



Jofela

SZÜLŐK:

'Jojo' x 'Felsina'

VIRÁGZÁS:

KÖZÉPIDEJŰ,ÖNTERMÉKENY

ÉRÉSIDŐ:

Szeptember(Besztercei idejében), 
Gyümölcsérése homogén,hosszan fán 
tartható

GYÜMÖLCSE:

Hosszúkás, középnagy

Aranysárga hús, jól magvaváló

Kiváló édes- savas íz

TERMŐKÉPESSÉG:

Korán ,rendszeresen és bőven terem.



Jojo

SZÜLŐK:

‚Ortenauer‘ x ‚Stanley‘

NÖVEKEDÉS:

gyenge –közép erős

VIRÁGZÁS:

korai, öntermékeny

ÉRÉSIDŐ:

Szeptember , hosszan szedhető, de 
ajánlatos megvárni míg a húsállomány 
félig „besárgul”.

GYÜMÖLCSE:

ovális, középnagy nagy

Szilárd húsú, bőlevű harmonikus 
ízű,közepesen magvaváló

TERMŐKÉPESSÉG:

Korán termőre fordul, bőtermő 
rendszeresen terem





Haganta

SZÜLŐK:

‚Cacaks Beste‘ x ‚Valor‘

NÖVEKEDÉS:

Középerős, vízszintesen elágazó jól 
alakítható ágrendszer

VIRÁGZÁS,:

Részben öntermékeny porzói: 
C.lepotica, Hanita,  Katinka 

Érésidő:

Szeptember ,  Presidenttel‘

GYÜMÖLCSE:

Nagyon nagy, hosszúkás, 
viaszos,átmérő 42mm ,

átlagsúly 50-80 g

Magvaváló, kiváló ízű 

TERMŐRE FORDULÁS:

Korai ,nagy termőképességű





Elena

SZÜLŐK

‚Fellenberg‘ x ‚Stanley‘

NÖVEKEDÉS:

Középerős erős

VIRÁGZÁS:

Középkései , öntermékeny

ÉRÉSIDŐ:

Kései :Besztercei idejében, szept . eleje 
közepe

GYÜMÖLCS:

Közép nagy gyümölcs, sötétkék, 

sárgás zöldes hús,lédús

Hűvös időben a magvaválóság nem 
tökéletes,

ÍZ:

Édes ,kiváló szilvaíz

TERMŐKÉPESSÉG:

Korai termőre fordulás, bőtermő, 
ritkítás ajánlott



Tophit

SZÜLŐK:

,Cacak's Beste' x ,President'

NÖVEKEDÉS:

Középerős,erős növekedésű, bármilyen 
koronaformára alkalmas

VIRÁGZÁS:

középkorai, részben öntermékeny
(ajánlott porzói Haroma,  Presenta, 
Topper) esőre nem érzékeny

ÉRÉSIDŐ:

Szeptember(President után)

GYÜMÖLCS:

Nagyon nagy tojásformájú gyümölcsök

Leveses ,kemény sárga hús , jól 
magvaváló

Kellemes íz ,harmonikusan édes savas

TERMÉS:

Korán termőre fordul,rendszeresen és 
bőven terem.









Presenta

SZÜLŐK:

‚Ortenauer‘ x ‚President‘

NÖVEKEDÉS:

Középerős laza korona,csüngő 
termőgallyakkal

VIRÁGZÁS:

Korai, középkorai

ÉRÉSIDŐ:

Nagyon kései, szeptember (október) 
Elenát követően

GYÜMÖLCS:

Közép nagy,illatos,ropogós

Jól  magvaváló

Íze a Beszterceiéhez hasonló, kevesebb 
savval

TERMŐKÉPESSÉG:

Korán termőre fordul,rendszeresen és 
bőven terem,ritkítás ajánlott



Topend Plus

SZÜLŐK:

‚Cacaks Beste‘ x ‚Valor‘

NÖVEKEDÉS:

középerős, kompakt

VIRÁGZÁS:

Egy és több éves részeken is képez 
virágot ,középkorai, öntermékeny

ÉRÉSIDŐ:

Nagyon kései – szeptember vége –
október,hosszan fán tartható

GYÜMÖLCS:

Nagy méretű,acélkék gyümölcsei 
hosszúkás illatosak

Húsa szilárd ,de leveses magvaváló.

Jól fán tartható, hosszan tárolható.

Íze: kiváló ,sütőipar is kedveli

TERMŐKÉPESSÉG:

Bőtermő,korán termőre fordul, 
alternanciára nem hajlamos



Bellamira

SZÜLŐK:

,Cacaks Beste' x ,Mirabelle von Nancy'

NÖVEKEDÉS:

Erős ,csüngő ágrendszer, 

VIRÁGZÁS:

öntermékeny

ÉRÉSIDŐ:

Augusztus közepe-szeptember közepe, 
kb.  10 nappal a Nancy-Myrabelle előtt

GYÜMÖLCSE:

Nagy, sárga, napos oldalon pirossal 
pontozott,gömbölyű

Szilárd, lédús, magvaváló a hús 
aranysárga,Íze édes

Termés:

Korán termőre fordul bőtermő. 
(kiegyenlítetlen)





Topfive/Docera6, 5. Standjahr
Haroma/Docera6, 5. Standjahr



Wei 51/437



Wei 26/091



Valerija

Szülők:

Hall x R.Gerstetter

(1970 bejelentés:1986)

Növekedés: Mérsékelt

öntermékeny

A szilvamolyra nem, vírusra 
közepesen érzékeny.

Gyümölcse nagy (46-59 g) 
dekoratív,kiváló ízű.

Érésidő: néhány nappal a C. Lepotica
előtt (Juli vége)

A korai frisspiacon a tetszetős 
gyümölcsök jól eladhatók.



Nada

Szülők:Stanley x Skoldus

Bejelentve:2012

Növekedés: Gyenge középerős, 
könnyen alakítható korona. Intenzív 
ültetvények kialakítására alkalmas.

Virágzás kései. 

Korán termőre fordul ,bőtermő.

Toleráns a Plum pox vírusra, 
mérsékelten érzékeny a moníliára és a 
szilva  polystigmára

Gyümölcse: közepes (40-50 gr), 
sötétkék. Húsa sárga, bő levű, kiváló íz 
és aroma jellemzi Frissfogyasztásra és 
feldolgozásra egyaránt alkalmas.

Érésidő: aug. közepe.

Nagy  a várakozás ezzel a fajtával 
kapcsolatosan!



Zlatka

Szülők: 'Zholta butilkovidna' x'Large 
Sugar Prune‘  2008.

Rezisztens a Plum pox virusra , 
mérsékelten érzékeny a Polystigmára
és a rozsdára.

Gyümölcs:Különleges gyümölcseinek 
átlagsúlya 23,7 gr. Héja és húsa 
egyaránt szép sárga.

Érése: Aug. közepe –vége.

'Zlatka' különleges hús színével 
feldolgozásra, kompótnak kiváló.



C. 1501



Krina

Szülők:

Wangenheimi korai x Olasz szilva  
(1977 elismerés: 2005)

Növekedés:Erős növekedésű

Virágzás:Korai,  öntermékeny,  porzó 
nem  szükséges. Virágzáskori fagyokat 
jól tűri.

Érésidő:Augusztus vége Szeptember 
eleje

Gyümölcs:  Közép nagy, húsa 
aranysárga szilárd, lédús

Rodnánál magasabb szárazanyag 
tartalom alacsonyabb sav jellemzi.

A legtöbb szilva betegségre ellenálló, 
sharkatoleráns.

Jól tűri a szállítást Kiváló aszalványnak 
,de lekvárnak ,pálinkának süteménybe 
is.



Pozna plava

Szülők

C.Najbolja önbeporzás

(1980 ,bejelentve:2008)

Növekedés:mérsékelt a vázágak jó 
szögállásúak nem törékenyek.

Virágzás:

Stanley-t követően, 

részben öntermékeny.  

Jó pollenadója a  C.rodna.

Kései érésű( aug .  vége szept. eleje)

Gyümölcse, közepes, mélykék.

Húsa sárga szilárd, lédús                                                                                                    
.

Univerzális felhasználás:

Frissfogyasztás,kompót aszalás,pálinka 
fagyasztás.

Hűtőben 4 hétig tartható.

A Ganter faiskola EU-ban Cacaks späte
néven levédte.



• Hubert Schneider 
szaktanácsadó

• OGS „Tész” Süd-Baden

• Dr. Michael Neumüller
• magán nemesítő Bayoz

München

• Müller Jenő úr ügyvezető, 
tulajdonos, Oleum kft

• Juhász Zoltánné kutatási 
asszisztens, NAIK Cegléd

Az előadás elkészítésében segítségemre voltak:


