
IVÁN FAISKOLA 2021 ŐSZI FAJTAJEGYZÉK

Faj Alanya Jellemzői

Fajta

Alma MM 106

Nyári fontos /Rétes alma / augusztus közepe,240 g,sárgás piros csíkozott,

Húsvéti rozmaring téli tárolható,zöldessárga halvány pirral,120-130 g

Jonathan M41 őszi alma ,piros savanykás 130-140g

Florina téli ,piros édes 170-200 g

Jonagold téli ,piros édes 170-200 g

Körte vadkörte

Árpával érő június vége , apró

Vilmos szeptember első hete,120-200 g zöldessárga

Piros Vilmos augusztus vége,nagy, barnáspiros

Bosc kobakja szeptember közepe,rozsdabarna ,nagy

Pachams Triumph téli körte,200-270g éretten sárga

Birs BA 29

Bereczki szeptember közepe,300-500 g,körte alakú

Konstantinnápolyi október közepe,200-250g ,alma alakú

Naspolya BA29

Hollandi óriás november közepe,50 g

Meggy sajmeggy

Érdi bőtermő június 16-18.körül érik,5-6 g

Debreceni bőtermő Június vége július eleje,5-6 g

Kántorjánosi 3. június vége-júli eleje, 5-6 g

Újfehértói fürtös július első napjai, 5-6 g

Cseresznye sajmeggy

Katalin júni vége,8-10g,sötét bordópiros

Germesdorfi 3. június 18-20.7-9 g,világospiros, roppanó

Kajszi mirobalan

Ceglédi Piroska július eleje,35-40 g

Magyarkajszi c.235 júli közepe,45-50 g

Ceglédi óriás július közepe,50-80 g

Gönci magyar kajszi Július közepe,40-55 g

Bergeron július 20 körüli,40-45 g

Szilva mirobalan

Sermina július második fele rózsaszín ringló,50 g

Cacanska Lepotica augusztus eleje,30-45 g

Stanley augusztus vége -szeptember eleje,35-40 g

Besztercei Bt.2 szeptember eleje-közepe,15-20g

President szeptember közepe,40-55 g

Mandula mandulabarack

Tétényi kedvenc szeptember első-második dekádja 38-44mm hosszú

Tétényi rekord szept.vége-okt.eleje,34-38 mm hosszú

Őszibarack vadőszi

Dixired július közepe,sárga húsú,maghoz kötött

Redhaven július vége-aug.eleje,sárga húsú magvaváló

Incorcio Pieri augusztus 15.körüli fehér húsú,magvaváló

Suncrest augusztus második fele,sárga húsú ,magvaváló

Champion augusztus 20.körüli,fehérhúsú,magvaváló

Flavortop augusztus 10.körül nektarin sárga húsú,magvaváló

ALANY CSEMETÉK /virusmentes/ BA 29 birs alany

MM 106 alma alany 3-5 mm 60 ft / db

3-5 mm  50 ft / db 5-7 mm 70 ft / db

5-7 mm  60 ft / db 8-10 mm 80 ft /db

8-10 mm 70 ft / db

alma,körte,naspolya:900 ft/ db

Elérhetőség birs,meggy,cseresznye,őszibarack,kajszi,szilva:   

Iván Beáta 1000 ft/db

Bocskaikert-Monostordűlő 0150/12 a fenti árak nagy tétel vásárlására érvényesek

Homok út legvége 100 db-tól ,       kistétel esetén 1500 ft/db

Tel:  +36/30/418-26-24

e-mail:ivanfaiskola@t-email.hu

weboldal:www.ivanfaiskola.hu


