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1. Korszerű fajtahasználat a hazai gyümölcstermesztésben 

 
 

1.1 Fajtahasználati fogalom meghatározások 
 
Tóth Magdolna 
 

Tárgy: A tananyagelem célja a gyümölcsfajták megismertetése és fajtahasználat alapján 

történő csoportosítása során gyakran alkalmazott fogalmak bemutatása.   

 

Kulcsszavak: gyümölcstermő növény, fajta, fajtaismereti alapfogalmak, technológiai 

alapfogalmak, biológiai alapfogalmak.  

 
A pomológiai leírásokban és a fajtahasználatban gyakran használt kifejezések rövid 

megfogalmazásához, illetve ismertetéséhez legfőbb irodalmi forrásanyagként Tóth (1997, 

2001, 2009), Nyéki (1980 és Soltész (1998) művei szolgáltak.  

A)A)A)A) Fajtaismereti alapfogalmakFajtaismereti alapfogalmakFajtaismereti alapfogalmakFajtaismereti alapfogalmak    

    Gyümölcstermő növény. Több évig élő, fás szárú (fák, cserjék) vagy évelő gyökértörzses 

növények, melyeknek termését vagy magját (nem vegetatív szerveiket) fogyasztjuk. A termés 

botanikai értelemben valódi vagy áltermés lehet, s a gyümölcsök és termések többsége 

fitonutriens tartalmuk és antioxidáns hatásuk révén egészségvédő élelmiszernek is tekinthető. 

A hazánkban üzemileg termesztett gyümölcsnemeken belül a termés alapján történő ún. 

gyakorlati csoportosítás szerint megkülönböztetjük az almagyümölcsűek (alma, körte, birs), a 

csonthéjasok (őszibarack, kajszi, szilva, cseresznye, meggy), a bogyós gyümölcsűek 

(szamóca, málna, szeder, szedermálna, ribiszke, köszméte, bodza) és a héjastermésűek (dió, 

mandula, gesztenye, mogyoró) csoportját. A különleges gyümölcsfélékhez tartoznak a 

kultúrába vonható (vad) fajok és az egyedi termőhelyeken és/vagy termesztő berendezésekben 

nálunk is megtermelhető déli gyümölcsök. Jelenleg számításba vehető különleges 

gyümölcsfajok: naspolya, berkenye, arónia, galagonya, csipkebogyó, riszméte, homoktövis, 

som, áfonya, kökény, fehér eper, fekete eper, japánbirs, olajfa, füge, gránátalma, kínai da-

tolya, datolyaszilva, kivi. 

Fajta. Azonos rendszertani egységhez tartozó, egy genotípus vagy genotípusok kombinációja 

által meghatározott tulajdonságokkal jellemezhető, más populációtól megkülönböztethető, 

egynemű, és tulajdonságaiban állandósult növények összessége. Keletkezésük szerint a 
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gyümölcsfajták lehetnek hibridek, rügymutációk, szelektált klónfajták, tájfajták, ismeretlen 

eredetű fajták és transzgénikus fajták. 

Klón. Egyetlen egyedből ivartalan úton szaporított és továbbszármazó növények összessége. 

A gyümölcsfajták általában klónfajták. Klónfajta keletkezhet:  

a) generatív úton keletkezett egyed vegetatív elszaporításával, 

b) valamely növényrészen bekövetkezett örökletes megváltozás (szomatikus mutáció) 

izolálásával és elszaporításával, 

c) klónszelekció útján kiválogatott egyed vegetatív elszaporításával (gazdaságilag vagy 

biológiailag eltérő az egyed, nem szükségszerű a morfológiai eltérés). 

Gyökérnemes fajta. Angolul "scion cultivar" kifejezéssel illetett olyan gyümölcsfajták, 

amelyek a szokásos alany-nemes kombinációban való termesztés helyett - a hagyományos 

vegetatív vagy biotechnológiai módszerrel való szaporítás után - saját gyökéren gazdaságosan 

termeszthetők, s megfelelnek a fajtákkal szemben támasztott DUS követelményeknek. 

Transzgénikus fajta. Biotechnológiai módszerrel növénytranszformáció útján előállított olyan 

fajta, amely az eredeti fajtától a génátvitellel bevitt új tulajdonság(ok)ban különbözik. A 

vonatkozó rendeletek alapján az így előállított fajtákat külön jegyzékekben számon tartják, 

hogy előállításukról a fajta használóit vagy a termés fogyasztóit tájékoztathassák.  

Fajtaleromlás. A vegetatív szaporítás során a fajták gazdasági értékének csökkenését 

előidéző tulajdonságváltozás. A leromlás okai lehetnek: 1. betegségek, amelyek a vegetatív 

szaporítású, genetikailag homogén állományban fellépő új kórokozó rasszok megjelenése után 

tömegesen terjednek, 2. "negatív" mutációk. 

Fajtafenntartó nemesítés. Szabványban meghatározott nemesítői tevékenység, amelynek 

célja az, hogy a fajta minősítéskor meglevő tulajdonságai értékcsökkenés nélkül 

fennmaradjanak. 

Fajtaválaszték. Az adott kisebb-nagyob területen, meghatározott idő alatt termeszthető fajták 

köre.  

Fajtaváltás. Új fajtára való áttérés. Tomcsányi szerint megkülönböztethető biológiai, 

ökonómiai vagy piaci és technológiai fajtaváltás.  Biológiai fajtaváltás esetén a fajta 

termékjellege (típusa) nem változik meg, legfeljebb minőségben javul, vagy nagyobb 

teljesítményű illetőleg egészségesebb lesz. Piaci fajtaváltás esetén az új fajta megjelenése 

egyben új terméktípust is magával hoz.  A fajtaváltásnak számos indítéka lehet. Fajtaváltásra 

lehet szükség például a termesztés jövedelmezőségének fenntartásához vagy növeléséhez, új 

termesztési módszerekre való áttérés esetén, a megváltozott gazdasági feltételek miatt, vagy 

ha a piaci verseny ezt indokolja. 
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Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MSzH) Kertészeti Növények Fajtakísérleti Osztálya. 

A gyümölcsfajták állami elismerésének előkészítése céljából az állami elismerésre bejelentett 

fajták vizsgálatával megbízott egység. További feladata a nemzeti fajtajegyzék közzététele. 

UPOV. Új Növényfajták Nemzetközi Fajtaoltalmi Szervezete. Előírásainak betartását a 

tagországok saját jogalkotásokkal érvényesítik. Magyarország 1983-ban csatlakozott a 

szervezethez.  

Államilag elismert gyümölcsfajta. Az Országos Mezőgazdasági Fajtaminősítő Tanács 

ajánlására a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által elfogadott fajta, amely az 

elfogadott néven forgalomba hozható.  

Fajtajelölt. Állami elismerésre bejelentett, minősítési vizsgálat alatt álló fajta. 

Nemzeti fajtajegyzék. Az állami elismerésben részesített szőlő- és gyümölcsfajták lényeges 

adatait tartalmazó közhitelű nyilvántartás, amely közli a hazánkban külön engedély nélkül 

szaporítható államilag elismert fajták s a  szaporításra egyedileg engedélyezett gyümölcsfajták 

évenként aktuális listáját.  

Gyümölcsfajták védjegye. A gyümölcsfajták neveihez egyre gyakrabban oltalmazott 

védjegyet is kapcsolnak a (főként külföldi) nemesítő vagy forgalmazó intézmények. Ezeket a 

védjegyeket (márkanév) csak azok használhatják, akik a védjegyjogosulttól erre engedélyt 

kaptak. (A nemzetközi előírások ellenére ezen névjegyeket gyakran fajtanévként is 

használják.)  

Fajtaoltalom. A fajtatulajdonosi jogok érvényesítése érdekében a növényfajták oltalmazására 

van lehetőség. A fajtaoltalommal védett fajta esetében a szaporítóanyag előállításához, a 

szaporítóanyagok eladásra való felkínálásához, eladásához vagy egyéb belföldi vagy külföldi 

forgalomba való hozatalához, a fajtaoltalom jogosultjának hozzájárulása szükséges. A 

gyümölcsfajták oltalmazására, a fajtatulajdonosi jogok érvényesítésére az EU tagállamainak 

napjainkban már kétféle lehetőségük van. Az egyik az ún. nemzeti fajtaoltalom, amely csak 

azokban az országokban érvényes, ahol a fajta ezt a jogosítványt megkapta. Tehát ezt minden 

olyan országban külön-külön kérelmezni kell, ahol a nemesítő a fajtáját oltalmazni kívánja. A 

másik lehetőség az ún. EU közös fajtaoltalom, amely egyszeri eljárással az EU egész 

területére érvényes. Mind a kettő a szabadalomtól független, ún. növénynemesítői 

jogrendszerben valósul meg. A fajtaoltalom fenntartásáért a nemesítőnek évente ún. 

fenntartási díjat kell fizetni.  

B)B)B)B) A fajtaismertetés során gyakran használt biológiai alapfogalmakA fajtaismertetés során gyakran használt biológiai alapfogalmakA fajtaismertetés során gyakran használt biológiai alapfogalmakA fajtaismertetés során gyakran használt biológiai alapfogalmak    
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Fenológiai folyamat. A tenyészidőszak alatt (a rügypattanás kezdetétől a lombhullás végéig) 

fenológiailag megfigyelhető jelenségek összessége. 

Fenológiai menet. A fenológiai folyamatnak az a része, amely idő alatt lezajlik egy-egy 

azonos növényi rész kialakulása és fejlődése. A gyümölcsfajok esetében Brózik a kihajtás, 

virágzás, érés és lombhullás meneteket különít el. 

Fenológiai fázis. A fenológiai meneteken belül egymástól jól elkülöníthető kisebb 

szakaszokat jelöl. A vegetatív rügyek esetében Brózik a rügypattanás, rügyfakadás, szétválás, 

kiterülés és lombosodás, a generatív rügyek esetében a rügypattanás, rügyfakadás, szétválás, 

kiterülés, virágbimbó pattanás, virágbimbó fakadás, sziromlevelek szétválása, kiterülése és 

szirmhullás fenofázisokat különít el.  

Fenológiai stádium. A fenológiai fázisokon belül megkülönböztethető szakaszok (pl. a 

virágzás fenofázison belül a bibe fényes, termékenyülésre alkalmas és a bibe elbarnult, 

termékenyülésre alkalmatlan szakasza). 

Rügydifferenciálódás (virágrügyképződés).  A rügyek vegetatív tenyészőkúpjának  

átalakulása virág- vagy virágzatkezdeménnyé. Ez hosszú, akár 8-10 hónapig is tartó szövet- és 

szervképző folyamat, amely három fő szakasza (előnyugalom, mélynyugalom, 

kényszernyugalom) során előbb gyors ütemű, a téli időszakban lassú, s a végén ismét gyors 

továbbfejlődéssel fejeződik be. A különböző gyümölcsfajok virágrügyképződése az adott 

gyümölcsfajra jellemző szervképzési folyamatokon keresztül valósul meg. A 

rügydifferenciálódás naptári vagy relatív időpontjának megadásánál a rügydifferenciálódás 

kezdetét jelöljük meg, amely alatt az éppen induló szövettani és morfológiai átalakulás 

szakaszát értjük.  

Virágzáskezdet. Amikor a gyümölcstermő növényen a virágbimbók 1–5%-a kinyílt.a 

virágzáskezdet fejezi ki legjobban a fajták közötti genetikai különbségeket.  

Teljes virágzás (fővirágzás). Amikor a virágok legnagyobb aránya (százaléka) van kinyílt, 

funkcióképes állapotban. Ez általában akkor következik be, amikor az összes virágbimbó 

legalább 50%-a már kinyílott. A fajták fő virágzási idejének bekövetkeztében évjárattól 

függően nagy különbségek lehetnek.  

Virágzás vége. Amikor a virágbimbók 95–100%-a már túljutott a kinyílt, funkcióképes 

állapoton. 

Virágzástartam (a virágzási idő hossza). Az első virágok kinyílásától az utolsó virágok 

elnyílásáig terjedő időszak. 

Virágzási időcsoport. A fajtákat fővirágzási idejük alapján virágzási időcsoportokba soroljuk. 

Fajonként 3–5 virágzási-időcsoporttal találkozhatunk a szakirodalomban. Egy fajta számára 
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pollenadóként csak a vele azonos, vagy legfeljebb a szomszédos virágzási időcsoportokba 

tartozó másik fajta alkalmas. 

Megporzás. A virágpor valamilyen közvetítéssel (legtöbbször szél vagy rovar) a bibefejre 

kerül és ott megtapad. A közvetítő szerepet betöltőtől függően megkülönböztetünk 

szélporozta (anemofil) és rovarporozta (entomofil) gyümölcstermő növényeket. A gesztenye 

egy sajátos megporzású növény, amely esetében a szél és a rovar együttesen végzi el a 

megporzást.  

Hatékony megporzási időszak. A petesejt élettartama és a pollentömlő embriózsákig való 

behatolásához szükséges idő különbsége.  

Kleisztogámia (zárvaporzás). A virágban bimbó állapotban (a virág kinyílása előtt) 

következik be az obligát önmegporzás.   

Kazmogámia. A virágok kinyílnak, és az ivarérettség állapotában történik a megporzás.   

Dichogámia. Az ivari tájak fejlődésének eltérése, a gyakorlatban abban nyilvánul meg, hogy 

a bibe funkcióképesé válása és a portok kinyílása nem esik egybe. Ha a pollen érik korábban, 

akkor nőelőzésről (proterandria), ha a bibe "érik be" előbb, akkor hímelőzésről (proterogínia) 

beszélünk.   

Kompatibilitás (összeférhetőség). Amikor két fajta (egyed) között termékeny ivari kapcsolat 

lehetősége áll fenn, vagyis az ivarsejtek egyesülése zavartalanul végbemegy, és a 

termékenyült petesejtből életképes utód fejlődik. 

Inkompatibilitás (összeférhetetlenség). Az ön- és idegenmegporzás során fellépő 

összeférhetetlenség (ön- és kölcsönös inkompatibilitás), oka genetikailag meghatározott. 

Eredményeként megakadályozódhat a pollencsírázás a bibefejen (sporofitikus 

inkompatibilitás), vagy más esetekben leállhat a pollentömlő növekedés (gametofitikus 

inkompatibilitás). (Az oltási inkompatibilitás szó a faiskolai gyakorlatban az alany- és nemes 

fajta összeférhetetlenségét fejezi ki.)  

Gyümölcskötődés. Az a jelenség, amikor a virágzás után a megtermékenyült virágból 

képződött gyümölcskezdemények fejlődésnek indulnak, és gyümölcsként a fán maradnak.  

Öntermékenyülés (autofertilitás, autokompatibilitás). Gyakorlati szempontból 

öntermékenyülésről akkor beszélünk, ha a gyümölcsfajta (klón) önmagában telepítve, a saját 

virágporával való megporzás eredményeként a gazdaságos termesztéshez megfelelő 

mennyiségű termést hoz, s a gyümölcsökben csíraképes magvak képződnek. 

Önmeddőség (idegentermékenyülés, autosterilitás, autoinkompatibilitás). Gyakorlati 

szempontból öntermékenyülésről akkor beszélünk, ha a gyümölcsfajta (klón) önmagában 
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telepítve nem hoz megfelelő mennyiségű és csíraképes magvakkal rendelkező termést, vagy 

ha dichogámia miatt az öntermékenyülés akadályozott. 

Természetes partenokarpia. Szabályos megtermékenyülés nélküli termésképződés, a magház 

megtermékenyülés nélkül, rendszerint valamilyen rendellenes stimuláló hatás következtében 

növekedésnek indul és terméssé fejlődik. A gyümölcsökben nincsenek magvak vagy 

csírázásra képtelen léha magvakat találunk.   

Apomixis. Megtermékenyülés nélküli magképződés (pl. a dió esetében), amikor a növény 

termékeny magvakat hoz létre saját testi sejtjeiből (petesejtből vagy a magkezdemény 

valamely sejtjéből). Az ily módon keletkezett magokból fejlődő utódok genotípusa az 

anyanövénnyel megegyezik, mintha vegetatív szaporításból keletkeztek volna. 

Metaxénia és xénia. A megtermékenyített fajta gyümölcsén (termésén) az idegen (apai) 

virágpor hatásának – a külső és belső jellemzők megváltozásában – való megmutatkozása. 

Xénia esetén a megporzó fajta a magok méretét, alakját befolyásolja. Az apai virágpor hatása 

a termés (gyümölcs) tulajdonságaira - méretére, formájára, színére - is kihat, ezt nevezzük 

metaxéniának.  

Természetes gyümölcshullás. A gyümölcsök többnyire hormonális hatásokra bekövetkező 

hullási periódusai. A gyümölcstermő növények többségénél három hullási periódus (virágzás 

utáni, júniusi és érés előtti) különíthető el.  

Gyümölcsfejlődés. A megtermékenyülés után a gyümölcs három egymásba átfolyó szakaszon 

(növekedés, érés és öregedés) való átmenete. 

 

C)C)C)C) A fajtaismertetés során gyakran használt technoA fajtaismertetés során gyakran használt technoA fajtaismertetés során gyakran használt technoA fajtaismertetés során gyakran használt technológiai alapfogalmaklógiai alapfogalmaklógiai alapfogalmaklógiai alapfogalmak    

Gyümölcstermesztés. Nagy biológiai és termelési értékű – frissen és tartósítva fogyasztható – 

növényi eredetű élelmiszereket előállító termelési tevékenység. 

Alanyhatás. A gyümölcsös ültetési anyaga - a bogyós gyümölcsűek kivételével - két- (vagy 

több-) komponensű oltvány, amelynek gyökerét különféle alanyok szolgáltatják. Ezekre 

szemzik (vagy oltják) a nemes fajtákat. A megfelelő alany megválasztása a környezethez való 

alkalmazkodás legfontosabb eszköze a termelő kezében. Az alany jelentősen befolyásolja a 

ráoltott nemes fajta növekedését és teljesítményét.  

Művelési rendszer. Összetevői a termeszteni kívánt fajta/alany kombináció és az ehhez 

alkalmazkodó koronaforma, valamint az ültetési térállás (sor- és tőtávolság). 

Koronaforma. Minden gyümölcsfajtára jellemző egy bizonyos természetes formálódás, azaz 

koronahabitus. Ezek azonban csak a legritkább esetben felelnek meg a termesztő igényének, 
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ezért mesterséges koronaformát alakítunk ki. A koronaforma főbb jellemzői a törzsmagasság, 

a szélességi és magassági terjedelem, a koronavetület alakja, a vezérág (sudár) megléte vagy 

hiánya, a vázágak, termőkarok helyzete s a támberendezés szükségessége, avagy 

nélkülözhetősége.   

Alternancia (szakaszos terméshozás).  A kevés termést hozó (kihagyó) évek és a nagy 

termésű (spontán termő) évek váltakozása. Többnyire a fajták öröklött tulajdonsága, de 

kiváltásában szerepe lehet még az előnytelen környezeti hatásoknak (pl. fagykár) vagy a 

szakszerűtlen termesztési gyakorlatnak (pl. gyümölcsritkítás elhanyagolása a spontán termő 

évben) is. 

Apadási veszteség. A tárolás során a gyümölcstömegben bekövetkezett csökkenés. 

Romlási veszteség. A gyümölcsök romlásából adódó tárolási veszteség, amelynek oka élettani 

változásokban vagy gombás betegségekben keresendő.  

Egyszerű tároló. A tároló belső légterének hőmérséklete és páratartalma csak a nyílászárók 

célszerű csukásával vagy nyitásával korlátozott mértékben szabályozható. 

Változatlan légterű tároló (VL). Olyan gyümölcstároló, amelyben a hőmérséklet és a relatív 

páratartalom szabályozható, s szükség szerint a termen belüli légcsere is kívánság szerint 

megoldható. A hűtés módja szerint megkülönböztetünk közvetlen hűtésű, közvetett hűtésű és 

köpenyhűtésű tárolókat. 

Szabályozott légterű tároló (SZL). A tárolóban levő gyümölcs légzésének lassítása érdekében 

a tárolónak nemcsak a hőmérsékletét és páratartalmát, hanem a betárolt gyümölcsök 

igényének megfelelően a légtér CO2 és O2 tartalmát is szabályozzák. Két klasszikus változata 

különböztethető meg: a) egyoldalú szabályozott légterű tárolás (csak a CO2 tartalmat 

szabályozzuk), b) kétoldalú szabályozott légterű tárolás (a CO2 és O2 tartalmat is 

szabályozzák). 

ULO tárolás (alacsony oxigéntartalmú légtérben tárolás). A szabályozott légterű tárolásnak 

egy speciális típusa, amikor a tároló oxigéntartalmát nagyon alacsonyan (kb. 1%) tartják, s 

rendszerint a CO2 tartalmat is jelentősen lecsökkentik. Az arra alkalmas fajták esetében 

nagyon meghosszabbíthatja a tárolási időt, de nem minden fajta gyümölcse bírja ezt a tárolási 

módot.  

Optimális szüreti időpont. A szedés utáni felhasználási célnak megfelelő érettségi állapot, 

melynek időpontját meghatározza az, hogy azonnali fogyasztásra, rövidebb-hosszabb szállítás 

utáni fogyasztásra, valamilyen élelmiszeripari feldolgozásra, illetőleg tartós vagy átmeneti 

tárolásra szánjuk-e a gyümölcsöket. Ennek meghatározása a gyümölcsök érettségét jelző 

tulajdonságok vizsgálatával történik.  
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Ellenőrző kérdések:Ellenőrző kérdések:Ellenőrző kérdések:Ellenőrző kérdések:    

1. Mi a gyümölcstermő növény?  

2. Határozza meg a fajta, a klón, a gyökérnemes fajta és a transzgénikus fajta fogalmát! 

3. Mikor beszélünk fajtaleromlásról és mi a szerepe a fajtafenntartó nemesítésnek? 

4. Mi a fajtaváltás és milyen típusai vannak? 

5. Mi a különbség a fajtajelölt és az államilag elismert fajta között?  

6. Hogyan érvényesíthetők legjobban a fajtatulajdonosi jogok és mi a különbség a 

védjeggyel és a fajtaoltalommal védett fajta között? 

7. Ismertesse a legfontosabb fenológiai jelenségek (fenológiai menet, fenológiai fázis, 

fenológiai stádium) fogalmát! 

8. Fogalmazza meg röviden a rügydifferenciálódás lényegét! 

9. Ismertesse a virágzási jelenség következő fogalmait: virágzáskezdet, virágzás vége, 

fővirágzás, virágzástartam! 

10. Hogyan mehet végbe a megporzás a gyümölcstermő növényeknél, s mi az a hatékony 

megporzási időszak? 

11. Mi a különbség a kleisztogámia, a kazmogámia és a dichogámia között? 

12. A gyümölcsfajok termékenyülése esetén mikor beszélünk kompatibilitásról és 

inkompatibilitásról?   

13. A gyümölcstermesztés gyakorlati oldaláról határozza meg az öntermékenyülés és az 

önmeddőség fogalmát! 

14. Ismertesse a természetes partenokarpia, az apomixis, valamint a metaxénia és xénia 

jelenségek fogalmát! 

15. Mi az alternancia (szakaszos terméshozás) lényege? 

16. Milyen tárolótípusokban értékelhető a gyümölcsfajták tárolhatósága?    

 
 

Felhasznált irodalom:  

Nyéki J. 1980. Gyümölcsfajták virágzásbiológiája és termékenyülése. Mezőgazdasági Kiadó, 
Budapest. 

Soltész M. (szerk.) 1998. Gyümölcsfajta-ismeret és -használat. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 
Tóth M. (szerk.) 1997. Gyümölcsészet. Primom Kiadó. Nyíregyháza.  
Tóth M. (szerk.) 2001. Gyümölcsészet. Átdolgozott és bővített kiadás. Primom Kiadó. 

Nyíregyháza.  
Tóth M. (szerk.) 2009. Gyümölcsfaj- és fajtaismeret. BCE Kertészettudományi Kar és Inkart 

Kft. Budapest.  
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1.2. A fajtaválasztás szempontjai a gyümölcstermesztésben 

 
Tóth Magdolna 
 

Tárgy: A tananyagelem célja a gyümölcsfajták megválasztását segítő feltételek 

körvonalazása, és a fajtaválasztás főbb, nem fajspecifikus szempontjainak bemutatása.   

 

Kulcsszavak: fajtaválasztási feltételrendszer, fajtaválasztási szempont, termesztési cél, 

gyümölcspiac, felhasználás, termőhelyi adottság, fajtainformáció, gazdaságosság, 

fajtapolitika, termesztési érték, piaci érték, felhasználási érték.  

 

A fajták megválasztásának főbb feltételeit és általános szempontjainak bemutatásának  

legfőbb irodalmi forrásanyaga Tóth in Radics (2002), Tóth in Papp (2003) munkája volt, s 

néhány részletkérdés kapcsán felhasznált további forrásmunkákra a szövegben található a 

hivatkozás.   

A fajtaválasztás a gyümölcstermesztésben általában hosszú időszakra vonatkozó döntés, 

amely alapvetően meghatározza a termesztés eredményességét, ezért minden esetben nagy 

körültekintést és gondos mérlegelést igényel. A fajtaválaszték állandóan fejlődik, egyfelől új 

fajtákkal való bővítéssel, másfelől a meglevő fajtatípusok jobb teljesítményű és minőségű 

klónjainak előállításával. A fajták iránti igény is változik, egyrészt a piaci (fogyasztói és 

felhasználói) igények változásával, másrészt a művelési rendszerek, illetve a 

termesztéstechnológiák változó igényei folytán is.  

D)D)D)D) A fajtavA fajtavA fajtavA fajtaváááálasztlasztlasztlasztáááást meghatst meghatst meghatst meghatáááározrozrozrozóóóó t t t téééényeznyeznyeznyezőőőők:k:k:k:    

Termesztési cél: 

A termesztési cél fajonként vagy fajcsoportonként is eltérhet, de általánosságban is 

elkülöníthető a következő három csoport: friss fogyasztásra termelt (étkezési) fajták; ipari 

célfajták és kettős hasznosítású fajták.  

Az étkezési fajtákat azért termesztjük, hogy a fogyasztók a gyümölcsöt közvetlenül a 

szedést követően, vagy rövidebb–hosszabb tárolás után, természetes minőségében 

elfogyasszák. A kiváló áruminőség biztosítása érdekében ezeknél a gyümölcsöknél 

általában kézi betakarításra van szükség. Az ipari célfajták egy része géppel, más része 

kézzel szüretelhető, s számuk és arányuk fajonként változó. A termesztők szívesen 
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választanának kettős hasznosítású gyümölcsfajtákat, mert ezektől nagyobb értékesítési 

biztonságot remélnek.  

Piaci és felhasználói igények és lehetőségek: 

A fajtaválasztási döntések tulajdonképpen piackutatási előkészítést igényelnének, de ez üzemi 

szinten nem, vagy nehezen valósítható meg, ezért a telepítés előtt tájékozódni kell az 

értékesítési lehetőségekről, értékesítési csatornákról. Az élmiszeripari üzemek igénye a 

termelőnek is nagyobb biztonságot nyújtó előszerződések révén jól megbecsülhető, s 

nehezebb a friss áru iránti piaci igények hosszú távú tervezése. Soltész (1997) szerint a fajták 

piaci értékét nem csupán maga a fajta minősége, hanem számos más gazdasági tényező is 

befolyásolja: 

– kereslet–kínálat, a piaci és ipari felhasználói igény nagysága és stabilitása, 

– konkurrencia (más termesztők, helyettesítő gyümölcsfajok és fajták), 

– a piacot befolyásoló képesség (monopolhelyzet, állami szubvenció, reklám stb.), 

– a gyümölcsminőség fajtatulajdonságtól független tényezői (egészség, tisztaság, 

egyöntetűség, vegyszermentesség, sérülésmentesség, csomagolás stb.) 

– a szállítási távolság, az értékesítési forma, a piaci infrastruktúra.  

A piaci érték a dinamikusan változó fogyasztói értéket is közvetíti. Egyes gyümölcsfajok 

esetében az igényes piacokon megjelenő fogyasztók a fajtákat (pl. alma) vagy a fajtatípusokat 

(pl. őszibarack) is ismerik, ezért a meghatározó nemzetközi piacokon uralkodó 

divatirányzatokat is célszerű figyelembe venni.  

Az értékesítés lehetőségei (kertből, piacon, kiskereskedő, nagykereskedelem) ugyancsak 

jelentősen meghatározzák a választható fajták körét és számát, a termelés volumenét.  

Ökológiai feltételek és termőhelyi adottságok: 

A gyümölcsfajok és fajták ökológiai igényének, valamint a termőhelyi adottságoknak az 

összevetésére van szükség. A gyümölcstermesztés gazdaságosságát és a megtermelt gyümölcs 

minőségét alapvetően befolyásolják az ökológiai adottságok, ezért csak az adott talajtípusra és 

mikroklimatikus viszonyokra alkalmas fajok illetőleg fajták termesztésével érdemes üzemi 

szinten foglalkozni. Bizonyos gyümölcsfajok (pl. alma, őszibarack, szamóca) esetében 

érdemes nemcsak ismerni, hanem propagálni is, hogy  hazánk és az egyes gyümölcsfajok 

termesztési tájain meglévő termőhelyi adottságok páratlan ízt és zamatot adnak a hazai 

termesztésű gyümölcsöknek. 

A termelés nagyságrendje és volumene: 
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A fajta megválasztást alapvetően befolyásolja, hogy árutermelésről, önellátásról vagy 

hobbikertészeti igényekről van szó. A helytelen fajtaválasztás gazdasági kockázata szoros 

összefüggésben van a beruházás nagyságával és a tervezett gyümölcsös élettartamával. 

Árutermelés esetén többek között fontos szempont a meglevő kapacitások kihasználása (pl. 

gépek, épületek, szakmai felkészültség), a munkaerő-igények kiegyenlítése, a munkacsúcsok 

kiküszöbölése, optimális területhasznosítás és az esetleges más termelési tevékenységekkel 

való társíthatóság. 

Művelési rendszer és termesztéstechnológia: 

A gyümölcsfajok jelentős részénél döntő körülmények: 

– a művelési rendszer s annak összetevői (alany, törzsmagasság, koronaforma),  

– az alkalmazandó termesztési rendszer (pl. integrált termesztés, ökológiai 

gazdálkodás),  

– a termesztéstechnológiát meghatározó agro- és fitotechnikai eljárások.  

Fel kell mérni, hogy milyen lehetőség kínálkozik a precíziós termesztéstechnológia minél 

jobb megvalósítására (pl. talaj- és növényanalitika, fitotechnikai felmérés). Bizonyos fajták 

speciális technológiai igényének kielégítéséhez kellő termelési színvonalra van szükség (pl. 

gépi szüret). 

Fajtainformációk: 

A termelők informáltsága alapvető fontosságú, és ez a fajtapropaganda megfelelő 

érvényesülését és figyelembevételét kívánja meg. A fajtapropagandát illetően viszont az 

intézményi, üzleti és személyi érdekeltségeket is figyelembe kell venni. Nyílván mások az 

érdekei a fajták előállítóinak, a fajták tulajdonosainak, a szaporítóanyag termelőinek és 

forgalmazóinak, illetőleg a fajta termesztőinek és a termék felhasználóinak. Ezeknek az 

információknak elsősorban a termelőüzem érdekeit, s a piaci hatásokon keresztül a 

felhasználó és fogyasztó érdekét kellene figyelembe venni. (Tomcsányi in Gyuró 1974).  

Nagyon fontos tehát a fajtainformációk megbízhatósága. Különösen nagy körültekintést 

igényelnek azok a fajtajellemzők (pl. virágzási idő, növekedési erély), amelyeket a termőhelyi 

adottságok és egyéb körülmények erősen befolyásolnak. A csalódások és üzleti veszteségek 

elkerülése érdekében mindenekelőtt a független fajtaértékelők által közölt fajtaleírásokat 

célszerű figyelembe venni.  

Gazdaságosság:  

Ezen belül legfontosabb az árbevétel és a költségráfordítás várható alakulása. Az árbevétel 

főbb tényezői:  
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– a gyümölcsfajok árának alakulása a termelés helyén, 

– a termelői ár trendje, 

– a különböző áruminőségek árának differenciálódása az elmúlt években, 

– az egyes fajták árának differenciálódása az elmúlt években, 

– a fajták várható termésátlaga, 

– a várható termésátlag növelésének lehetőségei a technológia változtatásával. 

A költségráfordítás főbb tényezői: 

– az egyes gyümölcsfajok termesztési költségszerkezete, 

– az egyes gyümölcsfajok költségei az üzemben, más üzemekben és országosan, 

– a minőségképzés (pl. áruvá készítés) és minőségfejlesztés (pl. gyümölcsritkítás) költségei, 

– a termelésnövelés költségkihatásai. 

A fentiek figyelembevételével saját lehetőségeinket egybe kell vetni a fajták termesztésének 

gazdaságosságával, valamint a piac igényeivel. Így határozható meg az üzemi fajtaválasztás 

és fejlesztés további iránya.  

Termesztés- és fajtapolitika:  

A közeli jövő legfontosabb motiváló tényezője a globalizáció egyre növekvő hatásainak 

figyelembevétele mellett a jelenleg hullámvölgyben levő hazai gyümölcstermesztés 

fellendítése, a hazai piaci igények minél nagyobb arányú saját áruval való  kielégítése.  

Jelentős tényező a fajtahasználat törvényi szabályozása, amely szerint jelenleg a hazai 

áruültetvényekbe külön engedély nélkül csak az államilag elismert és szabadon 

forgalmazható, valamint az egyedi szaporítási engedéllyel rendelkező, továbbá a Szállítói 

Fajtajegyzékben található gyümölcsfajták telepíthetők.  

Feltétlenül érdemes ismerni az állami fajtapolitika aktuális elemeit, az Európai Unió 

vonatkozó rendelkezéseit, hiszen ezek kihasználásával hazai és nemzetközi pályázati 

források is kihasználhatók. A gyümölcsfajták körében is mind jobban érvényesül a 

fajtatulajdonosi jogok védelme. A fajták között egyre több az oltalmazott és/vagy a 

márkanévvel oltalmazott újdonság. Az oltalmazott fajták szaporítóanyaga csak a licence 

megvásárlásával forgalmazható. A védjeggyel ellátott fajták márkanevükkel csak a 

védjegytulajdonos engedélyével hozhatók forgalomba. A fajtahasználat speciális formája a 

nemesítő intézmények vagy fajtatulajdonosok, a faiskolák, a kereskedelmi szervezetek és 

esetleg az élelmiszeripari üzemek konzorciumával létesített fajtaklub, melyen belül 

nemcsak a termesztés helye, hanem a termőterület és az árumennyiség is szabályozott, s a 

fokozott reklám és marketing tevékenységgel a fajta értékesítési ára is magasan tartható. A 
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klubfajták termesztése – a fajtaoltalom érvényességéig – csak a fajtaklubban részt vevő 

termesztők számára engedélyezett, s a fajtatulajdonosi jogok nemcsak a fajta 

szaporítóanyagának forgalmazásáig, hanem a termék értékesítéséig érvényesíthetők.      

Fontos lehetőség a hagyományok, a tájakhoz kötődő szakmai örökségek kihasználása és a 

tájfajták termesztésbe vonása, hiszen ezek újabb lehetőségeket adnak arra, hogy a 

nemzetközivé váló gyümölcspiacainkon a versenyképességünket megőrizzük.  

E)E)E)E) A fajtavA fajtavA fajtavA fajtaváááálasztlasztlasztlasztáááás fs fs fs főőőőbb szempontjai bb szempontjai bb szempontjai bb szempontjai     

Az előbbiekben részletezett feltételrendszer keretein belül a felhasználandó fajtáról a termelő 

dönt. A konkrét fajtaválasztáshoz az egyes fajoknál ismertetett fajtainformációk, 

fajtajellemzők igen alapos tanulmányozására van szükség, s a fajtaválasztási döntés előtt sorra 

kell venni a fajták értékét meghatározó általános tulajdonságokat, amelyek az alábbiak szerint 

csoportosíthatók.  

1. Használati érték 

a) külső tulajdonságok (méret, alak, szín, héjminőség, hibáktól és betegségek tüneteitől 

való mentesség stb.) 

b) belső összetevők (növényi beltartalmi anyagok, nyersrostanyagok, íz, aroma, vitamin- 

és egyéb egészségi értékek, feldolgozásra való alkalmasság stb.) 

c) a káros (toxikus) anyagoktól való mentesség 

2. Piaci érték 

a) piaci fogadtatás (attraktivitás, keresettség stb.) 

b) eltarthatóság 

c) áruvá készítésre való alkalmasság (héjminőség, hússzilárdság, pulton való tarthatóság) 

3. Termesztési érték 

a) termőre fordulás, termőképesség, termésbiztonság, 

b) károsítókra való fogékonyság és érzékenység, 

c) gyümölcshullásra való hajlam, 

d) a fa v. bokor növekedési erélye, habitusa (alakíthatóság, nevelhetőség), 

e) virágzási és termékenyülésbiológiai sajátosságok. 

A gyümölcstermő növények főbb tulajdonságai és a gyümölcsök jellemzői a gazdasági 

értéket befolyásolják. Egy részük főként a fajták áruértékére van hatással, mások inkább a 

termesztési értéket befolyásolják, míg a tulajdonságok maradék hányada az áruértékre és a 

termesztési értékre egyaránt hatást gyakorol. 
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Soltész (1997) szerint a termesztési és áruértéket meghatározó tulajdonságok a 

gyakorlatban nehezen választhatók ketté, hiszen alig akad olyan áruértéket megszabó 

tulajdonság, amely ne lenne közvetlen vagy közvetett hatással a fajták termesztésére. A 

termesztést befolyásoló tényezők közül a termőképesség vagy hozamképesség több 

tulajdonságból tevődik össze: a termőre fordulás ideje, a termőkor hossza, a virágzási hajlam, 

a virágképzés rendszeressége, a termékenyülő- és fruktifikációs képesség, a fajlagos 

terméshozam. A termésbiztonság szintén komplex értékmérő, s ugyancsak sok sajátosságot 

foglal magában: a tenyészidő hossza, a mélynyugalom kezdete, hossza és hidegigénye, a téli 

lehűlés és hőmérséklet-ingadozás tűrése, a rügyfakadás és virágzás ideje, a virágok 

fagyérzékenysége, a szárazság- és széltűrés, biotikus és abiotikus rezisztencia és 

tűrőképesség.  

Mindezeken túl az áruültevényekbe történő fajtaválasztás esetén azt is figyelembe kell 

venni, hogy a fajták a termesztés és forgalmazás szempontjából jól egészítsék ki egymást. A 

termesztőnek és a forgalmazónak ésszerű kompromisszumot kell kialakítani a termesztett 

fajták számát és arányát illetően. Ha túl kevés a fajta, akkor nehezen küszöbölhetők ki az 

esetleges termésingadozások káros következményei. Piaci és munkaerő foglalkoztatási 

szempontok miatt törekedni kell az érési időszak minél jobb kitöltésére. A fajták optimális 

száma fajonként változó, de általában a rövidebb érési idénnyel rendelkező fajtákból több, a 

hosszabbakéból kevesebb fajta is elegendő az adott üzemben. Ugyanakkor az elaprózódás 

sem helyes, hiszen csak akkor lehetünk a komoly gyümölcsfelvevők (pl. szupermarketek) 

partnerei, ha rendszeresen nagyobb tételt tudunk szállítani.  

A fejlett gyümölcstermesztésben egyre növekszik a környezettudatos termesztési 

módszerek (integrált termesztés, biotermesztés) jelentősége és termesztésen belüli aránya, 

ezért ha tehetjük, betegség-ellenálló (rezisztens v. toleráns) fajtákat válasszunk termesztésre. 

Ugyanakkor tudnunk kell, hogy a fajták ellenállóságára a technológia is visszahat. Túl- vagy 

alulkondicionált vessző (pl. túlterhelés, szárazság esetén), rosszul választott termőhely, 

helytelen vagy igénytelen technológia gyengítheti a fajta ellenállóságát, fokozza 

érzékenységét ill. fogékonyságát (pl. a N túladagolás és az állati kártevők felszaporodása 

valamint a N/K arány és a gutaütés összefüggései). Zárt ültetvényállományban fontos feladat 

a rezisztens fajták genetikai tulajdonságaik szerint történő optimális társítása (a rezisztencia 

genetikai meghatározottsága szerint), hogy a kórokozók újabb rasszainak megjelenését 

megakadályozzuk. 
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A házikerti termesztés és az ökológiai gazdálkodás esetében részesítsük előnyben azokat a 

fajtákat, amelyeket a hagyományos árutermesztésben csak kisebb arányban, vagy egyáltalán 

nem termesztenek. Szinte valamennyi gyümölcsfaj esetében sokkal nagyobb a választék 

küllem, íz és beltartalmi értékekben is, mint azt a szupermarketek polcainak szemrevételezése 

után gondolnánk.  

Az ökológiai szemléletű gyümölcstermesztésben néhány speciális szempontot is 

figyelembe kell venni. Egyes gyümölcsfajok esetében fontos a fajták terméshozási típusa, 

amely a metszési igényt és a terméshozás egyenletességét is befolyásolja. Az alma és körte 

esetében célszerűbb a hosszú termővesszőkön is termő fajtákat előnyben részesíteni, mert az 

ökológiai gazdálkodásban ezeknél könnyebben elérhető a rendszeres terméshozás. Az 

őszibarack, kajszi és szilva esetében viszont érdemesebb a rövid termőrészeken termő fajtákat 

választani, mert ezek nem igényelnek olyan erős metszést. Következésképpen mérsékelhető a 

tápanyag- és vízellátás. Házikerti termesztés és tájgyümölcsös esetén nem elhanyagolható 

szempont a termesztésre kiválasztandó fajta díszítő értéke (a növény habitusa, virágzó és 

terméssel teli fája). Ha módunk van rá, válasszuk a környezetünket díszítő fajtákat. Az 

ökológiai gazdálkodás hívei szívesen visszanyúlnak a régi fajtákhoz. A nosztalgia fajták 

termesztése valóban jó döntés lehet, de alaposan fontoljuk meg a termesztendő fajták körét, 

mert ezen fajták többsége betegségekre nagyon fogékony. Ráadásul számos ilyen fajta 

elsősorban nem a kiváló íze és zamata, hanem a jó eltarthatósága miatt maradt oly sokáig a 

termesztésben.  

Az itt termesztett gyümölcsök többsége nemcsak frissen fogyasztható, hanem a 

konyhaművészet fontos nyersanyagainak is tekinthetők, ezért főként kiskerti termesztés 

esetén fontos még a fajták gyümölcseinek konyhai célokra (főzés, sütés, házi feldolgozás, 

befőzés) való alkalmassága. 

Valamennyi gyümölcsből számos értékes feldolgozott (hűtőipar, konzervipar, édesipar, 

szeszipar) termék készíthető. Ezért különösen az ipari céltermesztés esetén mindenekelőtt a 

célfajtákat kell választani. 

 

Ellenőrző kérdések:  

1. Sorolja fel a fajtaválasztást meghatározó tényezőket! 

2. Hogyan befolyásolja a termesztési cél a gyümölcsfajták megválasztását?  

3. A fajta minőségén kívül milyen gazdasági tényezők befolyásolják a gyümölcsfajták 

piaci értékét?  
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4. Hogyan befolyásolhatja az árbevétel és a költségráfordítás a fajtaválasztást? 

5. Melyek a gazdaságosság legfőbb tényezői a fajtaválasztásnál?  

6. Milyen feltételekkel termeszthetők az oltalmazott, a védjeggyel ellátott és a 

klubfajták? 

7. Melyek a fajták termesztési értékét befolyásoló főbb fajtatulajdonságok?  

8. Milyen speciális szempontjai vannak az ökológiai gyümölcstermesztésben a fajták 

kiválasztásának?  

9. Csoportosítsa a fajták értékét meghatározó általános tulajdonságokat!  

FelhasznFelhasznFelhasznFelhasznáááált irodalom: lt irodalom: lt irodalom: lt irodalom:     

Soltész M. 1997. Integrált gyümölcstermesztés. Mezőgazda Kiadó Kft. Budapest. 

Tomcsányi P. 1974. Fajtakérdés, fajtaminősítés. in: Gyuró F. (szerk.) A gyümölcstermesztés 

alapjai. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.  

Tóth M. (szerk.) 2009. Gyümölcsfaj- és fajtaismeret. BCE Kertészettudományi Kar és Inkart 

Kft. Budapest.  

Tóth M. 2002. Fajtahasználat az ökológiai gyümölcstermesztésben, in Radics L. (szerk.) 

Ökológiai gazdálkodás II. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, pp. 375–394. 

Tóth M. 2003. Fajták megválasztásának szempontjai, in Papp J. (szerk.): Gyümölcs-

termesztési alapismeretek, Mezőgazda Kiadó, Budapest. ISBN 963-286-018-7, pp. 250–254. 

 

 

  

 

 

1.3. Alma (Malus  x domestica Borkh.) 
 

Tóth Magdolna  
 
Tárgy: A tananyagelem célja az alma Magyarországon termesztett fő árufajtáinak értékelése a 
fajtahasználat szempontjából.  
 

Kulcsszavak: alma, virágzási idő, szüreti idő, gyümölcsminőség, állékonyság, tárolhatóság, 
növekedési jellemzők, betegségekkel szembeni fogékonyság, tűzelhalás, ventúriás varasodás, 
lisztharmat 
 
Az alma a Rosaceae család Pomoidae alcsaládjába tartozik. Származását, genetikai eredetét 
tekintve a házi alma egy összetett hibrid, amely évezredeken keresztül fejlődött. A termesztett 
fajták kialakulásában nagyon sok fajnak volt szerepe, s a genomanalízis és a molekuláris 
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markerezés segítségével azonosították azokat a legjelentősebb génforrásokat, amelyek az 
európai és amerikai kontinensen elterjedt fajták őseinek tekinthetők (2, 10, 8). 

A termesztett alma fő ősének tekinthető a Kizil alma (Malus sieversii (Lodeb.) M. 
Roemer), ˙amely Közép-Ázsiában, a Tien-Shan hegységtől a Kaszpi tenger széléig még ma is 
mindenütt megtalálható. Amerikai és orosz botanikusok és pomológusok szerint a kazahsztáni 
alakgazdag terület minden bizonnyal a házi alma származási központjának tekinthető (3, 8).  

Emellett a házi alma legjelentősebb fajtáinak kialakulásában az alábbi fajok is minden 
bizonnyal közrejátszottak (10).  

– Keleti vagy kaukázusi alma – Malus orientalis Uglitz. ex Juz. 
– Európai vadalma – Malus sylvestris (L.) Mill. 
– Szibériai vadalma – Malus baccata (L.) Borkh. 
– Kínai vadalma – Malus prunifolia (Willd.) Borkh. 
– Mandzsuriai vadalma – Malus mandzsurica (Maxim.) V. Komarov 
Ahol a Malus sieversii elterjedési területe átfedésbe került a fenti fajok valamelyikével, 

minden bizonnyal kereszteződésnek kellett történnie, nagy formagazdagságot eredményezve. 
A világon jelenleg termesztett almafajták többsége ma már tudatos nemesítő illetve szelekciós 
munka eredménye.  

A fejlett almatermesztő országok árutermesztését a gazdag fajtaválaszték és a szegényes 
fajtahasználat ellentmondása jellemzi. Számos vélemény szerint a világon eddig megismert 
almafajták száma több mint tízezerre tehető. A gazdag fajtaválaszték megfelelő lehetőséget 
nyújtana a helyi és globális piaci kívánalmak és a különböző feldolgozóipari igények 
kielégítésére. Ennek ellenére a föld almatermésének jelentős részét évtizedek óta néhány fajta 
illetve fajtakör (pl. ’Red Delicious’, ’Golden Delicious’) szolgáltatja, amelyek hosszú ideje 
világfajtának tekinthetők. Ugyanakkor a fajtahasználat dinamikus változása is tapasztalható. 
Az évtizedek folyamán világviszonylatban is módosult a legjelentősebb fajták köre, kevésbé 
értékes régi világfajták jelentősége, aránya csökkent (pl. ’McIntosh’, ’Rome Beauty’), másoké 
jelentősen növekedett (pl. ’Fuji’). Az utóbbi évtizedben a világ almatermésének több mint 
felét 5-6 fajta tette ki.  

Az almafajták elterjedését azok ökológiai igénye, a fogyasztók ízlése, a termesztés 
jövedelmezősége és hagyományai befolyásolják. Korábban meglehetősen eltérő volt az egyes 
földrészek fajtahasználata, az utóbbi évtizedben – részben a globalizált kereskedelem hatására 
– a főbb üzemi fajták tekintetében egyfajta uniformizálódásnak is tanúi lehetünk, miközben a 
sikeres nemesítési programok eredményeként új és új fajták jelennek meg a nemzeti 
fajtaválasztékokban.   

A hazai fajtahasználat sokáig nagyon egyedülálló volt, mivel azt a legutóbbi évtizedig a 
’Jonathan’ és alakkörének dominanciája jellemezte. Ezt követték – 10% alatti aránnyal – a 
’Golden Delicious’ és a ’Starking’ fajták. A fajtaváltás első szakaszában az ’Idared’ mellett a 
’Jonagold’, ’Gloster’ és ’Mutsu’ fajtákat telepítették. A második nagy fajtaváltási hullámban a 
’Jonathan’ arányának lényeges csökkenésével egyidejűleg lett egyre nagyobb szerepe és piaci 
kereslete a ’Gala’ alakkörnek, a ’Golden Delicious’ parásodásmentes, valamint a ’Jonagold’ 
jól színeződő klónjainak.  

Tóth (19) szerint az almafajták kiválasztása előtt a következő szempontokat kell 
mérlegelni:  

• az értékesítés lehetőségei és a termesztési cél, 
• a fajták termesztési értéke, 
• a fajták piaci vagy felhasználási értéke, 
• a termesztési mód és irányzat,  
• a termőhelyi alkalmasság 

A fajtaválasztás szempontjai között Soltész (11) szerint a termesztésre kiválasztott fajta 
gazdasági kategóriaként játszik szerepet a termesztésben. Tóth (19) szerint az almafajták főbb 
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tulajdonságai és a gyümölcsök pomológiai jellemzői a gazdasági értékre gyakorolt hatásuk 
alapján két fő csoportba különíthetők el. Egy részük főként a fajták áruértékére van hatással, 
mások inkább a termesztési értéket befolyásolják.   
A termesztési értéket meghatározó tényezők: 

– ökológiai érzékenység és tűrőképesség, 
– növekedési erély és jelleg, 
– termőképesség (termőre fordulás, produktivitás) és termésbiztonság, 
– virágzás-, termékenyülésbiológiai és terméskötődési sajátosságok, 
– érésmenet, gyümölcshullásra való hajlam, 
– károsítókra való fogékonyság és érzékenység, 
– agro- és fitotechnikai igény, 
– gépesíthetőség, áruvá készítésre való alkalmasság, 
– tárolhatóság és tárolási igény. 

A fajták áruértékét meghatározó tényezők: 
– érési és fogyasztási idő, állékonyság, 
– felületi és küllemi tulajdonságok (nagyság, alak, kocsány- és csészejellemzők, 

színeződés, héj- és felületi jellemzők), 
– belső tulajdonságok és összetevők (húsminőség, levesesség, beltartalmi anyagok, 

nyersrostanyagok, íz, illat és aroma, vitamin-és egyéb egészségi értékek), 
– piaci és felhasználási érték. 
Jelen tanegységben a hazai termesztésben számottevő jelentőséggel bíró, vagy az elmúlt 

évtizedben számottevő arányban szaporított almafajták fajtahasználatát segítő sajátosságokat 
tárgyaljuk. A fajták megválasztásához és termesztését segítő értékelő csoportosítások 
elkészítéséhez  legfőbb forrásanyagként Tóth (19, 20) munkái szolgáltak, a további 
felhasznált irodalmi forrásmunkákra a szövegben későbbiekben hivatkozunk.  

Az almafajtákat a következő szempontok szerint értékeljük:  
A) Virágzási idő, fajtatársítás 
B) Érési idő és érésmenet 
C) Gyümölcsminőség, felhasználhatóság 
D) Növekedési jellemzők, intenzív koronaformára való alkalmasság  
E) Ökológiai igény és termőhelyi alkalmasság 
F) Betegségekkel szembeni fogékonyság  
 

A) Virágzási idő és termékenyülési viszonyok 

Soltész (12) szerint a termesztett almafajtákat virágzási idejük alapján négy csoportba (korai, 
középkorai, középkései és kései) célszerű sorolni. Legkorábban a nyári érésű fajták (pl. 
’Summerred’) virágoznak, de ez nem jelenti azt, hogy összefüggés lenne a fajták virágzási és 
érési csoportba való tartozása között. A később érő fajták virágzási ideje sokkal 
változatosabb, hiszen az egészen későn szüretelhető fajták között is találunk korán virágzó 
fajtákat (pl. ’Idared’). A legkésőbb virágzó fajták egyik példája a ’Charden’ és a ’Baujade’. 
  
 
 
 

1. táblázat: Főbb üzemi almafajták csoportosítása fő virágzási idejük szerint 

 Forrás: 17, 1 

Igen korai Középkorai Középkései Igen kései 
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Summerred 
 

Braeburn 
Idared 
Mollies Delicious 
Snygold 
Vista Bella 
Prima* 
Florina* 
 

Elstar 
Gala és klónjaik 
Golden Delicious és klónjai** 
Granny Smith 
Jonagold és klónjai 
Jonathan klónok 
Mutsu 
Red Delicious fajtacsoport 
Reanda* 
Freedom* 

Charden 
Elstar 
 
 

*: Varasodásrezisztens fajták, **: Fiatal fákon és hosszú termővesszőkön a virágzás a kései csoportba húzódik. 

Tóth (20) szerint a fajtatársítási terv elkészítésekor a biológiai tényezőket és a 
technológiai szempontokat kell összehangolni. A biológiai tényezők közül mindenekelőtt az 
együttvirágzás mértékét, a termékenyülő- és termékenyítőképességet valamint az 
idegentermékenyülést akadályozó tényezőket (sterilitás, inkompatibilitás) kell figyelembe 
venni. A fajták kompatibilitási viszonyait genetikailag meghatározza S-allél rendszerük. A 
pollenadónak való alkalmasság komplex fajtatulajdonság, de általánosságban leszögezhető, 
hogy a triploid fajták (pl. ’Mutsu’, ’Jonagold’) nem alkalmasak pollenadónak. Mesterséges 
keresztezésekkel bizonyították, hogy adott alakkörön belül a mutánsok és klónok egymással 
nem társíthatók (pl. Jonathan klónok, Jonagold klónok és mutánsok), s gyakori az 
inkompatibilitás (összeférhetetlenség) az egymással közeli rokonságban nem álló fajták között 
is (pl. ’Jonagold’ és ’Summerred’), s S alléljaik egyezősége révén inkompatibilitási 
csoportokat alkotnak a ’Golden Delicious’, ’Jonagold’ és ’Mutsu’ fajták, valamint a 
varasodásrezisztens választékban a ’Florina’, ’Priscilla’ és ’Rewena’.  

A technológiai szempontok közül mindenekelőtt az érési időt kell számításba venni, mert a 
szüreti munka szervezéséhez rendkívül előnytelen a nagyon eltérő érési idejű almafajták 
ültetvényen belüli társítása. Környezetvédelmi szempontból előnyösebb és egyben 
költségkímélő az integrált termesztésre alkalmas, hasonló növényvédelmi és agrotechnikai 
igényű (pl. tápanyag- és vízigény) fajták azonos táblába ültetése.  

Tóth (15) szerint az almafajták az alábbi fajtatársítási változatokban vagy ezek 
kombinációjában telepíthetők: 

a) legalább két diploid árufajta, 
b) triploid fajtá(k) és legalább két diploid árufajta, 
c) fajtatiszta ültetvény Malus sp. pollenadókkal. 
 
1. ábra 

 
Beszúrt Malus pollenadó 
(Fotó: Tóth Magdolna) 

 
Megporzást végző pollengyűjtő méh 

(Fotó: Tóth Magdolna)  



 23 

A szüret és a fajtánként eltérő  növekedés- és termésszabályozási műveletek optimális 
szervezéséhez egy adott fajtából előnyös legalább 2 soros tömböket telepíteni, illetve a 
részleges öntermékenyülésre képes és a termőképességet növelő egyéb tulajdonságokkal (pl. 
jó kötődési hajlam, nagy gyümölcsméret, jó fruktifikációs hajlam) rendelkező fajtákból a 
megadott recepteknél kb. 50%-kal szélesebb fajtatömböket is tervezhetünk. 

A terméskötődési sajátosságokat a termesztési tényezők és az ökológiai adottságok is 
befolyásolják, de fajták közötti különbségek is ismertek. A triploid fajták általában nem 
hajlamosak túlkötődésre, s ezért egy virágzatból általában csak egy-két gyümölcs kötődik. 
Ugyanakkor a túlkötődésre való hajlam miatt csokrosan fejlődnek a gyümölcsei pl. a 
’Jonathan’ fajtának.  

A főbb üzemi fajták ültetvényen belüli társítására vonatkozó javaslatot a 2. táblázatban 
mutatjuk be. 

 
2. táblázat: Főbb üzemi almafajták javasolható pollenadói 

 Forrás: 17, 1  

Hagyományos fajták Varasodás-rezisztens fajták 

Megporzandó 
fajta 

Pollenadó fajta Megporzandó 
fajta 

Pollenadó fajta*** 

Snygold Piros, Delcorf (Delbarestivale), 
Mollies Delicious 

Prima (Vf) Produkta (Vpoly), Reglindis (Vpoly) 

Summerred Vista Bella, Delcorf (Delbarestivale) Freedom (Vf+poly) Reanda (Vf), Hesztia (Vf),  
Artemisz (Vf) 

Gala Jonathan klónjai, Elstar Reanda (Vf) Hesztia (Vf), Freedom (Vf+poly) 

Jonathan klónok Elstar, Granny Smith Florina (Vf) Rosmerta (Vf), Produkta (Vpoly) 

Jonagold klónok Granny Smith,  
Red Delicious spur fajtái**  

  

Golden Delicious 
és klónjai* 

Red Delicious spur fajtái**,  
Granny Smith  

  

Red Delicious spur 
fajtái** 

Golden Delicious és klónjai*, Idared, 
Granny Smith 

  

Idared Red Delicious spur klónjai**, 
Pollenadó díszalmafajták***  

  

Mutsu Granny Smith, Kovelit   

Braeburn Gala, Granny Smith, Idared   

Granny Smith Braeburn, Gala,  
Golden Delicious klónok 

  

*: Parásodásmentes klónok: Golden D. Reinders, Gibson Golden Delicious (Smoothee), Golden Haidegg, Goldenir (Lysgolden)  
**: Campbell (Redchief) Delicious, Redspur Delicious, Starkrimson Delicious, Wellspur Delicious 
***: A fajtatársításnál genetikailag vegyes állomány szükséges, ezért legalább kétféle V gént hordozó fajtát kell adott ültetvénybe 
társítani.   

    

B)B)B)B) ÉÉÉÉrrrréééési idsi idsi idsi időőőő    éééés s s s éééérrrréééésmenetsmenetsmenetsmenet        
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Az alma esetében az érési szezon két különböző tulajdonságot (a szedési és fogyasztási 
érettség) takar. A korábban szüretelhető fajták esetében a kétféle érettség gyakran egybeesik, 
de a későbbi fajták gyümölcse eltartva utóérő (14), ezért ezeknél el kell különítenünk a 
szedési és a fogyasztási érettséget. Az utóérő fajták esetében különösen fontos az optimális 
szüreti időpont (18).  
A hazai szüreti időszak a termeszthető fajták teljes választékát figyelembe véve június végétől 
október végéig (vagy az első komoly korai fagyok bekövetkeztéig) tart. Pomológiai 
szakkönyvekben a szedési és az érési időszak alapján 5–7 érési csoportba sorolják a fajtákat, a 
termesztés szemszögéből ez nem indokolt. A szedési és érési időszak, valamint az 
eltarthatóság alapján a következő három fő érési csoport különíthető el. Nyári fajták, amelyek 
azonnal fogyaszthatók, s csak átmeneti ideig tárolhatók. Őszi fajták, amelyek többségében 
közvetlenül a szedés után is fogyaszthatók, és 3–5 hónapig jól tárolhatók. Téli fajták, amelyek 
többsége csak bizonyos tárolási időszak után válik fogyasztásra alkalmassá, s a fajtától és a 
tároló típusától függően 5–10 hónapig jól eltarthatók.  
Az 3. táblázatban a három fontos szüreti hónap szerint csoportosítottuk az almafajtákat, s az 
egyes hónapokon belüli sorrend a csoportokon belüli érési sorrendet tükrözi. A 4-5. 
táblázatban a ’Gala’ és a ’Jonagold’ alakkörök hazánkban is javasolható klónjait soroljuk fel.  
  

3. táblázat: Főbb almafajták csoportosítása a szüreti időszak szerint 
 
Augusztus Szeptember Október 

Snygold Gala bizonyos klónjai Starkrimson Delicious 
Summerred Jonathan M41 Redspur Delicious 
Prima Szatmárcsekei Jonathan Florina 
Gala egyes klónjai Freedom Idared 
Jonathan Csány 1 Watson Jonathan Mutsu 
 Reanda Braeburn 
 Jonagold és klónjai Granny Smith 
 Golden Delicious és klónjai  
 Campbell Delicious  

2. ábra 

 
Summerred 

(Fotó: Tóth Magdolna) 

 
Snygold 

(Fotó: Tóth Magdolna) 

 
Prima 

(Fotó: Tóth Magdolna 
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Jonathan M41 

(Fotó: Tóth Magdolna) 
 

 
Szatmárcsekei 

Jonathan 
(Fotó: Tóth Magdolna) 

 

 
Jonathan Watson 

(Fotó: Tóth Magdolna 
 

 
Golden Delicious B  

(Fotó: Tóth Magdolna) 

 
Gibson Golden 

Delicious 
(Fotó: Tóth Magdolna) 

 
Golden Delicious 

Reinders 
(Fotó: Tóth Magdolna 

 
Campbell Delicious  

(Fotó: Tóth Magdolna) 
 

 
Redspur Delicious 

(Fotó: Tóth Magdolna) 
 

 
Starkrimson 

Delicious 
(Fotó: Tóth 
Magdolna) 

 

 
Idared  

(Fotó: Tóth Magdolna) 
 

 
Braeburn 

(Fotó: Tóth Magdolna) 
 

 
Granny Smith 

(Fotó: Tóth Magdolna 
 

4. táblázat: A ’Gala’ ismertebb klónjainak alakkörön belüli érési csoportjai 
 

Korai Középidejű Kései 
Regal Prince (Gala Must) Mitchgla (Imperial, Mondial Gala) Fulford (Regal Gala) 
Galaxy Scarlet Gala Kiddle (Regal Queen Gala) 
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Gala tardiva Tenroy (Royal Gala) Gala Gored 
Gala alakkör hazai érési időszaka: aug. 20-tól szept. közepéig 

 

 
Mitchgla 

(Fotó: Tóth Magdolna) 

 
Regal Prince 

(Fotó: Tóth Magdolna 

 
Gala 

(Fotó: Tóth Magdolna) 

 
Tenroy 

(Fotó: Tóth Magdolna) 
  

 
5. táblázat: Ismertebb Jonagold klónok és változatok 

 
Alapfajtához hasonló Világospiros fedőszínű Sötétpiros fedőszínű 
T–2291 Goldpurpur Jonagold DeCosta 
T–2311 Highwood Jonagold Jomar (Marnica) 
T–2361 Jonagold Schneica (Jonica) Jonagold Novajo 
T–2381 Jonagold Wilmuta Jonagold Romagold (Skurjin) 
T–1270 King Jonagold (Terwijden) Jonagored (Morrens) 
T–1272 New Jonagold (Fukushama) Jonagored Supra (Morrens) 
Crowngold Van Leaur Jomured (van de Poel) 
Hannover  Red Jonaprince 
  Martens 
  Rubinstar Jonagold (Lichtenauer) 

3. ábra 

 
Jonagold T 2361 

(Fotó: Tóth Magdolna) 

 
Jonagold Schneica 

(Fotó: Tóth Magdolna) 

 
Red Jonaprince 

(Fotó: Tóth Magdolna) 

A fajtahasználatban fontos további tulajdonság az érésmenet, amely némileg összefügg az 
érési időszakkal, hiszen minél későbbi érésű egy fajta, annál egyöntetűbb az érése. Az 
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augusztusban és a szeptember első felében szüretelhető fajták érése általában elhúzódóbb, 
mint a későbbi fajtáké, s ennek megfelelően a nyári fajtákat mindig több menetben, a téli 
fajtákat egy-két menetben kell szüretelni. Ugyanakkor vannak kivételek is, hiszen a nyári 
fajták közül viszonylag gyors az érésmenete pl. a ’Snygold’ (Earligold) fajtának, és a kései 
fajták közül a ’Jonagold’ alapfajtát és világosabb színű klónjait a hosszabb érésmenet miatt 
általában 3 menetben tanácsos szüretelni. 
  

C)C)C)C) GyGyGyGyüüüümmmmöööölcsminlcsminlcsminlcsminőőőősssséééég, felhaszng, felhaszng, felhaszng, felhasznáááálhatlhatlhatlhatóóóóssssáááágggg 

A hazai üzemi termesztésben számottevő almafajták gyümölcsminősége a 6. táblázat szerint 
értékelhető. A felületi és küllemi tulajdonságok közül a gyümölcs alakja fontos fajtaérték, 
amelynek sokfélesége a korábbi pomológiai leírásokból részletesen tanulmányozható. Az 
európai termesztésben elterjedt fajták többségének gyümölcsalakja gömbölyded, lapított 
gömbölyded vagy megnyúlt gömbölyded. Az utóbbi évtizedben ismét az enyhén megnyúlt 
fajták felé fordult a figyelem (pl. ’Braeburn’).  

6. táblázat: Főbb üzemi almafajták gyümölcsminősége 

Fajta Alak Méret Felület Húsállomány Íz és aroma 

Integrált termesztésre alkalmas hagyományos fajták: 

Snygold (Earligold)  csonkakúp középnagy fehéressárga, 
enyhén viaszos 

viszonylag 
puha, 
nyomódik 

mérsékelten savas, 
enyhe parfümös illat 

Summerred megnyúlt 
csonkakúp 

középnagy élénkpiros, 
paraszemölcsös, 
hálózatosan parás 

közepesen 
szilárd 

kellemesen savas, 
enyhén illatos 

Gala és klónjai gömbölyded középnagy alapfajta 
narancsvörös, 
klónok sötétebbek* 

szilárd, 
roppanó, 
lédús 

dominálóan édeskés, 
aromás, kissé 
savszegény  

Jonathan klónok kúpos 
gömbölyded  

kicsi v. 
középnagy 

sötétpiros közepesen 
szilárd, lédús 

savas-édes, kellemes 
zamatú 

Jonagold klónok gömbölyded nagy  alapfajta 
világospiros, klónok 
fedőszíne változó** 

közepesen 
szilárd 

harmonikus édes-savas 

Golden Delicious 
klónok 

gömbölyded v. 
enyhén megnyúlt 

középnagy 
v. nagy 

sárga, alapfajta 
parásodik 

közepesen 
szilárd 

édeskés, enyhe savas, 
kissé illatos 

Campbell Delicious 
(Redchief)  

megnyúlt 
csonkakúp 

középnagy 
v. nagy 

fényes mélypiros szilárd harmonikus édes-savas 

Starkrimson 
Delicious 

megnyúlt 
csonkakúp 

középnagy intenzív sötétpiros  szilárd édeskés, enyhén savas, 
kásásodik 

Redspur Delicious megnyúlt 
csonkakúp 

középnagy 
v. nagy 

sötétpiros szilárd édeskés, mérsékelten  
savas, lisztesedő  

Idared lapított gömb középnagy 
v. nagy 

élénkpiros, mosott közepesen 
szilárd, lédús 

enyhén savas, 
aromaszegény 

Mutsu csonkakúp igen nagy zöldessárga, fehér 
paraszemölcsökkel 
tarkított, enyhén 
viaszos 

szilárd harmonikus édes-savas, 
fűszeres zamat 

Braeburn  megnyúlt középnagy téglapiros, bikolor igen tömör és harmonikus 
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csonkakúp v. nagy szilárd, néha 
lészegény 

Granny Smith csonkakúp középnagy zöld, enyhén 
viaszos 

igen szilárd, 
tömör 

mérsékelten savanykás, 
zamata nem kifejezett 

Integrált és biotermesztésre alkalmas varasodás-rezisztens fajták: 

Prima lapított 
gömbölyded 

középnagy sötétpiros közepesen 
szilárd, 
puhuló, bőlevű 

mérsékelten savas, 
enyhe aromával 

Freedom lapított gömb nagy v. 
igen nagy 

piros, napégésre 
hajlamos 

közepesen 
szilárd 

enyhén savas 

Reanda megnyúlt gömb középnagy 
v. nagy 

élénkpiros, kissé 
hamvas 

szilárd, lédús édes-savas, aromás 

Florina lapított gömb középnagy 
v. nagy 

élénkpiros, erősen 
hamvas, sárga 
lenticellákkal fedett  

szilárd édeskés, megfelelően 
savas 

 
4. ábra 

 
Prima 

(Fotó: Tóth Magdolna) 

 
Freedom 

(Fotó: Tóth Magdolna 

 
Reanda 

(Fotó: Tóth Magdolna) 

 
Florina 

(Fotó: Tóth Magdolna) 
  

Gyümölcsméret tekintetében az egyre szigorúbb piaci igények nagyjából a 140–230 g-os 
tömegű almákra szűkítették le a fajtahasználatot. Az igényes piacokon sokáig nem volt helye 
sem az apró, sem az óriás almáknak, ezért a jelentős üzemi fajták méretében nincsenek 
túlzottan nagy különbségek. Újabban az európai fogyasztók körében egyre elfogadottabbak a 
kisebb méretű gyümölcsök, melyek főként az EU iskola alma programjai révén kapnak 
kitüntetett lehetőséget.   

A gyümölcshéj színe nagyon fontos fajtaérték, mivel nagyban befolyásolja a gyümölcs 
tetszetősségét, s a vásárlók figyelmének felkeltésére szolgál. Az áruérték szempontjából az 
almafajtákat héjszínük szerint két fő csoportba sorolhatjuk. Az egyszínű, más néven fedőszín 
nélküli fajták egy részének a gyümölcse éretten is zöld marad (pl. ’Granny Smith’), más fajták 
esetében (pl. ’Golden Delicious’) a héjszín éretten sárgára változik. A zöld színű fajták 
esetében kizárólag a világos lenticellák az elfogadottak, s a sárga fajták esetében a ritka, apró 
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és nem túl sötét lenticellák még nem rontják a tetszetősséget. A sárga fajták esetében 
elfogadott, sőt újabban a piaci értéket is növeli a kis felületen megjelenő rózsaszín pír (pl. 
’Goldenn Delicious Haidegg’).  

Az összetett színű, másnéven alap- és fedőszínnel rendelkező almafajtáknak nagy a 
választéka, és a különböző megjelenési módok az áruértéket is befolyásolják. A fedőszín a 
gyümölcsön megjelenhet bemosottsággal (pl. ’Jonathan’), márványozottan vagy foltszerűen, 
szabályos vagy szabálytalan csíkozottsággal, bemosott felület fölött sávozottan, és az 
alapszínt szabálytalanul és hézagosan fedve (bikolor alma). A fedőszín öt alapkategóriájának 
(narancssárga, rózsaszín, piros, liláspiros és barna) számos árnyalata van. Egy ideje az élénk 
fedőszínek (pl. a narancspiros ’Gala’ alapfajta, cinóberpiros ’Pinova’) és a bikolor almák (pl. 
a téglapiros ’Braeburn’) kedveltebbek az európai piacokon. Hazánkban hosszú ideig a 
mélypiros (’Jonagored’, ’Jonathan’) fajták voltak kedveltek, az utóbbi időszakban viszont a 
világosabb és élénkebb fajták (pl. ’Gala’ klónok) is keresettek. A hússzín fontos fajtaérték, de 
elsősorban nem az étkezési almánál, hanem a feldolgozásra szánt fajtáknál van jelentősége. 
Fehér hússzíne van az ’Idarednek’, sárgásfehér a ’Jonagold’ és zöldesfehér a ’Granny Smith’ 
húsa.  

A piros fedőszínű gyümölcsök tetszetősségét emelhetik a felületen sűrűn vagy ritkán 
elhelyezkedő világosabb paraszemölcsök (pl. ’Summerred’). A felületet fedő hamvasság az 
élénkebb fedőszínű fajták esetében rontja a tetszetősséget, ezek fényezést igényelnek (pl. 
’Florina’). A felületet fedő enyhe viaszréteg megvédi a gyümölcsöt a parásodástól és a 
nagymérvű apadástól, a túl vastag viaszréteget viszont elutasítják a fogyasztók.  

A ma ismert fajták többségénél a gyümölcs felülete sima, parásodástól mentes, s a 
felületen megjelenő különböző mértékű parásodás rontja a fajták áruértékét. A piros és 
csíkozott fedőszínű almák tetszetősségét kevésbé rontja a parásodás, mint a mosott fedőszínű 
vagy a fedőszín nélküli fajtákét. A parásodásra hajlamos fajtákat (’Golden Delicious’) a 
termesztésben parásodásmentes klónokkal (pl. ’Golden Delicious Reinders’, ’Golden 
Delicious Haidegg’, ’Lysgolden’, ’Gibson Golden Delicious’) váltják le.  

A lédússág javítja a fajták áruértékét, mert a lészegény, kásásodásra hajlamos fajták 
étkezésre kevésbé kedveltek. A beltartalmi anyagok közül a sav- és cukortartalomnak illetve 
az oldható szárazanyag tartalomnak van jelentősége. A sav- és cukortartalomból számítható a 
minőségi index (cukor g/l + 10 x sav g/l), amely ugyancsak fontos értékmérő tulajdonság. Az 
ismertebb fajták minőségi indexe Soltész (1997) szerint: 130 alatt van a ’Starking’ és s 
’Redspur Delicious’; 130 és 160 között az ’Idared’ és a ’Golden Delicious’; 160 felett van a 
’Jonagold’, ’Jonathan’ és ’Granny Smith’ minőségi indexe. Mindezek mellett a belső 
tulajdonságokhoz tartoznak még a különféle nyers rostanyagok, az íz, illat és aroma, a vitamin 
és egyéb egészségi értékek. Magyarországon az erős illatú almák kevésbé kedveltek, mint az 
északi országokban.  

Mindent összevetve megállapítható, hogy az igényes piacokon csak a fajtára jellemzően 
egyöntetű minőségű, attraktív, kiváló küllemű, minden hibától és torzulástól mentes 
gyümölcsök értékesíthetők étkezési almaként. Ennek jellemzői: 

– kiegyenlített méret (70-80 mm, iskola almaként 60-70 mm átmérő) , 
– tetszetős és divatos szín (egyszínű fajtáknál maximum 70% eltérő színborítottság, 

bikolor fajtáknál 25-50%-os borítottság nem túlzottan sötét fedőszínnel, "piros" 
fajtáknál 70% feletti színborítottság), 

– szabályos vagy azt megközelítő egyöntetű alak, 
– nem túlságosan rövid gyümölcskocsány, annak megléte és épsége,  
– sima, parásodástól és felületi hibáktól mentes héj, 
– jó húskonzisztencia,  
– kiváló íz, gazdag beltartalmi adottságok. 
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Az ipari alapanyaggal szemben támasztott követelmények a feldolgozási céltól függenek. 
Az ipari alapanyagnak szánt gyümölcsök küllemével kapcsolatban nincsenek magas szintű 
elvárások. A lé- és a sűrítménygyártás esetében még a gyümölcsök mérete és a gyümölcsalak 
sem fontos, s egyetlen ipari feldolgozás minőségi előírásaiban sem zárják ki a kisebb felületi 
hibákkal (pl. parásodás, károsítók által előidézett felületi tünet, enyhe torzulás, a fajtára 
jellemző fedőszín elégtelensége vagy hiánya, a kocsány hiánya stb.) szüretelt gyümölcsöket. 
A túlzottan rövid kocsányú fajták szüret előtti hullásra való fokozott hajlamuk miatt étkezési 
almaként nem ideálisak, de az ipari célültetvényekben ez nem elvárás, hiszen a földről 
felszedett alma is megfelelő alapanyag lehet. Fontos viszont a beltartalmi érték, például a 
sűrítmény előállításához 12 Brix fölötti cukortartalom, 7 g/l körüli savtartalom, 1200 mg/l 
fölötti káliumtartalom az ideális. A bébiételek legfontosabb nyersanyaga az almapép, 
amelynél például különösen fontos, hogy a közepes savtartalom mellé igen magas 
szárazanyag- és cukortartalom, valamint alacsonyabb hússzilárdság tartozzon. Az almaszirom 
esetében a jó beltartalmi érték és kifejezett zamat és illat mellett elvárás a fehér hús (alacsony 
polifenol tartalom) az előnyös. 
 

D)D)D)D) TTTTáááárolhatrolhatrolhatrolhatóóóóssssáááág g g g éééés s s s áááálllllllléééékonyskonyskonyskonysáááágggg 

Az alma tárolhatósága egyfelől az érési idővel is összefügg, hiszen a korábbi érésű fajták 
általában rövidebb ideig tárolhatók. Ugyanakkor a tárolhatóság, s ezen belül a különböző 
tárolási veszteségekre (apadás, romlás, sav- és ízvesztés stb.) való érzékenység fontos 
fajtabélyegnek tekinthető. Példaként megemlíthető a ’Summerred’, amely nyári érésével 
ellentétben viszonylag jól tárolható, s ugyanakkor az őszi fajták közül a ’Jonathan’ a 
foltosodásra, a ’Red Delicious’ alakkör a magházpenészedésre való hajlamával, a ’Golden 
Delicious’ a fonnyadási veszély, a ’Gala’ alakkör pedig a sav- és ízvesztés miatt okozhat 
gondot a tárolás során.  

A tárolási igényre vonatkozóan az Európai Unió országaiban már gazdag tapasztalat 
halmozódott fel. A legnagyobb arányban termesztett fajták tárolásához kidolgozták az 
optimális tárolási paramétereket. (7. táblázat)  

 
7. táblázat: Jelentős és perspektivikus almafajták gyümölcseinek tárolásához Dél-Tirolban 
ajánlott tárolási paraméterek  

                                                                                                                                                    Forrás: 19 
Fajta Hőmérséklet 

°C 
Páratartalom 

 % 
CA-ULO 

O2                  CO2 
% 

Gala 0,5-1,0 90-92 1,0-1,5 1,6-2,0 

Jonathan 1,8-3,0 90-92 1,4-1,6 1,8-2,2 

Red Delicious 0,5-1,2 91-93 1,0-1,3 1,4-1,8 

Golden Delicious 0,5-1,5 >94 1,0-1,3 2,5-3,0 

Jonagold 0,5-1,5 91-93 1,0-1,3 2,5-3,0 

Idared 1,5-2,0 90-92 1,4-1,6 1,8-2,2 

Granny Smith 1,0-1,5 90-93 1,0-1,3 <1,2 

Braeburn 1,0-1,5 90-93 1,5-2,0 <1,2 
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A szüret és a tárolás utáni állékonyság, másnéven pulton tarthatóság, valamint a szállíthatóság 
és az áruvá készítésre való alkalmasság elsősorban a gyümölcs hússzilárdságával van 
összefüggésben. Jól jelzi az igények változását, hogy több mint másfél évtizede Aeppli az 5 
kg/ cm2  feletti hússzilárdságot határozta meg minimális követelményként. Jelenleg viszont a 
kereskedők által legkedveltebb fajták gyümölcse 8–10 kg/cm2 körüli, vagy nagyobb 
hússzilárdságú (pl. ’Braeburn’, ’Granny Smith’). Úgy tűnik tehát, hogy az árukezelési 
szempontok háttérbe szorították a fogyasztói igények egy részét. Az idősebb fogyasztókra is 
számítva mégis megfontolandó, hogy a közepes hússzilárdságú fajtákat se hagyjuk ki a 
választékból (pl. ’Jonagold’). A jó állékonyság másik ismérve az ízmegőrzés. Egyes fajták 
nagyon hamar veszítenek beltartalmi értékeikből (pl. ’Prima’), s kisebb a veszély a kiváló 
beltartalmi értékkel rendelkező fajták (’Jonathan’) esetében.  
 

E)E)E)E) NNNNöööövekedvekedvekedvekedéééési jellemzsi jellemzsi jellemzsi jellemzőőőőkkkk    

Az almafajták között lényeges eltérések vannak a fák habitusa (oszlopos, nagyon feltörő, 
mereven feltörő, elterülő, széthajló és lecsüngő), a természetes elágazódási rendszer 
(bazitóniás, mezotóniás és akrotóniás) szerint, s abban a tekintetben is, hogy a fa mely részén 
fejlesztik termőrészeik többségét. Mindezek együttes figyelembevételével (9) Tóth (16, 17, 
20) öt terméshozási csoportot mutat be: oszlopos fajták, spur típusú fajták, Téli aranyparmen 
típusú fajták, “standard Golden” típusú fajták és végentermő fajták.  
 
5. ábra:  Almafajták jellegzetes terméshozási típusai (Forrás: 16) 

 

Oszlopos   
 

Spur   

 

Téli aranyparmen  

 

Standard Golden   
 

Végentermő  

   
 
 
A legfőbb hazai üzemi fajták növekedési sajátosságait a 8. táblázatban mutatjuk be.  
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8. táblázat: Integrált termesztésre javasolt üzemi almafajták növekedési jellemzői 

Fajta Növekedési 
erély 

Habitus Elágazódási 
hajlam 

Korona sűrűsége Terméshozási típus 

Integrált termesztésre alkalmas hagyományos fajták: 

Snygold (Earligold)  középerős elterülő jó közepesen sűrű  standard Golden  

Summerred erős majd 
középerős 

elterülő jó közepesen sűrű standard Golden 

Gala és klónjai középerős elterülő jó közepesen sűrű standard Golden 

Jonathan klónok középerős széthajló  jó sűrű standard Golden 

Jonagold klónok erős majd 
mérséklődő 

elterülő jó közepesen sűrű standard Golden 

Golden Delicious 
klónok 

középerős elterülő jó közepesen sűrű standard Golden 

Campbell Delicious 
(Redchief)  

gyenge-
középerős 

feltörő közepes közepesen sűrű spur 

Starkrimson Delicious gyenge feltörő közepes közepesen sűrű  spur 

Redspur Delicious igen gyenge feltörő közepes közepesen sűrű spur 

Idared középerős elterülő jó közepesen sűrű standard Golden 

Mutsu erős széthajló közepes közepesen sűrű Téli aranyparmen 

Braeburn  gyenge széthajló nagyon jó sűrű standard Golden 

Granny Smith középerős v. 
erős 

lecsüngő közepes közepesen sűrű végentermő 

Integrált és biotermesztésre alkalmas varasodásrezisztens fajták: 

Prima erős, majd 
középerős 

széthajló közepes közepesen sűrű standard Golden 

Freedom erős elterülő jó közepesen sűrű standard Golden 

Reanda gyenge széthajló közepes közepesen sűrű standard Golden 

Florina középerős széthajló, majd 
lecsüngő 

közepes közepesen sűrű standard Golden 

6. ábra 

 
Spur fák alapi dominanciája 

(Fotó: Tóth Magdolna) 
 

 
„Standard Golden”  
piramidális habitus 

(Fotó: Tóth Magdolna) 

 
Végentermő fák 

felkopaszodási hajlama 
(Fotó: Tóth Magdolna) 

A növekedési erély és jelleg, mint fajtaérték tényező megítélése a termesztési iránytól és 
az ehhez választott művelési rendszertől függ. A kiváló küllemű, egészséges és minden 
áruhibától mentes étkezési (asztali) almát viszonylag kis térállású, intenzív ültetvényekben 
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lehet a legjobb minőségben megtermelni. Az ilyen ültetvényekben nem felelnek meg az erős 
vagy az igen erős növekedési erélyű, későn termőre forduló fajták. Az európai 
almatermesztésben az intenzív ültetvényekbe elsősorban az ún. standard ’Golden’ típusú 
fajtákat telepítik, de megtalálhatók még a végentermő fajták és kisebb arányban, középerős 
alanyon a spur fajták. 

A Németországban létesített ipari célültetvények térállása 5-6 x 2-3 m. Legelőnyösebb a 
középerős növekedési erély, de az ajánlott fajták között gyenge és erős növekedési erélyű 
fajták egyaránt vannak. Fontos szempont még a rázhatóság, vagyis az, hogy a fák ágrendszere 
ne legyen lehasadásra, illetőleg letörésre hajlamos. A hagyományos léalma fajták (pl. 
’Auralia’) példáiból kiindulva feltételezhető, hogy ipari célültetvényekben nemcsak a 
standard Golden típusú fajták felelnek meg, hanem megfelelő alanyokkal kombinálva a Téli 
arany parmen típusú fajták is hasznosíthatók. 

 

F)F)F)F) AgroAgroAgroAgro----    éééés fitotechnikai igs fitotechnikai igs fitotechnikai igs fitotechnikai igéééénynynyny    

A fajták többségénél nincsenek vagy nem ismertek a speciális igények, de bizonyos fajták 
esetében a jó terméshozam és minőség elérése érdekében meg kell felelni a speciális 
igényeknek. Az agro- és fitotechnikai igényen belül fajtaérték szempontjából a tápanyag- és 
vízigény, a ritkítási igény, a metszési (azon belül nyári metszési) igény, a 
vegyszerérzékenység és a szüretelhetőség megemlítése indokolt. Az egyes fajták speciális 
igényét a részletes fajtaleírások (17, 13) közlik.  

A közismert példák közül e helyen is megemlítjük a Red Delicious alakkör, a ’Braeburn’, 
a ’Jonagold’ és a ’Jonathan’ fokozott Ca-igényét, amelyet főként a fiatal fákon és a kihagyó 
években 6-8 alkalommal végzett lomtrágyázással lehet kielégíteni. Sok fajtánál ismert a 
fokozott vízigény, amely hazánkban, különösen az intenzív termesztésben csak öntözéssel 
biztosítható, de egyes fajtáknál (pl. ’Jonagold’) a vízigényhez a légköri aszályra való 
érzékenység is problémát jelent. Az elsűrűsödésre hajlamosabb fajták (pl. ’Jonathan’) 
metszési igénye fokozottabb, s a rügydifferenciálódás javítása érdekében célszerű a nyári 
időszakban is elvégezni. A növényvédőszerekkel szembeni érzékenység konkrét 
fajtatulajdonság is lehet (pl. a ’Granny Smith’ érzékenysége a réztartalmú vegyszerekre), de 
általában megállapítható, hogy a szárazabb felületű (nem viaszos) egyszínű fajták (pl. ’Golden 
Delicious’) érzékenyebbek a növényvédőszerek többségére. A csokrosan kötődő, valamint a 
hosszú és vékony kocsányt fejlesztő fajták gyümölcsét nehezebben lehet leszüretelni.  

A fajták megválasztásánál kiemelt kérdés az integrált termesztésre való alkalmasság. Az 
európai országokban már értékelt és termesztésre javasolt fajták többsége általában megfelel 
az integrált termesztés elvárásainak. Természetesen a betegségre kevésbé fogékony fajták (pl. 
’Pinova’) esetében könnyebben megoldható a csökkentett és kevésbé veszélyes vegyszerekkel 
végzett növényvédelem. Rezisztens fajtákkal viszont a termesztési költségek nagymértékű 
növelése nélkül is megvalósítható az integrált termesztés.  

A termesztési technológia gépesíthetőségében nincs lényeges fajtakülönbség, az áruvá 
készítés lehetőségei és esetleges nehézségei viszont fajtánként eltérőek lehetnek. Ez utóbbi 
tényező szoros összefüggésben van a gyümölcs bizonyos jellemzőivel. A kiemelkedő 
hússzilárdsággal rendelkező fajták (pl. ’Braeburn’) jobban tűrik a manipulálást és a szállítást, 
mint a puhább húsú fajták (pl. ’Summerred’). A fedőszín nélküli fajták (pl. ’Snygold’) 
esetében jobban látszik a nyomódás, s ez rontja az áru minőségét. A gyümölcs alakja és 
bordázottsága is befolyásolja a manipulálhatóságot és az áruvá készítést. A gömbölyded vagy 
ahhoz hasonló alakú, kevésbé bordázott almák (pl. ’Jonagold’ klónok) könnyen 
manipulálhatók. 
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7. ábra 

 
Ca hiány miatt 
keserűfoltosság 

(Fotó: Tóth Magdolna) 
 

 
Napégés a gyümölcsön 
Fotó: Tóth Magdolna) 

 

 
Rendszertelen vízellátás 

miatt üveges hús 
(Fotó: Tóth Magdolna) 

 

G)G)G)G) ÖÖÖÖkolkolkolkolóóóógiai iggiai iggiai iggiai igéééény ny ny ny éééés terms terms terms termőőőőhelyi alkalmasshelyi alkalmasshelyi alkalmasshelyi alkalmassáááágggg    

Tóth (20) szerint az almafa alkalmazkodóképessége eléggé nagyfokú, ültetvényeket létesíteni 
azokon a területeken célszerű, ahol az évi középhőmérséklet 9–10 °C, vegetációs időben 
átlagosan 18–19 °C a jellemző. Az almafa évi vízigénye 600–800 mm, amelyből 350–550 
mm-t a tenyészidőszakban igényel. Talajjal szembeni igénye a következő paraméterekkel 
jellemezhető: pH optimum: 5,7–7,6, Arany féle kötöttségi szám: 25–50, humusztartalom: 1–
2% (minimum 0,5%). 

Az egyes fajták ökológiai igényében vannak némi eltérések. Az almafajták ökológiai 
tűrőképessége alapján három csoport képezhető (15). A kozmopolita fajták (pl. ’Jonathan’, 
’Idared’) bármely hazai termesztőtájra javasolhatók. A szélsőséges ökológiai adottságokat 
rosszul viselő fajták bizonyos körzetekben nem teljesítenek jól, más termesztőhelyre viszont 
megfelelhetnek. Példának okáért a tenyészidőszak alatti lehűlésekre érzékeny fajták tipikus 
képviselője, pl. a ’Red Delicious’ alakkör. A triploid fajták (pl. ’Jonagold’ és klónjai) és a 
korán virágzó diploid fajták fokozottan érzékenyek a késő tavaszi fagyokra. A hosszú 
tenyészidőszakot igénylő fajták (pl. ’Granny Smith’) termesztése sem minden 
termesztőhelyünkön kockázatos. Ott kell óvatosnak lenni, ahol október közepe táján 
terméshullást előidéző komoly fagyokra lehet számítani. A speciális termőhelyi igényű, 
például hűvös és csapadékos időjárást igénylő fajták (pl. ’McIntosh’, ’Cox narancs renet’) 
hazánkban sehol sem javasolhatók árutermesztésre.  

A talajigény tekintetében is vannak eltérések. A talaj víztartó képességére és természetes 
táperejére kevésbé igényes fajták (pl. ’Jonathan’, ’Idared’) aránya a jelenlegi fajtaválasztékon 
belül kisebb, a fajták nagy része (pl. Golden Delicious alakkör, ’Elstar’) igényes a tápanyag- 
és vízellátás iránt.  

Mind az étkezési, mind az ipari célra történő árutermesztés alapvető követelménye a 
kiváló termőképesség (pl. ’Golden Delicious’) és a termésbiztonság. Emellett elengedhetetlen 
feltétel a korai termőre fordulás és a rendszeres terméshozás, mert ez mintegy feltétele az 
intenzív koronaformák szakszerű kialakításának és egyensúlyban tartásának. Az almafajták 
termésbiztonságát elsősorban a télállóság és a virágok késő tavaszi lehűlésekre való 
érzékenysége határozza meg, ezért e két tulajdonság szorosan összefügg az ökológiai 
tűrőképességgel.  

H)H)H)H) BetegsBetegsBetegsBetegséééégekkel szembeni foggekkel szembeni foggekkel szembeni foggekkel szembeni fogéééékonyskonyskonyskonysáááág g g g     

Az alma legveszélyesebb betegségei a venturiás varasodás (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.), 
az almalisztharmat (Podosphaera leucotricha /Ell. et Ev./ Salm.) és az erwiniás tűzelhalás 
(Erwinia amylovora Burill.). A termesztésre választható fajtáknak nagyon eltérő e 
betegségekre való fogékonysága.  
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8. ábra 

 
Lisztharmat  

(Fotó: Tóth Magdolna) 
 

 
Venturiás varasodás 
Fotó: Tóth Magdolna) 

 
Erwinia súlyos kártétele 

(Fotó: Király Ildikó) 

A hazánkban államilag elismert fajták közül a venturiás varasodásra a legtöbb fajta 
fogékony, s különösen nagymértékű a ’Red Delicious’ alakkörbe tartozó fajták fogékonysága, 
s a mérsékelten fogékony fajták közé tartozik például az ’Idared’, s ellenálló a ’Prima’, 
’Freedom’, ’Florina’ és ’Reanda’. A hazai termesztésben is figyelembe vehető további 
rezisztens almafajták leírása Tóth különböző munkáiban (15, 16, 17) tanulmányozható. 
 

9. táblázat: Főbb almafajták csoportosítása varasodásra való fogékonyságuk szerint 
 

Nem Mérsékelten Nagyon 
fogékony 

Prima 
Freedom 
Reanda 
Florina 

Summerred 
Jonagold klónok 
Idared 
Braeburn 

Snygold 
Gala és klónjai 
Jonathan klónok 
Golden Delicious és klónjai 
Red Delicious alakkör 
Mutsu 
Granny Smith 

A lisztharmatra kiemelkedően fogékonyak a ’Jonathan’ klónok, kevésbé fogékony a ’Golden 
Delicious’, s figyelemre méltó ellenállósággal rendelkezik a varasodásrezisztens almafajták 
egy része (10. táblázat). 
  

10. táblázat: Főbb almafajták csoportosítása lisztharmatra való fogékonyságuk szerint 
 

Kevésbé Mérsékelten Nagyon 
fogékony 

Snygold 
Gala klónok 
Jonagold klónok 
Golden Delicious 
Red Delicious alakkör 
Mutsu 
Prima 
Freedom 
Reanda 

Braeburn 
Summerred 
Florina 

Jonathan klónok 
Idared 
Granny Smith 

 
Az almatermésűek tűzelhalása a hazai ültetvényekben is jelentős gondokat idéz elő. A 
szakirodalomból korábban ismert volt, hogy erre a betegségre fokozottan fogékony a 
’Jonathan’, az ’Idared’, s mérsékelt fogékonyság jellemzi a ’Jonagold’ és a ’Red Delicious’ 
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alakkör fajtáit. Hazai vizsgálataink (6, 7) ezt részben igazolták, de egyes fajták esetében a 
különböző növényszervek fogékonysága eltérőnek bizonyult.(11. táblázat).   
 

11. táblázat: Főbb üzemi almafajták tűzelhalással szembeni fogékonysága az egyes növényszervek 
vizsgálata alapján  
 

Forrás: 5, 6, 20 és új adat (2005-2011) 
Növényszerv Mérsékelten rezisztens Mérsékelten  fogékony Nagyon fogékony  

Virág Regal Prince (Gala Must) 
Golden Delicious 
Florina 
Freedom 

Idared 
Jonathan klónok 
Jonagold klónok 
Prima 

 

Hajtás Florina 
Prima 

Freedom Jonathan klónok 
Summerred* 

Szabadföldi 
vizsgálat 

Red Delicious alakkör* 
 

Jonagold klónok 
Granny Smith 
Golden Delicious klónok 
Braeburn 
Reanda 
Mutsu* 

Jonathan klónok 
Gala klónok 
Idared 
Braeburn* 

*: Külföldi szakirodalmi forrás alapján 
 
 
 

Ellenőrző kérdések: 

1. Melyek Európa és Magyarország legelterjedtebb almafajtái? 

2. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az almafajták kiválasztásánál?  

3. Csoportosítsa az almafajtákat virágzási idejük szerint! 

4. Ajánljon megfelelő pollenadó fajtákat az ’Idared’, a ’Braeburn’ és a ’Granny Smith’ 

fajtákhoz! 

5. Ajánljon megfelelő pollenadó fajtákat a ’Gala’, a ’Jonathan’ és a ’Jonagold’ 

klónokhoz!  

6. Ajánljon megfelelő pollenadó fajtákat a ’Golden Delicious’ és a ’Red Delicious’ 

alakkörök fajtáihoz!  

7. Az alma esetében milyen összefüggés van az érési és fogyasztási idő, valamint az érési 

idő között? 

8.  Csoportosítsa az almafajtákat szüreti idejük szerint! 

9. Milyen paraméterek határozzák meg az almafajták gyümölcsminőségét? 

10. Jellemezze a ’Red Delicious’ alakkör almafajtáinak gyümölcsminőségét! 

11. Jellemezze és hasonlítsa össze a ’Braeburn’ és a ’Granny Smith’ almafajta 

gyümölcsminőségét! 

12. Jellemezze és hasonlítsa össze a varasodásrezisztens almafajták gyümölcsminőségét! 
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13. Csoportosítsa az alma árufajtákat növekedési erélyük szerint! 

14. Csoportosítsa a körte árufajtákat terméshozási típusaik szerint! 

15. Melyek az almafajták legjellegzetesebb koronaalakjai? (2-2 példával) 

16. Milyen főbb csoportba sorolhatók az almafajták ökológiai alkalmasságuk szerint?   

17. Csoportosítsa az almafajtákat varasodásra való ellenállóságuk szerint! 

18. Csoportosítsa az almafajtákat lisztharmatra való ellenállóságuk szerint! 

19. Csoportosítsa a körtefajtákat lisztharmatra való ellenállóságuk szerint! 

20. Sorolja fel a tűzelhalásra mérsékelten rezisztens, hazai üzemi termesztésre is ajánlható 

almafajtákat!  
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1.4. Körte (Pyrus communis L.) 
 

Tóth Magdolna 
 

Tárgy: A tananyagelem célja az európai körte Magyarországon termesztett fő árufajtáinak 
bemutatása.  
 
Kulcsszavak: körte, virágzási idő, parthenokarpia, szüreti idő, gyümölcsminőség, növekedési 
jellemzők, alanyigény, betegségekkel szembeni fogékonyság, tűzelhalás, ventúriás varasodás 
 
A Rosaceae család Pomoidae alcsaládjába tartozó Pyrus nemzetségbe közel 22 faj tartozik, 
amelyek több kutató véleménye szerint egy közös őstől származnak. A világon jelenleg 
megtermelt termésmennyiséget két fő körte faj (csoport) és gyümölcstípus alkotja. Az európai 
körte (Pyrus communis L.) alakköre a P. pyraster Burgsd, P. nivalis Jacq. fajok 
kultúrszármazékainak tekinthető, s ennek termesztése Európa, Észak- és Dél-Amerika, Afrika 
és Ausztrália országaiban folyik. A külföldön nashi néven is ismert ázsiai körte vagy japán 
körte (Pyrus pyrifolia (Burm) Nakai, illetve P. x bretschneideri Redh.) termesztése Ázsia 
országaiban – legfőképpen Kínában és Japánban – ősidők óta folyik, s a közelmúltban az 
európai, észak-amerikai termesztőtájakon, valamint a déli féltekén is egyre nagyobb 
részarányt képvisel a körtetermesztésben. (13) 

A körtenemesítés több évszázados múltra tekint vissza. Az 1700–1800-as években 
Németországban, Franciaországban, Angliában, Belgiumban és Hollandiában híres 
körtenemesítők és pomológusok fáradoztak új fajták kiválasztásával és leírásával, s a 
munkásságuk eredményeként keletkezett fajtákat még ma is jelentős mennyiségben 
termesztik. A tudatos keresztezéses nemesítés a századfordulón az USA-ban kezdődött 
(rezisztencia-nemesítés), majd ehhez a programhoz felzárkózott számos európai  ország is.  
Főként a fogyasztóknak a megszokott fajtákhoz való ragaszkodása miatt a körte fajta-
használata eléggé konzervatív. A huszadik század végéig szinte csak a régi, akár több száz 
éves fajtákat telepítették szerte a világon, legfeljebb csak azok piros fedőszínű változataival 
bővült a választék. Tehát a körtefajták nagy száma ellenére világviszonylatban alig 8–10 fajtát 
termesztenek a termő üzemi ültetvényekben. Európában a legnagyobb arányban termesztett 
körtefajták a ‘Conference’, a ‘Vilmos’ (amely az USA-ban Bartlett néven a vezető fajta) és az 
’Abate Fetel’ (Fétel apát).  

Magyarországon ma elsősorban az őszi érésű, de jól tárolható ‘Bosc kobak’ fajtát 
termesztjük, és hasonlóan elterjedt a ‘Vilmos’ körte. E két fajta együtt több, mint felét adja a 
hazai termésnek. Számottevő arányban szerepel még a termesztésben a ’Clapp kedveltje’, 
továbbá a ’Packham’s Triumph’ javára egyre csökken a nagyon igényes ’Hardenpont téli 
vajkörte’ aránya. Újabb hazai üzemi ültetvényekben a ‘Conference’ mellett hazánkban is 
terjed az ’Abate Fetel’ (Fétel apát).  

Jelen tananyagban a hazai termesztésben mindeddig számottevő jelentőséggel bíró 
európai körte legfőbb árufajtáinak kiválasztását és fajtahasználatát segítő sajátosságokat 
tárgyaljuk.  
 
A körte kiválasztása előtt a következő szempontokat kell figyelembe venni (3):  

• termőhelyi alkalmasság (vízigény, páraigény, fagy- és télállóság, talajigény) 
• gyümölcsminőség (friss étkezési és élelmiszeripari célokra való alkalmasság) 
• szüreti és érési idő 
• virágzási idő  
• parthenokarpiára való hajlam, pollenadó igény 
• termőképesség, alternanciára való hajlam  
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• faméret és koronahabitus (a művelési rendszer megtervezéséhez) 
• alanyokkal való kompatibilitás 
• ellenálló-képesség kórokozókkal és kártevőkkel szemben  

 
Jelen fejezeten belül a körtefajtákat következő szempontok szerint csoportosítva mutatjuk be:  

G) Virágzási idő, fajtatársítás és parthenokarpiára való hajlam 
H) Érési idő  
I) Gyümölcsminőség, felhasználhatóság 
J) Növekedési jellemzők, intenzív koronaformára való alkalmasság  
K) Ökológiai igény és termőhelyi alkalmasság 
L) Betegségekkel szembeni fogékonyság  
 

A fejezet megírásában legfőbb forrásanyagként az irodalomjegyzékben 3, 9, 12 és 13 
számmal feltüntetett forrásmunkák és a szövegben megjelölt további szakirodalmak 
szolgáltak.  
 

F) Virágzási idő és termékenyülési viszonyok 

A körte esetében a virágzás akkor kezdődik, amikor a januártól számított hőösszeg érték (+6 
oC feletti hőmérsékletek összege) a 3500 oC-ot meghaladja (3). A legjelentősebb hazai 
termesztőtájban a Göndörné által vizsgált 15 évben a legkorábbi virágzáskezdet március 28-
án, a legkésőbbi pedig április 26-án volt. A virágzás tartamában évjáratonként nagy 
különbségek is lehetnek, hiszen hűvös csapadékos évjáratban 3-4 hétig is elhúzódhat, meleg 
és száraz időjárás esetén viszont akár 6-7 nap alatt lezajlik a virágzás. Az évjárat hatások 
ellenére adott termőhelyen a fajták relatív virágzási sorrendje nem nagyon változik, s az 
üzemi fajták fajtatársítását megkönnyíti az, hogy a főbb üzemi körtefajták a középkései és a 
kései virágzási időcsoportba sorolhatók (1. táblázat). 
  

1. táblázat: Főbb üzemi körtefajták csoportosítása fő virágzási idejük szerint 
                                                    Forrás: 6, 8, 9  

Középkorai Középkései Kései 

Hardy vajkörte 
 
 

Hardenpont téli vajkörte  
Vilmos  
Packham's Triumph 
Dr. Guyot Gyula 
Conference 
Abate Fetel (Fétel apát) 
Tongre 
Ilonka 

Bosc kobak 
Clapp kedveltje 
 

 

A körtefajták gyakorlatilag önmeddők, a főbb üzemi fajták ültetvényen belüli társítására 
vonatkozó javaslatot a 2. táblázatban mutatjuk be.  
 

2. táblázat: Főbb üzemi körtefajták javasolható pollenadói 

Forrás: 4, 8, 9 
Megporzandó fajta Pollenadó fajták 

Clapp kedveltje Dr. Guyot Gyula, Vilmos, Bosc kobak 
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Piros Clapp Conference, Bosc kobak, Hardenpont téli vajkörte 
Dr. Guyot Gyula Vilmos, Conference, Tongre 
Vilmos Dr. Guyot Gyula, Conference, Packham’s Triumph 
Piros Vilmos Clapp kedveltje, Conference, Bosc kobak 
Ilonka Clapp kedveltje, Bosc kobak 
Conference Dr. Guyot Gyula, Vilmos, Piros Vilmos, Tongre, Hardenpont téli 

vajkörte 
Bosc kobak Clapp kedveltje, Dr. Guyot Gyula, Vilmos, Hardenpont téli vajkörte 
Tongre Vilmos, Conference, Packham’s Triumph, Hardenpont téli vajkörte 
Abate Fetel (Fétel apát) Vilmos, Hardy vajkörte 
Packham’s Triumph Dr. Guyot Gyula, Vilmos, Conference, Tongre,  
Hardenpont téli vajkörte Vilmos, Conference 

 

A körte esetében a természetes parthenokarpiára való hajlam fontos fajtatulajdonság, hiszen 
ez a jelenség a körténél – más mérsékelt égövi gyümölcsfajokhoz képest – igen gyakori. 
Egyes körtefajták rendszeresen hajlamosak parthenokarp gyümölcsképződésre (3. táblázat). E 
sajátosságnak hűvös, csapadékos időjárás okozta gyenge méhlátogatottság esetén lehet 
terméseredményt fokozó jelentősége. A természetes parthenokarpiára rendszeresen hajlamos 
fajták azért is jelentősek, mert közepes vagy nagy termésmennyiséget produkálnak még olyan 
évjáratokban is, amikor késő tavaszi fagykár hatására a belső viráglevelek károsodnak.  
 

3. táblázat: Főbb hazai üzemi körtefajták parthenokarpiára való hajlama 
Forrás: 2, 6  

Gyengén hajlamos Rendszertelenül hajlamos Rendszeresen hajlamos 

Hardenpont téli vajkörte 
Hardy vajkörte 
Piros Clapp 
Piros Vilmos 

Bosc kobak 
Packham's Triumph 
Tongre 

Clapp kedveltje 
Conference 
Dr. Guyot Gyula 
 
 

 

G) Érési idő  

Magyarországon a jól termeszthető körtefajtákkal június vége és október vége között mintegy 
négy hónapos szüreti időszakot lehet kitölteni, de a fajták piaci és használati értékében 
mutatkozó különbségek miatt az árumennyiség nem egyenletes. Tartós tárolásra alkalmas 
fajták termesztésbe vonásával e négy hónapos értékesítési szezon további 6-8 hónappal 
megnyújtható, de márciustól már a déli féltekéről importált friss körteáru konkurenciájával is 
számolni kell a piacokon.  

Az igen korai érésű körtefajták (‘Árpával érő’, ‘Arabitka’) már június végén, július elején 
szedhetők. Ezek piaci értéke viszont igen kicsi, gyümölcseik aprók, gyorsan túlérnek 
(szotyósodnak). Néhány júliusban érő fajta gyümölcstömege már nagyobb (pl. ‘Kornélia’, 
‘Giffard vajkörte’), de még mindig hamar túlérnek, és néhány napnál tovább nem tarthatók el. 
Ezek a fajták koraiságuk miatt elsősorban házikertben vagy választékbővítő céllal 
telepíthetők, nagyobb mérvű üzemi termesztésre nem ajánlhatók. Az igényes piacra is 
megfelelő áruminőséget adó nyári fajták augusztusban érnek, és 1–2 hónapig tárolhatók a 
tároló típusától függően. Az őszi fajták augusztus végén és szeptemberben szedhetők tartós 
tárolásra, mely 3–4 hónap is lehet. A téli fajtákat szeptember végétől október végéig 
szedhetjük, és akár 6–8 hónapig is eltarthatók. 
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A hazai árutermesztésben bevált fajták szüreti időszak szerinti csoportosítása az 4. 
táblázatban látható. A Göndörné (2000) leírása alapján képzett csoportokon belüli a fajták 
nagyjából a szüreti sorrend szerint követik egymást.  
 

4. táblázat: Körtefajták csoportosítása szüreti időszak szerint 

Augusztus Szeptember Október 
Clapp kedveltje Conference Hardenpont téli vajkörte 
Piros Clapp Bosc kobak  
Dr. Guyot Gyula Tongre  
Vilmos Abate Fetel (Fétel apát)  
Piros Vilmos Packham’s Triumph  
Ilonka   

 
 

H) Gyümölcsminőség, felhasználhatóság 

A körtefajták gyümölcseit frissen és feldolgozva egyaránt fogyaszthatjuk. Piaci értékét a 
gyümölcsalak és a fedőszín szerint kialakuló, s időről időre változó divatirányzatok is 
befolyásolják. Világviszonylatban jelenleg a legkeresettebbek a megnyúlt körte alakú (pl. 
‘Abate Fetel’ és ‘Conference’), valamint a piros héjú fajták (pl. ’Piros Vilmos’, ’Piros 
Clapp’). Hazai piacainkon régóta kedveltek a bronzos felületű fajták, melyek iránt újabban az 
európai piacokon is nőtt az igény. Friss étkezési gyümölcsként a nyári körtének, különösen a 
’Vilmos’ fajtának és az ahhoz hasonló áruértékű új fajtáknak az őszibarackhoz hasonlóan 
eléggé jó a kereslete. Az őszi és téli körte legfőbb konkurense a piacon az alma. 

A körte az élelmiszeripar fontos nyersanyaga is. Készülhet a gyümölcsökből befőtt, 
aszalvány, körte gyümölcsital, dzsem, gyümölcsíz, félkész termékek (körtevelő, 
gyümölcssűrítmény), valamint körtepálinka. Konzervipari feldolgozásra elsősorban azok a 
fajták alkalmasak, melyeknek gyümölcsei, íz-, illat- és aromaanyagokban gazdagok, és a 
gyümölcshús a feldolgozás után is megtartja eredeti világos színét. Ilyen fajta pl. a ‘Vilmos’, a 
‘Packham’s Triumph’ és a ‘Conference’. 

A főbb árufajták gyümölcsminőségi jellemzőit (3, 7 és 13) leírása nyomán az 5. 
táblázatban mutatjuk be. A friss fogyasztásra való alkalmasság nyári fajták esetében a szedés 
utáni közvetlen fogyaszthatóságot jelent, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gyümölcsök a 
piacra történő szállítás közben 2-5 nap alatt fogyasztásra alkalmassá válnak. E fajták 
értékesítési szezonja hűtőtárolóban való átmeneti tárolással 3-6 héttel meghosszabbítható. 
Hűtött tárolás után a legjobb étkezési minőség eléréséhez a nyári fajták esetében is célszerű 
egy 2-4 napos 16 oC hőmérsékleten történő utóérlelést beiktatni a posztharveszt 
technológiába. Az őszi és téli fajták közvetlenül a szüret után nem fogyaszthatók, ezek 
gyümölcseiben a fogyasztási minőséget befolyásoló íz- illat- és zamatanyagok csak rövidebb-
hosszabb hideghatás után alakulnak ki, ezért a hűtőtárolás semmiképpen nem maradhat el. 
Soltész in Papp (2004) szerint a minimális hűtőtárolási időszak az őszi fajták esetében 1-3 hét, 
a téli fajták esetében pedig legalább 4-6 hét, s a téli és késő őszi fajták esetében az étkezési 
minőség eléréséhez kitárolás előtt lépcsőzetes hőmérséklet-növeléssel utóérlelésre van 
szükség. Az 5. táblázatban a felhasználhatóság besorolásánál a „sokoldalú” kifejezés azt 
jelenti, hogy a fajta friss étkezési célon kívül többféle élelmiszeripari késztermék (rostoslé, 
körtenektár, körte ivólé, üdítőital, befőtt, püré, pálinka), valamint különböző félkész termékek 
(velő, sűrítmény) előállítására egyaránt alkalmas. 
 

5. táblázat: Körte árufajták főbb áruminőségi jellemzői 
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Fajta        Gyümölc
s- alak                

Gyümölcs
- méret 

Gyümölcs- 
felület 

Kősejt -
képződé
s  

Szotyó- 
sodás                   

Íz és 
aroma                      

Felhasznál- 
hatóság 

Clapp 
kedveltje       

szabályo
s körte 

középnagy sima, piros 
fedőszín (40-50%)                        

ritkán nagyon közepes friss 
fogyasztás, 
befőtt 

Dr. Guyot 
Gyula     

széles 
körte 

középnagy sima, piros 
fedőszín (30-40%)                        

ritkán közepesen jó sokoldalú 
(friss és ipari 
célok) 

Vilmos szabályo
s körte                 

középnagy 
v. nagy          

gyengén 
hullámos, enyhén 
piros 

ritkán ritkán kiváló                  sokoldalú 

IIonka széles 
körte v. 
hengeres 

középnagy sárga és 
hálózatosan parás 

ritkán ritkán jó friss 
fogyasztás 

Conference megnyúlt 
körte 

középnagy száraz, 
hálózatosan 
rozsdamázzal 
fedett 

nincs ritkán kiváló sokoldalú 

Bosc kobak            megnyúlt 
körte 

nagy v. 
igen nagy 

száraz, 
rozsdamázzal 
fedett                                                                                          

ritkán nem jó friss 
fogyasztás, 
szeszipar, 
sűrítmény 

Tongre szabályo
s körte                 

középnagy bronzbarna és 
pirosas 

nincs közepesen kiváló, 
sok sav          

sokoldalú 

Abate Fetel 
(Fétel Apát)            

megnyúlt 
körte 

nagy v. 
igen nagy    

sárga és 
parafoltos 

nincs nem kiváló friss 
fogyasztás, 
befőtt 

Packham’s 
Triumph 

széles 
körte 

nagy v. 
igen nagy 

előbb hullámos, 
majd sima, sárga 

nincs nem kiváló sokoldalú 

Hardenpont 
téli vajkörte            

széles 
körte 

középnagy 
v. nagy               

sima, sárga ritkán nem jó sokoldalú                                                               

 

1. ábra 

 
Clapp kedveltje 

(Fotó: Göndör Józsefné) 

Piros Clapp 
(Starkrimson) 

(Fotó: Göndör Józsefné) 

Dr. Guyot Gyula 
(Fotó: Göndör Józsefné) 
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Vilmos 
(Fotó: 

Göndör 
Józsefné) 

 
Piros Vilmos 

(Fotó: Göndör Józsefné) 

Ilonka 
(Fotó: Göndör 

Józsefné) 

  

Conference 
(Fotó: 

Göndör 
Józsefné) 

 
Bosc kobak 

(Fotó: Göndör Józsefné) 

 
Tongre 

(Fotó: Göndör Józsefné) 
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Abate Fetel 
(Fotó: Göndör 

Józsefné) 

Packhams Triumph 
(Fotó: Göndör Józsefné) 

Hardenpont 
téli vajkörte 

(Fotó: Göndör 
Józsefné) 

  

I) Növekedési jellemzők, intenzív koronaformára való alkalmasság 

A növekedési erély, a korona habitusa, sűrűsége és a terméshozási tulajdonságok a körte 
esetében is meghatározzák az adott fajták különböző művelési módokra való alkalmasságát. 
Bubán in Soltész (1998) szerint már a körte fiatal oltványainak növekedési tulajdonságai, a 
fák fiatalkori termőrész képződési jellegzetességei is közvetlen információkat adnak a fajták 
különböző faalakokra való alkalmasságáról. Sansavini és Musacchi, valamint Sansavini és 
Zocca (cit. Bubán in Soltész 2000) vizsgálatai szerint fiatal korban a ’Clapp kedveltje’ alig 
fejleszt oldalelágazásokat, a ’Dr. Guyot Gyula’ elágazódó képessége gyenge, a ’Vilmos’ és a 
’Conference’ a domináns vezérrel nagy szöget bezáró ideális mennyiségű oldalelágazásokat 
fejleszt, ugyanakkor az ’Abate Fetel’ (Fétel apát) esetében a vezérvessző elgyengülésével 
párhuzamosan nagyon sok és gyenge oldalvessző nehezítheti a koronaalakítást.  

A főbb üzemi körtefajták között a növekedési erélyben igen nagy különbségeket találunk. 
A körte koronájának alakja fajtatulajdonság, melynek ismerete a mesterséges 
koronaalakításnál előnyös lehet. A legfontosabb fajták növekedési és koronahabitus 
sajátosságait ezért a 6. táblázatban foglaltuk össze.  
 

a. táblázat: Főbb körtefajták növekedési jellemzői 
                                                        (Forrás: 3)  

Fajta Növekedési 
erély 

Korona alakja Korona sűrűsége 

Clapp kedveltje erős gömb igen sűrű 

Guyot Gyula gyenge piramis közepesen ritka 

Vilmos körte középerős tojás közepesen sűrű 

Conference középerős gömb igen sűrű 

Tongre gyenge megnyúlt gömb  sűrű, kusza 

Bosc kobak középerős megnyúlt gömb ritka 

Packham's Triumph középerős gömb sűrű 

Hardenpont téli vajkörte középerős megnyúlt gömb sűrű 
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A 3. ábrán a körtefák legjellemzőbb természetes koronaalakjait szemléltetjük. A legtöbb 
körtefajta gömb alakú koronát nevel, de néhány fajta jellegzetesen feltörő ágrendszere tojás 
vagy megnyúlt tojás alakot formál (‘Vilmos’). Egyes fajták nemcsak az oltványneveléskor, 
hanem az ültetvényben is kevésbé hajlamosak elágazódásra (‘Bosc kobak’, ‘Dr. Guyot 
Gyula’), s ezt a fajtatulajdonságot a koronaforma kialakításakor figyelembe kell venni. 
 
2. ábra 

 

3. ábra: Körtefajták jellegzetes koronaalakjai  
(Forrás: 12) 

Packham’s Triumph 
(Fotó: Göndör Józsefné) 

Tongre 
(Fotó: Göndör Józsefné) 

Dr. Guyot Gyula  
(Fotó: Göndör Józsefné) 

 
 

 

A körtefa eléggé későn fordul termőre. Vadkörte magonc alanyon csak a 6–7. évben kapjuk 
az első megfelelő terméshozamokat. Birsalanyokon és az új hibridalanyokon (OHF sorozat) 
2–3 évvel korábbi termőre fordulást várhatunk. Hazánkban az üzemi ültetvényekben korábban 
szinte kizárólag az erős növekedésű vad alany és vele együtt a nagyobb faméret terjedt el. A 
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legjelentősebb európai országokban viszont a körte esetében is nagyrészt áttértek a nagy 
tőszámú intenzív ültetvényekre (2500-3000 fa/ha), melyekhez gyenge növekedésű alanyokra 
van szükség. E művelési mód elterjedését a körte tűzelhalásra való fogékonysága is indokolja, 
ugyanis a kisebb méretű fák esetében a mechanikai védelem, s szükség esetén a fák 
selejtezése és pótlása is könnyebben megoldható. Érdemes tehát Göndörné (2000) 
fajtajellemzései és Soltész (2004) értékelése nyomán csoportosítani a hazai fajtákat a gyenge 
növekedésű alanyokkal való kompatibilitás és az intenzív koronaformákra való alkalmasság 
szempontjából is (6. táblázat). A birsalanyokon gyengén fejlődő fajták esetében csak a 
birsalanyok erősebb növekedésű típusaira oltva, mészben szegény talajokon és öntözött 
körülmények között érhetünk el megfelelő eredményeket a nagy tőszámú intenzív 
ültetvényekben. A birsalanyokon nem nevelhető fajták esetében csak közbeoltással 
képzelhető el intenzív ültetvény, hazánkban közbeoltás céljából a ’Hardy vajkörte’ volt 
használatos.  
 

6. táblázat: Körtefajták csoportosítása az intenzív koronaformákon nevelhetőség és a 
birsalanyokkal való együttélés alapján 

Birs alanyokon  
nem nevelhető 

Birs alanyokon  
gyengén fejlődik 

Birs alanyokon jó az 
együttélése  

Erős (vadkörte, OHF) 
alanyokon is 

kisméretű fát nevel  
Bosc kobak Vilmos Hardy vajkörte Dr. Guyot Gyula 
Clapp kedveltje Piros Vilmos Hardenpont téli vajkörte Tongre 
Piros Clapp Packham’s Triumph Ilonka Packham’s Triumph 
 Conference Tongre  
 Abate Fetel   
 Dr. Guyot Gyula   

 

J)J)J)J) ÖÖÖÖkolkolkolkolóóóógiai iggiai iggiai iggiai igéééény ny ny ny éééés terms terms terms termőőőőhelyi alkalmasshelyi alkalmasshelyi alkalmasshelyi alkalmassáááágggg    

A körte a környezeti tényezőkkel szemben igényes gyümölcsfajok közé tartozik. Általánosan 
igaz, hogy minél későbbi érésű egy fajta, annál igényesebb az ökológiai körülményekre.  
Vízigénye magas, az őszi és téli fajtáknak évente 700–800 mm csapadékra van szükségük. A 
nyári fajták többsége 500–700 mm mellett is eredményesen termeszthető. Vegetációban a 
gyümölcsnövekedés idején fontos a vízellátás, ezért a legtöbb termőhelyen elengedhetetlen az 
öntözés. A nagy meleggel párosuló vízhiánynak egyes fajták esetében gyümölcshullás 
(‘Hardenpont téli vajkörte’), illetve tömeges levélhullás (‘Conference’, ‘Korai Bosc’) lehet a 
következménye. A jó vízellátás mellett fontos a kiegyenlített páratartalom. Ennek hiányában - 
különösen, ha magas a hőmérséklet - levélhervadással, sárgulással, súlyosabb esetben 
levélhullással kell számolni. A főbb üzemi fajták az 7. táblázat szerint csoportosíthatók 
csapadék- és páraigényük szerint. A főbb üzemi fajták közül egyetlen fajta sem termeszthető a 
szárazabb alföldi termőhelyeken (500 mm alatti évi csapadékmennyiség).  
  

7. táblázat: Körte árufajták csoportosítása pára- és csapadékigényük szerint 
Forrás: 11 

Csapadékos (legalább 700 mm) 
termőhelyen termeszthető, 
nagy páraigényű fajták 

Mérsékelt pára- és csapadékigényű  
(550-770 mm) fajták 

Hardenpont téli vajkörte Clapp kedveltje 
Conference Piros Clapp (Starkrimson) 
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Tongre Vilmos 
Dr. Guyot Gyula Piros Vilmos (Max Red Bartlett) 
 Bosc kobak 
 Ilonka 
 Packham’s Triumph 
 Abate Fetel (Fétel apát) 

 

A hőmérsékleti igényt tekintve a körte a vegetációs időszakban +16 °C-ot, évi átlagban +10 
°C-ot igényel, és a kiegyenlített klímát kedveli. Túl meleg időjárásban (+30–35 °C) a 
gyümölcs minősége romlik, kövecsesedik. Ezen kívül a hosszú kocsányú és a nagy levéllel 
rendelkező fajták károsodhatnak az erős szelektől is. A körtének az almáénál fokozottabb a 
fényigénye, de hazai termesztőtájaink megfelelőek a körtegyümölcsök kiváló zamatának 
kialakulásához. 

A körte a középkötött, mélyrétegű, jó vízgazdálkodású, tápanyagban gazdag vályog és 
agyagos vályog talajokat kedveli. Gyengébb talajokon a gyümölcs apró marad, a gyümölcs 
húsában kősejtek képződnek (kövecses). Meszes talajokon, főleg birsalanyon álló 
ültetvényekben a tápelemek felvétele akadályozott (Zn, B), de legnagyobb gondot, különösen 
birsalanyon a vas felvételének és szállításának gátlása okozza, amelynek eredménye a 
klorózis. Különösen érzékeny a vasklorózisra a birsalanyon álló ‘Vilmos körte’, ‘Hardenpont 
téli vajkörte’. Erősen savanyú talajokon gyakran foszfor és magnézium hiánytünetek is 
jelentkezhetnek.  
 

K) Betegségekkel szembeni fogékonyság  

A körte hagyományos fajtáinak többsége a körte két legveszélyesebb betegségével 
(tűzelhalás, ventúriás varasodás) és a kártevőkkel szemben nem rendelkezik megfelelő 
ellenálló képességgel. A fő üzemi fajták, valamint a hagyományos régi fajták a 6. táblázatban 
közöltek szerint csoportosíthatók a varasodással szembeni fogékonyságuk szerint. A 
táblázatból látható, hogy a hazánkban legjelentősebb fajták közül a ’Hardenpont téli vajkörte’ 
és a ’Bosc kobak’ a varasodásra nagyon fogékony, a ’Clapp kedveltje’ fajtának közepes a 
fogékonysága, s a többi fajta esetében a kisebb fogékonyság révén a varasodással szembeni 
védekezés általában nem jelent nagy problémát.  
  

8. táblázat: Főbb üzemi és hagyományos körtefajták ventúriás varasodással szembeni 
fogékonysága 
Forrás: 4 

Kevésbé Közepesen Nagyon 

fogékony 

Conference  
Abate Fetel (Fétel apát) 
Dr. Guyot Gyula  
Hardy vajkörte 
Vilmos 
Packham's Triumph  
Tongre  
Ilonka 

Avanchesi jó Lujza 
Clapp kedveltje 
 
 

Bosc kobak 
Hardenpont téli vajkörte 
 

 
Honty (2010) több új fajta mellett vizsgálta a főbb hazai üzemi körtefajták különböző 
növényszerveinek fogékonyságát a tűzelhalással szemben. Eredményei alapján a 9. táblázat 
szerint csoportosíthatók a legfőbb hazai üzemi és hagyományos fajták. Megállapítható, hogy a 
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hagyományos és a hazai üzemi termesztésben elterjedt fajták többségénél nagy gondot 
jelenthet a tűzelhalás, ezért a jövőben nagyobb figyelmet érdemelnének a különböző külföldi 
kutatóhelyeken nemesített rezisztens fajták, melyek hazai termesztőtájakon való tesztelésére 
nagy szükség lenne.   
   

9. táblázat: Főbb üzemi és hagyományos körtefajták tűzelhalással szembeni fogékonysága 
az egyes növényszervek vizsgálata alapján (2001-2005) 

Forrás: 5 

Növényszerv Mérsékelten 
rezisztens 

Közepesen 
fogékony Nagyon fogékony  Igen erősen 

fogékony  
Virág Avranchesi jó Lujza Clapp kedveltje Hardy vajkörte Dr. Guyot Gyula 
  Ilonka Bosc kobak Conference 
  Vilmos Tongre Packham’s Triumph 
  Piros Vilmos  Hardenpont téli 

vajkörte 
    Papkörte 
Hajtás  Avranchesi jó 

Lujza 
Dr. Guyot Gyula Bosc kobak 

  Clapp kedveltje Hardy vajkörte Conference 
   Ilonka Abate Fetel (Fétel 

Apát) 
   Vilmos Hardenpont téli 

vajkörte 
    Packham’s Triumph 
    Papkörte 
    Tongre 
Éretlen gyümölcs Hardenpont téli 

vajkörte 
Avranchesi jó 
Lujza 

Bosc kobak Ilonka 

 Packham’s Triumph Clapp kedveltje Conference Piros Vilmos 
 Papkörte  Dr. Guyot Gyula  
 Tongre  Vilmos  
     

Megjegyzés: a dőlt betűkkel szedett fajták gyümölcseinek fogékonysága évenként eltérő volt 

 

Kérdések: 

21. Melyek Európa és Magyarország legelterjedtebb körtefajtái? 

22. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a körtefajták kiválasztásánál?  

23. Mikor kezdődik, és meddig tart a körtefajták szüreti időszaka Magyarországon?  

24. Csoportosítsa a körtefajtákat szüreti idejük szerint! 

25. Milyen paraméterek határozzák meg a körtefajták gyümölcsminőségét? 

26. Jellemezze az augusztusban szüretelhető körtefajtáik gyümölcsminőségét! 

27. Jellemezze a szeptemberben szüretelhető körtefajtáik gyümölcsminőségét! 

28. Jellemezze és hasonlítsa össze a Packham’s Triumph és a Hardenpont téli vajkörte 

gyümölcsminőségét! 
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29. Soroljon fel legalább három sokoldalúan felhasználható (friss fogyasztás és többféle 

élelmiszeripari cél) körtefajtát!  

30. Csoportosítsa a körte árufajtákat növekedési erélyük szerint! 

31. Csoportosítsa a körte árufajtákat a korona sűrűsége szerint! 

32. Melyek a körtefajták legjellegzetesebb koronaalakjai? (2-2 példával) 

33. Soroljon fel 4 olyan körtefajtát, amelyből nagy tőszámú (2500-3000 fa/ha), intenzív 

ültetvénybe alkalmas kisméretű korona nevelhető!   

34. Hogyan csoportosíthatók a főbb üzemi körtefajták pára- és csapadékigényük szerint?  

35. Jellemezze a körte hőmérsékleti és fényigényét! 

36. Csoportosítsa a körtefajtákat varasodásra való ellenállóságuk szerint! 

37. Sorolja fel a tűzelhalásra kevésbé fogékony, hazai üzemi termesztésre is ajánlható 

körtefajtákat!  

38. Csoportosítsa a körtefajtákat virágzási idejük szerint! 

39. Ajánljon megfelelő pollenadó fajtákat a ’Vilmos’ és a ’Bosc kobak’ fajtákhoz! 

40. Ajánljon megfelelő pollenadó fajtákat az ’Abate Fetel’ (Fétel Apát) és a ’Packhams 

Triumph’ fajtákhoz!  

41. Nevezzen meg két természetes parthenokarpiára rendszeresen hajlamos körtefajtát! 
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1.5. A cseresznye fajtái 

 
Simon Gergely 
 
Cseresznye (Prunus avium L. syn Cerasus avium L.) 
 
Tárgy: A tanelem célja a cseresznye magyarországi üzemi fajtahasználatának bemutatása, a 
termesztett fajták értékelése termesztési és felhasználási szempontok figyelembevételével. 
 
Kulcsszavak: cseresznye, fajtaválasztás szempontjai, cseresznye fajtatársítás, virágzási- és 
érési idő, felhasználhatóság, áru- és termesztési érték. 
 
Génforrások és elterjedés 
A cseresznye a Rosaceae család Prunoidae alcsaládjának Prunus nemzetségébe sorolható. A 
cseresznyefélékhez több mint 30 faj tartozik, s ezek többsége Európában és Ázsiában 
őshonos. 
A kultúrfajták szülőfaja valószínűleg a madárcseresznye (Prunus avium L.). A cseresznye 
általában diploid (2n = 16), bár triploid (3n = 24) és tetraploid (4n = 32) változatok is 
előfordulnak. Az alapfaj elsődleges géncentruma az "elő-ázsiai" központ. A másodlagos 
géncentrumának az "európai" központ tekinthető. Többen feltételezik, hogy az „európai 
központban” - keletkeztek a félkultúr- és kultúrfajták. A vadcseresznye alakköre igen gazdag, 
botanikailag a következőképpen osztályozhatók (1.):  

• ssp. avium (sylvestris, actiana) – valódi madárcseresznye;  
• convar. juliana – szívcseresznyék,  
• convar. duracina – ropogós cseresznyék.  

 
A termesztett taxonok a vad alakoktól származnak. 
Világszerte a gyakorlatban a cseresznyefajták egy másik - a gyümölcsszín szerinti - 
csoportosítása terjedt el (2.): 

• Fekete cseresznyék – sötét, lilás-fekete héjszín, festőlevűség; 
• Tarka cseresznyék – tarka, bordópiros héjszín, világos piros gyümölcslé; 
• Sárga cseresznyék – sárga héjszín és világos gyümölcslé. 

 
Jelenleg a cseresznyét a mérsékelt égövben szinte mindenütt, de legnagyobb arányban 
Európában termesztik. A hűvösebb, csapadékosabb klímájú területeken a puhább húsú, 
repedésre nem – vagy kevésbé hajlamos fajtákat (pl. ’Merton’ sorozat) termesztenek. Ennek 
az esővíz okozta gyümölcsrepedés elleni védekezés a célja. A szárazabb vagy kontinentális 
klímájú országokban – így hazánkban is – a keményebb húsú, ún. ropogós fajtákat (pl. 
‘Germersdorfi’, ’Linda’, Katalin’) kedvelik a fogyasztók és ezeket is termesztik. Az utóbbi 
évtizedek fajtairányzatairól elmondható, hogy a nyugat-európai országokban nemcsak a 
sötétpirosra színeződő, hanem a világos és élénkpiros színű ropogós cseresznyéket (pl. a 
Bigarreau előnevű fajták) is kedvelik fogyasztók. A feldolgozóipar számára pedig egyre 
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nagyobb mennyiséget termesztenek a sárga alapszínű, úgynevezett konzervipari célfajtákból 
is (pl. ’Vega’) (1.). 
Közép- és Kelet-Európában a frissfogyasztási piacokon elsősorban az éretten sötétpirosra 
színező ropogós cseresznyéket részesítik előnyben. Az USA-ban és Franciaországban a 
fogyasztói igények eltérőek, ennek megfelelően jelentős a tarka cseresznyék (pl. ‘Bigarreau 
Napóleon’, ’Emperor francis’ és ’Rainer’) aránya a termesztésben, bár legnagyobb arányban a 
ma már hagyományosnak tekinthető sötétpiros ropogós ‘Bing’, ’Lapins’ és a nem ropogós 
‘Lambert’ fajtákat termesztik. 
Hazánkban hosszú ideig ‘Germersdorfi óriás’ volt az uralkodó fajta. Az árugyümölcsösökben 
a 70-es évek elejéig kb. 70% körüli volt az aránya. A második és harmadik helyet a 
termesztésben a ‘Jaboulay’ és a ‘Hedelfingeni óriás’ foglalta el. A ’90-es évektől az arányok 
lényegesen megváltoztak. A ‘Germersdorfi óriás’ aránya még mindig 15 és 25% között van, a 
‘Bigarreau Burlat’ és a ’Van’ 10-10% körüli az ültetvényekben. A ‘Margit’-‘Linda’-‘Katalin’ 
hármas aránya eléri a 25-30%-ot.  
Az újabb hazai hibrid fajták (’Carmen’, ’Vera’, ’Alex’) és a külföldről behozott nagy 
gyümölcsű fajták (pl. ’Regina’, ’Red Giant’, ’Canada Giant’, ’Skeena’, ’Techlovan’, 
’Krupnoplodnaja’) aránya pedig az újabb telepítéseknek köszönhetően évről évre emelkedő 
tendenciát mutat. 
 
A fajtaválasztás szempontjai 
Cseresznye esetében egy korszerű ültetvény megtervezésekor és kivitelezésekor a fajták és a 
hozzájuk alkalmazkodó művelési rendszerek helyes megválasztására helyeződik a hangsúly. 
A piacon való értékesítésre, az egyes felhasználási célokra való alkalmasságot összefoglalóan 
a cseresznyefajták áruértékével jellemezhetjük. A termesztők számára meghatározó 
termesztési tulajdonságokat a fajták termesztési értékével tudjuk megadni. A cseresznye 
esetében az alábbi szempontokat kell figyelembe venni a helyes fajtasor kialakításához: 

• Áruérték: az előre meghatározott termesztési célra – friss fogyasztás, vagy ipari 
feldolgozás - való alkalmasság, gyümölcsminőségi tulajdonságok; 

• Termesztési érték: a kiválasztott termesztéstechnológiára való alkalmasság, 
növekedési tulajdonságok, alanyokkal szembeni kompatibilitás, betakaríthatóság; 

• Fajtatársítás – fenológia, megporzás és termékenyítés, érési sor; 
• Ökológiai igény, alkalmazkodóképesség; 
• Kártevőkkel és kórokozókkal szembeni ellenállóképesség. 

 
Termesztési célra való alkalmasság. Ma a cseresznyénél két fő termesztési célt jelölnek meg: 
friss piaci értékesíthetőség, valamint ipari feldolgozhatóság. Hazánkban azok a 
cseresznyefajták értékesíthetők legjobban a friss piacokon, amelyek nagyméretű, ropogós, jól 
színeződött és ízletes gyümölcsökkel rendelkeznek. A gyümölcsminőséget és áruértéket 
meghatározó paraméterek a következők: gyümölcsméret; gyümölcsalak, kocsányhosszúság 
gyümölcsszín, húsminőség. A hazánkban termesztett főbb üzemi cseresznyefajták fontosabb 
értékmérőit a 2. táblázat ismerteti. 
A cseresznyék gyümölcsméretét a gyakorlatban a legnagyobb átmérő megadásával mm-ben 
szokták jellemezni. A pomológiai leírásokban azonban az átlagos gyümölcstömeget g-ban 
adják meg. A gyümölcsméret lehet: kicsi (3–5 g), középnagy (5–7 g), nagy (7–9 g) és igen 
nagy (9–12 g). Méréseink alapján az export kategóriánál minimumként előírt 26 mm-es 
átmérőt általában a 7–8 g-os gyümölcsök haladják meg. A változó fogyasztói igényeknek 
köszönhetően várható, hogy az exportkategóriába rövidesen csak a 28 mm, vagy annál 
nagyobb gyümölcsátmérőjű fajták tartoznak majd. A fontosabb cseresznye üzemi árufajták 
gyümölcsméret szerinti csoportosítását a 1. táblázat ismerteti. 
 



 53 

1. táblázat. Cseresznyefajták gyümölcsméret szerinti csoportosítása 

 
KKiiccssii  ((33––55  gg))  KKöözzééppnnaaggyy  ((55––77  gg))  NNaaggyy  ((77––99  gg))  IIggeenn  nnaaggyy  ((99––1122  gg))  

Szomolyai fekete Bigarreau Burlat 
Hédelfingeni óriás 

Rita 
Sándor 

Van 

Alex 
Kordia 
Linda 
Margit 
Vega 
Vera 

Aida 
Carmen 

Germersdorfi óriás 
Katalin 

 
A gyümölcsök alakját tekintve a cseresznye 
esetében túl nagy változatosság nincs, a gömb 
különböző változataival jellemezhetők (1. ábra). 
A gyümölcs alakja lehet gömbölyded (1. a) (pl. 
‘Margit’, ‘Solymári gömbölyű’), tompa szív (1. b) 
alakú (pl. ‘Kavics’) és megnyúlt (1. c. pl. ‘Stella’, 
‘Kordia’). Néhány fajta gyümölcse oldalról 
jellegzetesen lapított (pl. ‘Bigarreau Burlat’). A 
kocsány hosszúsága alapján megkülönböztetünk 
hosszú (2. a) kocsányú (pl. ‘Germersdorfi’ 
klónok, ‘Linda’, ‘Katalin’), középhosszú (2.b) 
kocsányú (pl. ‘Margit’, ‘Kavics’) és rövid (2. c) 
kocsányú (pl. ‘Van’, ‘Szomolyai fekete’) fajtákat 
(3.). 
 
A kocsányhosszúság elsősorban a gyümölcsök 
betakarítási módjára van hatással. A rövid 
kocsányú fajtákat kézzel szinte lehetetlen 
leszedni. Fontos pomológiai jellemző még a 
gyümölcsnek a kocsányhoz történő ízesülése. 
Erre két példa említhető meg: a kocsányhoz 
szinte laposan ízesül pl. a ‘Katalin’ fajta, s a kocsánynál a gyümölcs kissé bemélyed a 
‘Germersdorfi óriás’ esetében. Az ízesülési típusnak szerepe van a gyümölcsök esővíz okozta 
repedésében is, mert a bemélyedt ízesülésű fajták esetében a mélyebb kocsányöbölben az 
esővíz megállhat. A hosszabb ideig itt megálló esővíz az ozmózis révén kerül felvételre a 
gyümölcsbe növelve a gyümölcshéjra belülről ható feszítő erőt. Friss piacra szánt fajták 
esetében a kocsánnyal kapcsolatban az is értékmérő tulajdonság, hogy minél hosszabb ideig 
őrizze meg a tárolás során az élénkzöld színét. A tárolt és kocsánybarnult gyümölcsök 
értékesíthetősége az igényes exportpiacokon limitált. A betakarítás szempontjából ugyancsak 
fontos tényező, hogy a kocsány szárazon válik-e el a gyümölcstől. A szárazon való elválás 
feltététele a kocsány és a gyümölcs közötti elválasztó pararéteg kialakulása. Megfelelő 
pararéteg esetén ennek mentén történik a gyümölcs és a kocsány elválása. Ha a pararéteg nem 
alakul ki megfelelő mértékben az elváló kocsány a gyümölcshúsból és a héjból is kisebb – 
nagyobb darabokat téphet ki. Ezek a gyümölcsök a későbbiekben a szállítás és tárolás során 
jóval nagyobb eséllyel indulnak romlásnak, mint a sérülésmentes társaik. Ha tehát egy fajta 
szárazon elváló (pl. ’Margit’, ’Solymári gömbölyű’, ’Linda’, ’Kavics’, ’Katalin’), akkor ez a 
tulajdonsága alkalmassá teszi a fajtát a gépi betakarításra is. A hazánkban termesztett 
cseresznyefajták fontosabb gyümölcsminőségi paraméterei a 2. táblázatban találhatók. 
 

1. ábra. Cseresznye gyümölcsalakok (1)  
és a kocsány hosszúsága (2) 

(Forrás: Tóth, 1997) 
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Az újabb külföldi irodalmi források a cseresznyefajtákat gyümölcsszín alapján két fő csoportra 
– sötét és sárga cseresznyék – különítenek el. A jelenleg hazánkban termesztett fajtákat 
figyelembe véve a sötét cseresznyéken belül két alcsoport, piros (pl. ‘Germersdorfi óriás’) és 
fekete (pl. ‘Szomolyai fekete’) cseresznyék különíthetünk el. A fekete cseresznyék 
festőlevűek, a piros cseresznyék között festőlevű és nem festőlevű fajták is vannak. A sárga 
cseresznyéken belül is léteznek egyöntetűen sárga színű fajták (a hazai termesztésben most 
nem szerepelnek) és ún. tarka cseresznyék, amelyeknek az egyik felén halvány rózsaszín 
bemosottság vagy foltosság található (pl. ‘Vega’, ’Rainer’ és ’White Gold’). 
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2. táblázat. A Magyarországon termesztett üzemi cseresznyefajták főbb  
gyümölcsminőségi paraméterei 

(G. Tóth 2001; Apostol, 2006 adatai alapján) 
 

FFaajjttaa  GGyyüümmööllccssmméérreett  GGyyüümmööllccssaallaakk  HHúússkkeemméénnyysséégg  KKooccssáánnyyhhoosssszz  RReeppeeddééssii  
hhaajjllaamm  

Aida igen nagy lapított gömb kemény középhosszú NA 
Axel (Alex) középnagy megnyúlt gömb kemény középhosszú NA 
Bigarreau 
Burlat 

középnagy széles tompakúp középkemény – 
ropogósba hajló 

középhosszú érzékeny 

Carmen igen nagy lapított gömb kemény közepesnél 
hosszabb 

NA 

Germersdo
rfi klónok 

nagy tompa szív –
nyomott gömb 

igen kemény - 
ropogós 

hosszú érzékeny 

Hedelfingen
i óriás 

középnagy megnyúl szív középkemény hosszú közepesen 
érzékeny 

Katalin nagy – igen nagy megnyúlt gömb kemény - ropogós hosszú közepesen 
érzékeny 

Kavics  középnagy tompa szív nagyon kemény középhosszú közepesen 
érzékeny 

Kordia 
(Attika) 

középnagy szív alakú kemény - ropogós középhosszú mérsékelten 
ellenálló 

Linda nagy nyomott gömb kemény hosszú NA 
Margit nagy lapított gömb kemény középhosszú NA 
Rita középnagy conical round középkemény középhosszú nagyon 

érzékeny 
Solymári 
gömbölyű 

középnagy tompa szív középkemény középhosszú közepesen 
érzékeny 

Valerij 
Cskalov 

középnagy tompakúp középkemény - 
nem ropogós 

középhosszú érzékeny 

Van középnagy lapított gömb kemény - ropogós rövid mérsékelten 
ellenálló 

Vega nagy nyomott gömb kemény- kissé 
ropogós 

középhosszú mérsékelten 
ellenálló 

Vera nagy nyomott gömb kemény – nem 
ropogós 

középhosszú mérsékelten 
ellenálló 

NA* a forrásmunkákban nem volt fellelhető adat 
 
A gyümölcshús minősége szerint két fő csoport különíthető el: ropogós cseresznyék (kemény 
húsállományú) és puha vagy más néven szívcseresznyék (puha húsú, bőlevű). 
Belföldi friss piaci értékesítésre elsősorban azok a fajták alkalmasak, amelyek vagy a korai, 
vagy a késő szezonban érnek, gyümölcsük nagy méretű, elérik vagy meghaladják a 25-26 
mm-t, színük fénylő bordópiros, vagy sötétbordó, húsállományuk középkemény – kemény, 
ropogós cseresznyék, az ízük édes savas, harmonikus. Az export piacokon szigorúbbak a 
méretkövetelmények, itt már csak a legalább 26-28 mm gyümölcsátmérőt elérő fajták 
értékesíthetők sikerrel. Gyümölcsalak tekintetében az egyes országokban a fogyasztói 
szokások eltérhetnek. 
A feldolgozó ipar számára történő alkalmasság eldöntéséhez ismernünk kell, hogy a 
feldolgozó ipar melyik ágában kerülnek felhasználásra a cseresznye gyümölcsök, mert ennek 
megfelelően az igények eltérhetnek. Az egyes feldolgozási irányok szerinti részletes 
követelményeket a Magyar Élelmiszerkönyv tartalmazza. A legfontosabb feldolgozási terület 
a befőtt készítés, a hazánkban feldolgozott cseresznyének mintegy 60%-ából készítenek 
befőttet. Erre a célra a legalább középnagy, kiegyenlített mérettel rendelkező gyümölcsök a 
legoptimálisabbak. Az optimális gyümölcsök színe bordópiros (pl. ’Germersdorfi óriás’, 
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’Linda’, ’Kordia’), de a sárgás alapszínű tarkacseresznyék (pl. ’Vega’, ’Rainer’) is jól 
mutatnak az üvegben. Dzsem- és lekvárkészítésre a cseresznyéket önállóan nem használják, 
általában meggyel társítva készíthetők belőle a legízletesebb dzsem és lekvár. Lényeges 
szempont, hogy a hőhatás következtében a gyümölcsök ne veszítsék el a színüket, ne 
barnuljanak meg. Lé- és színezőanyag gyártására a festőlevű úgynevezett fekete cseresznyék 
alkalmasak. A hűtőipar esetében a gyümölcsök sötétebb színnel kell, hogy rendelkezzenek, 
állományuk kemény legyen és lehetőség szerint beltartalmi értékeik – elsősorban szárazanyag 
tartalmuk is magasabb legyen. Fontos, hogy a fagyasztási és kiolvasztási periódust követően a 
színagyagiak jelentősen ne csökkenjenek, ne barnuljanak meg, valamint a kiolvasztást 
követően ne essenek össze a gyümölcsök, konzisztenciájukat tartsák meg. Ezek 
figyelembevételével a hazai fajtaszortimentben a ’Szomolyai fekete’, ’Kordia’ és a ’Kavics’ 
fajták, melyek a hűtőipar számára a legmegfelelőbbek. Légyártás esetében fontos, hogy a 
gyümölcsök festőlevűek és bőlevűek legyenek (pl. ’Szomolyai fekete’. A fogyasztási szezon 
meghosszabbítására adnak lehetőséget az aszalványok, melyek száraz körülmények között jól 
tárolhatók, önmagukban és müzli-keverékek formájában hosszú ideig fogyaszthatók. 
Aszalványkészítésre azok a fajták alkalmasak, amelyek íz-, zamat- s színanyagokban 
gazdagok, valamint ezeket az aszalási folyamat során is megtartják. Energia felhasználás 
szempontjából nem elhangolható tényező, hogy a gyümölcshéjon keresztül milyen gyorsaságú 
a vízvesztés az aszalás során. Alkalmas fajták: ’Szomolyai fekete’, ’Katalin’, ’Kavics’. Nem 
elhanyagolható a szeszipari feldolgozás sem, hiszen a hazánkban megtermelt és feldolgozásra 
kerülő cseresznye csaknem negyedéből pálinkát készítenek Szeszipari felhasználásra is a 
magasabb cukortartalmú fajták a legkedvezőbbek (’Szomolyai fekete’ és ’Kordia’), de itt 
nincsenek egyéb elvárások a gyümölcsökkel kapcsolatban. 
 

3. táblázat. A hazánkban termesztett fontosabb cseresznyefajták csoportosítása felhasználási 
irányaik alapján 

 
EEllssőőssoorrbbaann  ffrriissss  ppiiaaccii  
ffaajjttáákk  

EEllssőőssoorrbbaann  iippaarrii  ccééllffaajjttáákk  KKeettttőőss  hhaasszznnoossííttáássúú  ffaajjttáákk  

Aida 
Bigarreau Burlat 
Carmen 
Rita 
Valerij Cskalov 
Vera 

Kavics 
Szomolyai fekete 
Vega 

Axel (Alex) 
Germersdorfi óriás 
Hedelfingeni óriás 
Katalin 
Kordia 
Linda 
Margit 
Solymári gömbölyű 

 
A termesztéstechnológiára való alkalmasság. Az adott termesztéstechnológiára való 
alkalmasságot legnagyobb mértékben a fajta növekedési tulajdonságai (növekedési erély; 
természetes koronahabitus, elágazódási hajlam, ágrendszer) határozzák meg. A fenti 
tulajdonságokba a nemes fajta mellett természetesen az eltelepített cseresznyeoltványok 
gyökérrészét adó alanyok is hatást gyakorolnak. A betakarítás szempontjából még lényeges 
tulajdonság a gyümölcsök leválásának módja – lehetőleg szárazon váljon el a kocsánytól -, 
valamint a leváláshoz szükséges erőhatás. 
Növekedési tulajdonságok. A cseresznye tipikus akroton elágazás-rendszerű gyümölcsfaj. Ez 
fiatal cseresznyefák esetében úgy nyilvánul meg, hogy a vesszőkön szinte kizárólag csak a 
csúcsi részen fejlődik csúcs- vagy végálló hajtás és 3–4 erősebb oldalhajtás. Az alsóbb rügyek 
csak rövid hajtásképleteket (nyársat és bokrétás termőnyársat) hoznak, vagy ki sem hajtanak. 
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Ez a jellegzetes, népi nyelven "tyúkláb képződés"-nek nevezett sajátosság alannyal, 
vegyszeres növekedésszabályozó anyagok alkalmazásával (pl. benziladenin hatóanyagú 
Paturyl 10WSC) kezeléssel vagy speciális metszési beavatkozásokkal mérsékelhető, de a 
beavatkozás hatásosságát a fajta genetikai tulajdonságai határozzák meg. 
A növekedési erély és habitus tekintetében a fajták között lényeges eltérések mutatkozik. 
Szakirodalmi forrásmunkák alapján a cseresznyefajták növekedési erélyük négy kategóriába 
sorolhatók be (3):  

• igen erős (pl. ‘Germersdorfi 1’); 
• erős (pl. ‘Germersdorfi 3’, ‘Hedelfingeni óriás’, ‘Bigarreau Burlat’, ‘Kavics’, 

’Kordia’, ’Solymári gömbölyű’, ’Valerij Cskalov’); 
• középerős (pl. ’Linda’, ‘Katalin’, ‘Alex’, ‘Vega’, ’Vera’, ’Rita’, ’Margit’); 
• gyenge–középerős (pl. ’Carmen’); 
• gyenge (pl. ‘Napoleon Compact’, ‘Nero II. C1’, ‘Compact Stella’, ‘Compact 

Lambert’). 
 
A csoportok között közel nincs akkora különbség, mint az őszibarack esetében. A standard 
növekedésű cseresznyefajták a többi gyümölcsfajhoz képest viszonylag későn (5-6 évben) 
fordulnak termőre. A mutációval vagy hibridizációval előállított spur típusú, a gyenge 
növekedésű csoportba besorolható cseresznyefajták az igen erős fajtákhoz viszonyítva fajtától 
függően 50–60%-os koronaméretet fejlesztenek. A mutációval létrehozott spur fajtákra 
jellemző még a korábbi termőre fordulás, a rövidebb ízköz és az alapi terméshozás. Genetikai 
instabilitásuk miatt a termesztőkben csalódást keltettek ezek a spur típusú fajták, mivel sok 
esetben az ültetvényekben a visszafelé lezajló mutáció miatt standard növekedési erélyű 
egyedeket kaptak, s ez lerontotta az állomány egyöntetűségét és az azonos 
termesztéstechnológia kivitelezhetőségét. 
 
A termesztési célnak célszerű összhangban állnia a választott fajta növekedési erélyével. Ha 
friss piacra termeljük az árut, akkor ez magával hozza a kézi szüret szükségességét. 
Gazdaságos kézi szüretet pedig maximum 3-3,5 m-es famagasságig lehet elvégezni. Tehát 
kézi betakarítású intenzív ültetvények számára elsősorban azok a fajták előnyösek, amelyek 
növekedési erélye középerős, vagy annál gyengébb (pl. ’Carmen’, ’Vera’, ’Linda’, Katalin’). 
Természetesen ezeknél erősebb növekedési erélyű fajtákból is nevelhetők kisebb fák, de itt az 
alanyválasztással, esetlegesen növekedésszabályozó anyagok alkalmazásával vagy speciális 
metszési eljárásokkal érhettük el a kellő mértékű növekedésmérséklő hatást. 
A növekedési erély mellett fontos tulajdonsága a fák természetes koronahabitusa. A 
cseresznyefajták a fák természetes koronahabitusuk alapján a következő három típusba 
sorolhatók be (2. ábra): 

1. feltörő ágrendszerű (pl. ‘Bigarreau Burlat’, ’Germersdorfi óriás’, ’Sándor’, ’Carmen’, 
’Aida’, ’Alex’); 

2. széthajló ágrendszerű (pl. ‘Linda’, ’ Valerij Cskalov’); 
3. lecsüngő ágrendszerű (pl. ‘Vera’, ‘Rita’, ‘Kordia’). 

 
A feltörő ágrendszerű fajták esetében a vázágak a sudárral hegyes szöget zárnak be, szűk az 
ágtorok, ami megnehezíti a koronaalakítást, és erőteljesen lecsökkentheti a fák élettartamát. A 
szűk ágtorkú fák esetében idősebb korban az ágtorokban meginduló korhadás és a gépi rázás 
hatására a vázágak lehasadhatlak. A lecsüngő ágrendszerű fajtáknak mérsékeltebb a csúcsi 
elágazódási hajlama. Gyümölcseiket többnyire hosszan lelógó gallyak oldalán levő bokrétás 
termőnyársakon fejlesztik, ami a nehezebb gyümölcsleválással párosulva a gépi betakarítás 
hatékonyságát ronthatja. A hosszú termőgallyak végén levő termőrészek nem képesek átvenni 
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a rázógép által átadott rezgést, ezek a részek csak belengenek vagy csak enyhe ostorozó 
mozgást végeznek, amely nem elegendő a gyümölcsök leválásához.  

 
 

2. ábra. Cseresznyefajták természetes koronahabitusai (Forrás: Tóth, 1997) 
 
A korona alakja változatos lehet (3.): 

• sok fajtánál gömb alakú (pl. ‘Vera’, ‘Kordia’, ’Margit’); 
• vannak kúpszerű koronát nevelő fajták (pl. ‘Van’, ‘Katalin’, ‘Paulus’, ’Solymári 

gömbölyű’, ’Germersdorfi óriás’, ’Szomolyai fekete’, ’Sándor’, ’Aida’);  
• ritkábban előforduló típus a gúla alakú korona (pl. ‘Alex’, ‘Sunburst’). 

 
Alanyokkal szembeni kompatibilitás. A csonthéjas gyümölcsfajok – így a cseresznye esetében 
is – lényegesen nehezebb feladat a megfelelő alany megválasztása, mint az alma esetében. Az 
alanyt mindig az adott termőhely talajparamétereihez kell megválasztanunk, de fontos 
tényező, hogy összeférhetőek legyenek a nemes fajtával, valamint kedvező hatást 
gyakoroljanak gyümölcsparaméterekre és a fa növekedési tulajdonságaira. Ugyanaz az alany 
más – más nemes fajtánál eltérő gyümölcsminőséget eredményezhet a cseresznye esetében. 
Ezért kell fajtához, alanyhoz és a termesztéstechnológiához együttesen alkalmazkodó alanyt 
választanunk. Az alanyokkal kapcsolatos ismeretek a termesztéstechnológiát bemutató 
fejezetben találhatók meg. 
 
Betakaríthatóság. A cseresznye esetében a betakarítás módját – kézi vagy gépi – elsődlegesen 
a felhasználási cél határozza meg (4.). Friss piaci értékesítésre, exportra elsősorban a kézzel 
szedett gyümölcsök alkalmasak. A géppel rázott gyümölcsök zömmel csak ipari 
felhasználásra alkalmasak. A felhasználási célon túl a fajta genetikailag rögzült tulajdonságai 
is meghatározóak a betakarítási mód megválasztásánál. Ezek a tulajdonságok a következők: 
kocsányhossz, leválasztáshoz szükséges erő, szárazon való elválás, termőrészek 
elhelyezkedése a koronán belül. Ezek a tulajdonságok korábban már ismertetésre kerültek. 
Betakaríthatóságuk alapján a fajtákat az alábbi csoportokra oszthatjuk: 

• elsősorban kézi betakarításra ajánlható fajták: középhosszú – hosszú kocsányuk révén 
a szedők munkája nem nehezített, a friss piacon koraiságuk miatt felárral 
értékesíthetők (’Bigareau Burlat’, ’Rita’, ’Carmen’, ’Vera’) vagy a gépi betakarításra, 
ütődésre, nyomódásra, a gyümölcsök felrepedésére érzékenyek (pl. ’Vega’, ’Rainer, 
’White Gold’, ’Emperor Francis’, ’Valerij Cskalov’). 
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• elsősorban gépi betakarításra ajánlható fajták – azok a fajták tartoznak ebbe a 
csoportba, amelyeket a feldolgozóipar kedveli, a rövidebb kocsányuk révén a kézi 
szedésük alacsonyabb szedési teljesítménnyel jár, merev ágrendszerük és 
gyümölcstulajdonságaik alkalmassá teszik a gépi rázásra (pl. ’Van); 

• kézi és gépi betakarításra egyaránt alkalmas fajták – azok a fajták tartoznak ebbe a 
csoportba, amelyek a friss piacra és feldolgozó ipari felhasználásra is alkalmasak, a 
keményebb húsállományuk révén jól bírják a gépi rázást is, ágrendszerük és termőrész 
elhelyezkedésük is megfelel a gépi rázás követelményeinek (pl. ’Margit’, ’Solymári 
gömbölyű’, ’Linda’, ’Germersdorfi óriás’, ’Kavics’, ’Hedelfingeni óriás’, ’Katalin’, 
’Alex’, ’Aida’). 

 
Fajtatársítás – fenológia, megporzás és termékenyítés, érési sor.  
A cseresznye vegetációs ideje (rügypattanástól lombhullásig) fajtától és évjárattól függően 
200–240 nap között változik. A fontosabb fenológiai szakaszok átlagos hazai menetét a 3. 
ábra mutatja be. Az átlagos évjáratokban április 10 és 25. között virágzó cseresznyefajták 
Brózik szerint öt virágzási időcsoportra oszthatók (korai, középkorai, közép, középkései és 
kései; 4. táblázat). Vizsgálatai szerint a fajták virágzási idejében az időjárástól függően 
különbségek vannak, s így az egyes fajták virágzási időcsoportjában 3–16 napos eltérések is 
lehetnek. A fajtatársításnál ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Brózik (5.) és Nyéki (6.) 
megkülönböztetett korai, közepes és kései virágzású évjáratokat. Brózik több mint 50 éves 
megfigyelési eredménye alapján a cseresznye virágzási idő hossza 3 és 26 nap között 
változott. A virágzási és érési idő között nincs szoros összefüggés. 

Gyümölcsérés 
(meggy) 

         

Gyümölcsérés 
(cseresznye) 

         

Gyümölcsnövekedés          

Virágzás          

Lombhullás          

Rügydifferenciálódás  
kezdete 

         

Hajtásnövekedés          

 III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 

 
3. ábra. A cseresznye és a meggy fenológiai menetei és fenofázisai  

(Forrás: Tóth, 1997) 

4. táblázat. Hazai termesztésben szereplő cseresznyefajták csoportosítása virágzási 
időcsoportok szerint (Apostol, 2003 alapján) 

 
kkoorraaii  kköözzééppkkoorraaii  kköözzéépp  kköözzééppkkéésseeii  kkéésseeii  
Bigarreau Burlat, 
Vera, Van, 
Somolyai fekete, 
Münchebergi 
korai, 

Valerij Cskalov, 
Rita, Sándor, 
Tünde, Petrus, 
Paulus, Anita,  
 

Kordia, 
Katalin, Alex 

Margit, Solymári 
gömbölyű, 
Linda, Hedelfingeni 
óriás, Kavics, 
Carmen, Aida, 

Germersdorfi 
óriás, Sunburst, 
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Krupnoplodnaja, 
Stella 

 
A cseresznye gyakorlati szempontból az idegentermékenyülő gyümölcsfajok közé tartozik, 
vagyis gazdaságos termésmennyiség elérésére a fő árufajták pollenadókkal együtt történő 
telepítése ajánlott. A pollenadó fajtát az azonos vagy a szomszédos virágzási időszakból kell 
választani. Leghatékonyabb a megporzás, ha a két fajta fővirágzási időszaka (a kinyílt virágok 
aránya 50-80%) között átfedés van. Üzemi gyümölcsösökben leggyakrabban 3-4 egymást 
kölcsönösen jól termékenyítő fajtát szoktak telepíteni. A fő árufajták és a pollenadók 
elhelyezésére több lehetőség is van. A pollenadók telepíthetők a soron belül is, ilyenkor 
minden 3. sor 3. fáját ajánlják pollenadóként telepíteni. Lehet a pollenadókat blokkosan is 
telepíteni. A vélemények alapján a fő fajta minden 3-4. sora után következzen 1 sor pollenadó 
fajta (7.). A cseresznyefajták pollenadó társítási javaslatát az 5. táblázat ismerteti. 
 

5. táblázat. Cseresznyefajták társítása  
(Forrás: Tóth és Simon, 2009) 

Pollenadó fajták

virágzási idő
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III
-1
6/
45
)

Rita (IV-5/62) középkorai ♣ ♣♣♣ ♣ ♣
Sándor (IV-6612) korai Ö

Bigarreau Burlat korai ♣ ♣ ♣♣ ♣
Carmen (III-42/114) késői ♣♣ ♣ ♣♣ ♣ ♣♣
Vera (III-15/6) középkorai ♣♣ ♣ ♣
Szomolyai fekete korai ♣♣ ♣
Vega közép v. kései ♣ ♣ ♣
Kordia középidejű ♣♣♣♣♣♣♣ ♣
Van korai, elhúzódó ♣ ♣♣♣ ♣♣♣
Linda középkései ♣♣ ♣ ♣♣ ♣♣♣♣
Germersdorfi 1 középkései ♣ ♣♣ ♣
Germersdorfi 3 kései ♣ ♣♣ ♣
Katalin középkései ♣ ♣♣♣♣ ♣♣♣ ♣
Alex (III-16/45) középidejű Ö

Jelmagyarázat: ♣ : javasolt pollenadó Ö : öntermékeny

Megporzandó fajták
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4. ábra. A cseresznye S-allélos inkompatibilitási mechanizmusának vázlata 
(forrás: 12) 

A virágzási időn kívül meghatározó még az S-allélek szerepe is. Ha a pollenadó fajta a 
megporzandóval azonos S-alléleket tartalmaz, akkor a megtermékenyítés gátolt, ilyenkor S-
allélos inkompatibilitásról beszélünk (4. ábra). 
A korszerű cseresznye fajtaajánlásokban nem csak a virágzási időcsoportot, hanem az S-
allécsoporba való tartozást is közlik. Magyarországon a termesztett fajták S-allélcsoportokba 
való tartozását molekuláris módszerekkel Békefi (8.) vizsgálta először. Külföldi és hazai 
nemesítésű cseresznyefajták S-allél csoport szerinti besorolását a 6. táblázat tartalmazza. 
 

6. táblázat. Külföldi és magyar nemesítésű cseresznyefajták S-allél szerinti csoportjai 

(Forrás: Ladner, J. et al 2003.; Kovácsné Békefi Zs., 2005.;  
http://www.schreiber-baum.at; http://www.obstbau.rlp.de) 

KKüüllffööllddii  nneemmeessííttééssűű  ffaajjttáákk  MMaaggyyaarr  nneemmeessííttééssűű  ffaajjttáákk  
Fajta S-allél 

csoport 
Termékenyülési 
viszony 

Fajta S-allél 
csoport 

Termékenyülési 
viszony 

Hedelfingeni óriás S3S5 önmeddő Aida S6S12 önmeddő 
Burlat S3S9 önmeddő Alex S3S3’ öntermékeny 
Heidegger S1S5 önmeddő Anita S3S6 önmeddő 
Earlise (Rivedel) S1.. önmeddő Badacsony S3S6 önmeddő 
Canada Giant S1 S2 önmeddő Carmen S3 S4 önmeddő 
Chelan S3S9 önmeddő Germersdorfi 

óriás 1, 3, 45. 
S3S12 önmeddő 

Kordia (Attika) S3S6 önmeddő Katalin S4S12 önmeddő 
Cristalina 
(Sumnue) 

S1S3 önmeddő Kavics S3S4 önmeddő 

Karina S3 S4 önmeddő Linda S3S12 önmeddő 
Kristin S3S4 önmeddő Margit S4S12 önmeddő 
Lapins S1S4’ öntermékeny Péter S3S4’ öntermékeny 
Celeste (Sumpaca) S1S4’ öntermékeny Rita S5 S22 önmeddő 
Hudson S1S4 önmeddő Sándor S4’S9 öntermékeny 
Merchant S2S4 önmeddő Solymári 

gömbölyű 
S3S4 önmeddő 

Giorgia  S1 S13 önmeddő Szomolyai 
fekete 

S2S4 önmeddő 

Duroni 3 S3S6 önmeddő Vera S1S3 önmeddő 
Coralise (Gardel) S2S3 önmeddő    
Newstar S3S4’ öntermékeny    
Oktavia S1S3 önmeddő    
Regina S1S3 önmeddő    
Sam S2S4 önmeddő    
Samba S1S3 önmeddő    
Santina S1S4’ öntermékeny    
Satin (Sumele) S1S3 önmeddő    
Schauenburger S1S5 önmeddő    
Skeena S1S4 önmeddő    
Star S3S4 önmeddő    
Stella S3S4’ öntermékeny    
Summit S1S2 önmeddő    
Sunburst S3S4’ öntermékeny    
Sweetheart S3S4’ öntermékeny    
Sylvia S1S4 önmeddő    
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Techlovan S3S6 önmeddő    
Van S1S3 önmeddő    
Gyakorlatban ma úgy zajlik a megfelelő pollenadó megválasztása, hogy először 
meghatározzuk a fő árufajtánk S-allél szerinti csoportját, ehhez keresünk kompatibilis S-allél 
csoportú azonos vagy szomszédos virágzási időszakú fajtát. Az is fontos még, hogy a 
pollenadó fajta a piacon értékesíthető legyen, hasonló technológiával művelhető legyen, mint 
a megporzandó fajta. 
A megporzás elősegíthető az ültetvénybe kihelyezett méhcsaládokkal (5. ábra). Cseresznye 
esetében 3-5 méhcsalád kihelyezése szükséges. Gazdaságos termésmennyiség eléréséhez a 
terméskötődési arány 25-30% (7.). 
 

 

5. ábra: A cseresznyeültetvénybe kihelyezett méhkaptárak 
(fotó: Simon Gergely) 

 
Az utóbbi időben a cseresznye fajtanemesítés egyik igen fontos célja az öntermékenyülő 
fajták előállítása. Első öntermékeny cseresznyefajták külföldön jelentek meg, azóta az 
öntermékeny fajták választéka nemzetközi szinten is kibővült. A hazai cseresznye 
fajtanemesítés a ’90-es évek végétől büszkélkedhet öntermékeny fajtákkal, mint pl. ’Alex’, és 
még jó néhány fajtajelölt áll bejelentés alatt. Az öntermékeny fajták esetében pollenadók 
nélküli fajtatiszta blokkok is telepíthetők. 
 

7. Táblázat: Külföldi és hazai nemesítésű öntermékeny cseresznyefajták 

KKüüllffööllddii  nneemmeessííttééssűű  öönntteerrmméékkeennyy  ffaajjttáákk  HHaazzaaii  nneemmeessííttééssűű  öönntteerrmméékkeennyy  ffaajjttáákk  

’Stella’, ’Lapins’, ’Sunburst’ ’Newstar’, 
’Sweetheart’, ’Sonata’, ’Samba’, ’Sandra 
Rose’, ’Casmere’, ’Index’, ’Blackgold’ és 

’Whitegold’ 

’Alex’, ’Petrus’, ’Paulus’, ’Sándor’ 

 
A fajták megválasztásánál az érési időpont is meghatározó jelentőséggel bír. A hazai 
ökológiai viszonyok között a cseresznye érési szezonja mintegy két hónapra húzható szét. 
Korai szezon fajtáinak tekinthetők a május közepe és június első dekádja között érő fajták. A 
középszezon júniusra esik, míg a kései fajták június vége és július közepe között érnek. A 
hazánkban termesztett cseresznyefajták fő érési időpontját a 6. ábra tartalmazza.  
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6. ábra. Jelentősebb cseresznyefajták érési ideje 

(Forrás: Tóth és Simon, 2009) 

Hónap május június  július 

Fajta                        dekád 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Rita          

Sándor          

Bigarreau Burlat          

Carmen          

Vera          

Szomolyai fekete          

Vega          

Kordia          

Van          

Linda          

Germersdorfi klónok          

Katalin          

Alex (Axel)          

 
A korai szezon fajtái primőr jellegük miatt elsősorban a friss piacon értékesíthetők magasabb 
árszinvonalon, különösen, ha a koraiságuk mellé megfelelő gyümölcsméret is párosul (’Vera’, 
’Carmen’, ’Sándor’). A főszezonban – június közepe – érő cseresznyefajták (’Linda’, ’Van’, 
Germesdorfi óriás’, ’Van’, ’Kordia’) gyümölcsmérettől és piaci igényektől függően a friss 
piacon vagy a feldolgozóipari alapanyagként értékesíthetők. A főszezonban a hazai piacon a 
cseresznye csak nyomottabb áron értékesíthető, mivel ebben az időszakban túlkínálat 
jelentkezhet. A kései érési csoportba, hazánkba ma még csak néhány fajta (’Katalin’, ’Alex’) 
tartozik azonban egyre inkább növekszik az érdeklődés a kései csoport fajtái iránt, mivel ezek 
kellő gyümölcsméret esetén jól értékesíthetők az exportpiacokon. Erre az időpontra már 
kifutnak a mediterrán régióból származó cseresznyék, de a friss piacok még igénylik a nagy 
gyümölcsű kiváló minőségű cseresznyét. 
A cseresznyetermesztőnek a szedési munkacsúcsok elkerülése érdekében is fontos a fajták 
érési idejének megválasztása. Ezért egymást követően érő fajtákból úgynevezett érési sor 
összeállítása célszerű. A piaci igényeknek és a felhasználási céloknak megfelelően 3-4 fő 
árufajtából álló érési sor összeállítása ajánlható. 
 
A hazai cseresznyetermesztésben megtalálható fontosabb fajták rövid fényképes 
ismertetése (1), (3), (11) 
 
Rita (Előzetes nemesítői jelzés: IV–5/62) 
Brózik Sánor és Apopstol János által nemesített, új fajta. Korai érési időszaka, sokoldalú 
felhasználása miatt nagy érdeklődésre tart számot a termesztők körében. Május 20. körül 
kezdi meg az érését. Gyümölcstulajdonságai, és primőr jellege miatt elsősorban a friss piacon 
talál kedvező fogadtatásra, de az ipar számára is felhasználható alapanyagot biztosíthat. 
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Gyümölcse (7. ábra) középnagy (6 g és 23-24 mm), kedvező tápanyag és vízellátás mellett 
azonban nagy, vagy igen nagy (28-30 mm) gyümölcsöket is teremhet. Alakja széles 
tompakúp, a hasi oldalon lapított, a háti oldalon jellegzetes kidudorodás található. Színe 
kezdetben piros, majd teljesen beérve sötétbordóvá válik, héja vékony és fényes. Húsa piros, 
középkemény, magja középnagy. Íze kellemesen édes-savanykás. Az esővíz okozta 
gyümölcsrepedésre nagyon érzékeny az esővíz mellett, a madarak is károsíthatják a korai 
gyümölcseit. 
 

 
7. ábra: ’Rita’ cseresznyefajta 

(fotó: Simon Gergely.) 

 
8. ábra. ’Sándor’ cseresznyefajta 
gyümölcsei (fotó: Simon Gergely) 

 
Sándor (Előzetes nemesítői jelzés: IV–6/12) 
Brózik Sándor és Apostol János által nemesített, és szabadalmaztatott új magyar korai és 
öntermékeny cseresznyefajta. Korai és öntermékeny fajtaként nagy érdeklődés mutatkozik 
iránta. Várható, hogy az árugyümölcsösökben és a házi kertekben is a közeljövőben 
megjelenik. Igen korán, május végén (május 24-28. körül) kezdi meg az érését. Koraisága és 
gyümölcsjellemzői révén elsősorban frissfogyasztásra alkalmas. Gyümölcse (8. ábra) 
középnagy-nagy méretű (5-7g, 24-25 mm), kissé megnyúlt gömb alakú, a bibepont felé kissé 
elkeskenyedő. Kocsánya középhosszú. Héja sötétbordó, húsa sötétpiros és középkemény. Íze 
édes-savanykás. Öntermékeny, virágai korán nyílnak, rendszeresen és bőven terem.  
 
Bigarreau burlat (Syn. Early Burlat) 

Régi francia tájfajta. Korán, május végén - június elején érik. Hosszú ideig az első jó 
minőségű, ropogós fajtaként tartották számon. Az újabb és jobb áru- és termesztési értékkel 
rendelkező hazai nemesítésű, korai fajták (‘Rita’, ‘Vera’) bevezetésével párhuzamosan 
fokozatosan visszaszorul az aránya. Gyümölcse (9. ábra) középnagy vagy nagy (5–6 g és 22–
26 mm), széles tompa kúp alakú, a hasi varratnál lapított. Kocsánya középhosszú. Héja piros 
majd éretten sötétbordó. Húsa közepesen kemény, ropogósba hajló, bordópiros, íze 
kellemesen édes–savas, repedésre hajlamos. Fája kifejezetten erős növekedésű, kevés 
elágazást nevel, ágai meredeken felfelé törőek. Igen bőtermő. Esős érési időszakban 
gyümölcsrepedésre és rothadásra hajlamos (9). 
 



 65 

 

9. ábra. ’Bigarreau Burlat’ cseresznyefajta 
gyümölcsei (fotó: Simon Gergely) 

 

 
10. ábra. ’Valerij Cskalov’ cseresznyefajta 

gyümölcsei (fotó: Simon Gergely) 

Valerij Cskalov 

A volt Szovjetunióból származó fajta. Hazánkban 1993-óta szerepel a fő árufajták között. 
Június első dekádjában érő elsősorban frissfogyasztásra alkalmas fajta. Gyümölcse (10. ábra) 
középnagy, vagy nagy (6,5g és 23-24 mm), vállas tompa kúp alakú, sötétbordó. Húsa 
félkemény, viszonylag gyorsan lepuhul, ilyenkor hullásra és moníliás rothadásra hajlamos. 
Fája középerős növekedésű, ágrendszere ritka, merev, termőkorban széthajló. A legtöbb 
szakkönyv szerint korán termőre fordul és azt követően igen bőtermő – azonban néhány 
termesztő éppen ezzel ellenkező tapasztalatokról számolt be. Genetikai vizsgálatok igazolták, 
hogy a hazai állomány nem egységes. 

 
Carmen (Előzetes nemesítői jelzés: III–42/114) 
Brózik Sándor és Apostol János által nemesített új magyar fajta. Nagy érdeklődésre tart 
számot a hazai cseresznyetermesztők körében, minden új telepítésű ültetvényben 
megtalálható, hiszen az első korai igen nagy gyümölcsű frisspiaci felhasználásra és exportra 
ajánlható hazai fajta. Június elején, közvetlenül a ‘Bigarreau Burlat’ után érik, június 5-10. 
körül. Gyümölcse (11. ábra) igen mutatós, attraktív megjelenésű, nagy vagy igen nagy méretű 
(8-11 g és 27-30 mm), a kocsány felől lapított gömb alakú, fénylő bordópiros színű. Kocsánya 
a közepesnél valamivel hosszabb. Húsa sötétpiros, kemény, harmonikus ízű édes-savas. 
Gyengébb növekedési erélyének köszönhetően elsősorban intenzív koronaformájú 
ültetvényekben telepítik, Önmeddő, korán termőre fordul, igen bőtermő. 
 

 
11. ábra. ’Carmen’ cseresznyefajta 

 
12. ábra. ’Margit’ cseresznyefajta  
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gyümölcsei (fotó: Simon Gergely) (fotó: Simon Gergely) 
 
Margit 

Brózik Sándor szelektálta a ’Germersdorfi óriás’ szabadbeporzású magoncaiból. Június 
második dekádjában érik. Gyümölcse (12. ábra) kiváló tulajdonságai (nagy méret, ropogós 
húsállomány, kiváló ízhatás) miatt minden felhasználási célra (frissfogyasztás, export és 
befőtt készítés) alkalmas lenne, de gyenge termőképessége miatt az újabb ültetvényekben ma 
már nem telepítik. Fája középerős növekedési erélyű, sűrű gömbkoronát nevel, ajánlható 
alacsony törzsű – kézi szedésre alkalmas - intenzív koronaformák kialakítására. hagyományos 
koronaformákon gépi betakarításra is alkalmas. Középkorán fordul termőre, termőképessége 
– még megfelelő pollenadókkal együtt telepítve is - a Germersdorfi óriáshoz képest 20-25%-
kal elmarad. 

 
Vera (Előzetes nemesítői jelzés: III–15/6) 
Nemesítője Brózik Sándor és Apostol János. Az új telepítésekben a ‘Carmen’-nel együtt ma 
igen keresett fajta, a korai friss piacon jól értékesíthető. A közeljövőben ‘Bigarreau Burlat’ 
fajta leváltásában, visszaszorításában lehet szerepe. 
A korai - középkora érési csoport fajtája június elején érik. Sokoldalúan felhasználható, 
elsősorban frissfogyasztásra, exportra alkalmas, de befőtt készítésre is kiváló alapanyag. 
Gyümölcse (13. ábra) nagy méretű (7-9 g, 24-27 mm), alakja kissé nyomott gömb, a 
bibepontnál kissé bemélyedő. Színe bordópiros, és fénylő, kocsánya középhosszú, húsa 
középpiros, kemény, de nem roppanó. Íze kellemesen édes-savas. Fája középerős növekedésű, 
gömb alakú koronával rendelkezik. Önmeddő, a ‘Van’ fajtához hasonlóan rendszeresen és 
igen bőven terem. 
 

 
13. ábra. ’Vera’ cseresznyefajta  

(fotó: Simon Gergely) 

 
14. ábra. ’Aida’ cseresznyefajta  

(fotó: Simon Gergely) 
 
Aida (Előzetes nemesítői jelzés: IV.-13/20) 
Brózik Sándor és Apostol János által nemesített új magyar június első- második dekádjában 
érő fajta. Várható, a hogy a jövőben a termesztők körében közkedveltségnek örvend majd, 
ugyanis az érési sorba jól beilleszthető, gyümölcsmérete kedvező és intenzív ültetvények 
kialakításához illeszkedő növekedési tulajdonságokkal rendelkezik. 
Gyümölcs (14. ábra) lapított gömb alakú, az igen nagy kategóriába tartozik (9-10 g vagy 27-
29 mm), kocsánya középhosszú, színe sötébordó, húsa kemény, íze harmonikus, sokoldalúan 
felhasználható. Fája gyengébb növekedési erélyű, feltörekvő kúp alakú koronát nevel. 
Önmeddő, megfelelő pollenadóval társítva igen bőtermő. 
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Szomolyai fekete (Szomolyai rövidszárú) 

Az ’Egri fekete’ fajtakörből szelektált hazai választékbővítő tájfajta. Kedvező 
gyümölcstulajdonságainak köszönhetően elsősorban ipari céltermesztésre (hűtő-, cukrász-, 
konzerv-, szeszipar, légyártás és aszalványkészítés) szánt áruültetvényekbe javasolható. 
Június első-második dekádjában érik.   
Gyümölcse (15. ábra) kicsi vagy középnagy (4-5 g és 18 mm átmérőjű), alakja széles lapított 
csonka kúp, a bibepont általában besüllyedt, színe liláspiros, festőlevű, magas 
szárazanyagtartalmú és kiváló ízű. Az említett tulajdonságai alkalmassá teszik mind hűtő-, 
mind cukrász-, mind lé- valamint szeszipari feldolgozásra. Fája középerős növekedésű, sűrű 
kúpos gömbkoronát nevel. Önmeddő, korán termőrefordul, rendszeresen és bőven terem. Esős 
érési szezonban repedésre hajlamos lehet. 

 

15. ábra’ Szomolyai fekete’ 
cseresznyefajta (fotó: Simon Gergely) 

 
16. ábra ’Vega’ cseresznyefajta 
gyümölcsei (fotó: Simon Gergely) 

 
Vega 

Kanadában nemesített befőtt készítésre alkalmas célfajta. Június második dekádjában érik. 
Gyümölcstulajdonságai: nagy méret (7–8 g, átlagosan 24 mm átmérőjű), világos szín (16. 
ábra, világossárga alapszínét a napos oldalon piros márványozottság fedi), jellegzetesen 
savanykás ízű. Esővíz okozta gyümölcsrepedésre kevésbé érzékeny. Jó termőképességű és 
termésbiztonságú fajta. Fája középerős növekedési erélyű Világos színe miatt gyümölcsei igen 
érzékenyek a szüretkori és az azt követő válogatás során a nyomódásra, gyorsan barnulnak, 
és fonnyad. Kézi betakarításra javasolható.  

 

Solymári gömbölyű 

Brózik Sándor által szelektált hazai tájfajta. Régebben sokoldalúan használták azonban az 
újabb hazai hibridek már kedvezőbb minőségi tulajdonságokkal rendelkeznek ezért a 
’Solymári gömbölyű’ fajtát ma leginkább fajtatársításban pollenadóként alkalmazzuk. Június 
közepén érik. Gyümölcse (17. ábra) nagy méretű (9 g átlagtömegű és 24 mm átmérőjű), 
bordópiros színű, ropogós. Fája erős növekedési erélyű, termőkorban nagyméretű, széthajló 
ágrendszerű koronát nevel. Bőtermő fajta, egyaránt alkalmas kézi és gépi betakarításra. 
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17. ábra. A ’Solymári gömbölyű’ 
cseresznyefajta (fotó: Simon Gergely) 

 

18. ábra. ’Kordia’ cseresznyefajta 
gyümölcsei (fotó: Simon Gergely) 

 

Kordia 

A Cseh Köztársaság területéről, Techlovicéből származik. Tetszetős gyümölcsei kiváló 
áruértékükkel versenyképesek. Gyümölcse (18. ábra) nagy, 6–8 g tömegű és 23–25 mm 
átmérőjű, szív alakú. Héja fényes sötétbordó, húsa ropogós, bordópiros színű, kemény. 
Kocsánya vékony és középhosszú, kézi és gépi betakarításra egyaránt alkalmas. Sötétebb 
színe, kemény húsállománya és magasabb cukortartalma miatt keresett fajta a hűtő- és 
konzervipar számára. Fája erős növekedésű, koronája lehajló, csüngő ágrendszerű. Virágai 
középidőben nyílnak és önmeddőek. Bőtermő és gyümölcsei viszonylag hosszabb ideig a fán 
hagyhatók. 
 
Van 

Kanadából származik, honosított fajta. Termesztéstechnológiára igényes árufajta, de nagy 
termésmennyisége és kiváló termésbiztonsága révén megtalálható a hazai és a külföldi 
árugyümölcs ültetvényekben. Június harmadik dekádjában érik. Kedvező 
gyümölcstulajdonságai révén friss fogyasztásra és ipari feldolgozásra is egyaránt alkalmas. 
Exportra is alkalmas lehet, mert lapított gömb alakja révén kisebb gyümölcstömeghez az 
átlagosnál nagyobb gyümölcsátmérő tartozik és így könnyebben elérhető a „26+”-os export 
kategória. Terméshozamtól függően a gyümölcsök (19. ábra) mérete kicsi, középnagy és 
nagy kategóriák (4–8 g, átlagosan 22–24 mm) között változhat, aprósodásra hajlamos, 
amelyben vírusfertőzés is közrejátszhat. Színe sötét bordópiros, héja szívós, húsa kemény és 
ropogós, bőlevű, íze édes–savas, gyakran kissé jellegtelen. Kocsánya igen rövid, a 
gyümölcstől szárazon válik el. Rövid gyümölcskocsánya révén kézzel nehezebben szedhető, 
de kiválóan alkalmas rázógépes betakarításra. Esővíz okozta gyümölcsrepedésre kevésbé 
hajlamos. Fája középerős – erős növekedésű, ágrendszere kevésbé feltörő, intenzív 
koronaformák kialakítására is alkalmas. Korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem. 
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19. ábra. A ’Van’ cseresznyefajta 
gyümölcsei (fotó: Simon Gergely) 

 
20. ábra. ’Linda ’ cseresznyefajta 
gyümölcsei (fotó: Simon Gergely) 

 

Linda 

Brózik Sándor állította ’Hedelfingeni óriás’ és ’Germersdorfi óriás’ keresztezésével. A 
‘Germersdorfi óriás’ értékét jóval felülmúló, annak részbeni helyettesítésére alkalmas, több 
felhasználási célra is kiváló árufajta. Elismerése óta hazánkban és külföldön is elterjedt, 
kedvelt üzemi fajta. 
Június közepén a ’Germersdorfi óriás’ előtt néhány nappal érik. Gyümölcstulajdonságai igen 
kedvezőek: nagy méret (7–9 g és 24–26 mm), bordópiros színű (20. ábra), kemény 
húsállományú, ropogós, kellemes ízharmóniával rendelkezik. Kocsánya hosszú és vékony, a 
gyümölcs szárazon válik el a kocsánytól. Említett gyümölcstulajdonságainak köszönhetően 
minden felhasználási célra (frissfogyasztás, export és befőtt készítés) kiválóan alkalmas. Fája 
középerős növekedésű – intenzív koronaformák kialakítására is alkalmas. Ágrendszere 
vékony, laza és főleg termőkorban széthajló, főleg gyenge növekedési erélyű alanyokon 
telepítve termőkorban hajlamos lehet a felkopaszodásra, ilyenkor erőteljesebb ifjító metszést 
igényel. Középkései virágzású, önmeddő, korán termőre fordul, bőven és rendszeresen terem. 

 

Germersdorfi óriás (Eredeti név: Schneiders Späte Knorpelkirsche) 
Német származású fajta, hazánkban az 1900-as évek elején került forgalomba. Hosszú ideig a 
legfontosabb fő árufajtánk volt, termesztésben betöltött aránya elérte a 40%-ot is. Mára a 

kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkező új hazai késő érésű hibridek és külföldi fajták 
terjedése következtében a termesztésben betöltött aránya csökkenő tendenciát mutat. A ’80-
as évek második felétől csak a szelektált klónjait ajánlják telepítésre: ’Germersdorfi 1’, 

’Germersdorfi 3’(21. ábra), ’Germersdorfi 45’. Június harmadik dekádjában (június 18–25.) 
érik, de már viszonylag gyengébb színeződés mellett is kellemes ízhatással rendelkezik. 

Gyümölcstulajdonságai kedvezőek: nagy méret (7–9 g és 24–27 mm), tompa szív vagy kissé 
nyomott gömb alakú, kemény húsállományú, ropogós, kiváló ízharmónia. Ennek köszönhetően 
minden felhasználási célra alkalmas. Fája erős növekedésű, ágrendszere meredeken felfelé 
törő, termőkorban nagyméretű, széthajló fát nevel. Odafigyeléssel, zöldmetszéssel és metszést 
kiegészítő eljárások alkalmazásával akár intenzív koronaformák kialakítására is alkalmas 
lehet. Viszonylag későn fordul termőre, és azt követően is csak gyenge vagy közepes 
terméseredményekre képes. Kocsánya hosszú, szárazon elváló, mind kézzel mind pedig 
rázógéppel jól betakarítható. Csapadékos szüreti időjárásban repedésre hajlamos. 
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21. ábra. ’Germersdorfi 3’ cseresznyefajta 
gyümölcsei (fotó: Simon Gergely) 

 

22. ábra. ’Kavics’ cseresznyefajta 
gyümölcsei (fotó: Simon Gergely) 

 
Kavics 

Brózik Sándor, Apostol János és Apostol Jánosné által nemesített középkései érésű 
„Germersdorfi hibrid”, amely a fő árufajták közé tartozik. Extrém kemény gyümölcse alapján 
a feldolgozóipar célfajtája befőtt készítésre és hűtőipari felhasználásra kiválóan alkalmas. 
Érési ideje a Germersdorfit követően június harmadik dekádjában van. Az üzemi 
ültetvényekben kevésbé terjedt el, mert többi fajtához képest valamivel érzékenyebb a tavaszi 
fagyokra, ennek megfelelően a termőhely megválasztására nagyobb hangsúlyt kell helyezni. 

Gyümölcse (22. ábra) középnagy (6-7 g átlagtömegű és 24-25 mm átmérőjű), tompa szív 
alakú, színe sötétbordó majd fénylő fekete, húsa igen kemény ennek ellenére esővíz okozta 
gyümölcsrepedésre kevésbé hajlamos. Íze és beltartalmi értékei kiválóak, még a hagyományos 
hűtőipari alapanyagot biztosító ’Szomolyai fekete’-nél is kedvezőbb áruértékkel rendelkezik. 
Gyümölcse hosszú ideig – 1-2 hétig - a fán tartható. 

Fája középerős – erős, széles kerülékes koronát nevel. Önmeddő, virágai középidőben 
nyílnak. Termőképessége optimális termőhelyeken jónak mondható. Kemény gyümölcsei 
ütődésre nem érzékenyek, így gépi betakarításra is alkalmas a fajta. 

 
Katalin 

Brózik Sándor és Apostol Jánosné által nemesített kései érésű „Germersdorfi-típusú hibrid”, 
amely a fő árufajták közé tartozik. 1989-es bevezetése óta az egyik legjobb kései érésű 
többhasznosítású fajtaként az üzemi ültetvények egyik legfontosabb fajtája. Kedvezőbb 
áruértéke alapján alkalmas a ‘Hedelfingeni óriás’ részbeni leváltására. Érési ideje (július 
első hete).   

Gyümölcse (23. ábra) nagy vagy igen nagy méretű (8–10 g és 25–28 mm), alakja kissé 
megnyúlt gömb, éretten sötétbordóra színeződik, kocsánya hosszú. Húsa kemény, ropogós, 
igen harmonikus ízzel rendelkezik. Kedvező gyümölcstulajdonságai alapján friss fogyasztásra, 
exportra, konzerv- és hűtőipari feldolgozásra is egyaránt alkalmas.  

Fája középerős növekedésű, könnyen alakítható intenzív koronaformákra. Középkései 
virágzású, önmeddő fajta. Nagyon korán termőre fordul, igen bőven terem (termőképessége 
akár 40-50%-kal meghaladhatja a ’Germersdorfi óriás’-ét). Kézzel és géppel egyaránt jól 
betakarítható  
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23. ábra. ’Katalin’ cseresznyefajta 
gyümölcsei (fotó: Simon Gergely) 

 

24. ábra ’Axel’ cseresznyefajta gyümölcsei 
(fotó: Simon Gergely) 

 
Axel (syn: Alex, előzetes nemesítői jelzés: III–16/45) 
Az első öntermékeny magyar nemesítésű cseresznyefajta. Későn, július első dekádjában érik, 
friss fogyasztásra, befőzésre és hűtőipari célra ajánlott. Korán fordul termőre, rendszeresen és 
igen bőven termő, s pollenadó nélkül telepíthető. Várható, hogy a házikretekben a jövőben 
elterjed mivel pollenadót nem igényel. Üzemi gyümölcsösökben pedig az érési szezon 
megnyújtására alkalmas. 
Gyümölcse (24. ábra) nagy (7–8 g tömegű és 24–25 mm átmérőjű), alakja kissé megnyúlt 
gömb. Kocsánya középhosszú. A gyümölcs felülete és héja sötétbordó, húsa kemény, 
sötétpiros színű. Íze édes–savanykás, harmonikus. 
Fája középerős növekedésű, felfelé törő, gúla alakú koronája ritka ágrendszerű, széthajló 
vázkarokkal. Virágzása középidejű, öntermékenyülő fajta. 
Kézi betakarításra és gépi rázásra is alkalmas, ezért bokor és kombinált korona ugyancsak 
javasolható. Túlkötődésre és az ezt követő aprósodásra hajlamos. 

 

Felhasznált irodalmak: 

(1): G. Tóth M. 2001. Cseresznye. In G. Tóth M. /szerk./ Gyümölcsészet – második bővített 
kiadás, Primom Válalkozásélénkítő Alapítvány Vállalkozói Központ, Nyíregyháza. p. 243-
267. 

(2): Surányi D. 2003. A cseresznye és meggy, valamint rokon fajok botanikai leírása. In 
Hrotkó K. /szerk./ Cseresznye és meggy. Mezőgazda Kiadó, Budapest. p. 27-36. 

(3) Tóth M., Simon G. 2009. Cseresznye. In Tóth M. /szerk./ 2009. Gyümölcs faj és faj- és 
fajtaismeret egyetemi jegyzet. Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar, 
Budapest (ISBN 978-963-503-406-2). 85-102. 

(4) Simon, G. 2004. Cseresznye. Papp J. /szerk./ In A gyümölcsök termesztés II. Mezőgazda 
Kiadó, Budapest, 264-293. 

(5) Brózik S. 1996. Cseresznyefajták és fajtajelöltek virágzási ideje 50 éves vizsgálatok 
alapján. Kézirat. 

(6) Nyéki J. 1995. Csonthéjas gyümölcsfajok virágzás- és termékenyülésbiológiája. 
Akadémiai doktori értekezés. Budapest. 
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(7) Nyéki J., Szabó Z. és Szabó T. 2003. A cseresznye és meggy virágzása, termékenyülése 
és a fajták társítása. In Hrotkó K. /szerk./ Cseresznye és meggy. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 
p. 96-118. 

(8) Kovácsné Békefi Zs. 2005. Cseresznyefajták termékenyülési sajátosságainak vizsgálata 
hagyományos és molekuláris vizsgálatokkal. A Budapesti Corvinus Egyetemen készült 
doktori értekezés. Kézirat. 

(9) Simon G. 2007. Az ökológiai cseresznyetermesztés technológiája. In. Simon G., Tóth M. 
2007. Ökológiai gazdálkodás a gyümölcstermesztésben. A gyümölcstermő Növények 
Tanszéken készült kézirat. 94-104. 
(http://hu.ecologica.net/university/index.php?page=content&resource=459) 

(10) G.Tóth M. 2002. Fajtahasználat az ökológiai gyümölcstermesztésben. p. 375-394. In. 
Radics L. /szerk./ Ökológiai gazdálkodás II. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. 

(11) Apostol J. 2003. A fontosabb cseresznyefajták ismertetése. In Hrotkó K. /szerk./ 
Cseresznye és meggy. Mezőgazda Kiadó, Budapest. p. 77-73. 

(12) Szabó Z. (2002): MTA doktori védés digitális anyaga.  

 

Ajánlott irodalmak: 

Hrotkó K. /szerk./ 2003. Cseresznye és meggy. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 

Pór J., Faluba Z. 1982. Cseresznye és meggy. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 

Gyuró F. /szerk./ 1990. Gyümölcstermesztés. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 

G. Tóth M. 2001. Gyümölcsészet – második bővített kiadás, Primom Válalkozásélénkítő 
Alapítvány Vállalkozói Központ, Nyíregyháza. 

 
Az egyéni felkészülést segítő kérdések: 
 
Kifejtendő kérdések: 

1. Sorolja fel, milyen szempontokat vesz figyelembe a cseresznyefajták kiválasztásánál! 
2. Milyen feldolgozási irányai vannak a cseresznyének, és milyen követelményeket 

támasztanak az egyes irányok az alapanyaggal kapcsolatban? 
3. Milyen fogyasztói és termelői elvárások vannak a friss piacon értékesíthető 

cseresznyefajtákkal szemben? 
4. Ismertesse a cseresznye gyümölcsméret és alak szerinti kategóriáit! 
5. Ismertesse a cseresznye kocsányhosszúság szerinti kategóriáit! 
6. Ismertesse, hogy a kocsány tulajdonságai hogyan határozhatják meg a cseresznye 

betakaríthatóságát! 
7. Ismertesse a cseresznye gyümölcsszín szerinti kategóriait, adjon meg fajtákat minden 

egyes kategóriához! 
8. Sorolja fel a cseresznye húskeménység szerinti kategóriáit, említsen meg néhány 

jellemző fajtát minden egyes kategóriához! 
9. Csoportosítsa fajtapéldákkal a hazai cseresznyefajtákat növekedési erélyük alapján! 
10. Ismertesse a cseresznyefajták koronahabitus és elágazási csoportjait, kapcsolja össze 

ezen tulajdonságaikat az intenzív koronaformákra történő nevelhetőségükkel, valamint 
az egyes betakarítási módokra való alkalmasságukkal! 

11. Ismertesse a cseresznye virágzás- és termékenyülésbiológiai tulajdonságait! 
12. Milyen szempontokat vesz figyelembe az egyes cseresznyefajták társításánál? 
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13. Ismertesse a cseresznye S-allélos inkompatibilitási mechanizmusát! 
14. Sorolja be a hazánkban termesztett cseresznyefajtákat termékenyülési csoportokba! 
15. Ismertesse mely ökológiai paramétereket vesznek figyelembe a cseresznye 

termeszthetőségének elbírálásánál? 
 
 
 
1.6. A meggy fajtái 
 
Simon Gergely 
 
Meggy Prunus cerasus L. 
 
Tárgy: A tanelem célja a meggy magyarországi üzemi fajtahasználatának bemutatása, a 
termesztett fajták értékelése termesztési és felhasználási szempontok figyelembevételével. 
 
Kulcsszavak: meggy, fajtaválasztás szempontjai, meggy fajtatársítás, virágzási- és érési idő, 
felhasználhatóság, áru- és termesztési érték. 
 
A.) Génforrások és elterjedés 
A meggy a Rosaceae család Prunoidae alcsaládjának Prunus (syn. Cerasus) nemzetségébe 
sorolható. Vadon termő alakjai nem ismertek, a faj keletkezési helyének Kis-Ázsiát és a 
Kaukázus elővidékét tekintik (Surányi, 2003). A termesztett meggy a (Prunus cerasus L.) a 
cseresznye (Prunus avium L.) és a csepleszmeggy (Prunus fruticosa Pall.) természetes úton 
létrejött hibrid faja (1.). 
A meggy igen alakgazdag faj ennek megfelelően megkülönböztethető (1, 2, 3): 

• convar. acida (frutescens, colinna) – igen erős sarjnevelő képességű, lógó 
ágrendszerű és vesszejű, felkopaszodásra hajlamos, festőlevű termést hozó, erősen 
savanykás ízű úgynevezett cigány meggyek; 

• convar. vulgaris (cerasus) provar. vulgaris – világospiros termésű, savanykás ízű, 
nem festőlevű gyümölcsű üvegmeggyek; 

• provar. austreana – hosszúkocsányú, sötétvörös termésű édes meggyek vagy 
morellák; 

• provar. marasca – felálló hajtásrendszerű, rövid kocsányú maraszka meggyek. 
A termesztett meggy allotetraploidnak tekinthető, ennek megfelelően a kromoszómaszáma 
2n = 32. 
A világon elsősorban a mérsékelt öv hűvösebb, kiegyenlítettebb klímájú területein termesztik 
a meggyet. A világ meghatározó meggytermesztői az Amerikai Egyesült Államok, 
Németország, Lengyelország, a volt Szovjetunió tagköztársaságai és a volt Jugoszlávia 
tagállamai. Az Ázsiában őshonos meggyet nagyobb területeken csak Törökországban és 
Iránban termesztik. Világviszonylatban két fajtacsoport termesztése legjelentősebb. Az 
amerikai kontinensen valamint néhány nyugat-európai országban az úgynevezett 
’Montmorency’ fajtakört termesztik. Európa meggytermesztésre alkalmas területein pedig 
legnagyobb arányban a ’Schattenmorelle’ (’Latos meggy’) fajtáé a vezető szerep. 
Németország fő fajtája a ’Schattenmorelle’, az ültetvényekben betöltött aránya mintegy 85%-
ra tehető. A német árutermelő gyümölcsösökben megtalálható meggyfajták még a ’Kelleris 
16’, a ’Fanal’, ’Heinemans rubin’ és a magyar származású ’Kőrösi meggy’. A hazai 
nemesítésű fajták közül terjedőben van az ’Újfehértói fürtös’ (4, 8). 
Lengyelországban a hagyományosan extenzív körülmények között termelő üzemekben a 
’Schattenmorelle’ fajta a legelterjedtebb. Az újabb telepítésű korszerű technológiákat 
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alkalmazó ültetvényekben pedig újabb intenzívebb technológiákra alkalmas fajtákkal, 
fajtajelöltekkel (’Lutowka IR-2’, ’Sabina’ és ’Lucyna’) bővítik a fajtaszortimentet. Az 
’Újfehértói fürtös’ telepítése 2006-óta engedélyezett Lengyelországban. 
Fehéroroszországban a ’Schattenmorelle’ fajtakör a fő termesztett meggyfajta, elterjedt még a 
’Lyubskaya’ változat is. 
Romániában a ’Schattenmorelle’ típusokat, és a ’Nana’ fajtát termesztik legnagyobb 
mennyiségben, de olyan helyi fajták jelentősége sem elhanyagolható, mint a ’Timpurii de 
Osoi’, ’Timpurii Pitesti’, ’Timpurii de Cluj’ (5). 
Az USA-ban a legjelentősebb államok Michigan (40-50%), Washington (10-20%), Utah 
(10%) és New York állam (5-10%). Legnagyobb arányban termesztett meggyfajta a világos 
gyümölcsű ’Montmorency’ fajta, valamint helyi változatai és származékai (’Meteor’, 
’Ferracida’). Két magyar fajta is megtalálható a Michiganban és New York államban található 
újabb telepítésekben, az ’Újfehértói fürtös’ (’Balaton’) és az ’Érdi bőtermő’ (’Danube’). Az 
’Újfehértói fürtös’ itt is a feldolgozóipar kedvelt fajtája (1). 
Magyarországon a meggyet már honfoglaló őseink is ismerték, később sarjakkal szaporították 
tovább. Az itt megtalálható változatokra nagy változatosság és alakgazdagság jellemző, 
hiszen a Kárpát medence a meggy másodlagos géncentrumának tekinthető. Megtalálható volt 
a már említett csepleszmeggy (Prunus fruticosa Pall.) és a cseresznye (Prunus avium L.) 
melyek természetes kereszteződéséből jöttek létre azok a változatok, amelyek a későbbi hazai 
nemesítői munka alapját képezték. Évszázadokon keresztül a ’Pándy’ meggy volt a fő fajtánk, 
amely minőségével a környező országok piacain elismerést vívott ki magának és megalapozta 
a magyar meggytermesztés hírnevét is. A későbbiekben a minőség és a termésmennyiség 
fokozása érdekében a Budapesti Kertészeti Kutató Intézetben öntermékeny, kedvező 
gyümölcstulajdonságokkal rendelkező, érési sort alkotó hibrid fajtákat nemesítettek (’Meteor 
korai’, ’Érdi bőtermő’, ’Érdi jubileum’, ’Favorit’). A hazai meggynemesítés másik központja 
az Újfehértói Kutatóintézet volt, amely az északkelet magyarországi termőtáj alakgazdagságát 
kihasználva az itt fellelhető változatok között végzett szelekciós tevékenységet. Az itt folyó 
munka eredményei az ’Újfehértói fürtös’, ’Debreceni bőtermő’ és a ’Kántorjánosi’ 
meggyfajták. A hazai meggynemesítői munka nem állt meg folyamatosan folytatódik és az 
eredmények nemzetközi szinten is nagy érdeklődésre tartanak számot (5, 6). 
 
B.) A fajtaválasztás szempontjai 
Meggy esetében egy korszerű ültetvény megtervezésekor és kivitelezésekor a termesztési cél 
és a betakarítási mód ismerete a legfontosabb, ehhez alkalmazkodva kell a fajtákat és a 
művelési rendszereket megválasztani. A piacon való értékesíthetőség, az egyes felhasználási 
célokra való alkalmasságot összefoglalóan a meggyfajták áruértékével jellemezhetjük. A 
termesztők számára meghatározó termesztési tulajdonságokat a fajták termesztési értékével 
tudjuk megadni. A cseresznye esetében az alábbi szempontokat kell igencsak részletesen 
figyelembe venni a helyes fajtasor kialakításához: 

• Áruérték: az előre meghatározott termesztési célra való alkalmasság, 
gyümölcsminőségi tulajdonságok; 

• Termesztési érték: a kiválasztott termesztéstechnológiára való alkalmasság, 
növekedési tulajdonságok, alanyokkal szembeni kompatibilitás, betakaríthatóság; 

• Fajtatársítás – fenológia, megporzás és termékenyítés, érési sor; 
• Ökológiai igény, alkalmazkodóképesség; 
• Kártevőkkel és kórokozókkal szembeni ellenálló-képesség. 

 
Termesztési célra való alkalmasság. A meggyet világszerte, mint feldolgozó ipari alapanyagot 
ismerik. Hazánkban is ez az elsődleges felhasználási iránya. A hazai meggyfajták íz-zamat 
anyagaikban és savtartalmukban eltérnek a külföldön termesztett ’Montmorency’ és 
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’Schattenmorelle’ fajtáktól, azoknál magasabb cukortartalmuk, íz és zamatanyagaik révén 
kiválóan alkalmasak frissfogyasztásra is. A gyümölcsminőséget és áruértéket meghatározó 
paraméterek a következők: gyümölcsméret; gyümölcsalak, pálhalevelesség, gyümölcsszín, 
lészín (festőlevűség), húsminőség. 
A cseresznyéhez hasonlatban a meggyek gyümölcsméretét is a gyakorlatban a legnagyobb 
átmérő megadásával mm-ben szokták jellemezni. A pomológiai leírásokban a meggy esetében 
is átlagos gyümölcstömeg g-ban történő megadása az elfogadott. A gyümölcsméret a 
cseresznyéhez képest kisebb és az alábbi méretkategóriákat tudjuk elkülöníteni: kicsi (3–4 g), 
középnagy (4–5 g), nagy (5–6 g) és igen nagy (6–8 g). Meggy esetében a friss piacon az 
exportkategória esetében ma már 22 mm körüli gyümölcsátmérőt írnak elő, ez durván 5-5,5 g-
os gyümölcstömegnek felel meg. 

 

8. táblázat. Hazai meggyfajták gyümölcsméret szerinti csoportosítása 

(G.Tóth, 2001. és Apostol, 2003 alapján) 
KKiiccssii  ((33––44  gg))  KKöözzééppnnaaggyy  ((44––55  gg))  NNaaggyy  ((55––66  gg))  IIggeenn  nnaaggyy  ((66––88  gg))  
Cigánymeggy 
Csengődi (csokros) 
Kőrösi korai 

Érdi jubileum 
Meteor korai 
Pipacs 1. 
Korai pipacsmeggy 
Újfehértói fürtös 

Érdi bőtermő 
Debreceni bőtermő 
Kántorjánosi 

Érdi nagygyümölcsű 
Favorit 
Maliga emléke 
Pándy 
Piramis 

 
Gyümölcsalak tekintetében a meggy esetében jóval kisebbek a fajták közötti különbségek, 
mint a cseresznye esetében, a gömb különböző változatai tudjuk elkülöníteni: nyomott gömb 
(’Érdi nagygyümölcsű’, ’Kántorjánosi’ ); lapított gömb (’Meteor korai’,’Favorit’, ’Maliga 
emléke’, ’Pándy’ klónok, ’Újfehértói fürtös’); megnyúlt gömb (’Csengődi’, ’Körösi korai’ 
szabályos gömb (’Cigánymeggy’, ’Korai pipacs’, ’Pipacs 1., ’ Érdi jubileum’). 

 

A gyümölcsök hús- és lészíne meghatározó jelentőségű tulajdonság a felhasználási cél 
szempontjából. Ebből a szempontból két nagy csoportra oszthatjuk a meggyeket (1, 7): 

• „Amarella” típusú meggyek, amelyek világos hússzínnel rendelkeznek 
gyümölccslevük pedig majdnem színtelen; 

• „Morello’ típus, amelynek sötétpiros hússzíne, és festő a leve. 
Az „Amarella” típusú meggyek kiválóan alkalmasak cukrászipari célfajtaként a torták 
díszítésére, míg a „Morelló” típusú meggyek frissfogyasztásra, feldolgozásra – mélyhűtésre, 
befőttnek, lének, dzsemnek, tejipar számára gyümölcsjoghurtokhoz és 
fagylaltalapanyagokhoz – kiválóan alkalmasak. 

A gyümölcshús jellemzője még az állománya. Húskeménység szempontjából három 
csoportra oszthatók a meggyfajták: puha, középkemény és kemény. A termesztett fajták 
húskeménységi csoportba való hovatartozására vonatkozó megjelölések a 4. összefoglaló 
táblázatban találhatók. A vizes közegben történő feldolgozásra (befőtt) azok a fajták 
előnyösek, amelyeknél a héj megrepedéséhez 150 g-nál nagyobb erőhatás szükséges, a 
gyümölcsalak megváltozásához szükséges erő pedig fajtáktól függően 100-350 g között 
változik. 

 

9. táblázat. Magyarországon termesztett meggyfajták csoportosítása kocsányhosszúság 
alapján (G.Tóth, 2001. és Apostol, 2003 alapján) 
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rröövviiddkkooccssáánnyyúú    
((3300  mmmm  aallaattttii))  

kköözzéépphhoosssszzúú  kkooccssáánnyyúú    
((3300--4400  mmmm  kköözzööttttii))  

hhoosssszzúúkkooccssáánnyyúú    
((5500  mmmm  ffeelleettttii))  

Maliga emléke Érdi bőtermő 
Érdi jubileum 
Érdi nagygyümölcsű 
Favorit 
Korai pipacsmeggy 
Meteor korai 
Pándy klónok 
Debreceni bőtermő 
Kántorjánosi 3 
Újfehértói hosszú 

Cigánymeggy 
Csengődi 

 

A kocsány hosszúsága termesztéstechnológiai szempontból kevésbé jelentős, mint a 
cseresznye esetében, de a fajták beazonosítását, pomológiai leírását megkönnyíti. 
Elkülöníthető csoportok: rövidkocsányú (30 mm alatti kocsányhossz), középhosszú kocsányú 
(30-40 mm közötti kocsányhossz) és hosszúkocsányú (50 mm feletti kocsányhosszúság). 
Magyarországon termesztett meggyfajták kocsányhosszúság szerinti csoportosítását a 2. 
táblázat tartalmazza. 

 

A kocsányhosszúságnál lényegesen fontosabb tulajdonság, hogy a kocsány egy elválasztó 
pararéteg mentén szárazon válik-e el a gyümölcstől, avagy nem. Elsődlegesen a szárazon 
elváló fajták ajánlhatók gépi betakarításra, a többi fajta esetében a szárazon történő leválás a 
termesztéstechnológiába beépített vegyszeres kezeléssel érhető el.  

• A kocsánytól szárazon elváló meggyfajták a hazai termesztésben: „Érdi bőtermő’, 
’Újfehértói fürtös’, ’Kántorjánosi 3’, ’Debreceni bőtermő’, ’Pándy meggy’ klónok, 
’Cigánymeggy’, ’Érdi jubileum’, „Korai pipacsmeggy’, ’Maliga emléke’, ’Piramis’, 
’Oblacsinszka’ 

• Kocsánytól nem szárazon elváló, a hazai termesztésben megtalálható meggyfajták: 
’Favorit’, ’Körösi korai’, ’Érdi nagygyümölcsű’. 

A szárazon való elválás mellett a gépi betakaríthatóság szempontjából még meghatározó 
tulajdonság a gyümölcs kocsányról való leszakításához szükséges erő mértéke. 

A kocsány hosszánál talán nagyobb jelentőségű értékmérő tulajdonság a kocsány 
pálhalevelessége. 

• Pálhalevélel rendelkező fajták: ’Cigánymeggy’, ’Pándy meggy’, ’Debreceni bőtermő’, 
’Kántorjánosi 3’, ’Újfehértói fürtös’, ’Kőrösi korai’. 

• Pálhalevél nélküli, vagy csak alig pálhaleveles fajták: ’Érdi bőtermő’, ’Meteor korai’, 
’Érdi jubileum’, ’Korai pipacsmeggy’, ’Pipacs 1’, ’Csengődi’, ’Maliga emléke’, ’Érdi 
nagygyümölcsű’. 

A kocsány hosszának, tömegének és a pálhalevelesség mértékének akkor van szerepe, ha a 
feldolgozás részére kocsánnyal szüretelt gyümölcsöket használnak fel. 

 

Bármilyen felhasználási cél esetében előnyt jelent az alacsonyabb mag-hús arány. A kis 
kőmag arány (8% alatti) abban az esetben fontos értékmérő tulajdonság, ha a meggy magozott 
formában (magozott befőtt, lé, szesz, dzsem, aszalvány) kerül feldolgozásra. A magas 
kőmagarányú, nagyméretű meggy gyümölcsöknél a magozott befőtt fajlagos előállítási 
költsége magasabb (5). 
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Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy esős szüreti időszakban nem csak a cseresznye 
gyümölcsei lehetnek hajlamosak az esővíz okozta gyümölcsrepedésre, hanem jó néhány 
meggyfajta is. A repedésre hajlamos gyümölcsök befőtt készítésre sem alkalmasak, ugyanis 
ez ronthatja a késztermék minőségi jellemzőit. A hazai meggytermesztés fajtái valamint 
néhány fajtajelölt gyümölcsrepedési hajlamát a 3. táblázat mutatja be. 

 

10. táblázat. Hazai meggyfajták gyümölcsrepedési hajlam szerinti besorolása. 
(Simon és tsai, 2006.) 

ÉÉrrzzéékkeennyy::  KKöözzeeppeesseenn  éérrzzéékkeennyy::  KKeevvééssbbéé  éérrzzéékkeennyy::  
Maliga emléke, 
Piramis, 
Érdi jubileum, 
Érdi nagygyümölcsű és 
a Meteor korai. 

Érdi bőtermő,  
Pándy 279  
és a Cigány 59 

Újfehértói fürtös 
Éva és Petri 
fajtajelöltek 

 

A meggy gyümölcsével szemben támasztott minőségi követelmények a felhasználási 
céloknak megfelelően (pl. lé, befőtt, gyorsfagyasztás, szeszipar, édesipar, kozmetikai ipar 
stb.) eltérőek lehetnek. A fontosabb termékek előállításával kapcsolatos gyümölcsminőségi 
követelmények és elvárások az alábbiakban foglalhatók össze (5): 

� befőtt (maggal vagy magozva): közepes kiegyenlített méret, szabályos gömbölyded 
alak, kemény állományú és világospiros színű gyümölcshús, kedvező hús-mag arány, a 
befőzést követően is megfelelő alaktartás (a magozott gyümölcsök ne essenek össze), a 
magvas termékek esetében repedésmentesség a befőzés után is; 

� szirupos meggy: nagyon kemény hús, igen kicsi kőmag, gömbölyded alak, 22 mm-nél 
nem nagyobb gyümölcs, alaktartás feldolgozás után is, 

� lé: festőlevű legyen, magas antocián-tartalommal rendelkezzen (legalább 1000 mg/l), 
megfelelő cukortartalom (minimum 13 Brix%), alacsony pH-érték, a titrálható sav 
megfelelő mennyisége 3 ezrelék körüli legyen, színtartóssága legyen megfelelő (ne 
legyen barnulásra hajlamos); 

� gyorsfagyasztás: kiegyenlített gyümölcsméret és gyümölcsalak, legalább 20 mm-es 
gyümölcsátmérő, magas antocián-tartalom, a friss fogyasztásnál is fontos minőségi 
paraméterek (alak, szín, sav, vitamin stb.) a fagyasztás alatt és a fogyasztás előtti 
felengedéskor is megmaradjanak; 

� bonbonmeggy: inkább kisebb gyümölcsméret (16-18 mm-nél ne legyenek nagyobbak a 
gyümölcsök), kiegyenlített gömbölyded alak, közepes savtartalom és pH-érték. 

� cukrászipar számára: a cukrászipar két formában használja a meggyet, az egyik a 
rétesek tölteléke, a másik a torták díszítése. A töltelékhez felhasznált meggyeknél a 
méret lényegtelen tulajdonság, fontos viszont a megfelelő ízharmónia, a sütés utáni 
színtartósság, és ne engedjen túl sok levet. A díszítésre úgynevezett tortameggyeket 
használnak, amelyeknél elvárás a kiegyenlített méret és szabályos gömbalak, 
világospiros gyümölcsszín, világos színű és kemény gyümölcshús, a festőlevű fajták 
erre a célra alkalmatlanok. 

� aszalványnak: közepes, kiegyenlített gyümölcsméret (18-20 mm), megfelelő sav és 
cukortartalom, magasabb antocián-tartalom – ennek megfelelően erőteljesebb 
gyümölcs és hússzín. Fontos, hogy az aszalás során ne barnuljon meg a gyümölcs, 
megfelelő színtartóssággal rendelkezzen. Lényeges tulajdonság a könnyű 
magozhatóság, valamint energia befektetési szempontból a nem túl vastag 
gyümölcshéj. 
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�  
Friss piaci értékesítésnél az elvárások eltérőek. A friss gyümölcsfogyasztási céllal létesítendő 
ültetvényekben a minőségi termesztésnek több speciális követelménye van (5): 

• elsődleges szempont az érési idő és a nagyobb gyümölcsméret. Korábban már a 
20 mm, vagy a feletti átmérővel rendelkező gyümölcsöket tekintették 
megfelelőnek, mára az igények fokozódtak ennek megfelelően az igényes 
exportpiacokon a 20-22 mm-es kategória (5-6 g-os gyümölcstömeg) az elvárt. 

• gyümölcskocsányok pálhalevél-mentessége; 
• kompakt növekedésű, kedvező növekedési típusú fák, intenzív koronaformákra 

történő alakíthatóság; 
• az intenzív cseresznyetermesztésben már bevált gyenge növekedésű alanyok 

meggy esetében történő alkalmazhatóságának a tisztázása. 
 
A hazánkban termesztett főbb üzemi meggyfajták fontosabb értékmérőit a 4. táblázat 
ismerteti. 
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11. táblázat. A hazai termesztésben megtalálható meggyfajták fontosabb 
gyümölcsparaméterei. (Apostol, 2003. nyomán 

Fajta Gyümölc
s-átmérő 

(mm) 

Gyümölcs-
tömeg  (g) 

Alak Héjszín Húskeménység Mag/hús 
arány % 

Meteor korai 21-22 4-5 
lapított 
gömb 

sötétkármin középkemény 4-6 

Csengődi 21-22 5 
megnyúlt 
gömb 

sötétkármin középkemény 4-5 

Korai 
pipacsmeggy 

21-22 5 gömbölyű világospiros középkemény 4 

Favorit 22-24 6 
lapított 
gömb 

világospiros puha 4-6 

Érdi 
nagygyümölcsű 

22-25 6-7 
nyomott 
gömb 

sötétkármin középkemény 6-8 

Kőrösi korai 20 4 
megnyúlt 
gömb 

sötétpiros puha 5-6 

Érdi jubileum 21-23 5-6 gömbölyű sötétkármin kemény 4-6 

Érdi bőtermő 21-23 5,5-6 
megnyúlt 
gömb 

sötétkármin középkemény 5-6 

Maliga emléke 23-25 6,5-7,5 
lapított 
gömb 

sötétkármin középkemény 5-6 

Cigánymeggy 
C404 

14-16 3 gömbölyű sötétbordó félkemény 6-7 

Cigánymeggy 7 18-20 4 gömbölyű sötétbordó félkemény 6-7 

Cigánymeggy 59 18-20 4 gömbölyű sötétbordó félkemény 6-7 

Pándy meggy 48 21-24 5-6 
lapított 
gömb 

sötétbordó középkemény 8 

Pándy meggy Bb 
119 

21-24 5-6 
lapított 
gömb 

sötétbordó középkemény 8 

Pándy meggy 279 21-24 5-6 
lapított 
gömb 

sötétbordó középkemény 8 

Debreceni 
bőtermő 

22-24 5,3 gömbölyded sötétpiros kissé puha 8-10 

Kántorjánosi 3 22-23 5,3 
nyomott 
gömb 

bordópiros kemény 8-10 

Újfehértói fürtös 18-23 5 
lapított 
gömb 

Fénylő 
bordó 

középkemény 8-10 

 
A kiválasztott termesztéstechnológiát meghatározó tényezők: 
A fajták növekedési erélye és természetes koronahabitusa eltérő és jellemző fajtabélyeg (1, 7). 
A meggy csonthéjas gyümölcsfaj lévén külön hajtás és külön virágrügyekkel rendelkezik. A 
csúcsrügyei minden esetben hajtásrügyek, míg a szórt állású oldalrügyek lehetnek virág, 
illetve hajtásrügyek is. Termőrészei a kisebb nagyobb eltérésektől eltekintve a cseresznyééhez 
hasonlók: termőnyárs, bokrétás termőnyárs, középhosszú és hosszú termővessző. Növekedése 
és termőrészképzése alapján a hazánkban termesztett fajták három nagy csoportra oszthatók: 
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• erős növekedésű, felfelé törő habitusú, jól elágazódó és termőrészekkel – főként 
bokrétás termőnyársakkal és termőnyársakkal – egyenletesen berakódó 
termőfelületet kialakító fajták (pl.: ’Érdi nagygyümölcsű’, ’Piramis’, ’Meteor 
korai’); 

• középerős növekedési erélyű, kevésbé felfelé törő, jól elágazódó, kevésbé 
felkopaszodó, termővesszőket, termőnyársakat és bokrétás termőnyársakat 
egyaránt kinevelő fajták (pl.: ’Érdi bőtermő’); 

• ostorosodásra és felkopaszodásra hajlamos zömében termővesszőkön és 
nyársakon termő fajták (pl. ’Cigánymeggy’ klónok, ’Pándy meggy’ klónok, 
’Újfehértói fürtös’). Az ostorosodás azért jelentkezik, mert egyes meggyfajtáknak 
csak a csúcsrügye hajtásrügy, a vesszők oldalán pedig zömmel virágrügyek és 
kihajtás nélkül lepergő hajtásrügyek találhatók. Így az elágazódás gátolt és csak a 
hosszanti növekedés biztosított, amely a felkopaszodó és ostorszerűen lecsüngő 
termőgallyrészek megjelenésében nyilvánul meg. 

 
A termőrészképzési-, elágazási- valamint a felkopaszodási hajlam a 
termesztéstechnológiában, a korona és a termőfelület fenntartó metszésében meghatározó 
szerepet játszik. A felkopaszodó, ostorosodó tulajdonságú fajták nagyobb odafigyelést 
igényelnek a metszés során, az ide sorolható fajták esetében a 2-3 évente történő rendszeres 
felügyeleti, és ifjító metszések elengedhetetlenek. 

 

25. ábra. Meggyfajták természetes koronahabitusa 
(Forrás: G. Tóth, 2001) 

 
A fajtákat természetes koronahabitusa alapján négy kategóriába sorolhatjuk be (1. ábra): 

• feltörő kúp alakú (pl. ’Érdi nagygyümölcsű’, ’Meteor korai’, ’Piramis’). 
• sátorozó (pl. ’Pándy meggy’ klónok) 
• szétterülő gömb (pl. ’Érdi bőtermő’, ’Kántorjánosi 3’, ’Korai pipacsmeggy’, ’Érdi 

jubileum’) 
• lecsüngő gömb (pl. ’Cigánymeggy’ klónok) 
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Alanyokkal szembeni kompatibilitás. A meggy esetében hazai körülmények között a sajmeggy 
(Prunus mahaleb L.) a leggyakrabban használ alanyfajta. A termesztett fajták a sajmeggyel 
jól összeférhető, kompatibilis kombinációkat alkotnak. Fontos, hogy a sajmeggy a talajban jól 
rögzíti a fákat, így azok a gépi betakarításra is alkalmasak. Más alany választására akkor 
kerülhet sor, ha intenzív körülmények között üzemeltethető, kis térállású, nagy tőszámú 
ültetvényeket kívánunk telepíteni. Csak most tesztelik, hogy az egyes törpítő hatású alanyok, 
amelyeket a cseresznye esetében már sikeresen alkalmaznak, melyik meggyfajta esetében és 
milyen feltételek között alkalmazhatók. Az alanyokkal kapcsolatos részletes ismeretek a 
termesztéstechnológiát bemutató fejezetben találhatók meg. 
 
Betakaríthatóság. Ahogy a korábbiakban már ismertetésre került, a meggy elsősorban ipari 
alapanyag, friss fogyasztása csak szezonális. Ennek megfelelően a termésmennyiség zömét 
rázógéppel takarítják be, vagyis a szárazon való elválás alapfeltétel. A hosszan felkopaszodó, 
laza ágrendszerű fákon kevésbé jut el a rázás frekvenciája a gallyvégi termőrészekhez. Az ott 
található gyümölcsök a leválásukat kiváltó rezgő mozgás helyett csak enyhén belengenek, 
vagy ostorozó mozgást végeznek, ami elégtelen a gyümölcsök leváláshoz. Az ilyen 
koronaszerkezetű fajták esetében a metszésre kell nagyobb hangsúlyt fektetni és a 
termőfelületet az idősebb koronaelemek közelében tartani. 
 
Fajtatársítás – fenológia, megporzás és termékenyítés, érési sor.  
A meggy vegetációs ideje (rügypattanástól lombhullásig) a cseresznyéhez hasonlóan, fajtától 
és évjárattól függően 200–240 nap között változik (1, 7). A fontosabb fenológiai szakaszok 
átlagos hazai menetét az „1.5. Cseresznye fajtái” fejezetben bemutatott 3. ábra szemlélteti. A 
meggy a középkorán virágzó gyümölcsfajok közé tartozik, a csonthéjas fajok közül a 
legkésőbb virágzó, átlagos évjáratokban április 15. és május 2. között virágozik. Virágzási 
idejük alapján a fajták 3 csoportba sorolhatók: korai, középkorai és kései (5. táblázat). 
 

12. táblázat. A hazai termesztésben szereplő meggyfajták csoportosítása virágzási 
időcsoportok szerint (Apostol, 2003 alapján) 

kkoorraaii  kköözzééppkkoorraaii  kkéésseeii  
Érdi bőtermő 
 

Piramis 
Meteor korai 
Csengődi 
Korai pipacsmeggy 
Favorit 
Kőrösi korai 
Maliga emléke 
Cigánymeggy C 4004 
Cigánymeggy 7 
Pándy meggy 48 
Pándy meggy Bb 119 

Érdi nagygyümölcsű 
Érdi jubileum 
Cigánymeggy 59 
Pándy meggy 279 
Debreceni bőtermő 
Kántorjánosi 3 
Újfehértói fürtös 

 
Egyes pomológusok nem a fenti három időszakba történő besorolást alkalmazzák, hanem a 
meggy esetében is a cseresznyénél bemutatott öt csoportba sorolják be a fajtákat virágzási 
idejük alapján. 
A meggy rovarporozta gyümölcsfaj, bár virágait kevésbé kedvelik a méhek a megporzás 
lehetőségét méhcsaládok ültetvénybe történő betelepítésével fokozhatjuk. A hazai 
fajtaszortiment fajtái néhány kivételtől (’Pándymeggy’ klónok, ’Érdi nagygyümölcsű’, 
’Piramis’) eltekintve öntermékenyülők. Az öntermékenyülő fajták akár fajtatiszta 
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állományokba is telepíthetők. Bár vannak külföldi visszajelzések, hogy hazai nemesítésű 
öntermékeny meggyfajták a hazaitól eltérő ökológiai körülmények között (Németország, 
USA) blokkosan telepítve nem kielégítő termésmennyiséget hoznak, ezért más fajtákkal 
társítják őket. Az öntermékeny meggyfajtákhoz a 6. táblázatban ismertetett pollenadók 
ajánlhatók társításra. 
Ahhoz hogy a meggy esetében gazdaságos termésmennyiséget tudjunk elérni és szüretelni, a 
virágok 25-30%-ának kell kötődnie és gyümölcsöt hoznia. Egyes vélemények alapján még az 
öntermékenyülő fajták öntermékenyülésének mértéke is változik ezért a biztosabb 
termékenyülés és a 30% körüli kötődési arány biztos elérése érdekében még az öntermékeny 
fajtásk is társíthatók más fajtákkal. 
A meggynél a tetraploidia miatt az S-allélos inkompatibilitási mechanizmus csak ritkán 
nyilvánus meg. A meggy esetében az S-allélcsoportok kutatása napjaink feladata, még nem 
ismerjük pontosan ezeket a csoportokat, de számos szakirodalmi forrás utal a létezésükre. 
A ’Pándy meggy’ esetében a hímsterilitás figyelhető meg, stöbb fajtával interinkompatibilitást 
tapasztaltak. Ismert tény, hogy az Észak- Kelet magyarországi fajták (’Újfehértói fürtös’, 
’Debreceni bőtermő’ és a ’Kántorjánosi 3’) a hazánkban termesztett idegentermékenyülő 
fajtákkal inkompatibilisek, így ezekhez pollenadóként nem alkalmazhatók (1, 9). 
 

13. táblázat. A hazai önmeddő meggyfajtákhoz ajánlható pollenadók  
(Tóth és Békefi, 2009; Apostol, 2003 alapján) 

Cseresznye Meggy Megporzandó fajta Virágzási 
időcsoport póllenadók 

Piramis 
(5-8%-ban öntermékenyül) 

 Katalin, 
Germerdorfi 3 
Linda 
Carmen 

 

Érdi nagygyümölcsű kései Carmen 
Germersdorfi 3 
Linda 
Sunburst 
Aida 

Kántorjánosi 3 
Meteor kora 
Favorit 
Maliga emléke 

Pándy meggy 48 középkorai Germersdorfi 3 
Solymári Gömbölyű 
Linda 
Hedelfingeni óriás 

Cigánymeggy 7 
Cigánymeggy C 404 
Favorit 
Csengődi 

Pándy meggy Bb 119 középkorai Germersdorfi 3 
Solymári Gömbölyű 
Linda 

Cigánymeggy 7 
Cigánymeggy C 404 
Favorit 
Csengődi 

Pándy meggy 279 középkorai  Cigánymeggy 7 
Cigánymeggy C 404 
Cigánymeggy 59 
Csengődi 
Favorit 

 
A meggy estében is elengedhetetlen a fajták érési sorba történő üzemen belüli telepítése. Egy-
egy fajta 5-7 napaig szüretelhető, tehát az érési időszak széthúzása és a szüreti munkacsúcsok 
elkerülése végett 3-4 fajta telepítése ajánlható. Így mintegy 5-6 héten keresztül végezhető a 
szüret. Az üzemekben megtalálható meggyfajták érési idejét a 2. ábra tartalmazza. 
Ha friss fogysztási céllal telepítünk meggyet akkor az áruérték mellett érdemes a fajta érési 
idejéis figyelembe venni és lehtőleg a korábbi fajtákat érdemes választani. 
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Jelenleg már vannak július közepe után érő, új , kiváló áruértékű hazai nemesítésű 
fajtajelőltek is (’Éva és ’Petri’), de ezek már július közepe után érnek ennek megfelelően a 
feldolgozó ipar már nem vagy csak igen nehezen fogadja az ezekből származó tételeket, mert 
a gépsorokat a kajszi feldolgozásához állítják át. 
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26. ábra. Jelentősebb cseresznyefajták érési ideje. 

(Forrás: Tóth és Békefi, 2009) 
 

Hónap május június  július 

Fajta                   dekád 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Meteor korai          

Érdi jubileum          

Érdi nagygyümölcsű          

Korai pipacsmeggy          

Cigánymeggy klónok          

Érdi bőtermő          

Pándy klónok          

Debreceni bőtermő          

Újfehértói fürtös          

Kántorjánosi 3          

 
Ökológiai igény, alkalmazkodóképesség: 
A meggy a cseresznyéhez viszonyítva kevésbé igényes, kiváló alkalmazkodóképességű 
gyümölcsfaj. A hazánkban termesztett gyümölcsfajok tekintetében a „kedvező” relatív 
termésbiztonsági csoportba tartozik, vagyis Magyarországon a talajvizsgálati paraméterek 
miatt termesztésből kizárt területek kivételével csaknem mindenütt telepíthető. Ez indokolja 
az utóbbi évek széleskörű hazai meggytelepítéseit is. (11, 12) 
 
Rezisztencia, tolerancia. A fajtaválasztásnál az áru- és termesztési érték mellett ma már 
kiemelkedő jelentőségű szempont a különböző kártevőkkel és kórokozókkal szembeni 
tolerancia vagy rezisztencia. A kórokozók esetébe a meggyfajták megválasztásánál a 
blumeriellás (Blumeriella jaapi) levélfoltossággal, a gombás- (Cytospora cincta) és 
baktériumos ágrákosodással (Pseudomonas syringae) és gyümölcsök moníliás betegségével 
(Monilinia fructigena és Monilinia laxa) szembeni ellenálló képességet vizsgálják (13). 

A ma termesztett meggyfajtáink közül néhányat lehet kiemelni, amelyek említésre 
érdemes toleranciával vagy rezisztenciával rendelkeznek az abiotikus és biotikus tényezőkkel 
szemben (10): 

• Meteor korai –a moníliás fertőzésekkel és a kaliforniai pajzstetűvel szemben toleráns, 
• Csengődi csokros –a blumeriellás levélfoltossággal és a moníliával szemben ellenálló, 
• Érdi jubileum - a vesszőket fertőző moníliás ágelhalással szemben toleráns fajta, 
• Cigánymeggy klónok – a különböző adottságú termőhelyekhez kiválóan alkalmazkodó 

kozmopolita fajták, 
• Pipacs 1. – moníliás fertőzéssel szemben toleráns fajta, 
• Újfehértói fürtös ökológiai alkalmazkodóképessége kiemelkedő, a monília 

mérsékelten károsítja, blumeriellás levélfoltosságra közepesen fogékony fajta. 
 

C.) A termesztésben megtalálható meggyfajták rövid bemutatása 
 

C.1.) A nemzetközi meggytermesztésben előforduló világfajták bemutatása 



 85 

 
’Schattenmorelle’ 
Pontosan nem ismert eredetű világfajta. Gyümölcse (3. ábra) középnagy vagy nagy. A 
gyümölcshús színe sötét barnásvörös, leve sötétpiros, csak közepesen festőlevű. Íze erősen 
savas, kesernyés, ezért szinte csak feldolgozóipari alapanyagként tartják számon, friss 
fogyasztásra szinte alkalmatlan. Szárazon elváló gyümölcskocsánya miatt géppel könnyen és 
hatékonyan betakarítható. Öntermékenyülő és bőtermő. moníliára (Monillinia laxa) és 
blumeriellás (Blumeriella jaapi) levélfoltosságra igen fogékonyak, amely nagymértékben 
lerövidítheti a fák élettartamát. (1, 8, 6) 
 

 
27. ábra. Schattenmorelle meggyfajta 

gyümölcsei 
(forrás: http://www.baur.de) 

 
28. ábra. ’Montmorency’ meggyfajta 

gyümölcsei (Fotó: Simon Gergely) 

 
’Montmorency’ (’Nagy Gobet’)  
Francia eredetű, az USA-ban és Nyugat-Európában az meggy ültetvények egyik 
legelterjedtebb fajtája. Gyümölcse (4. ábra) világospiros, középnagyhúsa puha. Íze kesernyés-
savanykás, ennek megfelelően friss fogyasztásra nem alkalmas, de cukrászipari célokra 
megfelelő. befőtt készítésre alkalmatlan, Fája középerős növekedésű, ágrendszere lecsüngő, 
termőgallyai erőteljesen felkopaszodóak. Virágai korán nyílnak, öntermékenyülők (1, 8, 6). 
 
’Pándy meggy’ 
Ismeretlen, valószínűleg magyar származású fajtakör, sok többé-kevésbé eltérő változattal. A 
fiatalabb ültetvényekben már csak az újabb kedvezőbb termesztési és áruértékkel rendelkező 
szelektált klónjait (’Pándy 48’, ’Pándy Bb119” és’ a Pándy 279’) telepítik. Június végén-
július elején érik, szelektált klónjai érési sorrendje: ’Pándy 48’, ’Pándy Bb119’ és ’Pándy 
279’. Sokoldalúan felhasználható, friss fogyasztásra és ipari feldolgozásra egyaránt megfelelő 
áruértékkel rendelkezik. Gyümölcse (5. ábra) nagy, 22-24 mm, átlagtömege 6-8 g körüli. A 
gyümölcsök színe bordópiros, fényesen sötét-bordó. Húsa sötétpiros, félkemény, alig 
festőlevű. Íze harmonikus, kellemes savanykás-édes. Kocsánya éretten szárazon válik a, ezért 
géppel is hatékonyan betakarítható. Fája erős növésű, vázágai merevek, hajtásrendszere 
lecsüngők, termőgallyai erőteljesen felkopaszodhatnak (6. ábra). Termőképessége gyenge. 
Önmeddő, virágai részlegesen nősterilek, ennek megfelelően fajtatársításnál porzópartnerként 
történő telepítésre alkalmatlan (1, 8, 6). 
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29. ábra. A ’Pándy meggy 279’  
meggyfajta gyümölcsei 
(Fotó: Simon Gergely) 

 
30. ábra: ’Pándy meggy’ gyümölcse és 

felkopaszodó termőgallya  
(Fotó: Simon Gergely) 

 
C.2.) A hazai üzemi gyümölcstermesztésben megtalálható meggyfajták rövid ismertetése 
 
’Meteor korai’ 
Maliga Pál által nemesített fajta. Korai érése, öntermékenyülése, valamint 
gyümölcstulajdonságai miatt frissfogyasztásra és házi kertekben történő telepítésre ajánlható. 
Június első hetében érik, gyümölcse (7. ábra) középnagy (4-5 g átlagtömegű és 21-22 mm 
átmérőjű), lapított gömb alakú, színe sötétkármin, íze kellemes, harmonikus, húsa félkemény, 
kőmagaránya alacsony (4-6 %). 
Fája erős növekedésű, ágrendszere felfelé törő, cseresznye habitusú. Öntermékeny, 
termőképessége jó. Puhább gyümölcsei miatt gépi rázásra nem alkalmas. A moníliás 
fertőzésekkel és a kaliforniai pajzstetűvel szemben toleráns. (1, 8) 
 
 

 
31. ábra. A ’Meteor korai’ meggyfajta 

gyümölcse  
(Fotó: Simon Gergely) 

 
32. ábra. Az ’Érdi jubileum’ gyümölcse  

(Fotó: Simon Gergely) 

 
’Érdi jubileum’ 
Maliga Pál által keresztezéssel nemesített fajta. Sokoldalúan felhasználható – friss 
fogyasztásra, ipari feldolgozásra (befőtt, lé, dzsem, gyorsfagyasztás és aszalás) egyaránt 
kiváló fajta. 
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Június második dekádjában érik, gyümölcse (8. ábra) középnagy (4-5 g átlagtömegű és 21 
mm átmérőjű), szabályos gömb alakú, színe éretten feketés-bordó, húsa kemény és festőlevű, 
íze édes-savas, a haza meggyfajták közül a legjobb ízű.  
Fája középerős növekedési erélyű és közepesen sűrű, szétterülő gömbkoronát nevel. 
Öntermékenyűlő fajta, csak igen későn a 7-8. évben fordul termőre, közepes 
termőképességgel rendelkezik. A vesszőket fertőző moníliás ágelhalással (Monilinia Laxa) 
szemben toleráns fajta (1, 8). 
 
’Érdi nagygyümölcsű’ 
Maliga Pál által előállított hibrid meggyfajta, amely gyümölcsjellemzőinek köszönhetően a 
friss piac és az intenzívebb ültetvények fajtája. 
Június második dekádjában érik, gyümölcse (9. ábra) nagy, vagy igen nagy méretkategóriába 
sorolható (7-9 g átlagtömegű és 23-25 mm átmérőjű), sötét kárminpiros színű, éretten 
szárazon elváló, íze a meggyekre jellemzőnél édesebb, édes-savas. Fája erős növekedési 
erélyű, elágazási és terméshozási rendszere a cseresznyéhez hasonló (1, 8). 
 

 
33. ábra. Az ’Érdi nagygyümölcsű’ fajta 

gyümölcse  (Fotó: Simon Gergely) 

 
34. ábra. ’Korai pipacsmeggy’ fajta 

gyümölcse  (Fotó: Simon Gergely) 
 
’Korai pipacsmeggy’ 
Maliga Pál által nemesített hibrid meggyfajta. Június közepén szedhető, elsősorban 
cukrászipari célfajta, de friss fogyasztásra is alkalmas. Gyümölcse (10. ábra) középnagy (4-5 
g átlagtömegű és 21-22 mm átmérőjű), szabályos gömbalakú, színe világospiros, fénylő, 
gyümölcsleve világos rózsaszín, húsa középkemény, íze e többi pipacsmenynél édesebb, a 
kesernyés íz kevésbé van jelen. Fája középerős növekedési erélyű, szétterülő gömbkoronát 
nevel. Öntermékeny fajta, rendszeresen és bőven terem. A cukrásziparban díszítésre 
felhasznált gyümölcsei számára kézi gyümölcsszüret ajánlható (1, 8). 
 
’Cigánymeggy’ 
Ismeretlen eredetű, feltételezhetően a Kárpát medencében kialakult fajtakör. Kedvező 
beltartalmi értékű gyümölcseit a feldolgozóipar sokoldalúan tudja hasznosítani, de az 
ültetvényekben leggyakrabban pollenadóként használják. Ma már csak az alapfajtánál 
kedvezőbb tulajdonságú szelektált klónjait – ’Cigánymeggy 59’, ’Cigánymeggy C 4004’ és 
’Cigánymeggy 7’ (11. ábra) - telepítik. Érési ideje június közepétől elhúzódva. Gyümölcse 
kicsi (3-4 g átlagtömegű és 18 mm átmérőjű), szabályos gömb alakú, sötétbordóra színeződő, 
húsa puha, erősen festőlevű. Fája gyenge – középerős növekedési erélyű, ágrendszere erősen 
felkopaszodó termőkorban csüngő gömb habitusú. Termőképessége és termésbiztonsága 
kiváló (1, 8). 
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35. ábra. A ’Cigánymeggy 7’ meggyfajta 

gyümölcsei (Fotó: Simon Gergely) 

 
36. ábra. Az ’Érdi bőtermő’ meggyfajta  

(Fotó: Simon Gergely) 
 
’Érdi bőtermő’ 
Maliga Pál által előállított hibrid meggyfajta. Június közepén érik, hazánk egyik legfontosabb 
árufajtája, mindenirányú felhasználásra alkalmas: friss fogyasztás, export, feldolgozás 
(befőttnek, gyorsfagyasztásra). Gyümölcse (12. ábra) középnagy méretű (5-6 g átlagtömegű 
és 22-23 mm átmérőjű), alakja nyomott gömb, színe sötétkármin, húsa félkemény, közepesen 
festőlevű. A kocsánytól éretten szárazon válik, így gépi betakarításra is alkalmas. 
Öntermékeny, korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem. 
Fája középerős növekedési erélyű, ágrendszere megfelelően elágazódó, nem felkopaszodó, 
szétterülő gömb koronát nevelő. Hibája, hogy helytelenül nevelt – egy pontból elágaztatott – 
váza koronaformájú fái vázáglehasadásra érzékenyek, ez a tulajdonsága megfelelő 
koronaalakítással kiküszöbölhető (1, 6, 8). 
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Északkelet-magyarországi tájfajták: 
A nyírségi termőtájban fennmaradt alakgazdag meggypopulációból szelekcióval kiválasztott 
három fajta – Debreceni bőtermő’, ’Kántorjánosi 3’ és az ’Újfehértói fürtös’ - tartozik 
jelenleg ebbe a csoportba, de további két új fajtabejelentés – ’Éva’ és ’Petri’ sorolható majd 
ide a közeljövőben. A három fajta összehasonlítását a 7. táblázat tartalmazza. 
 

14. táblázat. Az Északkelet-magyarországi tájfajták főbb jellemzői 

 
 Debreceni bőtermő Kántorjánosi 3 Újfehértói fürtös 

érési idő június vége – július eleje július eleje 

felhasználás frissfogyasztás, ipari feldolgozás, gyorsfagyasztás, 
cukrászipar (pl. Újfehértói fürtös) 

gyümölcs középnagy, nagy, bordópiros, lapított gömb alak, 
közepesen festőlevű 

kocsány középhosszú, pálhaleveles, szárazon elváló hosszú, pálhaleveles, 
szárazon elváló 

hajtásrendszer középerős 
növekedési erély, 
sátorozó habitus, 

ostorosodásra 
hajlamos 

középerős – erős 
növekedési erély, 
szétterülő gömb 
koronahabitus, 
ostorosodásra 

hajlamos 

középerős 
növekedési erély, 

feltörő 
koronahabitus, 
ostorosodásra 

hajlamos 

termőképesség jó termésbiztonság, rendszeresen és bőven termő 

 
 
’Debreceni bőtermő’ 
Egy Debrecen környéki kertben találták, nemesítője Ménesi Attila és Szabó Tibor. A három 
fajta közül a legkorábban (3-5 nappal az ’Újfehértói fürtös’ előtt) június végén, július elején 
érik. Gyümölcse (13. ábra) Friss fogyasztásra és befőttnek egyaránt alkalmas. Jól 
öntermékenyül és az ’Újfehértói fürtös’ fajta kivételével más fajták jó pollenadója (1, 8, 6). 
 

 
37. ábra. A ’Debreceni bőtermő’ fajta 

gyümölcsei (Fotó: Simon Gergely) 

 
38. ábra. A ’Kántorjánosi 3’ meggyfajta 

gyümölcsei (Fotó: Szabó Tibor) 
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’Kántorjánosi 3’ 
A Mátészalka környéki szelekcióból származik, nemesítője Szabó Tibor. Június végén, július 
elején érik. Gyümölcse (14. ábra) friss fogyasztásra ipari feldolgozásra (befőttnek és 
mélyhűtésre) egyaránt alkalmas.  
Öntermékeny, jó pollenadója a mási két ebbe a csoportba tartozó fajta, az ’Újfehértói fürtös’ 
kivételével más meggyfajtáknak jó pollenadója. Termőképessége és termésbiztonsága a 
csoport másik két fajtájához hasonlóan kiváló (1, 8, 6). 
 
’Újfehértói fürtös’ 
 

 
39. ábra. Az ’Újfehértói 

fürtös’ gyümölcsei  
(Fotó: Simon Gergely) 

Az Újfehértó környékén végzett szelekciós munka eredménye, 
nemesítője Pethő Ferenc és Szabó Tibor. A három fajta közül a 
legelterjedtebb és a legkésőbbi július végi elhúzódó érési 
időszakkal jellemezhető. 
Gyümölcse (15. ábra) friss fogyasztásra, ipari feldolgozásra 
(befőttnek, mélyhűtésre és édesipar számára konyakos 
meggyhez) egyaránt alkalmas.  
Öntermékeny, a mási két ebbe a csoportba tartozó fajta nem 
termékenyíti, más meggyfajtáknak jó pollenadója. 
Termőképessége és termésbiztonsága a csoport másik két 
fajtájához hasonlóan kiváló. 
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Az egyéni felkészülést segítő önellenőrző kérdések: 
 

1. Ismertesse a meggy ökológiai igényét!  
2. Mely paramétereket veszi figyelembe a meggy telepíthetőségének elbírálásánál? 
3. Milyen szempontokat vesz figyelembe egy meggyültetvény fajtaszerkezetének 

összeállításánál? 
4. Milyen célokra használhatók fel a meggy gyümölcsök? 
5. Milyen feldolgozási irányai vannak a meggy gyümölcsöknek, és milyen 

követelményeket támasztanak az egyes irányok az alapanyaggal kapcsolatban? 
6. Milyen fogyasztói és termelői elvárások vannak a friss piacon értékesíthető 

meggyfajtákkal szemben? 
7. Ismertesse a meggy gyümölcsméret és pálhalevelesség szerinti kategóriáit és sorolja 

be a fontosabb fajtákat! 
8. Fajtapéldákon keresztül ismertesse a meggy érési időcsoportjait! 
9. Ismertesse a meggy gyümölcsszín szerinti kategóriait, adjon meg fajtákat minden 

egyes kategóriához! 
10. Ismertesse a meggyfajták koronahabitus és elágazási csoportjait, kapcsolja össze ezen 

tulajdonságaikat a gépi betakarításra való alkalmasságukkal! 
11. Csoportosítsa a hazai ültetvényekben előforduló meggyfajtákat termékenyülési 

viszonyuk alapján! 
12. Sorolja fel a korszerű meggynemesítés célkitűzéseit! 
13. Ismertesse fajtapéldákon keresztül a meggyfajtáknál alkalmazott nemesítési 

módszereket! 
14. Említse meg a hazai meggynemesítés legkimagaslóbb személyiségeit! 
15. Soroljon fel néhány meggyfajtát, amelyek a többi közül kiemelkednek abiotikus és 

biotikus stressz tűrésükkel! 
 

 

1.7. Őszibarack (Prunus persica L. /Batsch/, Syn.: Persica vulgaris Mill.) 
 
Szalay László 
 
Tárgy: A tananyagelem célja az őszibarack Magyarországon termesztett legfontosabb 
árufajtáinak bemutatása.  
 
Kulcsszavak: őszibarack, virágzási idő, érési idő, gyümölcsminőség, felhasználási célok, 
növekedési jellemzők 
 

Az őszibarack termesztés gazdaságossága és versenyképessége érdekében a fajták 
megválasztásánál a piaci igények mellett feltétlenül figyelembe kell venni az ökológiai 
követelményeket is. A XX. században Magyarországon is volt őszibarack nemesítés, és a 
szakemberek begyűjtötték a termőtájakról a legértékesebb tájfajtákat, amelyek a hosszú időn 
át folytatott generatív szaporítás eredményeként alakulta ki, és jól alkalmazkodtak az 
termőtájak ökológiai adottságaihoz. Emellett nagyon sok külföldön nemesített fajtát vontak 
termesztésbe. Ezek egy része nagyon fagyérzékenynek bizonyult hazánkban. Ma 
Magyarországon sajnos nincs őszibarack nemesítés, a fajtaválasztékot csak a külföldön 
nemesített fajták meghonosításával tudjuk bővíteni. Ennél a munkánál nagyon körültekintően 
kell eljárni, meg kell vizsgálni a fajták fagy- és télállóságát, termőhelyi alkalmasságát, mielőtt 
nagy területen elkezdenénk termeszteni őket. Világszerte túltermelés van jelenleg 
őszibarackból. A friss piacon csak kiváló minőségű, I. osztályú gyümölcsöket lehet jól 
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értékesíteni. Nagy jelentősége van a szüreti szezon hosszának és a folyamatos ellátásnak. A 
nagy árumennyiséget adó fő fajták mellett érdemes a különleges gyümölcsminőségű fajták 
választékát is bővíteni. A feldolgozáshoz speciális őszibarackfajták állnak rendelkezésre.  

Ebben az alfejezetben a magyarországi ültetvényekben elterjedt, árutermelésre alkalmas 
őszibarackfajtákból mutatunk be fajtacsoportonként olyan fajtasorokat, amelyek 
összességében két és fél hónapos szüreti időszakot biztosítanak. Szándékosan került be olyan 
fajta is, amely gyümölcsminősége miatt ma már kisebb jelentőségű az ültetvényekben, de 
fagy- és télállósága kiváló (’Piroska’). Az őszibarackfajtákat gyakorlati szempontból több 
csoportra oszthatjuk. A legrégebben termesztett, hagyományos fajták a molyhos, asztali 
fajtacsoporthoz tartoznak, ezen belül vannak sárgahúsú és fehérhúsú fajták. A második nagy 
csoportba a nektarinok tartoznak, amelyek között szintén vannak sárga- és fehérhúsúak. A 
harmadik nagy csoport az ipari őszibarackfajták csoportja, ide tartoznak a feldolgozásra 
termesztett fajták (1. táblázat).  

 
1. táblázat.  Az őszibarackfajták gyakorlati csoportosítása 

Magvaválók Fehér húsúak 
Duránciak 
Magvaválók 

 
Közönséges, 
molyhos fajták Sárga húsúak 

Duránciak 
Magvaválók Fehér húsúak 
Duránciak 
Magvaválók 

 
Nektarinok 

Sárga húsúak 
Duránciak 

 
 
 
Puha húsú, friss fogyasztásra 
való fajták 

Ipari fajták Sárga húsúak Duránciak Rugalmasan kemény 
húsállományúak, feldolgozásra 
valók 

Különleges fajták lapos őszibarackok (sima és molyhos 
héjúak), vérbélű fajták, hóbarack, 
citrombarack 

Friss fogyasztásra valók 

 
Az őszibarackfajták kiválasztásánál a következő szempontokat kell figyelembe venni:  

• Termőhelyi alkalmasság (fagy- és télállóság, hő- és fényigény, talajigény, vízigény) 
• Gyümölcsminőség (felhasználási célnak megfeleljen, piaci követelményeket 

kielégítése) 
• Érési idő (minél hosszabb szüreti időszakot biztosító fajtasort tudjunk telepíteni) 
• Virágzási idő (a fagyveszély megítélése miatt fontos) 
• Termőképesség 
• Faméret és koronahabitus  
• Ellenálló-képesség kórokozókkal és kártevőkkel szemben  

Az alábbiakban az őszibarackfajtákat következő szempontok szerint csoportosítva mutatjuk 
be:  

• A) Virágzási idő  
• B) Érési idő  
• C) Gyümölcsminőség, felhasználhatóság 
• D) Növekedési jellemzők 
• E) Fagy- és télállóság 
• F) Fogékonyság betegségekre 
•   

A)  Őszibarackfajták csoportosítása virágzási idejük szerint  
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A termesztett őszibarackfajtáink mindegyike öntermékenyülő, nem szükséges hozzájuk 
pollenadót telepíteni. Az őszibarackfajtáknál ezért a virágzási időnek csak az ökológiai 
alkalmazkodó képesség szempontjából van jelentősége. A később virágzó fajták 
termésbiztonsága jobb, mert kisebb a fagykárok kockázata. A fajta virágzási idejét nemcsak a 
genetikailag rögzített tulajdonságok, hanem a környezeti adottságok is befolyásolják, ezért 
nagy különbségek vannak a termőhelyek és évjáratok között. A fajták virágzási idejének 
sorrendje azonban állandó Ez alapján három virágzási idő csoportba sorolhatjuk a fajtákat (2. 
táblázat).  

 
2. táblázat.   Őszibarackfajták csoportosítása virágzási idejük szerint 

korai középidejű késői 
Caldesi 2000 
Manon 
Michelini 
Red June 
Venus 
 

Babygold 5 
Babygold 6 
Babygold 7 
Baladin 
Early Redhaven 
Flavortop 
Harko 
Loadel 
Padana 
Redhaven 
Snow Queen 

Champion 
Cresthaven 
Meystar 
Piroska 
Suncrest 
 

 
B)  Őszibarackfajták csoportosítása érési idejük szerint  

Magyarországon az őszibarackfajták szüreti időszaka július elejétől szeptember végéig 
tart (1, 2, 3 ábrák). A fejezetünkben bemutatásra kiválasztott fajták érési idejét 
fajtacsoportonként elkülönítve tüntettük föl az alábbi ábrákon. Az érési időt a környezeti 
adottságok is befolyásolják. Az ábrákon a fajták Budapest környéki termőhelyeken, több év 
átlagában jellemző érési idejét ábrázoltuk. Mivel az érési időszak 3 hónapra tehető, a 
júliusban érő fajtákat soroljuk a korai érésűek közé, az augusztusban érőket a főidényben érők 
közé, és a szeptemberben érő fajták képezik a késői érésű fajták csoportját.   
 

dekád 
július augusztus szeptember 

 
fajta 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
SÁRGA HÚSÚ FAJTÁK:          
Early Redhaven           
Redhaven             
Suncrest             
Cresthaven             
Padana             
          
FEHÉR HÚSÚ FAJTÁK:          
Manon             
Piroska             
Meystar             
Champion             
Michelini          

1. ábra. Molyhos, asztali őszibarackfajták érési ideje 
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dekád 

július augusztus szeptember 
 

fajta 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

SÁRGA HÚSÚ FAJTÁK:          
Red June           
Harko             
Flavortop          
Venus          
          
FEHÉR HÚSÚ FAJTÁK:          
Caldesi 2000             
Snow Queen            

2. ábra. Nektarinfajták érési ideje 
 

dekád 
július augusztus szeptember 

 
fajta 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Baladin             
Loadel             
Babygold 5             
Babygold 6             
Babygold 7             

3. ábra. Ipari őszibarackfajták érési ideje 
 
C)  Őszibarackfajták gyümölcsminősége és felhasználhatósága 
 

Az őszibarack fajon belül a fajták gyümölcsminősége nagyon változatos. Az árufajtákat 
három nagy csoportba soroljuk, megkülönböztetünk hagyományos molyhos, nektarin és ipari 
fajtákat. A piacon az utóbbi években egyre nagyobb mennyiségben jelennek meg a különleges 
gyümölcsalakú és minőségű fajták. Ezek jellegzetes képviselői a lapos, más néven pogácsa 
barackok, amelyek között vannak molyhos és sima felületűek, de a különlegességek közé 
tartoznak a vérbélű őszibarackok, a világos héjszínű „hóbarackok” és a kívül-belül sárga 
nektarinok is. A különleges fajtákkal a tananyag egy későbbi fejezetében foglalkozunk 
részletesen.  

A csonthéjas fajok közül elsőként az őszibaracknál történt meg, néhány évtizeddel ezelőtt, 
hogy elkülönültek a friss piacra szánt fajták az ipari fajtáktól. Konzervipari felhasználásra 
külön célfajtákat nemesítettek, és ezeket minden jelentős őszibaracktermesztő országban nagy 
területen termesztik. Az ipari fajtákra egységesen jellemző, hogy felületük molyhos, húsuk 
rugalmasan kemény, éretten sem puhul meg és maghoz kötött. Ezekből a fajtákból lehet a 
legkiválóbb minőségű befőttet készíteni, de más konzervipari célra is felhasználhatók. A friss 
fogyasztásra termesztett fajták két csoportra oszthatók, a molyhos és a nektarin fajták 
csoportjára. Mindkét csoporton belül vannak fehér és sárga húsúak, magvaválók és nem 
magvaválók.  
 

3. táblázat.   Őszibarackfajták gyümölcsminőségi jellemzői 
fajta gyümölcs-

méret 
gyümölcsalak felület íz magva-

válóság 
fel-

használás 
Babygold 5 nagy lapított gömb molyhos jó nem ipari 
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Babygold 6 nagy gömb molyhos jó nem ipari 
Babygold 7 nagy megnyúlt gömb molyhos jó nem ipari 
Baladin kicsi gömb molyhos jó nem ipari 
Caldesi 2000 nagy megnyúlt gömb sima közepes részben friss 
Champion nagy gömb molyhos kiváló igen friss 
Cresthaven nagy gömb molyhos jó igen friss 
Early 
Redhaven 

nagy megnyúlt gömb molyhos jó részben friss 

Flavortop nagy gömb sima kiváló igen friss 
Harko közepes gömb sima jó részben friss 
Loadel közepes gömb molyhos jó nem ipari 
Manon nagy gömb molyhos jó igen friss 
Meystar nagy gömb molyhos jó igen friss 
Michelini nagy gömb molyhos jó igen friss 
Padana nagy gömb molyhos jó igen friss 
Piroska közepes gömb molyhos kiváló részben friss 
Red June kicsi gömb sima kiváló részben friss 
Redhaven nagy megnyúlt gömb molyhos jó igen friss 
Snow Queen közepes gömb sima kiváló igen friss 
Suncrest nagy lapított gömb molyhos jó igen friss 
Venus nagy megnyúlt gömb sima jó igen friss 

 
Az őszibarackfajták gyümölcsminőségét, piaci értékét a méret, az alak, a héjszín, a felület 

minősége, a magvaválóság és a gyümölcs íze határozzák meg. A friss piacon a gyümölcsöket 
a legnagyobb átmérő alapján osztályozzák. Ennek megfelelően „A” minőségű a 70-75 mm 
közötti méretkategória, majd 5 mm-enként változik a besorolás. „AAA” kategóriába a 80-85 
mm közötti gyümölcsök tartoznak. A „B” minőségű, 65-70 mm közötti méretkategória még 
jól eladható a friss piacon, de az ettől kisebb gyümölcsök egyre kevésbé értékesíthetők 
Európában, így Magyarországon is. Ha a gyümölcsök tömege szerint történik az osztályozás, 
80 grammig kicsi, 80-120 g között közepes, 120 g felett nagy méretű gyümölcsökről 
beszélünk. A 3. táblázatban összefoglaltuk a fejezetben bemutatott fő árufajták legfontosabb 
gyümölcsminőségi jellemzőit, majd rövid leírással és színes képekkel mutatjuk be a fajtákat 
(1,2,3).  
 

Az ’Early Redhaven’ gyümölcse nagyméretű, 130 g átlagtömegű. Alakja kissé megnyúlt 
gömb. Felülete közepesen molyhos (4. ábra). Narancssárga alapszínen 50–80%-os 
borítottságban csíkozott, bemosott piros fedőszín alakul ki. Húsa sárga, közepesen kemény, a 
hústól csak félig válik el. Kevésbé savas, inkább édes, jó ízű fajta. Rendszeresen és bőven 
terem, jó áruértéke alapján a ‘Dixired’ helyettesítésére javasolják. Túlkötődésre hajlamos, 
ritkítani kell. A fajta a ’Redhaven’ rügymutációjaként keletkezett. 
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4. ábra 
Az ’Early Redhaven’ fajta gyümölcse 

(Fotó: Szalay László) 
 

5. ábra 
A ’Redhaven’ fajta gyümölcse 

(Fotó: Szalay László) 
 

 
A ’Redhaven’ fajta gyümölcse nagyméretű, 140 g átlagtömegű. Oldalról lapított, kissé 

aszimmetrikus gömb alakú. Közepes molyhosság jellemzi. Alapszíne sárga, a felület 60–70%-
án csíkozott, bemosott, sötétvörös fedőszín alakul ki (5. ábra). Húsa élénksárga, a mag körül 
vörös, közepesen szilárd, magvaváló. Az áruvá készítést jól tűri. Magja közepes, kissé 
megnyúlt. Rendszeres és bő terméshozás, jó alkalmazkodóképesség jellemzi a fajtát.  

A ’Suncrest’ fajta gyümölcse 130 g átlagtömegű, lapított gömb alakú, csúcsa kissé 
besüllyedt. Felülete gyengén szőrözött, sárga alapszínét 60–80%-ban bordópiros, bemosott 
fedőszín borítja (6. ábra). Húsa sárga, a mag körül pirosra színeződik, szilárd állományú, 
harmonikus, jó ízű. Az áruvá készítést jól tűri. Magja közepes, gömbölyű, a hústól jól elválik. 
Kiváló termőképessége és kiváló áruértékű gyümölcsei alapján érési idejében az egyik 
legjobb fajta. 

 
6. ábra 

A ’Suncrest’ fajta gyümölcse  
(Fotó: Szalay László) 

 
7. ábra 

A ’Cresthaven’ fajta gyümölcse  
(Fotó: Szalay László) 

 ’Cresthaven’ gyümölcse nagyméretű, gömb alakú, csúcsa kissé bemélyedt. Héja közepes 
mértékben molyhos. Felületén sárga alapon 50–70%-ban vörös fedőszín alakul ki (7. ábra). 
Húsa sárga, a mag körül vörös, szilárd állományú, magvaváló, jó ízű. Az áruvá készítést jól 
tűri. Magja közepes méretű, gömbölyű. Kiegyenlítetlen termékenyülés, közepes terméshozás 
jellemzi. A gyümölcshullás jelentős lehet.  

A ’Padana’ gyümölcse nagyméretű, gömb alakú. Felülete gyengén molyhos, sárga 
alapszínén 40-60 %-ban alakul ki piros, márványozott fedőszín (8. ábra). Húsa sárga, a mag 
körül piros, kemény, lédús, magvaváló, jó ízű. Az áruvá készítést és a szállítást jól tűri. 
Rendszeres és bő terméshozás jellemzi. Kiválóan alkalmas a szüreti időszak 
meghosszabbítására. 

A ’Manon’ fajta gyümölcse nagyméretű, gömb alakú, szimmetrikus. Rózsaszínes fehér 
alapszínét 90 %-ban élénkpiros fedőszín borítja. Felülete gyengén molyhos (9. ábra). Húsa 
fehér, a mag körül piros, közepes szilárdságú, savszegény, édes ízű, magvaváló. Magja kicsi. 
Termőképessége jó, rendszeresen terem. A sarka vírus rontja a gyümölcsök színeződését. 
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8. ábra 

A ’Padana’ fajta gyümölcse 
(Fotó: Szalay László) 

 
9. ábra 

A ’Manon’ fajta gyümölcse  
(Fotó: Szalay László) 

A ’Piroska’ fajta gyümölcse közepes méretű, kissé lapított gömb alakú. Felülete 
sárgásfehér, amelyet 50–60%-ban bemosott vagy csíkozott sötét rózsaszín fedőszín borít (10. 
ábra). Húsa fehér, a héj alatt pirosas, közepes szilárdságú, éretten magvaváló, lédús, édes 
fűszeres ízű. Magja kicsi. Rendszeresen és bőven terem. Gyümölcse gyorsan puhul, távoli 
piacokra nem szállítható. Kiváló fogyasztási minőségű, hazai ökológiai adottságokra 
alkalmas, kiváló termőképességű fajta.  

A ’Meystar’ fajta gyümölcse nagy, gömb alakú, szimmetrikus. Rózsaszínes fehér alapon 
60-70 %-ban sötétpiros fedőszín borítja. Felülete enyhén molyhos (11. ábra). Húsa jó 
konzisztenciájú, az áruvá készítést jól tűri. Íze jó, kissé savszegény. Húsa a magtól elválik. 
Jobb szállíthatósága miatt a ’Champion’ fajta leváltására alkalmas. Jó termőképességű.  

 
10. ábra 

A ’Piroska’ fajta gyümölcse 
(Fotó: Szalay László) 

 
11. ábra 

A ’Meystar’ fajta gyümölcse  
(Fotó: Szalay László) 

  
A ’Champion’ fajta gyümölcse nagyméretű, szabályos gömb alakú, bibepontja 

kiemelkedik. Héja durván molyhos, világoszöld vagy éretten sárgásfehér alapszínű, amelyet 
kis felületen bemosott, kárminpiros fedőszín borít (12. ábra). Húsa fehér, lédús, magvaváló, 
kiváló ízű. Későn termőre forduló, de az országban mindenütt biztonságosan termeszthető, 
rendszeresen és bőven termő fajta.  

A ’Michelini’ fajta gyümölcse nagyméretű, 150 g átlagtömegű. Alakja gömbölyű, 
részaránytalan, csúcsa kissé bemélyedt. Héja gyengén, közepesen molyhos, fehér alapszínű, 
csíkozott piros fedőszín a gyümölcs 70–80%-át borítja (13. ábra). Húsa fehér, a mag körül 
piros, közepes szilárdságú, magvaváló, jó ízű. Az áruvá készítést közepesen tűri. Magja 
közepes nagyságú, gömbölyű. A szüreti szezon meghosszabbítására alkalmas. Közepes 
termőképességű, mivel rendszeresen kevés virágrügyet képez.  
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12. ábra 

A ’Champion’ fajta gyümölcse  
(Fotó: Szalay László) 

 

 
13. ábra 

A ’Michelini’ fajta gyümölcse  
(Fotó: Szalay László) 

 
A ’Red June’ fajta gyümölcse kicsi, átlagosan 70 g tömegű, gömb alakú, csúcsa kissé 

bemélyedt. Sárga alapszínén 80–90%-ban fénylő kárminpiros fedőszínnel bemosott (14. 
ábra). Húsa sárga, közepes szilárdságú, félig magvaváló, kellemes, savas ízű. Az áruvá 
készítést jól tűri. Magja közepes méretű, gömbölyű. 

 

 
14. ábra 

A ’Red June’ fajta gyümölcse  
(Fotó: Szalay László) 

 

 
15. ábra 

A ’Harko’ fajta gyümölcse  
(Fotó: Szalay László) 

 
A ’Harko’ fajta gyümölcse közepes méretű, átlagos tömege 110 g, szabályos gömb alakú, 

néha részaránytalan. Igen korán színesedik. 80–90%-ban élénkpirossal bemosott, 
márványozott fedőszínű (15. ábra). Húsa sárga, közepesen szilárd, éretten magvaváló, 
kellemes, harmonikus ízű. Magja közepesnél kisebb. Rendszeresen és bőven terem. Téli és 
tavaszi fagytűrése a hazánkban termesztett nektarinok között a legjobb. 

A ’Flavortop’ fajta gyümölcseinek átlagtömege 140 g, alakjuk gömbölyű, csúcsuk 
besüllyedt. Sárga alapszínükön 80–90%-os arányban fénylő kárminpiros, bemosott fedőszín 
alakul ki (16. ábra). A gyümölcsök húsa sárga, a mag körül kissé pirosas, kemény, 
magvaváló. Az áruvá készítést és a szállítást jól tűri. Magja közepes vagy nagyméretű, 
gömbölyű. Bőtermő, kiváló áruértékkel rendelkező fajta, de termeszthetőségét hazánkban a 
téli lehűlésekkel szembeni érzékenysége korlátozza.  
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16. ábra 

A ’Flavortop’ fajta gyümölcse  
(Fotó: Szabó Zoltán) 

 

 
17. ábra 

A ’Venus’ fajta gyümölcse  
(Fotó: Szalay László) 

 
A ’Venus’ fajta gyümölcse nagyméretű (160 g), megnyúlt, aszimmetrikus. Sárga alapon 

60–80%-ban fénylő piros fedőszín alakul ki. Sárga húsa lédús, kiváló harmonikus íz jellemzi 
(17. ábra). Magvaváló, nagy magja körül intenzív vörös elszíneződés alakul ki a húsban. 
Gyümölcsei az áruvá készítést jól tűrik, tárolásra alkalmasak. Megfelelő termőhelyen 
rendszeresen terem. Virágrügyei nagyon fagyérzékenyek, csak kiegyenlített klímájú, 
dombvidéki területekre való. 

A ’Caldesi 2000’ fajta gyümölcse nagyméretű, megnyúlt, gyakran részaránytalan. A 
gyümölcsök átlagos tömege 150-160 g. Alapszínük zöldes fehér színű, amelyen 80-90 %-ban 
élénk piros fedőszín alakul ki (18. ábra). Húsuk kemény, közepes ízű, félig magvaváló. A 
húsban gyakori a piros elszíneződés. Igen tetszetős külső megjelenésű gyümölcsei jól tűrik a 
gépi áruvá készítést. Virágrügyeinek fagyérzékenysége miatt biztonságos termőhelyre való.  

A ’Snow Queen’ fajta gyümölcse közepes méretű, enyhén megnyúlt gömb alakú. 
Világoszöld alapszínét 50-70 %-ban élénkpiros fedőszín borítja. Felületén fehér lenticellák 
vannak (19. ábra). Húsa fehér, közepesen kemény, lédús, magvaváló, kiváló ízű. Sarka vírusra 
fogékony, a vírus nagymértékben rontja a gyümölcsök tetszetősségét. Közepes 
termőképességű. 

 
18. ábra 

A ’Caldesi 2000’ fajta gyümölcse 
(Fotó: Szalay László) 

 
19. ábra 

A ’Snow Queen’ fajta gyümölcse 
(Fotó: Szalay László) 

 A ’Baladin’ (syn.: ’Troubador’) fajta gyümölcsei kisméretűek, gömb alakúak. Felületük 
gyengén molyhos, élénk sárga alapszínű, melyen a napos oldalon 50-60 %-ban márványozott, 
piros fedőszín alakul ki. A gyümölcsök húsa sárga, maghoz kötött (duránci), rugalmasan 
kemény (20. ábra). Konzervipari felhasználásra való fajta.  
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20. ábra 
A ’Baladin’ fajta gyümölcse 

(Fotó: Szalay László) 
 

 
21. ábra 

A ’Loadel’ fajta gyümölcsei szállításra készen 
(Fotó:www.google.hu/imgresq=Loadel&hl= 

hu&sa=G&gbv=2&tbm=isch&tbnid=RJQ05Myjl8sqG
M:&imgrefurl.) 

 
A ’Loadel’ fajta gyümölcse közepes méretű, szabályos gömb alakú. Felülete erősen 

molyhos, sárga színű, kismértékben piros fedőszín borítja (21. ábra). Húsa rugalmasan 
kemény, sárga színű, maghoz kötött (duránci). Konzervipari feldolgozásra való fajta.  

A ’Babygold 5’ fajta gyümölcse 140 g átlagtömegű, kissé lapított gömb alakú, csúcsa 
elgömbölyödött. Héja kissé molyhos. Sárga felületen 50–70%-ban intenzív piros, 
márványozott fedőszín alakul ki (22. ábra). Húsa narancssárga, maghoz kötött aromás, édes, 
közepes ízű. Rugalmasan kemény húsállományú. Magja középnagy. Rendszeresen és bőven 
terem. Konzervipari feldolgozásra való fajta.  

 
22. ábra 

A ’Babygold 5’ fajta gyümölcse 
(Fotó: Szabó Zoltán) 

 
24. ábra 

 
23. ábra 

A ’Babygold 6’ fajta gyümölcse 
(Fotó: Szabó Zoltán) 
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A ’Babygold 7’ fajta gyümölcse 
(Fotó: Szabó Zoltán) 

  
 

A ’Babygold 6’ fajta gyümölcse átlagosan 150 g tömegű, gömb alakú, csúcsa 
elgömbölyödött. Héja közepesen molyhos. Narancssárga alapon 30–50%-ban bordópiros 
fedőszín alakul ki. Húsa narancssárga, szilárd, duránci, édes, illatos, jó ízű (23. ábra). 
Rugalmasan kemény húsállományú. Magja középes méretű. Rendszeresen és bőven termő, 
konzervipari felhasználásra való fajta. Magyarországon az ipari őszibarackfajták közül ez 
terjedt el leginkább.  

A ’Babygold 7’ fajta gyümölcse 150 g átlagtömegű, kissé megnyúlt gömb alakú, 
bibepontja kiemelkedik. Héja kissé molyhos. Narancssárga alapszínén 50–70%-ban alakul ki 
piros, bemosott fedőszín (24. ábra). Húsa narancssárga, néha a mag körül piros, szilárd, 
duránci, édes ízű. Rugalmasan kemény húsállományú. Magja középes méretű. Rendszeresen 
terem, de nem a legbőtermőbb ipari fajta.  

 
D)  Az őszibarackfajták növekedési jellemzői 
 

Az őszibarack ültetvényekben a fajták koronahabitusának és faméretének változatossága 
sokkal kisebb, mint a többi gyümölcsfajnál. Ennek oka egyrészt, hogy a termesztett fajták 
döntő többsége a standard növekedési jellegű csoporthoz tartozik, természetes elágazási szöge 
45o körül van, a fajták között csak növekedési erélyben van eltérés. A másik ok, hogy az 
őszibarack ültetvényekben a fákat rendszeres és erős metszéssel alakítjuk és tartjuk fenn. A 
különböző növekedési erélyű fajtákra a 4. táblázatban láthatunk példákat. A termesztet fajták 
többsége a közepes növekedési erélyű fajták csoportjához tartozik. 
 

4. táblázat.   Őszibarackfajták csoportosítása növekedési erélyük szerint (1,2,3) 
gyenge közepes erős 

Nektár-H 
Redhaven Bianca 
 

Dixired 
Mariska 
Piroska 
Redhaven 
Regina 
Springtime 

Aranycsillag 
Champion 
Elberta 
Szegedi arany 

 
Az őszibarack fajon belül a többféle a koronahabitus és növekedési jelleg megtalálható, 

nemcsak a standard típus, de az árutermelő ültetvényekben ezekkel nem találkozunk.  
 
E)  Őszibarackfajták fagy- és télállósága 
 

Az őszibarackfajták termésbiztonságát alapvetően meghatározza fagy- és télállóságuk. A 
téli nyugalmi időszak során a fák leginkább fagyérzékeny részei a virágrügyek. Az áttelelő 
szervek fagyállósága folyamatosan változik. Ősszel, a fák téli nyugalmi állapotra való 
felkészülésének időszakában fokozatosan alakul ki, a tél második felében pedig fokozatosan 
szűnik meg. A virágrügyek fagyállóságát mesterséges fagyasztásos kísérletekkel határozzák 
meg a kutatók. Több éves mesterséges fagyasztásos kísérletek eredményei alapján három 
árufajta virágrügyeinek téli fagyállóság-változását mutatjuk be a 4. ábrán (4). A fagyállóság 
alakulásán kívül a fajta télállóságát az áttelelő szervek mélynyugalmának hossza, a virágrügy-
fejlődés üteme és a fás részek téli kiszáradási hajlama is meghatározza. A 5. táblázatban a fő 
árufajtákat fagy- és télállóságuk alapján csoportosítottuk.  
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5. táblázat.   Őszibarack árufajták csoportosítása fagy- és télállóságuk szerint 

(forrás: Szalay, 2008 /4/) 
fagyérzékeny, gyenge 
télállóságú 

közepes fagy- és télállóságú jó fagy- és télállóságú 

Caldesi 2000 
Flavortop 
Manon 
Michelini 
Red June 
Snow Queen 
Venus 

Babygold 5 
Babygold 6 
Babygold 7 
Baladin 
Cresthaven 
Early Redhaven 
Loadel 
Meystar 
Padana 
Redhaven 
Suncrest 

Champion 
Harko 
Piroska 

 
4. ábra.  Őszibarackfajták virágrügyeinek fagytűrési középértékei több éves vizsgálatok 

átlagai alapján 
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F)  Őszibarackfajták fogékonysága betegségekre 
 

Az őszibarack kórokozóira a termesztett fajták különböző mértékű fogékonyságot 
mutatnak. A betegségekkel szemben teljesen ellenálló fajták sajnos nincsenek sem a fő 
árufajták, sem a választékbővítő fajták között. A nemesítők dolgoznak a rezisztens fajták 
előállításán. A vírusos betegségek közül elsősorban a plum pox virus (PPV) fertőzi az 
őszibarackfákat. Ellene vegyszeres védekezési lehetőség nincs, csak a garantáltan vírusmentes 
oltványok telepítése és a vírust terjesztő vektorok folyamatos irtása jelent megoldást. A 
baktériumos és gombás ágelhalás, fapusztulás (gutaütés) komplex, több kórokozós betegség. 
Az őszibarackfákat elsősorban a Leucostoma cincta (Cytospora cincta) gomba fertőzi, de a 
Pseudomonas syringae pv. syringae baktériumot valamint más gomba és baktérium 
kórokozókat is kimutattak a fertőzött fákban. Az ágelhalás, fapusztulás fő kórokozói télen, 
sebeken át fertőznek, ezért a fő védekezési mód ellenük, hogy a téli nyugalmi időszak alatt 
nem végzünk metszési munkákat a fákon. A tavaszi kihajtás után a leveleket károsítja a 
Taphrina deformans gomba, és súlyos károkat okoz, ha nem védekezünk ellene. A lisztharmat 
a nyári időszakban fertőzi a lombot. Az 5. táblázatban adjuk meg a fejezetünkben részletesen 
tárgyalt árufajták érzékenységi fokozatait a különböző betegségekre. 

 
5. táblázat.  Őszibarackfajták fogékonysága vírusos, baktériumos és gombás 

betegségekre* 

Fajta vírusos betegség baktériumos és 
gombás 

ágelhalás, 
fapusztulás 

tafrinás 
levélfodrosod

ás 

lisztharmat 

Babygold 5 3 3 2 1 

Babygold 6 3 3 2 1 

Babygold 7 3 3 2 1 

Baladin 3 3 2 1 

Caldesi 2000 2 4 4 4 

Champion 5 1 2 1 

Cresthaven 3 3 2 1 

Early Redhaven 4 3 2 1 

Flavortop 2 4 5 4 

Harko 2 3 2 3 

Loadel 3 3 2 1 

Manon 2 3 2 1 

Meystar 2 3 2 1 

Michelini 2 3 3 1 

Padana 2 3 2 1 

Piroska 3 2 2 1 

Red June 2 3 3 3 

Redhaven 4 3 2 1 

Snow Queen 2 4 3 3 

Suncrest 3 3 2 1 

Venus 2 4 5 4 

Magyarázat: * 5 a legfogékonyabb, 1 a legkevésbé fogékony 
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Ellenőrző kérdések:  
 
1. Mióta folyik Magyarország területén őszibarack termesztés?  
2. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az őszibarackfajták kiválasztásánál egy 

korszerű ültetvényben?  
3. Csoportosítsa az őszibarack árufajtákat virágzási idejük szerint! 
4. Csoportosítsa az őszibarack árufajtákat érési idejük szerint! 
5. Milyen csoportokra oszthatók a friss fogyasztásra termesztett őszibarackfajták? 
6. Mely őszibarackfajtákat termesztjük konzervipari felhasználásra? 
7. Jellemezze az ’Early Redhaven’ fajtát a gyümölcsminőségi tulajdonságai alapján! 
8. Jellemezze az ’Piroska’ fajtát a gyümölcsminőségi tulajdonságai alapján! 
9. Jellemezze az ’Harko’ fajtát a gyümölcsminőségi tulajdonságai alapján!  
10.  Jellemezze az ’Snow Queen’ fajtát a gyümölcsminőségi tulajdonságai alapján! 
11.  Jellemezze az ’Babygold 6’ fajtát a gyümölcsminőségi tulajdonságai alapján! 
12. Csoportosítsa az őszibarack árufajtákat növekedési erélyük szerint! 
13. Csoportosítsa az őszibarack árufajtákat fagy- és télállóságuk szerint! 
14. A téli nyugalmi időszakban az őszibarackfák mely részei a legfagyérzékenyebbek? 
15. Hogyan változik az őszibarackfák virágrügyeinek fagyállósága a tél során?  
16. A fagyállóságon kívül milyen tulajdonságok határozzák meg az őszibarackfák 
télállóságát? 
17. Vannak-e teljesen rezisztens, betegség ellenálló őszibarackfajták? 
18. Csoportosítsa az őszibarack árufajtákat a baktériumos és gombás ágelhalásra való 

fogékonyságuk szerint!  
19. Mely árufajták a leginkább fogékonyak a vírusos betegségekre? 
20. Mely árufajták a leginkább fogékonyak a tafrinás levélfodrosodás betegségre? 
21. Mely árufajták a leginkább fogékonyak a lisztharmatra? 
 
Felhasznált és ajánlott irodalom:  
1: Szabó Z. 1997. Őszibarack. In: G. Tóth M. (szerk.) Gyümölcsészet. Primom Kiadó. Nyíregyháza. 163- 194. o. 
2: Szalay L. 2009. Őszibarack. In: Tóth M. (szerk.) Gyümölcsfaj- és fajtaismeret. Egyetemi jegyzet. BCE 

Gyümölcstermő Növények Tanszék. Budapest. 137-150. o. 
3: Timon B. 2004. Őszibarack. 5. kiadás. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 270 p. 
4. Szalay L. 2008. Development and cold hardiness of flower buds of stone fruits. In: Nyéki J., Soltész M., 

Szabó Z. Morphology, biology and fertility of flowers in temperate zone fruits. Akadémiai Kiadó. 
Budapest.  

 
 
 

1.8. Kajszi (Prunus armeniaca L. syn. Armeniaca vulgaris Lam.) 
 
Szalay László 
 
Tárgy: A tananyagelem célja a kajszi Magyarországon termesztett fő árufajtáinak bemutatása.  
 
Kulcsszavak: kajszi, virágzási idő, érési idő, gyümölcsminőség, felhasználási célok, 
növekedési jellemzők, fagy- és télállóság, betegség-fogékonyság 
 

A világ vezető kajszifajtáit áttekintve beszélhetünk tipikusan mediterrán illetve mérsékelt 
övi fajtákról. A mediterránban a rövid mélynyugalmú, alacsony hidegigényű, emellett erősen 
meleg és napfényigényes fajták termeszthetők. Ezekre jellemző a világos héj- és hússzín, a 
kevés fedőszín és az édes íz. Közülük kerülnek ki az aszalásra leginkább alkalmas fajták is. 
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Ezzel szemben a mérsékelt égövi területeken a nagyobb hidegigényű, hosszabb 
mélynyugalmú, jobb fagyállósággal rendelkező fajtákat tudjuk jól termeszteni. Ezek 
gyümölcsei többnyire sötétebb színűek, gyakran tetszetős, piros fedőszínnel borítottak, ízük a 
magasabb savtartalom miatt harmonikusabb, mint a mediterrán fajtáké.  

A kajszi nem őshonos hazánkban, eredeti géncentruma Kína területén található. A Kárpát-
medencében már 2000 éve foglalkoznak a kajszi termesztésével, az ország egyes tájegységein 
nagy hagyománya alakult ki. Több útvonalon, többféle kajszi genotípus került az idők 
folyamán a mai Magyarország területére, és ezek keveredésével egy sajátos fajtaválaszték jött 
létre. A hosszú időn át történő termesztés során kiszelektálódtak az itteni tájegységek 
környezeti adottságaihoz legjobban alkalmazkodott fajták, és ma ezek alkotják a 
fajtaválaszték gerincét. A XX. század első felében tudatos keresztezéses nemesítés is 
elkezdődött, és a mai napig folyik, több helyen is az országban. A nemesítési munka 
eredményeként az utóbbi évtizedek során sok új fajta került a termesztésbe.  

A termesztett fajták döntő többsége Magyarországon is, a többi kajszitermesztő országhoz 
hasonlóan, a helyi fajták közül kerül ki. A rossz ökológiai adaptációs képesség ugyanis 
nagyon megnehezíti a külföldi fajták honosítását és termesztésbe vonását. A Kárpát-medence 
területén, az évszázadokon át magról történő szaporítás során jellegzetes kajszi fajtakörök 
alakultak ki. A legelterjedtebbek és a legjobb gyümölcsminőségűek a Magyar kajszi 
fajtakörhöz sorolható típusok, változatok. Hazánk klímája alatt valóban kiváló aromájú, 
illatos, vonzó küllemű gyümölcsöket teremnek. A Korai piros és Kései rózsa fajtakörhöz 
tartozó változatoknak kevésbé értékes a gyümölcsük. A Kései rózsa csoporthoz tartozó fajták 
Magyarország klímájához jól alkalmazkodtak, fagytűrők, ezért biztonságosan termeszthetők, 
viszont nagyon vírusérzékenyek. Különleges gyümölcsminőséget képviselnek az Óriás, a 
Mandulakajszi és a Bíborkajszi fajtakörök fajtái. A 20. század elején, mikor még nem voltak 
nagyobb összefüggő ültetvények, ezeknek a fajtaköröknek számtalan változatával 
találkozhattunk a kertekben. A század második felében a kutatók minden fajtakörből 
kiemelték a legjobb fajtákat, ezeket szaporították nagy arányban tovább, és ezekből létesültek 
az ültetvények. Az 1960-as években 3-4 fajtára szűkült az ültetvények fajtahasználata, ami 
sem termesztési, sem piaci szempontból nem előnyös. Ezt felismerve több helyen is jelentős 
szelekciós és nemesítő munka kezdődött, melynek eredményei 15-20 év múlva érett be. Az 
ültetvényekben mi is a XX. század során tájszelekcióval kiemelt illetve nemesített fajták 
dominálnak. A legelterjedtebb fajták a magyar kajszi fajtakörhöz tartoznak (’Gönci magyar 
kajszi’, ’Magyar kajszi C.235). Ezen kívül elterjedt még a ’Ceglédi óriás’, a ’Pannónia’, a 
’Ceglédi bíborkajszi’ és a ’Mandulakajszi’. A honosítás első nagy eredménye a francia 
’Bergeron’ fajta termesztésbe vonása volt, fagytűrése miatt jelentős arányban telepítették. A 
hazai nemesítés új eredményei, amelyek a most termőre forduló ültetvényekben már 
számottevő arányban megtalálhatók, a ’Harmat’, a ’Korai zamatos’, a Cegédi Piroska’, a 
’Ceglédi kedves’ és a ’Ceglédi arany’. A legújabb hazai fajták, amelyeket most kezdenek a 
faiskolák forgalmazni, a ’Nyujtó Ferenc emléke’, a ’Ceglédi napsugár’, a ’Ceglédi gömbölyű, 
és a ’Ceglédi szilárd’. Az érési idő széthúzását és a fagyérzékenység problémáját nem sikerült 
a hazai fajtákkal teljes egészében megoldani, ezért a külföldi fajták honosításának továbbra is 
nagy jelentősége van. Ha bel- és külpiacokon versenyképes termesztést akarunk folytatni, 
szükségünk van új, jó minőségű korai és késői érésű fajtákra. Különösen a késői szezon 
fajtaválasztékának bővítésére van szükség. Aki kajszitermesztéssel foglalkozik, akkor jár el 
helyesen, ha saját termőhelyén kipróbálja az új fajtákat. A nagyobb területen történő telepítés 
előtt sok szempont szerint kell értékelni a fajták alkalmasságát. Nemcsak a termőképességet, 
érési időt és gyümölcsminőséget kell vizsgálni, hanem a környezeti alkalmazkodó képességet 
meghatározó tulajdonságokat is. A termesztés eredményességét ugyanis nagymértékben 
meghatározza a fajta áttelelő szerveinek fejlődési üteme, fagy- és téltűrő képessége, virágzási 
ideje, termékenyülési sajátosságai. Különös körültekintéssel kell eljárni a külföldről behozott 
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fajták esetében. Ezek termőhelyi alkalmasságának elbírálásához több éves vizsgálatokra van 
szükség. 

 
A kajszifajták kiválasztása során a következő szempontokat kell figyelembe venni:  

• Termőhelyi alkalmasság (fagy- és télállóság, hő- és fényigény, talajigény, vízigény) 
• Gyümölcsminőség (felhasználási célnak megfeleljen, piaci követelményeket 

kielégítése) 
• Érési idő (minél hosszabb szüreti időszakot biztosító fajtasort tudjunk telepíteni) 
• Virágzási idő (a fagyveszély megítélése, és az önmeddő fajtákhoz a megfelelő 

pollenadók kiválasztása miatt fontos) 
• Öntermékenyülési képesség, pollenadó igény 
• Termőképesség 
• Faméret és koronahabitus (a művelési rendszer megtervezéséhez) 
• Ellenálló-képesség kórokozókkal és kártevőkkel szemben  
•  

Az alábbiakban a kajszifajtákat következő szempontok szerint csoportosítva mutatjuk be:  
• A) Virágzási idő  
• B) Érési idő  
• C) Öntermékenyülés 
• D) Gyümölcsminőség, felhasználhatóság 
• E) Növekedési jellemzők 
• F) Fagy- és télállóság 
• G) Fogékonyság betegségekre  
 

L) A kajszi fő árufajtáinak virágzási idő szerinti csoportosítása 
 

 
A kajszifajták virágzási ideje nemcsak a fajtától függ, hanem a termőhelytől és az 

évjárattól is. A fajták virágzási idő sorrendje azonban állandó, ami alapján 3 virágzási idő 
csoportba sorolhatjuk a fajtákat (1. táblázat). A legkorábbi virágzású kajszifajták virágainak 
kinyílása Budapest környékén az utóbbi 15 év átlagában március 29-én kezdődött. Az 
évjáratok között azonban nagy különbségek voltak. 1996-ban, egy szokatlanul hideg tél után 
április 19-én kezdődött a virágzás, míg 2007-ben egy enyhe tél után már március 5-én 
kinyíltak az első virágok a Budapest környéki termőhelyeken. A Dunántúl dél-nyugati részén 
1-2 héttel korábban, Észak-Magyarországon 1-2 héttel később virágoznak a kajszifajták, mint 
Budapest környékén. A klíma melegedése miatt minden termőhelyen megfigyelhető a 
virágzási időszak fokozatos korábbra tolódása. A fajták között kisebbek a különbségek a 
virágzási időben, mint a termőhelyek és évjáratok között. A fajták kiválasztása során azért 
fontos ismernünk a virágzási időt, hogy az önmeddők számára megfelelő pollenadókat 
tudjunk kiválasztani, valamint azért is, hogy a virágzáskori fagykárokat mérsékelni tudjuk. 
Fagyveszélyesebb termőhelyekre inkább a késői virágzású fajtákat telepítsük.  
 

1. táblázat. Kajszifajták csoportosítása virágzási idejük szerint 
Korai Középidejű Késői 
Ceglédi óriás Ceglédi kedves Bergeron 
Harcot Ceglédi Piroska Ceglédi arany 
 Gönci magyar kajszi Mandulakajszi 
 Magyar kajszi C.235  
 Pannónia  
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B) A kajszi fő árufajtáinak csoportosítása érési idő szerint 
 

Magyarországon a fő árufajták érési ideje július első napjaiban kezdődik az 
ültetvényekben és július végéig tart (1. ábra). A szüreti szezon tehát mindössze 1 hónap, ami 
túlságosan rövid, és sem a piac, sem a szüreti munkacsúcs szempontjából nem kedvező. Hazai 
nemesítésből, illetve külföldről származó fajták között vannak már korábbi és későbbi érésű 
fajták is, amelyekkel a szüreti szezon 2 hónapra nyújtható. Ezekről a „Nemesítési módszerek 
és fajtaújdonságok” c. fejezetben lesz szó részletesen. Az 1. ábrán feltüntetett érési idők egy 
átlagos évjáratban, Budapest környéki termőhelyekre vonatkoznak. Az érési időt a környezeti 
tényezők jelentősen befolyásolják, ezért nagy különbségek lehetnek termőhelyek és évjáratok 
között. A fajták érési idő sorrendje azonban állandó. A rövid szüreti szezon ellenére az 
árufajtákat 3 érési idő csoportra szokás osztani. A korai érésűekhez tartozik a ’Ceglédi 
Piroska’ és a ’Ceglédi óriás’. A ’Bergeron’ fajta tekinthető késői érésűnek, a többi fajta pedig, 
amelyek a ’Gönci magyar kajszi’-val közel egy időben érnek, a középidejű érési csoporthoz 
tatoznak. 
 

dekád 
június július augusztus 

 
fajta 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ceglédi Piroska             
Ceglédi óriás          
Harcot          
Magyar kajszi C. 235          
Gönci magyar kajszi          
Pannónia             
Ceglédi arany             
Mandulakajszi             
Ceglédi kedves             
Bergeron            
 

1. ábra.   Kajszi árufajták érési ideje 
 
M) Kajszifajták öntermékenyülése 
 

A kajszifajták között vannak biztonságosan öntermékenyülők, amelyek pollenadó nélkül 
is jól teremnek, vannak teljesen önmeddők, amelyekhez feltétlenül pollenadó fajtákat kell 
telepíteni, és vannak részben öntermékenyülők is, amelyek bizonyos mértékű 
öntermékenyülési hajlammal rendelkeznek, de a biztonságos terméshozáshoz célszerű ezeket 
is pollenadóval együtt telepíteni. A kajszi önmeddőségének kialakításában, a Rosaceae 
családhoz tartozó többi fajhoz hasonlóan, a bibeszövetek egy speciális ribonukleáz enzimje és 
a pollenben kifejeződő S-haplotípus F-boksz fehérjéje vesz részt. A kajszi természetes 
élőhelyén, a vadon előforduló egyedek nagy része önmeddő. Így védekezik a faj a genetikai 
leromlás ellen. Az öntermékenyülési képesség a fent említett enzimet és fehérjét kódoló gének 
mutációjának eredménye. Ha a bibe szövete és a rá kerülő pollen eltérő S alléleket hordoznak, 
akkor a pollen akadálytalanul pollentömlőt fejleszt és létrejön a megtermékenyítés. Ha a 
haploid pollenszem S-allélja megegyezik a bibe szövetében kifejeződő két S-allél egyikével, 
akkor a megtermékenyítés nem jön létre. A pollentömlő ekkor is elkezd fejlődni, de a 
bibeszálban növekedése megáll, és nem éri el az embriózsákot. Önmeddő genotípusoknál a 
bibe és a pollen azonos S alléleket hordoz, míg az öntermékenyülőknél különbözőket. Az 
önmeddő fajtákat nem tudják olyan fajták megtermékenyíteni, amelyek velük azonos S 
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alléleket hordoznak, ezek a fajtapárok inkompatibilisek. Az önmeddőségnek és az 
inkompatibilitásnak a kajszinál tehát genetikai okai vannak. Inkompatibilis fajtapárok 
leginkább a közeli rokon fajták köréből kerülnek ki. Az óriás fajtakörön belül például a fajták 
inkompatibilisek egymással, nem alkalmasak egymás pollenadójának. A pollenadó fajták 
kiválasztásánál két fontos szempontot kell figyelembe venni. Nagyon fontos, hogy a 
pollenadó egy időben virágozzon a megporzandó fajtával, ezért az önmeddő fajták mellé 
azonos virágzási idő csoportból válasszunk pollenadókat. Az együttvirágzás azonban nem 
elegendő. Fontos, hogy a pollenadó ténylegesen meg tudja termékenyíteni a megporzandó 
fajtát, tehát kompatibilis legyen vele. Az árufajták öntermékenyülő képesség szerinti 
csoportosítása 2. táblázatban található. A ’Mandulakajszi’ mellé a ’Ceglédi arany’ és a 
’Bergeron’ fajták javasolhatók pollenadónak. A ’Ceglédi Piroska’ és a ’Ceglédi óriás’ 
fajtákhoz a ’Ceglédi bíborkajszi’-t, a ’Harcot’-hoz pedig a ’Harogem’ és a ’Harglow’ fajtákat 
telepíthetjük pollenadóként. 

 
2. táblázat.  Kajszifajták csoportosítása öntermékenyülő képességük szerint 
Öntermékenyülő 

 
Részben 

öntermékenyülő 
Önmeddő 

Bergeron Mandulakajszi Ceglédi óriás 
Ceglédi arany  Ceglédi Piroska 
Ceglédi kedves  Harcot 
Gönci magyar kajszi   
Magyar kajszi C.235   
Pannónia   

 
D)  Kajszi árufajták gyümölcsminősége és felhasználhatósága 
 

A kajszi gyümölcs minőségét és felhasználhatóságát egyrészt külső megjelenése, másrészt 
beltartalmi értékei határozzák meg. A fő árufajták gyümölcsjellemzőit a 3. táblázatban 
tüntettük föl. Ezután mindegyik fajtát színes fotóval és rövid jellemzéssel mutatjuk be (1, 2, 
3). 
 

3. táblázat.     Kajszi árufajták gyümölcsminőségi jellemzői 
Gyümölcs Fajta 

mérete alakja íze 
Felhasználás 

Ceglédi Piroska közepes gömb jó friss 

Ceglédi óriás igen nagy megnyúlt jó friss 

Harcot közepes tojásdad jó friss 

Magyar kajszi C.235 közepes gömb kiváló minden célra 

Gönci magyar kajszi közepes gömb kiváló minden célra 

Pannónia közepes gömb jó minden célra 

Ceglédi arany nagy gömb kiváló minden célra 

Mandulakajszi nagy igen 
megnyúlt 

jó friss, dzsem 

Ceglédi kedves közepes megnyúlt jó friss, befőtt 

Bergeron közepes megnyúlt jó friss, befőtt 
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A ’Ceglédi Piroska’ gömbölyű, 52 g átlagos tömegű gyümölcsöket nevel. A gyümölcsök 
felülete narancssárga színű, éretten erőteljes kárminpiros fedőszínnel. Húsa narancssárga 
színű, rostos. Íze teljes érésben jó, kissé savas. Magja csak részben válik el a hústól. Magbele 
édes. Elsősorban friss étkezési piacra termesztjük (2. ábra).  

 
2. ábra 

A ’Ceglédi Piroska’ fajta gyümölcse 
(Fotó: Szalay László) 

 

 
3. ábra 

A ’Ceglédi óriás’ fajta gyümölcse 
(Fotó: Szalay László) 

 
A ’Ceglédi óriás’ igen nagy méretű gyümölcsöket nevel. A gyümölcsök átlagos tömege 
korszerű technológiával elérheti a 100–120 g-ot is. A gyümölcsök alakja megnyúlt, oldalról 
lapított. Héjuk világos narancssárga színű, a napos oldalon piros fedőszínnel. Húsuk 
narancssárga, lédús, ízletes, magvaváló. Éréskor gyorsan puhul. Magbele édes. Főként friss 
piacra termesztjük (3. ábra).  

A ’Harcot’ gyümölcse közepes méretű, de korszerű technológiával, gyümölcsritkítással 
nagyra is tud nőni. A gyümölcsök alakja tojásdad, oldalról enyhén lapított. Húsa és héjának 
alapszíne narancssárga színű. Felületét 20-40%-ban bordópiros fedőszín borítja, nagyon 
tetszetős. Szilárd húsú, jól szállítható, közepesen lédús jó ízű. Magvaváló, magbele édes. Friss 
étkezési piacra termesztjük (4. ábra).  

A ’Magyar kajszi C.235’ fajta gyümölcsei gömbölyűek, közepes méretűek. A 
gyümölcsök héja narancssárga színű, a napos oldalon kárminpiros fedőszínnel. Húsuk 
narancssárga, lédús, finom rostú, kiváló ízű, magvaváló. Friss fogyasztásra és feldolgozásra is 
alkalmas. Kiváló lekvár és ivólé készíthető belőle (5. ábra). 

A ’Gönci magyar kajszi’ közepes méretű gyümölcsei gömbölyűek, oldalról kissé 
lapítottak. Héjuk narancssárga színű, a napos oldalon kismértékben kárminpiros fedőszínnel 
mosott. A gyümölcsök húsa narancssárga, lédús, finom rostú, nagyon jó ízű. Magvaváló, 
magbele kicsit kesernyés. Gyümölcsei minden irányú felhasználásra alkalmasak, kiváló 
minőségűek, a piacon igen keresettek. Kiváló lekvár, ivólé, befőtt és pálinka készíthető belőle 
(6. ábra). 
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4. ábra 

A ’Harcot’ fajta gyümölcse 
(Fotó: Szalay László) 

 

 
5. ábra 

A ’Magyar kajszi C.235’ fajta gyümölcse 
(Fotó: Szalay László) 

 
 

 
6. ábra 

A ’Gönci magyar kajszi’ fajta gyümölcse 
(Fotó: Szalay László) 

 

 
7. ábra 

A ’Pannónia’ fajta gyümölcse 
(Fotó: Szalay László) 

 
A ’Pannónia’ közepes méretű, 40-45 g átlagos tömegű gyümölcsöket nevel. A 

gyümölcsök gömb alakúak, héjuk narancssárga színű, sima felületű. A napos oldalon 
kárminpiros fedőszín alakul ki. Húsuk világos narancsszínű, finom rostú, magvaváló, jó ízű. 
A gyümölcsök ízét karakteressé teszi a magas savtartalom. Friss fogyasztásra és feldolgozásra 
is alkalmas (7. ábra). 

A ’Ceglédi arany’ fajta gyümölcsei nagyméretűek, gömb alakúak. A gyümölcsök 
aranysárga alapszínén a napos oldalon kárminpiros fedőszín alakul ki. Húsuk narancssárga 
színű, kemény, lédús, éretten nagyon jó ízű, magvaváló. Friss fogyasztásra és feldolgozásra is 
alkalmas. Kiváló minőségű befőtt készíthető belőle (8. ábra). 
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8. ábra 
A ’Ceglédi arany’ fajta gyümölcse 

(Fotó: Szalay László) 
 

9. ábra 
A ’Mandulakajszi’ fajta gyümölcse 

(Fotó: Szalay László) 
 

 

 
10. ábra 

A ’Ceglédi kedves’ fajta gyümölcse 
(Fotó: Szalay László) 

 
11. ábra 

A ’Bergeron’ fajta gyümölcse 
(Fotó: Szalay László) 

 
 
A ’Mandulakajszi’ nagy méretű gyümölcsöket nevel. A gyümölcsök erősen megnyúltak, 

oldalról lapítottak, mandula alakúak. Erről kapta a nevét a fajta. A gyümölcsök világos 
narancssárga héja a napos oldalon piros fedőszínnel borított. Húsa világos narancssárga színű, 
közepesen kemény, lédús, ízletes. Magvaváló, magbele édes. Különleges gyümölcsminőséget 
képvisel a piacon. Elsősorban friss fogyasztásra termesztjük, de az érett gyümölcseiből kiváló 
dzsem is készíthető (9. ábra). 

A ’Ceglédi kedves’ gyümölcsei kissé megnyúlt gömb alakúak, oldalról lapítottak, 
közepes méretűek. A gyümölcsök felülete világos narancssárga színű, kárminpiros mosott 
fedőszínnel. Húsuk világos narancssárga, szilárd, nem túl lédús, magvaváló. Friss 
fogyasztásra és feldolgozásra is alkalmas (10. ábra). 

A ’Bergeron’ fajta gyümölcsei közepes méretűek, kúpos gömb, tojásdad alakúak. Héjuk 
narancssárga színű, a napos oldalon kiterjedt kárminpiros fedőszínnel borított, sötétvörössel 
pontozott. Húsuk narancssárga, kemény, teljesen érett állapotban jó ízű. Az átlagosnál 
magasabb savtartalmú, ami a feldolgozásnál előnyös. Magvaváló, magbele édes. Friss 
fogyasztásra és befőtt készítésére, esetleg dzsem készítésére is alkalmas (11. ábra).  
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E) Kajszi árufajták csoportosítása növekedési jellemzőik szerint 
 

A kajszifajták növekedési jellemzői genetikailag meghatározott, öröklött tulajdonságoktól 
függnek. Ezeknek a tulajdonságoknak a tényleges kifejeződését a környezeti tényezők is 
befolyásolják. A fajta koronahabitusát, faméretét, növekedési jellemzőit a művelési rendszer 
megtervezéséhez, a sor- és tőtávolság meghatározásához már az ültetvény tervezése során 
ismernünk kell. A működő ültetvényben pedig ezek a tulajdonságok határozzák meg a fajta 
fitotechnikai igényeit. A 4. táblázatban a fajták növekedési jellemzőit 3 paraméterrel 
jellemezzük (faméret, faalak, ágrendszer). A fajták termőképességét, ami az ültetvény 
gazdaságosságát alapvetően meghatározza, szintén ebben a táblázatban tüntettük föl. 
Korszerű, intenzív ültetvényekben kisméretű, gyorsan termőre forduló fák nevelésére 
törekszünk. A korszerű művelési rendszerekhez tehát a kis és közepes faméretű fajták a 
leginkább alkalmasak. A fa méretét természetesen az alany, a termőhely környezeti adottságai 
és a metszés erőssége is befolyásolják. A kajszifajtákat a faalak, koronahabitus szempontjából 
3 csoportra oszthatjuk. A korona habitusát a vázágak hajlékonysága és természetes elágazási 
szöge határozza meg. Természetes elágazási szög alatt az oldalelágazásoknak a központi 
tengellyel (függőlegessel) bezárt szögét értjük. Azok a fajták, amelyeknél ez a szög kicsi, 
szűk hegyes szögben ágaznak el az oldalelágazások, feltörő habitusú koronát nevelnek. Ilyen 
például a ’Mandulakajszi’. Szétnyíló, más néven standard habitusú koronát nevelnek azok a 
fajták, amelyek természetes elágazási szöge 45o körül van. Ezek a fajták, például a ’Gönci 
magyar kajszi’, a legalkalmasabbak a kompakt váza faalak kialakítására. Lehajló habitusú 
koronát nevelnek azok a fajták, amelyek természetes elágazási szöge nagy, közel derékszögű. 
A fejezetünkben tárgyalt árufajták közül ilyenek a ’Ceglédi Piroska’, a ’Pannónia’ és a 
’Ceglédi kedves’. Ezek kiválóan alkalmasak a Papp-féle ernyőkorona kialakításához, ha 
szilva törzsre 180 cm magasságban koronába szemzett oltványokat telepítünk.  

 
4. táblázat.     Kajszi árufajták terméshozási és növekedési jellemzői 

Fa Fajta Termő-
képesség mérete alakja ágrendszere 

Ceglédi Piroska jó kicsi lehajló sűrű 

Ceglédi óriás közepes közepes szétnyíló közepesen sűrű 

Harcot jó közepes szétnyíló sűrű 

Magyar kajszi C.235 jó közepes szétnyíló közepesen sűrű 

Gönci magyar kajszi kiváló közepes szétnyíló közepesen sűrű 

Pannónia jó kicsi lehajló sűrű 

Ceglédi arany kiváló nagy feltörő ritka 

Mandulakajszi jó közepes feltörő ritka 

Ceglédi kedves kiváló közepes lehajló sűrű 

Bergeron kiváló közepes feltörő sűrű 

 
F) Kajszi árufajták fagy- és télállósága 
 

Mivel hazánk a kajszi gazdaságos termeszthetőségének északi határa közelében fekszik, a 
fajták termésbiztonságát alapvetően meghatározza fagy- és télállóságuk. A téli nyugalmi 
időszak során a fák leginkább fagyérzékeny részei a virágrügyek. A hajtásrügyek általában 4-
5 oC-al alacsonyabb hőmérsékleten károsodnak, mint a virágrügyek, a fás részek pedig még 
alacsonyabb hőmérsékleteket is kibírnak. Ha tehát egy adott fajta fagyállóságát kívánjuk 
meghatározni, akkor a virágrügyek, mint leggyengébb láncszemek fagyállóságát kell 
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vizsgálnunk. Az áttelelő szervek fagyállósága folyamatosan változik. Ősszel, a fák téli 
nyugalmi állapotra való felkészülésének időszakában fokozatosan alakul ki, a tél második 
felében pedig fokozatosan szűnik meg. A virágrügyek fagyállóságát, a fajták közötti 
különbségeket a fagykárok szabadföldi felvételezésével, valamint mesterséges fagyasztásos 
kísérletekkel tudjuk meghatározni (4). Több éves mesterséges fagyasztásos kísérletek 
eredményei alapján három árufajta virágrügyeinek téli fagyállóság-változását mutatjuk be a 
12. ábrán (5). A fagyállóság alakulásán kívül a fajta télállóságát az áttelelő szervek 
mélynyugalmának hossza, a virágrügy-fejlődés üteme és a fás részek téli kiszáradási hajlama 
is meghatározza. Az 5. táblázatban a fő kajszi árufajtákat fagy- és télállóságuk alapján 
csoportosítottuk.  
 

5. táblázat.    Kajszi árufajták csoportosítása fagy- és télállóságuk szerint 
fagyérzékeny, gyenge 

télállóságú 
közepes fagy- és 

télállóságú 
jó fagy- és télállóságú 

Cegléd óriás Ceglédi kedves Bergeron 
 Ceglédi Piroska Ceglédi arany 
 Gönci magyar kajszi Mandulakajszi 
 Harcot  
 Magyar kajszi C.235  
 Pannónia  
 

 
12. ábra. Kajszifajták virágrügyeinek fagytűrési középértékei (LT50) a téli nyugalmi 

időszakban, több év átlagában, mesterséges fagyasztásos kísérletek eredményei alapján 
 
G) Kajszi árufajták fogékonysága betegségekre 
 

A kajszifákat sokféle betegség veszélyezteti, amelyek kórokozóira a termesztett fajták 
különböző mértékű fogékonyságot mutatnak. A betegségekkel szemben teljesen ellenálló 
(rezisztens) fajták sajnos nincsenek sem a fő árufajták, sem a választékbővítő fajták között. A 
nemesítők dolgoznak a rezisztens kajszifajták előállításán, és remélhetőleg a jövőben egyre 
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több ilyen fajta kerülhet majd a termesztésbe. A 6. táblázatban adjuk meg a fejezetünkben 
részletesen tárgyalt árufajták érzékenységi fokozatait a különböző betegségekre. A vírusos 
betegségek közül elsősorban a plum pox virus (PPV) fertőzi a kajszit. Ellene vegyszeres 
védekezési lehetőség nincs, csak a garantáltan vírusmentes oltványok telepítése és a vírust 
terjesztő vektorok folyamatos irtása jelent megoldást. A baktériumos és gombás ágelhalás, 
fapusztulás (gutaütés) egy komplex betegség, ami azt jelenti, hogy több kórokozója is van. 
Ezek közül a legfontosabbak a Pseudomonas syringae pv. syringae baktérium, a Leucostoma 
cincta (Cytospora cincta) gomba, és az European Stone Fruit Yellows fitoplazma. Ezeken 
kívül még más baktériumok és gombák is kimutathatók az elhalt fák szöveteiből. Az 
ágelhalás, fapusztulás fő kórokozói télen, sebeken át fertőznek, ezért a fő védekezési mód 
ellenük, hogy a téli nyugalmi időszak alatt nem végzünk metszési munkákat a kajszifákon. A 
kajszit három monilínia faj fertőzi. A Monilinia laxa a virágzási időszakban a virágszerveken 
keresztül fertőz, majd tovább terjed a vegetatív szervekbe is. A Monilinia fructigena és a 
Monilinia fructicola a gyümölcsöket károsítja. A leveleket károsító gombás betegségek közül 
az apiognomóniás levélfoltosság a legveszélyesebb a kajszinál. Ezt az Apiognomonia 
erythrostoma nevű gomba okozza. 

 
6. táblázat.      Kajszifajták fogékonysága vírusos, baktériumos és gombás betegségekre* 

 

Fajta 

vírusos betegség baktériumos és 
gombás 

ágelhalás, 
fapusztulás 

monilíniás 
betegség 

apiognomóniás 
betegség 

Ceglédi Piroska 3 3 4 1 

Ceglédi óriás 3 4 4 4 

Harcot 1 3 4 3 

Magyar kajszi C.235 3 3 2 1 

Gönci magyar kajszi 3 3 2 1 

Pannónia 4 3 3 4 

Ceglédi arany 2 2 3 4 

Mandulakajszi 4 4 4 4 

Ceglédi kedves 3 3 2 3 

Bergeron 4 3 3 4 

* 5 a legfogékonyabb, 1 a legkevésbé fogékony 
 
Ellenőrző kérdések:  
 
10. Hol van a kajszi eredeti géncentruma?  
11. Miért nem tudunk Magyarországon mediterrán kajszifajtákat termeszteni?   
12. Hogyan alakultak ki a Kárpát-medence jellegzetes kajszifajtái? 
13. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a kajszifajták kiválasztásnál?  
14. Mitől függ a kajszifajták virágzási ideje?  
15. Csoportosítsa a kajszifajtákat virágzási idejük szerint! 
16. Mikor kezdődik, és meddig tart a fő kajszi árufajták szüreti időszaka Magyarországon?  
17. Csoportosítsa a kajszifajtákat érési idejük szerint! 
9.  Az óriás kajszi fajtakör fajtái miért nem alkalmasak egymás pollenadójának?  
10. Soroljon föl 2 öntermékenyülő és 2 önmeddő kajszifajtát! 
11. Kell-e a ’Mandulakajszi’ mellé pollenadó fajtát telepíteni?  
12. Ajánljon pollenadó fajtákat a ’Ceglédi Piroska’ és a ’Ceglédi óriás’ fajtákhoz! 



 116 

13. Milyen paraméterek határozzák meg a kajszifajták gyümölcsminőségét és piaci értékét? 
14. Jellemezze a korai érési időszak kajszifajtáinak gyümölcsminőségét! 
15. Jellemezze a középidejű érési időszak kajszifajtáinak gyümölcsminőségét! 
16. Jellemezze a késői érési időszak kajszifajtáinak gyümölcsminőségét! 
17. Csoportosítsa a kajszi árufajtákat felhasználhatóságuk szerint!  
18. Csoportosítsa a kajszi árufajtákat koronahabitus és növekedési erély szerint! 
19. Milyen faalak kialakításához a legalkalmasabbak a lehajló ágrendszerű kajszifajták? 
20. Csoportosítsa a kajszi árufajtákat fagy- és télállóságuk szerint! 
21. A téli nyugalmi időszakban a kajszifák melyik részei a legfagyérzékenyebbek? 
22. Hogyan változik a kajszifák áttelelő szerveinek fagyállósága a tél során? 
23. Mik a kajszi fő betegségei? Vannak-e betegség-ellenálló fajták? 
 
Felhasznált és ajánlott irodalom:  
1. Mády R., Szalay L. 2003. Kajszifajták. In: Pénzes B., Szalay L. (szerk.) Kajszi. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 

85-126. o. 
2. Szabó Z., Szalay L. 2001. Kajszi. In: G. Tóth M. (szerk.) Gyümölcsészet. Primom Kiadó. Nyíregyháza. 198- 

215. o. 
3. Szalay L. 2009. Kajszi. In: Tóth M. (szerk.) Gyümölcsfaj- és fajtaismeret. Egyetemi jegyzet. BCE 

Gyümölcstermő Növények Tanszék. Budapest. 127-136. o. 
4. Szalay L. 2003. A kajszi ökológiai igényei. In: Pénzes B., Szalay L. (szerk.) Kajszi. Mezőgazda Kiadó. 

Budapest. 41-52. o. 
5. Szalay L. 2008. Development and cold hardiness of flower buds of stone fruits. In: Nyéki J., Soltész M., 

Szabó Z. Morphology, biology and fertility of flowers in temperate zone fruits. Akadémiai Kiadó. 
Budapest.  

6. Szalay L., Mády R., Nagy Á. 2005. Kajszi fajtahasználat Magyarországon. Kertgazdaság. 37(3):36-48. 
 

 
 

1.9. Szilva (Prunus domestica L. – házi szilva; Prunus italica convar. claudiana Poiret – 
ringló) 
 
Kovács Szilvia 
 
Tárgy: A szilva magyarországi fajtahasználatának bemutatása, a termesztett fajták értékelése 
érési idő, gyümölcs és áruérték, termőképesség, termékenyülési sajátosságok, növekedési 
jellemzők, ellenállóképesség, valamint ökológiai igény alapján. 
 
Kulcsszavak: szilva, érési idő, gyümölcsminőség, felhasználási cél, termőképesség, 
termékenyülés, növekedési jellemzők, ellenállóképesség, ökológiai igény. 
 

A szilva termesztésének Magyarországon évszázados hagyományi vannak. Klimatikus 
adottságaink az európai csoportba tartozó szilvák termesztésének kedveznek, 
fajtahasználatunk is ennek megfelelően alakult. Hazánkban legnagyobb arányban a nagyfokú 
ökológiai toleranciával rendelkező házi szilvához (Prunus domestica L.) tartozó fajtákat 
termesztjük. A termőhellyel szemben igényesebb ringlók (Prunus italica convar. claudiana 
Poiret) termesztésben betöltött szerepe kisebb. A termesztett ringló fajták ('Althann ringló', 
'Sermina') termőterülete az utóbbi két évtizedben csökkenő tendenciát mutat.  

Hazai fajtaszerkezetünk folyamatosan változik. A 'Besztercei szilva' termesztésének 
hagyománya van, de szilvahimlőre való fogékonysága miatt termőterülete az utóbbi 
évtizedekben rohamosan csökkent. A 'Stanley' az 1970-es évek elején jelent meg 
ültetvényeinkben. A termelők és a fogyasztók körében a ’80-as évek elejétől váltak kedveltté 
a szerbiai Čačakból származó szilvák ('Cacanska lepotica', 'Cacanska rana', 'Cacanska rodna'), 
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valamint az amerikai illetve angol származású 'Bluefre' és 'President'. Az utóbbi tizenöt évben 
legnagyobb arányban a 'Cacanska lepotica' fajtát telepítették, de még mindig szívesen ültetik a 
'Stanley' és a 'Besztercei' fajtákat. Ültetvényeinkben megjelentek és vélhetően egyre nagyobb 
szerepet fognak játszani a sharka vírussal szemben ellenállóbb, nagy termőképességű, 
gyakran öntermékeny német, szerb, román szilvafajták (pl. ’Jojo’, ’Valjevka’, Top-sorozat). 

A japán típusú szilvák termesztéséről Magyarországon már közel két évtizedes 
tapasztalattal rendelkezünk. A termőhelyre, termesztési körülményekre igényes fajták 
termőterülete nálunk nem jelentős.    

A Nemzeti Fajtajegyzékben jelenleg 20 államilag elismert európai és 3 japán típusú 
szilvafajta található. A fajták származása változatos: a 3 magyar fajta mellett német, szerb, 
cseh, francia, román, angol, olasz és az Egyesült Államokból származó szilvafajta található 
meg.  

 
Fajtával szemben támasztott követelmények: 

• felhasználási célnak megfelelő gyümölcs- és áruérték (méret; alak; magvaválóság; héj- 
és hússzín; húskeménység; cukor- és sav-tartalom; íz; tárolhatóság), 

• érési idő (kedvezőbb a korai vagy késői), 
• felhasználási céltól függően koncentrált (üzemi termesztés) vagy elhúzódó (házikerti 

termesztés) érés, gyümölcsminőség megőrzése a fán,  
• jó ön- és szabadtermékenyülés, 
• korai termőrefordulás, 
• nagy termőképesség, rendszeres terméshozás, 
• középerős növekedési erély, közepesen sűrű jól alakítható korona, 
• gépi betakarításra való alkalmasság,  
• jó ökológiai alkalmazkodás (fagy- és szárazságtűrés),  
• betegségekkel szembeni ellenállóság (szilvahimlő: Plum pox potyvirus; szilva 

monilíniás betegsége: Monilinia laxa, M. fructigena, M. fructicola; szilva 
poliszigminás betegsége: Polystigma rubru; szilvarozsda:Tranzschelia pruni-spinosae, 
T. discolor). 

 
Fajtaválasztás szempontjai: 

A) Érési idő  
B) Gyümölcs- és áruérték  
C) Termőképesség  
D) Termékenyülési sajátosságok  
E) Növekedési jellemzők  
F) Kórokozókkal szembeni ellenállóképesség  
G) Ökológiai igény  

 
A „Szilva” című fejezetben a fajták értékeléséhez 1-12. irodalmakat dolgoztuk fel. 
 
A) Érési idő  

A hazánkban termesztett szilvafajták érési szezonja csaknem 3 hónapot fog át (1. 
ábra). A fajták érési ideje június legvégén-július első hetében kezdődik. Legkorábban érő 
fajta a 'Ruth Gerstetter', az érési sort pedig a 'President' zárja szeptember közepén. A szüreti 
időpontban évjáratonként akár 10-14 nap eltérés is lehet. A fajták érése többnyire 7-10 (14) 
napig tart. Leggyorsabb éréslefutású a fajtaszortimentben a 'Cacanska rana', elhúzódó érésű a 
'Monfort', a 'Utility' és a 'Debreceni muskotály'.  

Az 1. ábrán jól látható, hogy a fajták jelentős része augusztus közepétől szeptember 
elejéig érik. A termesztők gyakran szembesülnek ebben az időszakban értékesítési 



 118 

problémákkal, mely főként abból adódik, hogy az idősebb ültetvényekben a 'Cacanska rodna', 
'Stanley', 'Blufre' és a 'Besztercei szilva' klónok ('Besztercei Bt.2'; 'Besztercei Bt. 398'; 
'Besztercei Nm. 122'; 'Besztercei Nm. 150') a meghatározók. A fiatal ültetvényekben ezért 
már a korábbi érésű, megbízható termőképességű, nagyobb gyümölcsű, de sajnos közepes 
gyümölcsminőségű 'Cacanska lepotica' fajtát ültették, melyet azonban a piac kevésbé szívesen 
fogadott.  

Friss piacra jelenleg a korai (július eleje-vége), nagy gyümölcsű, valamint a kései, 
nagy gyümölcsű, magasabb szárazanyag-tartalmú, kemény húsállományú, jól tárolható fajták 
választása indokolt. A gyümölcsök tárolásával a fogyasztási idő 3-4 héttel is 
meghosszabbítható. Ipari feldolgozásra a legjobb áruértékű fajták jelenleg is a szilva fő érési 
időszakában (augusztus közepe-szeptember eleje) érnek. 

 

Hónap június július augusztus szeptember 

Fajta                        dekád 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Ruth Gerstetter             
Cacanska rana             
Sermina             
Silvia             

Monfort             
Utility             

Cacanska lepotica             
Althann ringló             
Cacanska rodna             
Zöld ringló             
Korai Besztercei             
Tuleu gras             
Stanley             

Valjevka             
Empress             
Bluefre             
Ageni             
Besztercei klónok             
Debreceni muskotály             
President             

 
 

1. ábra. Szilvafajták érési ideje 
 
 

B) Gyümölcs- és áruérték 
A Prunus domestica fajon belül a gyümölcsök héjszínében és méretében nagy a 

változékonyság. Az házi szilvák többsége megnyúlt alakú, lilás vagy kékes héjszínű, 
középnagy méretű, erősen hamvas gyümölcsöket terem. A ringlók gyümölcse többnyire 
gömbölyű, héjszínük és méretük változó.  

Az értékesítés szempontjából fontos a gyümölcstömeg mellett a termések átmérőjének 
ismerete, hiszen a kereskedelemben a kívánatos gyümölcsméretet leginkább átmérőben adják 
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meg. Ezért az 1. táblázatban az adott gyümölcstömeg kategóriához tartozó átmérő értékeket 
is feltüntettük. Az igen nagy (45 g <) gyümölcsöket termő fajták gyümölcsátmérője 
meghaladhatja a 40 mm-t, de a középnagy-nagy gyümölcsű fajták is elérhetik a szabványban 
előírt 30-35 mm-es átmérőt. A kis gyümölcsű fajták gyümölcsátmérője 28-30 mm körül van. 

 Az értékesítési lehetőségeket jelentősen befolyásolja a gyümölcsök mérete. A 
gyümölcsméret jelentősen függ a terméssel való berakódottságtól, a termesztés 
körülményeitől. „Jó szilvatermő években”, ritkítás hiányában, valamint hiányos öntözés és 
tápanyagellátás mellett néhány fajta gyümölcse látványosan elaprósodhat ('Silvia', 'Cacanska 
rodna', 'Stanley', 'Blufre', 'President').  

 Az igen nagy-nagy gyümölcsű fajták és a ringlók elsősorban friss gyümölcsként 
értékesülnek. A kis termésű szilvafajtákat (különösen ha kiemelkedő beltartalmi értékekkel 
rendelkeznek) az ipar dolgozza fel rendkívül sokoldalúan. A középnagy-nagy gyümölcsű 
fajták friss fogyasztásra és feldolgozásra is alkalmasak, küllemüktől, beltartalmi mutatóiktól 
függően.  

 
1. táblázat. Szilvafajták csoportosítása gyümölcsméretük alapján 

 
Gyümölcsméret 

kicsi 
(< 25 g), 

(Ø < 30 mm) 

középnagy 
(25-35 g) 

(Ø 30-35 mm) 

nagy 
(35-45 g) 

(Ø 35-40 mm) 

nagyon nagy 
(45 g <) 

(Ø 40 mm <) 
Besztercei klónok  
Cacanska rodna* 
Korai Besztercei 
Zöld ringló  

Ageni 
Althann ringló* 
Bluefre* 
Cacanska lepotica 
Cacanska rodna* 
Debreceni muskotály  
Monfort  
Ruth Gerstetter 
Silvia* 
Stanley* 
Tuleu gras  
Valjevka  

Althann ringló* 
Cacanska rana  
President* 
Silvia*  
Stanley* 
 

Bluefre* 
Empress  
President* 
Sermina  
Utility 
 

 *Évjárattól függő termésméretű fajták. 
 

A szilvafajták gyümölcseinek héjszíne (2. táblázat) a lila és a kék különböző 
árnyalata, de ismert sárgás héjszínű fajta is ('Zöld ringló'). A lila csoporton belül is számos 
színváltozat ismert: rózsaszínes lila termései vannak az 'Althann ringlónak'; liláspiros a 
'Sermina'; vöröseslila az 'Ageni'; sötétlila a 'Debreceni muskotály' és a 'President'; lilásbordó a 
'Utility'. A különböző gyümölcshéj-színeket az 1-4. ábrákon szemléltetjük. 

 

2. táblázat. Szilvafajták csoportosítása a gyümölcshéj színe alapján 
 

Gyümölcshéj színe 
lila liláskék kék zöldessárga 
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Ageni 
Althann ringló 
Debreceni muskotály 
President 
Sermina 
Utility 

Cacanska rana 
Cacanska rodna 
Empress 
Monfort 
Ruth Gerstetter 
Silvia 
Tuleu gras 

Besztercei szilva 
Bluefre 
Cacanska lepotica 
Korai Besztercei 
Stanley 
Valjevka 

Zöld ringló 

 

 
1. ábra. Lila terméshéjú 'Ageni'  

(Fotó: Kovács Szilvia) 

 
2. ábra. Liláskék terméshéjú 'Cacanska rodna' 

(Fotó: Kovács Szilvia) 
 

 
3. ábra. Kék héjszínű 'Valjevka' 

(Fotó: Kovács Szilvia) 

 
4. ábra. Zöldessárga héjszínű 'Zöld ringló' 

(Fotó: Kovács Szilvia) 
 

A termesztésben lévő szilvafajták gyümölcsalakja a gömb alakútól a megnyúltig 
változik. A ringlók gyümölcse gömbölyű, vagy lapított gömb alakú: gömbölyű 'Sermina' és a 
'Zöld ringló' gyümölcse (5. ábra); lapított gömb az 'Althann ringló'-é. A házi szilvák termései 
többé- kevésbé megnyúltak: elliptikus - pl. 'Empress'; tojásdad - pl. 'Stanley'; fordított 
tojásdad - pl. 'President'. A 'Bluefre’ kissé megnyúlt termései jellegzetesen részaránytalanok 
(6. ábra). A 'Cacanska lepotica’, a 'Ruth Gerstetter', a 'Utility' és a 'Debreceni muskotály' 
kissé megnyúlt gyümölcsei lekerekítettek (7. ábra). Megnyúlt, kissé nyakas gyümölcsöket 
terem a 'Stanley’, az 'Ageni',  a 'Monfort' és a 'Valjevka' (8. ábra).  
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5. ábra. Gömbölyű gyümölcsű 'Sermina' 

(Fotó: Kovács Szilvia) 

 
7. ábra. Megnyúlt, lekerekített 

gyümölcsű 'Debreceni muskotály' 
(Fotó: Kovács Szilvia) 

 

 
6. ábra. Részaránytalan gyümölcsű 'Bluefre' 

(Fotó: Kovács Szilvia) 

 
8. ábra. Kissé nyakas gyümölcsű 

'Monfort' 
(Fotó: Kovács Szilvia) 

 
A szilvafajták többségének húsa magvaváló, mely előnyös a friss fogyasztás és a 

feldolgozás szempontjából is. Kivételt képez a 'Stanley' és a 'Debreceni muskotály', 
melyeknek gyümölcsei csak éretten magvaválók, a 'Utility' és a 'Monfort' félig magvaváló, az 
'Ageni' pedig csaknem teljesen maghoz kötött. A 'Cacanska lepotica' és a 'Cacanska rana' 
gyümölcshúsában a mag körül a friss fogyasztást és a feldolgozást is zavaró mézgakiválás 
fordulhat elő.  
 A gyümölcsök íze minden felhasználási szempontból lényeges.  Jó termésbiztonságú, 
de közepes ízű fajtákat (3. táblázat) csak akkor érdemes választani, ha az adott időszakban 
jobb áruértékű nem érik. Az utolsóként érő 'President' gyümölcsei például jól értékesíthetők 
(különösen néhány hét tárolás után), de a túlzott telepítéseknek köszönhetően a 'Cacanska 
lepotica' terméseinek eladása már sokkal nehézkesebb. Bár érési idejében jobb 
gyümölcsminőségű fajta nem érik, a nagy mennyiségű, közepes ízű gyümölcsöt a 
feldolgozóipar nem szívesen vásárolja.  
 

3. táblázat. Szilvafajták csoportosítása a gyümölcsök íze szerint 
 

Íz 
Sajátos íz, aroma Kellemes édes-

savas 
Közepes íz 

Ageni  
Besztercei szilva  
Debreceni muskotály    
Korai Besztercei 

Althann ringló 
Bluefre (éretten) 
Cacanska rana 
Cacanska rodna 

Cacanska lepotica 
President 
Silvia 
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Sermina 
Tuleu gras 
Zöld ringló 
 

Empress 
Stanley (éretten) 
Monfort 
Ruth Gerstetter 
Valjevka 
Utility 

 
A szilva rendkívül sokoldalúan felhasználható (4. táblázat), kiemelkedő 

táplálkozásbiológiai értékű gyümölcsfajunk. Hazai friss piacra főként a korai és a késői érésű, 
nagy gyümölcsű ízletes fajták értékesíthetők jól. Fő árufajtáink többnyire kékes-kékeslila 
héjszínűek, megnyúlt alakúak, így a friss piacon kedvező fogadtatásra találnak a megszokottól 
eltérő héjszínű (pl. pirosas, sárgás) és alakú (pl. gömbölyded) fajták is. Exportra a nagy 
gyümölcsű, szép küllemű fajták keresettek (pl. 'Empress', 'Bluefre'). A megfelelő 
gyümölcsméret érdekében akár kézi gyümölcsritkítást is érdemes végezni. A friss piacra szánt 
gyümölcsöt kézzel, kocsánnyal, hamvasan és szennyeződésmentesen szüreteljük.  

A magasabb értékesítési ár érdekében a késői érésű, nagy gyümölcsű, magasabb 
szárazanyag-tartalmú, kemény húsállományú fajtákat tárolhatjuk. Tárolásra csak a teljesen 
egészséges, kézzel és kocsánnyal együtt szedett gyümölcs alkalmas.  

Feldolgozásra elsősorban a későbbi érésű, magas szárazanyag-tartalmú fajták jók. A 
gyümölcsöket a konzervipar befőtt, dzsem, íz, ivólé készítésére használja, de jelentős a hűtő- 
és szeszipari feldolgozás is. A különböző feldolgozási módokhoz eltérő érettségű szilva kell: 
befőtt készítésre 75–80 %, fagyasztott termékekhez 80–90 %, aszalványokhoz, lé készítésére 
90–95 %. Szilvásgombóc gyártáshoz a 26 mm alatti gyümölcsök a legalkalmasabbak. 
Aszalásra és szeszipari célra az érett, kocsánynál kissé ráncosodó gyümölcs a legmegfelelőbb. 

A felhasználási célnak legoptimálisabb szüreti időpontot megválasztása szakértelmet 
kíván. Különösen nagy körültekintést igényel ez a nagyon korán színeződő fajtáknál (pl. 
'Cacanska lepotica', 'Stanley', 'Empress'). A friss piac és a feldolgozóipar számára kedvezőtlen 
ikertermések kismértékben a Cacaki-fajtákra, egyes évjáratokban számottevő mennyiségben a 
'Stanley'-re jellemzők. 

 
4. táblázat. Szilvafajták csoportosítása felhasználási cél szerint 
 

Felhasználás  
Fajta friss 

fogyasztás 
konzerv- 

ipar 
hűtő-
ipar 

szesz- 
ipar 

aszal- 
vány 

tárol-
ható 

Ageni     +  
Althann ringló + + (befőtt)     
Besztercei szilva + + + + + + 
Bluefre +    + + 
Cacanska lepotica + + (befőtt)     
Cacanska rana +      
Cacanska rodna + + + + +  
Debreceni 
muskotály 

+ + (befőtt) + + +  

Empress +      
Korai Besztercei + + + + +  
Monfort +    +  
President +    + + 
Ruth Gerstetter +      
Sermina +      
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Silvia +      
Stanley + + (befőtt) + +  + 
Tuleu gras + + (befőtt)   +  
Utility +      
Valjevka  + (befőtt)   +  
Zöld ringló + + (befőtt)  + +  

 Jelölés: + = alkalmas 
 

C) Termőképesség 
A termesztés sikerességéhez nemcsak a fajta kiváló gyümölcsminősége szükséges, 

hanem rendszeres és bőséges terméshozása is. Az államilag elismert szilvafajták néhány 
kivételtől eltekintve nagy mennyiségű gyümölcsöt teremnek (5. táblázat). 
Termésbiztonságuk azonban változó, mint ezt a 6. táblázat is jól szemlélteti. A szakaszos 
terméshozásra való hajlam nemcsak a fajták öröklött tulajdonsága (nem rendszeres 
virágképzés, gyenge termékenyülési hajlam), hátterében kedvezőtlen környezeti hatások (pl. 
tavaszi fagykár, kedvezőtlen időjárás esetén rossz terméskötődés), vagy 
termesztéstechnológiai hibák (pl. öntözés, szakszerű tápanyagellátás hiánya) is állhatnak. 
Virágzáskori alacsony hőmérsékletre különösen érzékeny a 'Ruth Gerstetter' és a 'Cacanska 
lepotica'. 

Az érés előtti terméshullás (6. táblázat) főként a korai érési csoportba tartozó fajtákra 
jellemző. Egyeletlen érésük csak rendszeres, több menetes kézi szürettel ellensúlyozható. Az 
érés előtti hullást aszályos (pl. 'Korai Besztercei'), vagy szeles (pl. 'Monfort') időjárás is 
előidézheti, de szilvahimlővel fertőzött fáknál is gyakorta előfordul (pl. 'Besztercei szilva'). 

A termesztett szilvafajták termőre fordulásának ideje nagyon változatos (7. táblázat). 
A korán termőre forduló fajták termőgallyai hamar berakódnak rövid termőrészekkel, fáikról 
már a 3.-4. évben szép termés takarítható be. A 'Cacanska lepotica'-nál megfigyelhető, hogy 
nemcsak a nyársakon, hanem a termővesszőkön is terem. E fajtáknál az ültetvényberuházás 
gyorsabb megtérülésére számíthatunk. A korán termőre forduló fajtáknál azonban ügyelni kell 
arra, hogy a fiatal fákon a termésberakódottság ne legyen túlzott mértékű, mert a fák 
növekedése leállhat. 

 
5. táblázat. Szilvafajták csoportosítása termőképességük szerint 

 
Termőképesség 

Nagy Közepes 
Ageni 
Althann rigló 
Besztercei szilva 
Bluefre 
Cacanska lepotica 
Cacanska rana 
Cacanska rodna 
Empress 
Stanley 
President 
Korai Besztercei 
President 
Silvia 
Stanley 
Tuleu gras 

Debreceni muskotály 
Monfort 
Sermina  
Ruth Gerstetter 
Zöld ringló 
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Utility 
Valjevka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. táblázat. Szilvafajták csoportosítása termésbiztonságuk és érés előtti hullásra való 
hajlamuk szerint 

 
Terméshozás 

rendszeres szakaszos 
Érés előtti hullásra 

hajlamos 
Ageni 
Althann rigló 
Bluefre 
Cacanska lepotica 
Cacanska rana 
Empress 
Stanley 
President 
Monfort 
Silvia 
Stanley  

Besztercei szilva 
Cacanska rodna  
     (kissé hajlamos) 
Debreceni muskotály 
Korai Besztercei 
Ruth Gerstetter 
Sermina 
Tuleu gras  
Utility 
Valjevka 
Zöld ringló 

Cacanska rana 
Debreceni muskotály 
Ruth Gerstetter 
Sermina 

 
7. táblázat. Szilvafajták csoportosítása termőrefordulásuk ideje szerint 

 
Termőrefordulás ideje 

korai középidejű késői 
Bluefre 
Cacanska lepotica 
Korai Besztercei 
Empress 
President 
Silvia 
 

Ageni 
Althann ringló 
Cacanska rana 
Cacanska rodna 
Debreceni muskotály 
Monfort 
Sermina 
Stanley 
Tuleu gras 
Utility 
Zöld ringló 

Besztercei szilva 
Ruth Gerstetter 
Valjevka 

 
D) Termékenyülési sajátosságok 
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A szilvafajták termékenyülési viszonyai változatosak: a teljesen önmeddőtől a 
nagymértékben öntermékenyülőig többféle fokozat fordul elő (8. táblázat). A termesztésben 
lévő fajták jelentős része önmeddő. Néhány fajtánál leírtak hímsterilitást is, pl. 'Tuleu gras'. 
Az európai szilvafajták között kölcsönös meddőséget eddig csak a ’Zöld ringló’ és az ’Olasz 
kék’, valamint a ’President’ és az Olasz kék’ fajták között figyeltek meg. Az új fajták 
előállításánál törekednek a nagymértékű öntermékenyülésre, hiszen termésbiztonságuk jobb, 
nem igényelnek megporzó fajtát. A biztonságos terméshozáshoz szükséges öntermékenyülés 
mértéke az európai szilváknál legalább 20%. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. táblázat. Szilvafajták csoportosítása termékenyülési viszonyuk szerint 
 

Termékenyülési viszonyok 
önmeddő, 

pollenadó kell 
 

gyenge 
öntermékenyülés, 

pollenadó kell 

öntermékenyülés, 
de pollenadó előnyös 

 

jól öntermékenyül, 
fajtatiszta ültetvény 

 
Althann ringló 
Cacanska rana 
Debreceni muskotály 
Monfort 
President 
Ruth Gerstetter 
Sermina 
Silvia 
Tuleu gras 
Utility 
Zöld ringló 

Cacanska lepotica 
Empress 

Ageni 
Bluefre 
Stanley 

Besztercei szilva 
Cacanska rodna 
Korai Besztercei 
Valjevka 

 
E) Növekedési jellemzők 

Az európai szilvafajták igen eltérő méretű, alakú és sűrűségű koronát nevelnek, amely 
a különböző tulajdonságok kombinálódása révén alakul ki. A korona méretét elsősorban a 
növekedési erély, alakját az elágazások szögállása, sűrűségét az oldalelágazás képződési 
hajlam befolyásolja. A szilvafajták növekedési erélyét, termőkori koronaalakját (9.-10. ábra) 
és –sűrűségét (11-13. ábra), valamint a nemtermő fák elágazási hajlamát a 9.-12. 
táblázatokban mutatjuk be. 

A növekedési erély és a termőkori koronaalak ismeretében pontosan tervezhető az 
ültetvény sor- és tőtávolsága. A középerős-gyenge növekedési erélyű, kissé felfelé törekvő 
koronájú fajtákból intenzív ültetvény létesíthető. A termőkori koronaalak ismerete a fajta 
számára legmegfelelőbb koronaforma kiválasztásában is segít.  

A nemtermőkori elágazási hajlam jól mutatja, hogy a kedvező koronaszerkezet 
kialakításánál milyen koronaalakítási eljárásokat célszerű követni. Például a már fiatalon igen 
jól elágazódó 'Besztercei szilva'-nál a fiatalkori visszametszések a korona idő előtti 
elsűrűsödéséhez vezetnek, míg a kevés elágazást nevelő fajtáknál (pl. 'Bluefre') az 
oldalvezérvesszők visszametszésével az oldalelágazások számát gyarapíthatjuk. 
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9. táblázat. Szilvafajták csoportosítása növekedési erélyük szerint 

 
Növekedési erély 

gyenge középerős erős 
Empress Bluefre 

Cacanska lepotica 
Cacanska rodna 
Monfort 
President 
Silvia 
Stanley 
Utility 
Valjevka 

Ageni  
Althann ringló 
Besztercei szilva 
Cacanska rana 
Debreceni muskotály 
Korai Besztercei 
Ruth Gerstetter 
Sermina 
Tuleu gras  
Zöld ringló 

 
10. táblázat. Szilvafajták csoportosítása termőkori koronaalakjuk szerint 

 
Korona alakja termő korban 

feltörő szétterülő 
Althann ringló 
Ageni  
Besztercei szilva 
Cacanska rana 
Korai Besztercei 
Ruth Gerstetter  
Sermina 
Tuleu gras 

Bluefre 
Cacanska lepotica 
Cacanska rodna 
Debreceni muskotály 
Empress 
Monfort  
Stanley 
President 
Silvia 
Utility 
Valjevka 
Zöld ringló 

 

  
9. ábra: Feltörő koronájú 'Sermina' 

(Fotó: Kovács Szilvia) 
10. ábra: Szétterülő koronaformájú 

'Bluefre' (Fotó: Kovács Szilvia) 
 
11. táblázat. Szilvafajták csoportosítása termőkori koronájuk sűrűsége szerint 
 

Korona sűrűsége termő korban 
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ritka közepesen sűrű sűrű 
Bluefre 
President  
Stanley  

Althann ringló  
Cacanska rana 
Cacanska rodna 
Cacanska lepotica 
Empress  
Monfort  
President 
Ruth Gerstetter 
Sermina 
Silvia 
Utility  
Valjevka 
Zöld ringló 

Ageni  
Besztercei szilva 
Debreceni muskotály 
Korai Besztercei 
Tuleu gras 

 
 

 

 

 

 
11. ábra: Ritka koronájú 

'President' 
(Fotó: Kovács Szilvia) 

12. ábra: Közepesen sűrű 
koronájú 'Cacanska rana'  

(Fotó: Kovács Szilvia) 

13. ábra: Sűrű 
koronájú 'Debreceni 

muskotály'  
(Fotó: Kovács Szilvia) 

 
12. táblázat. Szilvafajták csoportosítása nemtermő kori elágazási hajlamuk szerint 

 
Elágazási hajlam nem termő korban 

gyenge közepes erős 
Bluefre 
Cacanska lepotica 
President  
Stanley 
Sermina 
 

Althann ringló  
Cacanska rana 
Cacanska rodna 
Empress 
Monfort 
Ruth Gerstetter 
Silvia 
Utility  
Valjevka 
Zöld ringló 

Ageni  
Besztercei szilva 
Debreceni muskotály 
Korai Besztercei 
Tuleu gras 

 
F) Kórokozókkal szembeni ellenállóképesség 

A szilvát károsító számos betegség közül az egyik legjelentősebb betegség a 
szilvahimlő, vagy sharka vírus (Plum pox potyvirus (PPV)). A leveleken sárgászöld foltok, 
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gyűrűk, szalagok, a gyümölcsökön besüppedő, kékesbarna gyűrűs foltok, a csonthéjon barna 
foltok láthatók. A beteg gyümölcsök íztelenek és lehullanak. A fajták fogékonyságát 
befolyásolja azok genotípusa (13. táblázat), a fák kora, egészségi állapota (!), a PPV-törzs 
típusa, a vektorfajok természete, valamint a klimatikus (!) és termesztéstechnológiai tényezők 
(!).  

A szilva fitoplazmás pusztulásával szemben (European Stone Fruit Yellows 
phytoplasma (ESFY)) az európai szilvák többnyire toleránsak. Bár a kórokozó fertőzi azokat, 
szaporodik bennük, tüneteket nem mutatnak (pl. 'Bluefre', 'President', 'Ruth Gerstetter', 
'Stanley'). Toleránsnak bizonyult eddig a 'Zöld ringló' és az 'Ageni'. A kórokozó japán típusú 
szilváknál okoz komoly problémát: vesszők-gallyak-ágak száradása, csekély terméskötődés, 
fa teljes pusztulása. 

A vírussal, ill. a fitoplazmával szemben toleráns fajtáknál a tünetek enyhék és 
gazdasági kár is kisebb, annak ellenére, hogy a növényben a kórokozó koncentrációja nagy. 
Rezisztencia esetén a kórokozó szaporodása a növényben gátolt, a kórokozó koncentrációja 
csekély, tüneteket nem tapasztalunk.  

A szilvaültetvényekben számolnunk kell továbbá szilva monilíniás betegségével (virág 
és gyümölcsfertőző: Monilinia laxa; gyümölcsfertőző: M. fructigena, M. fructicola), a szilva 
poliszigminás betegségével (Polystigma rubru) és egyes évjáratokban a szilvarozsdával 
(Tranzschelia pruni-spinosae, T. discolor). 

A termesztésben lévő fajták főbb kórokozókkal szembeni ellenállóképességét a 13. 
táblázatban foglaltuk össze.  

 
13. táblázat: Szilvafajták csoportosítása kórokozókkal szembeni ellenállóképességük 

alapján 
 

fajta szilvahimlő szilvarozsda polisztigmina monilínia 
Ageni ++ +++ ++  
Althann ringló ++ +++ ++ + 
Besztercei szilva +++  +++  
Bluefre ++  + ++ 
Cacanska lepotica ++  ++  
Cacanska rana ++  +  
Cacanska rodna +++  ++  
Debreceni 
muskotály 

++  +++  

Empress +++    
Korai Besztercei +++  +++  
Monfort +    
President +++  + ++ 
Ruth Gerstetter ++  -  
Sermina ++    
Silvia ++  + + 
Stanley ++  ++ + 
Tuleu gras ++  - +++ 
Utility ++  -  
Valjevka ++  ++  
Zöld ringló ++   +++ 

 Jelölések:     - nem fogékony, + enyhén fogékony,  
  ++ közepesen fogékony, +++ erősen fogékony 
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G) Szilvafajták csoportosítása ökológiai igényük alapján 
A házi szilvák nagyfokú ökológiai toleranciájuknak köszönhetően hazánkban 

gyakorlatilag minden termesztő tájban eredményesen termeszthetők. Kivételt képez a 
'Debreceni muskotály' és a 'Ruth Gerstetter', mely meleg termőhelyen érzi jól magát, valamint 
a 'Utility', mely inkább a hűvös, csapadékos helyet kedveli. A 'Tuleu gras' telepítése törékeny 
gallyazata miatt szélvédett helyre javasolt.  

A ringlók igényesebbek, a termesztés sikerét kedvezően befolyásolja a jól 
megválasztott termőhely. Kedvelik a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokat, 
valamint a kiegyenlített klímájú, védett fekvésű területeket. Hűvösebb, csapadékos 
termőhelyre való a 'Sermina', szélvédett helyet kedvel az 'Althann ringló'. A ringlók közül a 
'Zöld ringló' a legkevésbé igényes. 

A házi szilvák kedvelik és bő terméssel meg is hálálják a tápanyagban gazdag, jó 
vízellátottságú termőhelyet. Száraz talajon kicsi, rossz ízű gyümölcsöket terem a 'President' és 
a 'Bluefre'. A hosszan tartó nyári szárazságra erőteljes gyümölcshullással reagál a 'Korai 
Besztercei'. Legjobban az 'Ageni' tűri a szárazabb termőhelyeket. Esős időben a gyümölcsök 
repedésére számíthatunk. Különösen érzékeny erre az 'Ageni', a 'Debreceni muskotály' és a 
'Stanley', de előfordul a 'Bluefre' és a 'President' fajtáknál is. 

A házi szilvafajták jó fagytűrő képességűek. Jelentősebb fagykár csak tartós -20°C 
alatti hőmérséklet után várható, amely a virágrügyek és a szállítószövetek fagykárosodásában 
jelentkezik. Virágrügy- vagy virágkárosodás csak az érzékeny fajtákon (pl. ’Cacanska 
lepotica’, 'Ruth Gerstetter', 'Bluefre'), gyenge kondíciójú fákon és fagyzugos területeken 
fordul elő. A fajták virágrügyeinek téli fagytűrését, a virágok tavaszi lehűlésekkel szembeni 
ellenállóságát, valamint szárazságtűrését a 14. táblázatban tüntettük fel. 

A ’Cacanska rodna’-nál a nyári erős napsugárzás a gyümölcs felületén perzselést 
okozhat. Az ’Althann ringló’ gyümölcseinek húsa a mag körül barnulhat, mely a mag 
felmelegedésére, ill. vírusfertőzésre vezethető vissza.  

 
14. táblázat. Szilvafajták fagy- és szárazságtűrése 

 
fajta virágrügyek 

fagytűrése 
mélynyugalomban 

bimbók és virágok  
tavaszi fagytűrése 

 

szárazság- 
tűrés 

Ageni jó közepes jó 
Althann ringló jó jó  
Besztercei szilva kiváló jó közepes 
Bluefre közepes kicsi kicsi 
Cacanska lepotica kicsi kicsi közepes 
Cacanska rana közepes jó jó 
Cacanska rodna közepes közepes  
Debreceni 
muskotály 

jó jó közepes 

Korai Besztercei jó jó kicsi 
Monfort jó jó közepes 
President jó jó kicsi 
Ruth Gerstetter közepes kicsi közepes 
Sermina kicsi kicsi közepes 
Silvia jó jó közepes 
Stanley jó jó  
Tuleu gras jó jó jó 
Utility közepes közepes közepes 
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Valjevka   közepes 
Zöld ringló jó kicsi jó 

 
 
Ellenőrző kérdések: 

1. Magyarországon mely fajcsoportba tarozó szilvafajtákat termesztjük sikeresen és 
miért? 

2. Hogyan változott a hazai szilvatermesztés fajtaszerkezete az elmúlt 40 évben? 
3. Ültetvényébe, házikertjébe milyen szempontok alapján választana szilvafajtát? 
4. Hogyan csoportosíthatók a szilvafajták gyümölcsméretük alapján? 
5. Hogyan csoportosíthatók a szilvafajták a gyümölcshéj színe alapján? 
6. Értékelje a szilvafajtákat magvaválóságuk alapján! 
7. Miért lényeges a felhasználás szempontjából a gyümölcshús íze? 
8. Mely fajták értékesíthetők jól friss piacra? 
9. Ajánljon a különböző feldolgozási szilvacélokra fajtákat! 
10. Ismertesse a szilvafajták termőképességét és termésbiztonságát! 
11. Csoportosítsa a szilvafajtákat termőre fordulásuk ideje szerint! 
12. Ismertesse a szilvafajták termékenyülési sajátosságait! 
13. Miért fontos a fajták növekedési sajátosságainak ismerete? 
14. Csoportosítsa a fajtákat növekedési erélyük szerint! 
15. Mely kórokozók veszélyeztetik leginkább szilvafajtáinkat? 
16. Csoportosítsa a fajtákat szilvahimlőre való fogékonyságuk szerint! 
17. Hasonlítsa össze a házi szilákat és a ringlókat ökológiai igényük alapján! 
18. Jellemezze a fajták virágrügyeinek téli fagytűrését és a virágok tavaszi lehűlésekkel 

szembeni ellenállóságát! 
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1.10. Szamóca (Fragaria x ananassa Duch.) 
 
Simon Gergely 
 
Tárgy: A tanelem célja a szamóca magyarországi üzemi fajtahasználatának bemutatása, a 
termesztett fajták értékelése termesztési és felhasználási szempontok figyelembevételével. 
 
Kulcsszavak: szamóca, fajtaválasztás szempontjai, és érési idő, felhasználhatóság, áru- és 
termesztési érték. 
 
A.) Génforrások és elterjedés  

A Fragaria nemzettségbe tartozó szamóca igen faj- és alakgazdag. A vad fajok és alfajok 
Európában, Ázsiában, valamint Észak- és Dél-Amerikában is megtalálhatók, többségük 
azonban az északi félteke mérsékelt égövi részein honos.  

A szamóca fogyasztása több ezer éves múltra tekint vissza, már az ókorban is 
fogyasztották a vadon termő növények gyümölcseit. Tudatos termesztése mindössze néhány 
száz éves múltra tekint vissza. Termesztése Európában indult meg a XIV-XV. században az 
erdei szamóca (Fragaria vesca L.) termesztésbe vonásával (1.). Amerika felfedezését 
követően a termesztése ugrásszerűen fejlődött, hiszen 1624-ben a virginiai szamócát 
(Fragaria virginiana Duch.), majd 1714-ben a chilei szamócát (Fragaria chiloensis Duch.) is 
Európába hozták. A két amerikai szamócafaj genetikailag rokon, azonos 
kromoszómaszámmal rendelkezett, így ezek könnyedén kereszteződhettek. A ma termesztett 
kerti szamócák szülőfajainak a két Amerikából származó faj tekinthető. Az új fajhibrid kerti 
szamóca a Fragaria x ananassa Duch, amely nagy gyümölcsméretét és kedvező 
zamatanyagait a chilei szamócától, míg intenzív piros színét, keményebb húskonzisztenciáját 
pedig a virginiai szamócától örökölte. (2. 3. 4.).  A nagy-gyümölcsű szamóca nemesítésében 
Európa mellett ma Amerikában is behatóan foglalkoznak. A nemesítői tevékenység 
eredményeként napjainkig több ezer fajtát állítottak elő és írtak le. (5.) 

A bogyós gyümölcsfajok közül világviszonylatban a szamóca termesztése a 
legjelentősebb, folyamatosan növekvő tendenciát mutat. A világon mintegy 4 millió tonna 
szamócát termelnek, ez a világ összes bogyósgyümölcs termésének közel a 60%-a. (10.) 
 
B.) A szamóca morfológiai leírása 

A szamóca lágyszárú, évelő növény. A szamóca központi, „tengelyszerű” része 
(gyökértörzse), a talajon, vagy a talaj felszínéhez közel helyezkedik el. A gyökértörzsön 
(rhizoma) található a gyökérrendszer és a föld feletti hajtásrendszer. Gyökérrendszere 
járulékos eredetű, az indanövények legyökeresedése révén képződik. A gyökértörzs föld 
feletti részének csúcsi részéből fejlődnek a tőlevélrózsában álló levelek (40. ábra). 

A tőlevélrózsa alsó leveleinek hónaljában hajtásrügyek találhatók, amelyek a 
gyökértörzs elágazásában, vagy az ostorindák kinevelésében vesznek részt. A gyökértörzs 
csúcsi részén található fejlett rügy, valamint a csúcs alatti, a tőlevélrózsa felső leveleinek 
hónaljában található 1-2 oldalrügy is virágrügyekké differenciálódik. A mérsékelt égövi, 
hagyományos (egyszertermő) szamócafajtáknál rövidnappalos megvilágítottság mellett 
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képződnek a virágrügyek. A folytontermő szamócafajták napszakközömbösek, virágrügyeik a 
vegetációs időszakban folyamatosan képződnek. 

Áprilisban, a felmelegedés hatására a differenciálódott csúcs- és oldalrügyből fejlődnek 
ki a virágzatot tartó tőkocsányok. A bogernyő virágzatban található virágok nem egyforma 
fejlettségűek, így a bogernyőben elfoglalt helyzetük alapján a virágzási sorrendjük, érési 
sorrendjük előre meghatározott. Eltérés mutatkozik az egy tőkocsányon fejlődő gyümölcsök 
méretében és az egyszerre érő gyümölcsök számában is. A bogernyő virágzatban minél 
magasabb rendű elágazásból fejlődik a gyümölcs, annál kisebb lesz és annál több fog belőle 
egyszerre érni (41. ábra). Ez azt eredményezi, hogy a legkorábbi, elsődleges gyümölcsök 
lesznek a legnagyobb méretűek, és a piac számára a legértékesebbek. 

A szamóca termése botanikailag aszmag terméscsoport. A felületen fejlődő aszmagok 
által termelt auxinok serkentik a vacok elhúsosodását, vagyis a gyümölcs élvezhető részének a 
kialakulását. Az aszmagok száma az általuk termelt hormonokon keresztül hat a gyümölcsök 
méretére és alakjára. (9.) 
 

 

40. ábra: A szamóca növény testfelépítése (Forrás: G. Tóth, 2001) 

 
 

 

41. ábra. A bogernyő virágzatból kötődő szamócagyümölcsök elhelyezkedése és 
gyümölcsmérete a tőkocsányon (Forrás: Papp és Porpáczy, 1999) 

 
C.) A szamócafajták csoportosítása gyümölcsjellemzőik alapján 
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A szamóca gyümölcsök legfontosabb értékmérő tulajdonsága külső megjelenésük. Ezt 
három külső paraméter határozza meg: a gyümölcsök alakja, mérete, valamint a felületükön 
található aszmagok jellemzői. 
 

 
42. ábra. A leggyakrabban előforduló szamóca gyümölcsalakok  

(Forrás: Simon, 2009) 
 

A 3. ábrán szemléltetjük az UPOV által elkülönített szamóca gyümölcsalakokat: a) vese 
alakú, b) lapított gömb, c) gömbölyű, d) kúp alakú (pl. ’Elsanta’, ’Onebor’), e) kettős 
kúpalakú, f) tojás alakú, g) majdnem hengeres, h) ék alakú (pl. ’Gorella’ fajta elsődleges 
gyümölcsei), i) szív alakú. A bemutatott alakok közötti átmenetek is előfordulnak, valamint az 
elsődleges, másodlagos és a további gyümölcsök között is jelentős különbség lehetnek. 

A szamócagyümölcsök alakja mellett a méretük is áruértéket meghatározó jellemzőjük. 
Gyümölcsméretük alapján a szamócafajták 15. táblázatban ismertetett kategóriákba sorolhatók 
be. A gyümölcsök méretének meghatározása a bogernyő virágzatokból képződő elsődleges 
gyümölcsök tömege, vagy átmérője alapján történik. 
 

15. táblázat. Szamócafajták gyümölcsméret szerinti kategóriái. 
(2, 3, 6) 

Igen nagy Nagy Középnagy Kicsi 
Bogota, Maxim, 
Sonata, Thutop 

(Hobthurmartre) 

Elsanta, Hakras 
Romata, Onebor 

(Marmolada), Alba, 

Pocahontas, 
Cambridge Rival, 
Gorella, Korona, 

Kortes, Polka, 
SengaSengana, 
Senga Litessa, 
Thuriga, Clery, 

Fertődi 5 

Mara de Bois, 
Ostara, Rapella, 
Florika, Rügen 

 
A gyümölcsök felületén található aszmagok jellemző tulajdonságai közül a következők a 

meghatározók: aszmagok száma, színe, elhelyezkedése a felületen. Bár az aszmagok számában 
a fajták között vannak különbségek, a fogyasztók a friss piacon az extrém sok aszmaggal 
borított gyümölcsök kivételével ezt a tulajdonságot kevésbé veszik figyelembe. Az aszmagok 
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színe a fénylő szalmasárgán, aranysárgán át a vörösesig, barnásig terjedhet. (43. ábraák). Az 
aszmagok színe elsősorban a friss piacon meghatározó értékmérő tulajdonság, a feldolgozó 
ipar számára elhanyagolható tényező. 
 

 

43. ábra. Elsanta szamócafajta fénylő 
sárga aszmagokkal (Fotó: Papp János) 

 

44. ábra. Fertődi 5. szamócafajta vöröses 
színű aszmagokkal (Fotó: Papp János) 

 
Az aszmagok felületi elhelyezkedése elsősorban a friss piacra szállított gyümölcsök 

esetében fontos. A két véglet, a felületből kiálló és a mély gödörkékben ülő aszmagok (45. 
ábra). Az említett két szélsőséges típus között mindenféle átmenet előfordul. A felületből 
kiálló aszmagok a szállítás során fellépő rezgések következtében felsérthetik a velük 
érintkező, szomszédos gyümölcsök vékony héját, ezzel utat nyitva a gyümölcsök rothadását 
okozó botrítiszes (Botrytis cinerea) fertőzésnek. A mélyen ülő aszmagok megítélése sem 
kedvező, mert ezekbe a gödörkékbe a sár, talajszemcsék, egyéb piszok könnyen megülnek, 
rontva ezzel a gyümölcsök esztétikai értékét. Legkedvezőbbnek tekinthető a felülettel egy 
szintben, abból ki nem álló aszmagokkal rendelkező fajták. 
 

 

45. ábra. Aszmagok elhelyezkedése a szamócagyümölcsök felületén.  
(Forrás:Papp és Porpáczy, 1999.) 

 
A konzervipar számára lényeges kérdés, hogy a csészelevelek mennyire könnyen 

távolíthatóak el, vagyis a gyümölcsök milyen könnyen „csumázhatók”. A csészelevelek 
eltávolíthatóságát a csészelevelek elhelyezkedése (46. ábra, 16. táblázat) és a 
leválasztásukhoz szükséges erő határozza meg. A felhajló állású csészelevek könnyebben 
megfoghatók, eltávolíthatók.  
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46. ábra. A csészelevelek elhelyezkedésének főbb típusai 
(  a) rásimuló;  b) közepesen felhajló;  c) felhajló  ) 

(Forrás: Papp és Porpáczy, 1999) 

 

16. táblázat. Szamócafajták csoportosítása a csészelevelek elhelyezkedése alapján 

Rásimuló Közepesen felhajló Felhajló 
Gorella, 

Senga Sengana, 
Onebor (Marmolada), 

Thutop 

Elsanta, 
Tuchampion, 

Elvira, Alba, Sonata, 
Camridge Rival, 
Bogota, Gerida 

Fertődi 5., Maraline, 
Honeoye, Kimberly, 

Hakra’s Romata 

 
D.) Külföldi és hazai fajtairányzatok  

A termesztett szamócafajtákat napjainkban a virágrügyképzés fotoperiódikus természete 
alapján csoportosítják. A fajták ez alapján rövidnappalos (egyszertermő) és a napszak-
közömbös (folytontermő) csoportokba sorolhatók. A két csoport között sokféle átmenet 
lehetséges. 

A hazánkban termesztett hagyományos egyszertermő fajták rövidnappalosak, azaz a 
virágrügyüket rövidülő nappalhosszúság (12-14 óránál rövidebb megvilágítottság) és a 
hőmérséklet csökkenése (15 °C alatt) mellett differenciálják, majd a téli nyugalmi időszak 
után virágoznak és érlelnek termést. Az érési időszak hossza hazánkban az e csoportba tartozó 
fajtánál 3-4 hétre tehető. 

A napszak-közömbös, vagy folytontermő fajták viszont folyamatosan, egész évben 
képeznek virágot, amennyiben az éjszakai hőmérséklet nem haladja meg a 15,5 °C-ot. A 
fajták a mediterrán országokban elterjedtek, lehetővé téve a hosszú (4-5-6 hónapos) szüreti 
időt. A Kaliforniában előállított napszak-közömbös, kis hidegigényű fajták a ‘80-as évek 
elején kerültek kereskedelmi forgalomba. Azt első nemzedék (‘Hecker’, ‘Brighton’, ‘Aptos’, 
‘Tribute’, ‘Tristar’), majd a második nemzedék (‘Fern’, ‘Selva’, ‘Seascape’, ‘Sunset’ stb.) 
Európába is átkerült, de itt nem tudtak széleskörűen elterjedni. Magyarországon is voltak 
kezdeményezések termesztésbe vonásukra, de hozamukkal elmaradtak hagyományos fajtáink 
mögött. Jelenleg a csomagküldő szolgálatok tevékenységének köszönhetően jellemzően a házi 
kertekben fordulnak elő (pl. ‘Mara des Bois’, ’Capri’, ’Ischia’, ’Linosa’) (10, 11) 

A nyolcvanas években hazai fajtahasználatban a ‘Gorella’ adta a szaporítás több mint 
70%-át, mellette a ‘Cambridge Rival’ és ‘Korona’ fajták értek el 10% körüli részesedést. 
1995-re az ‘Elsanta’ részaránya 55%-ot ért el, míg a ‘Gorella’ 13%-ra visszaesett. A 
kilencvenes évek második, valamint a kétezres évek első felében Nyugat-Európához 
hasonlóan hazánkban is az ’Elsanta’ vált a legjelentősebb szamócafajtává. Jelenleg a legújabb 
ültetvényekben már az ‘Elsanta’ is leváltásra kerül olyan fajtákkal, mint az ‘Honeoye’, ‘Alba’, 
‘Sonata’ és a ‘Clery’. A képet árnyalja, hogy az Európai Unióba történt belépésünket 
követően egyre több szamócafajta jelenik meg hazánkban, bővebb lehetőséget nyújtva a 
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felhasználási formának – pl. szedd magad értékesítés, hűtő-, konzervipari felhasználás, friss 
piac – legjobban megfelelő típus kiválasztására. (10.) 
 
E.) A fajtaválasztás szempontjai a felhasználási célok függvényében 

A szamóca esetében a fajtaválasztást egyértelműen a tervezett felhasználási cél és a 
felhasználás módja határozza meg. A felhasználás módja alapján a legfontosabb 
fajtaválasztási szempontokat a (17. táblázat:) tartalmazza.  
 

17. táblázat: A szamócafajták megválasztásának szempontjai a felhasználási cél 
függvényében 

Friss fogyasztás Ipari feldolgozás Házi kert 
- esztétikus 

 (alak, szín, méret) 
- húskonzisztencia 
 (pulton tarthatóság) 

- íz és zamatanyagok 

- „csumázhatóság” 
- sötétebb hús és 

gyümölcsszín 
- fagyasztáshoz:  

kiolvasztás után is  
keményebb hús 
konzisztencia; 

kiegyenlített gyümölcsalak és 
méret 

- hosszú fogyasztási 
időtartam 

- íz és zamatanyagok 
- méret és gyümölcsalak 

- termésmennyiség 
- felhasználhatóság 

- betegségekkel szembeni 
ellenálló képesség 

- alkalmasság több éves 
termesztési módra 

 
Friss fogyasztás. Mivel a vásárlók a piacon a gyümölcsök külső megjelenése alapján 

döntenek, ezért ebben az esetben a legjelentősebb szempont a külső megjelenés. A külső 
jellemzők közül elsőként kiemelhető az alak és a méret. A fogyasztók a szabályos kúpos 
gyümölcsalakkal rendelkező fajtákat kedvelik leginkább, a gyümölcsök színe legyen fénylő 
téglavörös, vagy világos piros. Fontos, hogy a gyümölcsök fényüket minél hosszabb ideig 
őrizzék meg. A fénylő gyümölcsszín a frissesség jelképe, a már fényüket vesztett gyümölcsök 
a friss piacokon nem versenyképesek. A szállíthatóság és pulton tarthatóság szempontjából 
fontos tényező a keményebb húskonzisztencia. Lényeges továbbá, hogy a gyümölcsök 
üregesedésre kevésbé legyenek hajlamosak. Előnyt jelent a könnyű csumázhatóság. A friss 
fogyasztási fajták esetében az érési idő, a koraiság is fontos termesztési értékkel bír. A friss 
piacra nagymennyiségű tömegáru termeléséhez a külső tulajdonságok mellett kiemelkedő 
jelentőségű a magas terméshozam. (4, 6, 8)  

A legújabb tendenciák alapján a friss fogyasztási fajtákon belül igény mutatkozik olyan 
fajtákra, amelyeket szedd magad értékesítési formához telepített ültetvényekben alkalmaznak. 
Erre a célra a kifejezetten nagy-gyümölcsű és nagy termőképességű fajták alkalmasak. 
Elvárás még, kártevőkkel (szamócaatka, szamócabogár stb.) és a betegségekkel 
(levélbetegségek és szürkepenész) szembeni magas fokú ellenálló képesség. Ez azért fontos, 
mert a növényvédelemnél fokozottan ügyelni kell a szermaradványok miatti várakozási idők 
betartására, ugyanis a szedők a helyszínen viszonylag nagyobb mennyiségű mosatlan 
gyümölcsöt is fogyaszthatnak. Az e célra alkalmas fajták: ’Bogota’, ’Elsanta’, ’Elvira’, 
’Onebor’, ’Clery’, ’Cambridge rival’.(6.) 

Mélyhűtésre elsősorban azok a gyümölcsök alkalmasak, amelyek könnyen csumázhatók, 
vagy a szüret alkalmával csészelevelek nélkül szedhetők, valamint kiegyenlített méretűek és 
alakúak. Előny a közepes gyümölcsméret (átmérőjük 20-30 mm), kúp alak. Fontos továbbá, 
hogy a gyümölcsöknek intenzív fénylő vörös színe legyen, valamint színanyagaik sem a 
fagyasztás, sem pedig az azt követő kiolvasztást követően ne sérüljenek. Lényeges a 
gyümölcsök húskonzisztenciája, vagyis a fagyasztás utáni kiolvasztáskor a gyümölcsök ne 
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puhuljanak, és ne eresszenek nagy mennyiségű levet. Ez a cukrásziparban torták díszítésekor 
felhasznált fagyasztott szamócáknál igen jelentős szempont. (4, 6, 8) 

Joghurt- és fagylaltalapanyagnak általában mélyhűtéssel tartósítják a gyümölcsöket. 
Mivel darabos formában kerülnek hozzáadásra az alapjoghurthoz, ezért itt a nem a méret és az 
alak a meghatározó tulajdonság, hanem a beltartalmi értékek: íz, illat, zamat- és színanyagok. 
(4, 6) 

Dzsemkészítésre a könnyen csumázható, karakteres íz- és zamatanyagokkal, valamint 
sötétebb hússzínnel rendelkező fajták alkalmasak. A színanyagokkal kapcsolatban fontos 
szempont, hogy a melegítéses technológia során a színanyagok ne bomoljanak le, ne 
barnuljanak meg, színüket a feldolgozás után is minél intenzívebben megőrizzék. A 
szabványokban rögzített mértékben és formában savak, cukrok és aromák adhatók a 
termékhez. Egyéb tartósítóipari termékek (pl. szörpök) készítésénél a jó csumázhatóság nem 
feltétel az alapanyaggal kapcsolatban, mert a feldolgozási technológia részeként a szilárd 
fázisokat amúgy is elkülönítik. Itt az intenzív színanyag-tartalomnak van meghatározó 
jelentősége. (6.) 

A szamócafajták különböző felhasználási célok szerinti főbb csoportjait és az alkalmas 
fajtákat a 18. táblázat tartalmazza. 
 

18. táblázat. Szamócafajták felhasználhatósága különböző termesztési célokra (6, 10) 

Frissfogyasztásra Mélyhűtésre, fagylalt 
és 

joghurtalapanyagnak 

Dzsem, szörp Több hasznosítású 
(friss / ipari 

feldolg.) 
Cambridge Rival, Elsanta, 

Gorella, Korona, Polka, 
Bogota, Hakra’s Romata, 
Tenira, Elvira, Lambada, 

Thuriga, Alba, Clery, 
Sonata, Thutop 

Senga Serngana, 
Fertődi 5, Kortes, 

Pocahontas 

Fertődi 5., 
Kortes, 

Onebor 
(Marmolada), 

Honeoye, 

 
A termesztők számára a felhasználási cél mellett a tervezett termesztési módszer a 

második legjelentősebb szempont fajtaválasztás szempontjából. Jelenleg a szamócát 
termeszthetik szabadföldön, vagy hajtathatják termesztő berendezésben (nagy légterű 
fóliasátor, vándorfólia, üvegház) is. 

A szabadföldi termesztésnél a vezető szamócatermesztő államokban (USA-Kalifornia és 
Spanyolország) egyéves intenzív termesztéstechnológiát alkalmaznak. Ehhez természetesen 
intenzív termesztési körülményeket igénylő fajták szükségesek, az ilyen fajták általában nem 
is alkalmasak a többéves termesztéstechnológiákra, gyökérzetük Phytophtora érzékeny pl. 
’Elsanta’, ’Thuriga’, ’Sonata’. A többéves termesztési technológiákra alkalmas fajták az 
ökológiai adottságokkal szemben jobban ellenállók (hideg és szárazságtűrők), a 
gyökérrendszerük e talajgombákra kevésbé érzékenyek, ezért több évig (2-3 év) egy helyben 
tarthatók. Ilyen fajták a ’Gorella’, ’Onebor’ (Marmolada), ’Fertődi 5’, ’Cambridge Rival’ és 
az újabbak közül a ’Clery’ és a ’Darselect’ fajták. 

A szabadföldi termesztés mellett a koraiság fokozása érdekében fóliával, vagy esetleg 
üveggel fedett termesztő berendezésekben is hajtatják a szamócát. Korai hajtatásra azokat a 
fajtákat érdemes használni, amelyek korai érésűek, nagy terméshozamúak, intenzív 
termesztési körülményeket igényelnek és nagyméretű, attraktív gyümölcseiket a friss piac 
szívesen fogadja. Korai hajtatásra alkalmas fajták: ’Elsanta’, ’Honeoye’, ’Elvira’, ’Maraline’, 
’Kimberly’, ’Sonata’. 
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F.) A szamóca ökológiai igénye és ökológiai adaptációs képessége  
A szamócát széleskörű ökológiai potenciáljának köszönhetően a világ különböző részein 

termesztik. Éghajlati és termesztési övezetenként a fajtahasználat eltérő, és ugyanannak a 
fajtának a termesztésben betöltött szerepe is változó. Az adott térség ökológiai 
körülményeihez alkalmazkodó és termeszthető fajták előállítása a faj nagyfokú genetikai 
változatosságának köszönhető. A termesztők számára igen fontos értékmérő tulajdonság a 
szamóca ökológiai adaptációs képessége.  

Hőmérséklet, fény: A szamócanövény vegetatív és generatív részeinek fejlődésére 
alapvetően a hőmérséklet és a megvilágítottság van hatással (1.). A mérsékelt égövben 
termesztett fajták a mélynyugalmi időszakban hóval borítva akár a -20 - -25 °C-os lehűléseket 
is elviselik. A téli hidegtűrésben nagy szerepe van a növények őszi felkészülésének, vagyis, 
hogy milyen mértékben tudták az egyes tápanyagokat a gyökértörzsben raktározni. Tél 
második felében a fluktuáló hőmérséklet hatására a szamócanövények fagyérzékenysége 
megnő. Legfagyérzékenyebbek a tőrózsa virágrügyei, virágkezdeményei.  A szamóca korán 
virágzó faj így a virágzási időben fellépő kora tavaszi fagyok nagyobb károkat okozhatnak, 
mint a téli lehűlések. A fagykárokat szenvedett virágokból kisebb, torzult, friss piaci 
értékesítésre alkalmatlan gyümölcsök fejlődnek. A nyár második felében fellépő hőségtől, 
amely száraz, aszályos időszakkal is párosul, gyakran szenved a szamóca. Többéves 
termesztéstechnológia esetében ez leginkább a következő évi alacsonyabb terméshozamokban 
nyilvánulhat meg. A Magyarországon termesztett fajták hőigényét a hazai hőmérsékleti 
viszonyok megfelelően kielégítik. A szamóca kifejezetten fényigényes gyümölcsfaj, napos 
fekvésben kell telepíteni, árnyékoltság esetén a terméshozam és a minőség is visszaesik. A 
fajták megvilágítás hosszára vonatkozó igénye már korábban megvitatásra került. 

Talaj és vízigény: Bár a szamóca a talaj kémhatásával szemben toleránsnak tekinthető, a 
termesztés számára legalkalmasabbak a jó víz- és levegőgazdálkodású, magas humusz- és 
tápanyagtartalmú, semleges vagy gyengén savanyú, könnyen felmelegedő homokos-vályog 
vagy vályog talajok. 8,0 pH érték feletti talajokon a magas (10-15%) CaCO3-tartalom miatt 
már klorózisos tünetek jelentkeznek. Hazai klímaadottságok mellett a szamóca vízigénye 700-
800 mm körüli, tehát gazdaságosan Magyarországon csak öntözés mellett termeszthető. Míg 
rendszerint a nyár második felében az aszály jelenti a gondot, néhány évben az érési 
időszakban lehullott túlzott mennyiségű csapadéknak köszönhetően a botrítiszes rothadás 
tizedeli a gyümölcsöket. (3, 4, 9) 
 
G.) Kórokozókkal szembeni ellenálló képesség  

A szamócát vírusos, fitoplazmás és gombás betegségek fertőzhetik. A szamócán több 
vírusos betegség is ismert, közülük a legfontosabbak: a szamóca levélsodródása (kórok.: 
strawberry crinkle rhabdovirus), a szamócamozaik (kórok.: Arabis mosaic nepovirus), a 
szamóca sávos mozaikja (kórok.: strawberry line pattern mosaic virus). További 
vírusbetegségei is vannak, de ezek előfordulása, változó, vagy kisebb mértékű. A szamócát 
fertőző vírusos betegségek kórokozói leggyakrabban anyanövényekkel és indanövényekkel 
vihetők át. A szamóca levélsodródás kórokozóját a levéltetvek, a szamócamozaikét pedig a 
fonálférgek terjesztik. A szamóca söprűsödése (kórok.: strawberry witches’-broom 
phytoplasma) szórványosan előforduló fitoplazmás betegség. A növények torz növekedésűek, 
nagyon gyenge termőképességűek. Anyatövekkel, indákkal vihető ét, terjesztői a kabócák. 
Gombás betegségek közül a Botrytis, Phytophtora és a Verticillium a legjelentősebbek. (12.) 
A vírusos és fitoplazmás betegségekkel szemben csak az egészséges szaporítóanyag 
használata és a vektorok elleni rendszeres védekezés nyújt védelmet. A fajtaválasztásnál 
törekedni kell a korokozókkal szemben leginkább ellenálló, toleráns fajták közül telepítésére. 
A hazai termesztésben megtalálható szamócafajták fontosabb gombás betegségekkel 
(Phytophtora és Botrytis) szembeni fogékonyságát a 19. táblázat ismerteti. 



 139 

 

19. táblázat. A hazai termesztésben szereplő szamócafajták betegség-ellenállósága 
(Szilágyi, 1999. és Simon, 2009 alapján) 

Fajta Phytophtora 
fogékonyság 

Gyümölcsrothadás 

Alba 3 3 
Cambridge Rival 3 3 

Clery 3 3 
Elsanta 1 2 

Fertődi 5 3 3 
Gorella 2 3 

Honeoye 2 3 
Kortes 3 2 

Pocahontas 2 3 
Gerida 3 2 

Malling Pandora 3 3 
Onebor (Marmolada) 3 3 

Rapella 3 3 
Florika 3+ 3 

Senga sengana 3 1 
Sonata 1 2 
Thuriga 1 2 
Thutop 3 2 

Jelmagyarázat:1 = fogékony  2 = közepesen fogékony; 3 = nem fogékony   
+ = az adott kategóriánál valamivel jobb tulajdonság 

 
H.) Termékenyülési viszonyai, fajtatársítás 

A hazánkban termesztett szamócafajták virágai hímnősek, jól öntermékenyülők, akár 
fajtatiszta állományban is telepíthető. Ez alól kivétel néhány kisebb jelentőségű fajta (pl. 
’Malling Pandora’), amelyekhez porzófajtát is kell ültetni. A megporzást méhek és más 
hasznos rovarok végzik. A terület kiválasztásánál erős szelektől mentes területet kell 
választani a termesztéshez, mert szélben a méhek, és más hasznos rovarok kevésbé szívesen 
repülnek ki. Így csökkent mértékű lehet a megporzás és a termékenyülés, mely a 
termésmennyiség, de leginkább a gyümölcsminőség csökkenésében is megnyilvánulhat. 
 
I.) Szamócafajták érési időszaka 

Más gyümölcsfajokhoz képest a szamócánál a fajták érési szezonja között lényegesen 
kisebb eltérés mutatkozik. A gyakorlatban korábban standardként a ’Gorella’ fajtát jelölték 
meg, amely május 20. körül kezdi meg az érését, és a többi fajta érési időpontját ehhez 
viszonyították. Újabb forrásmunkákban már az ’Elsanta’ fajta szerepel viszonyítási alapként. 
A hagyományos szabadföldi szamócaszezon május 20-tól június végéig tart. A főszezonhoz 
képest néhány nappal korábban érő fajták esetében már lényegesen magasabb profit 
realizálható a korai szamócák piacán, ezért is igyekeznek a termesztők minél korábbi érésű 
fajtákat is telepíteni. A hazánkban termesztett szamócafajták érési idejét a 47. ábra 
szemlélteti. 
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47. ábra. Jelentősebb szamócafajták érési ideje 
(Forrás: Simon, 2009.) 

Hónap május június július 

Fajta                        dekád 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Alba          

Clery          

Honeoye          

Elsanta          

Sonata          

Gorella          

Onebor (Marmolada)          

Thutop (Hobthurmartre)          

Malling Pandora          

 
Fólia alatti, fűtés nélküli hajtatással két–három héttel előre lehet hozni az érés kezdetét és 

lényegesen magasabb értékesítési árat érhetünk el. A szezon kinyújtására, az egyszertermő 
fajtákat figyelembe véve csak a ‘Malling Pandora’ alkalmas. A folytontermő fajták új 
generációja jó minőségű gyümölcsével már alkalmas lehet a friss piaci értékesítésre is. Több 
országban pl. Olaszország, Spanyolország összehasonlító kísérletekben értékelik a hajtatható 
és friss piacon értékesíthető folytontermő szamócafajtákat. 
 
J.) A hazai termesztésben alkalmazott szamócafajták  
 
’Alba’ 
Olaszországban nemesített fajta, mely korai szabadföldi termesztésre és hajtatásra ajánlható. 
‘Elsanta’ előtt 7-10 nappal érik. Gyümölcse attraktív megjelenésű, nagyméretű, fénylő világos 
vörös színű (48. ábra). Nagy termőképességű, melyre elsősorban intenzív termesztés 
körülmények (jó tápanyag- és vízellátás) között képes. Korai virágzása miatt gyorsan 
felmelegedő, védett fekvésű helyekre érdemes telepíteni. Talajlakó gombákkal és a levél-
foltbetegségekkel szemben jó ellenálló képességet mutat, így a nemesítője bio-termesztésre is 
ajánlja a fajtát. (10.) 
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48. ábra. ’Alba’ szamócafajta 
(Fotó: Palesits Zsolt) 

49. ábra. ’Clery’ szamócafajta 
(Fotó: Csököly in picasaweb) 

 

’Clery’ 
Olasz származású fajta. Korai szabadföldi termesztésre és hajtatásra ajánlható. Az ‘Elsanta’ 
előtt 7-10 nappal érik, viszonylag koncentrált érésű.  Termésmennyiségben elmarad az 
‘Elsanta’ mögött, de ezt a nagy gyümölcsméret, a küllem és a jó íz kompenzálja. (49. ábra) 
Intenzív tápanyag- és vízellátási körülmények közé ajánlható. Talajlakó gombákkal és a levél-
foltbetegségekkel szemben viszonylag jó ellenálló képességet mutat, így bio-termesztésre is 
ajánlható. (10.) 
 
’Honeoye’ 
Amerikai nemesítésű fajta. Koraisága friss piaci értékesítésre, sötét színe és jó húsállománya 
mélyhűtésre és konzervipari feldolgozásra teszi alkalmassá. Korai érésű, 3–5 nappal a 
‘Gorella’ előtt szedhető. Termőképessége és termésbiztonsága csak megfelelő tápanyag- és 
vízellátottság mellett jó. Gyümölcse középnagy-nagy, sötétvörös színű, jó ízű, kemény 
húsállományú. (50. ábra) Bokra erős növekedésű, egészséges, állománya fitoftóra okozta 
kiritkulásra nem hajlamos. Gyümölcsei a szürkepenészre kismértékben fogékonyak. (6, 10) 
 

 
50. ábra. ’Honeoye’ szamócafajta 

(Fotó: Papp János)  
51. ábra. ’Fertődi 5’ szamócafajta 

(Fotó: Papp János) 

 

’Fertődi 5’ 
Magyar nemesítésű fajta. Korai érése (a ’Gorella’ előtt 3 nappal) friss piacon is értékesíthető, 
de sötétebb gyümölcs- és hússzíne miatt ideális feldolgozóipari célfajta. Termőképessége 
kiváló, termésbiztonsága jó. Gyümölcse középnagy, sötétvörös színű, kemény húsállományú, 
jól szállítható. (50. ábra) Levélbetegségekkel és talajlakó gombás betegségekkel szemben 
toleráns. A különböző adottságú termőhelyekhez jól alkalmazkodik. Termőképessége kiváló, 
intenzív termesztési körülmények között a ’Gorellánál’ többet terem. (6, 10) 
 
’Elsanta’ 
Holland nemesítésű fajta. Korai érésű, a ‘Gorellával’ közel egy időben - általában két nappal 
korábban - kezd érni, de annál kissé elnyújtottabban érik. Elsősorban friss fogyasztásra 
alkalmas, de hajtatásra is megfelelő. Gyümölcse középnagy-nagy méretű, szabályos kúpalakú, 
színük fénylő vörös, az aszmagok közepesen mélyednek be. (50. ábra) Környezeti és 
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termesztési feltételekkel szemben kifejezetten igényes. Termésbiztonsága csak jó tápanyag- és 
folyamatosan kielégítő vízellátás mellett megfelelő. A szürkepenészre közepesen, fitoftórára 
nagyon érzékeny. Elsősorban egyéves intenzív termesztésre alkalmas. (6, 10 
 

 
52. ábra. ’Elsanta’ szamócafajta 

(Fotó: Papp János) 

 
53. ábra. ’Sonata’ szamócafajta 

(Fotó: Palesits Zsolt) 

 
’Sonata’ 
Holland nemesítésű ígéretes új fajta. Az ‘Elsanta’-hoz hasonló, kiváló termőképességű, de 
kedvezőbb gyümölcstulajdonságú szamócafajta. Hazánkban a középkorai érési időszakban az 
‘Elsanta’ után 1-2 nappal, a ‘Gorella’ időszakában érik. Hosszú, elhúzódó érési ütemű fajta, 4-
6 héten keresztül szedhető fajta. Gyümölcse kifejezetten nagyméretű, kemény húsállományú, 
dekoratív megjelenésű, fénylő, narancs piros színű, aprósodásra nem hajlamos. (50. ábra). 
Gyökérbetegségekre az ‘Elsanta’-hoz hasonló mértékben hajlamos, ezért elsősorban intenzív 
körülmények közé, egyéves termesztési technológiára ajánlható. (10.) 
 
’Gorella’ 
Hollandiában nemesített fajta, mely előnyös tulajdonságai (bőséges termésmennyisége, 
betegség-ellenállósága és tetszetős, piacos gyümölcse) miatt megérdemelten vált uralkodó 
fajtává Magyarországon a ’80-as években. A hosszabb, több éves termelési struktúra miatt a 
házikertekben még megtalálható, de az üzemi termesztésből már teljesen kiszorult. Május 
végén-június elején érő gyümölcseit korábban minden felhasználási célra ajánlották, ma 
azonban elsősorban friss piaci célra javasolható. Elsődleges gyümölcsei igen nagyok, 
lapítottak, taréjosak, sokszor bordázottak, a későbbiek tompa kúp alakúak, nagyok, majd az 
érés előrehaladtával jelentősen elaprósodnak. Színe középvörös, közepesen fényes, húsa 
kiegyenlítetten világos piros, közepesen kemény. (50. ábra). Az öntözést a magasabb – akár 
25t/ha-os - hozamokkal meghálálja. (7, 10, 11) 
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54. ábra. ’Gorella’ szamócafajta 

(Fotó: Papp János) 

 
55. ábra. ’Cambridge Rival’ szamócafajta 

(Fotó: Papp János) 
 
’Cambridge Rival’  
Angliából származó, friss fogyasztásra alkalmas fajta, mely a középkorai időszakban a 
’Gorellával’ azonos időben érik. Bőtermő, termésbiztonsága jó. A gyümölcse nagyméretű, 
élénkvörös színű és fényes. A keményebb húsállományának köszönhetően a manipulálást és a 
szállítást jól tűri. (50. ábra). Bokra közepes méretű. Nagyon bőtermő, de ehhez öntözést 
igényel. Jelentősebb a másodtermést hozó képessége. Gyökérrendszere a fitoftórás 
betegséggel szemben ellenálló, viszont a verticilliumos fertőzésre fogékony. 
Levélbetegségekkel szemben közepesen ellenálló. (6, 10) 
 
’Thutop’ (Hobthurmartre) 
Svájci eredetű, a középkései, kései szezon fajtája. Kései szabadföldi termesztésre alkalmas, 
kiemelkedő terméshozamú, friss fogyasztásra ajánlható szamócafajta. Az ‘Elsanta’ után 4-5 
nappal érik. fajta. Gyümölcse dekoratív megjelenésű, nagy vagy igen nagy, aprósodásra 
hajlamos. Színe fénylő narancs piros, tompa kúp alakú, kemény húsállományú. (56. ábra). 
Gombabetegségekre kevésbé fogékony, de levélfoltosságot okozó betegségek 
(Micosphaerella és Dendrophoma) fertőzheti. (10.) 
 

 
56. ábra. ’Thutop’szamócafajta 

(Fotó: http://www.zelenihit.rs) 

 
57. ábra. ’Onebor’ (Marmolada) 

szamócafajta  
(Fotó: Simon Gergely) 

 
’Onebor’ (Marmolada) 
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Olasz származású fajta, mely kiváló termőképessége és árutulajdonságai miatt 
szamócatermesztésünk egyik jelentős üzemi fajtája. Koraisága révén friss piaci értékesítésre is 
megfelelő, de sötétebb hússzíne és jó csumázhatósága ipari feldolgozásra is alkalmassá teszi. 
A fajta értékét számottevően növeli a jó pultállósága. Közepes érési idejű, a ‘Gorella’ fajta 
után 4–5 nappal kezd érni. Gyümölcse nagyon nagy, vagy nagy, kiegyenlítetten kúp alakú, 
sötétpiros, fényes, kemény húsú, hússzíne egyenletesen sötétvörös (57. ábra). Az intenzív 
termesztési körülményeket igénylő fajták közé tartozik. A talajlakó és a lombozatot károsító 
betegségekkel szemben jó ellenállóságot mutat. (10.) 
 
’Senga Sengana’ 
Német nemesítésű fajta. Hazánkban is nagy felületen termesztették, de aránya a 'Gorella' 
bevezetésével gyorsan lecsökkent. Lengyelországban még ma is jelentős mennyiségű 
hűtőipari alapanyagot képez. Hazánkban közepes érési idejű, a 'Gorella' után 4-5 nappal érik. 
Gyümölcse közepes nagyságú, 10 g átlagtömegű, alakja kerekded, felülete sima, sötétvörös 
színű. Húsa sötétpiros, kemény és lédús. Illatos, íze jellegzetesen savas. (50. ábra). Nagyon 
bőtermő, de a tőkocsányon képződő nagyszámú gyümölcs miatt intenzív tápanyag- és 
vízutánpótlást igényel. Sűrű bokra miatt Botrytis-re fogékony. 
 

 

58. ábra. ’Senga Sengana’szamócafajta 
(Fotó: http://www.beerenobst-

erdbeerpflanzen.de) 

 
59. ábra. ’Malling Pandora’ szamócafajta 

(Fotó: http://www.hortplant.pl) 

 

’Malling Pandora’ (Pandora) 
Angol származású fajta. Júliusi érésű gyümölcseivel a friss piacon a szamóca fogyasztási 
szezonjának megnyújtására alkalmas. Házikerti telepítésre is ajánlható. A fajtasor többi 
fajtájától eltérően nőivarú virágokkal rendelkező fajta, így fajtatársítást igényel. Hazánkban a 
’Bogota’ fajtát ajánlják porzópartnerként 1/4-os arányban telepíteni. Megfelelő fajtatársítás 
mellett bőtermő, termésbiztonsága megfelelő. Gyümölcsei nagyok, keményebb 
húskonzisztenciájúak, alakjuk szabályos kúpalakú. (50. ábra).A hazai körülmények között 
gyakran előforduló Phytophtora cactorum-mal szemben viszonylag ellenálló, de a külföldön 
megtalálható Phytophtora fragariae talajlakó gombával szemben fogékony. (6.) 
 
 
Ellenőrző kérdések: 

1. Ismertesse a szamóca ökológiai igényét! Mely paramétereket veszi figyelembe a 
szamóca telepíthetőségének elbírálásánál? 

2. Milyen célokra használhatók fel a szamóca gyümölcsök? 
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3. Ismertesse, hogy milyen elvárások vannak a friss piacon értékesítésre kerülő 
szamócafajták gyümölcseivel szemben? 

4. Ismertesse, hogy milyen elvárások vannak a mélyhűtésre értékesített szamócafajták 
gyümölcseivel szemben? 

5. Ismertesse, hogy milyen elvárások vannak a konzervipar számára értékesített 
szamócafajták gyümölcseivel szemben? 

6. Ismertesse, hogy milyen elvárások vannak a szedd magad értékesítési formához termelt 
szamócafajtákkal szemben? 

7. Röviden foglalja össze a nemzetközi és a hazai szamóca fajtairányzatokat. 
8. Hogyan helyezkedhetnek el az aszmagok a szamóca gyümölcs felületén, illetve milyen 

hátrányokkal és előnyökkel járnak az egyes típusok? 
9. Fajtapéldák megjelölésével ismertesse a szamócafajták csészelevelének elhelyezkedése 

szerinti csoportokat! Hol fontos ez a paraméter? 
10. Melyek a szamóca legfontosabb kártevői és kórokozói? 

 
Felhasznált irodalmak: 
(1.) Szilágyi K. 1975. Szamóca. Mezőgazdasági kiadó, Budapest. 
(2.) Papp J. 1997. Szamóca. In Soltész M. /szerk./ Integrált gyümölcstermesztés. Mezőgazda 

Kiadó, Budapest. p. 751-775. 
(3.) Papp J., Porpáczy A. /szerk./ 1999. Bogyósgyümölcsűek I.: Szamóca, málna. 

Mezőgazda Kiadó, Budapest. 
(4.) Papp J. 2004. Szamóca. In. Papp J. /szerk./ Gyümölcsök termesztése. Mezőgazda Kiadó, 

Budapest. p. 365-393. 
(5.) Faedi, 2000 
(6.) Szilágyi K. 1999. A szamóca fajtahasználata és fajtaválasztási szempontjai. In. PappJ. – 

Porpáczy A. Szamóca, málna. Mezőgazda Kiadó Budapest. p. 62-83. 
(7.) Dénes F. 2001. Szamóca. In. G. Tóth M. /szerk./ Gyümölcsészet. 
(8.) Papp J. 1997 Szamóca. In. Soltész M. /szerk./ Integrált gyümölcstermesztés. Mezőgazda 
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(9.) Papp J., Pápai Lné. 1990 Szamócatermesztés. p. 464-478. In. Gyuró F./szerk./ 

Gyümölcstermesztés. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 
(10.) Simon G. 2009. Szamóca. In. Tóth M. /szerk./ Gyümölcsfaj- és fajtaismeret. Egyetemi 

jegyzet. BCE Kertészettudományi Kar, Budapest.183-196. 
(11.) Dénes F. 2001 Szamóca. In. G. Tóth /szerk./ Gyümölcsészet – második bővített kiadás, 

Primom Válalkozásélénkítő Alapítvány Vállalkozói Központ, Nyíregyháza. p. 333-353. 
(12.) Glits M., Pénzes B. 2004. Szamóca –Növényvédelem. In. Papp J. /szerk./ Gyümölcsök 

termesztése. Mezőgazda Kiadó, Budapest. p. 388-390. 
 
 
Ajánlott irodalmak: 
Papp J., Porpáczy A. /szerk./ 1999. Bogyósgyümölcsűek I.: Szamóca, málna. Mezőgazda 
Kiadó, Budapest. 
Papp J. /szerk./ 2004.  Gyümölcsök termesztése. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 
Szilágyi K. 1975. Szamóca. Mezőgazdasági kiadó, Budapest. 
Gyuró F./szerk./ 1990. Gyümölcstermesztés. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 
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1.11. Málna, szeder és szedermálna (Rubus idaeus L. – málna; Rubus subgenus Eubatus 
sect. Moriferi és Ursini hibridek – szeder) 
 
Kovács Szilvia 
 
Tárgy: A málna, szeder és szedermálna magyarországi fajtahasználatának bemutatása, a 
termesztett fajták értékelése érési idő, gyümölcs és áruérték, termőképesség, hajtásrendszer, 
ellenállóképesség, valamint ökológiai igény alapján. 
 
Kulcsszavak: málna, szeder, szedermálna, érési idő, gyümölcsminőség, felhasználási cél, 
termőképesség, hajtásrendszer, ellenállóképesség, ökológiai igény. 

 
A málna az egyik legjelentősebb bogyós gyümölcsfajunk, a szeder gyümölcstermesztésben 
betöltött szerepe sokkal kisebb. Hazánk a málna termeszthetőségének déli harára közelében 
helyezkedik el, klimatikus igényét a tradicionális termesztési körzetek jól tükrözik. A 
tüskementes szederfajták fény- és hőigényesek, legbiztonságosabban védett, napsütötte délies 
tájolású domboldalakon termeszthetők. (4, 10, 11, 14) 

Hazánk málna fajtahasználatában sokáig a 'Nagymarosi' volt a meghatározó, melyet a 
'Malling Promise', majd a 'Malling Exploit' váltott fel. A 'Malling Exploit' a nyolcvanas 
években az ültetvények több mint 90%-át foglalta el. A hazai nemesítésű 'Fertődi zamatos' a 
kilencvenes évek végétől hazánk piacvezető fajtája, de jelentős területeken termesztik 
Kínában és Európa több országában is. A külföldi fajták közül az utóbbi évtizedekben a 
'Willamette' bizonyult a legjobbnak. (4, 6,12)  

Különleges fogyasztói igényt elégítenek ki a kétszertermő málnafajták. Egyes 
fajtáknál a második, őszi termés megközelíti a nyári termés minőségét és mennyiségét. A 
hazai termesztők, kereskedők és a fogyasztók kedvelt fajtája lett az utóbbi években az 
'Autumn Bliss'. (4, 9, 12) 

A kilencvenes évektől megsokszorozódott az új málnafajták behozatala. Az angol, 
német, kanadai, svájci, amerikai (USA) fajtasort kiegészítik a hazánkban előállított, 
ígéretesnek tűnő újabb fajták, fajtajelöltek. (3, 6, 7, 9) 

A hazai szedertermesztésben a tüskementes, kiváló áruértékű fajták terjedtek el. A 
nyolcvanas években kerültek be az első amerikai fajták, melyek közül a késői érésű 
'Thornfree' még mindig vezető szerepet játszik. A 'Thornfree' mellett  még hat államilag 
elismert fajta áll a termesztők rendelkezésére. (4, 6, 7, 8, 9, 14) 

A szedermálna fajták, melyek a tüskementes szederfajtákkal együtt jelentek meg 
ültetvényeinkben, a hazai árutermesztésben kevésbé jelentősek. Ma inkább a házikertek 
különleges gyümölcsfajtái. 

A hazánkban termesztett málna-, szeder- és szedermálna fajták öntermékenyülők. A jó 
kötődéshez elengedhetetlen az intenzív rovarjárás, elsősorban a méhek látogatása. 

 
Fajtával szemben támasztott követelmények: 
 

• nagy és rendszeres terméshozás, 
• kórokozókkal, kártevőkkel szembeni ellenállóság, 
• fagyállóság, télállóság, 
• felhasználási célnak megfelelő gyümölcs- és áruérték (középnagy-vagy nagy 

gyümölcsméret, küllem, konzisztencia, cukor-sav tartalom, színanyagtartalom), 
• szüret időpontja és hossza, 
• jó sarjadzóképesség (10, 14) 
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Fajtaválasztás szempontjai: 
H) érési idő 
I) gyümölcs- és áruérték  
J) termőképesség 
K) hajtásrendszer, sarjhozam 
L) kórokozókkal, kártevőkkel szembeni ellenállóképesség 
M) ökológiai igény 

 
A „Málna, szeder, szedermálna” című fejezetben a fajták értékeléséhez 1-14. 

irodalmakat dolgoztuk fel. 
 
A) Érési idő 
A nyári málnafajták érési szezonja június közepétől-végétől július végéig tart (1. ábra). A 
korai érésű, hazai nemesítésű fajtákkal ('Fertődi Vénusz', 'Fertődi kármin'), valamint a késői 
kanadai 'Tulameen' fajtával az érési időszak bővült. 

Bár a fajták szüreti ideje 4-5 hétig is eltarthat, a termések jelentős része az első 2-3 
hétben betakarításra kerül. A 'Fertődi Vénusz' érésmenete gyors, gyümölcsei 4-6 menetes 
szedéssel leszedhetők. Rövid érési idejű 'Willamette' is. A 'Fertődi kármin' és a 'Fertődi 
zamatos' gyümölcsérése koncentrált, a gépi szedés vesztesége alacsony. 

A kétszertermő málnafajtákra jellemző, hogy a tavasszal képződött sarjak csúcsi 
részén lévő rügyekből termő hajtásokat fejlesztenek és augusztus közepétől csaknem a 
fagyokig termést érlelnek. Az őszi termés mennyisége és minősége fajtánként eltérést mutat. 
A kétszertermő málnafajták összes produktuma a hosszú szüreti időszak ellenére kevesebb, 
mint a vezető vesszőn termő málnáké. Speciális termesztéstechnológiával a fajták 
terméshozása a nyár végi, őszi időszakra koncentrálható. 

A nyári málnák közé tartozó 'Willamette' fakultatív kétszertermőnek tekinthető, hiszen 
nagyon kevés másodtermés hozására hajlamos. Ez csak a házikerti termesztés szempontjából 
teszi értékesebbé a fajtát. Fakultatív kétszertermőnek tekinthető a 'Fertődi kétszertermő' és a 
'Resa' is. E két fajta közül gazdasági szempontból a 'Resa' értékesebb, hiszen meleg 
termőhelyen jelentős másodtermést hozhat.  Az 'Autumn Bliss' és a 'Golden Bliss' nyári és 
őszi termésérése összefolyik, a kettő nem különíthető el egymástól. Az 'Autumn Cascade' és a 
'Zeva Herbsternte' közepes mennyiségű, de jó minőségű őszi termést produkál. 

A szedermálna fajták szüreti ideje egybeesik a fő málnaérési szezonnal (1. ábra). 
A tüskementes szederfajták érési időszaka 5–7 hét (1. ábra). A hazai 

fajtaszortimentben jelenleg a legkorábbi fajta a 'Loch Ness', mely több mint két héttel 
megelőzi a 'Thornfree' érését. Bár a 'Thornfree' nagyszámú gyümölcsöt képez közepesen 
hosszú fürtjein, késői éréskezdetének köszönhetően 10–40%-át évjárattól függően nálunk nem 
érik meg. 
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Hónap június július augusztus szeptember  

Fajta                   dekád 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Nyári málna 

Fertődi Vénusz (Venus®)             

Fertődi kármin (Marla®)             

Malling Exploit             

Fancsalszki egyszertermő             

Fertődi aranyfürt             

Willamette             

Rubaca (Venus Niniane®)             

Glen Ample             

Nagymarosi             

Fertődi zamatos             

Tulameen             

Kétszertermő málna 

Resa (Lucana®)             

Autumn Bliss (Blissy®)             

Golden Bliss             

Zeva Herbsternte             

Fertődi kétszertermő             

Autumn Cascade             

Szeder 

Loch Ness (Nessy®)             

Black Satin             

Dirksen             

Hull             

Jumbo             

Thornfree             

Szedermálna 

Tayberry             

Fertődi bőtermő             

  
Fajtanevek színjelölései: nyári málna, kétszertermő málna, szeder, szedermálna 
 

1. ábra. Málna-, szeder- és szedermálna fajták érési ideje 
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B) Gyümölcs- és áruérték  
 
A málna és a szeder gyümölcse botanikailag apró csonthéjas termés: a termések csoportosan, 
összefüggő terméscsoportokban ülnek a vackon. A külső terméshéj a málnafajtáknál gyakran 
fénylő (pl. 'Fertődi zamatos', 'Glen Ample', 'Resa', 'Tulameen'), de a szőrképletek miatt 
közepesen fényes (pl. 'Autumn Bliss'), vagy fénytelen (pl. 'Fertődi kármin') is lehet. A 
'Fertődi bőtermő' szedermálna-fajta gyümölcsei szőrözöttségük miatt szintén fénytelenek. A 
nálunk termesztett szederfajták külső terméshéja fényes.  

A málna a vacokkúpról gyűrűszerűen könnyen leválasztható, míg a szeder és 
szedermálna fajták a vacokkúppal együtt válnak le.   

A málnafajták terméseinek tömege kicsi (2 g alatt), középnagy (2–3,5 g), nagy (3,5–
4,5 g) és nagyon nagy (4,5 g felett) lehet (1. táblázat). Kicsi–közepes gyümölcsöket terem a 
'Nagymarosi' fajta, középnagy-nagy a 'Fertődi zamatos', míg nagy–igen nagy a 'Tulameen'. 
Különlegesen nagyméretű gyümölcsei vannak a hazai nemesítésű 'Fertődi Vénusz' fajtának 
(5,9 g/db). 

A szeder- és a szedermálna-fajták gyümölcseinek átlagos tömege 4,5-6 g. A 
termesztésben lévő szederfajták közül a 'Loch Ness', a 'Black Satin' és a 'Jumbo' 7-7,5 g-os 
átlagos gyümölcstömegével kitűnik. 

A részterméskék száma összefüggésben van a gyümölcs méretével. A 'Nagymarosi' 
csupán 30–40 db, míg a 'Malling Exploit' 100–120 db részterméskéből áll. 

 
1. táblázat. Fajták csoportosítása gyümölcsméretük alapján 

 
Gyümölcsméret 

kicsi- 
középnagy 

középnagy-nagy nagy-nagyon nagy nagyon nagy 

Nagymarosi  
Fertődi kétszertermő 
 

Fancsalszki  egyszertermő 
Fertődi kármin 
Fertődi aranyfürt 
Fertődi zamatos  
Glen Ample 
Rubaca 
Willamette  
Autumn Bliss  
Autumn  Cascade 
Golden Bliss 
Resa  

Malling Exploit 
Tulameen  
Zeva Herbsternte  
Dirksen  
Hull  
Thornfree  
 

Fertődi Vénusz  
Black Satin 
Jumbo  
Loch Ness  
Fertődi bőtermő 
Tayberry 

Fajtanevek színjelölései: nyári málna, kétszertermő málna, szeder, szedermálna 
 
A málna gyümölcseinél az UPOV négy, a szedernél hatféle gyümölcsalakot különít 

el. A hazánkban termesztett málnafajták gyümölcsalakja gömbölyded, tompa kúp és kúp 
kategóriákba sorolható.  A szederfajták termései elliptikusak, vagy kúp (tompa kúp, megnyúlt 
kúp) alakúak. A szedermálna-fajták gyümölcsei megnyúlt kúp alakúak. A fajták 
gyümölcsalak szerinti csoportosítását a 2. táblázat tartalmazza és a 1-5. ábrák szemléltetik. 
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2. táblázat. Fajták csoportosítása gyümölcsalakjuk alapján 
 

Gyümölcsalak 
gömbölyded tompa kúp kúp megnyúlt 

kúp 
elliptikus 

Fertődi zamatos 
Nagymarosi 
Rubaca 
 

Fancsalszki  
   egyszertermő 
Fertődi kármin 
Glen Ample  
Autumn Bliss 
Fertődi  
   kétszertermő 
Resa 
Dirksen 

Fertődi Vénusz 
Malling Exploit 
Tulameen 
Willamette 
Fertődi aranyfürt  
Golden Bliss  
Zeva Herbsternte 
Loch Ness 

Fertődi bőtermő 
Tayberry 
Black Satin 

Thornfree 
Hull 
Jumbo 

Fajtanevek színjelölései: nyári málna, kétszertermő málna, szeder, szedermálna 
 
 

 
1.ábra. Fertődi zamatos 
(Fotó: Tóth Magdolna) 

 

 
2.ábra. Fertődi kármin 

(Fotó:Internet 1.) 
 

 
3.ábra. Fertődi Vénusz 

(Fotó: Internet 1.) 
 

 
4.ábra. Tayberry 
(Fotó:Internet 3.) 

 
5.ábra. Jumbo 

(Fotó: Kovács Szilvia) 

 

 
A málna gyümölcsének héjszíne sárga, narancssárga, a piros különböző árnyalata és 

bíbor színű lehet. A nálunk termesztett fajták többsége piros: világos-, közép-, vagy 
sötétpiros. A fajtasorban mindössze két sárga gyümölcsű található: a 'Fertődi aranyfürt' és a 
'Golden Bliss'. (3. táblázat) A 'Fertődi aranyfürt' termései az érés előrehaladtával narancsos 
árnyalatúak, a 'Willamette' fajtáé pedig lilásbordó színűek lesznek. Gyakoribb szedéssel a 
színeltérés jól kiküszöbölhető.    

 A szedermálna fajták gyümölcsei bordó, a szederfajtáké fekete színűek.  
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Az optimális szüreti időpontot a málnánál a gyümölcsök színeződése jól jelzi. A 
szedernél azonban csak 2-3 nappal a fekete szín kialakulása után szüretelhetők a gyümölcsök. 
Ekkor könnyen leválaszthatók a kocsányról, ízük harmonikus és gyorsfagyasztáskor sem 
pirosodnak vissza.  

A héj szerinti csoportokra a 6-11. ábrákon láthatunk példafajtákat. 
 

3. táblázat. Fajták csoportosítása a gyümölcsök héjszíne alapján 
 

Héjszín 
sárga piros sötétpiros fekete 

Fertődi aranyfürt 
Golden Bliss 
 

Malling Exploit 
Nagymarosi 
Tulameen 
Glen Ample 
Fertődi kármin 
Fertődi Vénusz 
Rubaca  
Resa 
 

Fertődi zamatos 
Willamette 
Fancsalszki egyszertermő 
Autumn Bliss 
Autumn Cascade  
Fertődi kétszertermő 
Zeva Herbsternte 
Fertődi bőtermő 
Tayberry 

Thornfree 
Dirksen 
Hull 
Black Satin 
Jumbo 
Loch Ness 

Fajtanevek színjelölései: nyári málna, kétszertermő málna, szeder, szedermálna 
 
 

 
6.ábra. Golden Bliss 

(Fotó: Tóth Magdolna) 
 

 
7.ábra. Malling Exploit 
(Fotó: Tóth Magdolna) 

 

 

8. ábra. Resa 
(Fotó: Tóth Magdolna) 

 
9.ábra. Willamette 

(Fotó: Tóth Magdolna) 

 
10. ábra. Autumn cascade 

(Fotó: Tóth Magdolna) 

 
11.ábra. Black Satin 
(Fotó: Kovács Szilvia) 

 
A gyümölcsök friss piaci értékesítése során sokkal hangsúlyosabb a méret, a küllem és 

a konzisztencia, mint az íz. Házikerti termesztésnél és feldolgozásnál azonban nagyon 
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fontossá válik az intenzív íz, illat, aroma, mely feldolgozás után is megmaradva különlegessé 
teszi a terméket. 

Málna-, szeder- és szedermálnafajtáink többségének íze (optimális szüreti időpontban 
betakarítva) harmonikus. Csak a korai érésű 'Malling Exploit', a főként feldolgozásra 
alkalmas, magas színanyagtartalmú 'Willamette' és a kétszertermő, sárga gyümölcsű 'Golden 
Bliss' íze marad el a többi fajtától. A fajtákat gyümölcseik íze szerint a 4. táblázatban 
csoportosítottuk. 

 
4. táblázat. Fajták csoportosítása a gyümölcsök íze alapján 

 
Íz 

sajátos íz, aroma harmonikus közepes íz 
Fertődi aranyfürt 
Nagymarosi 
Resa  
Zeva Herbsternte 
Fertődi bőtermő 
(savanykás, fűszeres) 
Tayberry 
Hull 
Loch Ness 

Fancsalszki egyszertermő 
Fertődi kármin 
Fertődi Vénusz 
Fertődi zamatos 
Glen Ample 
Rubaca 
Tulameen  
Autumn Bliss 
Autumn Cascade  
Fertődi kétszertermő 
Dirksen 
Black Satin  
Thornfree 
Jumbo 

Malling Exploit 
Willamette  
Golden Bliss 
 
 

Fajtanevek színjelölései: nyári málna, kétszertermő málna, szeder, szedermálna 
 

A málna különleges ízű, aromájú gyümölcseinek kisebb részét fogyasztják frissen, 
ugyanis a kereskedelem nem szívesen foglalkozik a gyorsan romló, viszonylag drágán 
értékesíthető gyümölcsökkel.  A termés túlnyomó többségét a hűtő- és a konzervipar dolgozza 
fel, de növekvő az édesipari, tejipari és cukrászati felhasználás. A fő málnaszezonon kívül 
megnőnek a friss gyümölcs értékesítésének esélyei, ezért egyre nagyobb napjainkban az 
érdeklődés a kiváló minőségű, kemény húsú kétszertermő málnafajták iránt.   

A szedertermés jelentős részét a hűtőipar dolgozza fel. Népszerűek a konzervipari 
termékek (dzsem, íz, kompót, szörp), s egyre nagyobb arányban használják joghurt és fagylalt 
készítésénél. 

A málna-, szeder- és szedermálna-fajták alkalmasságát az egyes felhasználási módokra 
az 5. táblázat tartalmazza.  

Az egyes felhasználási módoknál a gyümölcsökkel szemben támasztott 
követelmények a következők: 

• friss piac: szép küllem, nagy gyümölcsméret, fényes gyümölcshéj, piros héjszín 
(málna); jó szállíthatóság, pulton tarthatóság érdekében kemény húsállomány, 

• gyorsfagyasztás: középpiros (málna), fényes, kemény húsú, zamatos, középnagy 
gyümölcsök, felengedés után is megtartsa a gyümölcs színét, alakját, állományát, 

• konzervipar: sötétebb gyümölcsszín, nagy szárazanyag- és színtartalom, intenzív íz, 
illat, 

• házikert: különleges szín (pl. sárga málnák), nagyon korai-késői érési idő, hosszú 
szüreti idő, különleges íz, zamat (pl. ’Nagymarosi’, ’Fancsalszki egyszertermő’, 
szedermálna-fajták). 
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Mint az előbbiekből is látható, a szállíthatóság, pulton tarthatóság és a hűtőipari 
feldolgozás érdekében elengedhetetlen a kemény húsállomány, valamint a jól egymáshoz 
tapadó részterméskék. Kemény húsállománnyal rendelkezik a nyári málnafajták közül a 
’Fancsalszki egyszertermő’, a ’Fertődi kármin’, a ’Fertődi Vénusz’, a ’Fertődi zamatos’, a 
’Glen Ample’, a ’Willamette’ és a ’Tulameen’. Kétszertermő málnák közül jó az ’Autumn 
Bliss’, ’Zeva Herbsternte’ és a ’Resa’ húskeménysége. Nagyon nagy figyelmet igényel a 
’Malling Exploit’ és a ’Fertődi aranyfürt’ gyümölcseinek szürete, ugyanis az érés kezdetén a 
termések még szilárdak, utána azonban gyorsan puhulnak. A szedermálna fajták kemény 
húsállománnyal rendelkeznek, a szederfajták közül legjobb hússzilárdsága a ’Thornfree’, a 
’Hull’ és a ’Loch Ness’ fajtáknak van.  

Konzervipari feldolgozásra legalkalmasabb nagy színanyag-tartalma miatt a 
’Willamette’ és a ’Fertődi kétszertermő’. A puhább gyümölcsű fajták végső feldolgozója a 
konzervipar (pl. ’Dirksen’, ’Black Satin’ szederfajták, ’Malling Exploit’ málnafajta). 
 

5. táblázat. Fajták csoportosítása a gyümölcseik felhasználása szerint 
 

Felhasználás Fajta 
friss 

fogyasztás 
konzerv- 

ipar 
hűtőipar 

Nyári málna 
Fancsalszki egyszertermő +  + 
Fertődi aranyfürt +  + 
Fertődi kármin + +  
Fertődi Vénusz + + + 
Fertődi zamatos + + + 
Glen Ample +  + 
Malling Exploit + +  
Nagymarosi + + + 
Rubaca +   
Tulameen +  + 
Willamette + +  

Kétszertermő málna 
Autumn Bliss +  + 
Autumn Cascade +  + 
Fertődi kétszertermő + +  
Golden Bliss +  + 
Resa +  + 
Zeva Herbsternte +  + 

Szeder 
Thornfree + + + 
Dirksen + +  
Hull + + + 
Black Satin + +  
Jumbo + +  

Szedermálna 
Fertődi bőtermő + +  
Tayberry +  + 
Loch Ness + + + 

 Jelölés: + = alkalmas 
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C) Termőképesség 
 
A hazánkban termesztett málna-, szeder- és szedermálna fajták között szép számmal 

találhatók külföldi fajták. A fajták potenciális termőképessége és tényleges termőképessége 
között jelentős eltérés lehet. Nagyon fontosak ezért a honosító kísérletek, hiszen így 
kaphatunk valós képet a fajták termesztési tulajdonságairól, áruértékétől.  

A fajták termesztési tulajdonságait a termőhelyi viszonyok és a termesztési módszerek 
jelentősen befolyásolják. A fajta termőképességét és a termésbiztonságát kedvezőtlenül 
befolyásolja a vesszőt és gyümölcsöt károsító betegségekre való fogékonysága, 
fagyérzékenysége, vagy kis sarjhozama.  

A málna-, szeder- és szedermálna-fajtákat termőképességük alapján a 6. táblázatban 
csoportosítottuk. A fajták többsége bőtermő, melyre leginkább jó ökológia adottságú 
területeken, intenzív technológia mellett számíthatunk. Különösen érvényes ez a 'Malling 
Exploit' málna- és a 'Thornfree' szederfajtára.  

A 'Fertődi zamatos' és a 'Fertődi kármin' nemcsak kiváló termőképességű, hanem igen 
jó termésbiztonságú fajtának is bizonyult.  A hazánkban sokévi termesztési hagyománnyal 
rendelkező 'Malling Exploit' termésbiztonsága csak közepes. Rövid mélynyugalma miatt a tél 
végi erősebb fagyoktól károsodhat, valamint fogékony a vesszőt károsító gombás 
betegségekre. A 'Willamette' termésbiztonsága a fajta fagyérzékenysége és a vesszőt károsító 
betegségekre való fogékonysága miatt közepes. 

 
6. táblázat. Fajták csoportosítása termőképességük szerint 

 
Termőképesség 

Nagy Közepes 
Fancsalszki egyszertermő 
Fertődi kármin 
Fertődi Vénusz 
Fertődi zamatos 
Glen Ample 
Malling Exploit 
Rubaca 
Tulameen 
Willamette  
Autumn Bliss 
Golden Bliss 
Fertődi bőtermő 
Tayberry 
Dirksen  
Thornfree 
Black Satin 
Jumbo 
Loch Ness 

Fertődi aranyfürt 
Nagymarosi (gyenge) 
Autumn Cascade 
Fertődi kétszertermő 
Resa  
Zeva Herbsternte (gyenge) 
Hull 
 

Fajtanevek színjelölései: nyári málna, kétszertermő málna, szeder, szedermálna 
 

D) Hajtásrendszer, sarjhozam 
 
A málna, a szeder és szedermálna évelő gyökérzetű, kétéves föld feletti 

hajtásrendszerrel rendelkező félcserje. A föld feletti hajtásrendszer éves hajtásokból (ún. 
sarjakból) és megfásodott hajtásképletekből (termővesszőkből) áll. A keletkezés helyétől 
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függően elkülönítjük a tősarjakat és a gyökérsarjakat. A tősarjak, melyek a vessző alapi 
rügyeiből, vagy ezek elpusztulása esetén a gyökértörzsből hajtanak ki, a málnánál, a szedernél 
és a szedermálnanél egyaránt megtalálhatók. Termő ültetvényben a megújulás a szedernél és a 
szedermálnanél a tősarjakból történik. Az oldalgyökerek járulékos rügyeiből fejlődő 
gyökérsarjak főleg a málnára jellemzők, a szedren ritkán, akkor is inkább a gyökér 
mechanikai sérülése után alakulnak ki.  

A sarjak száma egyrészt fajtára jellemző bélyeg (pl. a 'Tayberry' 3–5 db, míg a 'Fertődi 
bőtermő' szedermálna 10–15 tősarjat fejleszt). Megfelelő számú sarjra néhány fajtánál csak jó 
ökológiai adottságú területen, intenzív termesztéstechnológia mellett számíthatunk (pl. 
'Fertődi Vénusz'). A szederfajták sarjhozama alacsony, tövenként 4-6 tősarjat nevelnek. A 
málnafajták sarjhozama az 'Autumn Cascade' és a 'Fertődi kétszertermő' fajták kivételével 
nagy, vagy közepes. (7. táblázat) 

 
7. táblázat. Fajták csoportosítása sarjhozamuk szerint 

 Sarjhozam  
nagy közepes kevés 

Malling Exploit 
Fertődi aranyfürt  
Fertődi zamatos  
Glen Ample  
Fertődi Vénusz 
Autumn Bliss 
Golden Bliss 
Zeva Herbsternte 
Fertődi bőtermő 

Fancsalszki egyszertermő 
Willamette 
Nagymarosi 
Fertődi kármin 
Rubaca  
Tulameen  
Resa 
Tayberry 
 

Autumn Cascade 
Fertődi kétszertermő 
Thornfree 
Dirksen 
Hull 
Black Satin 
Jumbo 
Loch Ness 

Fajtanevek színjelölései: nyári málna, kétszertermő málna, szeder, szedermálna 
 
A málnafajtáknál az UPOV felálló, félig felálló és széthajló hajtásrendszer-

kategóriákat különböztet meg.  Szedernél öt kategóriát különít el: felálló, felálló-félig felálló, 
félig felálló, félig felálló-kúszó és kúszó.  

Termesztett málnafajtáinknál mindhárom jellegzetes növekedési típus megtalálható (8. 
táblázat). A fajtasorban néhány tüskementes fajta is megtalálható ('Glen Ample', 'Autumn 
Cascade'). A hazánkban telepített örökletesen tüskementes szederfajták hajtásrendszere félig 
felálló, kúszó. A szedermálna-fajták, melyek ötvözik a málna és a szeder tulajdonságait, a 
szedrekhez hasonló habitusú hajtásrendszerrel rendelkeznek. Tüskékkel borított sarjaik félig 
felálló-kúszó ('Tayberry'), vagy széthajló-kúszó ('Fertődi bőtermő') növekedésűek.  

A málna-, szeder- és szedermálna fajták ültetési rendszerét és hajtásrendszerét a 12.-
15. ábrák szemléltetik. 

 

8. táblázat. Fajták csoportosítása hajtásrendszerük szerint 
Hajtásrendszer 

felálló félig felálló széthajló félig felálló, 
kúszó 

széthajló, 
kúszó 

Autumn Cascade 
Fertődi kármin 
Fertődi Vénusz 
Glen Ample 
Nagymarosi  
Golden Bliss 

Fertődi zamatos 
Autumn Bliss 
Fertődi kétszertermő 
Zeva Herbsternte  
 

Fancsalszki 
egyszertermő 
Fertődi aranyfürt 
Malling Expoit 
Tulameen 
Willamette 

Tayberry 
Thornfree  
Dirksen  
Hull 
Black Satin 
Jumbo 
Loch Ness 

Fertődi bőtermő 

Fajtanevek színjelölései: nyári málna, kétszertermő málna, szeder, szedermálna 
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A málna sarjai általában 1–2 m magasságúak, a szederé nemritkán 3–5 m-re is 

megnőnek. A málnafajták közül nagyon hosszú, akár 2,5-3 m-es vesszőket is nevelhet a 
'Fancsalszki egyszertermő'.  Hosszú-középhosszú vesszőket hoz például a 'Fertődi zamatos', 
'Fertődi aranyfürt', 'Malling Exploit', 'Glen Ample', 'Tulameen', 'Willamette', vagy a 
kétszertermő málnák közül az 'Autumn Bliss','Golden Bliss', 'Zeva Herbsternte'. Közepesen 
hosszú, merev hajtásrendszere van a 'Nagymarosi' és az 'Autumn Cascade' fajtáknak. 
Hazánkban termesztett szederfajták erős növekedésűek. A 'Fertődi bőtermő' szedermálna 
középerős, a 'Tayberry’ erős növekedésű. 

 

 
12.ábra. Nyári málnafajták ültetési 

rendszere 
(Fotó:Internet 4.) 

 
13.ábra. Kétszertermő málnák ültetési 

rendszere 
(Fotó: Simon Gergely) 

 
14.ábra. Tayberry szedermálna ültetési 

rendszere 
(Fotó: Internet 5.) 

 
15.ábra. Szederfajták ültetési rendszere 

(Fotó: Kovács Szilvia) 
 

 
E) Kórokozókkal, kártevőkkel szembeni ellenállóképesség 

 
Málnaültetvényeinkben a korszerű termesztéstechnológia ellenére sok helyen a 

termésmennyiség csökkenését, gyümölcsminőség romlását figyelték meg. Ennek hátterében a 
fajták „ökológiai leromlása” mellett vírusfertőzés áll. Hazai termőtájainkon a fonálféreggel 
terjedő vírusok mellett pollennel fertőző vírusok terjedése is megfigyelhető. A vírussal 
fertőzött növények gyenge, törékeny hajtásokat fejlesztenek, a termés mennyisége csökken, 
tövek kipusztulnak. A hazai vizsgálatok (5) a következő vírusokat mutatták ki 
ültetvényeinkben: 
Fonálféreggel terjedő vírusok: 

• arabis mozaik vírus (ArMV): idősebb, elhanyagolt ültetvényekben fordul elő 
(fogékony: 'Autumn Bliss'),  

• szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus (SLRSV): az ország minden termőtájában 
előfordul, gazdasági kárt okozhat (fogékony fajták: 'Fertődi zamatos', 'Fertődi 
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aranyfürt', 'Fertődi kármin', 'Glen Ample', 'Malling Exploit', 'Autumn Bliss', 'Golden 
Bliss'), 

• málna gyűrűsfoltosság vírus (RpRSV): lokális előfordulású, jelentős gazdasági kárt 
okoz! (fogékony fajták: 'Autumn Bliss', 'Golden Bliss', 'Fertődi kármin', 'Fertődi 
Vénusz', 'Fertődi zamatos'),  

• cseresznye levélsodródás vírus (CLRV): ország minden termőtájában terjed, jelentős 
gazdasági kárt okoz! (fogékony fajták: 'Golden Bliss', 'Glen Ample', 'Autumn Bliss', 
'Fertődi zamatos', 'Malling Exploit'). 

Pollennel fertőző vírusok: 
• málna bokros bokros törpülés (RBDV): jelentősége hazánkban nő, gyors terjedésű, 

gazdasági kárt okoz!  (fogékony fajták: 'Glen Ample', 'Autumn Bliss', 'Golden Bliss', 
'Tulameen', 'Fertődi kármin', 'Fertődi Vénusz') (ellenálló fajták: 'Willamette', 'Malling 
Exploit', 'Fertődi zamatos').  
A vesszőket károsító gombás betegségek közül a málna elzínoés betegsége (Elsinoë 

veneta), a málna botrítiszes betegsége (Botrytis cinerea), a málna didimellás betegsége 
(Didymella applanata) és a málna leptoszfériás betegsége (Leptosphaeria coniothyrum) fordul 
elő leggyakrabban. Az utóbbi két betegség kórokozóinak behatolását a málna-vesszőszúnyog 
(Resseliella theobaldi) lárvái által okozott sérülések teszik lehetővé. Jelentős tőpusztulást 
okoz a gyökérpusztulásért felelős Phytophtora fragariae var. rubi gomba. 
 A málnatermés jelentős, gyümölcsrothadásért felelős kórokozója a Botrytis cinerea. A 
rovarkártevők közül még a vírusvektor kis málna-levéltetűt (Aphis idaei) és bimbót, valamint 
a gyümölcsöt károsító kis málnabogarat (Byturus tomentosus) kell kiemelnünk. 
 A málnafajták ellenállóképességét a legfontosabb kórokozókkal, kártevőkkel szemben 
a 9. táblázatban foglaltuk össze. 
 A 'Fertődi bőtermő' szedermálna fajta vírusfertőzésre fogékony, a vesszőszúnyog 
növényvédelem hiányában súlyos fertőzést okoz.  
 A szeder hajtásait, vesszőit károsítja a szeder botrioszférás betegsége (Botryosphaeria 
obtusa), a szeder szeptociás betegsége (Septocyta ruborum) és a szeder leptoszfériás 
betegsége (Leptosphaeria coniothyrum). A 'Thornfree' fogékony a szederrozsdára (Kuehneola 
albida, Gymnoconia nitens, Phragmidium rubi). Párás, esős időben a szederfajták 
gyümölcseit károsítja a Botrytis cinerea. Jelentős gyümölcskárt okoz a kis málnabogár 
(Byturus tomentosus) és a szederatka (Acalitus essigi). A leveleket károsítja a nagy szeder-
levéltetű (Nectarosiphon rubi) és a kis szeder-levéltetű (Aphis ruborum). A fajták egyes 
betegségekkel, kártevőkkel szembeni ellenállóképeségéről kevés hazai irodalom állt 
rendelkezésünkre. 
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9. táblázat. Málnafajták ellenállóképessége a legfontosabb kórokozókkal, kártevőkkel 
szemben 

 
Vesszőt károsító betegségek fajta 

Elsinoë 
veneta 

Didymella 
applanata 

Leptosphaeria 
coniothyrum 

Botrytis 
cinerea 

Botrytis 
cinerea 

(gyümölcs) 

Resseliella 
theobaldi 

Aphis 
idaei 

Phytophtora 
fragariae v. 

rubi 
Fancsalszki  
egyszertermő 

közepesen 
fogékony 

közepesen 
fogékony 

közepesen 
fogékony 

közepesen 
fogékony 

 közepesen 
fogékony 

  

Fertődi  
zamatos 

ellenálló közepesen 
fogékony 

közepesen 
fogékony 

közepesen 
fogékony 

    

Fertődi  
kármin 

ellenálló ellenálló ellenálló ellenálló     

Fertődi  
Vénusz 

 fogékony közepesen 
fogékony 

közepesen 
fogékony 

 fogékony   

Glen Ample       ellenálló  
Malling  
Exploit 

ellenálló fogékony fogékony fogékony fogékony fogékony   

Resa fogékony fogékony fogékony fogékony     
Rubaca ellenálló ellenálló ellenálló ellenálló ellenálló   ellenálló 
Tulameen fogékony fogékony fogékony fogékony fogékony   közepesen 

fogékony 
Willamette ellenálló fogékony  ellenálló    fogékony 
Autumn 
Bliss 

    fogékony  ellenálló ellenálló 

Golden Bliss     fogékony    
Fertődi  
kétszertermő 

fogékony fogékony fogékony fogékony fogékony    

 
F) Ökológiai igény 

A málna a hűvösebb, csapadékosabb, kiegyenlített klímájú területeken adja a 
legnagyobb termést, azonban a melegebb, napsugárzásnak kitett területeken 
gyümölcsminősége jobb. Málnatermesztésre azok a területek a legalkalmasabbak, ahol a 
tenyészidőszakban a hőmérséklet lehetőleg nem haladja meg a 17 °C-ot. A hazánkra jellemző 
kontinentális klímán az erős téli hőingadozás súlyos rügy- és vesszőpusztulást okozhat. A 
hőigény figyelembevétele különösen fontos a honosítás alatt lévő fajtáknál.  

Talajigényére jellemző, hogy a tápanyagban gazdag, jó víz-, tápanyag- és 
levegőgazdálkodású, gyengén savanyú (pH-értéke vízben mérve: 5,5-7,0) erdei talajokat 
kedveli. Meszes és rossz vízgazdálkodású talajokon gyakori a vasklorózis. A málna sekélyen 
elhelyezkedő gyökérzete miatt az egyenletes eloszlású, 800–1200 mm csapadékmennyiségű 
területeken termeszthető a legjobb eredménnyel.  

A tüskementes szederfajták fagyérzékenyek, így olyan területekre telepítsük, ahol a 
hőmérséklet -15 °C alá nem süllyed. A szeder viszonylag későn fejezi be vegetációját, ezért 
kritikusak lehetnek az erősebb október végi-november eleji fagyok. Kényszernyugalmi 
időszakban a felmelegedések, majd lehűlések szintén növelik a fagyveszélyt. 

A szeder és a szedermálna fény- és hőigényét a védett, napsütöttebb délies tájolású 
domboldalak elégítik ki, ezen területeken termeszthető a legbiztonságosabban. Nagy tömegű 
hajtásrendszere miatt szélérzékeny gyümölcsfaj, de az erős szelek a virágszerveket is 
károsíthatják. Talajigénye a málnához hasonló, de kicsit toleránsabb a talaj kémhatásával 
szemben. Vízigényes gyümölcsfaj, öntözés nélkül csak 700-800 mm-t meghaladó évi 
csapadékmennyiség mellett termeszthető. 

Jó adaptációs képességű, a gyengébb adottságú termőhelyeket is jól tolerálja a 'Fertődi 
zamatos' és az 'Autumn Bliss'. Közepes adaptációs képességű a 'Malling Exploit'. A fajták 
közül a termőhelyre különösen igényes a 'Nagymarosi', a 'Fertődi Vénusz', a 'Resa' és a 
'Thornfree'.  A 'Nagymarosi' a Dunakanyar málnafajtája. Védett, meleg termőhelyen érzi jól 
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magát a 'Resa' és a 'Thornfree'. Tápanyagban gazdag, jó vízellátottságú, gyengén savanyú 
talajt igényel a 'Fertődi Vénusz' és a 'Resa'. 

Legjobb fagytűrő képességű (téltűrésű) vesszőket a 'Fertődi zamatos', a 'Willamette' és 
a 'Fertődi kármin' neveli. A 'Malling Exploit' és a 'Glen Ample' vesszői fagyérzékeny. A 'Glen 
Ample' fajtánál az erős téli lehűlések, a rövid mélynyugalmú 'Malling Exploit'-nál a tél végi 
felmelegedések-lehűlések károsítják leginkább a vesszőket. A vesszőkön a felmelegedések-
lehűlések nyomán keletkező kéregrepedések ráadásul utat nyitnak a vesszőszúnyog 
fertőzésének. Fagyérzékenyek a szedermálna-fajták ('Fertődi bőtermő', 'Tayberry') és számos 
tüskétlen szederfajta ('Thornfree', 'Hull', 'Black Satin', 'Jumbo') vesszői is. A tüskétlen 
szederfajták közül viszonylag jó fagytűrő képességű a 'Dirksen' és a 'Loch Ness'. 
 A 'Rubaca'-t kötöttebb talajú ültetvényekbe is ajánlják. 
 Öntözés nélkül is elég megbízhatóan terem a 'Fertődi kármin'. Száraz termőhelyen  
elaprósodnak a 'Fertődi zamatos' termései, a 'Fertődi kétszertermő' gyümölcsei pedig nehezen 
válnak le a vacokkúpról. 
 A 'Malling Exploit' hosszú fürtjeiben és a szedermálna- és szederfajták 
hajtásrendszerében a komoly kárt tehet szél. 
 
Ellenőrző kérdések: 

1. Hogyan változott a málna hazai fajtahasználata az utóbbi évtizedekben? 
2. Milyen jelentősége van a szeder- és szedermálna fajták termesztésének? 
3. Melyek a fajtaválasztás főbb kritériumai? 
4. Jellemezze a málna-, szeder- és a szedermálna fajták érési időszakát! 
5. Hogyan csoportosíthatók a málna-, szeder- és a szedermálna-fajták gyümölcsméretük 

alapján? 
6. A hazai a málna-, szeder- és a szedermálna fajták gyümölcseit milyen gyümölcsalak 

jellemzi? 
7. Ismertesse a málna-, szeder- és a szedermálna fajták gyümölcshéj-színét! 
8. Ismertesse az egyes felhasználási módoknál a gyümölcsökkel szemben támasztott 

követelményeket! Nevezzen meg az egyes felhasználási módokra alkalmas fajtákat! 
9. Mely felhasználási módoknál különösen fontos a gyümölcsök íze és a húsállománya? 
10. Mi befolyásolja a málna-, szeder- és a szedermálna fajták termőképességét, 

termésbiztonságát?  
11. Milyen sarjak jellemzik a málna-, szeder- és a szedermálna fajtákat? Hogyan 

csoportosíthatók a fajták sarjhozamuk szerint? 
12. Jellemezze összefoglalóan a málna-, szeder- és a szedermálna fajták hajtásrendszerét! 
13. Mely kórokozók, kártevők károsítanak ültetvényeinkben? Milyen az egyes fajták 

fogékonysága? 
14. Ismertesse a málna-, szeder- és a szedermálna ökológiai igényét! 
15. Melyek a legjobb adaptációs képességű és legjobb fagytűrő képességű fajták? 
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1.12.Ribiszke 
 

Simon Gergely 
 
Piros ribiszke (Ribes sylvestre (Lam.) Mert. & W. Koch) és fekete ribiszke (Ribes nigrum L.) 
 
Tárgy: Piros és fekete ribiszke magyarországi üzemi fajtahasználatának bemutatása, a 
termesztett fajták értékelése termesztési és felhasználási szempontok figyelembevételével. 
 
Kulcsszavak: piros ribiszke, fekete ribiszke, fajtaválasztás szempontjai, érési idő, 
felhasználhatóság, áru- és termesztési érték. 
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A.) Elterjedés és génforrások 

A ribiszke kerti növényként történő tudatos termesztése a XV. században Európa 
északabbi országaiban (Hollandia, Dánia, Észak-Németország és a Baltikum vidéke) indult 
meg. Magyarországon először Lippay János 1767-ben megjelent „Posoni kert” című 
munkájában tesz említést a ribiszkéről. (1.) 

A ribiszke a Grossulariaceae család Ribes nemzetségébe tartozik, amely mintegy 150-
160 fajt foglal magába. Elsősorban az északi félteke mérsékelt övének északabbi területein 
honosak, és egészen az Északi–sarkkör vidékéig termesztésben vannak. A nemzettségbe 
sorolható vad fajok igen tág elterjedési körrel rendelkeznek, megtalálhatók Európa, Ázsia és 
Amerika északi részein. Északról dél felé haladva az alakgazdagságuk fokozatosan csökken. 
(2.) 

A hazai ribiszketermesztésben szerepet játszó fajták nemesítéséhez az alábbi fajokat 
használták fel (3.): 
Piros ribiszke: 
 Ribes rubrum L. (R. spicatum) (Európa, Szibéria) 
 R. vulgare Syme. (R. sativum) 
 R. petraeum Wolf. (Európa, Ázsia, Afrika) 
 R. multiflorum Kit. (Európa) 
Fekete ribiszke: 
 Ribes nigrum L. 
 Ribes nigrum var. europeaum Janez. 
 Ribes nigrum var. sibiricum Pavl. 
 Ribes nigrum var. scandinavicum Vaara. 
 R. dikusha Fish. (Ázsia) 
 R. ussuriense Janez. (Ázsia) 
 R. americanum Mill. (É-Amerika) 
 R. bracteosum Dougl. (É-Amerika) 
 R. hudsonianum Rich. (É-Amerika) 
 
A fenti ismertetésben szereplő ribiszkefajok, valamint a termesztésben előforduló 
ribiszkefajták 2n=8 kromoszómaszámmal jellemezhetők. (1.) 
A fontosabb termesztő országokban, az árugyümölcs ültetvényekben a ribiszkéket, mint 
feldolgozóipari alapanyagot termesztik, de a házikerteknek is igen fontos gyümölcse. (1, 2) 
Bár a két ribiszkefajt általában együtt tárgyaljuk, azonban gyakorlati termesztési szemszögből 
több ponton is lényegesen különböznek egymástól (20. táblázat). A két faj 
összehasonlításának legfontosabb szempontjai a következők: ökológiai igényük és 
alkalmazkodóképességük; a jellemző rügyek típusa; a bokor mérete és növekedési erélye; 
termékenyülési viszonyaik és fajtatársítási igényük; a gyümölcsérés lefutása. 
 

20. táblázat. A piros- és fekete ribiszkék összehasonlítása a legfontosabb 
termesztési szempontok alapján 

 Piros ribiszke Fekete ribiszke 

Ökológiai viszonyok 
Magyarországon 
optimális 

Hűvösebb klíma,  
savanyú talajokon 

Rügyek Hajtás + virágrügy Hajtás + vegyesrügy 

Növekedési erély 
Kisebb bokor, gyengébb 
növekedési erély 

Nagyobb bokor, erősebb 
növekedési erély 
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Termékenyülési 
viszony 

Öntermékeny 
(fajtatiszta blokkban is 
telepíthetők) 

Fajták öntermékenyülő képessége 
változó (16-67%) -  
fajtatársítás növeli a 
termésbiztonságot és a 
termésmennyiséget 

Érésmenet 
Egyszerre érik, nem 
pereg ⇒ gépi 
betakarítás 

Régi fajták nem egyszerre érnek, 
pereg ⇒ kézi betakarítás 
Újabb üzemi fajták – egyszerre 
érik, nem pereg ⇒ gépi betakarítás 

 
B.) A ribiszkék felhasználási lehetőségei a beltartalmi értékeik függvényében 
A ribiszkék régóta szerepelnek az emberiség által fogyasztott gyümölcsök sorában. Kedvező 
étrendi hatása, valamint magas tápértéke kimagasló beltartalmi értékeivel magyarázható. A 
piros és a fekete ribiszkék fontosabb beltartalmi értékeit a 2. táblázat tartalmazza.  

 

21. táblázat. A piros és fekete ribiszke beltartalmi értékei 100 g gyümölcsre 
vonatkoztatva (Souci-Fachmann-Kraut, 1989 In Papp, 2004) 

Összetétel Egység Piros ribiszke Fekete ribiszke 

Áltagos energia 
Kjoule 
Kcal 

151 
36 

196 
47 

Víz g 84.7 (81.40-89.60) 81.30 (77.40-84.70) 
Fehérje g 1.13 (0.90-1.40) 1.28 (0.90-1.70) 
Zsír g 0.20 (0.10-0.40) 0.22 (0.10-0.50) 
Oldható szénhidrát g 7.44 (4.82-9.04) 9.96 (8.52-14.57) 
Összes élelmi rost g 3.50 6.80 
Összes ásványi anyag g 0.63 (0.51-0.71) 0.80 (0.61-1.10) 

− nátrium mg 1.40 (0.30-2.30) 1.50 (0.30-2.70) 

− kálium mg 238.0 (156.0-278.0) 310.0 (258.0-372.0) 

− magnézium mg 13.0 (8.0-17.0) 17.0 (10.0-24.0) 

− kalcium mg 29.0 (17.0-37.0) 46.0 (30.0-65.0) 

− foszfor mg 27.0 (18.0-33.0) 40.0 (30.0-47.0) 

− vas mg 0.91 (0.53-1.22) 1.29 (0.90-2.20) 

Karotin mikro g 38.00 (18.00-72.00) 0.14 (0.07-0.20) 
E-vitamin mg 0.21 (0.10-0.32) 1.00 
B1-vitamin mikro g 40.00 (15.00-60.00) 51.00 (25.00-80.00) 
B2-vitamin mikro g 30.00 (20.00-40.00) 44.00 (25.00-60.00) 
Nikotinamid mg 0.23 (0.10-0.30) 0.28 (0.20-0.32) 
B6-vitamin mikro g 45.00 (28.00-58.00) 80.00 (60.00-100.0) 
Biotin mikro g 2.60 2.40 
C-vitamin mg 36.00 (26.00-47.00) 177.0 (132.0-220.0) 
Almasav g 0.29 (0.24-0.34) 0.41 (0.35-0.44) 
Citromsav g 2.07 (1.84-2.30) 2.88 (2.48-3.11) 
Glukóz g 2.13 (0.73-2.90) 2.83 (2.69-4.62) 
Fruktóz g 2.57 (1.87-3.00) 3.65 (3.00-5.40) 
Pektin g 0.93 (0.70-1.16) 1.70 
Cellulóz g 0.88 1.95 

 
A ribiszkék korábban a házikertek és a friss piacok gyümölcsei voltak. A feldolgozási és a 
hűtési technológiák fejlődésével váltak feldolgozóipari alapanyaggá. A piros- és a fekete 
ribiszke gyümölcseit ma elsősorban a konzerv- és a feldolgozóipar által előállított 
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termékekben fogyasztjuk. A feldolgozás során a két ribiszkefaj gyümölcsei egymással és más 
fajok gyümölcseivel is jól társíthatók. A piros ribiszke - a fekete ribiszkéhez viszonyítva – a 
feldolgozóipar számára alacsonyabb beltartalmi értékekkel rendelkezik (21. táblázat). 
A piros ribiszke magas savtartalma, íze és aromája alapján gyümölcslevek és gyümölcsalapú 
üdítőitalok alapanyagául szolgálhat. A konzervipar mellett a hűtőipar is nagy mennyiségű 
piros ribiszkét használ fel. Mélyhűtésre lebogyózva tetszetősebb megjelenésű gyümölcsöket 
használják fel. (2, 4, 6) 
A fekete ribiszkék esetében a friss fogyasztás a gyümölcsök jellegzetes fanyar ízük – 
úgynevezett pézsmaíz – miatt kisebb jelentőségű. Igen gazdag vitamin-, szín- és ásványi 
anyag tartalmának köszönhetően az üdítőital- és dzsemgyártás keresett alapanyaga. Itt 
kevésbé számít a gyümölcsök megjelenése, annál inkább a beltartalmi értékeik. (2, 6) 
 
C.) A fajtaválasztás szempontjai a felhasználási célok függvényében 
Piros ribiszke 
Friss fogyasztás esetében a legjelentősebb szempontok a következők: 

• íz (sav – cukor arány) és zamatanyagok, 
• bogyó külső megjelenése (bogyóméret, bogyószín) és a mag tulajdonságai (magok 

száma, mérete, keménysége) 
• kézi szüretelhetőség (termésmennyiség, bokorhabitus, fürtkocsány elhelyezkedése). 

 

Friss fogyasztásra azok a piros ribiszke fajták alkalmasak, amelyek kiegyenlítettebb, 
harmonikusabb ízhatással rendelkeznek, a savaik tompábbak, és a savtartalom mellett 
viszonylag magasabb a cukortartalmuk. Meghatározó jelentőségű az egyedi bogyóméret, 
hiszen frissen lebogyózva fogyasztjuk a piros ribiszkét és elsősorban a nagyobb bogyóméretű 
gyümölcsök alkalmasak erre. A gyümölcsök színe fénylő, intenzív vörös legyen. A fénylő 
színük a frissességet képviseli. A piros ribiszkéken belül tartják számon az úgynevezett „fehér 
ribiszkéket”, amelyek közül a nagyobb bogyóméretűek extrém megjelenésüknek 
köszönhetően a gyümölcsös tálak kedvelt alkotói. Kézi szüretre azok a fajták kedvezőek, 
amelyeknek a fürtnyele viszonylag nagyobb szögben ízesül a termőrészhez („zászlósan áll”), 
mert ezek foghatók meg és téphetők le a növényről a legkönnyebben. 
 

Mélyhűtés esetében a legjelentősebb szempontok a következők: 
• íz (sav – cukor arány) és zamatanyagok, 
• bogyó külső megjelenése (bogyóméret, bogyószín) és a mag tulajdonságai (mérete, 

keménysége) 
• gépi szüretelhetőség (termésmennyiség, bokorhabitus, bogyók leválasztásához 

szükséges erő), 
• hűtésre való alkalmasság (gyümölcs konzisztencia és színtartósság) 

 

Mélyhűtésre felhasznált piros ribiszkék esetében az elvárások többségében megegyeznek 
a friss fogyasztási minőségi elvárásokkal. Emellett még fontos, hogy a fagyasztás valamint az 
azt követő kiolvasztás alatt a gyümölcsök beltartalmi értékei, színanyagai ne változzanak 
meg, valamint a bogyók ne repedjenek fel és ne eresszenek túl sok levet, ugyanis a cukrászipar 
a torták díszítésére is felhasználja a mélyhűtött gyümölcsöket. A hűtőipar a nagy 
mennyiségben felhasznált tömegáru, valamint a szüret gazdaságossága miatt jó minőségben 
géppel szüretelt gyümölcsöket igényel. Természetesen kézzel szüretelt gyümölcsök is 
felhasználhatók, de ez a betakarítási módszer drágább, kevésbé gazdaságos. 
 

Tartósítóipari feldolgozás esetében az alábbi szempontok a meghatározók: 
• termőképesség, 
• gépi betakaríthatóság, 
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• beltartalmi értékek (savtartalom, lényeredék, színanyag tartalom), 
• hőkezelésre való alkalmasság (színtartósság). 

 

A tartósítóipar az üzemi termesztésből származó alapanyagot használja fel. Ipari 
alapanyagként a gyümölcsök felvásárlási ára alacsonyabb, mint a friss piacon, ezért lényeges, 
hogy az ilyen célra alkalmas fajták minél magasabb termésátlagukkal ellensúlyozhassák az 
alacsonyabb felvásárlási árukat. A gépi betakarítás alkalmazása két okból is előnyösebb. Az 
egyik az, hogy az alacsonyabb felvásárlási ár mellett a gépi betakarítás alkalmazása a 
gazdaságosabb megoldás. A másik a feldolgozóipar igényeinek teljes mértékben megfelel a 
ribiszkekombájnok által szüretelt gyümölcsök minősége is. 

A feldolgozóipar számára a termékekkel összhangban kell lennie az alapanyagok 
beltartalmi jellemzőinek. A piros ribiszkét a konzervipar lekvárok, dzsemek, ivólevek 
alapanyagaként használja. Itt az egyik legmeghatározóbb tényező a savtartalom. A piros 
ribiszkék savtartalmát, főkét a citromsav adja (1.84-2.30 g/100g), de ezen túlmenően még 
említést érdemel az almasav is (0.24-0.34 g/10g). A savtartalom mellett a színanyagtartalom 
is meghatározó jelentőségű. A színanyagok közül legfontosabbak az antocianin (80-420 
mg/100g) és s karotin (18-72 mg/100g). Az antocianin színanyagok közül a piros ribiszkében 
csak kettő (a cianidin-monoglikozid és a cianidin-ramnoglikozid) fordul elő, a fekete 
ribiszkében levőnél kisebb mennyiségben (5.) Az intenzívebb színű alapanyagokból készült 
termékekhez kevesebb mesterséges színező anyagot kell adni. A színanyagok esetében fontos 
elvárás, hogy a hőkezeléses technológiai folyamatokat megfelelő színtartóssággal vészeljék 
át, hogy a készáru színe a fogyasztók számára is vonzó maradjon. A piros ribiszkéken belül 
külön csoportot képeznek a fehér ribiszkék, amelyeknek a gyümölcshúsa és a gyümölcsleve is 
színanyagoktól mentes. Ezeket a gyümölcsöket a konzervipar a különböző gyümölcsleveknél 
adalékként alkalmazhatja a savtartalom beállítására, mert a gyümölcslé eredeti színét nem 
módosítja. Ilyen fajták: ’Blanka’, ’Primus’ és a ’Viktória’. A légyártásra használt fajták 
esetében a lényeredék is kiemelkedő fontosságú, mert ez mutatja meg, hogy egységnyi 
tömegű gyümölcsből mennyi gyümölcslé nyerhető. Ez az érték piros ribiszke esetében 65-
70%. 

A piros ribiszke fajták egyes felhasználási célokra való alkalmasságát az 3. táblázat 
tartalmazza. 
 

22. táblázat. Piros ribiszke fajták csoportosítása felhasználhatóságuk alapján 
(Porpáczy, 1999; Kovács, 2009 alapján) 

Friss fogyasztásra alkalmas Mélyhűtésre alkalmas Konzervipari feldolgozásra 
alkalmas 

Jonkheer van Tets, 
Rondom, Detvan, 
Red Lake, 
Rolan, Blanka 

Jonkheer van Tets,  
Red Lake, 
Rolan, 
Blanka 

Fertődi hosszúfürtű, 
Jonkheer van Tets, 
Rondom, Rolan, Detvan 
Blanka, Primus, Viktória 

 
 
Fekete ribiszke 
Friss fogyasztás esetében a legjelentősebb szempontok a következők: 

• íz (sav – cukor arány), egyéb íz és zamatanyagok, 
• bogyó külső megjelenése (bogyóméret, bogyószín) és a mag tulajdonságai (magok 

száma, mérete, keménysége) 
• kézi szüretelhetőség (termésmennyiség, bokorhabitus, fürtkocsány elhelyezkedése). 
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A fekete ribiszke esetében a friss fogyasztásnak kisebb a jelentősége. Friss fogyasztásra azok 
a fekete ribiszke fajták alkalmasak, amelyek kiegyenlített sav- és cukortartalmuk mellett 
alacsonyabb „pézsmaíz”-zel rendelkeznek. Meghatározó jelentőségű az egyedi bogyóméret, 
hiszen a piros ribiszkéhez hasonlóan a feketét is lebogyózva fogyasztják frissen. A 
gyümölcsök színe fénylő, feketéslila legyen. Természetesen a friss fogyasztás esetében is 
jelentős a C-vitamin, valamint az antioxidáns tartalom, de ez az ipari feldolgozásnál még 
fontosabb. A friss fogyasztás esetében a kisebb magméretű, kevésbé kemény magvú, valamint 
a kevesebb magot tartalmazó fajták élveznek előnyt. A friss piac minőségi elvárásainak 
elsősorban a kézzel szedett gyümölcsök felelnek meg. Ahhoz, hogy gazdaságos legyen a kézi 
szedés teljesítménye a fekete ribiszkebokroknak kellő mennyiségű gyümölcsöt kell 
teremniük. A szedési munkát megkönnyíti a nem túl erős növekedési erély, a lazább 
szerkezetű, elsűrűsödésre nem hajlamos bokorhabitus. A fürtnyél ízesülése – hasonlóan a 
piros ribiszkénél leírtakkal - meghatározó lehet, a kézi betakarítás esetében. 
 

Mélyhűtésre való alkalmasság a legtöbb ponton megegyezik a friss piaci 
követelményekkel, kiegészülve a színtartóssággal, illetve azzal, hogy a gyümölcsök a 
fagyasztás során ne repedjenek fel és a kiengedés után ne engedjenek levet. Előnyt jelent, ha a 
fajta alkalmas a gépi betakarításra. 
 

Tartósítóipari feldolgozás esetében a fekete ribiszkénél az alábbi szempontok a 
meghatározók: 

• termőképesség, 
• gépi betakaríthatóság, 
• beltartalmi értékek (savtartalom, C-vitamin tartalom, lényeredék, színanyag tartalom), 
• hőkezelésre való alkalmasság (színtartósság). 

 

Tartósítóipar számára nagy árulapot biztosító fekete ribiszke ültetvények szükségesek. Ez 
csak nagy hozamú és gépi betakarításra alkalmas ültetvényekből biztosítható. A tartósító ipari 
feldolgozás legmeghatározóbb kritériumai az alapanyag beltartalmi értékei. A beltartalmi 
jellemzők közül a cukortartalom nem játszik fontos szerepet, mert ez viszonylag könnyedén 
pótolható a feldolgozási technológia folyamán. A sav-, a C-vitamin, és a színanyag tartalom 
viszont kiemelkedő jelentőségű. A fekete ribiszke esetében a legnagyobb mennyiségben 
előforduló színanyag az antocianin (130-400 mg/100g). A fekete ribiszke gyümölcsei négy 
antocianint tartalmaznak: delfinidin-monoglikozidot, cianidin-monoglikozidot, delfinidin-
ramnoglikozidot és cianidin-ramnoglikozidot (5.). Vizsgálatok igazolták, hogy a fekete 
ribiszke antocianin tartalmában a hőkezelés csupán 13-19%-os csökkenést okoz, szemben a 
többi, alacsonyabb antocianin tartalmú gyümölcsökben bekövetkezett 40-60%-os bomláshoz 
képest. A fekete ribiszke C-vitamin tartalma jelentős, mely a hőkezelések hatására 
nagymértékben (23-60 %) lebomlik. (9.). Ivólé és üdítőgyártásnál fontos paraméter a 
lényeredék aránya. A fekete ribiszkék lényeredék aránya hasonlóan alakul a piros ribiszkéhez, 
mintegy 65-70%.  

A fekete ribiszke fajták egyes felhasználási célokra való alkalmasságát a 4. táblázat 
tartalmazza. 
 

23. táblázat. Fekete ribiszke fajták csoportosítása felhasználhatóságuk alapján 
(Porpáczy, 1999; Kovács, 2009 alapján) 

Friss fogyasztásra alkalmas Mélyhűtésre alkalmas Konzervipari feldolgozásra 
alkalmas 

Altajszkaja desszertnaja, 
Fertődi 1, Silvergiter F 59, 

Fertődi 1, Hidasi bőtermő, 
Silvergiter F 59, 

Altajszkaja desszertnaja 
Fertődi 1, Hidasi bőtermő, 
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Otelo, Aranka, Dyana, 
Dorottya 

Wellington XXX, 
Aranka, Dyana, Dorottya 

Neoszüpajuscsajaszja, 
Titania, Aranka, Dyana, 
Dorottya 

 
F.) A fajtaválasztás szempontjai a termesztési módszerek függvényében 
A piros ribiszkét először kizárólag csak házikertben termesztették. Az intenzív fajták és a gépi 
betakarítás elterjedése lehetővé tette üzemi termesztését.  
 
Házikerti termesztés 
Házi kertekben a fajtaválasztást meghatározó jellemzők a következők: 

• gyümölcstulajdonságok – külső megjelenés, íz és zamatanyagok, sokoldalú 
felhasználhatóság, 

• termékenyülési viszonyok, öntermékenyülés mértéke, 
• ökológiai adaptációs képesség – fagy, szárazság és hő stressz ellenállóság, 
• kártevőkkel és kórokozókkal szembeni ellenálló képesség. 

 
Házi kertekben a fajtaválasztásnál fontos szempont, hogy a telepített fajta minél 
sokoldalúbban – friss fogyasztásra, fagyasztásra, szörpnek, lének, lekvárnak és dzsemnek 
egyaránt – felhasználható legyen.  
A házikertekben a szűkebb helykihasználás miatt fontos a fajták termékenyülési viszonyai. A 
piros ribiszkét a gyakorlatban öntermékenyülőnek tekintjük, ennek megfelelően a fajtákat 
önmagukban is telepíthetjük. A fekete ribiszkék a gyakorlatban önmeddők, bár az újabb fajták 
már jobban öntermékenyülnek, de ezeknél is termésmennyiséget és termésbiztonságot növelő 
hatással bír a megfelelő fajtatársítás. A kártevőkkel (üvegszárnyú ribiszkelepke, pajzstetű és 
ribiszke gubacsatka) és a betegségekkel (ribiszkerozsda, lisztharmat, levél foltbetegségek) 
szembeni ellenálló képesség elvárás a csökkentett számú házikerti növényvédelmi 
beavatkozások érdekében. 
 
Üzemi árugyümölcs-termesztés 
Az üzemi árugyümölcs-termesztés elsősorban a feldolgozóipart látja el nagymennyiségű 
alapanyaggal. Ezt csak a gépi betakarításon keresztül lehet biztosítani, ennek megfelelően itt a 
növekedési tulajdonságok, a bokorhabitus és megújuló képesség is szerephez jutnak. 
Az üzemi ribiszkeültetvények esetében a fajtaválasztást meghatározó jellemzők a következők: 

• gyümölcstulajdonságok – ipari feldolgozásra való alkalmasság, 
• termékenyülési viszonyok, öntermékenyülés mértéke, fajtatársítás, 
• érési időszak, érési sor kialakítása, 
• gépi betakarításra való alkalmasság - a fajta növekedési tulajdonságai, bokorhabitus és 

megújuló képesség, egyszerre érés, a bogyók pergési hajlama, 
• ökológiai adaptációs képesség – fagy, szárazság és hő stressz ellenállóság, 
• kártevőkkel és kórokozókkal szembeni ellenálló képesség. 

 
Mivel az üzemi ribiszke ültetvények nagy részét a tartósítóipar dolgozza fel, ezért a 
gyümölcsökkel, beltartalmi értékeikkel szemben támasztott elvárások megfelelnek a korábban 
már ismertetett tartósítóipari feldolgozás követelményeinek. 
 
Üzemi körülmények között a termékenyülési viszonyok meghatározó jelentőséggel bírnak. A 
piros ribiszkéket jól öntermékenyülőnek tekintjük, később is virágoznak, mint a feketék, így 
üzemileg is akár fajtatiszta blokkokban telepíthetők. Az újabb fekete ribiszkefajták (’Fertődi 
1’, ’Hidasi bőtermő’, ’Titania’, ’Aranka’, ’Dyana’) már kedvezőbb öntermékenyülési 
mutatókkal (30-50%) rendelkeznek, de a gazdaságos és biztonságos terméshozamokhoz 
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mindenképpen 2-4 fajta együttes telepítése ajánlható. Megfelelő fajtatársítással a 
terméskötődés mértéke 70-80% körüli értékre növelhető. A pollenadókat megfelelő virágzási 
átfedéssel válasszunk, lehetőség szerint az azonos virágzási időszakból. A fekete ribiszkék 
virágzási idejét és fajtatársítását a 1. ábra mutatja be. 
 

 

60. ábra. Fekete ribiszke fajták virágzási ideje és fajtatársítása 
(Forrás: Dénes, 2001. /7.) 

 
Mindkét ribiszke faj esetében a fajtatársítás kialakításánál figyelembe veszik az üzemi érési 
sor kialakítását. Ezzel az érési sorral a szedési, betakarítási munkacsúcsok megszüntethetők és 
az érési szezonon belül egy folyamatos áruellátást biztosítható. A hazánkban termesztett 
fajták esetében az egyes ribiszke fajokon belül, mintegy 3-4 hetes érési és szüreti időszak 
érhető el (61. ábra). 
 

 

61. ábra. Fontosabb piros és fekete ribiszke fajták érési időszaka. 
(Forrás: Kovács, 2009) 
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A gépi betakarításra való alkalmasság kulcsfontosságú az üzemi ribiszketermesztés 

szempontjából. A gépi betakarítású ribiszkeültetvények sövényművelésűek, ez teszi lehetővé 
a ribiszkekombájn alkalmazhatóságát. Sövényművelést azoknál a fajtáknál lehet sikeresen 
kialakítani, amelyek merevebb és felfelé törő – nem lehajló, törésre kevésbé hajlamos 
ágrendszerrel rendelkeznek, fontos a bokor jó megújuló képessége is. A bokorhabituson túl a 
bogyók leválasztásához szükséges erő mértéke határozza meg a gépi rázás hatásfokát. Azok a 
fajták a legkedvezőbbek a gépi betakarításra, amelyeknél a bogyók viszonylag kis erő 
hatására leválaszthatók a kocsányról. Ilyen szempontból kiemelkedő jelentőséggel bírnak a 
következő fajták: ’Fertődi hosszúfürtű’ piros, ’Dyana’ és ’Aranka’ fekete ribiszke fajták.  

A házikertek mellett az üzemi ültetvényekben sem elhanyagolható a kártevőkkel és 
kórokozókkal szembeni ellenálló képesség. Ez különösen azokban az ültetvényekben igen 
fontos szempont, amelyekben integrált növényvédelmi technológiát folytatnak. A ribiszkéken 
kialakuló vírusbetegségek ellen védekezni nem lehet, itt csak a vírusmentes szaporítóanyag 
telepítése eredményezhet egészségesebb növényállományt.  

A ribiszke legfontosabb gombabetegségei (10.):  
• a ribiszke drepanopezizás levélfoltossága (kórok.: Drepanopeziza ribis f. sp. rubi, D. 

ribis f. sp. nigri) a levéllemezen elszórtan jelentkező, szögletes, barna foltokat okoz; 
• a ribiszke mikoszferellás levélfoltossága (kórok.: Mycosphaerella ribis) esetében a 

foltok középen kiszürkülnek, azokban apró, fekete piknídiumok vannak; 
• a ribiszkerozsda (kórok.: Cronartium ribicola) világosbarna uredotelepei és 

teleutocsapjai szembetűnőek. 
A fenti levélbetegségek közös jellemzője, hogy korai levélhullást okoznak, amely 
következtében a termés mennyisége lényegesen csökken. 

• a ribiszke amerikai lisztharmata (kórok.: Sphaerotheca mors uvae) főleg a fekete 
ribiszkén, kisebb mértékben a piros ribiszkén fordul elő, a hajtásvégeket és a bogyókat 
károsítja; 

• a ribiszke európai lisztharmata (kórok.: Microsphaera grossulariae) finom, lisztes 
bevonata  csak a levél színén észlelhető, a nyár végén szórványosan fordul elő. 

 
Az üzemi termesztés során jelentkező legfontosabb kártevők: 

• a kaliforniai pajzstetű (Quadraspidiotus perniciosus) károsítása a fás részeken a  
leggyakoribb, gyengült hajtásnövekedést és vesszőkihajtást eredményez, az egész 
növény kondíciója leromlik. 

• az üvegszárnyú ribiszkelepke (Synanthedon tipuliformis) legjelentősebb 
ribiszkekártevő, a károsított ribiszke vesszőn a levelek sárgulnak, olykor fonnyadnak, 
a termés kényszerérett és gyakran a vessző ill. ágrészek elhalnak. 

• a levélpirosító ribiszke-levéltetű (Chryptomyzus ribis) pirosribiszkét károsító levéltetű 
fajok közül a levélpirosító ribiszke-levéltetű a leggyakoribb és egyben legjelentősebb 
faj. A levéltetvek ősanyáinak, majd a leánynemzedékeiknek szívogatása a leveleken a 
lombfakadást követően rendellenes alakváltozást, majd a levelek pirosas 
elszíneződését okozza. Az erősen károsított levelek a nyár folyamán elszáradnak és 
lehullanak. A nyár elején a kártevő gyomnövényekre vándorol. 

• a ribiszke-gubacsatka (Cecidophyes ribis) a piros- és feketeribiszke gyakori kártevője, 
a kártétel a feketeribiszkén látványosabb, erősen megduzzadó rügygubacs formájában 
jelentkezik, a rügyek késve hajtanak ki vagy el is pusztulhatnak. 

 
A ribiszke fajtanemesítői munkában a rezisztencianemesítés kiemelt jelentőségű. A 

nemesítők elsősorban a levél foltbetegségekkel (drepanopezizás és mikoszferellás 
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levélfoltosság, ribiszkerozsda), lisztharmatokkal és a rügy gubacsatkával szemben kevésbé 
fogékony, toleráns fajták előállítására helyezik a hangsúlyt. 
 
F.) A hazai gyümölcstermesztésben szereplő fontosabb piros és fehér ribiszke fajták  
 
Jonkheer van Tets 
Holland származású fajta, mely hosszú ideig Európa vezető piros ribiszke fajtája volt. A ’80-
as években, hazánkban a termesztésben betöltött aránya elérte a 85%-ot. A korai szezon 
fajtája (június első dekádjában érik), jól alkalmazkodik a különböző ökológiai adottságú 
területekhez, de a virágai a kora tavaszi fagyokra érzékenyek. Gépi betakarításra alkalmas. 
Fürtjei rövidek vagy középhosszúk, a bogyók mérete kiegyenlítetten nagy (0.9-1 g) (62. 
ábra). Friss fogyasztásra és élelmiszeripari feldolgozásra is alkalmas fajta. Közepesen 
fogékony a drepanopezizás levélfoltosságra. (2, 5) 
 

 
62. ábra. ’Jonkher van Tets’ ribiszkefajta 

gyümölcsei (Fotó: Papp János) 

 
63. ábra.  ’Detvan’ ribiszkefajta 

gyümölcsei (Fotó: Palesits Faiskola Kft.) 

 

Detvan 
Szlovákiában szelektált, 1985-ben lett elismert fajta. Korai érésű, június közepén a ’Jonkheer 
van Tets’ után egy héttel érik. Regenerálódó képessége kiváló, ezért célszerű nyáron 
metszeni, mert sok új hajtást képez. Gépi betakarításra alkalmas. Nagyon bőtermő fajta. 
Fürtjei hosszúak, egy-egy fürtben kb. 20 bogyó található. Bogyói középnagyok, sötétvörösek 
(63. ábra), kiváló ízűek, ízük jobb a ’Red Lake’ és a ’Rolan’ fajtáknál. A károsítókra kevésbé 
érzékeny, de lisztharmatra fogékony. (2, 5) 
 
Fertődi hosszúfürtű 
1976-ban elismert hazai nemesítésű fajta. Június közepén a ’Jonkheer van Tets’ után egy 
héttel érik. Bokrának megújuló képessége kiváló. Nagyon bőtermő, kézi és gépi betakarításra 
egyaránt alkalmas. Fürtjei hosszúak, érése hűvös nyarakon elhúzódó. Bogyói középnagyok, 
fénylőek, piros színűek (64. ábra), kellemes piros ribiszke aromájúak. Érzékeny a talaj 10% 
feletti mésztartalmára, melyre mészklorózissal reagál. (2, 5) 
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64. ábra. ’Fertődi hosszúfürtű’ 

ribiszkefajta gyümölcsei  
(Fotó: Simon Gergely) 

 
65. ábra. ’Rolan’ ribiszkefajta gyümölcsei  

(Fotó: Palesits Faiskola Kft.) 

 

Rolan 
Holland fajta, mely június második felében érik. A középkései - kései ribiszkeszezon fajtája. 
Sokoldalúan – friss fogyasztásra, mélyhűtésre és ipari feldolgozásra is – felhasználható. Jó 
termőképességű, kései virágzása révén jó termésbiztonságú fajta. Gépi betakarításra alkalmas. 
Fürtjei hosszúak, tömöttek, bogyói nagyméretűek, sötétpiros színűek (65. ábra) és jó ízűek. 
(1, 2) 
 
Rovada 
Hollandiában nemesített fajta. A kései szezon megnyújtására alkalmas, a ’Jonkheer van Tets’ 
után mintegy két héttel érik. Mind friss fogyasztásra, mind élelmiszeripari feldolgozásra 
használható. Középerős növekedésű bokrának felújuló képessége jó, termőképessége kiváló. 
Hosszú fürtkocsányú, fürttömege nagy (13,6 g) ezért kézi betakarítása is jó teljesítményt 
eredményez. A bogyók középnagyok és tűzpirosak, ízük kellemes savanykás és nagyon 
aromás. (65. ábra) A bogyók jól bírják a szállítást, manipulációt, mivel a héjuk vastag és 
rugalmas. (2, 5) 
 

 
66. ábra. ’Rovanda’ ribiszkefajta 

gyümölcsei (Fotó: Palesits Faiskola Kft.) 

 
67. ábra. ’Rondom’ ribiszkefajta 

gyümölcsei (Fotó: Papp János) 

 

Rondom 
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Hollandiában nemesített fajta, melyet Európában széles körben termesztenek. Az egyik 
legkésőbbi érésű, június végén a ’Jonkheer van Tets’ után két héttel érik. Bokra erős 
növekedésű, nagyon jól sarjadzó. Kézi betakarításra kiválóan alkalmas, de Ethreles előkezelés 
után géppel is jól betakarítható. A bogyók mérete középnagy, színük sárga, mutatós (68. 
ábra), ízük csak teljes érésben jó, ezt megelőzően enyhén kesernyés. Kimondottan alkalmas 
élelmiszeripari feldolgozásra. A drepanopezizás levélfoltossággal szemben toleráns. (2, 5) 
 
Blanka 
Szlovákiában nemesített fajta. A fehér gyümölcsű ribiszkefajták közül az első, amely a hazai 
termesztésben meghonosodott. Nagyon későn, július közepén érik. Minden féle felhasználási 
célra alkalmas. Bokra nagyon erős növekedésnövekedésű, szétterülő habitusú, gyenge 
megújuló képességű. Termőképessége kimagasló. Kései virágzási idejének köszönhetően 
kiváló termésbiztonságú. Fürtjei hosszúak, egységesek, fürtönkénti bogyószáma 15-20 db. A 
bogyók mérete középnagy, színük sárga, mutatós (68. ábra). Ízük csak teljes érésben jó, ezt 
megelőzően enyhén kesernyés. Kimondottan alkalmas élelmiszeripari feldolgozásra. A 
drepanopezizás levélfoltossággal szemben toleráns. (2, 5) 
 

 
68. ábra. ’Blanka’ ribiszkefajta 

gyümölcsei (Fotó: Simon Gergely) 

 
69. ábra. ’Primus’ ribiszkefajta 

gyümölcsei (Fotó: Palesits Faiskola Kft.) 

 

Primus 
Szlovákiában szelektált fajta (168. ábra), mely a ’Blanka’ fajtához hasonlóan a fehér 
ribiszkék csoportjába tartozik. Gyümölcsei későn, július végén érnek. Bokra erős növekedésű, 
kezdetben gyors fejlődésű. Termőképessége kiemelkedően magas. Fürtjei hosszúak, 
fürtönkénti átlagos bogyószáma 12-15 db, a bogyók kisméretűek, 0.5 g tömegűek. A termés 
könnyen betakarítható, a bogyók színe nagyon szép élénksárga, ízük jellegzetes, nagyon 
kellemes. Kevésbé fogékony a drepanopezizás levélfoltosságra. (2. 5.) 
 
G.) A hazai gyümölcstermesztésben szereplő fontosabb fekete ribiszke fajták. 
 
Fertődi 1 
1976-ban elismert hazai nemesítésű fajta. A ’80-as években mintegy 80%-os arányban volt a 
hazai ültetvényekben. Az újabb hazai és külföldi eredetű fajták bevezetése mára már 
csökkentette a jelentőségét. Korai érése (május vége - június eleje) és kedvező 
gyümölcstulajdonságai miatt mindenféle felhasználási célra alkalmas. Kézzel és géppel is 
egyaránt könnyedén betakarítható. Jobb öntermékenyülő képességének (49,7%) köszönhetően 
termőképessége nagyon jó. Fürt és bogyómérete is nagy (70. ábra), a bogyók színe fényes 
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fekete, íze kellemes feketeribiszke aromás. Korán virágzik, így a tavaszi fagyok károsíthatják. 
Toleráns az amerikai lisztharmattal és a drepanopezizás levélfoltossággal szemben; érzékeny 
a rozsdára. (2, 5) 
 

 
70. ábra. ’Fertődi 1.’ ribiszkefajta 

gyümölcsei (Fotó: Papp János) 

 
71. ábra. ’Dyana’ ribiszkefajta gyümölcsei 

(Fotó: Márkné Deák Szilvia) 

 

Dyana 
Újabb nemesítésű hazai előállítású fajta, 2004-ben kapott állami elismerést. Korai érésű, 1-2 
nappal a ’Fertődi 1’ előtt érik. Mindenféle felhasználási célra alkalmas. Bokra gépi 
betakarításra kiválóan alkalmas. Bogyói a fürtön belül együtt érnek, pergésre nem 
hajlamosak. A kiváló öntermékenyülésének (58,3%) köszönhetően a Fertődi 1 fajtáknál 
bővebben terem. Fürtjei hosszúak, bogyói nagyok, (71. ábra) kemények, fénylő fekete 
színűek, íze kellemes. Festékanyag-tartalma kiemelkedő. Gépi betakarításra kiválóan 
alkalmas. A drepanopezizás levélfoltossággal, a köszméte amerikai lisztharmatával és a 
rügygubacs atkával szemben rezisztens. (2, 5) 
 
Aranka 
Újabb nemesítésű hazai előállítású fajta, 2004-ben kapott állami elismerést. Korai érésű a 
’Fertődi 1’ után 3-5 nappal érik. Friss fogyasztásra és mélyhűtésre is megfelelő, de elsősorban 
konzervipari feldolgozásra alkalmas fajta. Bokra erős növekedésű, középvastag vesszőkkel, jó 
felújuló képességgel. Gépi betakarításra kiválóan alkalmas. Jó öntermékenyülő képessége 
(55,5%) miatt nagy terméshozamokra képes. Fürtjei középhosszúak, bogyói nagyok, fénylő 
fekete színűek (72. ábra), festékanyag-tartalma kimagasló. A köszméte amerikai 
lisztharmatára mérsékelten fogékony, a drepanopezizás levélfoltossággal, ribiszkerozsdával és 
a rügygubacs atkával szemben ellenálló. (2, 5) 
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72. ábra. ’Aranka’ ribiszkefajta 

gyümölcsei (Fotó: Márkné Deák Szilvia) 

 
73. ábra. ’Otelo’ ribiszkefajta gyümölcsei 

(Fotó: Fertődi Gyümölcskutató) 

 

Otelo 
Szlovákiában előállított fajta, a középszezonban a ’Fertődi 1’ után egy héttel érik. 
Növekedése erős, bokra gömb alakú, felújuló képessége jó. Gépi betakarításra kiválóan 
alkalmas. Csak részlegesen öntermékenyülő (42,6%), a ’Titania’-val kölcsönösen jól 
porozzák egymást. Megfelelő fajtatársítással termőképessége és termésbiztonsága jó. Fürtjei 
középhosszúak, 9-10 bogyóval, bogyója nagy (73. ábra), pergésre nem hajlamos. Az amerikai 
lisztharmattal és a rozsdával szemben viszonylag ellenálló. Későn virágzik, amely 
termésbiztonságát fokozza. (2, 5) 
 
Hidasi bőtermő 
Kisebb jelentőségű üzemi fajta. A középszezonban a ’Fertődi 1’ után 6-8 nappal érik. 
Elsősorban a konzerv- és hűtőipar számára jelent alapanyagot. Bokra nagy, feltörő, 
elsűrűsödésre és elöregedésre nem hajlamos. Gépi betakarításra különösen alkalmas. Csak 
részben öntermékenyülő (34,4%), de megfelelő pollenadóval társítva bőtermő. Fürtje hosszú, 
tömött és zászlószerűen elálló. Bogyói középnagyok, fényes feketék (74. ábra), íze kellemes. 
A ribiszkerozsdával szemben ellenálló, de a köszméte amerikai lisztharmatával szemben kissé 
fogékony. (7.) 
 

 
74. ábra. ’Hidasi bőtermő’ ribiszkefajta 
gyümölcsei (Fotó: Márkné Deák Szilvia) 

 
75. ábra. ’Titania’ ribiszkefajta gyümölcsei 

(Fotó: Fertődi Gyümölcskutató) 
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Titania 
Svédországban Tamás Pál által nemesített fajta. A’90-es években hazánkban a ’Fertődi 1’ 
Fajtánál nagyobb arányban telepítették. A kései szezon fajtája, 10-12 nappal a ’Fertődi 1’ után 
érik. Bokra nagyon erőteljes növekedésű, gépi betakarításra kiválóan alkalmas. Magas 
termésátlagokra képes. Fürtje középhosszú, bogyómérete nagy (75. ábra), ízanyagokban 
gazdag, aromás, pergésre nem hajlamos. Egyaránt alkalmas házikerti és üzemi termesztésre is. 
Jól ellenáll a különböző környezeti káros hatásoknak. Az amerikai lisztharmattal és a 
rozsdával szemben rezisztens, toleráns a drepanopezizás levélfoltossággal szemben. (2, 5) 
 
 
Az újabb, kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkező fajták miatt termesztésből a következő 
fekete ribiszke fajták a szorultak ki: ’Brödtorp’, ’Silvergieter F. 59 ’, ’Wellington XXX’, 
’Altajszkaja Deszertnaja’, ’Neoszüpajuscsajaszja’. 
 
Ellenőrző kérdések: 

11. Hasonlítsa össze a piros és fekete ribiszke gyümölcseinek érésmenetét, valamint a 
betakaríthatóságukat! 

12. Fajtapéldák bemutatásával hasonlítsa össze a piros és fekete ribiszke termékenyülési 
viszonyait! 

13. Milyen színanyagokat tartalmaznak a piros, fehér és fekete ribiszkék? 
14. Mely ásványi anyagok és mely vitaminok találhatók meg nagyobb mennyiségben a 

ribiszkék gyümölcseiben? 
15. Milyen célokra használhatók fel a fekete ribiszkék gyümölcsei? Milyen elvárásokkal 

rendelkeznek az egyes felhasználási célok? 
16. Milyen paramétereket vesz figyelembe a ribiszkék üzemi termeszthetősége 

szempontjából? 
17. Melyek kártevőket és kórokozókat veszik alapul a nemesítők a ribiszkék 

rezisztencianemesítésében? 
18. Mely országokban nemesítették a hazai termesztésben megtalálható piros és fekete 

ribiszkefajtákat? 
 
Felhasznált irodalmak: 
(1.) Porpáczy A. 1999. Ribiszketermesztés. In. Papp J., Porpáczy A. /szerk./ Szeder, ribiszke, 

köszméte, különleges gyümölcsök – Bogyósgyümölcsűek II. Mezőgazda Kiadó, 
Budapest.p. 50-136. 

(2.) Kovács Sz. 2009. Ribiszke. In. Tóth M. /szerk./ Gyümölcsfaj- és fajtaértékelés. Egyetemi 
jegyzet. Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar, Budapest. p. 211-224. 

(3.) Papp J. 2010. A bogyósgyümölcsűek termesztésének nemzetközi helyzete, 
fajtahasználata c. egyetemi előadás anyaga. 

(4.) Papp J. 1990. Ribiszketermesztés. In. Gyuró F. /szerk./ Gyümölcstermesztés. 
Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. p. 503-519. 

(5.) Papp J. 2004. Ribiszke. In. Papp J. /szerk./ Gyümölcsök termesztése. Mezőgazda Kiadó, 
Budapest.p. 50-136. 

(6.) Papp J. 1997. Ribiszke. In. Soltész M. /szerk./ Integrált gyümölcstermesztés. Mezőgazda 
Kiadó, Budapest. p. 716-739. 

(7.) Dénes F. 2001. Ribiszke. In. G. Tóth M. /szerk./ Gyümölcsészet. Primom Sz-Sz-B 
Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Vállalkozói Központ, Nyíregyháza. p. 377-400. 

(8.) http://www.food-info.net/uk/colour/anthocyanin.htm 
(9.) http://www.keki.hu/UserFiles/File/Temabeszamolok/20101111/KardosGy.pdf 
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(10.) Pénzes B., Glits M. 2004. Ribiszke – Növényvédelem. In. Papp J. /szerk./ Gyümölcsök 
termesztése. Mezőgazda Kiadó, Budapest.p. 465-466. 

 
Ajánlott irodalmak: 
Papp J., Porpáczy A. /szerk./ 1999. Bogyósgyümölcsűek II.: Szeder, ribiszke, köszméte, 
különleges gyümölcsök. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 
Papp J. /szerk./ 2004. Gyümölcsök termesztése. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 
Géczi L. 2000. A köszméte, a ribiszke és a josta termesztése. Mezőgazdasági Szaktudás 

Kiadó, Budapest. 
Gyuró F./szerk./ 1990. Gyümölcstermesztés. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 

 
 
 
 

1.13. Dió (Juglans regia L.) 
 
Bujdosó Géza 
 
Tárgy: A tanelem célja, dió magyarországi fajtahasználatának bemutatása, valamint célunk 
Magyarországon termesztett fajták csoportosítása termesztési és felhasználási célok alapján.  
 
Kulcsszavak: dió, virágzási idő, érési idő, termésminőség, felhasználási célok, növekedési 
erély 
 
    Dió esetében a fajtaválasztásnak nagy jelentőse van, mivel a dió csekély mértékben 
alkalmazkodik a különböző ökológiai tényezőkhöz. Ebből adódóan nincs jelentősége a 
honosításnak diótermesztésben. Ez az oka annak, hogy nem alakultak ki világfajták dió 
esetében mint például a ’Biggarreau Burlat’ fajta cseresznye esetében vagy a ’Gala’ fajta alma 
esetében.  
    Jelenleg is a diótermesztők oltványhiány esetén külföldről vásárolnak dióoltványt, mely 
nagymértékű kockázatot rejt. Magyar ökológiai körülmények között nem biztos, hogy a 
külföldről vásárolt fajta esetében a fajtaleírásokban közölt tulajdonságok megmutatkoznak. 
Eddigi megfigyeléseink során előfordult, hogy bizonyos kórokozóval szemben nagyfokú 
ellenállóságot mutató fajta magyarországi ökológiai körülmények között fogékonnyá vált (1), 
valamint azt is megfigyeltük, hogy bizonyos honosított fajták (’Hartley’, ’Jupiter’) gyenge 
termésminőséget (sötét színű, terméshéj, sötét színű bél, sovány bél) produkáltak. A fenti 
tapasztalok alapján célszerű kizárólag magyar nemesítésű diófajtát használni magyarországi 
ökológiai körülmények között (2). Fontos azonban megjegyezni, hogy a kárpáti rasszból 
Magyarországgal szomszédos országokból szelektált diógenotípusok magyar ökológiai 
körülmények közötti vizsgálata hazánkban még nem kezdődött meg. Jelenleg nem tudjuk, 
hogy ezek a genotípusok alkalmasak lesznek-e a magyar ökológiai körülmények közötti 
árutermesztésre.  
    A diófajták kiválasztása során a következő szempontokat kell figyelembe venni:  

• Kései fakadási idő, a késő tavaszi fagyok elkerülése érdekében 
• Nagyfokú oldalrügyön termőképesség, a termésmennyiség növelése érdekében 
• Nagyfokú dichogámia, a hímvirágzatok és a nővirágok együttvirágzásának minél 

nagyobb mértékű elkerülése miatt 
• Bőtermőképesség 
• Jó termésminőség (zárt varrat, félkemény héj, világos, sima héjfelület, világos bélszín, 

jó íz) 
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• Hosszú eltarthatóság (legalább 6 hónap) 
• Könnyű törhetőség és hatékony tisztíthatóság 
• Ellenállóképesség a Xanthomonas juglandis pv. juglandis és a Pseudomonas syringae 

pv. syringae kórokozókkal szemben  
• Jó alkalmazkodó-képesség a magyar ökológia tényezőkhöz 
• Középerős növekedési erély 
• Korai érési idő, mely az utóbbi időben egyre fontosabbá kezd válni 

Diófajtáinkat következő szempontok alapján tudjuk megválasztani:  
• A) Fakadási idő alapján 
• B) Ökológiai tényezőkhöz való alkalmazkodóképesség alapján  
• C) Érési idő alapján 
• D) Termőképesség alapján 
• E) Árutulajdonságok alapján 
• F) Kórokozókkal szembeni ellenálló-képesség alapján 
 
 

N) A magyar nemesítésű diófajták fakadási idő szerinti csoportosítása 
    A termesztés szempontjából biztonságosan termeszthető fajtának számítanak a késő tavaszi 
fagyok utáni fakadási idővel rendelkező diófajták. A 1. táblázat adatai szerint biztonságosan 
termeszthetőek a ’Bonifác’, ’Alsószentiváni kései’ és a ’Milotai kései’ diófajták magyar 
ökológiai adottságok mellett.  
 

1. táblázat. A diófajták fakadási idő szerinti csoportosítása 
Termesztés kis 

mértékű kockázatot 
rejt magába 

Késő tavaszi 
fagyoktól védett 

termőhely szükséges 
a termesztéshez 

Biztonságosan 
termeszthető 

diófajták 

Milotai 10 Tiszacsécsi 83 Bonifác 
Milotai intenzív Alsószentiváni 117 Alsószentiváni 

kései 
  Milotai kései 

 
A többi fajta termeszthetősége hazai ökológiai körülmények mellett kisebb-nagyobb mértékű 
termesztési kockázatot jelent, melyeket mérsékelni lehet a diótermesztés számára biztonságos 
termőhely megválasztásával. Dió esetében a biztonságos termőhely olyan termőhelyet jelent, 
mely síkból kiemelkedik vagy lejtéssel rendelkezik (lejtős területek esetében a lejtő felső 
egyharmad részére lehet csak dióültetvényt létesíteni), tehát a hideg levegő mélyebben fekvő 
részre le tud folyni. Kerülni a mély fekvésű, fagyzugos területeket.  
 
O) Magyar diófajták csoportosítás ökológiai tényezőkhöz való alkalmazkodóképesség 
alapján 
A dió áruminősége nagymértékben függ a termesztési technológiától valamint a termőhely 
ökológiai tényezőitől. Példák:  

• Fakadási idő alatti fagyveszélyes napok száma nagymértékben meghatározza a 
termesztés eredményességét.  

• A dióültetvényeket hazánkban nem öntözzük, de száraz nyarakon a dióbél nem tud 
kifejlődni, előfordul, hogy a dióbélből nem mind a négy negyed alakul ki, hanem csak 
kettő vagy három, ezért alacsony áruértékű lesz a megtermelt termés. (A későbbiekben 
talán a minőségi diótermesztésben felmerülhet az öntözés kérdése).  



 177 

Hónap aug. szept.  okt. 

Fajta                   dekád 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Alsószentiváni 117          

Milotai 10          

Tiszacsécsi 83          

Alsószentiváni kései  
(A 117-31) 

         

Milotai bőtermő 
(M 10-9) 

         

Milotai intenzív 
(M 10-37) 

         

Bonifác 
(A 117-15) 

         

Milotai kései 
(M 10-14) 

         

 

• Száraz augusztus végi – szeptember eleji időjárás esetén késik a zöldburok felnyílása, 
mely hatására későn kerül feldolgozásra a termésmennyiség, így a héj- és a bélszíne 
sötét lesz, mely szintén áruértéket befolyásoló tényező. A sötét héj- és bélszínnel 
rendelkező termést nem lehet kedvező áron értékesíteni.  

 
2. táblázat. Ökológiai tényezőhöz való alkalmazkodó-képesség szerinti csoportosítás 

A termőhely ökológiai 
tényezőivel szemben 

igényes fajták 

Közepesen 
alkalmazkodó 

fajták 

Jól alkalmazkodó 
fajták 

Milotai 10 Milotai bőtermő Alsószentiváni 117 
Milotai intenzív Milotai kései Alsószentiváni kései 

  Bonifác 
   
A magyar nemesítésű diófajták közül az ’Alsószentiváni 117’ fajta és hibridjei alkalmaz-
kodnak a legjobban a  
különböző ökológiai tényezőkhöz. A ’Milotai 10’ alapfajta és hibridjei érzékenyebbek az 
ökológiai tényezőkre az ’Alsószentiváni 117’-hez képest (2. táblázat).  
 
C) Magyar nemesítésű diófajták csoportosítása érési idő alapján 

 
a. ábra. Magyar nemesítésű diófajták érési ideje  

 
    Korábban úgy tartották, hogy a dió esetében az érési idő nem fontos, mivel karácsony körül 
értékesítik a legnagyobb mennyiségét, így viszonylag elhúzódó értékesítési szezonja van a 
diónak. Napjainkban kiderült, hogy fontos dió esetében is az érési idő, mivel a legkorábban 
érő fajták határozzák meg az ábra. értékesítési szezon árait, ezért számos nemesítő műhelyben 
a nemesítő munka során törekednek minél korábbi (szeptember eleji) érési idejű diófajták 
előállítására. Hazánkban a legkorábbi érési idővel rendelkező fajta az ’Alsószentiváni 117’, a 
legkésőbbi érési idővel pedig a ’Milotai kései’ fajta rendelkezik. Dió esetében az érési idő 
négy hetes intervallumot ölel fel (1. ábra). A magyar fajtaszortiment rendelkezik a legkorábbi 
érési idővel Európában, így a magyar fajták vannak jelen elsőként az európai piacokon.  
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D) Magyar diófajták csoportosítása termőképességük alapján 
 

3. ábra. Diófajták csoportosítása terméshozási típusuk alapján 
Csak csúcsrügyből 

termő fajták 
Csúcs- és oldalrügyből 

termő fajták 
(oldalrügyből termő-

képességük aránya %-
ban) 

Alsószentiváni 117 Milotai bőtermő ( 
Milotai 10 Milotai intenzív (50-60 %) 
Tiszacsécsi 83 Milotai kései 
 Bonifác 
 Alsószentiváni kései 

 
    A termőképesség az áruminőség mellett az egyik legfontosabb ismérve a diófajtáknak. 
Termőképesség terén nagy áttörést jelentett a csúcsrügyön és nagy arányban oldalrügyön 
termő fajták termesztésbe vonása, melyet Prof. dr. Szentiványi Péter diónemesítőnek 
köszönhetünk. A csúcsrügyön és nagy arányban oldalrügyön termő fajták termesztésével 
magyar ökológiai adottságok között 20-50 %-kal növelhető a hektáronkénti termésmennyiség 
a csak csúcsrügyön termő fajtákhoz képest (3. táblázat) (3, 4).  
 
H) Magyar diófajták csoportosítása áruértékük alapján 
    Az áruérték összetett fogalom, mely a fajta piaci értékét határozza meg. Az áruérték 
magába foglalja a fajta objektív és szubjektív tulajdonságait. Objektív tulajdonságoknak a 
fajta mérhető tulajdonságai számítanak: termés átmérője, tömege, térfogata, a terméshéj 
vastagsága, törhetősége (a törés során keletkezett „féldiók” aránya), bélaránya (a magbél 
tömege a termés teljes tömegéhez képest). A termés szubjektív tulajdonságait nem vagy 
nehezen tudjuk mérőszámmal jellemezni, mivel megítélésünk nem egyértelmű. A szubjektív 
tulajdonságok között a következők találhatók meg: a héjas áruértéket meghatározó 
tulajdonságok: terméshéj színe, terméshéj felülete, termés alakja és az íze.  
    A diófajtákat héjas és bél formájában is értékesíthetjük. Héjas állapotban a legjobb áron 
azok a tételek értékesíthetők, melyek világos terméshéjjal, sima héjfelülettel és gömbölyű 
alakkal rendelkeznek. Bél formájában a világos színű (szalmasárga vagy világosbarna) 
tételekért lehet a legnagyobb árat kérni.  
    A világ szinte valamennyi diótermesztő országában évről-évre nő a dióbél értékesítési 
aránya. Sok magyar kereskedő egybehangzó véleménye alapján a magyar dió esetében a héjas 
formában való értékesítést kell előnyben részesíteni, mivel a magyar dió kiváló áruminőséget 
képvisel ebben a kategóriában. A kiváló áruminőség azt jelenti, hogy a magyar nemesítésű 
diófajták elérik a 32 mm-es átlagos termésátmérőt, mely az I. osztályú méretkategória alsó 
határát jelenti (2. ábra). Hazai diófajtáink megfelelő termesztési technológia alkalmazása 
mellet képesek a prémium + (34 mm-es átlagos átmérő) és a prémium ++ (36 mm-es átlagos 
átmérő) elérésére is.  
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2. ábra. A magyar diófajták termésátmérőjének alakulása 

 
    Dió esetében a termés áruértéke nagymértékben függ a betakarítási technológiától. A 
betakarítási technológia és ezen belül a betakarítás időpontja szoros összefüggésben áll a 
terméshéj színével és a bél színével. Minél hamarabb kerül be az érett termés a feldolgozó 
üzembe, annál világosabb marad a termés. Ha a rázás után 48 órával sem kezdődik meg a 
termés feldolgozása, akkor a terméshéj és a magbél elkezd sötétedni, mely minőségromláshoz 
és értékcsökkenéshez vezet. Optimális betakarítási technológia mellett valamennyi magyar 
nemesítésű fajta kiváló áruminőséget ér el.  
 

4. táblázat. Diófajták csoportosítása terméshéj alapján 
Dudoros 
héjfelület 

Rajzolatos 
héjfelület 

Finoman erezett 
héjfelület 

Tiszacsécsi 83 Alsószentiváni 117 Milotai 10 
Bonifác Milotai kései Milotai intenzív 

  Alsószentiváni 
kései 

  Milotai bőtermő 
 
    A magyar nemesítésű diófajták terméshéj szerinti csoportosítását a 4. táblázat tartalmazza. 
A finom (3. ábra) illetve rajzolatos héjfelülettel (4. ábra) rendelkező fajták számítanak a 
legpiacképesebbnek héjas formában. A durva felületű (5. ábra) terméshéjjal rendelkező fajták 
kevésbé piacosak, mivel a vadon gyűjtött minta benyomását keltik, így alacsonyabb árat lehet 
vele eléri. Ez az ok annak, hogy a durva terméshéjjal rendelkező fajták esetben célszerű 
elgondolkozni a dióbél formájában történő értékesítésről.  
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3. ábra. Finoman erezett 
terméshéj  
(’Milotai 10’)  
(fotó: Tóth Magdolna) 

 
 
4. ábra. Rajzolatos terméshéj 
(’Alsószentiváni 117’)  
(fotó: Tóth Magdolna) 

5. ábra. Dudoros terméshéj 
(’Tiszacsécsi 83’)  
(fotó: Tóth Magdolna) 
 

 
    Az egyes áruérték kategóriák közül alak tekintetében a gömbölyű alakot részesítik 
előnyben a vásárlók, a hosszúkás alak csak kuriózumnak számít a hazai piacon. Valamennyi, 
az 1. ábrán feltűntetett diófajtánk kiváló tulajdonságokkal (megfelelően zárt varrattal és 
középkemény terméshéjjal) rendelkezik ahhoz, hogy a szüret után áruvá tudjuk készíteni. 
Azonban a ’Milotai bőtermő’ és az ’Alsószentiváni kései’ fajták áruvá készítési technológiája 
különösen nagy odafigyelést igényel, mivel terméshéjuk kevéssel vékonyabb a többi fajtához 
viszonyítva, így nem kíméletes áruvá készítésük során nagymértékben felrepedhet a termés, 
mely után a termés eladhatatlanná válik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. táblázat. Diófajták csoportosítása a bélszínük alapján 
Kedvező magbélszín Kevésbé világos  

magbélszín 
Milotai 10 Alsószentiváni 117 

Milotai intenzív Milotai kései 
Milotai bőtermő  
Tiszacsécsi 83  

Bonifác  
Alsószentiváni kései  

 
    A dióbél kész élelmiszernek számít, így rendkívül fontos, hogy a törés után nyomon 
követhető legyen a megtört és tisztított dióbél útja egészen a fogyasztó asztaláig. Dióbél 
esetében a legjobb áruminőséget azok a fajták érik el, melyek szalmasárga vagy világosbarna 
színnel rendelkeznek. Az 5. táblázat tartalmazza a magyar nemesítésű diófajták bélszín 
szerinti csoportosítását.  
 

6. táblázat. Diófajták csoportosítása felhasználási célok alapján 
Elsősorban héjas és 

bél formájában 
értékesíthető 

diófajták 

Elsősorban bél 
formájában 
értékesíthető 

diófajták 
Milotai 10 Alsószentiváni 117 

Milotai intenzív Tiszacsécsi 83 
Milotai kései Bonifác 
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   Nem könnyű eldönteni, hogy melyik diófajta alkalmas elsősorban héjas vagy bél dióként 
történő értékesítésre vagy esetleg mindkét felhasználási célra. Az utóbbi években végzett 
fogyasztói áruérték bírálatok eredményeit a 6. táblázat foglalja össze.  
 
I) Magyar diófajták csoportosítása a diót károsító kórokozókkal szembeni ellenállóság 
alapján 
 

7. táblázat. Diófajták csoportosítása a diót károsító fontosabb kórokozókkal szembeni 
ellenállóképesség alapján 

Fogékony fajták Közepesen 
ellenálló 
fajták 

Toleránsabb 
fajták 

Milotai intenzív Milotai 10 Alsószentiváni 
117 

Milotai bőtermő Bonifác Tiszacsécsi 83 
 Alsószentiváni 

kései 
 

 Milotai kései  
 
    Sarkalatos pontja a magyar diótermesztésnek a diófajták viselkedése a diót károsító 
kórokozókkal szemben. A diót károsító kórokozók közül elsősorban a Xanthomonas juglands 
pv. juglandii és a Pseudomonas syringea pv. syringae számítanak a legfontosabbnak jelenleg 
Magyarországon. A Brenneria (syn.: Erwinia) még nincs jelen a hazai diósokban. Eddig 
megfigyeléseink alapján az újonnan nemesített diófajták nagyobb mértékű fogékonyságot 
mutatnak a diót károsító kórokozókkal szemben a korábban nemesített standard fajtákhoz 
képest (7. táblázat).  
 
Ellenőrző kérdések:  
1. Miért nem alakultak ki világfajták a diótermesztésben?  
2. Miért nem célszerű külföldi nemesítési diófajtákat használni magyar ökológiai 
körülmények között?  
3. Milyen kritériumokkal rendelkeznek a korszerű diófajták? 
4. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a dióültetvények fajtaválasztásánál?  
5. Mikor fakadnak a magyar nemesítésű diófajták? Hogyan lehet csökkenteni a fagyveszélyt 
középkésőn fakadó fajták esetében?  
6. Csoportosítsa a diófajtákat fakadási idejük szerint! 
7. Milyen csoportokba sorolhatóak a magyar diófajták az ökológiai tényezőkhöz való 
alkalmazkodó-képességük alapján? 
8. Milyen szempontokat célszerű figyelembe venni a diófajták érési idejének 
megválasztásánál?  
9. Mikor érnek a magyar nemesítésű diófajták?  
10. Értékelje a magyar nemesítésű diófajták termőképességét! 
11. Mit jelent a csak csúcsrügyön és az oldalrügyből és csúcsrügyből termő diófajta kifejezés?  
12. Csoportosítsa a diófajtákat a terméshozásuk típusa alapján! 
13. Melyek a diófajták héjas áruértékét jelző sajátosságok?  
14. Értékelje és csoportosítsa a diófajtákat a héjfelület alapján! 
15. Értékelje a magyar diófajták átmérőjét! Mekkora az I. osztályú méretkategória alsó 
határa?  
16. Melyek a legfontosabb áruértéket jelző tulajdonságok dióbél esetében? Értékelje azokat! 
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17. Milyen hatást fejt ki az optimálisnál későbbi szüreti idő a diótermés minőségére, áruérték 
tulajdonságaira? Hogyan lehet korrigálni a kései szüretből adódó minőséget?  
18. Milyen formában célszerű értékesíteni a magyar diófajtákat?  
19. Milyen diófajtákat telepítene héjas dióként helyi piaci értékesítésre? Indokolja válaszát! 
20. Milyen diófajtákat kell telepíteni héjas dióként export értékesítésre? Indokolja válaszát! 
21. Milyen diófajtákat telepítene béldióként helyben történő értékesítésre? Indokolja válaszát! 
22. Milyen diófajtákat telepítene béldióként exportra történő értékesítésre? Indokolja válaszát! 
23. Milyen diófajtákat telepítene héjas és béldióként helyben történő értékesítésre? Indokolja 
válaszát! 
24. Milyen diófajtákat telepítene héjas és dióbél formájában exportra történő értékesítésre? 
Indokolja válaszát! 
 

 
 

1.14. Mandula (Amygdalus vulgaris L) 
 
Bujdosó Géza 
 
Tárgy: A tanelem célja, a mandula magyarországi fajtahasználatának bemutatása, valamint 
célunk Magyarországon termesztett fajták csoportosítása termesztési és felhasználási célok 
alapján.  
 
Kulcsszavak: mandula, virágzási idő, érési idő, termésminőség, felhasználási célok, 
növekedési erély 
 
    A magyar mandulatermesztés csekély jelentőségű, mivel hazánk a mandula 
termeszthetőségének északi határán helyezkedik el. Védett termőhely és megfelelő fajta 
választása esetén sikeresen tudjuk a mandulát termeszteni. A mandulafajta választás során a 
következő szempontokat kell mérlegelni:  
A) Virágzási idő és termékenyülési viszonyok 
B) Érési idő 
C) Termés jellemzői 
D) Felhasználási lehetőségek 
E) Növekedési erély 
  
A) Virágzási idő és termékenyülési viszonyok 
    Magyarországi ökológiai körülmények között mandula termesztése esetében a legfontosabb 
tényező a termésbiztonság. Valamennyi magyarországi ökológiai körülmények között 
termesztett mandulafajta jó téltűrő és –télálló képességgel rendelkezik, ezért elsősorban a 
termésbiztonság a virágzási idő helyes megválasztását jelenti. Termesztett mandulafajták 
esetében ez a fenológiai fázis március vége és április közepe közötti időszakra esik, a 
biztonságos termesztés érdekében célszerű lehetőleg minél későbbi virágzási idővel 
rendelkező fajtát választani. Hazánkban a jelenleg termesztésre engedélyezett fajták közül a 
’Tétényi rekord’, ’Tétényi keményhéjú’, ’Szigetcsépi 58’ és a ’Szigetcsépi 92’ mandulafajták 
számítanak a biztonságosan termeszthető fajtáknak, de a ’Tétényi bőtermő’ és a ’Tétényi 
kedvenc’ fajták termésbiztonságai is megfelelő védett termőhelyen (1. táblázat). 
 

1. táblázat. Magyarországon termesztett mandulafajták virágzási idejének alakulása 
virágzási idő csoportonként (forrás: 5) 

Virágzási időcsoportok 
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korai középkorai középidejű késői 
Szigetcsépi 55 Budatétényi 

1 
Tétényi 
bőtermő 

Tétényi rekord 

 Budatétényi 
70 

Tétényi 
kedvenc 

Tétényi 
keményhéjú 

   Szigetcsépi 58 
   Szigetcsépi 92 

 
    A mandula önmeddő gyümölcsfaj, ezért az eredményes termesztés érdekében pollenadóra 
van szükség. A hazánk termeszthető mandulafajták pollenadóit a 2. táblázat tartalmazza. 
Mivel a mandula igen korán virágzik és megporzását rovarok végzik, ezért szükség van 
minimum 3 pollenadóra az eredményes megporzás érdekében.  
 
 
 

2. táblázat. Magyarországon termesztésre engedélyezett mandulafajták pollenadási 
viszonyai (forrás: 6) 

  

Sz
ig

et
-

cs
ép

i 5
5 

B
ud

a-
té

té
ny

i 
70

 
B

ud
a-

té
té

ny
i 1

 

T
ét

én
yi

 
ke

dv
en

c 

T
ét

én
yi

 
bő

te
rm
ő

 

Sz
ig

et
-

cs
ép

i 9
2 

Sz
ig

et
-

cs
ép

i 5
8 

T
ét

én
yi

 
ke

m
én

y-
hé

jú
 

T
ét

én
yi

 
re

ko
rd

 

Szigetcsépi 55                   

Budatétényi 70                   

Budatétényi 1                   

Tétényi 
kedvenc 

                  

Tétényi 
bőtermő 

                  

Szigetcsépi 92                   

Szigetcsépi 58                   

Tétényi 
keményhéjú 

                  

Tétényi rekord                   

        : részleges termékenyítő képesség                 : jó termékenyítő képesség 
 
B) Érési idő 
 
Mandulafajtáink érési idejét az 1. ábra tartalmazza. Hazánk ökológiai adottságai mellett a 
termesztett mandulafajták augusztus vége és október eleje közötti időszakban érnek. A 
magyar mandulafajták megválasztása esetén nem domináns az érési idő, a magyar termelők 
kizárólag termésbiztonság alapján választják meg a fajtákat.  
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1. ábra. Magyarországon termesztett mandulafajták érési ideje (forrás: 6) 

 
P) Termés jellemzői 

 
Valamennyi Magyarországon termesztett mandulafajta attraktív, tetszetős, kedvezően világos 
terméshéjjal és bélszínnel rendelkezik (2.ábra).  

 
2. ábra. Főbb termesztett mandulafajtáink (fotók: Apostol János) 

 
Fajtáinkat terméshéjának vastagsága számos tulajdonságot meghatároz. A papírhéjú fajták 
vékony kézzel is igen könnyen törhető terméshéjjal rendelkeznek, számos esetben a madarak 

 

Tétényi 
keményhéjú 

Budatétényi 1 Tétényi kedvenc 

Tétényi bőtermő 
Budatétényi 70  Szigetcsépi 92 

Tétényi rekord 
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fogyasztják el ezeket a fajtákat, ezért árugyümölcs-termesztésben igen csekély a jelentőségük. 
A félpapírhéjú fajták termését csak frissen tudjuk kézzel megtörni, a termés jelentős száradása 
után már csak törőgéppel lehetséges megtörésük. A kemény terméshéjjal rendelkező fajták 
esetében még friss állapotban is csak törőgép segítségével tudjuk megtörni a terméshéjat. 
Árugyümölcs-termesztési célokra célszerű félpapírhéjú vagy keményhéjú fajták közül 
választani (3. táblázat).  
 
3. táblázat. Termesztett mandulafajtáink csoportosítása terméshéjuk vastagsága szerint 

(forrás: 6) 
papírhéjú 

fajták 
félpapírhéjú 

fajták 
keményhéjú fajták 

Budatétényi 70 Budatétényi 1 Tétényi keményhéjú 
Szigetcsépi 55 Tétényi kedvenc Szigetcsépi 92 

 Tétényi bőtermő Szigetcsépi 58 
  Tétényi rekord 

 
A termésmennyiség és a terméshéj vastagságánál a magbél aránya is fontos fajtabélyege a 
termesztett mandulafajtáinknak. A papírhéjú ’Szigetcsépi 55’ és ’Budatétényi 70’ fajták 
valamint a félpapírhéjú ’Budatétényi 1’ fajták a feldolgozás szempontjából igen kedvező 50 
% feletti átlagos magbél tartalommal rendelkeznek. További félpapírhéjú fajtáink 40-50 %-os 
magbél arányt produkáltak, kedvezőnek tekinthető még a keményhéjú fajták közül a ’Tétényi 
keményhéjú’ és a ’Tétényi rekord’ 40 % körüli bélaránya is. Fajtáink közül a ’Szigetcsépi 58’ 
és a ’Szigetcsépi 92’ igen alacsony 20-30 % körüli béltartalommal rendelkezik, ezért 
termesztésük jelentősen háttérbe szorult (4. táblázat). 
 

4. táblázat. Mandulafajtáink bélaránya szerinti csoportosítása (forrás: 6) 
40 % alatti 40-50 % közötti 50 % feletti 

Tétényi keményhéjú Tétényi kedvenc Budatétényi 1 
Szigetcsépi 58 Tétényi bőtermő Budatétényi 70 
Tétényi rekord  Szigetcsépi 55 
Szigetcsépi 92   

 
D) Felhasználási lehetőségek 
 
A mandula túlnyomó része cukrászipari felhasználásra kerül. A cukrászipar keresi a 
különleges minőségű fajtákat, e szempont alapján a ’Budatétényi 1’, a ’Budatétényi 70’ és a 
’Tétényi bőtermő’ fajták emelkednek ki a többi fajta közül (5. táblázat). 
 

5. táblázat. Mandulafajtáink csoportosítása cukrászipari szempontból (forrás: 6) 
Cukrászati szempontból átlagos 

minőségű fajták 
Különleges cukrász 

minőségű fajták 
Tétényi 

keményhéjú 
Tétényi rekord Budatétényi 1 

Tétényi kedvenc Szigetcsépi 55 Tétényi bőtermő 
Szigetcsépi 92  Budatétényi 70 
Szigetcsépi 58   

 
 
E) Növekedési erély 
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    A termesztők előnybe részesítik a gyenge vagy a középerős növekedési eréllyel rendelkező 
fajtákat, mivel koronájuk könnyebben kézbentarthatóbb, a növényvédelmi munkákat 
hatékonyabban lehet végrehajtani az erős növekedési eréllyel rendelkező fajtákhoz képest (6. 
táblázat).  
 

6. táblázat. Mandulafajták növekedési erély szerinti csoportosítása (forrás: 6) 
gyenge növekedési 

erély 
középerős 
növekedési 

erély 

erős 
növekedési 

erély 
Tétényi bőtermő Budatétényi 70 Szigetcsépi 92 
Tétényi kedvenc Tétényi rekord Szigetcsépi 58 

Tétényi keményhéjú Szigetcsépi 55 Budatétényi 1 
 

 
Ellenőrző kérdések 
 

1. Ismertesse a magyar nemesítésű mandulafajták virágzási idő szerinti csoportosítását! 
2. Nevezze meg a magyar nemesítésű mandulafajták érési idejét és ismertesse a magyar 
nemesítésű mandulafajták érési sorát! 
3. Ismertesse a magyar nemesítésű mandulafajták terméshéj vastagság szerinti 
csoportosítását! 
4. Ismertesse a magyar nemesítésű mandulafajták terméshéj/bélarány szerinti 
csoportosítását! 
5. Ismertesse a magyar nemesítésű mandulafajták terméshéj cukrászati érték szerinti 
csoportosítását! 
6. Ismertesse a magyar nemesítésű mandulafajták terméshéj növekedési erély szerinti 
csoportosítását! 

 
 
 
1.15. Mogyoró (Corylus avellana L.)  
 
Bujdosó Géza 
 
Tárgy: A tanelem célja, a mogyoró magyarországi fajtahasználatának bemutatása, valamint 
célunk Magyarországon termesztett fajták csoportosítása termesztési és felhasználási célok 
alapján.  
 
Kulcsszavak: mogyoró, virágzási idő, érési idő, termésminőség, felhasználási célok, 
növekedési erély 
 
     A magyar mogyorótermesztés legfontosabb kérdése a termesztés biztonságossá tétele, 
mivel ez a gyümölcsfaj az egyik legkorábban virágzó gyümölcsfajunk egyike. Ez az oka 
annak, hogy termeszthetőségét hazai ökológiai körülmények között vitatják. A gondosan 
kiválasztott termőhely és az alábbi fajtaválasztási szempontok figyelembe vételével a 
mogyorótermesztés hatékonyságát hazai ökológiai körülmények között növelni lehet:  
A) Virágzási idő 
B) Érési idő 
C) Termésmennyiség 
D) Termés jellemzői 
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E) Növekedési erély 
 
A) Virágzási idő 
 
    Magyarországi ökológiai körülmények között a mogyorótermesztés kulcskérdése a 
kiválasztott fajták virágzási ideje. A termesztett mogyorófajták virágzási ideje február – 
március, ezért szükségünk van biztonságos termőhelyre. A biztonságos, védett termőhely 
mellett szükség van még kései virágzási idővel rendelkező mogyorófajtákra is. Azonban a 
kései virágzási idővel rendelkező fajták sem jelentik a termesztés teljesen biztonságossá 
tételét (1. és 2. táblázat). 
 

1. táblázat. A hazánkban termeszthető mogyorófajták hímvirágzatának virágzási 
ideje (forrás: 7) 

korai középidejű kései 
 Cosford K. 2 Fehér Lambert 
 Római mogyoró K. 1 Bőtermő nagy 

 Cosford  
 Nagy tarka zelli K.5  

 
 

2. táblázat. A hazánkban termeszthető mogyorófajták nővirágainak virágzási ideje 
(forrás: 7) 

korai középidejű kései 
Római mogyoró K. 1 Cosford K. 2 Fehér Lambert 

  Cosford Bőtermő nagy 
  Nagy tarka zelli K. 5   

 
B) Érési idő 
 

    Termesztett fajtáink érési ideje augusztus közepén kezdődik és szeptember végén, október 
elején ér véget (1. ábra). A fajtaválasztásnál a fajták érési ideje nem számít elsődleges 
kiválasztási szempontnak, mivel minimális feldolgozás után a karácsony előtti időszakban 
értékesítik a mogyoró jelentős részét. 
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1. ábra. Termesztett mogyorófajtáink érési ideje (forrás: 7) 

 
C) Termésmennyiség 
 
    A fajták fenológiai sajátosságai mellett a termésmennyiség is nagy jelentőséggel bír a 
mogyorófajták kiválasztásánál. Azoknál a fajtáknál, ahol a termések döntően kettesével, 
hármasával vagy többesével jelennek meg a termésmennyiség megsokszorozható azokhoz a 
fajtákhoz képest, ahol csak egy termés képződik hajtásonként. Termesztett fajtánk közül a 
legnagyobb termésmennyiséggel a ’Nagy tarka zelli K. 5’ rendelkezik, mivel terméseinek 
nagy részét hármasával vagy többesével hozza (3. táblázat).  
 

3. táblázat. Mogyorófajtáink terméshozási típusai (forrás: 7) 
egyesével kettesével hármasával vagy 

többesével 
Nagy tarka zelli K. 5 Cosford K. 2 Nagy tarka zelli K. 5 

Bőtermő nagy Nagy tarka zelli K. 5  
 Római mogyoró K. 1  
 Cosford  

 
 
D) Termés jellemzői 
 
    Hazánkban termeszthető mogyorófajták terméshéja világos vagy sárgásbarna, sötétebb 
barnával finoman erezett, a termés méretéhez képest nagy pecséttel rendelkeznek. A termés 
alakja lehet csöves, átmeneti vagy „Zelli” típusú. A csöves alakú fajták esetében a termés 
hosszúkás alakú, átmérőjéhez képest többször (3-4-szer) nagyobb terméshosszúsággal 
rendelkezik. A „Zelli” terméstípus esetében a termés gömbölyded alakú, széles, nagy 
átmérővel rendelkezik. Az átmeneti típus esetében a termés hosszúkás alakú, de hossza az 
átmérőjéhez képest csak 2-3-szor nagyobb (4. táblázat, 2. ábra). 
 
 
 

4. táblázat. Mogyorófajtáink termésalak szerinti csoportosítása (forrás: 7) 
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csöves átmeneti „Zelli” típusú 
Cosford Nagy tarka zelli K. 5 Római mogyoró K. 1 

Cosford K. 2 Bőtermő nagy  
Fehér Lambert   

 

 
2. ábra. Fontosabb Magyarországon is termeszthető mogyorófajták (fotó: Internet) 

 
    Hazánkban termeszthető valamennyi mogyorófajta 40-50 % közötti bélarányt ért el, így e 
tulajdonság alapján nincs jelentős különbség a fajták között.  
 
E) Növekedési erély 
 
    Mogyorófajták esetében a középerős vagy erős növekedési eréllyel rendelkező fajták 
terjedtek el a termesztésben, mivel növekedési erélyük alapján jelentős termőfelületet 
alakítanak ki (5. táblázat).  
 

5. táblázat. Mogyorófajtáink növekedési erélye (forrás: 7) 
Gyenge növekedési erélyű Középerős növekedési 

erélyű 
Erős növekedési erélyű 

Bőtermő nagy Cosford Cosford K. 2 
 Fehér Lambert Nagy tarka zelli K. 5 
  Római mogyoró K. 1 

 
 
 
 
Ellenőrző kérdések:  

Fehér Lambert 
Római mogyoró K. 1.  Cosford K. 2. fotó: 

Szentiványi Péter 

Nagy tarka zelli K. 5 
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1. Melyek a virágzás szempontjából biztonságosabban termeszthető mogyorófajták 
magyar ökológiai feltételek között?  

2. Ismertesse a Nemzeti Fajtalistán szereplő jelentősebb mogyorófajták érési idejét! 
3. Csoportosítsa a magyar ökológiai körülmények között termeszthető mogyorófajtákat 

termésük típusa alapján! 
4. Csoportosítsa mogyorófajtáinkat bokruk növekedési erélye alapján! 

 
 
 
1.16. Gesztenye (Castanea sativa L.) 
 
Bujdosó Géza 
 
Tárgy: A tanelem célja, a gesztenye magyarországi fajtahasználatának bemutatása, valamint 
célunk Magyarországon termesztett fajták csoportosítása termesztési és felhasználási célok 
alapján.  
 
Kulcsszavak: gesztenye, virágzási idő, érési idő, termésminőség, felhasználási célok, 
növekedési erély 
 
    A gesztenye hazánk ökológiai adottságai mellett a biztonságosan termeszthető 
gyümölcsfajok közé tartozik, termesztésének csak a talaj kémhatása szab határt. A gesztenye 
termesztésére alkalmas termőhely esetén a fajtaválasztást érdemes alaposan átgondolni, mivel 
jelentős minőségbeli különbségek figyelhetők meg az egyes gesztenyefajták között.  
Gesztenyefajtáink értékmérő tulajdonságait a következő szempontok alapján hasonlítjuk 
össze:  
A) Virágzási idő és termékenyülési viszonyok 
B) Érési idő 
C) Termés jellemzői 
D) Növekedési erély 
 
A) Virágzási idő és termékenyülési viszonyok 
 
E gyümölcsfaj fakadási és virágzási ideje későn, a késő tavaszi fagyok után van, június eleji 
virágzási idejével a legkésőbb virágzó gyümölcsfajnak számít hazánk ökológiai körülményei 
között. A hazánkban termesztett gesztenyefajták között jelentős különbség figyelhető meg a 
virágzási idő tekintetében (1. táblázat), de valamennyi fajta biztonságon termeszthető hazánk 
ökológiai adottságai mellett. 
 

1. táblázat. Magyarországon termeszthető gesztenyefajták csoportosítása virágzási 
idejük szerint (forrás: 8) 

Korai 
(május vége – június eleje) 

Középidejű 
(június közepe) 

Kései 
(június vége) 

Nagymarosi 22 Iharosberényi 2 Iharosberényi 29 
 Kőszegszerdahelyi 2  

 Nagymarosi 37  
 Nagymarosi 38  
 
    Gesztenyefajtáink hímnős virágzattal rendelkeznek, hím- és nőivarú virágai külön-külön, 
de egy virágzatban helyezkednek el, ezért egyivarú, egylaki gyümölcsfajnak tekinthető. Az 
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egyivarú virágok egymáshoz képest eltérő időpontban nyílnak, azaz dichogámia figyelhető 
meg a gesztenyénél, ezért az eredményes megporzás és megtermékenyítés érdekében 
pollenadót kell ültetni a gesztenyeültetvényekben (2. táblázat).  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. táblázat. Magyarországon termeszthető gesztenyefajták pollenadói (forrás: 8) 
Fajta neve Pollenadó fajták 

Iharosberényi 2 Nagymarosi 37, Nagymarosi 38 
Nagymarosi 22 Nagymarosi 37, Nagymarosi 38 
Nagymarosi 38 Nagymarosi 37, Iharosberényi 2, 

Kőszegszerdahelyi 29 
Kőszegszerdahelyi 29 Nagymarosi 37, Nagymarosi 38 
Iharosberényi 29 Nagymarosi 37, Nagymarosi 38 
Nagymarosi 37 Nagymarosi 38 

 
B) Érési idő 
    Gesztenyefajtáink érési ideje szeptember végén – október elején kezdődik 4-5 hetet foglal 
magába. A legkorábban érő gesztenyefajtánk a szeptember végén – október elején érő 
’Iharosberényi 2’ és ’Nagymarosi 22’ fajták, a legkésőbb pedig október utolsó dekádjában az 
’Iharosberényi 29’ érik (1. ábra). 

 
1. ábra. Gesztenyefajtáink érési ideje (Szentiványi alapján 2005) 

 
C) Termés jellemzői 
 
    Valamennyi gesztenyefajtánk barna színű, azonban a barna különböző árnyalatai 
figyelhetők meg a termések felületén. Sötétbarna színnel rendelkezik az ’Iharosberényi 2’ és a 
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’Nagymarosi 22’ fajta, barna színűek az ’Iharosberényi 29’ fajta termései, sárgásbarna a 
’Kőszegszerdahelyi 29’ és a ’Nagymarosi 38’ fajta, világosbarna a ’Nagymarosi 37’ fajta 
terméshéja. Valamennyi gesztenyefajtánk attraktív külsejű, nagy pecsét és fényes felület 
jellemző rájuk (2. ábra). Fajtáink rövid ideig tárolhatóak, a ’Nagymarosi 37’ kivételt jelent, 
mert jelentősen hosszabb idejű tárolást is elvisel szabályozott körülmények között. Fajtáink 
abban is megegyeznek, hogy bőtermőek, a vizsgált hajtások 40-50%-án termés található. 
Termésmennyiséget tekintve a fajták közül kiemelkedik a ’Kőszegszerdahelyi 2’ fajta, mely 
igen bőtermő, hajtásai 80%-án található termés.  
 

 
2. ábra. Fontosabb magyar nemesítésű gesztenyefajták (fotó: Bujdosó Géza) 

 
     Gesztenyefajtáink közül az ’Iharosberényi 29’ fajta rendelkezik a legkisebb 
termésnagysággal, a többi fajta termése meghaladja a 35 mm-es átmérőt (3. táblázat). 
Valamennyi gesztenyefajtánk kupacsában átlagosan 1-2 termés figyelhető meg. 
 

3. táblázat. A magyar nemesítésű gesztenyefajták termésnagyság szerinti csoportosítása 
(forrás: 8) 

< 30 mm 30-35 mm 35 mm < 
Iharosberényi 29  Kőszegszerdahelyi 29 

  Iharosberényi 2 
  Nagymarosi 22 
  Nagymarosi 37 
  Nagymarosi 38 

    Gesztenyefajtáink közül aromájuk és ízük miatt az ’Iharosberényi 29’ és a ’Nagymarosi 
22’ kiemelkedik a többi közül, különleges termésminőséget és ezzel együtt különleges 
cukrászati és élelmiszeripari alapanyagot képviselnek (4. táblázat).  
 

 

Nagymarosi 37 

Iharosberényi 29 

Iharosberényi 2 
Nagymarosi 22 

Nagymarosi 38 

Kőszegszerdahelyi 29 
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4. táblázat. Gesztenyefajtáink csoportosítás a termésminőségük szerint 
„Átlagos” minőségű 

fajták 
Különleges minőségű fajták 

Iharosberényi 2 Iharosberényi 29 
Kőszegszerdahelyi 2 Nagymarosi 22 

Nagymarosi 37  
Nagymarosi 38  

 
 
 
D) Növekedési erély 
 
    Növekedési erély alapján a ’Nagymarosi 22’ fajta gyenge növekedési erélyűek közé 
sorolható, míg az ’Iharosberényi 29’, ’Kőszeszerdahelyi 29’ fajtákat középerős, az 
’Iharosberényi 2’ és ’Nagymarosi 37’ fajtát pedig erős növekedési erélyű fajtáknak 
tekintjük (5. táblázat). 
 

5. táblázat. Gesztenyefajtáink csoportosítása növekedési erélyük szerint (forrás: 8) 
Gyenge 

növekedési erély 
Középerős 

növekedési erély 
Erős növekedési 

erély 
Nagymarosi 22 Iharosberényi 29 Iharosberényi 2 

 Kőszegszerdahelyi 
2 

Nagymarosi 37 

 Nagymarosi 38  
 
 

Ellenőrző kérdések:  
1. Csoportosítsa a magyar nemesítésű gesztenyefajtákat virágzási idejük szerint! 
2. Ismertesse a magyar nemesítésű gesztenyefajtákat érési idejűk szerint! 
3. Csoportosítsa a magyar nemesítésű gesztenyefajtákat termésnagyságuk szerint! 
4. Csoportosítsa a magyar nemesítésű gesztenyefajtákat terméscsoportosságuk szerint! 
5. Csoportosítsa a magyar nemesítésű gesztenyefajtákat termésminőségük szerint! 
6. Csoportosítsa a magyar nemesítésű gesztenyefajtákat növekedési erélyük szerint! 
 
Felhasznált irodalom:  
1: Szentiványi P. (2003): szóbeli közlése 
2: Bujdosó Géza Géza (2003): Melyik a legjobb hazai fajta ? Kertészet és Szőlészet. 52(23): 17.p.  
3. Szentiványi P. (2003): Az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet által elfogadott államilag elismert 
diófajták In Szentiványi P. – Kállay T.-né (szerk.): Dió. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 62-63. 
4. Szentivényi P. (2003): Az Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. új, államilag 
elismert diófajtái. In Szentiványi P. – Kállay T.-né (szerk.): Dió. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 63-66.p.  
5. Harsányi és Mády R.-né (2000/2001): Nemzeti fajtajegyzék OMMI.  
6: Brózik S., Apostol J. (2003): Államilag elismert fő árufajták. In Brózik S. – Kállay T.-né - Apostol J. (szerk.): 
Mandula. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 55-60.p. 
7. Tóth M. és Varga L. (1997): Mogyoró. In Tóth M. (szerk.): Gyümölcsészet. Nyomdaipari Szolgáltató KKT, 
Debrecen. 384-388. p. 
8. Szentiványi P. (2005): Gesztenye. In Soltész M. (szerk.) Gyümölcsfajta-ismeret és –használat. Mezőgazda 
Kiadó, Budapest.  
 
 
 
1.17. Fajtavédelem 
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Bujdosó Géza 
 
Tárgy: Jelen tananyagelem betekintést ad a gyümölcstermesztésben jelenleg alkalmazott 
fajtavédelmi módszerekbe és használatába.  
 
Kulcsszavak: nemesítési módszerek, fajtahasználati díj, CVOP, márkanév,  
 
Nemesítési módszerek a gyümölcstermesztésben 
 
    A fás szárú növények előállítása igen drága folyamat, mivel egy gyümölcsfajta nemesítése 
sok időt vesz igénybe. A nemesítési módszerek közül a gyümölcstermesztésben a 
tájszelekciót, keresztezéses nemesítést, honosítást, mutációt és a biotechnológiai módszereket 
használnak.  
    A gyümölcstermesztésben használt nemesítési módszerek közül a legelterjedtebb és az 
egyik legrégebben használt módszer a keresztezéses nemesítés. Ehhez a nemesítés 
módszerhez termőkorú anya- és apanövényekre van szükség, melyeket a nemesítők hossza 
értékelő munka alapján választanak ki. A nemesítés eljárás lényege, hogy az apanövény 
pollenjét az anyanövény termőjére mesterségesen juttatják. A módszer során teljes mértékben 
biztosítani lehet, hogy az anyanövényt más pollen nem porozza meg, mivel egy anyanövény 
virágait izoláljuk, öntermékeny anyanövények esetében kasztráljuk őket. Apanövények 
esetében a termőrészeket virágzás előtt – gyümölcsfajtól függően - piros- vagy fehérbimbós 
állapotban (optimális, ha fújt bimbós állapotban) szedjük meg és szobahőmérsékleten 
hajtatjuk meg. A virágok teljes kinyílása előtt célszerű összegyűjteni a portokokat és nem 
közvetlen napfényen megszárítani azokat. A keresztezés végezése után hibridmagokat 
nyerünk, melyeket elvetve és a belőlük előállított hibridnövényeket felnevelve 
hibridállományt kapunk. A hibridállományban végzett értékelő munka alapján kiválasztjuk 
azokat az ígéretes hibridnövényeket, melyeket kiemelve ún. parcella kísérletbe állítunk. Egy 
parcellában az azonos vagy közel azonos érési idővel rendelkező ígéretes hibrideket célszerű 
ültetni, az egyszerűbb összehasonlítás végett. Érdemes ún. kihelyezett kísérleteket is a 
parcella kísérletekkel párhuzamosan vagy a parcella kísérletekkel egy időben beállítani. A 
kihelyezett kísérletek jelentik azokat a kísérleteket, ahol eltérő klimatikus vagy eltérő mikro 
klimatikus adottságok között vizsgáljuk az ígéretes hibridfajták viselkedését. Ezzel a 
munkával számos fajta specifikus adatot lehet gyűjteni a fajtaértékelés során. Az ígéretes 
hibrideket végső értékelésük után lehet bejelenteni állami fajtaminősítésre (1. ábra). 
Keresztezéses nemesítéssel állítottuk elő az ’Érdi bőtermő’ meggyfajtát, a ’Carmen’ 
cseresznyefajtát, a ’Harcot’, ’Korai zamatos’ kajszifajtákat vagy a ’Milotai kései’ diófajtát.  
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1.ábra. A keresztezéses nemesítés lépesei gyümölcstermesztésben 
 
A fás növények – ezen belül az alma – keresztezéses nemesítése nagyon időigényes folyamat.  
Hagyományos módszerekkel a keresztezéstől a fajtajelöltek kiválasztásáig több évtizedre volt 
szükség. A BCE Gyümölcstermő Növények Tanszéken az alma rezisztencianemesítési munka 
kezdetén a konvencionális nemesítési módszerek korszerűsítését tűzték ki célul, ezért külföldi 
nemesítő módszerek tanulmányozása után kidolgoztak egy hazai viszonyok között 
alkalmazható új nemesítési munkafolyamatot. Ennek keretében gyorsított magoncnevelési és 
párhuzamos hibridértékelési eljárásokkal, korszerű pomológiai és biológiai módszerekkel, 
célzott növénykórtani technikákkal, valamint a szelekciót segítő molekuláris biológiai 
genetikai módszerekkel lényegesen lerövidítették és eredményesebbé tették az almanemesítési 
munkafolyamatot (Tóth 2005) (2. ábra).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Keresztezéses nemesítés 

 
Parcella 
kísérletek 

Kihelyezett kísérlet 

ÁLLAMILAG 
ELISMERT  
ÁRUFAJTA 

Anyai szülők 
kijelölése, 
keresztezések 
végzése 

Hibridmagállomány  

 Hibridállomány felnevelése 
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REZISZTENS SZÜLŐFAJTA 
rezisztenciát örökítő génekkel 

NEM REZISZTENS SZÜLŐFAJTA 
jó gyümölcsminőség, jó termőképesség 

KERESZTEZÉS 

MAGVETÉS 
első év január, fűtött növényház 

SZELEKCIÓ - 1. 
a venturiás varasodásra való fogékonyság alapján 

FOGÉKONY MAGONCOK 
eltávolítása 

REZISZTENS MAGONCOK 
növényházi (VI-ig) és konténeres nevelése 

NEVELÉS FAISKOLAI ÁLLOMÁNYBAN 
második―harmadik év, fokozott  tápanyag- és vízellátás, fungicid nélkül 

SZELEKCIÓ – 2. 
harmadik év, lisztharmatra való fogékonyság alapján 

FOGÉKONY MAGONCOK 
eltávolítása 

SZAPORÍTÁS, OLTVÁNYELŐÁLLÍTÁS  
negyedik év, M9 alany 

NEVELÉS, HIBRIDVIZSGÁLAT – ELSŐ SZAKASZ 
 ötödik évtől 3–4 évig, kordon fák, 2 db/hibrid, fungicid nélkül 

SZELEKCIÓ – 3. 
nyolcadik. v. kilencedik évben, gyümölcsmorfológiai jellemzők alapján 

GYENGE MINŐSÉGŰEK 
eltávolítása 

HIBRIDEK TOVÁBBSZAPORÍTÁSA  
M9 alany (10―12 db/hibrid) 

ERWINIA TESZTELÉS 
in vitro inokulálás és vizsgálat 

HIBRIDVIZSGÁLAT – MÁSODIK SZAKASZ 
10―13. év, 4 db/hibrid, fungicid nélkül,  

minőség, növekedés, fenológia vizsgálata 

SZELEKCIÓ – 4. 
tizennegyedik év, tűzelhalás fogékonyság és eddigiek szerint 

FOGÉKONY GENOTÍPUSOK 
eltávolítása 

HIBRIDEK TOVÁBBSZAPORÍTÁSA 
30–60 db/M9 és M26 alany 

FAJTABEJELENTÉS - HATÓSÁGI DUS VIZSGÁLAT, 
VÍRUSMENTESÍTÉS, TERMESZTÉSI  TESZTELÉS 
14. évtől, fungicid nélkül, termesztési és áruérték tisztázása 

ÁLLAMI ELISMERÉS, SZABADALMAZTATÁS 

2. ábra. Alma rezisztencia-nemesítés munkafolyamata (Fejlesztő: Tóth Magdolna) 



 197 

 
    Tájszelekció esetében egy adott ökológiai környezetből emelünk ki egy ígéretes genotípust. 
Ezt a genotípust szelektumnak hívjuk, majd un. parcella kísérletbe állítjuk 
fajtaösszehasonlítás céljából. Ezt követően a nemesítés valamennyi lépése megegyezik a 
keresztezéses nemesítésnél elírtakkal (3. ábra). Tájszelekcióval állítottuk elő a ’Milotai 10’ és 
az ’Alsószentiváni 117’ diófajtákat, a ’Piroska’ őszibarackfajtát, a ’Ceglédi óriás’ kajszifajtát 
vagy az ’Újfehértói fürtös’ meggyfajtát. 
    Honosítás során egy adott országban már állami fajtaminősítésben részesített fajtát 
vizsgálunk egy másik ország területén. A honosítandó fajtát ún parcella kísérletbe állítjuk 
összehasonlítás céljából. A parcella kísérlet beállítását követően a nemesítés minden lépése 
megegyezik a keresztezéses nemesítésnél elírtakkal (4.ábra). Honosítás útján került a magyar 
gyümölcstermesztésben a ’Biggerreau Burlat’ cseresznyefajta, a ’Cacanska rodna’ szilvafajta, 
a ’Redhaven’ őszibarackfajta, a ’Bergeron’ kajszifajta vagy a ’Pedro’ diófajta.  
 

 
 
3. ábra: A tájszeleció lépései gyümölcstermesztésben 
 
 

Tájszelekció 

Ígéretes genotípusok 
kiválasztása egy adott 
ökológiai környezetből 

A kiemelt genotípusok 
leszaporítása faiskolában 

Parcellakísérletek beállítása, adatok 
gyűjtése a kiemelt hibridekről  

Kihelyezett kísérlet 

 

Államilag elismert fajta  



 198 

 
4. ábra. A honosítás lépései a gyümölcstermesztésben 
 
 
Biotechnológiai módszerekkel jelenleg még nem állítottak elő olyan gyümölcsfajtát a világon, 
mely termesztésben lenne. Előrehaladott kutatások folynak GMO (genetikailag módosított 
növények) kutatása terén alma, szilva, őszibarack, kajszi és diófajták esetében. A 
biotechnológiai módszerek alkalmazása nagy lehetőségeket jelet a gyümölcstermesztésben, 
ugyanis számos fajta esetében lehetőség van a rossz fajtatulajdonságok (ökológiai 
tényezőkkel szembeni ellenállóság fokozása, kórokozókkal, kártevőkkel szembeni 
érzékenység) kiküszöbölésére. Sajnos a GMO fajták táplálékláncba való beépülésének 
kérdése még nyitott, így egyetlen egy ország sem engedélyezi használatukat.  
 
Gyümölcsfajták nemesítésének időigénye 
    Az 1. táblázat a nemesítői munka időigényét foglalja össze. Nem szabad elfelejteni, hogy 
fásszárú kulturák esetében egy év alatt csak egy adatgyűjtést vagy munkát (pl fenológiai 
fázisok felmérése, keresztezés) tudunk elvégezni, ezért tekinthető időigényesnek a 
nemesítőmunka fásszárú gyümölcsfajok esetében. A nemesítői munka időigényét tovább 
növeli az a tény, hogy gyümölcsfajok esetében meg kell várni a termőre fordulást, mely 
gyümölcsfajtól függően 3-7 nyarat jelenthet telepítést követően. Összefoglalva tehát a 
nemesítés kezdetétől számítva 16-17 múlva lehetséges az első ígéretes fajtajelölteket 
bejelenteni szabadalmi oltalmazásra.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Honosítás 

Ígéretes genotípusok 
kiválasztása külföldi 
fajtaszortimentből 

A kiemelt genotípusok 
leszaporítása faiskolában 

Parcellakísérletek beállítása, 
adatok gyűjtése a kiemelt 
hibridekről  

Parcella és kihelyezett 
kísérletek kísérletek  

Államilag elismert fajta  
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1. táblázat. Fásszárú gyümölcsfajok nemesítői munkájának időigénye 
Kategória Év 

Keresztezéses nemesítés elvégzése, ígéretes genotípus 
kiemelése honosítás illetve tájszelekció során 

0 

Genotípusok felnevelése +1 

Rezisztencia illetve fogékonyság vizsgálatok elvégzése 
különböző kórokozókkal szemben (csak keresztezéses 
nemesítéssel előállított hibrideknél) 

+1 

Nem fogékony genotípusok kiültetése hibridtáblába +1 

Genotípusok szelekciója (4. évben termőrefordulás, max. 3 
termőév értékelése) 

+7 

Ígéretes genotípusok kihelyezése különböző ökológiai 
körülmények közé Magyarországon és külföldön 
Végső döntés meghozatala az ígéretes genotípusokról 
(szabadalmi beterjesztés) 

+7 

 
Növényfajták szabadalmi oltalma és márkavédelme világszerte (UPOV) 
 
    A növényfajták szabadalmi oltalmát és márkavédelmét az UVOP (International Union of 
the Protection of New Varieties of Plant) nemzetközi szervezet látja el. Az UPOV garanciát 
jelen arra, hogy az UPOV egyezményt aláírt UPOV tagállamok a növényfajták fajta- és 
márkavédelmét egységesen látják el. Hazánk 1983. április 13.-án csatlakozott az UPOV 
egyezményhez. Magyarországot az UPOV szervezetben a Magyar Szabadalmi Hivatal 
képviseli (a Hivatal honlapja: www.hpo.hu). Az UPOV tagállamok listája a következő linken 
érhető el: http://www.upov.int/export/sites/upov/en/about/members/pdf/pub423.pdf . UPOV 
tagállamok esetében előny az egységes szabályzás mellett, hogy egy UPOV tagállamban 
fajta- vagy márkaoltalmat nyert fajtát a másik UPOV tagállamban egyszerűsített eljárás során 
ki tudjuk fajta- vagy márkavédelemben részesíteni.  
    Nem UPOV tagállamok esetében (pl: Szerbia, Montenegró, Macedónia, Örményország, 
Egyiptom, Peru) minden esetben tanulmányozni kell az adott ország fajta- és márkavédelmi 
szabályozását, mely hasonló lehet az UPOV szabályozáshoz vagy attól teljes mértékben 
eltérhet. A nem UPOV országok esetében a növényfajták fajta- és márkavédelmét 
szabályozásuk tanulmányozása után a helyi fajtavédelmi hivatalban kell kezdeményezni és az 
oltalmat ott tudjuk fenntartani.  
 
Növényfajták szabadalmi oltalmazása az Európai Unió területén (CPVO) 
 
    Az Európai Unió saját fajtaoltalmi hivatallal rendelkezik, melyet Közösségi Fajtaoltalmi 
Hivatalnak neveznek (www.cpvo.europa.eu), székhelye Angers-ben (Franciaország) található. 
A Közösségi Fajtaoltami Hivatal az egész Európai Unióra kiterjedő hatáskörrel rendelkezik, 
ezért a CPVO-nál bejelentett fajták esetében a fajtát az egész EU területére egy eljárás 
lefolytatását követően le tudjuk védeni. Az Európai Unió Közösségi Fajtaoltalmi Hivatalánál 
fajtaoltalmi bejelentést abban az esetben lehet tenni, ha a fajta származási igazolással 
bizonyított első forgalomba hozását követően (mikor először pénzért értékesítették a fajtát) 
egy év még nem telt el. A bejelentés a bejelentési kérelem befogadását követően él (előzetes 
fajtaoltalmi elismerés). Ez azért lehetséges, mert az előzetes vagy a végleges fajtaoltalom 
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teljes időtartam alatt bármilyen újdonságrontó tényező hatására a fajtaoltalom visszavonásra 
kerül. Ez azt is jelenti, hogy az elfogadott, végleges fajtaoltalom is visszavonható.  
 
A szabadalom jele, területi és időkorlátja 
 

    A szabadalmi oltalommal védett növényfajták jele: �. A szabadalomnak területi és 
időkorlátja van. Területi korlát azt jelenti, hogy a szabadalmi csak meghatározott országokra 
érvényes. Az időkorlát pedig fás szárú növények esetében 25 évet jelent, ami azt jelenti, hogy 
a szabadalmi oltalom tulajdonosa a végleges szabadalom elnyerésétől számított 25 év 
időtartam alatt kérhet szabadalmi díjat a védett fajtáért. (Fás szárú növények esetében 25 év 
számít egy új növényfajta újdonságértékének.) A szabadalom csakis abban az esetben él, ha a 
bejelentő fenn is tartja. Az aktuális fenntartási díjak előzetes fajtaoltalom esetén 1200 
EUR/év, végleges fajtaoltalom esetén 300 EUR/év. Az elnyert, de fenn nem tartott 
szabadalom után nem szedhető szabadalmi díj.  
    A szabadalmi díjszámítás alapját a szaporítás illetve a szaporítás utáni populáció 
értékesítése jelenti. Speciális eset, ha valaki rendelkezik szabadalmi oltalommal védett 
fajtával és nem értékesítési célból, hanem csak saját részére végez szaporítást, akkor ebben az 
esetben is meg kell fizetni a szabadalmi díjat a szabadalom tulajdonosának. A szabadalmi díj 
(royalty) mértéke jelenleg 0,5-2 EUR/oltvány, és 0,1-0,25 EUR/szem vagy rügy körül van 
Európában.  
    A szabadalmi oltalommal védett fajták neveinek is jól elkülöníthetőeknek kell lennie, ami 
azt jelenti, hogy legalább 2 karakter eltéréssel kell rendelkezniük a többi fajtanévtől.  
    Hazánkban jelenleg az egész EU területén szabadalmi oltalommal rendelkező fajtákkal az 
Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. 
rendelkezik (5. és 6. ábrák). A Kutatóintézet saját nemesítésű diófajtáit (7. ábra) kizárólag 
Magyarország területén védte le, mivel a csekély mértékben alkalmazkodik a nemesítési 
helyétől eltérő ökológiai körülményekhez, így nincs jelentősége a szabadalmi oltalomnak 
egész Európai Unió területére való kiterjesztésére. 
 
Márkavédelem 
 
    Márkavédelemre abban az esetben kerülhet sor, ha egy adott fajta már nem 
szabadalmazható, mivel a szabadalmi oltalomban előírtakhoz képest hosszabb idő telt az első 
értékesítés óta. Ebben az esetben lehetőség van a fajta nevének, mint márkanevének 
védelmére. A márkanév védelmét követően a márkanév használatát kell megfizetni. Az eljárás 
után a márkanevet a fajtanév mellett is lehet használni. Mind a márkanév, mind pedig a 

fajtanév egyedi, csakis egy fajtát jelölhet. pl: Avimag/Cadaman � Avimag: fajtanév, 
Cadaman: márkanév.  
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5. ábra. Az Európai Unió területén szabadalmi oltalommal rendelkező önmeddő 
cseresznyefajták (fotók: Brózik Sándor, Apostol János) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petrus� 

 
 
 
 
 
 
 
 

Axel�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paulus�  
 
6. ábra. Az Európai Unió területén szabadalmi oltalommal rendelkező öntermékeny 
cseresznyefajták (fotók: Brózik Sándor, Apostol János) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milotai kései�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonifác�  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alsószentiváni kései�  
 
 

7. ábra. Magyarország területén szabadalmi oltalommal védett diófajták  
(fotók: Bujdosó Géza) 

 

    

    Carmen�  

Annus�  Tunde 
Aida�  

Rita�  Vera�  
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Ellenőrző kérdések 
 
Milyen nemesítési módszereket használhatunk gyümölcsfajok nemesítése során?  
Mit jelent a tájszelekció, keresztezéses nemesítés és a honosítás?  
Mennyi időt vesz igénybe a gyümölcsfajták nemesítése és milyen lépései vannak?  
Mit jelent is UPOV?  
Milyen feladatai vannak a CPVO-nak?  
Milyen feltételeknek kell megfelelnie egy fajtának a szabadalmi eljárás során?  
  
Irodalomjegyzék:  
Tóth M (2005): Malus genotípusok pomológiai és genetikai értékelése. MTA doktori 
értekezés 
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2. Korszerű gyümölcstermesztési technológiák   
 

2.1. Ültetvények létesítése 
 
Bujdosó Géza 
 
A gyümölcs ültetvények létesítésének lépesei 
 
Terv készítése 
 
    Gyümölcsültetvény telepítése előtt számos, az ültetvény jövőjét nagyban meghatározó 
kérdést kell eldönteni. A gyümölcs ültetvények állókultúrák, melyek több éven át egyhelyben 
maradnak, ezért fontos a döntést alaposan átgondolni. Döntésünket elsősorban piaci tényezők 
határozzák meg, melyek alapján meg kell fontolni, hogy milyen gyümölcsfajjal –illetve -
fajtával, milyen művelési rendszerű és termesztési módú ültetvényt kívánunk telepíteni. Az 
utóbbi néhány évben egyre nagyobb teret hódítanak a bio gyümölcsültetvények, mivel magas 
biológiai értékkel rendelkező alapanyagot állítunk elő ezzel a termesztési eljárással, 
melyeknek nagy szerepük van az egészséges életvitel fenntartásában (1, 2). E két okból és a 
bio termesztés iránti nagy igény miatt kedvező áron tudjuk értékesíteni a bio termesztésből 
származó gyümölcsöket, termékeket.  
 
Bio gyümölcsültetvény létesítése 
 
    Bio gyümölcsültetvény létesítése során kiemelt szerepe van a termőhely megválasztásának. 
Bio ültetvény esetében a termőhelyet semmiféle környezet-idegen anyag nem 
veszélyeztetheti, nem lehet a közelében ipari üzem továbbá olyan ültetvény, melyről a 
termesztés során permetlé átsodródás illetve műtrágya bemosódás következik be. A termőhely 
talajának és klímájának természet-közeli paraméterekkel kell rendelkeznie, nem lehet a 
megengedetthez képest nagyobb szennyező anyagterhelés a termőhelyen vagy egyéb 
mesterséges tevékenységből eredő magasabb paraméter (túlságosan magas tápanyag tartalom, 
humusztartalom stb.).  
    A bioültetvények termőhelyének kiválasztása során igen nagy szerepe van a 
mikroklímának. A biotermesztés sikerességet nagymértékben befolyásolja egy nagyobb 
vízfelület közelsége, kedvező déli fekvés, jó szerkezetű talaj, azonban erdő vagy elhanyagolt 
gyümölcsösök közelsége, nem homogén talajok, zavart, heterogén növénytársulások, 
gyomtársulások veszélyeztetik a termesztés biztonságát és sikerességét. A terület kiválasztása 
során mindig szem előtt kell tartani, hogy a termeszteni kívánt gyümölcsfaj ökológiai igényeit 
a termőhelynek maximálisan ki kell elégítenie.  
    A terület kiválasztását követően a termőhely szerint illetékes jegyző adja ki a telepítési 
engedélyt, mely előtt a területileg illetékes Növény- és Talajvédelmi Hatóság előzetes 
szemléje szükséges.  
 
Terület előkészítés 
 
    Bio ültetvények esetén a terület előkészítésével egy időben az adott gyümölcsfaj igényeinek 
megfelelően, a termőhely talajából hiányzó tápelemeket pótoljuk. Az ipari eredetű műtrágyák 
használata tilos, szerves trágyákat is biotrágya előállítására engedéllyel rendelkező ökológiai 
gazdaságokból lehet vásárolni. Lehetőség van a talaj kémhatásának javítására, melyre 
biotermesztésben engedélyezett anyagokat használhatunk. Túlságosan savanyú talajok 
esetében meszezéssel vagy lúgos talajok esetében savanyú tőzeg vagy kénpor használható.  
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    A tápanyagok talajba juttatása során előtérbe kell helyezni a humuszos feltalaj védelmét, 
így minimalizálni kell a humuszos feltalaj száradását elősegítő forgatást és termőhely 
előkészítése valamint a termesztés során is inkább a mélylazítást kell előnybe részesíteni. A 
terület előkészítése és a művelés során a művelési mélység nem lehet 25-40 cm-nél 
alacsonyabban.  
    A biotermesztés során kulcskérdés a kedvező talaj szerkezet megtartása, melyet zöld 
trágyák alkalmazásával tudunk biztosítani. A zöldtrágyák használata csak akkor lehet sikeres, 
ha a zöldtrágya növények jól átszövik a talajt, ezért nagy tömegű és a talajt jól átszövő 
gyökérzettel rendelkező zöldtrágya növényeket válasszunk. Őszi vetésnél a repce, szöszös 
bükköny, mustár, míg a tavaszi vetésnél a borsó, lóbab és a csillagfürt jöhet számításba. A 
zöldtrágya növények megválasztását befolyásolja még a termőhely csapadék ellátottsága is. 
Minél kisebb csapadékmennyiség hullik egy adott termőhelyen, annál kisebb zöldtömeggel 
rendelkező zöldtrágya növényt célszerű választani.  
    A zöldtrágya növények bemunkálásának időpontja a növényfajtól függ. A pillangós 
növényeket virágzás előtt, a napraforgót tányérképzés előtt, a rozst elvirágzás előtt kell a 
talajba forgatni. A mineralizáció aerob körülmények között végbemenő folyamat, így kötött 
talajokon sekélyen kell a talajba forgatni a zöldtrágya növényeket.  
    Jobb megoldást jelent a több éven át zöldtrágya növényekkel kezelt terület a bioültetvények 
számára, mivel a talaj pihen és szerkezete tömörödésektől mentes, kiváló minőségű. Ebben az 
esetben füves here keverék használata indokolt. A termőhely előkészítése során viszont a 
gyümölcsfák helyét talajmaróval kijelöljük és előkészítjük az ültetésre (1, 2).  
 
Integrált gyümölcsültetvény létesítése 
 
Telepítés előkészítése 
 
    A telepítés előkészítésének fontos részét képezi a piaci cél meghatározása, a termőhely 
kiválasztás, a termőhely ökológiai adottságainak megvizsgálása, a rendelkezésre álló 
kapacitások (munkaerő, gépesítési kapacitás, szaktudás) felmérése, melyek fontosak a 
termesztés sikeres véghezviteléhez.  
   A piaci igényekhez kell igazítani a fajta megválasztását. Számos termesztő keres olyan 
nemesfajtákat, melyek több felhasználási célra alkalmasak, melyek segítenek a „több lábon 
állásban”. Célfajtákat, melyek egy-egy speciális célra használhatóak (mint pl: lé-, konzerv-, 
szesz-, hűtőipari célokra) csak akkor érdemes választani, ha biztos és hosszú távú értékesítési 
lehetőségek állnak a termesztő rendelkezésére.  
    A termőhely ökológiai adottságait figyelembe kell venni a fajta kiválasztásánál, melyeknek 
a lehető legjobban kell illeszkedniük a kiválasztott gyümölcsfaj illetve –fajta ökológiai 
igényeihez. Különösen fontos a termőhely hőmérsékleti adottságait (minimum és maximum 
értékek, első fagyok időpontja, tavaszi fagyok előfordulásának gyakorisága) és csapadék 
viszonyait (csapadék mennyiség, csapadék eloszlása, jégeső gyakorisága) figyelembe venni a 
termőhely kiválasztásánál. A talajadottságok is fontosak, különösen kerülni kell a szélsőséges 
talajviszonyokat, mint pl: a magas mésztartalmú, humuszban szegény stb, talajokat illetve 
talajfoltokat. A termőhely fekvése is lényeges, kerülni kell a mély fekvésű, fagyzugos 
területeket, inkább előnyben kell részesíteni a síkból kiemelkedő termőhelyeket, ahol a hideg 
levegő alacsonyabban fekvő rétegekbe le tud folyni.  
    A termőhely kiválasztását követően először talaj- és tápanyag vizsgálatot kell végezni. A 
vizsgálat során kiderül, hogy van-e egyéb a termesztést hátrányosan befolyásoló tényező a 
talajban. Érdemes a talajvizsgálat után termőhelyi alkalmassági vizsgálatot kérni az Állami 
Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.-től. 
Pályázati támogatás igénybe vétele esetén ez a termőhely alkalmassági vizsgálat a pályázat 
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részét képezi. Pályázati támogatás nélkül létesített gyümölcsültetvény esetében a 314/2007 
(XI. 21.) Korm. rendelet 1 § előírja a termőhelyi alkalmassági vizsgálat meglétét, mivel a 
területileg illetékes jegyző csak ez alapján tudja kiadni a telepítési engedélyt. A termőhelyi 
vizsgálat alkalmával a Kutató Intézet szakemberei terület bejárást végeznek és szemlézik a 
kiválasztott termőhely adottságait, ami alapján eldöntik, hogy a kiválasztott termőhely 
alkalmas-e a telepíteni kívánt gyümölcsfaj számára vagy nem, illetve, ha alkalmas, akkor 
milyen feltételekkel. A terepszemlét követően a termesztők szakvéleményt kapnak az Intézet 
döntéséről. Ezt követően a termőhely az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszterbe kerül, 
mely nyilvános és nyitott rendszer, ami azt jelenti, hogy bárki hozzáférhet a Kataszterben lévő 
adatokhoz és bárki kérheti, hogy termőhelyét felvegyék a rendszerbe. Az Országos Gyümölcs 
Termőhely Katasztert fajonként vezeti az Intézet, csakis egy adott gyümölcsfaj számára 
biztonságosan termeszthető termőhelyeket tartalmaz.  
   A gyümölcsültetvények létesítéséhez biztosítani kell a megfelelő szaporítóanyag meglétét. 
Célszerű már a telepítés előtt minél hamarabb a megfelelő szaporítóanyagot. Sajnos 
hazánkban még nem elterjedt az a nyugat-európai gyakorlat, hogy a termesztők a telepítés 
előtt 2-3 évvel megrendelik az oltványokat, így a faiskolások előre fel tudnak készülni a 
nagyobb igényekre. Az is megfigyelhető, hogy a kutatásban jelentkező innovatív eredmények 
hazánkban csak igen lassan kerülnek be a mindennapi gyakorlatba, különösen alanyhasznált 
és telepítési rendszer tekintetében.  
    Korszerű gyümölcsültetvényt csak öntözött körülmények között lehet telepíteni, az intenzív 
ültetvényeknél pedig az öntözés elengedhetetlen feltétele a termesztésnek, ezért célszerű az 
öntözéshez szükséges vízjogi engedélyt a telepítés előtt beszerezni.  
 
Terület előkészítése 
 
    A rendelkezésre álló tápanyag-feltöltési szakvélemény alapján ki kell juttatni a 
szakvéleményben feltüntetett tápanyagokat a telepíteni kívánt gyümölcsfaj optimális 
tápanyag-ellátottságának biztosítása érdekében. A tápanyagok kijuttatása történhet több 
részletben a telepítés előtt 1-2 évvel illetve közvetlenül a telepítés előtt.  
    A terület előkészítésében nagy szerepet töltenek be az elővetemények, melyek esetében 
előnybe kell részesíteni a kalászosokat, kerülni kell a Solanaceae családban tartozó fajokat 
különösen csonthéjasok esetében. Szintén kerülni kell a nagy tartómaradványt hagyó illetve a 
talajt kizsigerelő növényfajokat, melyek alkalmazásával jelentős károk érhetik a jól 
előkészített talajt.  
    Közvetlenül telepítés előtt az elővetemény lekerülését követően tarlóhántást, szerves trágya 
valamint foszfor és kálium műtrágya teljes mennyiségének kijuttatását kell elvégezni, továbbá 
a kijuttatott tápanyagok optimális felvételének biztosítása érdekében a nitrogén műtrágya 
mennyiségének egy harmad részét is ki kell juttatni. Ezt követi a szántás.  
    Tél elmúltával a szántás elmunkálása, valamint talaj lazítása következik, melyet követően 
tavaszi illetve őszi telepítést végezhetünk. Leggyakrabban az őszi telepítést választják a 
termesztők. A két ültetési időpont közötti összehasonlítást az 1. táblázat tartalmazza.  
 

1. táblázat. Az őszi és a tavaszi telepítési időpontok összehasonlítása 
 Tavaszi telepítési időpont Őszi telepítési időpont 

ideje március eleje-április eleje október vége – december eleje  
(a talaj átfagyásáig) 

időtartama rövidebb (3-4 hét)  hosszabb (5-8 hét) 
eredési esélyek rosszabb jobb 
gyökérzet 
regenerációjára 
rendelkezésre 

rövidebb hosszabb 
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álló időszak 
gyümölcsfajok 
ültetési ideje 

A gyors kiszáradás miatt a kajszi, 
őszibarack, szeder és mandula optimális 

ültetési ideje.  

Több gyümölcsfaj kivéve őszibarack, kajszi, 
mandula, szeder 

 
    A telepítés a terület kitűzésével kezdődik, melyet a gyümölcsfák helyének kijelölése követ. 
Ehhez segédcövekeket használunk, melyek közül minden harmadikat mésszel fehérre festjük. 
A fehérre festett segédcövekek jelölik a gyümölcsfák pontos helyét. Mivel a gépi gödörfúrás 
során ez a pont „eltűnik”, ezért még a gépi gödörfúrás előtt ültető léccel (1. ábra) fel kell 
venni két további pontot minden gyümölcsfa helyét jelölő segédcövek mellé. Így a gépi 
gödörfúrást követően is valamennyi gyümölcsfa pontosan az előre kitűzött helyére kerül, 
mivel a gödörfúrás után az ültető lécet a két további ponthoz illesztjük, így a középső pont 
jelöli a gyümölcsfák pontos helyét.  
 

 

Segédcövek illesztési helye                                                               Segédcövek illesztési helye 
a gyümölcsfa helye 

1. ábra. Ültető léc (ábra: Bujdosó Géza) 
 

Ültetési anyag 
 
    Hazánkban a leggyakrabban használt ültetési anyagokat a 2. táblázat tartalmazza.  
 
2. táblázat. Magyarországon gyümölcs-ültetvényekben leggyakrabban használt ültetési 

anyagok (3) 
 

Ültetési anyag Gyümölcsfajok  
suháng, kétéves oltvány Valamennyi törzses gyümölcsfaj, kivéve 

őszibarack, mandula, dió 
egyéves koronás oltvány őszibarack, mandula 

kétéves suháng dió 
sarj málna, mogyoró 

palánta szamóca 
gyökeres dugvány bodza 

törzses fácska (oltvány) mogyoró, köszméte 
bujtvány ribiszke, köszméte 

 
    Integrált termesztésben elsősorban vírusmentes szaporítóanyag használatát részesítsük 
előnyben. Emellett kapható még a kommersz un. „CAC” minősítésű szaporítóanyag is, 
melyek a gyümölcsfákat károsító vírusok szempontjából tünetmenetesek. Bio ültetvények 
esetében biotanusítvánnyal ellátott szaporítóanyag használható fel az ültetvények létesítésére, 
melyet speciális faiskolák tudnak előállítani.  
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Ültetés 
 
    Telepítés előtt az ültető gödör aljára 5- 10 kg érett trágyát, majd rá 8-10 cm vastagságban 
talajréteget helyezünk. Ezt követően 5- 10 dkg hosszan feltáródó műtrágyát célszerű még az 
ültető gödörbe elhelyezni, (bio termesztésben nem lehet műtrágyát használni), majd a 
gyümölcsfák gyökereit egy harmad részük eltávolításával kurtítjuk és agyag és víz valamint 
gombaölőszer keverékébe mártjuk, hogy ültetésig ki ne száradjon gyökérzetük. Ezt követően 
az ültető léc segítségével ültetjük el az oltványokat és 10-20 l vízzel beöntözzük őket. Az 
ültetés mélységes a szemzési vagy oltási hellyel egyezzen meg. Ha ősszel történt az ültetés 
akkor nagyobb, ha tavasszal ültettünk akkor kisebb mértékben kupacoljuk fel az elültetett 
oltványokat. Tavaszi ültetés esetén ki kell tányérozni az oltványokat az öntözővíz jobb 
hasznosulása érdekében. Őszi ültetést követőek az ültetési után fel kell helyezni a törzsvédő 
hálókat és a vadriasztókat. Suháng telepítésekor őszi telepítés esetén tavasszal, tavaszi 
telepítés esetén pedig az ültetés után rögtön koronába metszést végzünk.  
 
Pályázati támogatások 
 
    Gyümölcs ültetvények létesítésére a Magyar Köztársaság Kormánya évente egy, esetleg két 
alkalommal írt ki pályázatot. Az utóbbi évek gyakorlatának megfelelően a pályázat kiírása a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu) jelenik meg. 
Újdonság, hogy a pályázat kiírásától számított 30 nap áll a pályázók rendelkezésére 
pályázatuk elkészítésére, ezért célszerű előre felkészülni a várható pályázatra. Sajnos számos 
esetben előfordul, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért is kiemelten fontos a pályázati 
anyag előzetes előkészítése. Ehhez nagy segítséget nyújt a Magyar Zöldség – Gyümölcs 
Szakmaközi Szervezet, amely honlapján keresztül (www.fruitveb.hu) folyamatosan 
tájékoztatja tagjait a pályázati kiírás várható időpontjáról és a pályázati feltételekről.  
    A pályázati kiírási feltételek évről – évre változnak, de egyben megegyeznek, hogy a 
korszerűtlen gyümölcs ültetvények felszámolását és az új korszerű gyümölcs ültetvények 
létesítését célozzák meg. Egyes években ültetvény fejlesztés is megpályázható.  
    A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt pályázati támogatásokon kívül 
lehetőség van egyéb pályázati források igénybe vételére is, mint pl. régiós pályázatok 
(KMOP, GOP), illetve határon átnyúló kistérségi együttműködési pályázatok (magyar-román, 
magyar-szlovák, magyar-szerb, magyar-horvát).  
 
 
 
Ellenőrző kérdések:  
 
1. Milyen követelményei vannak a bio gyümölcs ültetvény létesítésének?  
2. Milyen követelményei vannak az integrált gyümölcs ültetvény létesítésének?  
3. Hogyan kell a területet előkészíteni gyümölcs ültetvény telepítéséhez?  
4. Milyen időpontokban ültethetünk gyümölcs ültetvényeket és milyen előnyei illetve 
hátrányai vannak az időpontoknak?  
5. Mi az ültető léc, hol és hogyan használjuk?  
6. Milyen ültetési anyagokat használunk a magyarországi gyümölcs ültetvényekben? 
Válaszában fajpéldákat is említsen! 
7. Milyen pályázati támogatások vehetők igényben gyümölcs ültetvény létesítésére?  
 
 
Felhasznált irodalom:  
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2.2. Technológiai rendszerek, művelési rendszerek bemutatása 
 
Simon Gergely 
 
Tárgy: A fejezetet elsősorban azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik nem kertész 
végzettségűek, így hiányos gyümölcstermesztési alapismeretekkel rendelkeznek. 
A tanelem célja a termesztéstechnológia, valamint a művelési rendszer fogalmának 
megismerése. A korszerű gyümölcstermesztés technológiai rendszerének felosztása, az ide 
tartozó termesztéstechnológia összetevőinek ismertetése. A művelési rendszer elemeinek 
bemutatása. A koronaformák – mint a művelési rendszer fő elemének - csoportosítása 
különböző szempontok alapján. 
 
Kulcsszavak: termesztéstechnológia, termőfelület- és termésszabályozás, talajerő-
gazdálkodás, talajművelés, öntözés, tápanyagellátás, trágyázás, növényvédelem, 
gyümölcsbetakarítás, gyümölcsszüret, posztharveszt tevékenység, művelési rendszer, alany-
nemes kombináció, koronaforma, térállás, törzsmagasság, koronamagasság, koronavetület, 
termesztési mód, hagyományos termesztés, integrált termesztés, bio-termesztés. 
 
A.) Fogalmak 
A.1.) A termesztéstechnológia fogalma és elemei. 
A termesztéstechnológia fogalma alatt a gyümölcstermesztésben az adott ültetvényben egy 
adott év alatt (tavasztól a következő tavaszig) végzett munkák összességét értjük. A 
termesztéstechnológia keretében végzett munkákat az alábbi munkacsoportokba sorolhatjuk 
be, amelyeket a termesztéstechnológia elemeinek szokás nevezni (1, 2): 

� Termőfelület és termésszabályozás: 
� Metszési beavatkozások, 
� Metszést kiegészítő eljárások alkalmazása, 
� Vegyszeres növekedésszabályozás, 
� Gyümölcsritkítás; 

� Talajerő-gazdálkodás: 
� Talajművelés, 
� Tápanyagellátás (trágyázás), 
� Öntözés – nedvesség-utánpótlás; 

� Növényvédelem 
� Hagyományos növényvédelmi technológia, 
� Integrált növényvédelmi technológia, 
� Bio; 

� Gyümölcs betakarítás: 
� Kézi szüret, 
� Gépi szüret, 
� Kombinált szüret, 
� Szedd magad szüreti forma, 
� Gyümölcsszállítás; 

� Posztharveszt tevékenységek: 
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� Válogatás és osztályozás, 
� Csomagolás, 
� Tárolás. 

 
A.2.) A gyümölcstermesztési mód fogalma és típusai. 
A gyümölcstermesztési mód fogalma alatt azt értjük, hogy az alkalmazott 
termesztéstechnológia milyen mértékben veszi figyelembe az ökológiai és ökonómiai 
szempontokat (3.). Ennek alapján elkülönítünk: 

• Hagyományos üzemi gyümölcstermesztés; 
• Integrált gyümölcstermesztés; 
• Bio-gyümölcstermesztést. 

 
A hagyományos üzemi gyümölcstermesztés a második világháborút követően indult 
ugrásszerű fejlődésnek. Ennek hátterét a mérnöki szemlélettel megtervezett, megszervezett 
termesztéstechnológiák tették lehetővé. Ebben az időszakban a vegyipar fejlődése a műtrágya- 
és növényvédő szerek gyártásán keresztül volt a legnagyobb hatássál a termesztésre. 
Tervszerű gazdálkodás folyt ennek keretében juttatták ki a kemikáliákat. Elsődleges szempont 
a minél magasabb hozamok, és profit elérése volt. Az ökológiai szempontok alárendelt 
szerepet játszottak. 
Az integrált gyümölcstermesztés környezetkímélő, környezettudatos termesztéstechnológiák 
alkalmazásán keresztül közel azonos mértékben veszi figyelembe az ökológiai és az 
ökonómiai célokat. Európában a ’80-as években kezdte meg a térhódítását. A fontosabb 
gyümölcsfajok integrált termesztéstechnológiáját a ’90-es években dolgozták ki. Ma az 
integrált termesztést zárt termesztési-növényvédelmi technológiai rendszernek tekintjük, 
amely szigorú nemzetközi (IOBC/WPRS, ISHS, EU), valamint nemzeti irányelvekre, 
kritériumokra épül. A termesztés technológiai elemek, anyagok, eljárások valamint technikai 
eszközök három kategóriába sorolhatók be: 1. engedélyezett, 2. korlátozott, 3. tiltott. A 
termesztés során egy többlépcsős – észlelésre és előrejelzésre alapozott – monitoring rendszer 
működik. A minőségbiztosítás kiemelkedő fontosságú. Az irányelvek és kritériumok 
betartását a termesztés-betakarítás, a feldolgozás-tárolás és az értékesítés-kereskedelem teljes 
folyamatában dokumentálni kell. Az integrált termesztés eredménye az integrált termék 
(Integrated Product, IP) amely garantáltan egészséges, káros vegyszermaradványoktól mentes, 
amely kritériumok ma a gyümölcstermesztésben az eladhatóság, piacon maradás feltételei. 
A Bio-gyümölcstermesztés tiltja a természetidegen anyagok, vegyszerek, eljárások 
alkalmazását a termesztés-betakarítás–tárolás-feldolgozás-értékesítés teljes folyamatában.  
A bio-termesztés feltételei igen szigorúak: 

• termesztők regisztrációja szükséges, 
• a termesztés az ellenőrző hatóságok rendszeres ellenőrzése és minősítése 

mellett zajlik, 
• bio-termékeknél az eredet igazolás szükséges. 

Az integrált vagy hagyományos termesztést folytató területeken az átállás fa habitusú 
gyümölcsfajok esetében három év, bogyósoknál egy év. A termesztés során előnyös a toleráns 
és rezisztens, a különböző ökológiai adottságokhoz jól alkalmazkodó gyümölcsfajták 
telepítése. Az alkalmazott növényvédelmi technológiában fontos szerepet kapnak a 
természetes ellenségek. A bio-gyümölcsösök az ültetvényen kívüli területekkel a meghagyott 
ökológiai folyosókon keresztül folyamatos kapcsolatban vannak. A bio-termesztés jelentős 
szerepet vállal a biológiai sokrétűség, a biodiverzitás fenntartásában. A bio-termesztés 
eredménye a bio-gyümölcs, amely a piacokon felárral értékesíthető. 
 
A.3.) A művelési rendszer fogalma és elemei. 
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A művelési rendszer komplex fogalom, amely a gyümölcsfák ültetési rendszerét valamint az 
ültetvény állandó jellemző paramétereit foglalja magába (2.).  
A művelési rendszer elemei: 

• Az alany - nemes kombináció; 
•  Ültetési rendszer (sor- és tőtávolság); 
•  Törzsmagasság (a betakarítási mód függvényében); 
•  Koronaforma; 
•  Támaszrendszer; 
• Stabil, fixen telepített öntözőberendezés; 
•  Stabilan telepített termésbiztonságot fokozó berendezések:  

jég- és madárvédő hálók, esővédő fóliatakarás 
 
B.) A termesztéstechnológia elemeinek bemutatása 
B.1.) Termőfelület és termésszabályozás 
A termőfelület és termésszabályozás hármas céllal rendelkezik: 
• a koronaforma kialakítása és fenntartása; 
•  a termőegyensúly kialakítása és fenntartása; 
•  piacos, kedvező beltartalmi értékekkel rendelkező gyümölcsök előállítása. 

A fenti célok elérése érdekében alkalmazzuk a metszési, gyümölcsritkítási és egyéb metszést 
kiegészítő eljárásokat. 
 
A metszési munkák céljaik alapján két nagy csoportba oszthatók: 

� a koronaalakaító metszés, amelynek feladata az ültetéstől a termőrefordulásig történő 
időszakban a kialakítani kívánt koronaforma minél gyorsabb és minél pontosabb 
kialakítása, valamint a termőegyensúly beállítása; 

� termőkori metszés vagy fenntartó metszés, amely kettős feladatkörrel rendelkezik 
egyrészt a már kialakított koronaforma adott térállásban történő megtartása, valamint a 
már kialakult termőegyensúly fenntartása. 

A termőegyensúly alatt a vegetatív (növekedési) és a generatív (terméshozási) folyamatok 
egyensúlyát értjük. 
 
A metszési munkákat a vegetációban történő elvégzésük időpontja alapján két csoportra 
tudjuk osztani: 

� téli, télvégi vagy fás metszés a nyugalmi időszakban, 
� zölden végzett metszési beavatkozások a vegetációs időszakban. 

A különböző időszakban végzett metszési beavatkozások feladataikban és hatásaikban 
eltérnek egymástól. A nyugalmi időszakban végzett fás metszési beavatkozások 
erőteljesebben indukálják a kihajtási, elágazási, növekedési (vegetatív) folyamatokat, míg a 
vegetációs időszakban végzett metszési munkák inkább a terméshozás (generatív folyamatok) 
irányába hatnak. A korszerű gyümölcstermesztésben a metszési munkák mintegy kétharmadát 
a vegetációs időszakban végzik. Az ilyenkor végzett munka – amellett, hogy a terméshozást 
segíti elő – a kedvezőbb időjárási feltételek mellett könnyebben végezhető. A vegetációs 
időszakban a metszési munkák a kihajtástól a lombhullásig folyamatosan végezhetők: 
rügylemorzsolás, pincírozás, hajtásválogatás, félfásan végzett zöldmetszés, zöldfűrészelés. 
Egyes csonthéjas fajoknál – mandula, őszibarack, kajszi – növényegészségügyi szempontból 
is a zölden, vagy közvetlenül a kihajtás előtt végzett metszési munkák javasolhatók. A nem 
megfelelő időpontban végzett fás metszés ezeknél a fajoknál súlyos következményekkel 
járhat (76. ábra). 
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76. ábra. A nem megfelelő időpontban végzett metszés következtében kialakult rákos 
sebek őszibarack karcsúorsó fák központi tengelyén (fotó: Simon Gergely) 

 
A metszési munkák helyes alkalmazása szempontjából az alábbi fogalmak (4.) és céljaik, 
hatásuk ismerte feltétlenül szükséges. 

Visszametszés - Valamely koronarész (leggyakrabban vessző) egy részének eltávolítása. 
Célja a kihajtás serkentése. Minél rövidebb részt hagyunk meg a metszésnél, annál 
erőteljesebb kihajtást kapunk (77. ábra). A visszametszést főleg a koronaalakítás 
időszakában alkalmazzuk a kihajtás és az elágaztatás serkentésére. 
Ritkító metszés - Valamely koronarész tőből való eltávolítása. Célja a korona jobb 
megvilágítottsága, ezáltal a termőrész képződés elősegítése. A kihajtásra gyakorolt 
hatása gyengébb, mint a visszametszésé. 
Ifjítás - Valamely koronarész eltávolítása a megmaradó részek felújulása végett. Az 
ifjítás a megújulás helye alapján lehet: termőrészifjítás, termőgallyifjítás és teljes ifjítás. 
 

 
a: gyenge metszés     b: középerős metszés     c: erős metszés 

77. ábra. A visszametszés erőssége és a kihajtásra gyakorolt hatása. (Sipos, 1994.) 
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A metszési munkák elvégzése elengedhetetlen a korona fényhasznosításának szempontjából 
is. A korona palástjától a korona belseje felé haladva a bejutó fény mennyisége folyamatosan 
csökken (78. ábra). A korona belsejébe bejutó fény kettős hatással rendelkezik, egyrészt 
alapfeltétele a következő évi termőrügy differenciálódásnak, másrészt a gyümölcsminőség, a 
színeződés és érés alapfeltétele. Ha a korona bármely részében a bejutó fény mennyisége nem 
éri el a korona palástján kívül található abszolút fény 30%-át, akkor ott nem biztosítottak a 
termőrügy differenciálódás feltételei (5.), vagyis a túlságosan árnyékolt részek 
felkopaszodásához és improduktivitásához vezetnek. A fényellátottság biztosítása érdekében 
elsősorban zölden végzett ritkító metszés javasolható: hajtásválogatás, augusztusi 
zöldmetszés. 
 

 

78. ábra. A korona egyes részeinek fényellátottsága a koronán kívül mérhető abszolút 
fény százalékában (Brunner, 1992 nyomán) 

 
A metszést kiegészítő eljárások alkalmazása témakörébe a hajtáshelyzet megváltoztatás, 
kihajtás serkentés és a metszési sebfelületek kezelése tartozik. A hatáshelyzet megváltoztatása 
főleg az alakító metszést segíti. A vízszinteshez közeli 20-30°-os szögben rögzített hajtások, 
vesszők elágazása és a termőrészekkel történő berakódása kedvezőbb, mint a meredekebben 
állóké. A hajtáshelyzet megváltoztatás a termőrefordulást gyorsítja. Megvalósítható 
lekötözéssel, lesúlyozással, hajtáscsavarással, hajtásroppantással. A kihajtás serkentés a 
függőleges helyzetű koronaelemek alsóbb elhelyezkedésű részeinek egyenletes kihajtását 
biztosítja. Élettanilag az auxin szint módosításán keresztül érik el a kívánt hatást. Az auxin a 
háncs részben szállítódik a hajtáscsúcs felől bazális (alapi) irányba. Az alkalmazott 
módszerek célja a szállítópályák anyagforgalmának különböző mértékű zavarásán keresztül 
az auxin kihajtásra gyakorolt gátló hatásának a megszűntetése. Ide sorolható a rügy feletti 
bemetszés, a gyűrűzés. A harmadik technológiai folyamat a sebkezelés, melynek feladata a 
sebfelület minél gyorsabb lezárása és a beforradás feltételeinek biztosítása. A sebfelületeket a 
kórokozók, kártevők behatolását gátló sebkezelő anyagokkal, festékekkel, viasszal lehet 
lezárni. Fontos, hogy a sebfelületek széle ép legyen, mert a kambiumtól kiindulva csak ekkor 
tud tökéletesen megindulni a kalluszosodás. Ezért érdemes a roncsolt metszési felületeket éles 
késsel, kacorral simára vágni. 
 
A vegyszeres növekedésszabályozást különböző hormontartalmú, vagy a hormonok 
működését befolyásoló vegyületekkel végzik, amelyeket a növények felületére, vagy az 
öntözővízzel a talajba juttatnak ki. A leggyakrabban használt hormonhatású 
növekedésszabályozó bioregulátorokat az 24. táblázatban foglaltuk össze. Az alábbi célok 
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elérése érdekében alkalmazzák ezeket az anyagokat (6, 12): a nyári rügynyugalom feloldásán 
keresztül az elágazódás fokozására; a hajtáshosszúság növelésére; az ízközök hosszának 
csökkentésére, a hajtások szögének a megváltoztatására, a növekedés mérséklésére (79. ábra). 
 

24. táblázat: A gyümölcstermesztésben használatos növekedést szabályozó  
növényi bioregulátorok. (Simon, 2003. alapján) 

Természetes növekedést 
szabályozó anyagcsalád 

A vegyület neve 
(magyar röv. – 
angol röv.) 

Felhasználási területe a gyümölcstermesztésben és az 
ültetési anyag előállításában 

indol-3-vajsav (IVS – 
IBA) 

Dugványok gyökeresedése. 

1-aftil-ecetsav (NES 
– NAA) 

A sarjak növekedésének szabályozása 
Mikroszaporított növények gyökeresedése. 

1-aftil-acetamid (NED 
– NAAm) 

Gyümölcskötődés elősegítése pl. cseresznyénél 

2-Naftoxy-acetamid 
(NOAm) 

Gyümölcskötődés elősegítése, termésritkítás. 

Auxinok 
Indol-3 ecestsav 

Naftil-1-ftálsav (NFS 
– NFA) 

Gyümölcskötődés elősegítése, termésritkítás. 

6-Benziladenin (BA) Mikroszaporított kultúrákban elősegíti a hajtásképletek 
osztódásos növekedését. 
Faiskolában alkalmazva feloldja a nyári rügynyugalmat, 
fokozza az elágazódást (általában GA4+7-nel kombinálják).  
Egyes koronaformáknál az alakítás éveiben is használják. 
Felhasználható termésritkításra is. 

Citokininek 

Tidiazuron Genetikailag módosított rendszerekben elősegíti a hajtások 
újraképződését. 

Gibberellin (GA4+7) Faiskolában alkalmazva  fokozza a elágazódást és a 
hajtások megnyúlását (általában BA-nel kombinálják). 

Giberellinsav (GA3) Késlelteti a gyümölcsszíneződését és segíti a 
gyümölcsminőség kialakulását cseresznye esetében, 
Meggy esetében késlelteti a gyümölcsérést. 
Auxinokkal és/vagy citokininekkel kombinálva partenokarpia 
indukálása. 

Gibberellinek 

Paklobutrazol és 
egyéb triazol 
származékok 

GA bioszintézis gátláson keresztül csökkenti a hajtások 
hosszanti növekedését. 
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a.                                           b. 

79. ábra. Cultarral kezelt (a.) és kezeletlen (b.) M9-es alanyon álló  
’Gloster’ almafa koronája (fotó: Bubán Tamás, forrás: Bubán T. 1995) 

 
A vegyszeres kezeléseken belül egy speciális csoportot képviselnek az áruértéket növelő 
vegyszeres kezelések (6.) Mindezeket elsősorban olyan áruértéket meghatározó 
gyümölcstulajdonságok befolyásolására használják, mint a gyümölcsök mérete, színeződése, a 
fajtára jellemző alak és hibátlan külső megjelenés. Példaként említhető a ’Golden Delicious’ 
fajta esetében a gyümölcsök felületén megjelenő parásodás mérséklése. Erre több vegyszert is 
alkalmazhatnak: fungicidként is használt nedvesíthető kén; az 1-naftilecetsav+naflilacetanid 
kombinációja; a 2,4,5-triklór-femoxi-propionsav; az aluminium-oxid finom diszperziója. A 
gyakorlatban leggyakrabban mégsem ezeket a szereket alkalmazzák, hanem a természetben is 
előforduló gibberellinek (GA4+7). Ugyancsak a gibberellin alkalmazható a gyümölcsök 
alakjának javítására. Hazai tapasztalatok alapján a Phil-Gold (1% gibberellinsav hatóanyag) 
nevű készítmény használható fel erre a célra. Az alkalmazási technológia során két 
alkalommal 10 ppm-es koncentrációban juttatják ki: 

• alma esetében először akkor, amikor a középső virág kinyílt, 
• másodszor pedig a középső virágok sziromhullásakor. 

A fenti kezeléssel a fajtajellegnek megfelelően megnyúlt gyümölcsök aránya növelhető, 
amely a frissfogyasztási piacokon könnyebben és magasabb áron értékesíthetők. 
 
A termőegyensúly fenntartásában a gyümölcsritkításnak meghatározó szerepe van. Metszetlen 
fákon, amelyeken a terméshozamot nem szabályozzuk, előbb utóbb jelentkezik az 
alternancia. A szakaszos terméshozás esetében az egyik évben (spontán termőév) túlzott 
termésmennyiséget kapunk, míg a rákövetkező (kihagyó) évben alig vagy egyáltalán nem 
kapunk termést. A gyümölcstermesztésben feladatunk az évenkénti nagyjából egyenlő hozam, 
és kiegyenlített gyümölcsminőség elérése, ennek érdekében végezzük a metszést. A 
metszéssel csak viszonylag durván tudjuk meghatározni a fán található termésmennyiséget. 
Ennek pontosítására, végleges beállítására van szükség a gyümölcsritkításra. A 
gyümölcsritkítást leggyakrabban kézzel végzik. A kézi gyümölcsritkítással (80. ábra) lehet a 
legpontosabb munkát végezni, de ez a legköltségesebb ritkítási módszer is. A termőrészenként 
meghagyott gyümölcsök száma fajonként eltérő, ezek a fajspecifikus technológiáknál 
kerülnek ismertetésre.  
 

 

80. ábra. A kézi gyümölcsritkítások alkalmával eltávolított  
gyümölcsök a fák alatt (fotó: Simon Gergely) 
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A vegyszeres gyümölcsritkítás lényegesen olcsóbb, mint a kézi gyümölcsritkítás. Erre a célra 
elsősorban hormonhatású, vagy perzselő hatású vegyszereket alkalmaznak (7.). A kijuttatás 
időpontja (kötődéshez, vagy a gyümölcs méretéhez viszonyítva), a vegyszer koncentrációja 
nagyon pontos technológiai fegyelmet igényel. A leggyakrabban gibberellin-, citokinin-, 
etiléntartalmú (Ethrell, Ethephon) vegyületeket használnak fel gyümölcsritkítási céllal. Ma 
leginkább az alma esetében kidolgozott a vegyszeres gyümölcsritkítás technológiája. 
Ugyanezek a hormonhatású vegyületek más időpontokban alkalmazva használhatók fel a 
kötődés fokozására, vagy az etiléntartalmú vegyszerek a gyümölcsérés időzítésére (meggy, 
cseresznye, ribiszke). 
 
B.2. )Talajerő-gazdálkodás 
A talajerő-gazdálkodás három technológiai munkafolyamatot foglal magába: talajművelés, 
öntözés (nedvességpótlás) és tápanyagellátás. Mindhárom munkaművelet a talajjal 
kapcsolatos, a talajon keresztül fejti ki hatását.  
A gyümölcsösök talajerő-gazdálkodásának fő feladatai (8.): 

• Elősegíteni az ültetvények termőképességének megvalósítását; 
• Javítani a gyümölcsök minőségét; 
• A termésbiztonság növelése (termésingadozás csökkentése); 
• A környezet védelme (környezetbarát végrehajtás). 

 
A talajművelés fő feladata a talaj fizikai (talajszerkezet, levegőzöttség, vízbefogadó képesség, 
víztartó képesség) és tulajdonságainak kedvező és állandó szinten tartása. 
Tágabb értelemben minden olyan tevékenység a talajművelés fogalomkörébe sorolható, 
amelyet az ültetvény talajával végeznek. Így például a telepítést megelőző talajelőkészítés, a 
trágyaféleségek talajba történő juttatása, talajlazítás, mélylazítás, a talajtakarás, a sorköztakaró 
növényzet ápolása és még a vegyszeres gyomirtás is. Megfelelő tápanyagtartalommal 
rendelkező talajokon a gyümölcsfélék gyökérzete számára a minimális talajművelés lenne a 
legkedvezőbb talajápolási eljárás. Ez az úgynevezett „minimum tillage” elv felel meg 
leginkább a mai korszerű integrált termesztési módszerekkel gazdálkodó gyümölcsösök 
talajművelésének. (9.) 
Az alkalmazott talajművelési módok tekintetében földrajzilag és növénykultúránként is nagy 
eltérés mutatkozik. Három talajművelési alapeljárás különíthető el: 

• mechanikai talajművelés (fekete ugaros talajművelés,  81. ábra), 
• takarásos talajművelés (a sorközben és/vagy a facsíkon,  82. ábra), 
• vegyszeres gyomirtás, 
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81. ábra. Mechanikai talajműveléssel fenntartott fiatal gyümölcsös.  
(fotó: Sipos Béla Zoltán) 

 

 

82. ábra. Természetes gyomflórával történő takarás a sorközben,  
fakéreggel történő takarás a facsíkon. (fotó: Simon Gergely) 

 
A gyakorlatban ennek a három talajművelési alapeljárásnak a különböző kombinációi 
fordulhatnak elő. A hazai integrált gyümölcstermesztés gyakorlatában az az eljárás terjedt el 
leginkább, hogy a facsíkokat vagy mechanikailag vagy, vegyszeresen gyomirtják, a 
sorközöket pedig takarónövénnyel takarják (83. ábra). 
 

 

83. ábra. Mechanikai gyomirtás a facsíkban,  
takarónövény alkalmazása a sorközben. (fotó: Simon Gergely) 

 
A sorközöket takarhatják speciálisan erre a célra összeállított fűfélék (csenkeszek) 
magkeverékével vetett fűvel (84. ábra), vagy a természetes gyomflóra meghagyásával és 
kaszálásával. 
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84. ábra. Kelő fűvetés a gyümölcsös sorközében (fotó: Simon Gergely) 

 
A sorközök füvesítése környezetbarát, természetes talajművelési mód, ez felel meg az 
integrált gyümölcstermesztés feltételeinek leginkább (9.). Feltétele az öntözhetőség és a 
rendszeres kaszálás. A kaszálások gyakoriságát helyesen megválasztva a sorközünk ápolt 
képet nyújt (82. ábra és 83. ábra). A túl ritkán végzett kaszálások mellett, a gyomok 
túlságosan magasra nőnek (85. ábra), így erőteljes víz- és tápanyagfelvételi konkurensei a 
gyümölcsfáknak, valamint rontják a növényvédelem hatékonyságát. 
 

 
85. ábra. Túlságosan magasra növő sorközi  

takarónövény (fotó: Simon Gergely) 
 
A gyümölcstermesztési gyakorlatban a sorközök füvesítése igen sok előnnyel jár (8, 9): 

• technológiai előnyök: 
- állandó művelhetőség, 
- hatékonyabb kézi és gépi munka. 

•  agrokémiai előnyök: 
- növeli a talajtermékenységét és szervesanyag-tartalmát, 
- kedvezőbb a talaj biológiai aktivitása, 
- véd a talajtömörödés ellen, 
- javul a talaj víz-, levegő- és tápanyag-gazdálkodása, 
- a gyökérzet nem károsodik, 
- csökkenti a talaj túlzott felmelegedését, 
- kedvezőbb a talajban a tápanyag-feltáródás és mobilitás, 
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- kevesebb lesz a mikroelemek hiánya, 
- csökken a tápanyag-kimosódás veszélye, 
- tolerálja a túlzott trágyázás káros hatását. 

Az előnyök mellett nem árt megemlíteni a sorközök füvesítésének hátrányait is  (8, 9, 10): 
• többlet vízfogyasztás; 
•  átmenetileg többlet tápanyagfogyasztás; 
•  a kártevők felszaporodásának veszélye növekszik; 
•  gyakoribb a tavaszi kisugárzási fagyok fellépése; 
•  állandó kaszálást igényel. 

 
Vegyszeres gyomirtást a gyümölcsösökben leggyakrabban a szűk (60-150cm széles) facsík 
gyommentesen tartására használják. Megítélése talajbiológiai és környezetvédelmi 
szempontok miatt ellentmondásos, vitatott. Az egyes gyomirtószerek (herbicidek) 
alkalmazhatósága gyümölcsfajonként eltérő és az ültetvény korától is függ. Az integrált 
gyümölcstermesztésben elsősorban a lombozaton keresztül ható gyomirtószerek vannak 
előnyben. 
 
Tápanyagellátás fő feladatai a gyümölcstermesztésben: 

• a talajtermékenység növelése, 
• az ültetvény potenciális termőképességének minél jobb kihasználása, 
• a termésbiztonság növelése és az alternancia mérséklése, 
• a megtermelt gyümölcsök minőségének és tárolhatóságának javítása, 
• a környezet- és talajvédelem szempontjainak szem előtt tartása. 

 
Ha egy mondattal röviden szeretnénk összefoglalni a tápanyagellátás feladatait a 
gyümölcstermesztésben: A gyümölcsös termőképességének fenntartása a kedvező szintű és 
harmonikus tápanyagkínálattal. A környezetvédelem szempontjából kerülni kell a túlzott 
mértékű műtrágya felhasználását, a kijuttatásra kerülő trágyamennyiségek a szükségesség 
(talajvizsgálat és növényi rész vizsgálata) alapján kerüljenek kiszámításra. 
 
A gyümölcsösök tápanyag-ellátottságának meghatározó tényezői: 
 - talaj természetes tápanyag-szolgáltató képessége, 
 - trágyázással kijuttatott tápanyagok mennyisége, összetétele, 
 - gyümölcsfajok, fajták tápanyag-felvételi és hasznosítási sajátosságai. 
 
A gyümölcstermő növények a tápanyagokat gyengén, vagy közepesen hasznosító növények 
csoportjába tartoznak (9, 10, 11).  
A gyümölcskultúrák zöme hosszú ideig egy helyben marad, ezért a talajban nehezen és lassan 
mozgó tápelemekből (P, K,) és a talaj szerkezetét javító, a humusztartalmát növelő szerves 
anyagokkal az ültetvény talaját telepítés előtt célszerű feltölteni. Ezt a telepítést megelőző 
tápanyag-ellátási munkafolyamatot feltöltő-, vagy tartalékoló trágyázásnak nevezzük. A 
feltöltő trágyázás okaként a legtöbben azt nevezik meg, hogy a foszfor minden talajtípuson, a 
kálium pedig a kötöttebb talajokon számottevően nem vándorol, ennek megfelelően az 
ültetvényekben évenként kijuttatott foszfor és kálium trágyákat a sekély talajművelés nem 
képes a gyökerekkel átszőtt mélyebb talajrészekbe eljuttatni. A feltöltő trágyázást 
megelőzőleg mindenképpen szükség van talajvizsgálatra, amely során törzses 
gyümölcsfajoknál a 0-60 cm-es, bogyósoknál pedig a 0-40 cm-es talajrétegben határozzák 
meg az oldható foszfor és káliumtartalmát. A talajvizsgálati jegyzőkönyv a 0-20, 20-40 és 40-
60 cm mélységből vett minták oldható foszfor és káliumtartalmának átlagolásával kapott 
eredményt tartalmazza, mint tápanyagtartalmat. Ezt a számadatot kell összevetni az adott 
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kultúrára vonatkozó kedvezőnek tartott Al-P2O5 (25. táblázat) és Al-K2O (26. táblázat) 
értékekkel. 
 

25. táblázat. A gyümölcsösök talajának kedvező foszforellátottsági határértékei  
(Al-oldható P2O5 mg/kg) a 0-40 cm, illetve a 0-60 cm talajrétegre vonatkozóan 

(forrás: Papp, 2003.) 

CaCO3% Arany-féle kötöttség 
(KA) 1% alatt 1-5% 5% felett 
KA < 30 60-80 80-90 100 
KA > 30 80 100 120 
 

26. táblázat. A gyümölcsösök talajának kedvező káliumellátottsági határértékei  
(Al-oldható K2O mg/kg) a 0-40 cm, illetve a 0-60 cm talajrétegre vonatkozóan 

(forrás: Papp, 2003.) 

Arany-féle kötöttség (KA) Al-oldható K2O mg/kg 
25 80-10 
25-30 100-120 
30-37 120-160 
37-42 160-200 
42-50 200-230 
50 felett 230-250 

 
A talajvizsgálati eredmény és a kedvező tápanyagellátottsági értékek közötti különbség 
alapján kell kiszámítani a kijuttatandó műtrágya mennyiségét a műtrágya 
hatóanyagtartalmának figyelembevételével. 
 
A termő gyümölcsültetvényekben évente szükség van a megtermelt gyümölccsel, és az annak 
előállításához szükséges zöld tömeggel (levelek, hajtások) a talajból kivont tápanyagok 
visszapótlására. Ennek a tápanyagellátási formának a neve fenntartó trágyázás. Mint ahogy a 
nevében is benne van a célja a gyümölcsültetvényben a talaj tápanyagkészletének a kedvező 
szinten tartása. A fenntartó trágyázás esetében a kijuttatandó trágyadózisok három módon 
számíthatók ki: 

• az úgynevezett tápanyagkivonási értékek alapján, 
• talajvizsgálat alapján, 
• illetve a növényi részek tápanyagkészletének meghatározása alapján. 
Tápanyagkivonási érték alapján: A területegységen megtermelt gyümölcs és az 

előállításához szükséges zöldtömeg által együttesen a talajból kivont tápanyagmennyiség 
alapján tervezhető a kijuttatandó trágyadózis. Vagyis tapasztalati értékek alapján tudhatjuk, 
hogy 1 t terméssel és az előállításához szükséges növényi zöld tömeggel együtt, milyen 
tápanyagféleségből mennyit vonunk ki a talajból. Ezt felszorozzuk a termesztési módszerhez 
alkalmazkodó, és elvárható terméshozammal, így megkapjuk a kijuttatandó 
tápanyagmennyiségeket (27. táblázat). Természetesen ezt a kalkulált mennyiséget még 
különböző tényezők módosíthatják, amelyek a tápelemek lekötődésére, felvehetőségére, 
kimosódására vannak hatással. Ezek az úgynevezett módosító tényezők a következők: 
különböző talajparaméterek (pH, szerves anyag és humusztartalom, a talaj kötöttsége stb.), 
alkalmaznak-e öntözést vagy sem, a növénykultúrának milyen aránya marad vissza a talajban. 
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27. táblázat. Egy tonna gyümölcs előállításához átlagosan szükséges tápanyagmennyiség 
gyümölcsfajonként (forrás: Papp, 2003.) 

Gyümölcsfaj N (kg) P2O5 (kg) K2O (kg) 
Alma 1,5 0,5 2,0 
Körte 1,5 0,5 2,0 
Őszibarack 2,5 1,0 5,0 
Kajszi 3,0 0,8 5,0 
Szilva 3,0 1,0 5,0 
Meggy 4,0 1,0 4,0 
Cseresznye 4,0 1,0 4,0 
Mandula 10,0 1,5 12,0 
Dió 9,0 1,5 10,0 

 
Talajvizsgálat alapján: A gyümölcsös területéről talajmintákat vesznek 0-20, 20-40, 40-60 

cm-es talajmélységből, majd ezekből átlagmintát képeznek és meghatározzák a 
tápelemtartalmát, amelyet megfelelő humusz és talajkötöttségi standard értékekhez 
viszonyítanak. Az adott tápelemből, adott talajtípuson az 1 ppm-mel történő emeléshez adott 
mennyiségű tiszta hatóanyagot kell kijuttatni. Az eltérés mértékét felszorozva az 1 ppm-mel 
történő növeléssel megkapjuk a kijuttatandó tiszta hatóanyagtartalmat. Az előzőekhez 
hasonlóan itt is módosító tényezők figyelembevétele szükséges. 

Növényi rész analízisével: A harmadik módszer, hogy a növényi részekből (leggyakrabban 
a lomblevélből) mintát vesznek és meghatározzák benne található különböző tápelemek 
szintjét. Az eredményeket összevetik a gyümölcsfajra jellemző optimális levél-
tápanyagszintekkel (28. táblázat), majd ez alapján számítják ki a kijuttatandó 
tápanyagmennyiséget. A számítás menete azon alapul, hogy fajonként adott jellemző 
mennyiségű tápanyag kijuttatásával lehet 1 ppm-mel növelni a levél tápanyagszintjét. 
Természetesen itt is a korábbi számítási módszerekhez hasonlóan módosító tényezőket 
használnak. 
 

28. táblázat. A gyümölcsfajok kedvező tápelem-ellátottságát tükröző levélanalízis 
értékek a szárazanyag %-ában (forrás: Papp, 2003.) 

Tápelemtartalom (szárazanyag %-ban) Gyümölcsfaj 
N P K Ca Mg 

Alma 2,1-2,5 0,16-0,25 1,2-1,5 1,2-1,6 0,25-0,40 
Körte 2,0-2,5 0,16-0,20 1,2-1,6 1,2-1,6 0,25-0,40 
Őszibarack 2,8-3,6 0,20-0,25 2,1-2,9 1,9-2,6 0,40-0,60 
Szilva 2,4-3,1 0,18-0,23 2,1-2,9 2,0-3,0 0,30-0,60 
Cseresznye, 
meggy 

2,4-3,1 0,25-0,35 1,4-2,0 1,6-3,0 0,40-0,70 

Dió 2,4-3,2 0,18-0,24 1,8-2,4 1,5-2,0 0,30-0,80 
Szamóca 2,5-3,0 0,20-0,30 1,0-1,5 0,8-1,4 0,20-0,40 
Málna 2,6-3,0 0,20-0,30 1,0-1,5 0,8-1,5 0,30-0,40 
Fekete ribiszke 2,6-3,0 0,25-0,30 1,5-1,7 1,5-2,5 0,25-0,30 
Piros ribiszke 2,4-2,7 0,20-0,30 2,0-2,6 1,5-2,0 0,30-0,40 
 
A gyümölcstermesztésben alkalmazott trágyaanyagok, trágyaféleségek az alábbiak szerint 
csoportosíthatók:  

• Szerves trágyák, 
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• Szervetlen ásványi és műtrágyák, 
• Baktériumtrágyák. 

 
A szerves trágyák a gyümölcstermesztési gyakorlatban régóta kedveltek, hatásuk 

sokoldalú és tartós. A bennük levő szerves anyagokat, a lebontásukat végző talajélőlények 
fokozatosan tárják fel, ezáltal folyamatos és egyenletes tápanyagellátást tesznek lehetővé. 
Alkalmazásuk a tápanyagszolgáltatás mellett a talaj szerkezetének, vízmegtartó képességének 
a javítására, a talaj humuszkolloid tartalmának a növelésére, és ezzel együtt a tápanyag-
kimosódási veszélyek csökkentésére, valamint a talajélet fokozására is alkalmas. A telepítés 
előtt a feltöltő trágyázás során mintegy 50-100 t mennyiségű szerves trágyát szórnak ki 
hektáronként és dolgoznak be a talajba. Az ültetést követően fánként 10-20 kg érett szerves 
trágyával lehet árnyékolni a talajt a fiatal csemeték tövében. Termő gyümölcsösben 
mechanikai talajművelés esetén 2-3 évente mintegy 30-50 t érett istállótrágyát juttatnak ki.  

Ásványi eredetű műtrágyák alkalmazásával a növények számára nélkülözhetetlen 
tápelemeket pótoljuk vissza. Alacsonyabb humusztartalmú talajokon vagy öntözetlen 
körülmények között érdemes szerves trágyákkal kombinálni az alkalmazásukat, mert a 
felvehetőségük javul, a talajból történő kimosódásuk veszélye pedig csökken. A szamóca talaj 
nélküli hajtatásában (vízkultúra) a tápanyagok utánpótlásában a műtrágyák elsődleges 
szerephez jutnak, mint vízben oldott tápanyagok, tápoldat formájában. Hatóanyaguk alapján 
nitrogén-, foszfor-, kálium- és mikroelemtrágyákat különböztetünk meg. Hatóanyag 
összetételük alapján lehetnek egy-, két- vagy még ennél is több hatóanyagot tartalmazó 
összetett műtrágyák. A növények számára nélkülözhetetlen tápelemeket együttesen tartalmazó 
műtrágyákat nevezzük komplex műtrágyának. 

A baktériumtrágyák a gyümölcstermő növények tápanyagutánpótlásában már régóta 
ismertek. A gyümölcstermesztési gyakorlatban csak az utóbbi évtizedben kerültek 
bevezetésre. A levegőben található molekuláris nitrogén megkötésére alkalmas baktériumok 
alkalmazásával jelentős mennyiségű nitrogénműtrágya takarítható meg, az eljárás nem csak 
gazdaságos, de környezetbarátnak is mondható. 
 
Az elmúlt évtizedben a tápanyagok talajra vagy a talajba történő visszapótlása mellett egyre 
nagyobb szerephez jutott a permetező trágyázás, amikor a tápanyagokat közvetlenül a növény 
felületére juttatják ki. A permetező trágyázás jellemzői (8.): 

• kiegészítő szerepe van a tápanyag-ellátottság javításában; 
• a levelek, rügyek és gyümölcsök képesek felvenni a kipermetezett tápelemek 

jelentős részét; 
• 20-25 °C közötti hőmérséklet és magasabb páratartalom kedvező a tápelem 

felvételéhez (esti-éjjeli permetezés); 
• főként a nem reutilizálható tápelemeknél (Ca, mikroelemek) lehet szerepe jelentős. 

 
A környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás alapelvei (13.) 
A környezetbarátnak, vagy környezetkímélőnek is nevezett tápanyag-gazdálkodás alapvető 
jellemzői: a termelési igények és a környezetvédelmi igények mindenkori összehangolása; a 
környezet vegyszerekkel történő minimális terhelése, valamint az adott termőhely 
adottságaihoz való alkalmazkodás. 
A környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás alapkövének tekinthető a termőhelyspecifikus 
trágyázás, melynek alapelvei a következők: optimális - a talajhoz, a növénykultúrához, a 
termesztéstechnológiához alkalmazkodó - trágyaadagok alkalmazása. 
Ha a műtrágyákat és szerves trágyákat szakszerűtlenül alkalmazzuk, illetve indokolatlanul 
magas dózisokat juttatunk ki, akkor ezzel a környezetünket károsítjuk. A trágyák lehetséges 
környezetkárosító hatásait az alábbiakban foglalhatjuk össze: 
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• Nem harmonikus (kiegyensúlyozatlan) tápelemarányok a talajokban; 
• A talajok elsavasodása; 
• A talajoldat nitrátkoncentrációjának növekedése; 
• A felszíni természetes vizek eutrofizációja. 

 
Az élő szervezetek számára a víz elengedhetetlen alkotóelem. A növények az 
életfolyamataikhoz szükséges tápanyagokat vízben oldott formában képesek felvenni, és saját 
testüknek mintegy 80-94%-át víz teszi ki. A kertészeti kultúrák közül a zöldségtermesztés 
után a gyümölcstermesztés számára rendelkezik legnagyobb jelentőséggel az öntözés. Az 
öntözés időpontjához, a vízadagok és a vízkijuttatás módszerének megválasztásához 
elengedhetetlen ismernünk: 

• a víz élettani szerepét; 
• a gyümölcsfajok vízigényét; 
• az öntözés célját; 
• az alkalmazható öntözési módokat. 

 
A növényekre jellemző vízfelhasználás három egymástól jól elkülöníthető szakaszra bontható: 
a vízfelvétel, a vízszállítás és a víz leadása. 
A gyümölcstermő növények vízigényét meghatározó és befolyásoló tényezők (14, 15): 

• a termőterület jellemző mikroklímája (csapadék, napfénytartam és -erősség, a levegő 
relatív páratartalma, szél erőssége); 

• a terület talajadottságai (vízbefogadó és víztartó képesség); 
• a fajlagos levélfelület; 
• a termés mennyisége; 
• a növény fenológiai fázisa. 

 
A gyümölcstermesztésben az öntözés (vízutánpótlás) leggyakrabban előforduló céljait az 
alábbiakban foglalhatjuk össze (14, 15): 

• vízpótló öntözés, 
• frissítő öntözés, 
• színesítő öntözés, 
• fagyvédelmi öntözés. 

Vízpótló öntözés esetén folyamatosan megszüntetjük a talajban tapasztalható vízhiányt. Az 
alkalmazott vízadagokat a növény fenológiai fázisonkénti vízigényéhez igazítjuk (20-40 mm). 
Frissítő öntözés célja a növények lankadt, vízhiányos állapotának a megszűntetése és a 
lomblevelek hőmérsékletének a szabályozása. Erre a célra a legalkalmasabb öntözési mód az 
esőztető öntözés kis vízadaggal (2-4 mm) kombinálva, ez lehűti a leveleket, valamint sekély 
talajnedvesítést is végez. 
Színesítő öntözés célja a gyümölcsök erőteljesebb pigmentációjának elérése. Ismételt rövid 
ideig tartó öntözések során a gyümölcsök felülete nedves lesz, és a felületi vízcseppek 
elpárolgásakor bekövetkező hőmérsékletcsökkenés serkenti a pigmentanyagok kialakulását. 
Fagyvédelmi öntözés azon alapul, hogy a víz megfagyásakor hő szabadul fel (334 kJ/kg). A 
fagyvédelmi öntözés során folyamatos vízellátás szükséges, hogy a növények felületét bevonó 
igen vékony jégréteg (86. ábra) hőmérséklete ne süllyedjen a 0°C alá és megmaradjon olvadó 
jég állapotában. A fagyvédő öntözést mindaddig folytatni kell, amíg a külső hőmérséklet 
hatására a jégburok olvadni nem kezd. Alkalmazására a virágzáskori késő tavaszi fagyok 
időpontjában van szükség. A fagyvédelmi öntözésre nagy üzembiztonsággal működő, 2-4 
mm/óra vízmennyiség kijuttatására alkalmas, koronák felett elhelyezett esőszerű 
öntözőberendezés alkalmas. 
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86. ábra. Fagyvédelmi öntözés (forrás: Papp, 2011.) 

 
A fagyvédelmi öntözés javasolt kezdési időpontjai (környezeti hőmérséklet) a fenológiai fázis 
függvényében (8.): 

• zöldbimbós állapotban (- 7 °C); 
• virágrügyek pattanásakor (- 4 °C); 
• pirosbimbós állapotban (- 2 °C); 
• virágzás kezdetekor (- 0,5 °C); 
• teljes virágzásban (0 °C). 

 
Az öntözési célok mellett a gyümölcsösök öntözésével kapcsolatban még az öntözési módok 
ismerete elengedhetetlen. Az öntözési mód fogalma alatt a kertészeti termesztésben az 
öntözővíz kijuttatásának módját értjük. Az öntözővíz kijuttatási módjának megfelelően 
megkülönböztetünk (14, 15): 

• esőszerű, vagy esőztető öntözést; 
• felületi öntözést, 
• altalaj vagy felszín alatti öntözést, 
• csepegtető öntözést. 

 
Esőszerű öntözés esetén az öntözővíz csővezetéken jut el a szórófejekig. Szivattyúk 
segítségével előállított nyomásnak köszönhetően jut el a víz a csővezetékeken keresztül a 
szórófejekig, amelyek az esőhöz hasonlóan "kipermetezik" a területre. A kertészeti 
termesztésben - így a gyümölcstermesztésben is – korábban ez az öntözési mód volt a 
legáltalánosabban használt. Terjedését több okra is visszavezették: nem szükséges a 
talajfelszín átalakítása, valamint nem akadályozza a talajművelést, és viszonylag könnyedén 
automatizálható. A csőhálózat kihelyezése és áthelyezése alapján elkülönítünk stabil és 
hordozható (mobil) esőztető öntözőrendszereket. Az állókultúrákban (szőlő és gyümölcsös) 
általában a stabil telepítésűeket alkalmazzák, a hordozható esőztető rendszereknek elsősorban 
a szabadföldi zöldségkultúrákban és szántóföldi kultúrákban alkalmazzák, de van példa a 
gyümölcsösben történő sikeres felhasználására is. Legkorszerűbb formája a mikroöntözéseken 
belül a korona alatt elhelyezett víztakarékos mikro-esőztető szórófejek alkalmazása (87. 
ábra). 
Az esőszerű öntözés fontosabb jellemzői (8.): 

• teljes területet öntözik; 
•  mikro-esőztető berendezéssel a terület 25-30%-át öntözik; 
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•  a gyümölcsfák koronája felett elhelyezett szórófejek; 
•  a korona alatt elhelyezett szórófejek, 
•  stabilan a talajban vagy talaj felett a gyümölcsfák sorában elhelyezett vezetékkel és 

szórófejekkel; 
•  mobil, hordozható öntöző berendezés. 

 

     

87. ábra. A korona alatt elhelyezett függesztett helyzetű  
mikroszórófejes öntözőrendszer (fotó: Simon Gergely) 

 
A felületi öntözés alkalmazása esetén az öntözővizet a talaj felszínén a kialakított lejtéseknek 
köszönhetően a gravitáció segítségével juttatják ki a területre és a talajba. A víz vezetése 
lehetséges árasztással, csörgedeztetéssel vagy áztatással. Elsősorban a vízben gazdag 
országokban alkalmazzák ezt a módszert. Hazánkban a gyümölcstermesztésben nem 
használatos ez a módszer, korábban az úgynevezett „bolgár zöldségtermesztők” körében volt 
elterjedt. A módszer előnye, hogy a nagymennyiségű vízadag a talajszelvény mélyebb rétegeit 
is átáztatva nedvességtartalékot képez a talajban. A felületi öntözésnek két fő vállfaját az 
árasztó és a barázdás öntözést lehet elkülöníteni. 
Csepegtető öntözés a mikroöntözés egyik vállfaja, amely a szárazabb klímájú fejlett 
mezőgazdaságú országokban (USA, Izrael, Olaszország és Ausztrália) került kifejlesztésre. 
Víztakarékos öntözési mód és kedvező a kijuttatott víz hasznosulása, ezért is jutott vezető 
szerephez a korszerű gyümölcstermesztésben. A csepegtető öntözőrendszerek alkalmasak a 
víz- és tápanyagutánpótlás együttes megvalósítására. A csepegtető öntözés lényege, hogy az 
öntözővizet egy csepegtető testekkel (kapillárisokkal) ellátott műanyag csőben juttatják el a 
növények közé (88. ábra). A csepegtető csövet fektethetik egyszerűen a növények közé a 
talajra, vagy függeszthetik valamilyen támrendszerre is. 
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88. ábra. Csepegtető öntözőrendszer fiatal gyümölcsösben 
(fotó: Simon Gergely) 

Az egyes öntözési módok gyümölcsösökben történő alkalmazhatóságuk alapján történő 
összehasonlítását a 29. táblázat tartalmazza. 
 

29. táblázat. Öntözési módok és alkalmazási lehetőségek a gyümölcsösökben  
(forrás: Papp, 2011) 

Alkalmazás köre 
Öntözési mód 

Alkalmazási 
területe fagy-

védelmi 
frissítő, 
színező 

tápanyag-
pótlás 

Vízhasz-
nosulás 

Esőszerű 
Ültetvényben, csak 
közepes hozamú 
vízforrás esetén 

igen igen igen 25-40% 

Felületi 
(árasztásos) 

Ültetvényben, sík 
terepen és kötött 
talajon 

nem nem nem 40-60% 

Csepegtető 
Ültetvényben, kis 
és közepes hozamú 
vízforrás esetén 

nem nem igen 80% 

 
A legkorszerűbb gyümölcsösökben a tápanyagok és a víz kijuttatása együttesen történhet, 
amelyet tápoldatozó (tápláló) öntözésnek nevezünk. Alkalmazása révén a tápanyagok 
hasznosulása kedvezőbb, a növény fejlődési fázisaihoz alkalmazkodó mennyiségű és 
összetételű tápanyagok juttathatók ki. Fontos, hogy a tápoldatozásra felhasznált műtrágyák ne 
lépjenek reakcióba az öntözőrendszer anyagaival, valamint ne váljanak ki az öntöző 
rendszerben. 
 
B.3.) Növényvédelem 
 
A növényvédelem feladata a gyümölcstermesztésben elősegíteni az ültetvény állagának a 
megőrzését, optimális termésmennyiségek és minőségek biztosítását. Ezt a célt leggyakrabban 
a rendelkezésre álló növényvédő szerek alkalmazásával lehet megoldani, de ezek mellett nem 
elhanyagolható az agrotechnika és a biológiai védekezés lehetősége sem. Az integrált 
növényvédelem – amely ma a gyümölcstermesztésben a legáltalánosabban elterjedt – e három 
lehetőség együttes, az igényeknek megfelelő arányban történő alkalmazásával biztosítja az 
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ültetvények kedvező egészségi állapotát, a megtermelt gyümölcsök élelmiszerként való 
felhasználhatóságát és a környezet kisebb mértékű vegyszerterhelését. 
A növényvédelem irányítási feladatait a gyümölcsösökben növényvédelmi szakmérnökök 
látják el. Az esetlegesen felmerülő növényvédelmi problémák mérséklésére már az ültetvény 
tervezésekor és telepítésekor is lehetőség nyílik: 

• a faj, fajta ökológiai igényeinek megfelelő termőhely kiválasztás, 
• rezisztens, toleráns alany és nemes fajták alkalmazása, 
• vírusmentes szaporítóanyaggal történő telepítés, 
• megfelelő ültetvénysűrűség és térállás biztosítása. 

 
Az egyes gyümölcsfajok fontosabb kártevőinek, betegségeinek felsorolása a „3. Fajspecifikus 
termesztési technológiák” című fejezetben található. Az egyes gyümölcsfajok betegségei, és 
kártevői ellen történő pontos növényvédelmi technológiák oktatása másik tantárgy profiljába 
tartozik, ezért ezek bemutatására itt nincs lehetőség. 
 
B.4.) Gyümölcs betakarítás 
 
A gyümölcs betakarítás célja: a megtermelt gyümölcsöt minél gyorsabban, a lehető legkisebb 
mennyiségi és minőségi veszteséggel leszedni és értékesíteni a vevő kívánságának megfelelő 
formában. 
A gyümölcsösök szüreti munkáit meg kell tervezni, akármilyen kevés gyümölcsről is van szó. 
A betakarítási terv elkészítésének a szempontjai (16.): 

•  a termés mennyisége /termésbecslés: rügyvizsgálat, virágzás, kötődés, szüret előtti 
módszerek/ 

• a gyümölcs érés típusa /növényen egyszerre beérő, szakaszosan érő, nem utóérő, 
illetve utóérő/; 

• a betakarítás módja: 
- kézi, gépi és a kettő kombinációja 
- egymenetes, kettő vagy többmenetes, originál, válogatott stb. 

 
A termésbecslés jelentősége kiemelendő, hiszen ezen keresztül kapjuk a leghasználhatóbb 
információt arra vonatkozólag, hogy milyen termésmennyiség várható, ezzel kapcsolatban 
milyen szedőlétszámra, mennyi göngyölegre, betakarítógépre stb. van szükség a szüret 
folyamán. A termésbecsléskor kapott adatok alapján lehet előzetesen leszerződni a 
megtermelt gyümölcs értékesítésére. 
A gyümölcsök érési típusának (30. táblázat) ismerete is meghatározó jelentőségű a szüret 
tervezésében, a betakarítási terv elkészítésekor.  
Az egyszerre érő gyümölcsfajok (30. táblázat) egy menetben takaríthatók be. A téli alma és 
téli körte elméletileg ebbe a csoportba tartozik, a gyakorlatban mégis 2-4 menetes szüreti 
eljárással takarítják be. Ennek az az oka, hogy a tartós (5-6 hónapos) tároláshoz optimális 
szedési érettségben kell betakarítani a gyümölcseiket. Az egyszerre érő fajok többségénél a 
gépi betakarítás is könnyedén alkalmazható. Néhány elhúzódó érési idejű fajta esetében 
vegyszeres érésszabályozással időzíthető a gépi betakarítás időpontja. A nem egyszerre érő 
gyümölcsfajok (30. táblázat) esetében az érés elhúzódó és mindenképpen több menetes 
betakarítás szükséges. Ennek a csoportnak legpregnánsabb képviselői a szamóca és a málna, 
melyek fő érési szezonjában 1-2 naponta kell a gyümölcsöt szüretelni, de ugyancsak ide 
sorolható a kajszi, az őszibarack, a ringló szilva is. 
Az utóérő gyümölcsfajok (30. táblázat) szedési és fogyasztási érettsége különválik. A 
gyümölcsök a fáról leszedve hosszabb rövidebb ideig a tárolásra kerülnek, amely időtartam 
alatt a beltartalmi értékeik átalakulnak, és a fogyasztás időpontjára a szedéshez képest 



 227 

kedvezőbb gyümölcstulajdonságokkal, beltartalmi paraméterekkel rendelkeznek. A 
gyümölcstulajdonságokban és beltartalmi értékekben bekövetkező változást utóérésnek 
nevezzük. A nem utóérő csoportba tartozó fajok (30. táblázat) esetében a fogyasztási érettség 
kialakulásához nem szükséges tárolás, sőt a huzamosabb tárolás során a gyümölcsök 
vesztenek a beltartalmi és fogyasztási értékeikből (17.). 
 

30. táblázat. Gyümölcsfajok érési típusai. (forrás: Simon, 2011.) 

Egyszerre érő Nem egyszerre érő Utóérő Nem utóérő 
Héjasok, 
Fekete ribiszke, 
Piros ribiszke, 
Köszméte, 
Szilva, 
Cseresznye, 
Meggy, 
Alma, 
Körte. 

Kajszi, 
Szamóca, 
Málna, 
Őszibarack, 
Ringló szilva, 
Naspolya, 
Fekete bodza, 
Áfonya. 

Alma, 
Körte 
Birs, 
Őszibarack, 
Kajszi, 
 

Szamóca, 
Málna, 
Piros ribiszke, 
Fekete ribiszke, 
Cseresznye, 
Meggy, 
Szilva, 
Ringló szilva, 
Héjasok. 

 
Ahhoz, hogy a gyümölcsöket a felhasználási céljuknak – friss piac, ipari feldolgozás, tárolás 
stb. – megfelelő érettségi állapotban tudjuk szüretelni, a szedési érettség meghatározására van 
szükség. Az érettséget meghatározó paraméterek fajonként változnak, a leggyakrabban a 
következő paramétereket szokták meghatározni (18, 19): a gyümölcs színe (alapszín és 
fedőszín), a gyümölcsben található magvak színe, a gyümölcs mérete és alakja, a 
gyümölcshús reológiai (szilárdságtani) jellemzői (húskeménység), a gyümölcsök beltartalmi 
mutatói (összes cukortartalom, összes savtartalom). A szedési érettség megállapítására 
alkalmas módszereket a 31. táblázat tartalmazza. A „Előrejelző módszerek” viszonylag 
pontatlanok, évjáratonként, termőhelyenként és fajtánként eltérő eredményt adnak. A „Gyors, 
gyakorlati laboratóriumi” módszerek, amelyeket az üzemi gyümölcstermesztésben is 
alkalmaznak. Ezek a vizsgálatok nem igényelnek komolyabb laboratóriumi hátteret, 
ugyanakkor viszonylag jól időzíthető a szüreti munkák megkezdése. A „Laboratóriumi 
eljárások” alkalmazása esetén igen pontosan időzíthető a gyümölcsszüret megkezdése, 
azonban jól felszerelt laborháttér szükséges hozzájuk. Az ebbe a csoportba tartozó vizsgálatok 
közül üzemi szinten az ésszerűség határain belül a következők elvégzése ajánlható: oldható 
szárazanyagtartalom (refrakció) változásának vizsgálata, az összes oldható cukortartalom 
meghatározása, összes savtartalom titrálása, az előző két mérésből a cukor/sav arány érték 
számítása. 
 

31. táblázat. A szedési érettség megállapításának módszerei  
(forrás: Hámoriné és Váradyné, 1990.) 

Előrejelző módszerek Gyors, gyakorlati módszerek Laboratóriumi eljárások 
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Fővirágzástól a szedésig 
eltelt napok száma, 
Fővirágzástól számított 
hőmérsékleti összeg, 
Napfényes órák száma, 
T-stádiumtól a szedésig 
eltelt napok száma. 

Színmérések (alapszín, 
fedőszín, hússzín), 
Keményítőlebomlás, 
Hússzilárdság-változás, 
Magszín-változás, 
Kocsány-, vagy 
gyümölcsleválás, 
Burokrepedés (héjasok), 
Kehely paramétereinek 
változása, 
Méret-, alak-, és héjfelület-
változás. 

Légzésintenzités (PKM-
KM-mérés), 
Etiléntermelés, 
Aromaanyagok 
szintézisének kezdete, 
Oldható 
szárazanyagtartalom 
(refrakció) változása, 
Cukortartalom, 
Savtartalom, 
Cukor/sav arány, 
Streif-index, 
Minőségi index (M. I.), 
Pomona érték. 

 
Minél nagyobb mértékben térünk el az optimális szüreti időponttól annál több probléma (32. 
Táblázat) jelentkezik a gyümölcsök tárolása és értékesítése során. 
 

32. Táblázat. Az optimálistól eltérő szedési idő hatása a gyümölcsök minőségére.  
(Hámoriné és Váradyné, 1990. alapján) 

A korai szüret hátrányai A késői szüret hátrányai 
- nagymérvű vízvesztés, ráncosodás, 
- elégtelen színeződés, 
- kis gyümölcsméret, 
- gyenge íz és zamatanyagok, 
- fokozott hajlam a héjbarnulásra, 
- fokozott hajlam a keserűfoltosságra 

- korai gyümölcshullás, 
- rosszabb szállíthatóság (bogyósok, 

csonthéjasok), 
- rövidebb tárolhatóság, 
- fokozott hajlam a romlásra, 
- fokozott hajlam a húsbarnulásra, 
- repedésre és szotyósodásra való 

hajlam 
 
A termésbecsléssel kapott eredményekre alapozva a gyümölcsszüret tényleges megkezdése 
előtt 3-4 hónappal célszerű elkészíteni a részletes betakarítási tervet. A betakarítási terv 
elkészítése a munkák szervezése szempontjából elengedhetetlen. Tervezett és jól szervezett 
betakarítás során nem romlik az eddig kialakult gyümölcsminőség. Szervezetlen, kapkodó 
betakarítás esetén a gyümölcsök áruminőségének nagymérvű romlásával kell számolnunk. 
A betakarítási terv fő részei (16.): 

1. Termésbecslés 
- ideje, módszere 

2. Betakarítás módszere 
- táblánként, fajonként 

3. Értékesítési terv 
- belföldre, exportra 

4. Munkaerő-terv 
- szedők, rakodók, kiszállítók, áruvá készítők, szállítók, értékesítők, vagyonőrök 

5. Göngyölegterv 
- szedő-, tároló-göngyölegek; csomagolóanyagok, kiegészítők 

6. Szedőeszközök 
- szedőedények, szedőállványok 
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7. Erő és munkagépek 
- szállító járművek, rakodógépek, traktorok, speciális szállítóeszközök 

8. Áruvá készítés 
- göngyölegigény, anyagmozgatás gépei és eszközei, betárolási terv  

9. Bizonylatok 
- szállítási és munkaszerződések, árukísérő bizonylatok szedők minősítése és 
elszámolása 

 
Összefoglalásként a gyümölcsszüreti módok rendszerezése és csoportosítása a 33. táblázatban 
található. 
 

33. táblázat. A gyümölcsszüreti módok rendszerezésének fontosabb szempontjai (forrás: 
Sipos, 2003.) 

Csoportosítási szempontok 
Szüret módja A betakarítás 

gyakorisága 
A gyümölcs 
érettsége 

Az 
áruvákészítés 
helye és ideje 

Felhasználási 
cél 

- kézi szedés 
- járvaszedés 
- szedőgépes 
- rázógépes 
- kombinált 
(kézi, majd 
rázógépes) 
- szedőrobottal 

- egymenetes 
(teljes szedés) 
- többmenetes 
(kör- és színelő 
szedés) 

- biológiai 
- fogyasztási 
- feldolgozási 
(technológiai) 

- szürettel egy 
időben a 
helyszínen 
- a feldolgozó 
helyen 

- friss fogyasztás 
(belföldi, 
export) 
- ipari 
feldolgozás 
(konzerv-, hűtő-, 
szesz-, édes és 
tejipar) 

 
Fontos a munkák szervezésekor figyelembe venni a betakarítás hatékonyságát befolyásoló 
tényezőket is (16.): 
A kézi betakarítás teljesítményét meghatározó tényezők: 

- termés mennyisége, 
- gyümölcs- és növényjellemzők, 
- betakarítás módja (pl. egymenetes, válogatva szedés), 
- gyümölcs érettségi állapota, leválaszthatósága, 
- minőségi, osztályozottsági követelmények (pl. kocsánnyal, hamvasan, pálhalevél 

nélkül), 
- ültetvényjellemzők (pl. tenyészterület, koronaforma), 
- egyéb tényezők (bérezés, szolgáltatások, időjárás, szervezettség, begyakorlottság, 

stb..). 
A gépi betakarítás teljesítményét meghatározó tényezők: 

- koronán, bokron belül a gyümölcsök együttérése, 
- gyümölcsök megfelelő hússzilárdsága, rugalmassága, 
- szilárd, merev fa (bokor törzs- és ágrendszer, mechanikai terhelésekkel szemben 

ellenálló kéreg- és héjszerkezet, szilárd rugalmas gyökérzet), 
- termés mennyisége, fajtaarány, 
- egyéb tényezők (a csapat összeszokottsága, időjárás, bérezés, stb.). 

 
B.5.) Posztharveszt tevékenységek 
A posztharveszt tevékenységek körébe a szüretet követő műveletek tartoznak: 

- válogatás, 



 230 

- osztályozás, 
- csomagolás, 
- tárolás. 

A válogatás, osztályozás és csomagolás tekintetében az egyes gyümölcsfajok között lényeges 
eltérések mutatkoznak, ezért ezek a munkafázisok az egyes fajok részletes 
termesztéstechnológiájánál kerülnek bemutatásra. 
A gyümölcstermesztésben a leggyakrabban alkalmazott tárolási módszerek, a tárolási 
paraméterek alapján (20.): 

Egyszerű tárolás: 
 - szellőztetés géppel, vagy szellőztető nyílással, 
 - párásítás a padozat fellocsolásával. 
Változatlan (normál) légterű tároló: 
 - hőmérsékletszabályozás (általában 1-2°C, de körte: -1)  
 - a relatív páratartalom (85-90 %) szabályozható, 
 - légcsere. 
Szabályozott légterű tárolás: 
 - hőmérséklet és a relatív páratartalom szabályozott a korábbiak szerint, 
 - légtér gázösszetételének szabályozása - O2 (ált. 2-3 %; de körténél 4-5 %, kajszinál 

10-14%) és a CO2 (általában 1-3 %). 
ULO tárolás:  
 - alacsony oxigéntartalmú légtérben tárolás (O2 0,7-1 %)  

 
Az egyes gyümölcsfajok tárolási körülményei között nagy eltérések mutatkoznak, ezért ezek 
az egyes fajok részletes termesztéstechnológiájánál („3. Fajspecifikus termesztési 
technológiák”) kerülnek bemutatásra. 
 
C.) A művelési rendszer elemeinek z ismertetése 
A művelési rendszer fogalma és elemei az „A.3. fejezetrészben” került ismertetésre. Ebben a 
részben az ott felsorolt elemekkel kapcsolatos általános ismeretek bemutatása történik. 
 
C.1.) Alany- és nemes kombináció.  
Az egyes gyümölcsfajoknál alkalmazható alanyok igen nagy száma és speciális jellemzőik 
miatt ezek bemutatása a fajspecifikus technológiákon belül történik. A hazai termesztésben 
szereplő gyümölcsfajok fajtái az „1. Korszerű fajtahasználat a hazai gyümölcstermesztésben” 
című fő fejezetben kerültek ismertetésre, így ebben a fejezetrészben részletes bemutatásukra 
már nem kerül sor. Az alany- és nemes kombinációkkal kapcsolatos követelmények az 
alábbiakban fogalmazhatók meg: 

Az alkalmazott alanyokkal kapcsolatos követelmények: 
- alkalmazkodjon az ültetvény talajadottságaihoz, 
- kompatibilis legyen a választott nemes fajtával, 
- a fa növekedési tulajdonságaira gyakorolt hatása összhangban legyen a 

tervezett betakarítási módon keresztül a termesztési céllal, 
- gépi betakarítás esetén megfelelően rögzítse a fát a talajban, és ne legyen 

gyökértörésre hajlamos, 
- kedvezően befolyásolja a gyümölcsök tulajdonságait (méret, színeződés, íz- és 

zamatanyagok, tárolhatóság stb.). 
Az alkalmazott nemes fajtákkal kapcsolatos követelmények: 

- legfontosabb szempont, hogy összhangban álljon a termesztési céllal, 
- kompatibilis legyen az alkalmazott alanyokkal, 
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- lehetőleg öntermékenyülő legyen, idegentermékenyülő fajok, fajták esetében 
pedig megfelelő fajtatársítás esetén jó termékenyülő és termékenyítő képessége 
legyen, 

- növekedési erélye összhangban legyen a tervezett termesztési céllal és a 
betakarítás módjával, 

- termesztési értéke a termesztők igényeinek megfeleljen, 
- piaci értéke (megjelenése, beltartalmi tulajdonságai és pulton tarthatósága) 

megfeleljen a vevők igényeinek. 
 
C.2.) Ültetési rendszer  
Az ültetési rendszer alatt az adott ültetvényben a növények elhelyezésének rendszerét értjük. 
Leggyakrabban a sor és tőtávolságot adjuk meg, valamint e két paraméter szorzataként 
képezett, az egy növény számára rendelkezésre álló tenyészterületet. 
A sorok elrendezése, így az ültetési rendszer a térállás is variálható a gyümölcstermesztésben. 
A leggyakrabban alkalmazott sorelrendezések a következők. 

- egy soros, 
- két soros, 
- ikersoros, 
- több soros, 
- pásztás vagy sávos, 
- szórt állású ligetes állomány. 

Az egysoros ültetési rendszer a legelterjedtebb a gyümölcstermesztésben, ilyenkor azonos 
alany-nemes kombináció esetén a sorok azonos távolságra vannak egymástól. Eltérő alany-
nemes kombinációkat tartalmazó blokkokban a fák növekedési erélyéhez igazítva választható 
meg a sor- és a tőtávolság. 
Kétsoros ültetési rendszer esetében a két sor között egy szűkebb sortávolság található, és 
minden második sor után egy szélesebb művelőút következik. Az egysoros műveléshez képest 
jobb terület kihasználást, magasabb ültetvénysűrűséget biztosít. Ennek ellenére a fa habitusú 
gyümölcsfajok esetében kisebb felületen alkalmazzák, mint az egysoros rendszert, mert a két 
sor közötti szűkebb részen csökken a növényvédelem és a kézi munkák hatékonysága, 
valamint a nagyobb árnyékoltság révén kevésbé kiegyenlített a gyümölcsminőség és a 
gyümölcsszíneződés. 
Az ikersoros ültetési rendszer a kétsoros egyik altípusa. Ilyenkor az egyik sorban, térben a 
másikhoz képest egy fél tőtávolsággal eltolva telepítik a növényeket. Alkalmazása révén az 
egyszerű kétsoroshoz képest javul a növények fényellátottsága, megközelíthetősége a kézzel 
végzett munkák során, hatékonyabban végezhetők el a növényvédelmi beavatkozások is. Ezt 
az eljárást nagyobb ültetvénysűrűségre törekedő karcsú- és szuperorsó koronaformájú 
ültetvényekben alkalmazhatják, de legnagyobb jelentősége a korszerű szamócatermesztésben 
van (21, 89. ábra). 
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89. ábra. A szamócánál alkalmazott ikersoros sorelrendezés vázlata.  
(forrás: Papp, 2004.) 

 
A többsoros ültetési rendszert ma kevésbé alkalmazzák. Ennek okai: a belső helyzetű sorok 
fái a fényhiány következtében legyengülnek, nem kielégítő a hajtásnövekedés (90. ábra), 
akadályozott a kézimunka, a gyengébb hatásfokú növényvédelem miatt a kártevők és 
kórokozók itt könnyebben felszaporodhatnak. 
 

 

90. ábra. Többsoros alma karcsú orsó Ausztriában.  
(fotó: Sipos Béla Zoltán) 

 
A pásztás, vagy sávos ültetési rendszer a bogyósok esetében, és azon belül is a szamócánál 
fordul elő a leggyakrabban. Többek között a szamóca Amerikában kifejlesztett sűrített soros 
művelési rendszere tartozik ebbe a csoportba. A telepítés évében a fejlődő indákat nem 
távolítják el és a második évre egy 40-50 cm széles sávban teremnek a növények (21.) 
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91. ábra. Sűrített soros szamóca művelési rendszer vázlata  
az indákkal való besűrítés után (forrás: Papp, 2004.) 

 
Szórvány vagy ligetes állományú ültetvények az üzemi gyümölcstermesztésben kevésbé 
jellemzők. Ezeket leginkább a bio-gyümölcstermesztés alkalmazza, vagy tájképi – tájba 
illesztett gyümölcsösök létrehozására alkalmasak. Ennél az ültetési rendszernél a 
gyümölcsfákat kisebb nagyobb csoportokban, szórtan, ligetesen telepítik (92. ábra). A 
szórvány gyümölcsösök fajtái legtöbbször a helyi ökológiai igényeket elviselő, a tájegységből 
szelektált tájfajták. Az állomány gondozása a legtöbb esetben a beteg, sérült, sűrítő 
koronaelemek néhány évenkénti eltávolítására, valamint az évenkénti gyümölcsszüretre 
korlátozódik. 

 

92. ábra. Szórvány gyümölcsös Ausztriában. (fotó: Király Ildikó) 

 
A sor- és tőtávolságot, mindig a fák tervezett magasságának és a nap beesési szögének a 
függvényében kell megválasztani (22, 23): Sortávolság = famagasság x tg λ (93. ábra). Minél 
laposabb szögben esik be a nap, vagy minél magasabb az ültetvényünk annál nagyobb 
sortávolságot kell megválasztanunk. Az egyenletes megvilágítás szempontjából a sorok 
vezetése is fontos jellemző. Leggyakrabban észak-dél irányú sorvezetést alkalmaznak, mert 
így biztosítható a koronán belüli viszonylagosan egyenletes benapozottság. 
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93. ábra. A sortávolság és famagasság összefüggése (Brunner, 1990 nyomán) 

 
A sor és tőtávolság, az egy fára jutó tenyészterületen keresztül adja meg a hektáronként 
telepíthető fák számát, vagyis az ültetvénysűrűséget. Az ültetvénysűrűségre vonatkozóan alma 
esetében az alábbi kategóriák használatosak (24.): 

• Kis sűrűségű:  250 fa/ha alatt; 
• Közepes sűrűségű:  250-1000 fa/ha; 
• Nagy sűrűségű:  1000-3000 fa/ha; 
• Igen nagy sűrűségű:  3000-10000 fa/ha. 

Csonthéjas gyümölcsfajok esetében alacsonyabb határértékek használatosak. 
Az ültetvénysűrűség a művelési rendszer korszerűségi szintjének jellemzője. Az 
ültetvénysűrűség helyes megválasztásának fő célkitűzései (24.): 

• maximalizálni a fényhasznosítást; 
• maximalizálni a termőföld kihasználását; 
• maximalizálni a lehetséges profitot; 
• a gyümölcsöst homogénebbé tenni. 

Az ültetvénysűrűség növelésével (24.): 
• nő a termesztés kockázata, 
• növekszik az időjárás okozta stressz-érzékenység és károk veszélye, 
• gyümölcsminőség csökkenése következhet be. 

 
C.3.)Törzsmagasság. 
A törzsmagasság a gyümölcsösök meghatározó jellemzője. A különböző koronaformák 
esetében alkalmazott törzsmagasságokat az alábbiak szerint csoportosíthatók (25, 26, 27): 

• alacsony törzs (40-60 cm magas) 
alma, körte birsalanyokon, őszibarack; 

• középmagas törzs (70-80 cm magas) 
cseresznye, meggy, kajszi, szilva, vadalanyú körtefák, törzses bogyósok; 

• magas törzs (80 cm felett) 
csonthéjasok váza koronaformái gépi betakarításra, kettős hasznosítású diósok, ligetes 
állományú szórvány gyümölcsösök. 

A törzsmagasságot mindig a betakarítási mód függvényében kell meghatározni. Gépi 
betakarítású ültetvényekben, szórvány gyümölcsösökben magas törzset alkalmaznak. A 
rázógépes betakarítású hazai csonthéjas (cseresznye, meggy, szilva) ültetvényekben a 
Schaumann típusú rázógéphez alkalmazkodva a 100-120 cm-es törzsmagasság terjedt el. Az 
újabb, korszerűbb rázógépekhez nem szükséges magas törzs kialakítása, 70-80 cm is 
megfelelő lehet. Mindenképpen a betakarításhoz használt rázógéphez alkalmazkodva kell 
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megválasztani a törzsmagasságot. A kézi szedésű ültetvényekben a leggyakrabban alacsony, 
vagy középmagas törzset alkalmaznak a szedési munkák megkönnyítésére. A túlságosan 
magasra nevelt törzs kézi betakarításnál nagymértékben rontja a szedési teljesítményeket. 
 
C.4.) A koronaforma 
A termesztő igényei a gyümölcsfával szemben: emberléptékű, könnyen kezelhető és 
hozzáférhető legyen, korán forduljon termőre és azt követően rendszeresen és bőven teremjen. 
A korona formája a korszerű gyümölcstermesztésben összhangban van a faj (fajta) biológiai 
tulajdonságaival, valamint a termesztő igényeivel. A korona formáját minden esetben 
meghatározzák az alany és a fajta növekedési tulajdonságai. Jelen fejezetben csak a 
koronaformák általános bemutatására, különböző szempontok szerinti csoportosítására van 
lehetőség. Az egyes koronaformák paramétereinek bemutatása, illetve az alakítási 
technológiáiknak az ismertetése a „3. Fajspecifikus termesztéstechnológiák” című fejezetben 
található.  
Egy koronaforma leírásához, bemutatásához az alábbi koronaparaméterek megjelölése 
szükséges (27, 28, 94. ábra): 

• térállás (sor és tőtávolság); 
• vázágak, vázkarok – száma, vízszinteshez viszonyított szöge, térbeli elhelyezkedése; 
• központi tengely megléte vagy hiánya; 
• törzsmagasság; 
• a korona alapvetülete (kör vagy téglalap); 
• a fa magassága. 

 

 

94. ábra. A koronaforma jellemzéséhez szükséges paraméterek 
(forrás:Sipos-Papp-Simon, 2005.) 

 
A koronaformák több szempont szerint is csoportosíthatók. A koronaformák gyakorlatban is 
használt csoportjait és a csoportosítási szempontokat a 34. táblázat ismerteti. 
 

34. táblázat. A koronaformák csoportosításának szempontjai 
és a fontosabb csoportok (forrás: Sipos, 2003.) 
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Csoportosítási szempont Csoportok 

Kialakulásuk szerint • Természetes koronák 
• Alakfák 
• Alakított vagy természetszerű koronaformák 

Alapvetület alapján • Kör alapvetületűek 
• Téglalap alapvetületűek 

Korona szerkezete • Sudaras koronák 
• Sudár nélküli koronák 
• Kombinált koronák 

Üzemeltetés hatékonysága 
alapján 

• Hagyományos vagy extenzív 
• Intenzív 
• Szuperintenzív 

Termésbetakarítás alapján • Gépi betakarítású 
• Kézi betakarítású 

Tenyészterületigényük 
alapján 

• nagy tenyészterület igényű koronaformák 
• közepes tenyészterület igényű koronaformák 
• kis tenyészterület igényű koronaformák 

 
A koronaformák kialakulásuk szerint lehetnek: természetes koronák, alakfák illetve alakított 
vagy természetszerű koronaformák.  
A természetes koronák esetében nem történt alakító metszés. A fajra, fajtára jellemző 
koronahabitust neveli ki. A termőkori metszés csak a beteg, sérült, elszáradt koronaelemek 
eltávolítására korlátozódik. Ebbe a csoportba tartozik a dió és a gesztenye természetes 
gömbkoronái, vagy a mandula különböző koronahabitusú fái. 
A középkori kastélyparkokban a dísznövények mellett a gyümölcsfákból is neveltek 
alakfákat. Ezeknél nem a magas hozam, volt az elsődleges cél, hanem a gyümölcstermés 
mellett a korona egyedi formájával, habitusával történő díszítés. A gyümölcstermesztők 
számára mégis sok tapasztalatot nyújtottak főleg a zöldmetszéssel, lekötözéssel történő 
elágaztatás és koronanevelés kapcsán. 
 

 

95. ábra. A középkori kastélyparkokban sok esetben a  
gyümölcsfákat is alakfaként kezelték (forrás: internet) 

 
A korszerű gyümölcstermesztésben az alakított, vagy természetszerű koronaformák 
csoportjának van a legnagyobb jelentősége. Az ide tartozó koronaformák esetében az alakítás 
során kihasználjuk a faj vagy fajta természetes növekedési tulajdonságait, azokra mintegy 
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rásegítve történik a koronaalakítás, mely révén gyorsabb termőrefordulás és szabályosabb 
termőfelület kialakítás érhető el. 
 
A koronaformákat alapvetületük alapján két nagy csoportba soroljuk: kör- és téglalap 
alapvetületű koronaformák. Az alapvetület alatt azt értjük, ha talajra merőleges, egymással 
párhuzamos vetítővonalakkal a koronát a térben körülhatároljuk, milyen alakzat rajzolódik ki 
az ültetvény talaján. Természetesen egyik koronaforma sem szabályosan kör vagy téglalap 
alapvetülettel rendelkezik, de némi elvonatkoztatással besorolhatók a fenti csoportokba. 
 

 
96. ábra. A fontosabb kör alapvetületű orsó koronaformák. (forrás: Gyuró, 1990.) 

 
A kör alapvetületű koronaformák csoportja ma a legnépesebb. Az ide tartozó koronaformák 
mindegyike felülnézetben egy kör, vagy körhöz hasonló alakzatot (ellipszist) takar ki az 
ültetvény talaján. Ebbe a csoportba sorolhatók a régi hagyományos koronaformák (a 
természetes gömbkorona, a kombinált korona mindkét típusa a szórt- és a sudaras 
ágcsoportos koronák), az összes orsó korona (termőkaros orsó, szabadorsó, karcsúorsó, 
füzérorsó, szuperorsó, módosított Brunner-orsó stb.) és a termesztésben megtalálható nyitott 
koronaformák (katlan, váza, tányérkorona, spanyol bokor, mediterrán váza, kompakt váza 
korona) 
A téglalap alapvetületű koronák csoportjába a sövény koronaformák (Haag sövény, Hungaria 
sövény, Bouschet-Thomas sövény, Marschand sövény, olasz palmetta, ferdekarú sövény) 
tartoznak. A sövény koronaformákat elsősorban a ’60-as és ’70-es években alkalmazták 
előszeretettel, mint az ültetvénysűrűség növelésének lehetőségét. A koronák sorközi 
kiterjedését lecsökkentették, a vázágakat, termőgallyakat sorirányba terítették ki (97. ábra), és 
így értek el, hogy 3,5-4 m-re csökkenthették le a sortávolságot. Ma egy-két országtól (pl. 
Olaszország) eltekintve a sövény koronaformák visszaszorultak, és helyettük az intenzívebb 
orsó koronaformákat alakítják ki. 
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97. ábra. Néhány sövény korona alapvetülete és jellemző paraméterei  
(forrás: Gyuró, 1990.) 

 
A korona szerkezete alapján – annak függvényében, hogy a koronában megtalálható-e 
központi tengely, a sudár – három alaptípust különíthetünk el (22, 27.): 

• Sudaras koronák, 
• Sudár nélküli vagy nyitott koronák, 
• Kombinált koronák. 

 

 
A. Sudaras korona 

 
B. Sudár nélküli vagy 

 nyitott korona 

 
C. Kombinált korona 

98. ábra: Koronaformák koronaszerkezet szerinti csoportjai (forrás: Sipos, 2003.) 

 
A sudaras koronaformák közös jellemzője, hogy a korona közepén egy domináns, határozott 
központi tengely található, amely a vázágakat, termőgallyakat hordozza. Ebbe a csoportba 
tartozik az összes orsó és sövény koronaforma. A sudaras koronaformák alakító és fenntartó 
metszésénél a Zahn-szabályok betartásával érhető el a sudár tartós dominanciája és a korona 
egyensúlyi állapota. A sudaras koronákon belül az oldalelágazások elhelyezkedése alapján két 
típus különíthető el: az ágcsoportos és a szórt állású (99. ábra). Az ágcsoportos 
koronaformák esetében az oldalelágazások hármas-ötös csoportokban ágemeleteket alkotnak. 
A szórt állású koronák esetében az oldalelágazások a központi tengelyen spirálisan, szórtan 
helyezkednek el. 
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Ágcsoportos korona 

 
Szórt állású korona 

99. ábra. Sudaras koronaformák csoportjai az oldalelágazások elhelyezkedése alapján 
(Hrotkó és munkatársai 1996. alapján) 

 
Sudár nélküli vagy nyitott koronaformák esetében termőkorban nem található központi 
tengely (98. ábra B.), hanem térben arányosan elosztva három – négy vázág hordozza a 
termőrészeket. Az ebbe a csoportba tartozó koronaformák (katlan, váza, mediterrán váza, 
kompakt váza, Y-sövény) hagyományos alakítási technológiájában a sudarat a telepítést 
követő év tavaszán a koronába metszéskor eltávolítják, a fát kikatlanozzák. Ebben az esetben 
a vázágak szögének pontos beállításához hajtáshelyzetet megváltoztató lejárásokat (lekötözés, 
kitámasztás, súlyozás) kell alkalmazni, ellenkező esetben a fejlődő hajtások befelé törnek és 
túl meredeken nőnek. A lekötözés és lesúlyozás nélküli nevelés megkönnyítésére dolgozták ki 
az úgynevezett késleltetett váza koronaforma kialakítási módszerét. A sudarat itt nem 
távolítják el a telepítést követően, hanem még négy –öt évig bent hagyják a koronában. A 
meghagyott sudár a korona belső részét árnyékolja, így a vázágnak meghagyott hajtások a 
kedvezőbb megvilágítottságú körülmények irányába, kifelé terülve növekednek (100. ábra). 
A negyedik – ötödik évben a nyári zöld metszés alkalmával célszerű eltávolítani az addig 
meghagyott sudarat. A nyári metszési időpont kedvez a sebfelület beforradásának, valamint a 
csonthéjasokat fertőző, ágrákosodást okozó gombás (Cytospora sp.) és baktériumos 
(Pseudomonas sp.) betegségek megjelenésének is kisebb az esélye.  
A nyitott koronaformák alakítása során fokozott figyelmet kell arra fordítani, hogy a 
vázágakat és a gallérágakat mindig azonos nevelési módszerrel (visszametszéssel vagy 
csúcsrügyből) neveljük, mert csak így érhető el a korona egyensúlyi állapota. 
A nyitott koronaformákat elsősorban a csonthéjas gyümölcsfajoknál alkalmazzák. Ez két okra 
vezethető vissza: a nyitott koronaformákkal biztosítható az ide tartozó fajok magasabb 
fényigénye (őszibarack, kajszi, cseresznye) és a gépi betakarításra alkalmas fajoknál 
(cseresznye, meggy és szilva) a gyümölcsszüret gazdaságosan és hatékonyan megvalósítható, 
a gyümölcsminőség megóvása mellett. 
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A. B. 

100. ábra. Hagyományos kikatlanozással (A.), illetve késleltetett alakítási  
technológiával (B.) kialakított meggy Y-sövény koronaforma  

(fotó: Simon Gergely) 

 
A kombinált koronák szerkezete az előzőekben ismertetett két alaptípus kombinációjával 
alakítható ki. A sudarat a korona bizonyos magasságáig meghagyják, majd a továbbmenő 
sudarat eltávolítják és térben egyenletesen elosztva, 3-4 szögben álló oldalelágazást 
meghagyva magasan katlanozzák ki a koronát (98. ábra C.). A sudaras koronaformákhoz 
hasonlóan az oldalelágazások elhelyezkedése alapján itt is megkülönböztethetünk ágcsoportos 
és szórt állású koronákat: ágcsoportos kombinált korona vagy szórt állású kombinált korona.  
 
Az üzemeltetés hatékonysága alapján három csoport különíthető el: extenzív-, intenzív- és 
szuperintezív koronaformák. Egy ültetvény intenzitását a befektetett költségek, élő- és gépi 
munka megtérülése mutatja meg. Minél intenzívebb egy ültetvény annál kisebb munka- és 
költségráfordítással érhető el magasabb profit. Sokan helytelenül az intenzitást az 
ültetvénysűrűség helyett használják, holott az intenzitás fokozásának csak egy tényezője az 
ültetvénysűrűség növelése. 
 
A termésbetakarítás alapján két nagy csoportra oszthatók a koronaformák. Az elsőbe azok 
tartoznak, amelyek alapvetően kézi betakarításra alkalmasak. Az ide sorolható koronaformák 
közös jellemzője hogy maximum 60-80 cm magas törzzsel rendelkeznek, a famagasság nem 
haladja meg a 3-3,5 m-t, de igazából a 2-2,5 m-es magasság a legmegfelelőbb. Kézi 
betakarítású koronaformák: karcsú orsó, szabad orsó, termőkaros orsó, szuperorsó, módosított 
Brunner-orsó, a különböző sövény koronaformák, őszi- és kajszibarack váza korona, 
katlankorona. A gép betakarítás esetén a koronaformával szembeni elvárás, hogy a rázógép 
könnyen megközelíthesse és jól hozzáférhessen a törzshöz, a rázóponyva könnyen kihúzható 
legyen a korona alá, a rázás során sem a gyümölcsök, sem pedig a rázógép ne sérüljön meg. A 
gépi betakarításra alkalmas korona- és művelési formák: váza (cseresznye, meggy, szilva, 
mandula), hagyományos kombinált korona (cseresznye, meggy, szilva), természetes koronák 
(dió, mandula), sövény művelés (fekete- és piros ribiszke). 
 
A koronaformákat leggyakrabban a tenyészterület igényük alapján csoportosítjuk. Nagy-, 
közepes és kis tenyészterület igényű koronaformák csoportja különíthető el. A csoportosítás 
alapját egyértelműen a sor és tőtávolság alapján kalkulált egy fára jutó tenyészterület adja. 
A nagy tenyészterület igényű (kis ültetvénysűrűségű /250 fa/ha alatti/; hagyományos) 
koronaformák általános jellemzői (28.): 
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• tenyészterület: 40-100 m2 
• törzsmagasság: 0,8-1,5 m (2,5 m dió, ha az ültetvény kettős hasznosítású és 

kivágáskor a rönköt is eladják a bútoriparnak) 
• alany erős növekedési erélyű magonc vagy “vad”, 
• nemes általában hagyományos fajta, 
• késői termőre fordulás jellemzi, 
• sok és drága kézimunkaigény, rossz a termelékenység (kivétel, ha a gépi 

betakarítás alkalmazható) 
• hosszú életűek (általában 30-50 év), 
• ide tartozó koronaformák: gömbkorona (dió, gesztenye); hagyományos sudaras 

korona, kombinált korona (alma, körte, kajszi, cseresznye, mandula, meggy, 
szilva). 

A közepes tenyészterület igényű (közepes sűrűségű - 250-1000 fa/ha) koronaformák általános 
jellemzői (28.): 

• tenyészterület: 15-40 m2, 
• törzsmagasság (a betakarítás módjától függően változik), 
• az alany magonc vagy középerős növekedési erélyű, 
• nemes lehet hagyományos és korszerű fajta is, 
• élettartam: 25-40 év, 
• jól gépesíthető koronaformák, 
• 4-6 év alatt termőre fordulnak, 
• sok gyümölcsfajnak megfelelő formák (orsók: termőkaros orsó , szabadorsó, 

csonthéjasok orsókoronája; nyitott koronák tányér, katlan, váza vagy tölcsér; 
Papp-féle ernyő); sövények: alma, körte, meggy, (Palmetta, Ferdekarú sövény). 

A kis tenyészterület igényű (nagy és igen nagy sűrűségű ültetvények - 1000-10000 fa/ha) 
általános jellemzői (28.): 

• tenyészterület: 1-15 m2, 
• törzsmagasság: 0,4-0,6 m, 
• az alany rendszerint gyenge – törpe vagy féltörpe - növekedési erélyű, 
• a talajban gyengén rögzítő alanyok miatt rendszerint támberendezést igényelnek, 
• nemes esetében jellemzőbbek a korszerű fajták, megjelennek a klubfajták, 
• élettartam viszonylag rövid: 15-20 év, 
• gyors a termőre fordulás, és a beruházás megtérülése is, 
• ide sorolható koronaformák: - sövények: alma, körte, meggy, (Haag, Hungária, 

ferdekarú stb.; karcsúorsó: alma (gyenge növekedésű alanyon), őszibarack (nem 
gyenge alanyú), újabb ültetvényekben kézi szedésre a cseresznye, meggy és a 
szilva is (törpítő alanyokon), külföldön: körte (birs vagy OHxF alanyokon); 
szuperorsó: egyelőre csak almából (a nagy tőszám /3-10000 fa/ha/ és a bonyolult 
támberendezés nagyon megdrágítja a beruházást). 

 
C.5.) A támrendszer 
A korszerű intenzív gyümölcstermesztést az ültetvénysűrűség növelése jellemzi. A fák egyedi 
tenyészterületének csökkentése növekedést mérséklő (törpítő hatású) alanyok és speciális 
nevelési, metszési technológiák alkalmazásával érhető el. A törpítő hatású, gyenge növekedési 
erélyű – törpe és féltörpe – alanyok sekélyen gyökeresednek, a fát gyengébben rögzítik a 
talajban, ugyanakkor a megnövekedett fruktifikációs hajlamnak köszönhetően nagy 
mennyiségű termés található a fákon. Mindezek indokolják az intenzív ültetvényekben a 
támrendszerek telepítését. A gyümölcstermesztésben leggyakrabban használt 
támberendezések a következők (27.): 
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• Egyedi karós és faoszlopos (101. ábra A.); 
• Huzalos, vagy kordon (101. ábra B.); 
• Kombinált (huzalos + karós és bambuszrudas, 102. ábra). 

 
 

 
A. 

 
B. 

101. ábra. Egyedi oszlopos (A.) és huzalos (B.) támberendezés (fotó: Simon Gergely) 

 

 

102. ábra. Egysoros alma szuperorsó ültetvény huzalos és  
fánkénti bambusznádas támberendezéssel (fotó: Papp János) 

 
Egyedi oszlopos - karós támberendezés előnyei: 
•  kedvezőtlen domborzati viszonyok miatti szabálytalan táblák esetében is könnyen 

alkalmazható; 
•  helytakarékos, a sorvégeken nem maradnak üres területek; 
•  a sorok átjárhatóbbak; 
•  pótlása gyors és egyszerű; 
•  folyamatos törzsnevelésre alkalmas. 

Egyedi oszlopos - karós támberendezés hátrányai: 
•  túl kései kihelyezése gyökérsérülést okozhat; 
•  nem hengeres keresztmetszet sérüléseket okozhat a törzsön; 
•  az 5-6 cm átmérőjűek rövid élettartalmúak; 
•  szélnyomásra érzékenyebbek a fák, mint a huzalos támberendezés esetében; 
•  folyamatos törzsnevelésre nem alkalmas; 
•  a csepegtető öntözésnél az öntözőcsövek rögzítéséhez plusz tartóhuzal szükséges; 
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•  1500 fa/ha felett drágább, mint a huzalos rendszer. 
 
Huzalos támberendezés előnyei: 
•  nagy - 1500 fa/ha feletti – tőszámú ültetvényekben olcsóbb, mint az egyedi 

támberendezés; 
•  az alsó huzalok alkalmasak a csepegtető öntözőcsövek hordozására; 
•  kézi betakarításkor a szedőedények a huzalokra függeszthetők; 
•  szélnyomásra kevésbé érzékenye a fák, az egyedi támberendezéshez viszonyítva. 

Huzalos támberendezés hátrányai: 
•  a sorok közötti átjárás gyakorlatilag lehetetlen; 
•  javítása és pótlása nehézkes és bonyolult; 
•  a viharok következtében megdőlt fák visszaállítása függőlegesbe szinte 

megoldhatatlan feladat; 
•  nem megfelelő növényrögzítés esetén kidörzsölődik a kéreg amely fertőzési 

lehetőséget nyújt, súlyosabb esetekben bizonyos koronaelemek letörhetnek; 
• Megépítése tervezést, előkészítést és fegyelmezett technológiát igényel; 
• Akadályozza a gépi betakarítást, csak speciálisan tervezett gépek alkalmasak rá. 

 

 

103. ábra. Huzalos támberendezésnél a nem megfelelően alkalmazott  
rögzítő kengyel hatása (fotó: Sipos Béla Zoltán) 

 
C.6.) Fixen telepített öntözőrendszer 
A támrendszer kapcsán már említésre került, hogy törpítő hatású alanyok alkalmazásával a 
fák növekedése mérsékelhető. Az ilyen alanyokon álló fák sekélyen gyökeresednek, a 
gyökérrendszerük kisebb talajszelvényt sző át, fajlagos terméshozamuk viszont magas. Ezért 
érzékenyebbek a vízhiányra, a biztonságos terméshozás és jó gyümölcsminőség érdekében 
rendszeres kiegészítő öntözést igényelnek. A gyümölcsösökben használatos, fix telepítésű 
öntözőrendszerek bemutatása a B.2.) „Talajerőgazdálkodás” című fejezetrészben található. 
 
C.7.) A Stabilan telepített termésbiztonságot fokozó berendezések 
Az intenzív gyümölcstermesztési eljárások alkalmazásával megnövekedett az egységnyi 
felületen előállított termelési érték. Ennek megfelelően egy kisebb kiterjedésű, fagy, jégeső, 
túlzott mértékű eső vagy akár a primőr gyümölcsöket károsító madarak is óriási károkat 
tudnak okozni. 
Ma leggyakrabban a jégeső elleni védelmi rendszereket preferálják a termesztők. Sőt a 
Nemzeti Ültetvénylétesítési Támogatás esetében intenzív almást csakis jégvédő háló 
telepítésével együtt támogatják. A vezető nyugat-európai almatermesztő országokban már a 
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’90-es években megindul a jégvédő hálók alkalmazása, az állományklímára és a 
gyümölcsminőségre gyakorolt hatásának értékelése. A hazai tapasztalatok egy jó 10-15 éves 
lemaradásban vannak a vezető almatermesztő országokhoz képest. 1 hektárra vetítve a 
jégvédő háló teljes rendszerének a kiépítése és felszerelése mintegy 3-4 millió forint értékű 
beruházás. A rendszer telepítési költsége igen magasnak tűnik, de egy vagy két súlyosabb, 
csaknem teljes termésmennyiséget érintő jégverés károkozását alapul véve megtérül. 
A vezető európai gyümölcstermesztő országokban a termésbiztonság és a gyümölcsminőség 
fokozása érdekében ma már nem csak az almánál telepítik a jégvédő hálókat, hanem a nagy 
termelési értéket előállító egyéb gyümölcsfajok esetében is (104. ábra) 
 

  
A.                                                                B. 

104. ábra. Jégvédő háló alkalmazása Olaszországban körte- (A.) és 
cseresznyeültetvényben (B.) (fotó: Papp János) 

 
A cseresznye és meggy – mint primőr gyümölcsök esetében nagy problémát jelentenek a 
madarak által okozott károk. A madarak riasztására az érési időszakban több lehetőség is van 
(29.):  

• hálóval történő takarás, 
• vizuális módszerek alkalmazása, 
• hanggal történő riasztás, 
• vegyszerek alkalmazása. 

A gyakorlatban a leghatásosabbnak bizonyult az ültetvények madárvédő hálóval történő 
takarása és a károsító madarak fizikai távoltartása a gyümölcsöktől. Hasonlóan a jégvédelmi 
hálórendszerhez (105. ábra A.) igen költséges beruházásról van szó. A költségek 
csökkenthetők a speciális támrendszer nélküli halós takarás alkalmazásával (105. ábra B.), de 
ennek kiterítése és leszedése nagyobb kézimunkaigénnyel jár. 
 

 
A. (fotó: Hrotkó Károly)                               B. (fotó: Simon Gergely) 
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105. ábra. Madárvédő hálótakarás speciális támrendszerrel (A.), illetve anélkül (B.) 

 
Azokban az országokban ahol, a cseresznye érési időszakában egyszerre nagymennyiségű 
csapadék lehullásának nagy az esélye, ott esővédő fóliatakarási rendszereket alkalmaznak 
(106. ábra). A gyümölcsök felületére kerülő esővíz a gyümölcsök héján keresztül ozmózissal 
felvételre kerül a gyümölcsbe, belülről a héjra gyakorolt feszítő erőn keresztül felrepeszti a 
gyümölcs héját. Ezt a folyamatot nevezik esővíz okozta gyümölcsepedésnek. Az ellene történő 
védekezési lehetőségek közül a leghatásosabb az esővíz fóliával történő távoltartása a 
gyümölcsöktől. (30.) A hazai cseresznyetermesztésben ez a módszer még nem terjedt el, 
mivel a beruházásigénye hektáronként meghaladja a 10 millió forintos költségértéket. 
 

 

106. ábra. Esővédelmi fóliatakarási rendszer alkalmazása Norvégiában  
(fotó: Simon Gergely) 

 
A cseresznyénél alkalmazható termésbiztonságot fokozó takarási rendszerek fajlagos költsége 
akkor csökkenthető, ha ezeket közös támrendszerre tudják kiteríteni (31.;107. ábra). 
 

 

107. ábra. Az esővédelmi fóliatakarás és a madárvédő háló együttes alkalmazását 
biztosító támrendszer (fotó: Palkovics László) 
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Egyéni felkészülést segítő önellenőrző kérdések: 
1.  Ismertesse a művelési rendszer fogalmát, és adja meg az elemeit! 
2.  Ismertesse a gyümölcstermesztés technológiai rendszerének az elemeit! 
3.  Sorolja fel és röviden jellemezze a gyümölcstermesztésben alkalmazott termesztési 

módokat! 
4. Mit ért az integrált gyümölcstermesztés fogalma alatt? 
5.  Ismertesse a sor- és tőtávolság megválasztásának a szempontjait! 
6.  Ismertesse a visszametszés fogalmát!- mikor alkalmazunk visszametszést a 

gyümölcstermesztésben? 
7.  Ismertesse a ritkító metszés fogalmát!- mikor alkalmazunk ritkító metszést a 

gyümölcstermesztésben? 
8.  Milyen előnyökkel járnak a vegetációs időszakban alkalmazott zöldmetszési eljárások? 
9.  Milyen feladatai vannak a talajművelésnek a gyümölcstermesztésben? 
10. Milyen talajművelési rendszereket alkalmaznak a korszerű gyümölcstermesztésben, és 

miért? 
11. Mi alapján számítják ki a fenntartó trágyázáskor kijuttatandó tápanyagdózisokat? 
12. Milyen előnyökkel jár a mikroöntözési eljárások alkalmazása? 
13. Melyek a betakarítási terv fő részei? 
14. Milyen tényezők határozzák meg a kézi és a gépi betakarítás teljesítményét? 
15. Milyen termésbiztonságot fokozó berendezéseket telepíthetnek a korszerű 

gyümölcsültetvényekbe? 
 
 
 



 248 

 
 
2.3. Fajtatársítási tudnivalók 
 
Bujdosó Géza 
 
Tárgy: A tanelem célja, hogy bemutassuk a rovarmegporzás szerepét és kivitelezésének 
lehetőségeit a gyümölcstermesztésben  
 
Kulcsszavak: házi méh, poszméh, beporzás, pollenadó, méhcsalád szükséglet, kötődési 
arányok 
 
    A rovarmegporzás elkerülhetetlen az idegentermékenyülő rovarfajok megporzásánál, mivel 
nektárgyűjtésük közben beporozzák őket. Öntermékeny gyümölcsfajok esetében is 
használhatóak a méhek, mert fokozzák a kötődési arányt. Nem szabad azonban arról 
megfeledkezni, hogy a magas gyümölcskötődési arány fordítottan arányos a 
gyümölcsmérettel valamint arról sem, hogy a beporzást és a gyümölcskötődést számos egyéb 
tényező (pl.: hőmérséklet, szél, csapadékmennyiség, napsütés) befolyásolja. 
Gyümölcsültetvényeink esetében a rovarmegporzást a házi méhek (1. ábra) illetve a 
poszméhek (2. ábra) végezhetik el. Mindkét faj kaptárból való kirepülési feltételeit az 1. 
táblázat tartalmazza.  
 

1. táblázat. A méhes beporzásban szerepet játszó méhfajok és kirepülési feltételeik 
 Háziméh 

(Apis mellifera) 
Poszméh 

(Bombus agrorum) 

Hőmérséklet 10 º C felett 10 º C alatt is 

Szél Teljes szélcsendben Teljes szélcsendben és 
szélben is kirepülnek 

Napfény Kirepülésükhöz napfény 
szükséges 

(méhek tánca) 

Napfényben és borult 
időben is kirepülnek a 

kaptárból 

Csapadék Esőben nem repülnek Esőmentes napokon és  
szitáló esőben is 

kirepülnek 
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1. ábra. A háziméh (fotó: Internet 1) 

 

 
2. ábra. A poszméh (fotó: Internet 2) 

 
    A gyümölcsfajok közül az alma, körte, birs, naspolya, cseresznye, meggy, kajszi, szilva, 
őszibarack és a mandula igényel rovarmegporzást. A korán virágzó mandula esetében 
minimum három pollenadóra van szükség, mivel korai virágzási ideje miatt csak így lehet 
garantálni a megfelelő beporozást. Triploid alma- és körtefajták esetében minimum kettő 
pollenadóra van szükség. A pollenadók aránya gyümölcsfajtól függően 1-50% között 
változhat (2. táblázat).  
 

2. táblázat. Pollenadó fajták aránya a gyümölcsültetvényben (1) 
Gyümölcsfaj neve Optimális pollenadó arány 

a gyümölcsültetvényben 
(db) 

Alma (diploid) 2 
Alma (triploid) 3 
Körte (diploid) 2 
Körte (triploid) 3 
Birs 2 
Cseresznye 3 
Önmeddő meggy  3 
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Önmeddő kajszi 3 
Önmeddő szilva 3 
Mandula 4 

 
    A gyümölcsfajok egymástól eltérő mértékben csalogatják magukhoz a méheket, ezért 
egymástól eltérő méhcsaládszükséglettel kell számolni a beporzás során (3. táblázat). 
 

3. táblázat. Gyümölcsfajok méhcsalád szükséglete (2,3) 
Gyümölcsfaj méhcsalád szükséglet 

(méhcsalád/ha) 
Alma 2-6 
Körte 2-4 
Cseresznye 4-7 
Meggy 4-8 
Szilva 2-6 
Kajszi  3-8 
Őszibarack 4 
Málna 1-2 
Szamóca 1-2 
Fekete ribiszke 4-5 

 
    A méhek munkáját ellenőrizhetjük a kötődési arányok vizsgálatával. A 4. táblázat 
tartalmazza az optimális kötődési arányokat, melyeket az optimális termésmennyiség és 
ideális gyümölcsminőség elérése érdekében el kell érni. Amennyiben a gyümölcskötődés 
mértéke meghaladja a táblázatban feltűntetett értékeket különösen friss fogyasztásra történő 
termesztés esetén gyümölcsritkítást kell végezni.  
 

4. táblázat. Különböző gyümölcsfajok kötődési arányai (4) 
Gyümölcsfaj neve kötődés 

(%) 
termésátlag 

(t/ha) 
Alma 3-20 30-40 
Körte 3-20 30-40 
Szilva 3-20 12-16 
Kajszi 10-40 5-10 
Őszibarack 10-40 10-20 
Cseresznye 10-50 3-6 
Meggy 15-60 4-5 
Mandula 20-45 1 
Dió 50-90 2-3 
Ribiszke 80-95 1-6 
Málna 80-95 1-6 
Szamóca 80-95 1-6 
Köszméte 80-95 1-6 

 
    A méhes beporzás hatékonyságát fokozhatjuk a következő módokon:  
- a házi méh a kaptártól számított 5 km-es sugarú körben képes repülni, de a nektárgyűjtő 
képességének és ezzel együtt a beporzás hatékonysága fordítottan arányos a távolsággal, ezért 
célszerű nagyobb ültetvény esetében a kaptárokat 1 km-re kihelyezni egymástól, 3-5 kaptárt 
kihelyezve egymás mellé.  
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- nagyobb hatékonyság érhető el, hogy a pollenadókat a sor elejére helyezzük el, mivel a 
beporzást végző rovarok sorban haladnak. 
- célszerű a rovarokat 10%-os virágnyílottság esetén kihelyezni, mivel a gyümölcsfajoknak 
nincs nagy rovarcsalogató képessége, ha korábban helyezzük ki, akkor nagy a veszélye annak, 
hogy a méhek egy másik nagyobb nektártermelő-képességgel rendelkező kultúrára mennek át.  
 
    A virágzás alatt méhkímélő technológiával lehet növényvédelmi kezeléseket végezni, ami 
azt jelenti, hogy a nap folyamán növényvédelmi kezeléseket végezni tilos, a növényvédelmi 
kezeléseket napnyugta után és napfelkelte előtt kell elvégezni. Lényeg, hogy napfelkeltére a 
kijuttatott növényvédőszerek felszáradjanak, így nem érintkeznek a méhek a kijutatott 
kemikáliákkal.  
 
Ellenőrző kérdések:  
 
1. Milyen méhfajok végezhetnek megporzást a gyümölcsösben és melyek a repülési 
feltételeik?  
2. Hogyan kell a pollenadó fajtákat elhelyezni a gyümölcsösben, hogy növelni tudjuk a 
beporzás hatékonyságát? 
3. Hogyan kell megszervezni a méhes beporzást a gyümölcsösökben?  
4. Milyen kötődési arányok számítanak jónak az egyes gyümölcsfajok esetében?  
5. Mekkora a méhcsaládszükséglete az egyes gyümölcsfajoknak?  
6. Mennyi pollenadóra van szüksége az egyes gyümölcsfajoknak?  
7. Mit jelent a méhkímélő technológia alkalmazása? 
 
 
Felhasznált irodalom:  
1. Soltész M. – Nyéki J. – Szabó Z. (1996): Receptivity of sexual organs. In. Nyéki J. – Soltész M. (szerk.): 
Floral Biology of Temperate Zone Fruit Trees and Small Fruits. Akadémiai kiadó, Budapest. 132-152. p.  
2. Halmányi L. Szalay László L. (2001): Méhlegelő képekben. Agroinform Kiadó és Nyomda Kft, Budapest. 19. 
p.  
3. Halmányi L. Keresztesi B (1991): A méhlegelő. Akadémia Kiadó, Budapest. 23. p. 
4. Soltész M. (1997): A fajták összetétele és elhelyezése. In. Soltész M. (szerk.): Integrált gyümölcstermesztés. 
Mezőgazda Kiadó, Budapest. 189-199. 
Internet 1: http://pctrs.network.hu/clubblogpicture/4/8/_/48202_690576114_big.jpg 
Internet 2: http://pctrs.network.hu/picture/2/1/6/_/mezei_poszmeh_216686_50679.jpg 
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3. Fajspecifikus termesztési technológiák 
 
 
3.1. Almatermésűek termesztési technológiája 
 
Simon Gergely 
 
Tárgy: Az almatermésű gyümölcsfajok felsorolása, az alma és a körte ökológiai igényének és 
az optimális termőhely megválasztásának a bemutatása, a fontosabb művelési rendszerek 
ismertetése, valamint a korszerű alma- és körtetermesztés technológiájának az értékelése. 
 
Kulcsszavak: almatermésű, alma, körte, termesztési cél, művelési rendszer, orsó koronák, 
sövény koronák, termesztéstechnológia 
 
A.) A hazai almatermésűekkel kapcsolatos általános ismeretek 
A gyümölcstermesztésben használatos gyakorlati csoportosítás alapján a gyümölcstermő 
növények öt csoportba sorolhatók: almatermésűek, csonthéjasok, bogyósok héjasok és az 
egyéb vadon termő gyümölcsfajok. Ez a csoportosítás nem botanikában megismert 
növényszervezettani és rendszertani csoportosításra épül, hanem a gyakorlatban az egyes 
csoportokba tartozó fajok termesztésének hasonlóságára. Az almatermésűek csoportjába ma 
három fontosabb gyümölcsfajt sorolnak be, ezek a gyümölcstermesztési jelentőségük 
sorrendjében a következők: az alma, a körte és a birs. A kisebb jelentőségű fajok – berkenye, 
naspolya – hovatartozása változó, vannak olyan szerzők, akik az almatermésűekhez sorolják 
be ezeket a fajokat, míg mások a vadon termő gyümölcsfajokhoz. Jelen fejezetben az ide 
tartozó két legfontosabb faj – az alma és a körte – termesztéstechnológiájával kapcsolatos 
ismeretek kerülnek bemutatásra. 
Az alma talán a legrégebben termesztett gyümölcsfajok közé tartozik, a világ 
gyümölcstermesztésében, és gyümölcsfogyasztásában kiemelkedő szerepet játszik. 
Legjelentősebb géncentrumai közé tartozik Közép-Ázsia, a Kaukázus vidéke, Európa és 
Észak-Amerika. A nemes alma (Malus X domestica Borkh.) fajtáinak előállításában 
Európának meghatározó szerepe volt (1.). Az alma rendszertanilag a Rosaceae család 
Pomoidae alcsaládjának Malus nemzettségébe tartozik. Összetett hibrid mely évezredeken 
keresztül alakult ki és fejlődött tovább (2, 3). 
Természetes környezetében akár 8-10 méteres fává is nőhet, de a termesztésben a kívánt 
koronaformának megfelelő alanyválasztással és koronaalakítási technológiával ennél jóval 
kisebb méretű, 2-3 méter magas fákat nevelhetünk belőlük. Gyökérzetének mérete nagyban 
függ a talaj minőségétől és az alanyhasználattól. A termesztésben közkedvelt almafajták 
többsége a „standard Golden” növekedési csoportba tartozik. Ezek a fajták a sudár 
dominanciáját megőrizve piramidális koronaformát nevelnek, így alkalmasak az intenzív 
nevelésre (2.). Az alma termőrészeinek (különböző hosszúságú vesszőinek) csúcsrügye 
többnyire vegyesrügy (virágkezdeményt is tartalmazó rügy), melyből bogernyő virágzat 
képződik. Az alma virágzatában először a középső virág nyílik ki, majd a szélsők. Virágaira 
az ötös tagoltság jellemző (3.). Az alma áltermése valójában a vacokból keletkező 
gyümölcshúsban fejlődött tüszőcsokor (4.). 
A körte az almához hasonlóan az egyik legrégebben ismert és termesztett gyümölcsfajunk. A 
körte rendszertanilag a Rosaceae család Pomoidae alcsalád Pyrus nemzettségébe tartozik. A 
ma termesztett körtefajták kialakításában részt vevő körtefajok legfontosabb géncentrumai 
Európa és Ázsia területén találhatók (5.). 
A körte természetes környezetében nagyméretű, hosszú életű fát nevel. A termesztésben az 
alkalmazott alanyokkal és nevelési technológiával a növekedése kevésbé mérsékelhető, mint 
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az almáé. A termesztett körtefajták habitusa leggyakrabban gömb, de előfordulnak piramis, 
tojás és megnyúlt gömb habitussal rendelkező fajták is. A vezető körtetermesztő országokban 
alkalmazott alanyokkal és alakítási technológiákkal az almához hasonló intenzív ültetvények 
kerültek kialakításra. Termőrészei az almához hasonlóak, szintén döntően a vesszők végein 
megjelenő vegyes virágrüggyel és oldalsó helyzetű hajtásrügyekkel rendelkezik, és elsősorban 
a rövidebb termőrészeken terem. Termőrügyeiből fürtvirágzat fejlődik, melyben a szélső 
helyzetű virágok nyílnak először és a középsők legutoljára. A körte gyümölcse tüsző 
terméscsoport, amelyet szorosan az elhúsosodott vacok vesz körül. Néhány fajta (’Clapp 
kedveltje’, ’Conference’, ’Guyot Gyula’, ’Nemes Krasszán’) szabályos megtermékenyítés 
nélkül partenokarp gyümölcsöt képez, amelyek a fajtára jellemzőtől eltérő méretűek és 
alakúak. (5, 6.) 
 
B.) Az alma és a körtetermesztés gazdasági jelentősége: 
Az alma és a körte nagyon sokoldalúan felhasználható gyümölcsfajok. Az alma a világon a – 
citruszfélék, a banán és a szőlő után – a negyedik legfontosabb gyümölcsfaj, a világon 
megtermelt összes gyümölcs termésmennyiségének mintegy 12%-át adja (FAO). A körte a 
hatodik legjelentősebb gyümölcsfaj, és a világon megtermelt összes gyümölcs 
termésmennyiségének, mintegy 3,8%-át teszi ki (FAO). 
A mérsékelt égövi gyümölcsfajok tekintetében az alma a legjelentősebb (71, 2 millió tonna, 
FAO, 2009). A körte termésmennyisége jóval kisebb (22,4 millió tonna, FAO, 2009). A 
világon megtermelt alma és körte termésmennyiségének alakulását az utóbbi öt évben az 35. 
táblázat szemlélteti. 
 

35. táblázat. A világon megtermelt alma és körte termésmennyiségének (ezer tonna) 
alakulása az utóbbi öt évben (forrás: FAO) 

Év Alma termésmennyiség 
(ezer tonna) 

Körte termésmennyiség 
(ezer tonna) 

2005 62.429 19.370 
2006 64.175 19.953 
2007 65.528 20.893 
2008 69.304 21.262 
2009 71.287 22.461 

 
Az almatermesztés kontinensenkénti rangsorát Ázsia (43,4 millió tonna) vezeti, a második 
helyen Európa (16,1 millió tonna) áll, míg a harmadik Amerika (9,0 millió tonna) (FAO, 
2009). 
A termés mennyisége alapján a világ legjelentősebb almatermelő országai: Kína (31.684 ezer 
tonna), USA (4.515 ezer tonna), Törökország (2.782 ezer tonna), Lengyelország (2.626 ezer 
tonna) és Irán (2.432 ezer tonna) (FAO, 2009). 
Európa legjelentősebb almatermesztő országai Lengyelország (2.626 ezer tonna), Olaszország 
(2.314 ezer tonna), Franciaország (1.954 ezer tonna), Németország (1.071 ezer tonna) és 
Spanyolország (595 ezer tonna). 
 
A körtetermesztés kontinensenkénti rangsorát Ázsia (15,4 millió tonna) vezeti, a második 
helyen Európa (3,1 millió tonna) áll, míg a harmadik Amerika (1,6 millió tonna) (FAO, 2009). 
A termésmennyiség alapján a világ legjelentősebb körtetermelő országai: Kína (14.416 ezer 
tonna), USA (849 ezer tonna), Olaszország (847 ezer tonna), Argentína (700 ezer tonna), 
Korea (470 ezer tonna) (FAO, 2009). 
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Európa legjelentősebb körtetermelő országai Olaszország (847 ezer tonna), Spanyolország 
(434 ezer tonna), Hollandia (295 ezer tonna), Belgium (280 ezer tonna) és Portugália (249 
ezer tonna). 
 
A hazai almatermesztés jellemző számadatait a 36. táblázat tartalmazza. Hazánkban 2009-ben 
575,4 ezer tonna almát termeltek, ezzel a mennyiséggel Európában a hatodik legjelentősebb 
almatermesztő ország hazánk. A magyar gyümölcstermesztés almaközpontú, az összes 
megtermelt gyümölcsnek 60-70%-át az alma teszi ki. 
 

36. táblázat. A hazai almatermesztés jellemző számadatai (éves termésmennyiség és 
termőfelület) az utóbbi 5 évben (FAO) 

Év Termésmennyiség (t) Termőterület (ha) 
2005 510.361 42.024 
2006 537.345 39.136 
2007 170.901 45.501 
2008 568.600 43.100 
2009 575.368 36.644 

 
A hazai körtetermesztés jellemző számadatait a 36. táblázat tartalmazza. Hazánkban 2009-
ben 32,3 ezer tonna körtét termeltek, ezzel a mennyiséggel Európában a tizenhetedik helyen 
állunk a körtetermesztő országok rangsorában. A Magyarországon megtermelt összes 
gyümölcsnek mintegy 3,6%-át teszi ki a körte, ezzel az alma (65%), a meggy (8,9%), 
őszibarack (6,9%), a szilva (5,8%) után az ötödik helyet foglalja el a gyümölcsfajok 
rangsorában (KSH, 2009). 
 

37. táblázat. A hazai körtetermesztés jellemző számadatai (éves termésmennyiség és 
termőfelület) az utóbbi 5 évben (FAO) 

Év Termésmennyiség (t) Termőterület (ha) 
2005 19.736 3.224 
2006 32.839 2.162 
2007 11.799 2.394 
2008 22.090 2.574 
2009 32.256 2.644 

 
A hazai almatermesztés színvonala a termésátlagok tekintetében nemzetközi élvonaltól 
lényegesen elmarad (38. táblázat). Ez egyrészt az idejétmúlt fajtaszerkezetnek, másrészt az 
alacsony ültetvénysűrűségnek és elavult termesztéstechnológiának köszönhető. A körte 
esetében is elmaradunk a világ élvonalától (4. táblázat). Ez több tényezőre is visszavezethető: 
nem megfelelő ökológiai adottságok (hőmérséklet, páratartalom, talajadottságok), 
korszerűtlen fajta- és ültetvényszerkezet. 
 

38. táblázat. Az alma- és körtetermesztés hazai termésátlagai (t/ha)  
és a világszínvonal (t/ha) (FAO, 2009.) 

 Magyarországon Világszínvonal 
Alma 13-16 50-60 
Körte 12-15 35-40 
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Hazánkban az almatermesztés szempontjából jelentős megyék Szabolcs-Szatmár-Bereg, Pest, 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun és Hajdú-Bihar. A ’90-es évektől erőteljesen fejlődő 
tendenciát mutat Zala és Somogy megye almatermesztése. Kelet-Magyarországon állítják elő 
a hazai almatermés több mint 60%-át (1). 
A hazai körtetermesztés szempontjából legjelentősebb régiók és megyék: Nyugat-Dunántúl 
(Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron megyék), Észak-Magyarország (Heves és Borsod-Abaúj-
Zemplén megyék) és a Dél-Alföld (Bács-Kiskun és Békés megyék). 
 
 
C.) Az alma és a körte ökológiai igénye 
C.)1. Az alma ökológiai igénye. 
Az alma igen jól alkalmazkodik a különböző ökológiai adottságú területekhez. A hazai 
gyümölcsfajok relatív termésbiztonság szerinti besorolásában a „kedvező” kategóriába 
tartozik, tehát Magyarországon a gyümölcstermesztésre alkalmatlan területek kivételével 
mindenütt termeszthető. 
Hőmérséklet és fény. Hőmérsékleti igénye a vegetációs időszakban 15–30 °C közé tehető (7), 
de nagy termésmennyiségre és jó minőségre csak a szélsőségektől mentes, kiegyenlített 
hőmérsékletű területeken számíthatunk (8). A nagymértékű téli lehűlések (-20 °C alatt) és a 
késő tavaszi fagyok (-4 – -7 °C) veszélyeztetik a termésbiztonságot nem csak közvetlen, de 
közvetett hatásmechanizmussal is (pl. szállító edénynyalábok károsodása, gyümölcsök 
fokozottabb perzselődési hajlama). A nyári hónapok hőmérsékletével szembeni igénye fajtától 
függően eltérő: a Jonathan fajtakör alacsonyabb (17°C körüli), míg a Red Delicious fajtakör 
magasabb (20°C körüli) hőmérsékletet igényel. 
Az alma nem tartozik a legfényigényesebb gyümölcsfajok közé, a hazai 1900-2100 órás 
megvilágítás az alma szempontjából megfelelőnek tekinthető. A termés mennyiségében és 
minőségében is kimutatható az optimális fényellátottság kedvező hatása. Az árnyékolt 
koronarészekben nemcsak a gyümölcs színeződése lesz rossz, hanem a termőrügyek 
differenciálódása is akadályozott. 
Csapadék- és nedvességigény. Az ökológiai tényezők közül az alma meghatározó jellemzője a 
vízigény. Az alma évi vízigénye 600–800 mm, amelyből 350–550 mm-t a tenyészidőszakban 
igényel. Hazai viszonyok között az öntözés mindenképpen indokolt, ezzel nem csak az alma 
gyümölcsminősége, de a termésbiztonsága is javítható. Az öntözésnél az alma magas 
páratartalom igényét is figyelembe kell venni.  
Talajigény. Az alma talajjal szembeni igénye a következő paraméterekkel jellemezhető: pH 
optimum: 5,7–7,6; Arany-féle kötöttségi szám (KA): 25–50; humusztartalom: 1–3% 
(minimum 0,5%). A korszerű almatermesztésben alkalmazott törpítő hatású alanyok a 
semleges kémhatású talajokat kedvelik, míg a korábban használt magonc alanyok az 
alacsonyabb pH-jú talajon érzik jól magukat. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nem csak a 
túl homokos, alacsony szervesanyag tartalmú területek alkalmatlanok a jövedelmező 
almatermesztésre, hanem a nehezen felmelegedő agyagos, valamint az igen magas 
humusztartalmú ún. “fekete földek” illetve lösztalajok is (8).  
 
C.)2. A körte ökológiai igénye. 
A körte az almához viszonyítva igényesebb a környezeti tényezőkkel szemben. A hazánkban 
termesztett gyümölcsfajok relatív termésbiztonság szerinti besorolása alapján a „kielégítő” 
kategóriába tartozik, tehát Magyarországon csak az igényeit optimálisan kielégítő 
körzetekben lehet gazdaságosan termeszteni. Általánosan igaz az a vélemény, hogy minél 
későbbi érésű egy körtefajta, annál igényesebb az ökológiai tényezőkkel szemben (5, 9). 
Hőmérséklet és fény. A körte éves szinten 10 °C átlaghőmérsékletet igényel, a vegetációs 
időszakban a hőigénye 16 °C. A körte elsősorban a kiegyenlített klímájú területeket kedveli. 
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A túlságosan melegben, hőségben (30-35 °C) romlik a körte gyümölcsök minősége, 
kövecsesedik, egyes fajták könnyebben szotyósodnak. Az erőteljes téli lehűlésekkel (-25; -30 
°C) szemben a körtefajták eltérően viselkednek, vannak érzékenyebbek (pl. a ’Nemes 
Krasszán’) míg más fajták (pl. ’Harrow Sweet’, ’Harvest Quuen’, ’Harrow Delight’) kevésbé 
érzékenyek. A birsalanyon álló fák érzékenyebbek a téli fagyokkal szemben. Hazai 
körülmények között, nem is a téli fagyok jelentenek problémát, hanem a tavaszi virágzáskori 
fagyok okoznak károkat és terméskiesést. A -1; -2 °C-os tavaszi fagyoktól a virágzatok és a 
terméskezdemények erőteljesen károsodhatnak (10). Minél közelebb van a virág a 
kötődéshez, annál érzékenyebb a tavaszi lehűlésekkel szemben: bimbóban még akár 3,5 °C-ot 
is elvisel, a kinyílt virág -2 °C alatti hőmérsékleten már károsodik, míg a megtermékenyült 
virágok csak -1 °C-os hőmérsékletet képesek rövid ideig elviselni (5). 
Bár a körte fényigénye mintegy 20%-kal magasabb, mint az almáé de a hazai 1900-2100 órás 
megvilágítás, melynek 72-74%-a a vegetációs időszakra esik a körtének elegendő. 
Csapadék- és nedvességigény. A körte a vízigényesebb gyümölcsfajok közé tartozik. Az 
egyes fajták vízigénye összefügg az érési szezonjukkal. A nyári körtefajták szerényebb 500-
700 mm-es vízellátás mellett is eredményesen termeszthetők, míg az őszi és téli érési 
csoportba tartozóknak 700-800 mm csapadékra van szükségük (5). A csapadék éves abszolút 
mennyisége mellett annak éves eloszlása is meghatározó, a körte az egyenletes 
nedvességellátást kedveli (10). 
Az optimális vízellátottság mellett a körte esetében fontos tényező a levegő páratartalma is. 
Néhány igényesebb körtefajta (pl. ’Conference’) csak a kiegyenlítettebb, párásabb 
körülmények között érzi jól magát, a nyári aszályos időszakban a magas hőmérséklettől, és az 
alacsony relatív páratartalomtól ezek a fajták szenvednek, lombjuk sárgul, súlyosabb esetben 
akár idő előtt a lombjukat is lehullatják és a terméseiket nem képesek beérlelni (108. ábra) 
(5). 
 

 

108. ábra. Az aszály, a hőség és az alacsony páratartalom az arra érzékeny 
körtefajtáknál nyári lombhullást, és kényszerérett gyümölcsöket eredményez (fotó: 

Göndör Józsefné) 

 
Talajigény. A körte gyökérzete a középkötött, mélyrétegű, jó vízgazdálkodású, tápanyagban 
gazdag vályog és anyagos vályog talajokat kedveli a legjobban. Gyenge tápanyagtartalmú, 
száraz, köves, meszes talajokon a gyümölcsök minősége leromlik, kicsik, íztelenek és 
kövecsesek lesznek. A körtefa talajigényét erőteljesen befolyásolja az alkalmazott alany. A 
birs alanyon álló fák a talaj tulajdonságaival szemben igényesebbek, mint a vadkörte 
alanyokon állók. Magas mésztartalmú talajokon a birsalanyú fák a gátolt tápanyagfelvétel 
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(elsősorban Fe, de B és Zn is) miatt klorótikus tüneteket mutatnak. A körte pH optimuma: 
6,2–8,2. A körtefák gyökérzete levegőigényes, a talajvíz kedvező szintje vadkörte alanyon 
álló fák esetében 2,5-3 m, míg birs alanyokon állóknál 1,5 m (5). 
 
D.) Az optimális termőhely megválasztása az alma és a körte számára 
A termőhely megválasztásának szempontjai almánál: Az előbbiekben felsorolt optimális 
ökológiai igényeket leginkább kielégítő terület kiválasztására kell törekednünk. Ültetvényeket 
létesíteni azokon a területeken célszerű, ahol az évi középhőmérséklet 9–10 °C, vegetációs 
időben átlagosan 18–19 °C-os hőmérséklet a jellemző. Ahol a vegetációs időszakban a 
csapadék mennyisége nem éri el a 350-550 mm-t ott az alma nyári vízigényét csak kiegészítő 
öntözéssel lehet kielégíteni. Domborzati szempontból legkedvezőbbnek a környezetükből 
kissé kiemelkedő, mérsékelten lejtős (1–2%) területek, dombos vidékeken a déli, délkeleti 
vagy délnyugati fekvések tekinthetők. A mélyfekvésű, fagyzugos területek a virágzáskori 
fagyok miatt kerülendők. A termőhely kiválasztásakor kerülni kell a jégjárta területeket, mert 
a jégvert alma (109. ábra) a friss piacokon eladhatatlan, csak ipari feldolgozásra alkalmas 
(11). 
 

 
109. ábra. A súlyos jégverés következtében a gyümölcsök felületén beszáradt sebek és 

deformációk találhatók (fotó:Simon Gergely) 

 
Azoknál az almafajtáknál, amelyek az úgynevezett kozmopolita csoportba tartoznak (pl. 
Jonathan és Idared) kevésbé kell körültekintően eljárnunk a termőhely megválasztásánál, mert 
ezeket hazánk bármely gyümölcstermesztésre alkalmas területén termeszthetjük. A Red 
Delicious alakkör esetében kerülni kell azokat a termőhelyeket, ahol a tenyészidőszakban 
erőteljesebb lehűlések előfordulhatnak. A Gloster fajtánál kerülni kell a szárazabb 
termőhelyeket, vagy csak egyenletes vízellátást biztosító öntözött körülmények közé 
telepíthető. A ma kedvelt Granny Smith fajta az egyik leghosszabb tenyészidőszak igényű 
almafajta, ezért telepítésekor kerülni kell azokat a területeket, ahol az október közepi-végi 
kora őszi fagyok előfordulása gyakori (2). 
 
A termőhely megválasztásának szempontjai körténél: A fent ismertetett optimális ökológiai 
igényeknek leginkább megfelelő terület kiválasztására kell törekedni. Ültetvényeket létesíteni 
azokon a területeken célszerű, ahol az évi középhőmérséklet 9–10 °C, vegetációs időben 
átlagosan 16–17 °C-os hőmérséklet a jellemző. A nyugat-dunántúli csapadékosabb körte 
termőtáj kivételével (ahol az évi csapadék eléri a 700-800 mm-t) az igényesebb őszi és téli 
érésű körtefajták csak öntözéssel termeszthetők. Ha az öntözés nem biztosítható, akkor a 
fajták megválasztásánál a kevésbé vízigényes nyári, nyárvégi érésű körtékből célszerű 
választani, mert ezek öntözés nélküli körülmények között is jobban teljesítenek. Kerülni kell a 
gyenge tápanyagtartalmú, száraz, köves, erősen meszes talajokat, mert ezeken nem lehet 
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piacos gyümölcsminőséget elérni. A kiegyenlített klímájú enyhe lejtésű domboldalak a 
legmegfelelőbbek a körtetermesztés számára. A fagyzugos, mélyfekvésű, az erős 
napsugárzást és a hőmérsékletet erőteljesen visszaverő homoktalajú, valamint a szeles 
területek a körtetermesztés számára kerülendők. Az almához hasonlóan a jégjárta területek a 
körtetermesztés számára alkalmatlanok (5, 9). 
A nyári érésű körtefajták (Vilmos, Clapp) ökológiai igénye a termőhely megválasztásánál 
viszonylag könnyebben kielégíthető, mert ezek kevésbé érzékenyek a kedvezőtlen termőhelyi 
adottságokra. A nedvességigényesebb őszi és téli érésű körtefajtákat (különösen a Conference 
és a Packham’s Triumph) a nyugat-dunántúli termesztőtáj kivételével csak öntözéssel lehet 
biztonságosan termeszteni. A birs alanyú ültetvények termőhely-megválasztásánál nagy 
figyelmet kell fordítani a talajadottságokra, elsősorban a talaj mésztartalmára, mert a 
meszesebb talajú területeken a nagy a vasklorózis veszélye. A birsalanyú ültetvények 
esetében fontos szempont az öntözhetőség biztosítása is (10, 12). 
 
 
E.) Alanyhasználat 
A korszerű gyümölcstermesztésben már csak vegetatív úton szaporított vírusmentes 
oltványokat telepítenek. Az oltvány legalább két részből tevődik össze, alanyrészből és a 
nemes fajtából. Léteznek három komponensből előállított oltványok is, melyeknek mind az 
alma-, mind a körtetermesztésben szerepük lehet. 
Az alkalmazott alanyokkal kapcsolatos elvárások korábban a „2.2. Technológiai rendszerek, 
művelési rendszerek bemutatása” c. fejezetben kerültek összefoglalásra. Az ott ismertetett 
elvárások közül az alma és a körte alanyaira a következők érvényesek: 

• alkalmazkodjon az ültetvény talajadottságaihoz – különös tekintettel a pH és 
talajvízszint tekintetében, 

• kompatibilis legyen a választott nemes fajtával – elsősorban a körte esetében igaz birs 
alany alkalmazásánál, 

• a fa növekedési tulajdonságaira gyakorolt hatása összhangban legyen a kézi 
betakarítással, tehát kellő méretben törpítse a fát, 

• kedvezően befolyásolja a gyümölcsök tulajdonságait (méret, színeződés, íz- és 
zamatanyagok, tárolhatóság stb.). 

 
E.1.) Az alma alanyhasználata 
Az alma esetében az alanyválasztás lényegesen egyszerűbb feladat, mint a körte esetében. 
Ennek két oka is van: 

• nagy számban állnak rendelkezésre a növekedést kellő mértékben csökkentő alanyok, 
amelyek a hazai talajadottságok között is alkalmazhatók, 

• az alanyok és a nemes fajták között nem merül fel kimutatható kompatibilitási 
probléma. 

A hazai almatermesztésben jelenleg használatban levő alanyok a növekedési erélyük szerint 
három csoportra oszthatók (13, 14): 

• középerős alanyok: MM 106, MM 111, 
• féltörpe: M 26 
• törpe alanyok: M 9 és a különböző országokban előállított klónjai 
• igen törpe (az M 9-nél gyengébb növekedési erélyű) alanyok: M 27, B. 491, J-TE-G, 

B 57-491 
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110. ábra. Az egyes almaalanyok faméretet befolyásoló hatása  
(forrás: Szabó T. In. Inántsy, 2001) 

 
A hazai almatermesztésben az alábbiakban ismertetésre kerülő alanyok terjedtek el a 
gyakorlatban: 

Az MM 106 alanyt East Mallingban Angliában állították elő. Középerős növekedési 
erélyű alany. Minden almát termesztő államban ismerik. A gyökérnyak rothadásnak 
(Phytophtora cactorum) általában ellenáll, de mély fekvésű, csapadékos területeken érzékeny 
a betegségre. A ráoltott fajták korán termőre fordulnak és növekedési erélyük mérsékeltebb, 
mint M 4 alanyon. A fákat a talajban jól rögzítik, támberendezést nem igényelnek. Gyengébb 
talajadottságok mellett is megfelelő növekedést és kondíciót biztosítanak. Az eddigi hazai 
megfigyelések kedvezőek (13, 14). 

Az MM 111 alanyt szintén East Mallingban állították elő. Növekedési erélye az M 4-nél 
általában 10-20 %-kal kisebb. A középerős növekedési erélyű kategóriába tartozik. A ráoltott 
fák korán fordulnak termőre, 3-4 éves kortól rendszeresen nagy terméseket adnak. A nyári 
aszályos időszakot jól átvészeli, a nagyfokú talajnedvességre érzékeny. Jól ellenáll, a 
gyökérgolyvának, a tűzelhalásnak, a lisztharmat közepesen fertőzi. A vértetű nem károsítja 
(13, 14). 

Az M 26 alanyt 1929-ben állították elő Angliában. Gyökérzete törékeny, gyengén rögzíti 
a fát a talajban. Támrendszer szükséges. Növekedési erélye az M 9 és az MM 106 alany 
között van, féltörpe növekedési erélyű. A ráoltott nemes fajták termőképessége jó. Az M9-es 
fajtánál jobban és erőteljesebben gyökeresedik, a kedvezőtlenebb talajadottságokat is jobban 
elviseli, mint az M9-es, és jobb kondíciót biztosít. A ráoltott fajták kb. 30-50 %-kal erősebben 
nőnek, mint az M 9 alanyon állók, ennek megfelelően tenyészterület-igényük is megnő. 
Adaptációs, fagy- és szárazságtűrő képessége jó. Ott is kielégítően fejlődik, ahol az M 9 
alanyú fák sínylődnek. Középkötött, humuszban gazdag, jó levegőzöttségű talajon érzi magát 
a legjobban. Laza homoktalajon csak öntözéssel telepíthető (13, 14). 

Az M 9 (Sárga metzi paradicsom alma) alanyt Franciaországban szelektálták, de a 
szelekciót Angliában folytatták. Az utóbbi évtizedben elsősorban a franciák és hollandok 
folytatták a szelekciót és a vírusmentesítést. Gyökérzete sekélyen helyezkedik el a talajban, 
törékeny, a szárazságra érzékeny. A ráoltott fajták gyümölcse nagyobb, színesebb és korábban 
érik, mint a többi alanyon. A fákat támrendszer mellett kell nevelni. Gyenge növekedési 
erélye miatt hektáronként 5000 fa is ültethető (13, 14). 
Ma már a világ különböző országaiban az M 9-es különböző klónjait nemesítették, amelyek 
némely paraméterben eltérhetnek az alapfajtától. A M 9-es jelentősebb klónjai az 
39.táblázatban kerülnek ismertetésre, mivel a jelenlegi szaporító- és ültetési anyag 
forgalmazás révén ezek is megjelenhetnek az újabb telepítésekben (16). 



 260 

 

39. táblázat. Az M 9 jelentősebb klónjai (forrás: Hrotkó, 1999) 

Ország, intézmény A klón jele 
Anglia, East Malling M.9 a 
East Malling,  
Long Ashton 

M.9 EMLA 

Hollandia,  
NAKB 

M.9 T337 

Hollandia,  
NAKB 

M.9 T338,  
T339, T340 

Hollandia, 
Fleuren faiskola 

Fleuren 56 

Hollandia, 
Fleuren faiskola 

Fleuren 59 

Franciaország, INRA M.9 INFEL 
Franciaország, INRA Pajam 1 (lancep) 
Franciaország, INRA Pajam 2 (cepiland) 
Belgium Nicolai faiskola KL 19 
Belgium Nicolai faiskola KL 29 
Németország, Burgmer 
faiskola és Klein Altendorf 

M.9 Burgmer 984 

Németország, Burgmer 
faiskola és Klein Altendorf 

M.9 Burgmer 751 

Németország, Burgmer 
faiskola és Klein Altendorf 

M.9 Burgmer 719 

 
Fontos szabály, hogy a spur növekedési típusba sorolható almafajtákat nem szabad 
középerősnél gyengébb növekedési erélyű alanyokon telepíteni, ellenkező esetben a túl 
gyenge növekedés és a fokozott terméshozás miatt néhány év alatt a fa kondíciója leromlik, 
súlyosabb esetekben el is pusztulhat. 
 
E.2.) A körte alanyhasználata 
A körte alanyválasztása nehezebb feladat, mint az almáé. Ennek több oka is van: 

• kisebb számban állnak rendelkezésre törpítő hatású alanyok, mint az alma esetében, 
• a könnyebben elérhető törpítő hatású birs alanyok alkalmazása a nyugat-dunántúli 

termőtáj kivételével a talajadottságok miatt nem ajánlható, 
• a hazai talajadottságok között is alkalmazható OHxF alanyok nehezen elérhetők a 

hazai faiskolákban, itthon nem szaporítják ezeket, csak külföldről hozzák be, 
• bizonyos alany- és nemes kombinációk esetén kompatibilitási problémák lépnek fel. 

 
A körte általánosan használt alanyai a vadkörte magonc és a birs különböző klónjai. A kettő 
közül a vadkörte magonc a legszélesebb körben használt alany, de főleg külföldön nő a birs 
alany használatának aránya. 
 
A vadkörte alany jó alkalmazkodó képességű, a legtöbb nemes körtefajtával kompatibilis, a 
ráoltott nemes gyorsan és erőteljesen fejlődik. Alkalmazásának hátránya, a késői termőre 
fordulás és a nagyobb faméret. 
A birs alanyokon fejlődő nemes gyengébb növekedésű, korábban termőre fordul és korábban 
érő színesebb gyümölcsöket terem. Hátránya, hogy sok fajtával összeférhetetlen és a 
talajadottságokkal (pH- mésztartalom; talajnedvesség, tápanyagállapot) szemben igényesebb. 
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(13) A körte (P. communis) fajtáit a birssel való együttélés jellege alapján a következő 
csoportokba sorolhatók (12): 

• Birsen nem nevelhető: a hazai körtetermesztés két igen fontos árufajtája a ’Bosc 
kobak’ és a ’Clapp kedveltje’. 

• Birsen igen gyengén fejlődik. Birsen (elsősorban erősebb növekedésű típusain) csak 
öntözött, mészben szegény talajú nagy tőszámú intenzív ültetvényekben telepíthetők: 
pl. ’Vilmos’, ’Packham’s Triumph’, ’Conference’, ’Concorde’, ’Fétel apát’, ’Dr. 
Guyot Gyula’, ’Avranchesi jó Lujza’, ’Aromata de Bistrica’ és a ’Honeysweet’. 

• Birssel jó az affinitása, de vadkörte-magonc alanyon is kisméretű fát nevel. A 
birsalany használata meggondolandó, legfeljebb a nagyobb növekedési erélyű 
változatai jönnek számításba, a birs és a körte számára egyaránt kiváló termőhelyen: 
pl. ’Nemes Krasszán’, ’Giffard vajkörte’ és a ’Republica’. 

• Birssel igen jó az együttélés és azon is megfelelő méretű fát nevel: pl. ’Hardy 
vajkörte’, ’Hardenpont téli vajkörte’, ’Tongre’, ’General Leclerc’, ’Serres Olivér’ és a 
’Téli esperes’. 

A hazai tapasztalatok azt mutatják, hogy nem érdemes a kommersz hazai szaporítású birs 
alanyokat választani, sokkal célravezetőbb a külföldi tapasztalatok alapján pozitívan értékelt 
változatok használata (15): 

• Angers-i birsek: A jelű klón, Sydo (C-16 L/2 klón), Adams (C-332 klón) 
• C birsek: C-132, EMLA C 
• Egyéb birsek: Provance BA-29, EM (C/84, 193/16), CTS-212. 

A birs alanyok és a nemes fajták közötti összeférhetetlenség közbeoltással oldható meg. A 
közbeoltásra olyan körtefajták alkalmasak, amelyek jó összeférnek a birs alanyokkal. A hazai 
gyakorlatban közbeoltott körtefajtaként a ’Hardy vajkörte” terjedt el. 
OHxF (Old Home x Farmingdale) hibrid sorozat is ajánlható, főleg az intenzívebb 
körteültetvények számára. OHxF 51 és OHxF 31 alanyokat jó télállás, mész és szárazságtűrés 
jellemzi, ezért hazai körülmények között kifejezetten ajánlottak. A magyar fajtahasználat 
nemes fajtáival szemben jó a kompatibilitásuk, a fák növekedését a birshez hasonlóan 
mérséklik (13, 14, 15). 
 
F.) Fajtahasználat 
A fajták megválasztásánál szereplő szempontokat, a fajtatársítást és a fontosabb alma- és 
körtefajták rövid ismertetését a „1.3. Alma” és az „1.4. Körte” című fejezetben lehet 
megtalálni. 
 
G.) Termesztési mód, művelési rendszer: 
G.1.) Az almatermésűek termesztési módszerei 
Az almatermésűek hagyományos nagyüzemi termesztési módszere. Az almatermésűek 
iparszerű termesztése a II. Világháború után indult robbanásszerű fejlődésnek. Nagyot 
változott a termesztési szemlélet, a tervszerű termelés került bevezetésre. A 
termesztéstechnológia hozam centrikussá vált. Ennek érdekében növelték a kijuttatott 
műtrágyák és növényvédő szerek mennyiségét. Ebben az időszakban az ökológiai szempontok 
háttérbe szorultak.  
Az almatermésűek integrált termesztési módszere. Európában a ’80-as években kezdte meg a 
térhódítását. A környezetkímélő, környezettudatos termesztéstechnológiák alkalmazásán 
keresztül közel azonos mértékben veszi figyelembe az ökológiai és az ökonómiai célokat. Ez 
a termesztési módszer először az almatermésűeknél került kidolgozásra a ’90-es években. Ma 
az integrált termesztési technológiák szigorú szabályok (IOBC/WPRS, ISHS, EU előírások) 
által zárt termesztési-növényvédelmi technológiai rendszerekként működnek. Az irányelvek 
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és kritériumok betartását a termesztés-betakarítás, a feldolgozás-tárolás és az értékesítés-
kereskedelem teljes folyamatában dokumentálni kell, és ez folyamatosan ellenőrzésre is kerül. 
Az integrált termesztés eredménye az integrált termék (Integrated Product, IP) amely 
garantáltan egészséges, káros vegyszermaradványoktól mentes, amely kritériumok ma az 
almatermésűek gyümölcsének az eladhatóságát, piacon maradását biztosítják. 
Az almatermésűek bio-termesztése. Bio-gyümölcstermesztés szabályai tiltják a 
természetidegen anyagok, vegyszerek, eljárások alkalmazását a termesztés-betakarítás–
tárolás-feldolgozás-értékesítés teljes folyamatában. Az almatermésűek bio-termesztését 
megkönnyíti, hogy az ide sorolható fajok esetében a rezisztens és toleráns fajták köre 
szélesebb, mint más gyümölcsfajok esetében, sőt a természetes ellenségekkel történő 
védekezés az almatermésűek esetében részletesebben kidolgozott, mint más 
gyümölcsfajoknál. 
 
G.2.a.) Az alma művelési rendszerei, koronaformák 
Az almatermesztésben a fajták és az alanyok mellett a művelési rendszerek és a koronaformák 
nagymértékű fejlődése következett be. A II. világháborút követő időszakban (’50-es évek) a 
nagy tenyészterületigényű, hagyományos kombinált koronaformák (111. ábra) terjedtek el 
(16). Az ilyen koronaformájú almafák magas törzzsel rendelkeztek, az alkalmazott magonc 
vagy M4-es alanyokon későn fordultak termőre, és alacsony volt a minőségi gyümölcsök 
arány. A jellemző paramétereket a 40. táblázat ismereti. 
 

 

111. ábra. Az alma hagyományos kombinált koronaformája  
(fotó: Papp János) 

 

40. táblázat. Az almatermesztésben alkalmazott főbb koronaformák  
(Sipos Béla Zoltán, 2003 nyomán) 

Koronaforma Törzsmagasság 
(cm) 

Famagasság (m) Korona 
átmérő (m) 

Korona 
alapvetülete (m2) 

Sor- és 
tőtávolság (m) 

Kombinált 80-120 5-8 5-6 Kör 6-10 x 5-8 
Termőkaros 
orsó 

50-60 3,5-4 3-4 Kör 6-7,5 x 4-4,5 

Szabadorsó 50-60 3,5-4 3-4 Kör 3-4 x 2-3 
Karcsú orsó 50-60 2-2,5 1,2-2 Kör 3,5-4 x 1,2-1,5 
Szuperorsó 40-60 2-2,5 0,8-1 Kör 3-3,5 x 0,6-0,8 
Füzérorsó 40-60 2-2,5 0,4-0,6 Kör 3-3,2 x 0,4-0,6 
Ferdekarú 
sövény 

40-60 3-3,5 2,5-4 Téglalap 4-5 x 2-3 

 
A ’60-as évek jellemző alma koronaformája a termőkaros orsó volt (112. ábra), amelynek 
kifejlesztése Fejes Sándor nevéhez fűződik. A vázágak vízszintesre történő lekötözésével a 
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kombinált koronaformához képest a termőrefordulás gyorsabb volt és ugyanolyan alanyok 
alkalmazása mellett a növekedés is mérsékelt volt. Jellemző paramétereket a 6. táblázat 
tartalmazza. 
 

 

112. ábra. Alma termőkaros orsó koronaforma  
(fotó: Sipos Béla Zoltán) 

 
A ’70-es években a szabadorsó terjedt el a hazai almáskertekben. Szerkezetében a termőkaros 
orsóhoz hasonló, de itt nem csak lekötözéssel, hanem hajlító hatású metszések (szabolcsi 
metszés, felsőrügyes metszés) révén állították be a vázágak szögállását. Jellemző alanya a 
közepes növekedési erélyű MM 106-os, melynek köszönhetően a térállás szűkíthető volt, és a 
termőre fordulás még korábbi lett (16). Jellemző paramétereket a 6. táblázat tartalmazza. 
 

 

113. ábra. Az alma szabad orsó koronaformája (fotó: Simon Gergely) 

 
A karcsú orsó a ’80-as évektől terjedt el a hazai almatermesztésben. Az alkalmazott alanyok a 
talajadottságoktól és a nemes fajta növekedési erélyétől függően középerős MM 106, féltörpe 
M 26-os és a legjellemzőbb a törpenövekedésű M 9-es alany. A ’80-as évektől a 2000-es 
évekig a klasszikus stabil, erős fix 3 vázkarral rendelkező karcsú orsókat alakították ki. A 
későbbi időszakban a vázkarok és a termőgallyak közötti vastagságbeli különbség megszűnt 
és a vázkarok, mint fix termőgallyak megmaradnak a koronán belül (114. ábra). A karcsú 
orsó koronaforma a telepítést követő 3-4 évre már termőre fordul, és azt követően 
rendszeresen nagy terméshozamok kinevelésére képes amellett, hogy az első osztályú 
gyümölcsök aránya eléri a 85-95%-ot. A karcsú orsó koronaforma egyedi, vagy huzalos 
támrendszer mellett alakítható ki (115. ábra). A korona fenntartása, metszése és a szüret is 
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kellő hatékonysággal folytatható. A karcsú orsó ültetvények várható élettartama 15-20 évre 
tehető, ami a mai igényeknek megfelelő. Jellemző paramétereket a 6. táblázat tartalmazza. 
 

 

114. ábra. Alma karcsú orsó koronaforma (fotó: Simon Gergely) 

 

 

115. ábra. Az alma karcsú orsó egyedi és huzalos támberendezés mellett.  
(forrás: Sipos, 2003.) 

 
A szuperintenzív almaültetvények koronaformái a szuperorsó (116. ábra) és a füzérorsó, 
amelyeknél a tőszám nagymérvű növelésével, az egyedi faméret csökkentésével kívánják 
elérni a magas hozamokat és a könnyű kezelhetőséget (16). Ezek a koronaformák csak a 
kifejezetten optimális termőhelyeken, intenzív termesztéstechnológiák mellett igen törpe 
alanyokon kerülnek kialakításra. A központi tengelyen vastagabb termőgallyak nem, csak 1-2 
éves termőrészek találhatók. Hazai terjedésüket az igen magas beruházási igényük is 
hátráltatja, mivel csak támrendszerrel, fix öntöző és tápoldatozó rendszerrel, valamint jégvédő 
hálótakarással érdemes telepíteni. Jellemző paramétereket a 6. táblázat tartalmazza. 
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116. ábra. Alma egysoros szuperorsó koronaforma  
(fotó: Sipos Béla Zoltán és Papp János) 

 
Az alma sövény koronaformái (Haag sövény, Hungária sövény, Palmetta, ferdekarú sövény) a 
’60-as ’70-es években játszottak szerepet az üzemi almatermesztésben. Mára az orsókoronák 
egyeduralkodóvá váltak. Néhány üzemben még megtalálható a ferdekarú sövény (117. ábra), 
melynek jellemző paramétereit a 6. táblázat ismerteti. 
 

 

117. ábra. Az alma ferdekarú sövény koronaformája (fotó: Sipos Béla Zoltán) 

 
A hazai almatermesztésben újabb trendek jelentkeznek a koronaformák kialakításával és 
fenntartásával kapcsolatban.  
Egyes termesztők véleménye szerint (17) öntözött körülmények között, erősebb növekedési 
erélyű – elsősorban triploid fajták esetében (Jonagold klónok, Mutsu), de más fajtáknál is – az 
M 9-es alanyú karcsú orsó almafák túlságosan erőteljesen nőnek, és ez az erőteljesebb 
növekedési hajlam a fák csúcsi részén vezetődik le, a képződött nagyszámú hajtásokkal 
árnyékolva a terméshozás szempontjából lényeges alsóbb koronarészeket. Ezt kiküszöbölendő 
a támberendezést 1-1,2 m-rel magasítva magasabbra nevelik a fa sudarát, amelyen megfelelő 
távolságban termőrészeket, termőalapokat nevelnek ki. Ezzel a fa vegetatív-generatív 
folyamatainak egyensúlya helyreállítható. 
Hasonló okokra vezethető vissza az úgynevezett „bibaum” koronaforma bevezetése, amely 
esetében egy M 9-es alany két oldalára szemeznek és mindkettőből egy-egy intenzívebb 
karcsú orsó koronaformát alakítanak ki. Mivel a fa két része azonos gyökérzettel rendelkezik, 
ezért a fák mérete mérséklődik. A kedvező külföldi tapasztalatok alapján a hazai 
almatermesztők is fokozott érdeklődést mutatnak a „bibaum” koronaforma iránt. 
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118. ábra. „Bibaum” koronaforma Olaszországban  
(forrás: www.iraosta.it) 

 
G.2.b.) A körte művelési rendszerei, koronaformák 
A körte az almánál erősebb növekedési erélyű, nagyobb fát nevelő gyümölcsfaj. Az 
almatermesztésben alkalmazott koronaformák közül néhány a körte esetében is kialakítható, 
de a fák méretparaméterei az almához viszonyítva nagyobbak.  
A kombinált korona a körtetermesztésben a 60-as évek második feléig a jellemző 
koronaforma volt, amelyet vadkörte alanyokon alakítottak ki. A házi kertekben még ma is sok 
helyen kombinált koronát alakítanak ki az erősebb növekedésű körtefák esetében. 
A ’70-es évek óta és jelenleg is a szabadorsó a hazai körtetermesztés jellemző üzemi 
koronaformája (16). Méretei alapján ma már túlhaladott, a 4-5 m magas koronából a 
gyümölcsök kézi szürete alacsonyabb hatékonysággal történik, és a körte levélbolha elleni 
növényvédelemi beavatkozások hatásossága is limitált.  
A vezető körtetermesztő országokban a ’90-es évektől a karcsú orsó (119. ábra) majd a 2000-
es években ennek a továbbfejlesztett változatai (120. ábra) terjedtek el. A karcsú orsó 
kialakítása körténél - a kompatibilitási viszonyok és a termőhely ökológiai adottságainak 
figyelembevételével - növekedést mérséklő birs vagy OHxF alanyokon lehetséges. 
A körte koronaformák jellemző paramétereit a 7. táblázat ismerteti. 
 

 

119. ábra. A körte karcsú orsó koronaformája Olaszországban (fotó: Simon Gergely) 
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120. ábra. Jégvédő hálóval takart V-alakban kiterített karcsú orsó koronaformájú 
körteültetvény Olaszországban (fotó: Simon Gergely) 

 
Az almához hasonlóan a körténél is kialakítható a „bibaum” koronaforma. Erre vonatkozólag 
igen pozitív külföldi tapasztalatok állnak rendelkezésre. A koronaforma hazai körtésekbe 
történő adaptációja jelenleg folyik (121. ábra). 

 

121. ábra. „Bibaum” koronaformára alakított, birs alanyon álló Hardy vajkörtével 
közbeoltott fiatal körteültetvény (fotó: Simon Gergely) 

 

41. táblázat. A körtetermesztésben alkalmazott főbb koronaformák  
(Sipos Béla Zoltán, 2003 nyomán) 

Koronaforma Törzsmagasság 
(cm) 

Famagasság (m) Korona 
átmérő (m) 

Korona 
alapvetülete (m2) 

Sor- és 
tőtávolság (m) 

Kombinált 80-120 5-8 6-8 Kör 7-10 x 5-7 
Szabadorsó 60-70 4-5 3-5 Kör 6-7 x 3-4,5 
Karcsú orsó 40-60 2,5-3 2-3 Kör 4-5 x 2-2,5 
 
 

Termő alma- és körteültetvények termesztéstechnológiája 
 

H.) Termőfelület- és termésszabályozás 
A metszés időpontja. A termő alma- és körtefák metszésének hagyományos időszaka a tél 
második fele. A tél végi metszés kihajtás és növekedésserkentő hatású, a vegetatív-generatív 
egyensúlyt vegetatív irányba billenti. A fás metszés kihajtásra gyakorolt hatásának előnyeit 
akkor használhatjuk ki, ha a koronán belül a hajtások számát szeretnénk növelni, vagy a 
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regenerációs folyamatokat kívánjuk erősíteni. A korszerű gyümölcstermesztésben, a nyugalmi 
időpontban végzett metszési beavatkozások mellet egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a zölden, 
vegetációs időszakban elvégzett metszési munkák. Az almatermésűek esetében a kihajtástól a 
lombhullásig folyamatosan végezhetők a metszési, illetve a metszést kiegészítő munkák. A 
leggyakrabban zölden végzett metszési beavatkozások a következők (8, 18, 19): 

• kihajtás előtt a csúcshajtás dominanciájának és az alatta képződő hajtások kedvező 
szögállásának biztosítására a csúcs- vagy végálló rügy alatti 3-4 rügy ledörzsölése, 

• rügypattanáskor a rügyek kihajtásának figyelembevételével egy késleltetett fás 
metszés végezhető el, 

• a felesleges hajtások egérfüles állapotban is lepattinthatók, 
• hajtásválogatás (ritkítás) és visszametszés (elágaztatás) 10-15 cm-es 

hajtáshosszúságnál, 
• júliusi zöldmetszés a hajtások csúcsrügyben történő  záródása után, kedvező 

fényviszonyokat teremt a termőrügy differenciálódáshoz és a fán levő gyümölcsök 
kedvező színeződéséhez, 

• augusztus végi zölden végzett félfás metszéssel csaknem készre metszhetőek a fák, 
ügyelve arra, hogy a gyümölcsritkításkor meghagyott azévi gyümölcsök ne sérüljenek, 
illetve hirtelen ne kerüljenek erős napfénynek kitett helyre, mert ez perzselődéshez 
vezethet. 

 
A zölden végzett metszési beavatkozásokkal kapcsolatban arra kell nagyon figyelni, hogy az 
optimális levél-gyümölcs arányhoz képest nagyobb mértékű zöldfelület eltávolítás ne 
történjen, mert az a termésmennyiség és a minőség rovására megy. Egyre szélesebb körben 
alkalmazzák az almatermésűeknél a hajtásletépést (122. ábra), amely a tépés helyén gyengíti 
a kihajtás mértékét, az alsóbb részeken pedig fokozza azt. Ennek élettanilag az az oka, hogy a 
hajtás alapján található és normál esetben kihajtó alapi rügyeket a hajtással együtt eltávolítjuk 
– ez eredményezi a kihajtásgyengítést. A központi tengely szállítószövet rendszeréből a hajtás 
egy kis részt kiszakít így az auxinok alapi irányba történő szállítása egy időre gátolt, amely az 
alsóbb részek alvó és rejtett rügyeinek kihajtását eredményezi. 
 

 

122. ábra. Az almánál zölden alkalmazott hajtásletépés (fotó: Sipos Béla Zoltán) 

 
A metszés módja. A termőkorú alma- és körtefák esetében kerülendők a visszametszések, 
ugyanis ezek a kialakult termőegyensúlyból a vegetatív állapot felé mozdítják el a fákat. 
Termő ültetvényben almatermésűeknél a ritkító metszés igen jól alkalmazható. 
 
Az almánál az üzemi gyümölcstermesztésben a legáltalánosabb koronaforma a karcsú orsó. A 
karcsú orsó koronaforma termőkori fenntartó metszésénél két igen fontos feladat van: 
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• a sudár dominanciájának a biztosítása, 
• a sudáron és a vázkarokon képződő termőrészek megújítása. 

A karcsú orsó koronaformánál a vázkarokat a fa élete során mindvégig megtartjuk, a sudáron 
a vázkarok felett továbbiakban a 3-4 éves korú termőgallyak csonkra történő eltávolításával 
váltogatjuk a termőalapokat (123. ábra). A karcsú orsó fáknál a Zahn szabályok (20) betartása 
feltétlenül szükséges a fa egyensúlyi viszonyainak fenntartása érdekében: 

• A központi tengely vastagsága nem haladhatja meg a törzsvastagság 2/3-át; 
• Az oldalelágazás nem lehet vastagabb, mint a hozzá tartozó központi tengely 

vastagságának fele, 2/3-a; 
• Az egymás felett elhelyezkedő oldalelágazások közül a felső helyzetű nem nyúlhat túl 

az alsó hosszának 2/3-án. 
• A vázágak, vázkarok hossza nem haladhatja meg a sudár hosszának 2/3-át. 

 

 

123. ábra. Alma ággyűrűre történő visszametszése és az  
ágyűrű rejtett rügyének a kihajtása (fotó: Simon Gergely) 

 
Szabad orsó koronaforma esetén a sudár és vázágak vezérének dominanciáját illetve a fa 
piramidális alakját tartsuk meg mindvégig, ami a konkurensek eltávolításával, azaz a sudár 
illetve a vázágak kihegyezésével valósítható meg. A vázágak 30-45°-os szögállását is őrizzük 
meg a fenntartó metszés folyamán a felsőrügyes, vagy a késleltetett szektoriális kettős 
metszési eljárások alkalmazásával. A vázágakon az oldalelágazásokra vonatkozóan is tartsuk 
be a „Zahn szabályokat” és ennek figyelembevételével kell elvégezni a fenntartó metszést (8). 
 
A szuperorsó esetén a termőkori metszés gyorsan és könnyedén végrehajtható, a fák nem 
magasabbak 1,8-2 m-nél így a munka földön állva, kézi metszőolló alkalmazásával 
elvégezhető. Az esetlegesen túlerősödő termőgallyak eltávolítása visszametszése és a 
termőrészek megifjítása a feladat. 
 
A termőkori fenntartó metszéskor a sebkezelés a legfontosabb metszést kiegészítő eljárás, 
ilyenkor a roncsolt sebek széleit éles késsel, kacorral simára kell vágni a gyorsabb és jobb 
kalluszosodás végett (124. ábra), a sebfelületeket pedig sebkezelő anyagokkal lezárni. 
Termőkorban a felkopaszodás mértékét figyelembe véve a kihajtás serkentése is fontos feladat 
lehet, amely hajtáscsavarással, rügyfeletti bemetszéssel gyűrűzéssel érhető el.  
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124. ábra. Megfelelően sebkezelt, kellő mértékben gyógyuló metszési sebfelületek  
(fotó: Simon Gergely) 

 
A „2.2. Technológiai rendszerek, művelési rendszerek bemutatása” című fejezetben a 
vegyszeres növekedésszabályozás rövid ismertetésre került, az ott ismertetett hormonhatású 
szerek és alkalmazási lehetőségek az alma és a körte esetében is érvényesek. 
A termőegyensúly fenntartásában, a piacos gyümölcsméret elérésében, az alternancia 
kiküszöbölésében a metszés mellett a gyümölcsritkításnak is kiemelkedő szerepe van. A 
júniusi gyümölcshullás után két vagy több menetben is elvégezhető (21). A fejlett 
almatermesztéssel rendelkező országokban az első ritkítást vegyszeresen végzik, majd ezt 
követően a kézzel állítják be a fán megmaradó végleges gyümölcsszámot. Ezt az eljárást 
nevezik kombinált (vegyszeres és kézi) gyümölcsritkításnak. Szüret előtti fán végzett 
előválogatás egyrészt gyorsítja a szüreti munkát, másrészt segíti a fák téli felkészülését a 
felesleges terhelés megszüntetésével. Az almatermésűeknél a hazai gyakorlatban legtöbben a 
költségesebb, de pontosabb kézi gyümölcsritkítást alkalmazzák. 
Ennek két változata is ismert: 

• a hagyományos elv szerint a bogernyőből középen elsőként fakadó virágból kötődött 
király gyümölcsöt hagyják meg (125. ábra), mert ennek a mérete a legnagyobb, és 
még a virágzat egy másik jól fejlett gyümölcsét is meghagyják a közepes 
gyümölcsméretű fajtáknál, 

• egy újabb vélemény szerint a „király gyümölcs” erős tápanyagvonzó centrum lévén 
tápanyagokkal szuperoptimálisan ellátott, így nagyméretű sejteket, laza állományú 
szöveteket fejleszt, melyek a tároláskori élettani betegségek megjelenésére 
fogékonyabbak. 

 

125. ábra. A hagyományos kézi gyümölcsritkítás elve almánál: a legfejlettebb, középső 
helyzetű ún. „király gyümölcs” meghagyásával (forrás: internet) 
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A vegyszeres gyümölcsritkítás lényegesen olcsóbb, mint a kézi gyümölcsritkítás. Erre a célra 
elsősorban hormonhatású, vagy perzselő hatású vegyszereket alkalmaznak (22). A kijuttatás 
időpontja (kötődéshez, vagy a gyümölcs méretéhez viszonyítva), a vegyszer koncentrációja 
nagyon pontos technológiai fegyelmet igényel. A leggyakrabban auxin-, gibberellin-, 
citokinin-, és etiléntartalmú (Ethrell, Ethephon) vegyületeket használnak fel gyümölcsritkítási 
céllal. Ma leginkább az alma esetében kidolgozott a vegyszeres gyümölcsritkítás 
technológiája. 
 
A vegyszeres kezeléseken belül egy speciális csoportot képviselnek az áruértéket növelő 
vegyszeres kezelések (23). Mindezeket elsősorban olyan áruértéket meghatározó 
gyümölcstulajdonságok befolyásolására használják, mint a gyümölcsök mérete, színeződése, a 
fajtára jellemző alak és hibátlan külső megjelenés. 
A gyakorlatban elterjedt a ’Golden Delicious’ fajta esetében a gyümölcsök felületén 
megjelenő parásodás mérséklése. Erre több vegyszert is alkalmazhatnak: fungicidként is 
használt nedvesíthető kén; az 1-naftilecetsav+naflilacetanid kombinációja; a 2,4,5-triklór-
femoxi-propionsav; az aluminium-oxid finom diszperziója. A gyakorlatban leggyakrabban 
mégsem ezeket a szereket alkalmazzák, hanem a természetben is előforduló gibberellineket 
(GA4+7).  
Ugyancsak a gibberellin alkalmazható a gyümölcsök alakjának javítására. Hazai 
tapasztalatok alapján a Phil-Gold (1% gibberellinsav hatóanyag) nevű készítmény 
használható fel erre a célra. Az alkalmazási technológia során két alkalommal 10ppm-es 
koncentrációban juttatják ki: 

• alma esetében először akkor, amikor a középső virág kinyílt, 
• másodszor pedig a középső virágok sziromhullásakor. 

A fenti kezeléssel a fajtajellegnek megfelelően megnyúlt gyümölcsök aránya növelhető, 
amely a frissfogyasztási piacokon könnyebben és magasabb áron értékesíthetők. 
 
I.) Talajművelés, tápanyag-ellátás, öntözés 
I.1.) Talajművelés 
Az alma- és a körtefák gyökérzete a minimális talajművelésben (minimum tillage) részesített 
talajokban fejlődik legoptimálisabban. Az intenzív termesztéstechnológiák következtében a 
sorközök talaja a gépi munkák és a fitotechnika által nagyon igénybe van véve, sok esetben 
tömörödik és levegőtlenné válik. Ezért az intenzív ültetvényekben mindenképpen szükséges a 
sorközök talajművelése. 
A sorközök művelésére korábban, a hagyományos nagyüzemi árutermelő gyümölcsösökben 
az ugaros talajművelési rendszert alkalmazták, melyben a mechanikai talajművelés különböző 
módszereit valósították meg. 
Az integrált termesztéstechnológiára való áttéréssel a sorközöket takarásban részesítik. A 
leggyakrabban sorközi talajtakaró növényeket alkalmaznak, amely lehet vetett fű, vagy a 
természetes gyomflóra meghagyva és kaszálva. Az állandó kaszálás következtében a 
gyomvegetáció fűféléiből összefüggő és megújuló növénytakaró alakul ki, amely jól tűri a 
gyakori rövidre vágást, és jól elviseli a nyári száraz periódusokat. A fűtakaró magassága a 10-
12 cm-t ne haladja meg. A csapadékviszonyoktól függően a kaszálások száma 6-8. A 
növénnyel takart sorközök esetében is 3-4 évente ősszel egy 60-70 cm-es mélységben végzett 
altalajlazítást célszerű elvégezni (24). 
A  f a s á v o k  t a l a j á n a k  á p o l á s a  k ü l ö n b ö z ő  m ó d o k o n  o l d h a t ó  m e g :  

•   a  l e g g y a k r a b b a n  m e c h a n i k a i l a g  o l d a l a z ó  e s z k ö z ö k k e l  
( o l d a l a z ó  t á r c s a  é s  o l d a l a z ó  t a l a j m a r ó )  v é g e z h e tő  e l  a  
t a l a j műv e l é s  é s  a  g y o m i r t á s  ( 1 9 .  á b r a ) ,  
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•  a  f a c s í k  t a l a j a  i s  t a k a r h a t ó  1 0 - 1 5  c m  v a s t a g s á g b a n ,  6 0 - 1 0 0  c m  
s z é l e s s é g b e n ,  s z a l m á v a l ,  m u l c c s a l ,  f e k e t e  f ó l i á v a ,  k o m p o s z t t a l ,  
é r e t t  s z e r v e s  t r á g y á v a l  v a g y  f a k é r e g g e l ,  a m e l y e k  a  
t a l a j á r n y é k o l á s a  r é v é n  k e d v e z ő  f e l t é t e l e k e t  b i z t o s í t a n a k  a  
g y ö k é r z e t  f e j l őd é s é n e k ,  

•  a  f a c s í k o k  g y o m m e n t e s e n  t a r t á s á n a k  l e g e g y s z e rűb b  m ó d j a  a  
g y o m i r t ó s z e r e k  ( h e r b i c i d e k )  a l k a l m a z á s a  ( 2 0 .  é s  2 1 .  á b r a ) .  

 

 

126. ábra. Az almatermésűeknél leggyakrabban alkalmazott talajművelési rendszer 
mechanikai gyomirtás a facsíkban, takarónövény alkalmazása a sorközben.  

(fotó: Simon Gergely 

 

 

127. ábra. Füvesített sorközű és vegyszeresen gyomirtott facsíkú körteültetvény 
(fotó: Papp János) 
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128. ábra. Tavasszal alma ültetvényben végzet vegyszeres gyomirtás  
(fotó: Simon Gergely) 

 
Az almatermésű gyümölcsfajok esetében az integrált ültetvényekben elsősorban a lombozaton 
keresztül ható, perzselő hatású gyomirtószerek alkalmazását részesítik előnyben. A 
gyökérherbicidek alkalmazására a már mélyebben begyökeresedett ültetvények esetében van 
lehetőség. 
 
I.2.) Tápanyagigény, tápanyag-gazdálkodás 

Az alma- és körteültetvények hosszantartó kedvező makroelem-ellátottságát (P, K, Ca és Mg) 
a telepítést megelőző feltöltő trágyázással biztosítjuk.  
Az ugaros talajművelési rendszerrel fenntartott ültetvényekben korábban a termőévekben is a 
tápanyag-gazdálkodás alapját a 2-3 évente bedolgozott 20-30 t/ha szervestrágyák, valamint az 
évente kijuttatott és a sorközök talajába bedolgozott műtrágyák képezték (25). 
Az integrált termesztéstechnológiát alkalmazó füvesített sorközű alma és körteültetvényekben 
a szervestrágyát, valamint a műtrágyákat is célzottan a fák alatti sávra kijuttatjuk ki. A 
tápanyagszükséglet megállapításakor termő ültetvényekben a tápanyag kivonási értékeket 
alapul véve 1 tonna alma és körte előállításához átlagosan szükséges tápanyagmennyiség 
hektáronként 1,5kg N, 0,5kg P2O5 és 2kg K2O (26). 
A korszerű termesztéstechnológiát alkalmazó ültetvényekben a tápanyagdózisok 
meghatározását a háromévente elvégzett talajvizsgálatok eredményeire, valamint az évente 
elvégzett levélanalízis eredményekre alapozzák (27). 
 

42. Táblázat. Az almaültetvények tápanyag-ellátottságát jelző levélanalízis-értékek  
(forrás: Papp, 1997) 

Tápanyag-ellátottság  
hiányos alacsony kedvező magas túlzott 

N (%) 1,7 alatt 1,3-2,0 2,1-2,3 2,6-2,3 2,3 felett 
P (%) 0,09 alatt 0,10-0,11 0,12-0,13 0,19-0,20 0,20 felett 
K (%) 1,0 alatt 1,0-1,1 1,2-1,6 1,7-1,3 0,9 felett 
Ca (%) 0,8 alatt 0,8-1,0 1,5-1,8 1,3-2,2 - 
Mg (%) 0,15 alatt 0,15-0,25 0,25-0,40 0,40-0,50 0,5 felett 
Fe (ppm) 30 alatt 40-100 100-300 300-400 400 felett 
Mn (ppm) 25 alatt 25-40 40-150 00-300 400 felett 
B (ppm) 15-20 20-25 25-50 50 felett - 
Zn (ppm) 15 alatt 15-25 25-50 50 felett - 
Cu (ppm) - 5 alatt 5-20 20 felett - 

 

43. Táblázat. A körte ültetvényekben elérendő levélanalízis –értékek  
(forrás: Martin Prével et. al.1984 / 28.) 

Tápanyag-ellátottság  
Fiatal 

ültetvény 
Termő 

ültetvény 
N (%) 2,55-2,66 2,53-2,62 
P (%) 0,14-0,15 0,15-0,15 
K (%) 1,35-1,46 1,31-1,41 
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Ca (%) 1,42-1,51 1,44-1,52 
Mg (%) 0,33-0,35 0,32-0,34 
Fe (ppm) 94-106 86-95 
Mn (ppm) 58-81 81-100 
B (ppm) 28-30 27-30 
Zn (ppm) 27-40 24-26 
Cu (ppm) 12-13 12-14 

 
A körténél a makroelemek közül a nitrogén túladagolását kerülni kell, mert amellett, hogy 
fokozza a fák vegetatív hajlamát igen erőteljesen megnöveli a fákon a körte levélbolha 
fertőzés mértékét (21). 
 
Az alma estében a gyümölcsök kalcium ellátottsága kardinális kérdés. Hiányos 
kalciumellátottság következtében fellépő fiziológiai és tárolási betegségek elsősorban kis 
humusztartalmú, savanyú homoktalajokon, illetve eredetileg is káliumban és magnéziumban 
gazdag talajokon fordulnak elő. Az almagyümölcsök Ca-tartalmának javítását elősegítheti 
(25): 

� mérsékelt hajtásnövekedés – kerülni kell az erőteljes vagy túlmetszést; 
� kedvező gyümölcsberakódottság – a gyümölcsritkítás feladata; 
� nyári zöldmetszés; 
� kedvező talajtulajdonságok – a termőhely megválasztásakor figyelmet kell rá fordítani; 
� harmonikus tápláltság, kedvező N, K és Mg-ellátás – a talaj és levélanalízisre alapozott 

a tápanyagdózisok meghatározása; 
� talajtakarás és öntözés; 
� permetező trágyázás Ca-tartalmú vegyületekkel; 
� tárolás előtti fürösztés (ökológiai termesztésben engedélyezett szerrel). 

 
Az kalcium permettrágyaként történő kijuttatására leggyakrabban a vízben jól oldódó 
Ca(NO3)2 és CaCl2 formulákat alkalmazzák 0,5-1%-os töménységben. A kalcium vegyületek 
permettrágyaként történő alkalmazása az integrált termesztéstechnológián belül 
engedélyezett. A permetezéseket a gyümölcsök zöld dió nagyságától kezdve a 4-6 
alkalommal kell elvégezni, és a kalciumtartalmú permetezéseket a legkésőbb a szüret előtt 2-3 
héttel be kell fejezni. A kalciumpermetezésekre elsősorban a nagyobb gyümölcsméretű és a 
kalciumhiányra érzékenyebb almafajták esetében kell nagyobb figyelmet fordítani (25, 27). 
Az alma mellet a körte gyümölcseinek minőségét és tárolhatóságát is meghatározza a 
kalciumellátás. A körte esetében erősen meszes talajokon a vas-, bór, és mangánhiány 
megjelenése gyakori, és nemcsak a leveleken okoz hiánytüneteket, hanem a gyümölcsök 
kősejt képző hajlamát is növeli. Az említett mikroelem-ellátottsági problémákat a vegetációs 
időszakban kijuttatott permettrágyákkal orvosolhatjuk (21). 
 
I.3.) Öntözés 
A hazai ökológiai adottságok mellett mindkét gyümölcsfaj csak öntözött körülmények között 
termeszthető biztonságosan. A két gyümölcsfaj közül a körte rendelkezik magasabb 
vízigénnyel. 
Az alma- és körteültetvények öntözővíz-igényének meghatározásakor az alábbi tényezőket 
kell figyelembe venni (29): 

o fák termőképessége és kondíciója, 
o csapadék szezonális eloszlása, 
o talajtulajdonságok (talaj fizikai félesége, vízbefogadó és megtartó képesség), 
o az alkalmazott alany és gyökérrendszeri sajátosságok, 
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o öntözés célja és módja, 
o egyes fajták eltérő vízigénye és szárazságérzékenysége, 
o talajművelés módja (ugarművelés ill. füvesített). 

Az alma esetében három vízigényesebb fejlődési szakasz különíthető el (29): 
• A tavaszi kihajtás és az azt követő intenzív hajtásnövekedési fázis, amely a virágzást 

megelőző időszaktól a teljes virágzást követő mintegy másfél hónapon keresztül tart. 
• A hajtás, gyümölcsnövekedés és rügydifferenciálódás időszaka. 
• A csúcsrügyben történő záródást követő időszak. 

Az első szakaszban az öntözés feladata a raktározott tápanyagok és vízkészletek mozgósítása, 
a kihajtáshoz, kilombosodáshoz, virágzáshoz és a terméskötődéshez szükséges nedvesség 
biztosítása. 
A második szakaszban az öntözés célja a mérsékelt hajtásnövekedés és kiegyenlített 
gyümölcsfejlődés biztosítása a csúcsrügyben záródásig. 
A harmadik szakaszban az öntözés feladata a gyümölcsök fejlődésének, az érésének, valamint 
ezzel párhuzamosan a hajtások vesszővé történő beérésének, és a következő évi 
termőrügyképződéshez szükséges nedvesség biztosítása. 
 
A körténél a vízellátottság szempontjából a legkritikusabb a magas hőmérsékletű és 
csapadékhiányos július és augusztus hónapok (30). Ebben az időszakban párhuzamosan 
zajlanak a gyümölcsök érési folyamatai, valamint a jövő évi termőrügyek kialakulása. Víz 
hiányában egyik folyamat sem megy megfelelő módon végbe. 
 
Az almatermésűeknél ismert öntözési célok: 

• vízpótló öntözés – a fent ismertetett élettani folyamatokhoz szükséges nedvesség 
biztosítása, 

• frissítő, kondicionáló öntözés – elsősorban nyári melegben végzett öntözés, amellyel a 
levelek vízvesztése, lankadása megelőzhető, 

• párásító öntözés – elsősorban a légköri aszályra érzékeny körtefajták esetében 
alkalmazzák, a levegő relatív páratartalmának növelésére (túlzott alkalmazása 
kerülendő, mert a kórokozók és kártevők felszaporodásához kedvező nedves, párás 
körülményeket teremt a koronán belül), 

• színesítő öntözés – a piros fedőszínű almák és körték esetében alkalmazható, amikor 
az őszi időszakban az éjszakák túlságosan melegek, a kijuttatott víz lehűti a 
gyümölcsöket, amely a színanyagok képződését segíti elő. 

• fagyvédelmi öntözés – elsősorban a kora tavaszi időszakban a virágok, és a kötődött 
terméseket védi meg a fagyoktól azáltal, hogy a növények felületére kijuttatott a víz a 
fagyáshőjét leadva melegíti a környezetét. 

 
A hazai gyümölcstermesztésben jelenleg a víztakarékos csepegtető öntözőrendszerek 
terjedtek el. Az esőszerű öntözéshez képest a csepegtető öntözőrendszerek esetében csökken a 
vízveszteség, a kijuttatott vízmennyiség nagy része a gyökérzónába jut, és itt megfelelően 
hasznosul. A rendszer előnye még, hogy a korszerű irányelveknek megfelelő tápoldatozó 
öntözésre is alkalmas. A csepegtető öntözőrendszerek telepítése átgondolt tervezést és precíz 
kivitelezést igényel. Bár az üzemeltetése olcsó, de a megépítése viszonylag költséges.  
A csepegtető öntözés nem növeli a levegő páratartalmát, ezért a körte esetében az arra 
érzékeny fajtáknál a légköri aszály okozta problémák megoldására alkalmatlan. Ilyen 
esetekben korszerű megoldást jelenthet a mikroszórófejes, vagy a felül elhelyezett szórófejes 
esőztető öntözés, amely képes kellő mértékben megnövelni a levegő páratartalmát. 
 
J.) Növényvédelem szempontjából jelentős kártevők és kórokozók 
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J.1.) Alma (31.) 
Az alma esetében előforduló vírusbetegségek ellen az ültetvényben már nincs lehetőség 
védekezni, így a telepítéskor vírusoktól és egyéb ültetési anyagokkal terjedő kórokozóktól 
(almamozaik - Apple mosaic ilarvirus, almasöprűsödés - Apple proliferation phytoplasma), 
valamint az alma agrobaktériumos gyökérgolyvájától is (Agrobacterium radiobacter pv. 
tumefaciens) mentes csemetékre van szükség. 
Az alma legjelentősebb kórokozói: 

• alma venturiás varasodása (Venturia inequalis) 
• alma erviniás tűzelhalása (Erwinia amylovora) 
• almalisztharmat (Podosphaera leucotricha). 

Az alma legfontosabb kártevői: 
• almamoly (Cydia pomonela) 
• piros gyümölcsfa-takácsatka (Panonychus ulmi) 
• kaliforniai pajzstetű (Quadraspidiotus perniciosus) 
• különböző sodrómolyok (Tortricideae) 
• levélaknázó molyok (Gracillariidae) 

További kártevői: 
• bundásbogár (Epicometis hirta) 
• bimbólikasztó (Anthonomus pomorum) 
• májusi cserebogár (Melolontha melolontha) 
• különböző levéltetvek (Aphididae) 
• vértetű (Eriosoma lanigerum) 
• almalevél gubacsszúnyog (Dasineura mali) 
• az almafaszitkár (Synanthedon myopaeformis) 
• közönséges takácsatka (Tetranychus urticae). 

J.2.) körte (32.) 
Az ültetési anyaggal kapcsolatos elvárások – vírus és egyéb kórokozóktól mentesség – a körte 
esetében is érvényesek. 
A körte legjelentősebb kórokozói: 

•  körte venturiás /fuzikládiumos/ varasodása (Venturia pirina) 
• a körte erviniás tűzelhalása (Erwinia amylovora) 
• a körterozsda (Gymnosporangium sabinae) 

A körte legfontosabb kártevői: 
• a füstösszárnyú körtelevélbolha (Psylla piri) 
• a levélbarkók (Phyllobius spp.) 
• a hajtás hervasztó darázs (Janus compressus) 
• az almalevél sátorosmoly (Phyllonorycter corylifoliella) 
• a körtemoly (Laspeyresia pyrivora) 
• a poloskaszagú körtedarázs (Hoplocampa brevis) 

 
K.) Betakarítás, áruvá készítés: 
Az almatermésűek esetében a gyümölcsök betakarítására a vegetációs időszak folyamán 
folyamatosan kell felkészülni. A többszöri alkalommal elvégzett termésbecslések alapján 
tervezhető a szedőmunkások száma, szedő-szállítási-tárolási göngyölegigény, a kiszolgáló 
személyzet és a szükséges gépek száma. Ugyancsak a termésbecslések eredményei alapján 
tervezhetők az értékesítési és a betárolási mennyiségek is. 
Az alma és a körte utóérő, etiléntermelő klimakterikus gyümölcsfajok (33). A megfelelő 
tárolhatóság és az azt követő minél hosszabb pulton-tarthatósági idő érdekében a 
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gyümölcsöket optimális érettségi állapotban kell szüretelni. A termesztési gyakorlatban 
elterjedt érésvizsgálati módszerek: 

• A fajta vagy fajtacsoportoknak megfelelő színskálák alkalmazásával az alap- és a 
fedőszín változását figyelembe véve állapítható meg a gyümölcsök érettségi állapota. 

• A kocsánytól való leválasztáshoz szükséges erő nagysága – a gyümölcsök érettségi 
állapota által meghatározott tulajdonság, amely a szedési teljesítményt is 
nagymértékben befolyásolja. 

• A gyümölcsök húskeménységének mértéke a gyakorlat számára jól alkalmazható 
paraméter. A leggyakrabban a Magness-Taylor féle nyomócsapos rugós erőmérőt 
(kézi vagy asztali penetrométer) alkalmazzák, alma esetében 11 mm-es nyomócsap 
fejjel, míg a körte esetében a 8 mm átmérőjű fejek használatosak. A korszerű és jól 
felszerelt gyümölcsanalitikai laboratóriumokban ma már számítógéppel vezérelt 
roncsolásmentes gyümölcs-szilárdságtani vizsgálatokra alkalmas berendezéseket is 
alkalmaznak. 

 

 

129. ábra. Magness-Taylor féle nyomócsapos rugós kézi erőmérő  
(fotó: Simon Gergely) 

 
• A vízoldható cukortartalom (Brix%) meghatározása ma már nem igényel különösebb 

laborhátteret, az akár zsebben is hordható kivitelű, vagy asztali digitális Brix-mérők 
néhány csepp gyümölcslé alapján nagy pontossággal megadják a gyümölcslé 
cukortartalmát.  

 

130. ábra. ATAGO PR-101 típusú digitális Brix-mérő  
(fotó: Simon Gergely) 

 
• A gyümölcslé savtartalmának megállapítására a NaOH-dal történő titrálásos méréseket 

alkalmaznak. 
• A gyakorlatban keményítőpróbának hívott eljárás során, az érés folyamán végbemenő 

keményítőlebomlási folyamat követhető nyomon. A félbevágott alma vagy körte 
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gyümölcs vágott felületét káliumjodid oldatba mártva a felületen megjelenő kékes 
elszíneződés mérete és elhelyezkedése a gyümölcsök érettségi állapotára jellemző 
képet ad. A látható elszíneződést egy tapasztalati skálával (131. ábra) vetik össze és 
állapítják meg a gyümölcsök érettségi állapotát. 

 

 

131. ábra. A körtefajták szüreti érettségének megállapításakor használt  
keményítőskála (forrás: Göndörné, 2000) 

 
A feni mérések eredményei alapján különböző mutatók készíthetők, amelyek az egyes 
gyümölcstételek gyakorlatban történő összehasonlítására alkalmasak (33.): 

• A Thiault-féle minőségi index 
MI= cukor (g/l) + 10xsav (g/l) 

• Streif index 
Strief-index = T/ST x S 

T: húskeménység, kg/cm2 
ST: vízoldható szárazanyagtartalom 
S: keményítősklaérték 

 
Hazai körülmények között az almát és a körtét kézzel takarítják be. Külföldön (USA, Japán) 
több helyen kísérletek folynak az alma kíméletes szüretére alkalmas szedő- illetve rázógépek 
kifejlesztésére. A kézi szedés két legelterjedtebb módszere (33): 

• a kihelyezett tartályládás szedés, amikor a szüretet megelőző termésbecslés adatai 
alapján meghatározott számú tartályládát helyeznek ki a területre egyenletesen 
elosztva, 

• a másik módszer a járvaszedés, amikor a szedőkocsik a szedő munkásokkal együtt 
haladnak. 

A két módszer közül a második tekinthető korszerűbbnek. A kihelyezett tartályládás 
szedésnél a termésbecslésnél elkövetett hibák és pontatlanságok ronthatják a szedés 
teljesítményét és a leszedett gyümölcsök minőségét. A járvaszedés alkalmat ad arra, hogy a 
szedéssel egy menetben már a gyümölcsösben egy előzetes válogatás történjen. 
Az alma esetében főleg a Golden-típusoknál kell különösen nagy figyelemmel eljárni, mert 
ezek a szedéskori sérülésekre, nyomódásra igen érzékenyek, és a sérült gyümölcsrészeken a 
barnult foltok igen hamar megjelennek és feltűnőek. 
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A körte esetében az almánál körültekintőbben kell eljárni, mivel a gyümölcsök héja 
vékonyabb és érzékenyebb a fizikai sérülésekre. Ezen túlmenően a gyümölcsök kocsánya az 
almához képest erőteljesebben fásodik, így a szüret alkalmával a göngyölegekbe nem 
megfelelő módon elhelyezett gyümölcsök a szomszédos gyümölcsökön kocsányszúrt sebeket 
ejthetnek. A kocsányszúrás nemcsak esztétikai hiba, hanem a tárolás során a parazitás tárolási 
betegségek gyümölcsbehatolását megkönnyíti. 
 
Az alma és a körte válogatása, osztályozása és tárolása a posztharveszt témaköréhez tartozik, 
amelynek oktatása a képzésen belül egy külön tantárgy keretében történik, így ezért itt csak 
rövid összefoglaló információk közlésére van lehetőség. 
 
Az igényes fogyasztói piacokon csak egységes megjelenésű áruval lehet megjelenni. A 
válogatás és osztályozás során a leszüretelt gyümölcsöket méret és szín szerint válogatják, 
valamint minőségi osztályokba sorolják. 
Az alma esetében a szabályosabb gyümölcsalak miatt a gépi válogatás viszonylag 
könnyebben megoldható, ezt leggyakrabban a gyümölcs tömege, átmérője alapján egyes 
fajták esetében szín alapján történik. A fogyasztói piacokra történő kiszerelés az almánál igen 
változatos: tartályládás ömlesztett kiszerelés, fa- és műanyagrekeszes ömlesztett kiszerelés, 
műanyag rekeszes és kartondobozos fészkestálcás sorolt kiszerelés, valamint a darabszámos 
lefóliázott egységcsomagos. 
A körte a szabálytalan gyümölcsalakja és a fentiekben már ismertetett okok miatt 
érzékenyebb a manipulálási folyamatokra, ezért a leggyakrabban kézzel történik a válogatás. 
A fogyasztásra történő kiszerelésnél a hagyományos rekeszekben a kocsányokat egy irányba 
rendezik a kocsányszúrás elkerülésére, de kedvezőbb a gyümölcsök alakjának és méretének 
megfelelő fészkes tálcás kisszerelés. A lefóliázott egységcsomagok elkészítésére a 
csomagolóanyagot átszúró keményebb kocsánya miatt a körte esetében nincs lehetőség. 
 
Mindkét gyümölcsfaj utóérő. Az almánál a legelőnyösebb, ha a tárolás folyamán zajlanak le 
azok a beltartalmi változások, amelyek révén az alma eléri a fogyasztási érettségre jellemző 
értékeket. Az almát addig érdemes tárolni, amíg a fajtára jellemző fogyasztási tulajdonságai 
optimális szintre kerülnek. A túltárolt almák beltartalmi jellemzői, az öregedési folyamatok 
megindulása miatt már gyengébbek. A körténél az alacsonyabb hőmérsékleten történő tárolás 
során a tárolóban lezajló utóérési folyamatokat csaknem teljesen megállítják, ezért a kitárolást 
követően a fajtára jellemző időtartamú és hőlépcső osztású utóérlelési szakaszra van szükség 
a fogyasztási érettség eléréséhez. 
 
A korszerű tárolási technológiákban mindkét faj esetében a szabályozott és az ULO tárolási 
módokat alkalmazzák, ezekkel a módszerekkel érhető el a leghosszabb és a legkisebb 
minőségi és mennyiségi veszteséggel gyümölcstárolás. A gyümölcsök közül az alma és a 
körte szabályozott és ULO tárolási technológiája a legrészletesebben kidolgozott, sok esetben 
a fajtákra lebontott hőmérsékleti, gázösszetételi ajánlásokat adnak meg. 
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Egyéni felkészülést segítő önellenőrző kérdések: 
1. Jellemezze az almatermesztés számára ideáli ökológiai adottságú termőhelyeket! 
2. Jellemezze a körtetermesztés számára ideáli ökológiai adottságú termőhelyeket! 
3. Melyek a világ és Európa legjelentősebb almatermesztő országai? 
4. Melyek a világ és Európa legjelentősebb körtetermesztő országai? 
5. Jellemezze a hazai alma- és körtetermesztés színvonalát! 
6. Ismertesse a hazai talajadottságok között használható almaalanyokat! 
7. Ismertesse a hazai talajadottságok között használható körtealanyokat! 
8. Sorolja fel és jellemezze a hazai almatermesztésben korábban alkalmazott 

koronaformákat! 
9. Sorolja fel és jellemezze a hazai körtetermesztésben korábban alkalmazott 

koronaformákat! 
10. Melyek az alma és a körte korszerű koronaformái? 
11. Milyen időpontokban metszhetők az almatermésűek ültetvényei? 
12. Melyek a leggyakrabban alkalmazott talajművelési rendszerek az alma- és 

körtetermesztésben. 
13. Milyen módszerekkel számítja ki a trágyadózisokat az alma- és körteültetvényekben? 
14. Milyen öntözési célokat ismer az almatermésűeknél? 
15. Mely öntözési módok elterjedtek a korszerű almaültetvényekben? 
16. Milyen eljárásokat alkalmaznak a gyakorlatban az alma és a körte szedési érettségének a 

megállapítására? 
17. Miért kell óvatosabban bánni a körte gyümölcseivel, mint az almáéval a szüretkor és az 

azt követő manipulálás során? 
18. Melyik az alma és a körte jelenleg korszerűnek mondható tárolási módja? 
 
 
3.2. A cseresznye és a meggy termesztéstechnológiája 
 
Simon Gergely 
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Tárgy: A cseresznye és a meggy ökológiai igényének és a termőhely megválasztásának a 
bemutatása, a fontosabb művelési rendszerek ismertetése, valamint a korszerű cseresznye- és 
meggytermesztési technológiájának az értékelése. 
 
Kulcsszavak: cseresznye, meggy, termesztési cél, művelési rendszer, koronaforma, 
termesztési technológia 
 
A.) A cseresznye és meggytermesztéssel kapcsolatos általános ismeretek 
Termőrészeiket tekintve a két faj között párhuzamok vonhatók. Mindkét faj külön virág- és 
külön hajtásrügyekkel rendelkezik. A cseresznye legfontosabb termőrésze a bokrétás 
termőnyárs, amely a termőgallyak oldalán helyezkedik el. A rövidebb termőrészei a nyársak, 
a hosszabb termővesszők jelentősége a terméshozásban kisebb. A meggy fajtától függően 
eltérő terméshozással rendelkezik. A jobban elágazódó fajták (pl. ’Érdi bőtermő’, ’Maliga 
emléke’, ’Érdi nagygyümölcsű’) a rövidebb termőrészek, a nyársak dominálnak, de 
előfordulnak a bokrétás termőnyársak is. A kevésbé elágazódó habitusú meggyfajták 
(’Újfehértói fürtös, ’Debreceni bőtermő’, ’Kántorjánosi 3.’, ’Pándy’) elsősorban a 
középhosszú, elágazások nélküli vesszők oldalán hozzák a virágaikat. Hajtásaikat pedig 
zömében csak a csúcsrügyeikből fejlesztenek, ezért termőgallyaik felkopaszodásra 
hajlamosak. 
 
B.) A cseresznye- és meggyermesztés gazdasági jelentősége: 
A nemzetközi statisztikákban a két gyümölcsfajt korábban közösen ismertették, csak az 
utóbbi 15 évben választották ketté őket. Ha a két fajt együttesen vizsgáljuk, mintegy 3,5 
millió tonnát (FAO, 2010) termelnek belőlük a világon, mely azt jelenti, hogy ennek mintegy 
60%-a cseresznye és 40%-a pedig meggy. Cseresznyét a világ minden részén szívesen 
termesztetik, míg a meggy elsősorban Kelet-Közép-Európa gyümölcsének számít (1. 
táblázat).  

Mindkét faj termésvolumene folyamatosan emelkedő tendenciát mutat, ennek fő oka, 
hogy a piacokon jól értékesíthetők. A cseresznye elsősorban a friss piacok gyümölcse, de 
folyamatosan bővül a belőle előállított termékek köre. A meggyet elsősorban, mint 
feldolgozóipari alapanyagot használják fel. 

 

44. táblázat. A világon megtermelt cseresznye termésmennyiségének alakulása  
az utóbbi 5 évben (forrás: FAO) 

Év 
Cseresznye termés 
(1000 tonna) 

Meggy termés 
(1000 tonna) 

2005 1.862 1.155 
2006 1.870 1.081 

2007 1.956 1.207 

2008 1.801 1.237 

2009 2.196 1.317 

 
A világ legjelentősebb cseresznyetermesztő országa Törökország 420 ezer tonna körüli 

termésmennyiségével, a második helyen 390 ezer tonnával az USA, a harmadik helyen Irán 
áll (225 ezer tonna), míg csak a negyedik helyre kerül a legjelentősebb európai 
cseresznyetermesztő ország, Olaszország (116 ezer tonna). (FAO) 

A világon a legjelentősebb meggytermesztő Törökország (192 ezer tonna), melyet 
Lengyelország (189 ezer tonnás), Oroszország (170 ezer tonna), Irán (109 ezer tonna), és 



 283 

Szerbia (105 ezer tonna) követ (FAO). A hazai meggytermesztés az éves termésmennyiségét 
tekintve az élvonalhoz tartozik.  
 

45. táblázat. A hazánkban az utóbbi öt évben, az évente megtermelt cseresznye és meggy 
termésmennyisége (ezer tonna) alakulása (forrás: FAO) 

Évek 
Cseresznye  
(1000 t) 

Meggy 
(1000 t) 

2005 15,0 82,0 

2006 8,5 60,2 

2007 6,6 42,6 

2008 7,7 59,2 

2009 8,1 78,8 
 

A hazai ökológiai adottságok miatt a cseresznye és a meggy egymáshoz viszonyított 
termésmennyisége a világ gyümölcspiacához képest fordított arányban áll. Hazánkban 
cseresznyéből évente mintegy 7-9 ezer tonnát, míg meggyből 60-80 ezer tonnát termelnek 
(45. táblázat).  

Cseresznye esetében a hazai termésátlagok 3-6 t/ha körül alakulnak, míg a 
meghatározó cseresznyetermesztő országokban 10-15 tonnát termelnek hektáronként. A 
jelenleg telepítés alatt álló korszerű intenzív cseresznyeültetvények termésátlaga hazánkban 
elérheti a 10–15 t/ha-t. Meggy esetében a hazai termésátlagok 4-6 t/ha körüliek, a 
legfejlettebb meggytermesztők bőven 10 t/ha feletti termésátlagokra is képesek. A korszerű, 
újabb telepítésű meggyesek képesek ezt a termésátlagot produkálni.  

A cseresznye esetében a fajtainnovációban és művelési rendszer illetve 
termesztéstechnológia innovációjában vannak fontos feladataink, hogy a világ élvonalához 
felzárkózzunk. Meggy esetében elsősorban a termesztéstechnológiai és a művelési rendszerek 
szorulnak fejlesztésre. A hazai meggy fajtanemesítés világszínvonalú. 

Hazánk a legfontosabb cseresznye termesztőkörzetei: Pest megye kiugróan magas, 
közel 25%-os aránnyal részesedik a megtermelt cseresznyéből; a Duna-Tisza közén Bács-
Kiskun, míg a Tiszántúlon Szolnok megye a legjelentősebb körzet. Az ország dunántúli 
területén Fejér megye vezető szerepét kell kiemelni, az északi vidékeken pedig Borsod-
Abaúj-Zemplén megye a legjelentősebb térség. A cseresznye számára optimális termesztési 
körülményeket biztosító, hagyományos hevesi termesztőtájban erőteljesen visszaesett a 
cseresznye termesztése (4). A meggy hagyományos hazai termesztési körzetei a Duna-Tisza 
közén (Kecskemét, Csengőd, Akasztó, Kecel stb.) valamint a Hajdúságban (Debrecen, 
Újfehértó, Hajdúnánás stb.) találhatók. Nem elhanyagolható a Pest megyében létesült 
meggyesek sem, melyek a főváros által biztosított felvevőpiacnak köszönhetik létrejöttüket. 
 
C.) A cseresznye és a meggy ökológiai igénye: 
 
C.1.) A cseresznye ökológiai igénye 
Hazánk ökológiai adottságai mellett mindkét gyümölcsfaj biztonságosan termeszthető. A 
cseresznye a termőhelyi igényeket tekintve minden szempontból igényesebb, mint a meggy. A 
cseresznye számára elsősorban melegebb fekvésű, enyhe lejtésű termőhelyeket válasszunk. 

 
 
Hőmérséklet és  fény: 
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A cseresznye Kis-Ázsiából származik, ennek megfelelően meleg és fényigényes gyümölcsfaj. 
Fényigényének kielégítésére ügyelni kell. A hazai átlagos évi 2000 órás megvilágítottság 
elegendő, de a túlságosan szűkre megválasztott térállás, valamint metszetlen, elsűrűsödött 
korona esetén a belső termőfelület felkopaszodik, csökkent mértékű a virágrügy 
differenciálódás és a gyümölcsök minősége is gyengébb. 

Viszonylag jól tűri a téli lehűléseket, de a tavaszi fagyok virágzáskor fagykárosodást 
okozhatnak. A téltűrése összefügghet a választott alannyal is, így pl. ’Colt’ alanyon álló fák 
esetében több szerző is fagykárokról számolt be. 

Talaj és vízigény: A tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású, középkötött (homokos 
vályog, KA=30-40, pH=5,5-7,5), mélyrétegű levegős talajok a legalkalmasabbak számára. 
Száraz, valamint levegőtlen, tömörödött talajkörülmények között – főleg meszes talajokon – 
klorotikus tünetek jelentkeznek. Gyökérrendszere levegőigényes, nem tűri a pangó vizet (a 
talajvíz nem emelkedhet 2 m fölé). Vízigénye közepes, évi 550 – 600 mm csapadék mellett 
már megfelelően fejlődik, de nem szárazságtűrő (3, 4). 
 
C.2.) A meggy ökológiai igénye 
A meggy a cseresznyéhez viszonyítva kevésbé igényes, kiváló alkalmazkodóképességű 
gyümölcsfaj. A hazánkban termesztett gyümölcsfajok tekintetében a „kedvező” relatív 
termésbiztonsági csoportba tartozik, vagyis Magyarországon a talajparaméterek miatt 
termesztésből kizárt területek kivételével csaknem mindenütt telepíthető. Ez indokolja az 
utóbbi évek széleskörű hazai meggytelepítéseit is. 

Hőmérséklet és fény: 
A sikeres meggytermesztés előfeltétele a cseresznyéhez hasonlóan az évi 8-10 °C-os 
átlaghőmérséklet. Nyugalmi időszakban a téli hidegeket igen jól tűri, a fás részek akár a -35 
°C-os lehűléseket is elviselik (Dennis és Howell, 1974). A túl korán – novemberben – és 
hirtelen beköszöntő fagyok viszont károsíthatják a fákat. Természetesen a meggyfák téli 
fagytűrését nagymértékben befolyásolja a fák kondíciója és az alkalmazott alany is. A 
legfagytűrőbb alanynak a hazánkban is általánosan alkalmazott sajmeggyet (Cerasus mahaleb 
L.) tekintik, míg több esetben beszámoltak a ’Colt’ alanyokon álló fák fagyérzékenységéről. 

A meggy a cseresznyéhez hasonlóan fényigényes gyümölcsfaj. A hazai átlagos évi 2000 
óra körüli megvilágítottság elegendő, de a túlságosan szűkre szabott térállás miatti árnyékos 
körülmények között, valamint metszetlen, elsűrűsödött korona esetén a belső termőfelület 
felkopaszodik, csökkent mértékű a virágrügy differenciálódás és a gyümölcsök minősége is 
gyengébb lehet. 

Talaj és vízigény:  
A meggy a szélsőséges talajadottságok kivételével csaknem minden talajra telepíthető a 
következő szempontok figyelembevételével. A termőréteg vastagsága minimálisan 120 cm 
legyen. A talaj kémhatása viszonylag tág határok között mozoghat, de optimálisnak tekinthető 
az 5,5-7,5 pH érték. A talaj kötöttsége szempontjából a vályog és homokos vályog talajok a 
legkedvezőbbek (3, 5). 

Vízigényét tekintve közepes vízigényű gyümölcsfaj, évi 550 – 600 mm csapadék mellett 
már megfelelően fejlődik, szárazságtűrését az alkalmazott alany nagymértékben befolyásolja. 
A kiegészítő öntözés hatására a termésmennyiség nő, a gyümölcsminőség (főleg a 
gyümölcsméret) javul. Intenzív telepítések esetén a kiegészítő öntözőrendszerek alkalmazása 
elengedhetetlen (3, 6). 
 
 
 
 
D.) Az optimális termőhely megválasztása cseresznye és a meggy ültetvények telepítéséhez 
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Cseresznye. A cseresznyetermesztés eredményességét nagymértékben meghatározza a 
termőhely megválasztása. Szem előtt kell tartanunk a korábban ismertetett ökológiai 
igényeket. Optimális termőhelynek tekinthető a kiegyenlített hőmérsékletű, viszonylag 
melegebb, fagyzugoktól mentes enyhe lejtésű, de nem száraz domboldalak. A termőhely 
kitettsége nem lényeges, a kitettségnél azonban fontosabbak a talajadottságok és ezzel 
összefüggésben az alkalmazott alanyok megválasztását (7). 
 
Meggy. A meggyültetvények számára lényegesen könnyebben találunk alkalmas területeket, 
mint a cseresznyéhez. A meggytermesztés számára legalkalmasabbak a kiegyenlített 
hőmérsékletű, fagyzugoktól mentes, jó tápanyag és nedvességellátottságú, középkötött talajú, 
enyhe lejtésű domboldalak. A terület lehetőleg erősebb szelektől védett legyen, mert a 
megporzást végző hasznos rovarok a szeles időben kevésbé látogatják a virágokat (8). 
 
E.) A cseresznye és meggy alanyhasználata 
A cseresznye és a meggy alanyhasználata több ponton is átfedést mutat, ezért először a 
változatosabb alanyhasználattal rendelkező cseresznye alanyait tárgyaljuk, majd az esetleges 
eltéréseket a meggynél. 
 
Cseresznye alanyhasználata 

A faiskolai szaporításban felhasznált gyümölcsfa alanyfajta szortimentből a – hazai 
ökológiai körülmények között kedvezőbb – sajmeggyalanyok szaporítása 60-65%-os, míg a 
vadcseresznyealanyoké 35-40% (9, 10). Ez az alanyhasználat a hazai termőhelyi 
viszonyokhoz való alkalmazkodást is jelzi a telepítők részéről, akik a sajmeggyet részesítik 
előnyben. 

A magyarországi cseresznyetermesztésben használatos és perspektivikus alanyok 
összefoglalása a 46. táblázatban található. 

 

46. táblázat A Magyarországon használatos cseresznyealanyok 

(Webster, 1981; Gyuró-Gergely, 1985; Hrotkó és Simon, 1993, 1996; Simon, 1993; Harsányi-Mádyné, 1995, 
1998; Hrotkó, 1995, 1996; Hrotkó-Füzesséry, 1996; Hrotkó-Facsar, 1996; Hrotkó és tsai., 1997/a.) 

 

Alanyfajta Szaporítás Növekedés 

’C 500’ (CEMA) magoncalany 
igen erős 

növekedésű 
’C 2753’ (CEMANY) magoncalany erős növekedésű 
’INRA SL 64’ vegetatív úton középerős  
Colt vegetatív úton középerős - erős 
’Bogdány’(syn. 
’Dunabogdány Db 1’) 

vegetatív úton – 
hajtásdugványozással 

középerős 

’Magyar’ 
vegetatív úton – 

hajtásdugványozással 
és fásdugványozással 

középerős 

Brokforest -  
’MaxMa 14’ 
Brokgrow -  
’MaxMa 97’ 

vegetatív úton – 
hajtásdugványozással 

középerős - féltörpe 

’Prob’ 
vegetatív úton – 

hajtásdugványozással 
törpe növekedési 

erélyű 
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Meggy alanyhasználata 
A gyakorlatban magyarországi meggyültetvények a száraz, vagy meszes 

talajadottságoknak megfelelően sajmeggy alanyokon állnak (9, 11). 
 
F.) Az ültetési anyag megválasztása 
A faiskolák termékkínálata alapján a cseresznyénél és a meggynél a suhángot, illetve az egy 
és kétéves koronás oltványokat tudjuk megvásárolni. A suhánggal történő telepítés olcsó és 
bármilyen koronaforma kialakítására lehetséges belőle, mert a faiskolában még nem 
metszették koronába. Hagyományos kétéves koronás oltvány telepítése esetén a faiskolában a 
koronábametszés során a törzsmagasságát már meghatározták, tehát feltétlenül ellenőrizni 
kell, hogy a kialakítani kívánt koronaformának megfelelő-e a már adott törzsmagasság. 
Egyéves koronás oltványok kinevelése a faiskolában az önmaguktól is jól elágazó, 
másodrendű hajtásokat képző meggyfajták esetében könnyen megoldható feladat.  
 Nyugat-Európában egyre nagyobb mértékben keresik a termeszők a Knipp fákat, 
melyek koronaformáit a faiskolák a termesztőkkel megbeszélt irányelvek alapján közösen 
alakítják ki. A Knipp fa használata drága, de használata során jelentős mértékben csökken a 
nem termő időszak.  
 
G.) Fajtahasználat, fajtatársítás: 
A telepítendő fajták kiválasztásánál mindkét faj esetében a termesztési cél, a tervezett 
betakarítási mód, a terület ökológiai adottságai és a fajták fajtatársítási igényei dominálnak. 
Meggy esetében a termesztésben döntő többségben vannak az öntermékeny fajták, 
cseresznyénél viszont öntermékeny és önmeddő fajták is megtalálhatók a faiskolák 
kínálatában. Telepítés előtt érdemes a fajtatársításra ügyelni! 

Az utóbbi időben a termesztők érdekődése a korai érési idővel rendelkező fajták 
termesztés felé fordult. Egyre nagyobb mértékben keresik a ’Germersdorfi 3’ fajta előtt érő 
cseresznyefajtákat a kedvező értékesítési ár miatt. Meggy esetében az ’Érdi bőtermő’ és a 
kései érési idővel rendelkező tiszántúli tájfajták dominálnak. Az elmúlt néhány évben a 
telepítők érdeklődése a korai, ’Érdi bőtermő’ előtt érő fajták felé fordult.  
 
G.) Művelési rendszer - koronaforma 
 
G.1.) A cseresznye és meggy koronaformái 
A többi gyümölcsfajhoz hasonlóan az alkalmazásra kerülő koronaformákat, azok jellemző 
paramétereit elsősorban a termesztési cél és a betakarítási mód határozza meg. A 
cseresznyetermesztésben leggyakrabban előforduló koronaformák telepítéséhez javasolható 
térállás adatokat a 4. táblázat tartalmazza. 
 

47. táblázat. A hazai termesztésben alkalmazott koronaformák csoportosítása, 
és a leggyakrabban alkalmazott térállás adatok (forrás:Simon, 1999). 

 Cseresznye 

Hagyományos 
Gömbkorona 

Sudaras kombinált 
8-10 x 8-9 
7-8 x5-6 

Félintenzív 
Váza 

Módosított Brunner-orsó 
5-7x3-5 

5-6 x 2.5-4 m  
Karcsúorsó 4-4.5 x 1.5-2.5 m  

Intenzív 
Spanyol bokor 4-5 x 1,8-3 m 
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A cseresznye hagyományos koronaformák: 

Ágcsoportos, sudaras korona. Az egyik legrégebbi nagy térállással 8-10 x 7-8 m sor- és 
tőtávolsággal telepített hagyományos cseresznye koronaforma (132. ábra). A fák 
törzsmagassága 1,2-1,6 m körüli. A korona tengelyét az erős sudár adja, amelyen 4-5 
ágemeleten viszonylag egyenletesen elosztva meredek szögben álló erős vázágakat alakítottak 
ki. Alanyként az erős növekedési erélyű vadcseresznye vagy sajmeggy magoncokat 
használtak. A korona nagy méretének, és a telepítéskori nagy térállásnak köszönhetően még a 
késői termőre fordulás után is sokáig nő. A sudár idővel fényhiány következtében 
felkopaszodik, s a termőfelület a korona külső kb. 1 m széles palástjára szorul. A cseresznye 
termesztéstechnológiájában szereplő nagy kézimunka igényű munkafolyamatok – metszés és 
gyümölcsszüret – kivitelezése a korona hatalmas mérete miatt balesetveszélyes és alacsony 
hatásfokú, ezért mára korszerűtlené vált (4). 
 

 

132. ábra. A hagyományos cseresznye sudaras ágcsoportos koronaforma  
(fotó: Simon Gergely) 

 
Kombinált korona. Az ágcsoportos, sudaras koronának egy olyan kombinációja, amelynél 

a sudarat a második, harmadik ágemelet kialakítása után, a 4.-6. termőévekben eltávolítják. 
Az egyes ágemeletek közötti távolság 90-120 cm. Térállás igénye 6-8 x 5-7 m. Gépi 
betakarításra is alkalmas. Törzsmagassága hasonló az ágcsoportos, sudaras koronáéhoz (1,2-
1,6 m), amely alkalmazkodik hazánkban elterjedt Schaumann típusú rázógéphez. Általában 
nagyméretű fákat ad, így a hagyományos cseresznye ültetvényekben és házikertben egyaránt 
alkalmazzák (4, 13), meggy ültetvényekben viszont már nincs jelentősége.  

Váza korona. A vázakorona vázágainak szögállása a vízszinteshez viszonyítva 55-65°°°° 
szögben álló. Hazánkban a gépi betakarítású ültetvényekben a legelterjedtebb 
koronaforma (133. ábra). Mihályffy (14, 15) ajánlásai alapján három vázággal célszerű 
kialakítani, mivel így jobb fényellátást lehet biztosítani a korona belső részeiben, s a 
kevesebb vázág kevésbé akadályozza a rázott gyümölcsnek a gyűjtőernyőre hullását. A 
fák törzsmagassága 90-110 cm, s ennél lejjebb az alsó gallyakat is eltávolítják, hogy ne 
zavarják a rázógép gyűjtőernyőjének a mozgatását a fák között. A termőgallyazat a 
vázágakon és a vázágak alsó harmadában kialakított két-három gallérág szinten 
helyezkedik el. A vázakorona térállás igénye 6-8 x 5-6 m, de a nagyobb, önjáró 
rázógépekhez célszerű a térállást megnövelni (7,5-9 x 5,5-7 m). 
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133. ábra. A cseresznye váza koronaformája 
(fotó: Simon Gergely) 

3. ábra. A meggy váza koronaformája  
(fotó: Simon Gergely) 

 
A meggy váza koronaformája esetében (3. ábra) a gépi rázás során bekövetkező 
vázáglehasadás nagy problémát jelent. Ez lehet fajtatulajdonság (’Érdi bőtermő’) vagy 
adódhat a koronaforma helytelen kialakításából (egy pontból, túl meredek szögben történő 
elágaztatás, 4. ábra). Az egyes vázágak között 10-15 cm-es távolsággal, valamint a vázágak 
vízszinteshez közeli szögben történő indításával, késleltetett váza koronaalakítási módszerrel 
a lehasadás veszélye csökkenthető. 
 

 
 

4. ábra. Az egy pontból és a meredek 
szögben történő elágaztatás a vázágak 

lehasadását eredményezi  

(fotó: Simon Gergely) 

5. ábra. A késleltetett váza koronaalakítási 
módszernél a laposabb szögben indított 

vázágak kevésbé hajlamosak a lehasadásra 
(fotó: Simon Gergely) 

 
A váza koronaformájú meggyfák rázógépes betakarítása akkor a leghatékonyabb, ha a 
termőrészek a merevebben álló idősebb koronarészeken találhatók. Ennek érdekében a gépi 
rázású meggyfák – különösen ha a felkopaszodó termőgallyú csoporthoz tartoznak – 
rendszeres metszés igényelnek. 
 
A cseresznye intenzív művelési rendszerei: 
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Az intenzív művelési rendszerek terjedését a telepítést követő gyors termőrefordulás, 
gyors megtérülés és 8-10-15 évig tartó gazdaságos üzemeltethetőség segíti elő. 

Cseresznye felsőrügyes orsó. A technológia alapeleme a szektoriális kettős metszés 
(felsőrügyes metszés) alkalmazása. Az 5x3 m térállásban eltelepített sajmeggy alanyon álló 
fák 70 cm-es törzsmagassággal rendelkeznek. E felett 4 m-es famagasságig 3 vagy 4 ágemelet 
található (6. ábra). Ágemeletenként 3-4 vázágat alakítanak ki vízszinteshez képes 20-30°-os 
szögben (16, 17, 18, 19). 
 

 

6. ábra. A cseresznye felsőrügyes orsó nevelési vázlata (forrás: Brunner, 1990) 

 
„Módosított Brunner-orsó”. A cseresznye és a meggy számára törpítő hatású alanyokon 
kialakított félintenzív koronaforma (7. ábra). A koronaforma a felsőrügyes orsó (18, 19) 
korrigált, kiegészített, továbbfejlesztett változata (20, 21, 22, 23, 24). 
A felsőrügyes orsóhoz képest végrehajtott módosítások: 

� a vázkarnak szánt hajtások hajlítása csipesszel, kitámasztással vagy kötözéssel 70-80º-
os szögben a sudárhoz viszonyítva, 

� felsőbb ágemeleteken álsudarazással és pincírozással alakítjuk ki a megfelelő szögben 
álló vázkarokat, 

� négy vázkarszint kialakítása 80-90, 160-170, 230-240 és 300-310 cm magasságban, 
� a vázkarokon a felsőrügyes metszés alkalmazása korlátozott mértékben, csak az első 4-

5 évben, a későbbiekben fenntartó metszés, 
� a „Zahn-féle” korrekciós metszés alkalmazása a termőkorú ültetvény fenntartására 

(csapra vagy hosszabb csonkra történő visszametszés a túlvastagodott, idősebb 
koronaelemek eltávolításakor). 
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7. ábra. A módosított Brunner-Orsó alakítási vázlata  
(Kis László rajza in Hrotkó és tsai. 1996/a,) 

 
A „módosított Brunner-orsó” egyaránt alkalmazható erős, középerős vagy féltörpe 

növekedési erélyű alanyon. A „módosított Brunner-orsó” koronaforma elsősorban kézi 
betakarításra alkalmas, de megfelelő törzsmagasság (90-120 cm) esetén gépi betakarításra is 
alkalmas. A termőrészek a központi tengelyen vagy a lapos szögben álló ágakon 
helyezkednek el (88. ábra). A termőkorú fák esetében a metszési munkák teljes egészében a 
vegetációs időszakban végezhetők, így csökkenti az ágrákosodást okozó kórokozók 
fertőzésének mértékét, a hajtásritkítás és zöldmetszés révén a korona kellően szellős, ezért a 
gombás betegségek előfordulása is kisebb mértékű. A módosított Brunner-orsó koronaforma 
főbb jellemzőit az 48. táblázat ismerteti. 
 

 

8. ábra. A cseresznye „módosított Brunner-orsó” koronaformája (fotó: Simon Gergely) 

 

48. táblázat. A “módosított Brunner-orsó” főbb paraméterei 
(Simon, 2004) 

Térállás 5-6x3-4 m 

Egyedszám (fa/ha) 400-650 fa/ha 

Famagasság 3-4 m 

Ültetési anyag suháng 

Ültetés utáni kezelés koronábametszés 

Metszési módszer 
laposszögű ágak kialakítása 
szektoriális kettős metszéssel 

 
Karcsúorsó (alsóvázkaros orsó). Friss piacra termelő árugyümölcsösök létesítéséhez 

ajánlható, az intenzív kézi szedésű ültetvények koronaformája (9. ábra). A koronaalakítási 
technika, amely révén a cseresznye esetében is kialakíthatjuk az almánál már régóta ismert, és 
használt karcsúorsót ötvözi a „módosított Brunner-orsó” és a „füzérorsó” nevelésének 
elemeit. Hazánkban az első ilyen koronaformájú ültetvények a ‘90-es évek közepén létesültek 
kísérleti céllal (20, 22, 25, 26).  
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9. ábra. A cseresznye karcsúorsó koronaforma szerkezete 
(Kis László rajza in Hrotkó és tsai. 1996/a,) 

 

A cseresznye karcsúorsó kör alapvetületű korona, 2-2.5 m magas, a törzsmagasság felett 
3-4 vázkarral, és ezek felett a központi tengelyen csak termőgallyazta helyezkedik el. Az 
oldalelágazások kialakításánál az oldalelágazások vastagságára vonatkozó ’Zahn-féle’ 
szabályok betartása nagyon lényeges elem. A koronaalakítás éveiben elengedhetetlen a 
csipeszelés, lekötözés és lesúlyozás alkalmazása (10. ábra), mert a laposabb szögállású 
koronaelemek gyorsabban berakódnak virágrügyekkel. A cseresznye karcsúorsó koronaforma 
főbb jellemzőit a 49. táblázat ismerteti. A karcsú orsó kialakításához cseresznyénél célszerű 
féltörpe-, törpe növekedési erélyű alanyokat alkalmazni (Sajmeggy C 500 /CEMA/, Colt, 
MaxMa 14 /Brokforest/, MaxMa 97 /Brokgrow/, Sajmeggy „Magyar”, Gisela 5, Tabel® 
Edabriz, Prob). Az első öt alany öntözetlen körülmények között is megfelelő, de az utolsó 
három alany csak intenzív, és öntözött körülmények közé, humuszban gazdag talajokra 
ajánlható, máskülönben gyenge terméseredményeket és gyümölcsminőséget adnak. 

 

49. táblázat: A cseresznye karcsúorsó koronaforma főbb jellemzői  
(forrás: Simon, 2004) 

Térállás 4-4,5 x 1,5-2,5 m (alanytól függően) 

Hektáronkénti tőszám 1000-1600 fa/ha 

Telepítési anyag megfelelő a suháng, de a megfelelő 
törzsmagasságban (60-80 cm) kellő erősségű, 3-4 db 
másodrendű oldalelágazással koronás oltvány is 
alkalmas 

Ültetés utáni kezelés koronába metszés rügyfakadás után 

Metszési eljárás Brunner-féle szektoriális kettős metszés az alsó 3-4 
vázkaron. A központi tengely dominanciájának 
megőrzése érdekében hajtásválogatás. 

Termőgallyak 
elhelyezkedése 

az alsó 3-4 vázkaron, és közvetlenül a központi 
tengelyen 
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10. ábra. Intenzív karcsúorsó alakítása Kínában (fotó: Simon Gergely) 

 
Spanyol bokor. Egy figyelemre méltó művelési rendszer, termesztéstechnika és 

metszési rendszer, amelyet a mediterrán térségben fejlesztették ki, de az amerikai 
szakirodalom hatására „Spanyol bokor”-nak nevezik (27, 28). A koronanevelés elsődleges 
célja, hogy kisméretű, nyitott koronájú, alacsony törzsű (30-40 cm magasan) és alacsony 
magasságú (maximum 2,5 m magas) bokorszerű fát alakítsanak ki (11. ábra). Peterson (27.) 
ajánlása alapján átlagos kaliforniai körülmények között 4,8 x 2,4-2,7 méteres térállás a 
megfelelő, illetve szárazabb viszonyok között a 4,5 x 1,8-2,4 méter is elegendő. A termőre 
fordulásig a szabályozott vízellátással visszafogják a fák növekedését, és egymásután 
többször alkalmazott zöld metszéssel gyorsítják a termőfelület kialakítását. A koronaforma 
alakítása a negyedik évre befejeződik, és ezután már termőnek tekinthető az állomány. A 
korona megfelelő fényellátását, és az adott térállásban való megtarthatóságát fásan és zölden 
végzett ritkító metszéssel biztosítják. A termő ültetvényekben elvárható termésmennyiség 11-
18 t/ha. 

A spanyol bokor koronaformát leggyakrabban növényi bioregulátorok 
(növekedésszabályozó anyagok paklobutrazol hatóanyagú Alar® kijuttatása az öntözővízzel) 
alkalmazásával kombinálva lehet a legsikeresebben kialakítani. Az integrált 
termesztéstechnológiájú ültetvényekben a bioregulátorok alkalmazását leggyakrabban más 
növekedést mérséklő technológiai elemek alkalmazásával helyettesítik (hajtás- és termőgally 
lekötözés (vagy kitámasztás; kihajtásserkentés rügy feletti bemetszéssel, hajtáscsavarással 
vagy gyűrűzéssel; többszöri nyári zöldmetszés) (11, 12 ábrák). 

Magyar ökológiai körülmények között is kipróbálásra került a spanyol bokor 
koronaforma, mely a hazai fényviszonyok között nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket.  
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A: Spanyolországban B: USA-ban 

11. ábra. A cseresznye spanyol bokor koronaforma  
Spanyolországban és az USA-ban  kialakítva (fotó: Simon Gergely) 

 

  

12. ábra. A spanyolbokor koronaforma vázágainak, termőgallyainak lekötözése  
(fotó: Papp János) 

 
G.2.) A meggy koronaformái 

A cseresznye és a meggy koronaformái között átfedések találhatók, ezért csak a 
speciálisan meggy ültetvényekben használható koronaformákat mutatjuk be. 

A meggy elsősorban a tartósítóipar számára termel alapanyagot, amelyet a 
gyakorlatban rázógéppel takarítanak be. A meggy gépi rázásra leginkább az előző fejezetben 
bemutatott váza koronaforma terjedt el. A koronaforma paramétereinek (térállás, 
törzsmagasság, termőgallyazat szerkezete) a rázógép igényeihez kell alkalmazkodnia.  
 
A gépi betakarítás koronaformái 
 
Y-sövény koronaforma 

A gépi betakarítású meggy ültetvények hektáronkénti negyedszámának növelésére 
dolgozták ki az Y-sövény koronaform alakítási technológiáját Mihályffy és munkatársai (14, 
15). A meggy váza koronaformájának 6-7 méteres sortávolságáról az Y-sövény esetében a 
sortávolság 4,5-5 m-re csökkenthető. A váza koronaformához hasonlóan a telepítés utáni 
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alakító metszéskor, vagy egy késleltetett alakítási technológia során távolítják el a fa sudarát 
(13. ábra). 

 
B. B. 

134. ábra. Hagyományos kikatlanozással (A.), illetve késleltetett alakítási  
technológiával (B.) kialakított meggy Y-sövény koronaforma  

(fotó: Simon Gergely) 

 
Kézi és gépi betakarításra egyaránt alkalmas koronaformák: 

Meggy módosított Brunenr-orsó. A cseresznyével azonos módon a meggynél is 
kialakítható a módosított Brunner-orsó koronaforma. A sor és tőtávolság a cseresznyéhez 
képest egy fél méterrel csökkenthető. A meggy lehajló, csüngő koronahabitusa miatt a 
törzsmagasságot a cseresznyénél javasolt 70-80 cm-hez képest 80-90 cm-re érdemes 
kialakítani. 
 

 

135. ábra. Módosított Brunner-orsó koronaformájú meggyfa (fotó: Hrotkó Károly) 

 
Meggy karcsúorsó. Bár a karcsúorsó elsősorban a kézi betakarítású ültetvények 

koronaformája, az üzemi tapasztalatok (29) azt igazolják, hogy az optimálisnál nagyobb 
térállás (4,5-5 m-es sortávolság), a talajban jól rögzítő sajmeggy alany és 90-100 cm-es 
törzsmagasság alkalmazása esetén rázógéppel is betakarítható (136. ábra). A gyümölcsök 
átvételi árától, és vásárló igényeitől tehető függővé a betakarítás módja. 
 



 295 

 

136. ábra. Kézi szedésre és gépi szüretre is alkalmas meggy karcsúorsó koronaforma  
(fotó: Simon Gergely) 

 
G.3.) A hazai gyümölcstermesztésben nem jelentős, de a külföldi cseresznye- és 
meggyültetvényekben előforduló koronaformák: 

Vogel-orsó. Németország északi részén Tobias Vogel szaktanácsadó fejlesztette ki. A 
Vogel-orsó nagy problémája a helyi körülményekhez alkalmazkodó növekedést mérséklő 
alanyok hiánya. A fák szabályozott víz és tápanyagellátásán keresztül érik el a kelló 
növekedésmérséklő hatást. Tápanyagot már csak a termőrefordult fák kapnak. Németország 
ezen részén az átlagos térállás gyengébb, szárazabb talajokon ’Gisela 5’ alanyon 4,8 x 2,7 m. 
Jobb tápanyagtartalmú, nedvesebb talajokon vagy erősebb növekedési erélyű ültetvények 
esetében nagyobb, 5,5, x 3,7 m-es térállást kell biztosítani. A Vogel-orsó használatával - a 
hazai fejlesztésű módosított Brunner-orsóval körülbelül azonos intenzitású – félintenzív 
cseresznyeültetvények telepíthetők (13). 

 

  
A.) Vogel-orsó B.) Zahn-féle fűzérorsó 

137. ábra. Németországban kialakított orsó koronaformák (fotó: Hrotkó Károly) 
 

Zahn-féle fűzér orsó. Általában koronás oltvánnyal történik a telepítése és 
leggyakrabban az ágrákosodástól tartva a sudarat visszametszés nélkül csúcsrügyből nevelik. 
Az oldalelágazások kialakításánál az oldalelágazások vastagságára vonatkozó ’Zahn-féle’ 
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szabály betartása (a központi tengely 50%-ánál vastagabb oldalelágazások eltávolítása, 
visszametszése csapokra) nagyon lényeges elem (30). 
 

Tatura művelési rendszer. Cseresznye esetében a tatura művelési rendszer nem 
elterjedt, leginkább Ausztráliában és Új-Zélandon alkalmazzák. Ausztráliában igen magas 
terméseredményeket érnek el 3000 fa/ha egyedsűrűségű ültetvényekben. A tatura művelési 
rendszer alapeleme a meghatározott, pontos méretek alapján elkészített V-alakú 
támberendezés. Az alakítás során a megfelelő magasságban elhelyezett huzalok segítik a 
korona szabályos kialakítását. A termőre fordult ültetvényben nyári metszéssel és Promalin 
kezelésekkel tartják fenn a szabályos rácsos szerkezetet (31). 
 

 

138. ábra. Kialakítás alatt álló tatura cseresznyeültetvény Kínában  
(fotó: Simon Gergely) 

 
H.) A cseresznye és a meggy termesztéstechnológiája 
 

Az előzőekben már láthattuk, hogy a cseresznye és a meggy termesztése több ponton - 
alanyok, pollenadók, koronaformák - kapcsolódik egymáshoz, sőt átfedések is tapasztalhatók. 
Ennek megfelelően a két gyümölcsfaj termesztéstechnológiáját együtt tárgyaljuk, megjelölve 
az esetlegesen előforduló különbségeket. 
 
H.1.) Termőfelület és termésszabályozás 
Alakítómetszés. Az alakító metszés célja a koronaforma minél gyorsabb és minél pontosabb 
kialakítása. Ennek érdekében a cseresznyénél és a meggynél a következő metszési elemeket 
alkalmazhatjuk: 
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A: álsudarazás nélkül                  B: álsudarazással 

139. ábra. A cseresznye orsófa sudarának elágazódása álsudarazás nélkül (A.) illetve 
álsudarazással alakítva (fotó: Hrotkó Károly) 

 

• Sudaras koronaformák esetében az oldalelágazásokkal való egyenletes berakódás 
végett az álsudarazást alkalmazzuk, melyet nyugalmi időszakban a sudár alatti 
konkurens vesszők egyikére, vagy a vegetációs időszakban a sudárhajtás alatt levő 
konkurens hajtásra való visszametszés révén végezhetünk el. Az álsudarazással a 
sudár növekedése és felkopaszodása mérsékelhető, emellett termőrészekkel, 
elágazásokkal rakódik be (139. ábra). 

• Az oldalelágazások szögének kialakítására alkalmazható metszési eljárás a 
Brunner (16, 17) által kifejlesztett felső rügyes metszés (szektoriális kettős 
metszés, 140. ábra). 

 

 

140. ábra. A brunner-féle szektoriális kettős metszés (felsőrügyes metszés) elvégzése  
(fotó: Simon Gergely) 

 

• A koronában növő, meredeken felfelé törő, befelé álló, sérült, beteg hajtásokat 
pedig a vegetációs időszakban több alkalommal is eltávolíthatjuk, így a 
megmaradó hajtások, koronaelemek fényhez jutása és megfelelő fejlődése 
biztosított. A hajtásokat eltávolíthatjuk tőből, vagy levélkoszorúra csípjük vissza, 
ilyenkor a fejlődő másodrendű hajtások következő évre rövid termőrészekké 
alakulnak. 

• Azoknál a meggyfajtáknál, amelyek csüngő, vagy sátorozó koronahabitussal 
jellemezhetők 10-20 cm-rel magasabb törzsmagasságot célszerű megválasztani, 
mint a cseresznye, vagy a többi meggyfajta esetében. Így a lehajló termőgallyazat 
kevésbé zavarja a talajművelést és a rázógépes betakarítást. 

Az alakítás éveiben elengedhetetlen a metszést kiegészítő eljárások (lekötözés, 
lesúlyozás, hajtáscsipeszelés 141. ábra, sebkezelés stb.) alkalmazása, melyek révén a korona 
pontosabban és kedvezőbb egészségi állapotban alakítható ki. 
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141. ábra. A cseresznye koronaalakításánál alkalmazható hajtáshelyzetet  
megváltoztató eljárások (fotó: Hrotkó Károly) 

 
Termőköri metszés. Feladata a kialakult termőegyensúly fenntartása és a fa megtartása a 

rendelkezésre álló térállásban. Korszerű elvek alapján ma a cseresznye- és a meggyfák 
termőkori fenntartó, felügyeleti metszése 70-100%-os arányban a vegetációs időszakban 
(július közepe – augusztus közepe) elvégezhető. Ez több előnnyel is jár: hatékonyan 
csökkenthető a koronaméret; a sebek gyorsabban beszáradnak; javul a korona fényellátottsága 
és a következő évi virágrügyek differenciálódásának mértéke. A cseresznye és meggyfák 
termőkori metszésnél alkalmazott metszési eljárások: késleltetett szektoriális kettős metszés 
(19) és a Zahn-féle korrekciós metszés (33) amikor a túlságosan megerősödött, az egyensúlyi 
állapotot veszélyeztető oldalelágazásokat július – augusztus folyamán egy 15-20 cm-es csonk 
meghagyásával távolítják el. 

Azoknál a meggyfajtáknál, amelyek felkopaszodásra hajlamosak a termőkori metszésnek 
nagyobb jelentősége van és alkalmazása 2-3 évente elengedhetetlen. Az ilyen növekedési és 
elágazódási tulajdonságokkal rendelkező fajták (’Újfehértói fürtös’, ’Debreceni bőtermő’, 
’Kántorjánosi 3.’, ’Cigánymeggy’, ’Pándy’) esetében a természetes termőívképződés 
folyamata igen jól felhasználható a termőkori metszéskor (142. ábra). A felkopaszodó és 
ostorszerűen lehajló termőgally a felső ívén egy előtörő fiatal hajtásra, vagy vesszőre 
metszhető vissza ezzel csökkenthető a felkopaszodás mértéke, és a termőfelület megújítható. 
Ez a beavatkozás a felkopaszodásra érzéken fajták esetében 2-3 évente megismétlendő, 
különben a korona terméshozás szempontjából improduktív része évről évre egyre csak 
növekszik. 
 

 

142. ábra. A meggy nyári zöldmetszésénél alkalmazható termőíves visszametszés 
(fotó: Hrotkó Károly) 
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A meggy viszonylag jól tűri a gépi metszést is, amelyre alternáló pengesorú, vagy 
szembe forgó fűrésztárcsás berendezések egyaránt alkalmasak. Gépi kontúrmetszés esetén 
nem szabad ugyanabban az évben a fákat tetejezni és oldalazni, mert ez túlságosan erős 
vegetatív, regenerációs hullámot indít el, amely a termésmennyiség és minőség csökkenését 
eredményezheti. A gyenge kondíciójú meggyfák még erősebb gépi metszést követően sem 
képesek majd a koronájukat regenerálni. (143. ábra). A gépi kontúrmetszéssel nagy 
sebfelületeket ejtünk, így sebkezelés alkalmazása ajánlatos. A tetejezést követő évbe az 
erőteljes csúcsi hajtásnövekedés kontrollálására nélkülözhetetlen a vegetációs időszakban, 
nyáron hajtásválogatás formájában. Ellenkező esetben a visszametszés helyszíne körül túl 
sok, meredek, sűrítő, árnyékoló hatású erős hajtást kapunk. 
 

 

143. ábra. Túlságosan erős mértékben elvégzett gépi tetejezés  
(fotó: Simon Gergely) 

 

H.2.) Talajművelés, talajerőgazdálkodás, öntözés 
 

Talajművelés: Az integrált termesztéstechnológiát alkalmazó cseresznye és meggy 
ültetvényekben követelmény a sorközök takarásos talajművelése (144. ábra B). A sorközök 
füvesítése esetén az előnyök mellett számolni kell a fokozott tápanyag és nedvesség 
utánpótlással is. A sorközök művelésére az első 1-2 évben ugaros talajművelés ajánlott (144. 
ábra A), és csak később érdemes füvesíteni a sorközöket, vagy meghagyni a természetes 
gyomflórát. 
 

 
A. B. 

144. ábra. Mechanikailag talajművelt fiatal sövénycseresznyés Ausztriában (A) és egy 
füvesített sorközű félintenzív orsó ültetvény Magyarországon (B.) (fotó: Simon Gergely) 
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Füvesített sorközök esetén elengedhetetlen a sorközök kaszálása, talajtípustól, 

évjárattól függően általában 5-6 alkalom. Az integrált technológiájú ültetvényekben a 
hasznos, ragadozó rovarok védelmében az első kaszálás időpontjára mindenképpen érdemes 
odafigyelni, csak akkor végezhető el, ha a hasznos rovarok a gyomok virágporán kívül már 
találnak maguknak kellő mennyiségű táplálékot, ellenkező esetben a számuk megcsappan. 

A fák alatti sávban sekélyen max. 10-15 cm-es mélységben végzett mechanikai 
talajművelés végezhető, de szerves anyaggal történő takarással is megfelelően gyommentesen 
tartható. Vegyszeres gyomirtásra a cseresznye és a meggy esetében csak kontakt, perzselő 
hatású herbicidek használhatók. Hormonhatású herbicidek a lombfelületre jutva lomb- és 
hajtásdeformációt, ízközrövidülést okozhatnak. A talajba bemunkált és a gyökérrendszeren 
keresztül felszívódó úgynevezett gyökérherbicidek alkalmazása kerülendő, mivel 
alkalmazásuk a fiatal cseresznye- és meggyfák nagyarányú pusztulását és erős mézgásodását 
okozhatja (4). 
 
Tápanyagellátás: 

Tartalékoló – feltöltő trágyázás: A telepítés előtti talajvizsgálati eredmények (0-60 
cm-es talajmélységből származó minták) és tápanyagfeltöltési javaslatok alapján az 
országosan kialakított P, K, Mg szintekre kell feltölteni a talajt, amely a hosszútávú jó 
tápanyag-ellátottság alapja. A feltöltő trágyázással egy menetben nagyadagú (60-80 t/ha) 
szervestrágya kijuttatása is javallott, ezzel a talaj szerkezete, tápanyagszintje és a káros 
környezeti hatásokat csökkentő képessége is növelhető (4). 

Fenntartó trágyázás: Tápanyagutánpótlásra a nem termő évek alatt rendszerint nincs 
szükség, ha a telepítés előtti feltöltő trágyázás megfelelő volt (4). 

A fenntartó trágyázáskor kijuttatandó tápanyagmennyiségeket kiszámítása a talaj 
tápanyag-szolgáltató képessége és a növény tápanyagtartalma alapján történik (50. táblázat). 
Levélanalízishez a levélmintákat augusztusban a hajtás középső részéről szedjük.  
 

50. táblázat. Standard tápanyagszint értékek a levélben  
cseresznye és meggy esetében (Hanson és Proebsting, 1996) 

Tápelem Hiányos Megfelelő Túlzott 
N (%)  2.2-3.4 > 3.4 
P (%) < 0.08 0.16-0.4 > 0.4 
K (%) < 1.0 1.0-3.0 > 3.0 
Ca (%)  0.7-3.0  
Mg (%) < 0.24 0.4-0.9 > 0.9 
S (%)  0.13-0.8  

B (ppm) < 20 25-60 > 80 
Cu (ppm)  5-20  
Fe (ppm)  20-250  
Mn (ppm) < 20 20-200  
Zn (ppm) < 10 15-70  

 
Háromévente az ültetvény talajának három szintjéből vett talajmintákból képzett 

átlagmintákon kell a talajvizsgálatot elvégezni. A talajvizsgálat eredményeire alapozva is 
végezhető a termő ültetvények tápanyagellátása. 

Ha nincs lehetőség a levél-, vagy a talajanalízis elvégzésére akkor a cseresznye ás 
meggy esetében is alkalmazható a tápanyagkivonási értékekre alapozott tápanyagszámítás. 



 301 

Ennek értelmében minden termett 100 kg gyümölcsre számítva 250-300g N, 50-80g P2O5 és 
270-300g K2O hatóanyag adható ki hektáronként.(4.) 
Öntözés:  

A cseresznye és a meggy mérsékelt, közepes vízigényű fajok, de nem szárazságtűrő 
faj. Magyar ökológiai adottságok mellett öntözés nélkül is termeszthető, de a természetes 
csapadékot 800-900 mm-re kiegészítve kedvező termésmennyiséget és gyümölcsminőséget 
állítunk elő. A cseresznye esetében így érhető el a piacon felárral megfizetett 26-28-30 mm-es 
gyümölcsátmérő, vagy a meggy esetében a 20-22 mm átmérőjű a friss export kategóriájába 
tartozó gyümölcsök.  

Cseresznye esetében fő szempont, hogy a zsendülés (a termésszín változásának idején) 
időszakában egyenletes vízellátást kell biztosítani, kiugró csapadékmennyiségeknél megnő a 
felrepedt és ezzel együtt a moniliás (Monilinia fructigena) gyümölcsök aránya. Fontos, hogy a 
termésszüret után ne hagyjuk abba az ültetvény ápolási munkáit (öntözés, növényvédelem). 
Az öntözési módok közül a korona alsó részében elhelyezett függesztett mikroszórófejes 
öntözési mód a legkorszerűbb. Esőztető öntözés, a gyümölcsrepedésre gyakorolt kedvezőtlen 
hatása és a nagymértékű párolgási veszteség miatt kerülendő (4). 
 
H.3.) A cseresznye és a meggy növényvédelme 
 
A növényvédelmi technológiák részletes ismertetése egy másik disciplina tárgykörébe tarozik, 
ezért itt csak az üzemi termesztésben előforduló kártevők és betegségek felsorolásszerű 
megnevezése történik. 
A cseresznye betegségei és kártevői: 
Betegségek (33): 

• Vírusbetegségek: vírusos érdeslevelűség (CHRLV), vírusos levélsodródás (CLRV), 
klorotikus gyűrűsfoltosság (PDV), nekrotikus gyűrűsfoltosság (PNRSV); 

• Baktériumos betegségek: agrobacterium, baktériumos ágrákosodás - Pseudomonas 
siringae, Pseudomonas mors-prunorum 

• Gombás betegségek: blumeriellás levélfoltosság – Blumeriella jaapii, 
a hajtások moniliás betegsége – Monilinia laxa, 
moniliás gyümölcsrothadást – Monilinia fructigena, 
gnomóniás levélfoltosság – Gnomonia erythrostoma. 
sztigminás levéllyukacsosodás - Stigmina carpophila. 

 
Kártevők (33): 

• fekete cseresznye-levéltetű – Myzus cerasi ssp. pruniavium, 
• cseresznyelégy – Rhagoletis cerasi, 
• kis téli araszoló – Operpothera brumata, 
• nagy téli araszoló – Erannis defoliana, 
• kaliforniai pajzstetű – Quadraspidiotus perniciosus, 
• kéregmoly – Enarmonia formosa, 
• cserebogár – Melolontha sp., 
• füstösszárnyú levéldarázs – Caliroa cerasi, 
• cseresznye és meggy virágmoly – Argyresthia pruniella 
• kis és nagy vörös rügysodró – Recurvaria nanella, Recurvaria leucatella 

 
A meggy betegségei és kártevői: 
Betegségek (34): 

• a meggy klorotikus gyűrűsfoltossága (kórok.: prune dwarf ilarvirus egyik törzse); 
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• a meggy klorotikus-nekrotikus gyűrűsfoltossága (kórok.: prune dwarf ilarvirus egyik 
törzse); 

• a meggy nekrotikus gyűrűsfoltossága (kórok.: Prunus necrotic ringspot ilarvirus); 
• a meggy agrobaktériumos gyökérgolyvája (kórok.: Agrobacterium tumefaciens); 
• a meggy blumeriellás betegsége (kórok.: Blumeriella jaapii); 
• a meggy monilíniás betegsége (kórok.: Monilinia laxa) 
• a meggy sztigminás betegsége (kórok.: Stigmina carpophila) 

 
Kártevők (34): 

• a kaliforniai pajzstetű (Quaraspidiotus perniciosus); 
• A kéregmoly (Enarmonia formosana); 
• sodrómolyok (Tortricidae); 
• araszoló hernyók (Geometridae); 
• lombosfa fehérmoly (Leucoptera scitella); 
• füstösszárnyú levéldarázs (Caliroa limacina); 
• piros gyümölcsfa-takácsatka (Panonychus ulmi); 
• kis téliaraszoló (Operophthera brummata); 
• a cseresznylégy (Rhagoletis cerasi). 

 
H.4.) Betakarítás, manipulálás, tárolás 
 

A cseresznye- és a meggyfán beérő, nem utóérő gyümölcsfajok, ezért betakarítását a 
felhasználástól függően időzítve friss piacokra teljes érettség időpontjára időzítik, ipari 
feldolgozásra pedig úgynevezett technológiai érettségben szüretelik. Az optimális érettség 
időpontját többféle módon állapítják meg: színkártyával, gyümölcselválasztáshoz szükséges 
szakítóerő és a gyümölcshús megroppanásához szükséges nyomás alapján. A meghatározó, 
standard értékek fajtaként és felhasználási csoportonként változók. 

Kézi betakarítás: Cseresznyénél a hazai friss fogyasztáshoz, illetve friss exporthoz 
követelmény a kézzel szedett áru, mert ma már csak az ilyen minőségű gyümölcsöt lehet jó 
áron eladni a piacokon. Kézi szedésre alkalmasabbak azok a fajták, amelyek hosszú 
gyümölcskocsánnyal rendelkeznek. Rövidebb kocsányú fajták esetében (’Van’, ’Vega’) a kézi 
szedés teljesítményei csökkennek. A kézi szedés átlagos teljesítménye cseresznye esetében 3-
5 kg/óra/fő. Ez a teljesítmény megfelelő kézi szedésre intenzív koronaformák alkalmazásával 
nagymértékben növelhető, mivel a termések legalább 70%-a kézzel földön állva szüretelhető 
le. 

A kézzel szedett gyümölcsöt helyben válogatják úgy, hogy a sérült, ’hibás’ 
gyümölcsöket, idegen anyagokat eltávolítják. A gyümölcsöt 10 kg-os műanyag rekeszekbe 
teszik, és a lehető leggyorsabban a manipuláló helyiségbe viszik, mert ha akár egy órát is 
állnak a napon kb. 35°C-on, a gyümölcs annyit veszít a minőségéből, mint egy hét alatt 0°C-
on tárolva. 

Meggynél a friss piaci értékesítésre lehetőség szerint kézzel szedett áru kerüljön. Sok 
esetben a német felvásárlók konzervipari felhasználásra is hajlandók kifizetni a kézzel, és 
gyümölcskocsánnyal együtt történő szedés felárát, mert így egészségesebb és jobb beltartalmi 
értékekkel rendelkező készterméket tudnak garantálni. Meggynél a kézi szedés átlagos 
teljesítménye 5-7 kg/óra/fő (29). 
 

Gépi betakarítás: Mindkét gyümölcsfajnál rázógépes betakarítás is alkalmazható, de az 
ilyen áru általában későbbiekben többnyire csak további ipari feldolgozásra (befőtt, lé, 
hűtőipar) alkalmas. Elsősorban a merev, felelétörő ágrendszerrel rendelkező fajtákat 
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részesítsük előnyben gépi rázásnál. A csüngő, felkopaszodó ágrendszerű fajták kevésbé 
alkalmasak rázógépes betakarításra, mert ágaik nem veszik fel kellő mértékben a rázás 
frekvenciáját és csak ostorozó mozgást végeznek. Ezek a fajták a fenntartó metszés során 
nagyobb odafigyelést igényelnek, és a lecsüngő, felkopaszodó koronaelemek eltávolításával, 
folyamatos ifjítással alkalmassá tehetők rázógépes betakarításra.  

A cseresznye és a meggy rázógépes betakarítására hazánkban a nagyobb teljesítményű 
Kilby és a kisebb teljesítményű, de szélesebb körben elterjedt Schaumann géptípusokat 
alkalmazzák. Ezek a gépek szakaszos működési elvűek. A cseresznye és meggy 
termesztésében élenjáró országokban, az újabb ültetvényekben egyre inkább terjedőben 
vannak azok a géptípusok, amelyek folyamatos működési elvük alapján állandó sebességgel 
haladva rázzák le a fákat, és így nagyobb rázási teljesítmény érhető el. A géppel rázott 
gyümölcsöket a szürettel egy menetben tisztítják, és kisebb tartályládákban gyűjtik. 
 
Árukezelés – értékesítés: Magyarországon az áru piacra való előkészítése az exportáru 
kivételével a gyümölcsösben történik a fentiek szerint. Külfö1dön sok helyen a leszüretelt 
gyümölcsöt azonnal beviszik a manipulálóba és a lehetőleg sérülésmentes tiszta gumiszalagon 
kiválogatják belőlük a repedt, sérült, deformált, kocsányszúrt, nyomódott egyedeket. 
Innovatív termesztők már számítógép vezérelt osztályozó gépeket vásárolnak, hogy a 
manipulálás után méretben és színben is egységes végterméket tudjanak előállítani (145. ábra, 
146. ábra). 
 

  

145. ábra. A cseresznye kézi előválogatása, majd az azt követő szín és  
méret szerinti osztályozás (fotó: Simon Gergely) 

 

 

146. ábra. Méret és szín szerint osztályozott cseresznye gyümölcsök  
(fotó: Simon Gergely) 
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A géppel rázott bonbonmeggy alapanyagokat a szüret utáni méretosztályozáskor 

válogatják ki, és csak a 16-18 mm átmérőjű, keményebb húsállományú gyümölcsök 
alkalmasak erre a célra. 
 

 

147. ábra. Meggy gyümölcsök méret szerinti osztályozása bonbonmeggy alapanyagnak 
(fotó: Tóth Magdolna) 

 
Magyarországon a hűtés a tárolással egyidőben történik. Ekkor a ládákban, 

rekeszekben lévő gyümölcsöt nagy hőelvonással 4-6 óra alatt 6-8°C-ra intenzíven lehűtik. 
Külföldön és a korszerű technológiát alkalmazó hazai cégeknél merítéses, vagy zuhanyszerű 
vízhűtéssel (hydrocooling) csökkentik a gyümölcs hőmérsékletét (147. ábra) A cseresznye 
nem utóérő, nem klimakterikus gyümölcsfaj, gyümölcsei sérülékenyek, gyorsan romlandók, s 
e miatt a tárolási mód és hőmérséklet kritikus tényező. Tárolásával, a piaci szezon 
széthúzásával megfelelő profitot lehet realizálni, az USA-ban éppen ezért folyik igen komoly 
kutatómunka a tárolhatóság és a pulton tarthatóság meghosszabbítására. 
 

 

148. ábra. A „hydrocooling” hűtőrendszer és az abból kikerülő lehűtott gyümölcsök  
(fotó: Simon Gergely) 

 
Magyarországon rövid ideig, maximum egy hétig tartják átmenetileg a gyümölcsöt a 

hűtőházban (a fentiekben leirt csomagolóanyagban) főként azért, hogy megfelelő mennyiség 
összegyűljön a szállításhoz. A fejlett tárolástechnikával rendelkező cseresznyetermesztő 
országokban, és egy két hazai vezető cseresznyetermelő cégnél fóliával bélelt 15 cm magas 
karton dobozokba teszik (149. ábra) és szabályozott légterű tárolóban 0-1°C-on, 90-95% 
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relatív páratartalom, 3-4% O2 és 5-7% CO2 koncentrációban tárolják a felhasználásig (150. 
ábra) (4). 
 

 

149. ábra. Speciális fóliában és kartondobozba kiszerelt, 
 tárolásra előkészített cseresznye (fotó: Simon Gergely). 

 

 

150. ábra. A szállításra előkészített cseresznye e szabályzott légterű hűtőtárolóban  
(fotó: Simon Gergely) 

 
H.5.) A korszerű külföldi cseresznyetermesztésbe beépülő újabb kiegészítő, a 

gyümölcsminőséget megóvó munkafolyamatok 
 

A cseresznye- és meggytermesztésében egyre nagyobb szerephez jutnak külföldön a 
gyümölcsök minőségének a megóvására tett törekvések. Ezek az eljárások egyre jobban 
beépülnek az üzemi termesztéstechnológiákba. 

A cseresznyénél, de ma már bizonyított, hogy meggynél is gondot jelent az esővíz 
okozta gyümölcsrepedés. A felrepedt gyümölcsök esztétikailag veszítenek értékükből, de 
súlyosabb probléma, hogy a felrepedt sebfelületeken keresztül a gyümölcsök rothadását okozó 
gombás betegségekkel fertőződhetnek, s így teljes mértékben eladhatatlanok lesznek a 
gyümölcsök. 
A technológiába beépítve több lehetőség van a gyümölcsrepedés megelőzésére (35): 

• fizikailag elhatárolni a gyümölcsöt az esővíztől – esővédő fóliatakarás alkalmazása 
151. ábra, 

• a gyümölcshéj szilárdításában és rugalmasságának fokozásában részt vevő 
kalciumvegyületek kipermetezése, 
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• felületi feszültséget csökkentő anyagok kipermetezése (a vízcsepp gyorsabban 
végiggördül a gyümölcsön, és hamarabb felszárad), 

• a gyümölcsök légárammal történő leszárítása nagyobb esők után (helikopterrel, vagy 
nagy intenzitású ventillátoros permetezőgépek járatásával) 

 

 

151. ábra. A „norvég rendszerű” három tartóhuzalos cseresznye esővédő  
fóliatakarási rendszer.  (fotó: Simon Gergely) 

 
A primőr gyümölcsöket károsító madarak elleni védekezés is igen jelentős. A károk 
megelőzésének az alábbi lehetőségei vannak (36): 

• az ültetvény madárvédő hálóval való takarás, 
• vizuális riasztás (élénk színű bábúk, madárijesztők, ragadozó madárbábúk), 
•  hanggal történő riasztás (ragadozó madarak hangjának vészjelzéseinek hangszórókon 

keresztüli sugárzása, propánbután gázágyúk üzemeltetése). 
 

 
152. ábra. Madárvédő hálótakarás Dániában (fotó: Hrotkó Károly) 
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Ellenőrző kérdések: 
1. Jellemezze a cseresznye és a meggy gazdasági jelentőségét! 
2. Hasonlítsd össze a cseresznye és meggy ökológiai igényei! 
3. Milyen adottságokkal rendelkeznek a cseresznye és a meggy ideális termőhelyei?  
4. Hol vannak Magyarországon cseresznye és meggytermő körzetek?  
5. Milyen alanyokat használunk cseresznye és meggytermesztésben? Jellemezze a kiválasztott 
alanyokat! 
6. Milyen alanyokat használna intenzív cseresznye és meggyültetvényekben?  
7. Melyek a magyar cseresznye és meggytermesztésben használt legfontosabb alanyok?  
8. Melyek a cseresznye és meggy ültetési anyagai?  
9. Milyen művelési rendszerekkel jellemezhető egy hagyományos cseresznye ültetvény?  
10. Milyen művelési rendszerekkel jellemezhető egy intenzív cseresznye ültetvény?  
11. Milyen művelési rendszer elemekkel jellemezhető egy hagyományos meggy ültetvény?  
12. Milyen művelési rendszer elemekkel jellemezhető egy kézi szedésre tervezett meggy 
ültetvény? 
13. Milyen szempontokat kell figyelembe venni korszerű cseresznye és meggyültetvények 
koronaformáinak megválasztásánál?  
14. Hasonlítsa össze a cseresznye és meggy ültetvények koronaformáit! 
15. Milyen előnyei vannak az intenzív ültetvényeknek? Hogyan tudunk védekezni az eső 
okozta repedés és a madárkár ellen intenzív cseresznye ültetvényekben? 
16. Ismertesse a cseresznye termesztési technológiáját! Térjen ki a sorközművelésre, 
öntözésre, metszésre, tápanyag-utánpótlásra, szüret szervezésére és az áruvá készítésre! 
17. Milyen kritériumoknak kell megfelelnie a cseresznye- és meggytermesztésben használt 
öntözési rendszernek ?  
18. Hogyan végezzük a lombanalízist cseresznyénél és meggynél? 
19. Hogyan határozzuk meg a szüreti érettséget cseresznyénél és meggynél?  
20. Melyek a cseresznye és a meggy legfontosabb kórokozói és kártevői? 
21. Milyen a cseresznye és a meggy korszerű áruvá készítési technológiája? 
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3.3. Őszibarack termesztéstechnológia 
 
Szalay László 
 
Tárgy: Az árutermelő őszibarack ültetvények korszerű termesztéstechnológiájának részleteit 
mutatja be a fejezet 
 
Kulcsszavak: őszibarack, művelési rendszer, faalak, integrált termesztés, termőfelület- és 
termésszabályozás, talajerő-gazdálkodás, növényvédelem, szüret 
 
Az őszibarack ökológiai igényei 

A faj ökológiai igényét eredeti élőhelyének környezeti adottságai, és az elterjedési 
útvonalán végbement változások határozzák meg. A termesztett őszibarackfajták 
változatossága az ökológiai igények, illetve tűrőképesség szempontjából igen nagy, mivel ma 
már a szubtrópusoktól a mediterránon keresztül a mérsékelt égövig sokfelé megtalálható. A 
termesztés eredményességének kulcsa, hogy megtaláljuk a termőhelyünk adottságaihoz 
legjobban alkalmazkodó fajtákat. Az őszibarack meglepően szélsőséges körülmények között 
is termeszthető. Floridában előállítottak 50 órás hidegigényű hibrideket is. Kínában helyi 
alanyt használva a víz borította rizsföldekből 40 cm-rel kiemelkedő bakhátakon is létesítenek 
ültetvényeket. 

Hazánk a gazdaságos őszibarack-termesztés északi határán helyezkedik el. A 2000 órát 
megközelítő évi napfénytartam, az évi 10 °C átlaghőmérséklet és a nyári félév (április–
szeptember) 18 °C-os átlaghőmérséklete nem optimális, de kielégíti az őszibarack igényeit. A 
melegebb éghajlatú vidékeken, a 35–40° északi és déli szélességi fok között, 
biztonságosabban és jóval magasabb termésátlagot elérve termeszthető az őszibarack, mint 
Magyarországon. A Magyarországon elterjedt őszibarackfajták mélynyugalmának 
megszakításához szükséges hideg (0 és 7 °C közötti) órák száma 650 és 1100 között van. 
Biztonságosan a hosszú mélynyugalmi idejű fajták termeszthetők. A rövid mélynyugalmú 
fajták gyakrabban és jóval nagyobb mértékben károsodnak a téli lehűlésektől. A 
mélynyugalmi időszakban –20 °C-nál nagyobb lehűlés a virágrügyeket, a –25°C-nál nagyobb 
lehűlés a föld feletti fás részeket is jelentős mértékben károsítja. A mélynyugalmi időszakot 
követően (kb. január közepétől) a virágzásig csökken az egyes növényi részek hidegtűrő 
képessége. A fák fagyra leginkább érzékeny részei a virágrügyek, illetve a virágok. 
Pirosbimbós állapotban -4, -5 °C, kinyílt állapotban és közvetlenül az elnyílás után -1, -2 °C 
jelentős károsodást okoz. 

Az őszibarack Magyarországon öntözés nélkül is termeszthető, tehát az évi 500–600 mm 
csapadék mellett is terem, de gyors termőre fordulás, rendszeresen nagy terméshozam és 
kiváló gyümölcsminőség csak az öntözött ültetvényektől várható el. Az őszibarack jól 
alkalmazkodik a különböző talajtípusokhoz, de legeredményesebben a jó vízgazdálkodású, 
levegős, tápanyagban és humuszban gazdag talajokon termeszthető, melyek pH-ja 6–7 körüli. 
Fontos a talaj nem túl magas Ca- és jó K ellátottsága.  

 
A művelési rendszer tervezésének és kialakításának fő szempontjai az őszibarack 
ültetvényekben 

A sor- és tőtávolságot, a törzsmagasságot és a koronaformát a tervezési folyamat során kell 
meghatározni, a termőhelyi adottságok, a termesztési cél, a telepítendő fajták és a 
rendelkezésünkre álló munkaerő figyelembe vételével. Mivel az őszibarack nagyon 
fényigényes gyümölcsfaj, az ültetvényekben a nyitott faalakok a legelterjedtebbek. 
Rendszeres metszéssel azonban az orsó koronákon is megfelelő fényellátottságot tudunk 
biztosítani. A fejezetben ismertetett faalakok jellemző paramétereit az 1. táblázatban tüntettük 
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föl. Külföldön, leginkább Olaszországban sövény művelési rendszereket is alkalmaznak az 
őszibarack termesztésben, de ez nálunk nem terjedt el. 
 
Nyitott faalakok 

Magyarországon a nyitott őszibarack faalakoknak három típusa alakult ki az idők során. 
Az egyes típusok kialakítását természetesen tájanként és kertenként egy kicsit eltérő módon 
végzik, de az alapelvek azonosak. A Szeged-Szatymaz környéki termesztő körzetben alakult 
ki a tányérkorona (1. ábra), ott ma is ez a legelterjedtebb. Más vidékeken nemigen találkozunk 
vele. Lényege, hogy az egész fa nem magasabb 2,5 méternél, így minden művelet a földön 
állva elvégezhető. A törzsmagasság 50-60 cm, efölött az oldalelágazások rendszeres 
kikönyököltetésével, visszametszésével a vízszintes fölött 20-30 fokos szögben álló, 
tányérszerű vázág szerkezetet alakítanak ki, amely 5-6 többszörösen elágaztatott vázágból áll. 
A sor- és tőtávolság 6 x 4 méter, vagy erősebb növekedésű fajtáknál (pl. ’Champion’) 7 x 5 
méter. Ez azt jelenti, hogy 417 vagy 286 db fát ültetünk egy hektárra. Az ültetvény termőre 
fordulása 5-6 év. A tányérkorona csak kézi szüretre alkalmas, gépi szüretre nem. Ennek a 
koronaformának a legfőbb előnye, hogy nem kell létra vagy állvány a művelés során. 
Hátránya viszont, hogy a talajmenti fagy könnyen a teljes termést károsíthatja. Szeged-
Szatymaz környéke a fagyveszélyes alföldi termesztő vidékhez tartozik, ezért egyre több 
ültetvényben áttérnek a magasabb fák alkalmazására, a jobb termésbiztonság érdekében.  

A Buda környéki termesztő körzetben alakult ki, de az országban mindenütt elterjedt a 
katlan korona (2. ábra). Ez szintén csak kézi szüretre alkalmas, nyitott faalak, amelyet 
alacsony, 40-60 cm-es törzsmagassággal és 3 vázággal alakítanak ki. A vázágak a vízszintes 
fölött 45 fokos szögben állnak. A vázágakat rendszeres visszametszéssel, szabályos esetben 
kétszer villásan elágaztatva nevelik ki. A korona belsejéből a befelé növő elágazásokat és az 
ültetés utáni tavasszal eltávolított központi tengely helyén képződő vízhajtásokat, 
fattyúvesszőket rendszeresen eltávolítják. A sor- és tőtávolság 6 x 4 méter. Az egy hektárra 
elültetett 417 db fával a félintenzív művelési rendszerekhez tartozik (csakúgy, mint a tányér 
és a váza korona). A katlan koronával létesített ültetvény 5-6 év alatt fordul termőre.  

 

 
1. ábra. Őszibarack tányérkorona (fotó: Szalay László) 
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2. ábra. Őszibarack katlankorona (fotó: Szalay László) 

 
A váza korona a legkorszerűbb a nyitott faalakok közül. Vázágai a vízszintes fölött 70-75 

fokos szögben állnak (3. ábra). A koronanevelés során három vázágat nevelünk, az első 
években visszametszés nélkül, és mindegyiken 2-3 gallérágat alakítunk ki. A törzsmagasság 
többféle lehet. Ha csak kézi szüretre tervezzük az ültetvényt 40-60 centiméteres törzs 
elegendő. Ha feldolgozásra termesztünk ipari őszibarackfajtákat, és géppel kívánunk 
szüretelni, akkor a szüretelő gép igényeihez kell alkalmazkodnunk. Magyarországon 
leginkább a Kilby és a Schaumann típusú törzsrázó gépek terjedtek el, ezek használatához 
100-120 cm magas törzs szükséges, hogy a gyümölcsöket összegyűjtő ponyva is a fa alá 
férjen. A sor- és tőtávolság általában 6 x 4 méter. Mind a kézi szüretre tervezett, alacsony 
törzsű, mind a gépi szüretre tervezett, magas törzsű ültetvényekben ezt alkalmazzák. 
Középerős és gyenge növekedésű fajtákból, csak kézi szüretre kialakított ültetvényben a sor- 
és tőtávolságot 5 x 3 méterig csökkenthetjük. A váza koronájú őszibarack ültetvények 4-5 év 
alatt fordulnak termőre.  

Az őszibarackfajták egy része erősen felfelé törő koronahabitusú. Ha nyitott koronát 
nevelünk belőlük, és a központi tengelyüket telepítés után azonnal eltávolítjuk, vázágaik 
nagyon meredek szögben, majdnem függőlegesen nőnek. Ezeknél a fajtáknál eredményesen 
alkalmazhatjuk a késleltetett váza koronát. A lényege, hogy a fa központi tengelyét nem 
közvetlenül az ültetés után, hanem csak 2-3 évvel később távolítjuk el. A végleges 
vázágszerkezet megegyezik a váza koronáéval, de a kezdeti években meglévő központi 
tengely árnyékoló hatása következtében a vázágak megfelelő szögben (a vízszintes fölött 70-
75o) erősödnek meg. A faalak gyenge pontja, hogy 2-3 éves korban egy nagy sebet ejtünk a 
törzs közelében a központi tengely eltávolításával. Ezt 20-30 cm-es csonkot hagyva kell 
elvégezni, lehetőleg tavasszal, közvetlenül a virágzás előtt, és a sebet gondosan le kell zárni 
sebkezelő anyaggal.  
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3. ábra. Őszibarack vázakorona (fotó: Szalay László) 

 
Központi tengelyes faalakok 

Az intenzív művelési rendszerek faalakja a karcsú orsó, amellyel az őszibarack 
ültetvényekben sokfelé találkozhatunk (4. ábra). A leggyakrabban alkalmazott sor- és 
tőtávolsága 4,5 x 2 méter, de erősebb metszéssel 4 x 2 méteren is fenntartható. Előnye, hogy 
1-2 évvel korábbi termőre fordulást biztosít, mint a nyitott faalakok. A kezdeti években, amíg 
a központi tengely meg nem erősödik, támaszt igényel, ami lehet egyedi karó, vagy huzalos 
támrendszer. Csak kézi szüretre alkalmas. Törzsmagassága 40-50 cm, ami fölött rendszeres 
visszametszéssel 3 vázkart alakítunk ki. A vázkarok a vízszintes fölött 30 fokos szögben 
állnak, de a koronaszerkezet szempontjából az az előnyös, ha eredési pontjuknál közel 
derékszögben csatlakoznak a tengelyhez. Ezt a koronanevelés során lekötözéssel, vagy 
csipeszeléssel tudjuk elérni. A központi tengelyen az alsó vázkarszint fölött nem hagyunk 
megerősödni újabb elágazásokat. A fenntartó metszés során a letermett gallyakat a tengelyről 
évente rendszeresen eltávolítjuk. A fák magasságát 3 méter magasságban a tengely 
visszametszésével korlátozzuk. Egy hektárra 1111 illetve 1250 fát ültetünk, a karcsú orsóval 
kialakított őszibarack ültetvény 3-4 év alatt fordul termőre. Az őszibarack nem tartozik az 
erős csúcsi dominanciával rendelkező fajok közé, határozott központi tengelyt csak gondos 
alakító metszéssel nevel. A koronaalakítás során ügyelni kell arra, hogy a vázkarok és a 
tengely közötti egyensúly megmaradjon, ne erősödjenek meg egymás rovására. Kísérleti 
ültetvényekben próbálkoztak nagyobb térálláson (5 x 3, 5,5 x 3,5 m) olyan őszibarack orsó 
koronák kialakításával, amelyeken a termőkaros orsó mintájára egymás fölötti vázágemeletek 
találhatók. Ez azonban az ültetvényekben nem terjedt el. 
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4. ábra. Őszibarack karcsú orsó (fotó: Szalay László) 

 
Őszibarack művelési rendszerek külföldön 

A legjelentősebb őszibarack termesztő országokban (Olaszország, Spanyolország, 
Görögország, Franciaország, USA) mindenütt a váza korona a legelterjedtebb. A helyi 
viszonyokhoz adaptálva többféle változatával találkozunk. Van ahol 4 vázággal nevelik. 
Emellett az intenzív orsókoronák is megtalálhatók az ültetvényekben. Olaszországban 
régebben előszeretettel alkalmazták a Palmetta művelési rendszert, ami huzalos támrendszer 
mellett nevelt sövény formát jelent, 50 cm es törzsmagassággal, és egymás fölött, a 
vízszinteshez képest 45 fokos szögben nevelt vázágakkal. A sorokon belül a fákat 4-5 méterre 
ültették. Ma is sok ilyen ültetvény van, ezekben a 4-5 méter magas sövényfalakon a metszést, 
a gyümölcsritkítást és a szedést önjáró, vagy vontatott magas platókról végzik. A 
hagyományos Palmetta formát az utóbbi 10-15 évben felváltotta a 3 vázágú sövény, de új 
ültetvényekben már ezt sem igen alkalmazzák. A legkorszerűbb, intenzív őszibarack 
ültetvényekben Olaszországban ma füzérorsókat alkalmaznak (5. ábra). A soron belül 1,5 
méter távolságra ültetett fákból huzalos támrendszer mellett 4-5 méter magas sövényfalat 
alakítanak ki, amit a Palmettánál is használt eszközökkel tudnak művelni. Olaszország északi 
részén és Spanyolországban néhány ültetvényben a sorra merőlegesen kialakított Y fákból 
álló Tatura művelési rendszerrel is találkozunk.  
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5. ábra. Korszerű, füzérorsó fákból, támrendszer mellett kialakított, sövényszerű 

művelési rendszer Észak-Olaszországban (fotó: Szalay László) 
 

 Az őszibarack termesztéséhez használt fontosabb művelési rendszerek, faalakok 
jellemzőinek összehasonlítását az 1. táblázat tartalmazza.  
 

1. táblázat.    Őszibarack művelési rendszerek jellemző paraméterei 

Faalak Térállás             
(m x m) 

Állománysűrűség  
(fa/ha) 

Termőre fordulás 
(év) 

Tányér 7x5, 6x4 286, 417 5-6 

Katlan 6x4 417 5-6 

Váza 6x4; 5x3 417; 667 4-5 

Késleltetett váza 6x4; 5x3 417; 667 4-5 

Karcsú orsó 4,5x2; 4x2 1111; 1250 3-4 

 
Fajták és alanyok 

A tervezési folyamat során ki kell választanunk a fajtákat és az alanyokat is. A fajták 
kiválasztásánál elsősorban a piaci szempontokat kell figyelembe venni. Csak jól eladható, a 
korszerű piaci igényeket messzemenően kielégítő fajtákat szabad telepíteni. Mindegyik 
termesztett őszibarackfajta öntermékenyülő, pollenadó fajtára nincs szükségük. Így egy 
táblába egy fajtát is telepíthetünk. Az ültetvényben természetesen egy olyan fajtasort érdemes 
ültetni, amely folyamatos szüretet és szállítást tesz lehetővé az érési időszakban.  
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Az őszibarack két legelterjedtebb alanya Magyarországon a vadőszibarack és a 
keserűmandula (1). Az erősen meszes talajokon keserűmandula alanyon telepítjük a fákat. 
Mindkét alany erős növekedést biztosít a fáknak. Az intenzív faalakokhoz is ezeket 
használjuk, a fák méretét rendszeres és erős metszéssel korlátozzuk. Üzemi körülmények 
között megbízhatóan alkalmazható törpe és féltörpe alanya az őszibaracknak jelenleg nincs.  

 
A fajták alkalmassága a különböző faalakokra 

Az őszibarack fajon belül a genotípusok változatossága elég nagy a koronahabitus és 
növekedési jelleg szempontjából. A termesztésben azonban szinte kizárólag a standard 
habitusú, középerős és erős növekedésű fajták szerepelnek. Jól tűrik az alakítást és az erős 
metszést, valamennyi üzemi faalak jól kialakítható belőlük. A nemesítők dolgoznak azon, 
hogy olyan piacképes gyümölcsű fajtákat állítsanak elő, amelyek oszlopos fahabitusúak, mert 
ezekből kevés alakítással jó orsókoronákat lehetne nevelni, de ezek a fajták még nem jelentek 
meg az ültetvényeken.  

 
Az őszibarack ültetvények ápolási munkái 

Az ültetvényekben rendszeresen elvégzendő termesztéstecnológiai, ápolási munkákat 4 
csoportba soroljuk (1. termőfelület- és termés szabályozás, 2. talajerő-gazdálkodás, 3. 
növényvédelem, 4. szüret, szüret utáni műveletek). A termőre fordulásig, a nem termő 
években a technológia sok elemében eltér a később, a termő ültetvényben végzendő 
feladatoktól. A legfontosabb különbségeket a 2. táblázatban foglaljuk össze, majd a 
technológiai elemek részleteit a 4 nagy csoportra bontva tárgyaljuk. A nem termő időszak 
hossza a művelési rendszertől függ. 

 
2. táblázat.   Fő eltérések a nem termő és a termő időszak technológiai műveletei között 

Művelet csoport Nem termő évek Termő évek 
Termőfelület- és 
termés szabályozás 

A tervezett faalaknak megfelelően 
koronaalakító metszést végzünk 

Évente rendszeresen 
fenntartó metszést, és 
gyümölcsritkítást végzünk 

Talajerő-gazdálkodás Telepítés előtti feltöltő trágyázást 
végzünk, begyökeresedésig többször 
bőségesen megöntözzük a fákat 

A talaj- és levélvizsgálat 
eredményei alapján fenntartó 
trágyázást végzünk 

Növényvédelem A lombot károsító kórokozók és 
kártevők ellen védekezünk 
(különösen veszélyes a barackmoly 
és a keleti gyümölcsmoly kártétele a 
hajtásvégeken) 

A lombot és a gyümölcsöket 
károsító kórokozók és 
kártevők ellen is védekezni 
kell 

Szüret, szüret utáni 
műveletek 

A képződő gyümölcskezdeményeket 
eltávolítjuk 

A szüreti terv alapján kézi, 
ipari fajtáknál a gépi szüretet 
végzünk 

 
Termőfelület- és termésszabályozás 

 
Metszés 

 
Koronaalakító metszés 

A koronás oltványokat tavasszal ültetjük (6. ábra) és a rügyfakadás időszakában metsszük 
először. A tervezett faalaknak megfelelően, erős visszametszéssel indítjuk a fákat. A termőre 
fordulásig folyamatosan végeznünk kell az alakító metszést. Lehetőleg évente többszöri 
metszéssel alakítsuk a fákat a kívánt faalakra. Arra kell törekednünk, hogy a fák termőfelülete 
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minél előbb kialakuljon, ezért el kell kerülnünk a túl erős visszametszéseket. A koronaalakító 
metszés célja továbbá a teherbíró és kellőképpen elágazódott koronaszerkezet kialakítása. 
Nyitott korona nevelésénél különösen fontos, hogy a vázágak azonos erősségűek legyenek, 
mert különben felborul a fa egyensúlya. A zöldmunkák során alkalmazhatjuk a hajtáscsúcs 
visszacsípését (pincírozást), amivel a túl erősen fejlődő hajtás növekedése egy időre 
megállítható. A vázágak eredési pontja között legalább 10 cm távolság legyen, mert a közel 
egy pontból indított vázágak termőkorban könnyen lehasadhatnak.  

 

 
6. ábra. Őszibarack oltvány telepítése ültetőléccel (fotó: Szalay László) 

 
Sudaras korona alakításakor, a Zahn szabályok betartásával el kell érnünk, hogy a tengely 

és az oldalelágazások egyensúlya fennmaradjon, ne erősödjenek meg egymás rovására. A 
karcsú orsó oldalelágazásai, vázkarjai közel derékszögben csatlakozzanak a tengelyhez, majd 
a végleges szögállásuk a vízszintes felett 30 fokos legyen. Ezt folyamatos alakítással tudjuk 
elérni.  

A koronaalakítás során végezzünk nyáron többször is hajtásválogatást. Még zölden 
távolítsuk el a vezérhajtások konkurenseit, illetve a nem megfelelő helyen fejlődő hajtásokat. 
A váza korona vázágait és gallérágait csúcsrügyből, visszametszés nélkül neveljük. Így 
kapunk egészséges, töréspontok és sebfelületek nélküli vázágszerkezetet. A vázágakat csak 
akkor vágjuk vissza, amikor a fa túlnőtte a tervezett magasságot.  

 
Termőkori fenntartó metszés 

A fa fokozatosan termőre fordul, ezzel párhuzamosan évről-évre csökken a vezérhatások 
növekedési erélye. Miután a fa vázrendszere megerősödött, és a fa termőre fordult, fenntartó 
metszést végzünk. Az őszibarack ültetvényekben régóta minden évben gondos termőre 
metszést végeznek. Ennek három módszere alakult ki, a váltócsapos, az egyvesszős és a 
csökkentett számú szálvesszős metszés. Ez utóbbi a legkorszerűbb.  

A váltócsapos metszésnél, hasonlóan a szőlő metszéséhez, hosszú (6-8 nóduszos) 
termőcsapokat, és rövid (2 nóduszos) ugarcsapokat hagynak a fán. Az ugarcsapok 
elhelyezkedése mindig közelebbi a vázághoz vagy gallérághoz, mint a termőcsapoké. A 
termőcsapokon lesz a termés, az ugarcsapokon pedig a tenyészidőszakban két erőteljes hajtás 
képződik. A következő évi metszésnél a letermett termőcsapot tőből eltávolítják, és az 
ugarcsapon lévő két beérett vessző egyikéből ugarcsapot (az alsóbb állásúból), a másikból 
termőcsapot vágnak. Termőcsapnak és ugarcsapnak is csak a jól beéret, alapi részüknél 
legalább 8-10 mm átmérőjű vesszők alkalmasak.  

Az egyvesszős metszés lényege, hogy a termés és a következő évi termővesszők alapjául 
szolgáló hajtások is a fele hosszúságúra visszametszett vesszőkön képződnek a 
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tenyészidőszakban. A tavaszi fás metszéskor tehát a teljes értékű (50-80 cm hosszúságú) 
vesszőkből hagyunk meg a fán kellő mennyiségben, fele hosszúságúra visszavágva őket. 

A csökkentett számú szálvesszős metszésnél a teljes értékű termővesszőket nem vágjuk 
vissza, hanem teljes hosszukban meghagyjuk őket. A túlterhelés veszélye miatt nem szabad 
túl sok vesszőt hagyni a fákon. A vesszőszámot a művelési rendszertől és a fák kondíciójától 
függően határozzuk meg, bekalkulálva a téli fagykárosodás mértékét, amit a metszés előtt 
rügyvizsgálattal állapítunk meg. Termő korú, váza koronájú fákon 80-100 db vesszőt 
hagyunk. Történtek tudományos vizsgálatok is a vesszőszám optimalizálására. Azt 
állapították meg, hogy egy fán a kedvező vesszőszám a törzskeresztmetszet 1 cm2-ére 
vonatkoztatva 0,7-1,0 között van, ha nem volt téli rügyfagykár.  

 
A metszés időpontja 

Nagyon fontos a metszés időpontjának helyes megválasztása. A téli nyugalmi időszakban 
semmilyen metszést ne végezzünk. Az ágrákosodást, fapusztulást okozó baktériumos és 
gombás betegségek kórokozói ugyanis télen a sebeken át fertőznek. Ha fás metszést végzünk, 
annak legmegfelelőbb időpontja tavasszal a rügyfakadáskor van. Előtte végezzünk 
rügyvizsgálatot, és határozzuk meg, hogy a virágrügyek milyen arányban fagytak el a tél 
során. Ha jelentős a fagykár, akkor gyengébb metszést végezzünk. Az sem baj, ha a metszés 
kitolódik a virágzási időszakra. Ekkor a metszés erősségét a tényleges virágberakódottsághoz 
tudjuk igazítani. A tenyészidőszakban bármikor metszhetünk egészen augusztus végéig. A 
korai érésű fajták metszésének legjobb időpontja közvetlenül a szüret után van. A 
szeptemberben érő fajták szüreti időszaka után már ne metsszünk, inkább halasszuk a munkát 
tavaszra, a rügyfakadás időszakára. Szeptemberben már azért ne végezzünk metszést, mert a 
gutaütés kórokozói ebben az időszakban már fertőzőképesek. A fagyveszélyes helyeken 
nyáron csak egy előmetszést végzünk, és tavasszal a fagykár ismeretében fejezzük be a 
termőre a metszést. 

Bármelyik időpontban is végeztük a metszést, a fák egészségének megóvása érdekében 
különösen nagy hangsúlyt kell helyezni a nagyobb sebek gondos kezelésére, sebzáró anyaggal 
történő lezárására. 
 
Gyümölcsritkítás 

A termesztéstechnológia szerves része a gyümölcsritkítás, ha első osztályú, friss piaci 
értékesítésre szánt őszibarackot kívánunk termeszteni. A legmegbízhatóbb a kézi 
gyümölcsritkítás. Ha szálvesszős metszést végeztünk, mérnöki pontossággal ki tudjuk 
számítani a terhelést a fákon. Tudjuk, hogy hány tonna gyümölcsöt szeretnénk szüretelni 
éréskor (magyarországi viszonyok között 25-30 tonna/ha-nál többre nem szabad beállítani az 
ültetvényt), ki tudjuk számítani, hogy ehhez hány darab gyümölcs kell fánként, illetve 
termővesszőnként. Az optimális terhelés esetén általában 5-6 db gyümölcskezdeményt 
hagyunk meg vesszőnként (7. ábra). A kézi gyümölcsritkítást az elvirágzás és a tisztuló hullás 
után minél előbb végezzük el. A munkával a csonthéjszilárdulás kezdetéig végezni kell, így 3-
4 hét áll rendelkezésünkre.  

Külföldön vannak kísérletek a gépi virágritkításra. Egy forgó szerkezet leveri a virágok 
egy részét a fákról. A fagyveszély miatt Magyarországon a virágzási időszak alatt nem 
célszerű ritkítást végezni.  

Az őszibarack vegyszeres gyümölcsritkításának technológiája még nem kidolgozott. 
Régóta folynak ugyan kísérletek, de az eredmények nem megnyugtatóak. 
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7. ábra.   Őszibarack vessző kézi gyümölcsritkítás előtt és után (fotó: Szalay László) 

 
Talajerő-gazdálkodás 

Az őszibarack a középkötött, gyengén meszes talajokon fejlődik jól. A talaj pH értéke 6,5 
és 8,5 között, a mésztartalom 5-10 % között kedvező számára. A 10 %-tól nagyobb 
mésztartalmú talajokra keserűmandula alanyon ültessük. A gyökérzete levegőigényes, a 
művelés során a talaj tömörödöttségét rendszeresen meg kell szüntetnünk. Az őszibarack nem 
tartozik a legvízigényesebb gyümölcsfajok közé, egyenletes eloszlásban az évi 600-700 mm 
csapadék elegendő számára. A korszerű, intenzív ültetvényekben azonban a rendszeres, 
magas terméshozam és a kiváló minőség elérése érdekében öntöznünk kell.  
 
Talajművelés 

Mivel az őszibarack sekélyen gyökeresedik, kerülni kell a fák környezetében a mély 
talajművelést.  

Mechanikai talajművelésnél csak a sekély művelőeszközök jöhetnek számításba. A 
legmegfelelőbb ezek közül is a kultivátor. Az integrált termesztés előírása a füvesített sorköz. 
Ennek fő előnye, hogy eső után is rá tudunk menni a területre növényvédelmi munkák 
elvégzéséhez. A füvesített művelőutat rendszeresen kaszálni kell. A fák alatti részt nem 
füvesítjük. Leggyakoribb megoldás, hogy itt rendszeresen vegyszeres gyomirtást végzünk, 
perzselő hatású szerekkel, és az elpusztult gyomok egy mulcsréteget képeznek a talaj 
felszínén. Oldalazó talajművelő eszközzel mechanikai talajművelést is végezhetünk a 
facsíkban. Ennek előnye, hogy a talajlakó kártevők nem szaporodnak el. A két módszer 
kombinációját is alkalmazhatjuk a facsíkban. Csak egy keskeny sávot gyomirtunk a fák alatt. 
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A füves művelőút és a gyomirtott rész között pedig oldalazó talajmaróval, vagy rotációs 
kapával egy 40-50 cm szélességű sávban mechanikai talajművelést végzünk, javítva ezzel a 
gyökérzet levegőellátását.  

A tömörödött alsó talajréteg lazítására 2-3 évenként célszerű mélylazítót alkalmazni a 
sorközökben. Ezt olyan helyen vezessük, hogy a lehető legkevesebb gyökeret vágja el.  

A talajművelési rendszert mindig a helyi viszonyoknak megfelelően kell kialakítani. Az 
öntözetlen területeken fontos a csapadékvíz megőrzése. Az őszibarack fokozott 
fagyérzékenységét, gombás betegségekre való fogékonyságát és gyökerének 
levegőigényességét mindenképpen figyelembe kell venni. Fontos, hogy a fák törzsét ne 
sértsük meg a művelő eszközökkel, mert az elősegíti a gutaütést.  

Futóhomokon lévő ültetvényekben a sorközökben gyakran alkalmaznak zöldtrágyázást. 
Tavasszal gyorsan növő gabonanövényt vetnek, amit a májusban beforgatnak a talajba. 

 
Tápanyag-utánpótlás 

A telepítés előtt talajvizsgálat alapján kell eldönteni, hogy milyen mennyiségű tartalékoló 
trágyázásra van szükség. Fontos, hogy a szükséges makro- és mikroelemek megfelelő 
mennyiségben álljanak rendelkezésére a fák kezdeti növekedéséhez. Az elérendő tápelem 
szinteket a talaj kötöttségétől függően a szakkönyvek segédtáblázatai tartalmazzák, egy 
kivonatot a 3. táblázatban közlünk. Különösen humuszban szegény területeken célszerű a 
szükséges tápanyagokat nemcsak műtrágyával, hanem szerves trágyával is pótolni, hiszen 
ezzel növelhetjük a talaj humusztartalmát is. A szerves- és műtrágyákat telepítés előtt be kell 
forgatni a talajba. A foszfor és a kálium a talajkolloidokon megkötődnek, nehezen mozognak, 
ezért fontos, hogy már a facsemeték növekedésének kezdeti időszakában a gyökérzónában 
legyenek. A kimosódás veszélye miatt nitrogént nem adagolunk nagy mennyiségben a feltöltő 
trágyázáskor, hanem folyamatosan, fejtrágyaként juttatjuk ki a fák igényei szerint. Az 
ültetvény működése során évente elvégzett levélvizsgálatokkal győződünk meg a fák 
tápanyag-ellátottságáról. Az őszibarack kedvező tápanyag-ellátottságát mutató levélanalízis 
értékeket a 4. táblázatban tüntettük föl. A fenntartó trágyázás során a hiányzó tápelemeket 
rendszeresen pótolni kell szerves és műtrágyák kijuttatásával.  

 
3. táblázat.    Az őszibarack ültetvények talajának kedvező makroelem szintjei  

(Forrás: Timon, 2004 /6/) 
AL oldható érték mg/100 g-ban Talajtípus, kötöttség 

P2O5 K2O 
Homok, KA 30 alatt 6-8 12-15 
Vályog, KA 30-43 között 8-12 20-40 
Agyag, KA 43 felett 12-18 25-50 

 
4. táblázat.    Őszibarack ültetvények kedvező tápanyag-ellátottságát jelző 

levélanalízis értékek  
(Forrás: Szűcs , 1999 /4/) 

Tápelem % Tápelem ppm 
N 2,6-3,6 Fe 120-150 
P 0,18-0,26 Mn 20-140 
K 2,0-3,0 B 20-80 
Ca 1,7-2,4 Zn 15-30 
Mg 0,4-0,6 Cu 4-12 
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Öntözés 
 

A hagyományos, extenzív ültetvényekben az őszibarackot öntözés nélkül termesztik. Évi 
500-600 mm csapadék elég is lenne számára, de a csapadék évi eloszlása nem mindig felel 
meg az igényeinek. Fokozott a fák vízfelhasználása a gyümölcs növekedése és 
csonthéjkeményedése időszakában, ami egybeesik az intenzív hajtásnövekedéssel. A nyár 
második felében a virágrügyképződés szintén fokozott víz és tápanyagigénnyel jár.  

A korszerű, intenzív ültetvényekben csak öntözéssel tudjuk a növények vízigényét 
kielégíteni. Az öntözési módok közül a mikroszórófejes vagy a csepegtető öntözés 
javasolható. Az esőztető öntözés a termések leverése, a kórokozók terjedése, a nagy párolgási 
veszteség, valamint a talajszerkezet rombolása miatt kevésbé alkalmas. 

 
Növényvédelem 

Az őszibarack ültetvényekben a növényvédelmi technológia alapját a gombás és 
baktériumos betegségek elleni védekezés adja. A fajták érzékenysége eltérő a betegségekre, 
erről részletesen szóltunk a fajtaismeretről szóló fejezetben. Sajnos betegségekkel szemben 
teljesen ellenálló fajták jelenleg nincsenek. A kártevők kisebb számban vannak jelen, 
leginkább a gyümölcsöt és a hajtásvégeket károsító molykártevők ellen kell védekeznünk. A 
vírusos betegségekkel szemben vegyszeres védekezési lehetőség nincs.  

 
Az őszibarack legfontosabb betegségei 

Az őszibarackhimlő kórokozója a plum pox virus. A leveleken és a gyümölcsök felületén 
jellegzetes gyűrűs foltokat okoz. A védekezés alapja a vírusmentes oltványok telepítése és a 
vírust terjesztő vektorok, elsősorban a levéltetvek irtása. 

Az őszibarack tafrinás betegségét a Taphrina deformans gomba okozza. Közvetlenül a 
kihajtás után fertőzi a fiatal leveleket, erős levélfodrosodást és levélhullást okoz. Súlyos 
fertőzés esetén hajtás és gyümölcstorzulás is előfordul. Réztartalmú szerekkel végzett téli 
lemosó permetezéssel és a tünetek megjelenésekor elvégzett fungicides kezelésekkel tudunk 
ellene védekezni. Amikor a napi középhőmérséklet tartósan 15 oC fölé emelkedik, a gomba 
fertőzőképessége erősen lecsökken.  

Az őszibarack ágrákosodását, fapusztulását elsősorban a Leucostoma cinctum (Cytospora 
cincta) gomba okozza, de társulhat hozzá a Pseudomonas syringae pv. syringae baktérium és 
a Stereum hirsutum gomba is. Mind a három kórokozó a sebeken át fertőz, főként a téli 
nyugalmi időszakban. A fa ágrendszerének lassú pusztulását, végső esetben az egész fa 
pusztulását okozzák. A védekezés alapja a helyes időben végezett metszés, és a gondos 
sebkezelés.  

Az őszibarack lisztharmatát a Sphaerotheca pannosa var. persicae kórokozó gomba 
okozza. A hajtásvégeken, a fiatal leveleken fehér lisztes bevonatot képez, a levelek torzulnak, 
és fejlődésben elmaradnak. A gyümölcsöket is károsítja, felületükön szürkésfehér, majd 
világosbarna foltok keletkeznek. A tünetek megjelenése esetén, főként júniustól, lisztharmat 
elleni szerekkel rendszeres védekezést kell folytatni.  

Az őszibarack sztigminás betegségének kórokozója a Stigmina carpophila kórokozó 
gomba. Hűvös, csapadékos idősjárás esetén fertőz és levéllyukacsosodást okoz. Fertőzés 
esetén fungicides kezelések szükségesek.  

Az őszibarack monilíniás betegségéért három kórokozó gomba, a Monilinia fructigena, a 
Monilinia laxa és a Monilinia fructicola a felelősek. A gyümölcsökön súlyos, rothadásos 
tüneteket okoznak, a gyümölcsök fogyaszthatatlanná válnak. A kórokozók a gyümölcsökbe 
sebeken át jutnak be, amiket leggyakrabban rovarkártevők okoznak, de veszélyesek az 
ágdörzsölés, jégeső és más behatások okozta mechanikai sérülések is. A védekezés alapja a 
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gyümölcssérülések kiküszöbölése. Főként a vékony héjú fajtáknál szükséges a rendszeres 
fungicides kezelés is.  

Az őszibarack ventúriás varasodását a Venturia carpophila kórokozó gomba okozza. 
Magyarországon csak szórványosan fordul elő. Hazánkban szintén nem jelentős az 
őszibarackrozsda (kórokozó: Tranzschelia discolor) előfordulása.  

 
Az őszibarack legfontosabb kártevői 

A rovarkártevők közül a barackmoly (Anarsia lineatella) és a keleti gyümölcsmoly 
(Grapholita molesta) okozza a legnagyobb károkat az őszibarack ültetvényekben (8. ábra). A 
gyümölcsöket és a lombot is károsítják. Előbbi esetben lárváik a gyümölcs húsával 
táplálkoznak, a héjtól a csonthéjig terjedő járataikat ürülék tölti ki. A héjon ejtett seb lehetővé 
teszi a Monilinia fajok fertőzését. A sebnél gyakran mézgacsepp jelenik meg. A 
hajtásvégeken is károsítanak. Lárváik a hajtás belsejében élnek, a károsított hajtásvég 
elpusztul, visszaszárad. A két faj kártétele nehezen különíthető el. Rajzásmegfigyelésen 
alapuló herbicides kezelésekkel, vagy légtértelítéssel tudunk védekezni ellenük.  

Kisebb jelentőségű gyümölcskártevő az almailonca (Adoxophies reticulana), amely a 
gyümölcsök felületén hámozgat.  

A zöld őszibarack-levéltetű (Myzus persicae) és az őszibarack-iszalag levéltetű (Myzus 
varians) tavasszal károsítanak a fiatal levelek fonákán. Szívogatásuk nyomán a levelek 
besodródnak. Később elvándorolnak az őszibarackról. A nyár második felében a fekete 
őszibarack-levéltetű (Myzus prunicola ssp. swartzi) károsít az őszibarackfák lombján. 
Rajzásmegfigyelésen alapuló herbicides kezelésekkel tudunk védekezni ellenük. A levéltetvek 
a legfontosabb vírusterjesztő vektorok, az ellenük való védekezés ezért is nagyon fontos.  

A fás részeket és a lombot károsíthatja még az eper-pajzstetű (Pseudaulacaspis 
pentagona), a szilva-pajzstetű (Sphaerolecanium prunastri), a piros gyümölcsfa-takácsatka 
(Panonychus ulmi), és a csonthéjasok levélatkája (Aculus fockeaui), de ezek jelentősége nem 
nagy.  

 
 

 
8. ábra. Barackmoly vagy keleti gyümölcsmoly előző évi kártételének nyomai 

tavasszal a vessző végén (fotó: Szalay László) 
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Az őszibarack ültetvények növényvédelmi programjának alapelvei 
Az őszibarack legsúlyosabb vírusos betegsége az őszibarackhimlő. Az ellene való 

védekezés alapja, hogy csak garantáltan vírusmentes oltványt szabad telepíteni, és az 
ültetvény működése során a vírust terjesztő élőlényeket (pl. levéltetveket) folyamatosan 
irtanunk kell. Agrobaktériumos golyva tüneteit mutató oltványokat sem szabad telepíteni.  

A fák egészségi állapotának megóvása érdekében nagyon fontos a metszés helyes időben 
történő elvégzése, és a sebkezelés. A téli nyugalmi időszak alatt tilos az őszibarackfákat 
metszeni.  

Tavasszal a növényvédelmi munkát egy alapos lemosó permetezéssel kell kezdenünk, 
aminek fő hatóanyaga a réz. Ez gyéríti a fák felületén áttelelő kórokozó képleteket. 
Márciusban, a rügypattanás előtt kell elvégezni. Rovarölő szert csak akkor használjunk a 
lemosó permetezéskor, ha a fákon áttelelő rovarkártevők (pl. pajzstetvek) vannak. Ekkor is 
inkább az olajos bevonó szereket részesítsük előnyben a mérgekkel szemben.  

A rügypattanástól a gyümölcskötődésig terjedő időszakban elsősorban a tafrinás betegség 
ellen kell védekeznünk, fertőzési veszély esetén a sztigminás betegség ellen is. Ditianon, 
dodin, kaptán és difenokonazol hatóanyagok alkalmasak a védekezéshez.  

Rajzásmegfigyelés alapján kell megkezdenünk és folytatnunk a molykártevők és a 
levéltetvek elleni védekezést. A rendelkezésre álló hatóanyagok: pirimikarb, imidakloprid, 
dimetoat, foszalon, metil-paration, metidation.  

A lisztharmat elleni védekezést, elsősorban ez érzékeny fajtáknál, igény szerint 
folyamatosan kell végezni, elemi kén, dinokap, kinometionát, penkonazol vagy difenokonazol 
hatóanyaggal.  

A szüret előtti egy hónapban fokozottan oda kell figyelni a barackmoly és a keleti 
gyümölcsmoly elleni védekezésre.  

Szüret után a lombkárosítók elleni kezeléseket szükség esetén folytatni kell. 
Közvetlenül az őszi lombhullás után egy alapos lemosó permetezéssel zárjuk a 

növényvédelmi munkát az ültetvényben. A tavaszi lemosó permetezéshez hasonlóan ekkor is 
réz hatóanyagú szerrel permetezünk. A gombás és baktériumos fapusztulás kórokozói télen a 
sebeken át fertőznek. A tél folyamán ezért semmilyen sebet ne ejtsünk a fákon. A Leucostoma 
cinctum (Cytospora cincta) gomba a lehullott levelek után maradó levélripacsokon, mint kis 
sebeken át is képesek behatolni a fába, leginkább emiatt van szükség az őszi lemosó 
permetezésre, hogy ezeket a kis sebeket lezárjuk.  

 
Szüret, szüret utáni műveletek 

A szüretre való felkészülésnek fontos része a termésbecslés. A termésbecslés első 
időpontja tél végén van, amikor megállapítjuk a virágrügy-berakódottságot. Virágzáskor a 
virágsűrűség alapján, majd az elvirágzás és a tisztuló hullás után a fán maradt 
gyümölcskezdemények számából következtethetünk a várható termésmennyiségre. Ha 
túlkötődés van a fákon, a tisztuló hullás után kézi ritkítással magunk állítjuk be a kívánt 
terhelést a fákon. A gyümölcsfejlődés során is figyelemmel kell kísérnünk a 
gyümölcsberakódást, majd minél közelebb vagyunk a szürethez, annál pontosabb 
termésbecslést tudunk végezni. A termésbecslés eredménye alapján kell a szüreti tervet 
elkészíteni.  

A szüreti munkák tervezésénél figyelembe kell venni a fajta jellemzőit, elsősorban az 
érésmenetet és a hússzilárdságot, valamint a felhasználási célt. Friss fogyasztási célra gondos 
kézi szedés szükséges. Gépi szüret csak az ipari fajtáknál lehetséges. 

 
Kézi szüret 

Az őszibarack utóérő képességgel rendelkezik, különböző szállítási távolságokra más-más 
érettségi állapotban szüreteljük. Távoli friss piacra történő szállításhoz 70-80 %-os, közeli 
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friss piacra 85-90 %-os érettségben szedjük a gyümölcsöket. A 100 %-ban beérett 
gyümölcsök csak a faalatti fogyasztásra, vagy dzsem, ivólé készítésére alkalmasak. Az 
őszibarack érése elhúzódó, ezért több menetben kell szüretelni. Egy fajta érése általában 8-10 
napig tart, de száraz, meleg időben ettől rövidebb, hűvös időjárás esetén hosszabb a szüreti 
időszak.  

A szüret szervezésekor figyelembe kell venni, hogy a fajták érésmenete különböző. Az 
éréskor gyorsan puhuló fajtákat (’Piroska’, ’Champion’, ’Szegedi arany’) 3-4 menetben 
szedjük, hogy minden gyümölcs kiváló minőségben kerüljön a fogyasztókhoz. Ezek a fajták 
nem bírják ki a hosszú szállítást, és nem tudjuk őket áruvá készítő gépsoron osztályozni és 
csomagolni. Az újabb nemesítésű kereskedelmi fajták (pl. ’Venus’, ’Rich Lady’, ’Rome Star’) 
húsa éréskor lassabban puhul meg, 70-80 %-os érettségben szedve gépsoron tudjuk őket áruvá 
készíteni, és hűtőtárolóban rövid idejű átmeneti tárolásuk is lehetséges.  

A gyümölcsök a korona külső részén kezdenek először érni. A leszedett gyümölcsöket 
tartályládákban szállítjuk be az áruvá készítés helyszínére. Ezeket legfeljebb 50 cm-es 
magasságig töltsük meg, hogy ne törjék össze egymást. A szedés és áruvá készítés után minél 
előbb kerüljenek hűtőtárolóba. 

 
Gépi szüret 

A gépi szüret csak a konzervipari célfajtáknál lehetséges (’Troubador’, ’Loadel’, 
’Babygold’ sorozat). A művelési rendszert a szüretelő gép igényei szerint kell kialakítani. 
Magyarországon önjáró, vagy vontatott törzsrázók terjedtek el erre a célra. Ezekhez 100-120 
cm törzsmagasságú váza koronájú fákat kell nevelni, 6 x 4 méteres sor- és tőtávolsággal (9. 
ábra). 

 

 

 
9. ábra. Ipari őszibarackfajta (Babygold 6) gépi szürete Schaumann típusú, 

vontatható törzsrázó géppel (fotó: Szalay László) 
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Ellenőrző kérdések:  
1. Ismertesse az őszibarack ökológiai igényeinek legfontosabb tényezőit!  
2. Ismertesse az őszibarack tányérkorona legfontosabb jellemzőit!  
3. Ismertesse az őszibarack katlankorona legfontosabb jellemzőit!  
4. Ismertesse az őszibarack vázakorona legfontosabb jellemzőit!  
5. Ismertesse az őszibarack karcsú orsó faalak legfontosabb jellemzőit!  
6. Olaszországban milyen művelési rendszereket alkalmaznak az őszibarack ültetvényekben? 
7. Ismertesse az őszibarack magyarországi alanyhasználatát!  
8. Mik a fő eltérések az őszibarack ültetvényekben a nem termő és a termő évek 
termesztéstechnológiája között? 
9. Ismertesse az őszibarack alakító metszésének fő alapelveit! 
10. Milyen módszerek alakultak ki az őszibarackfák termőkori fenntartó metszésére 

Magyarországon?  
11. Ismertesse az őszibarackfák csökkentett számú szálvesszős metszésének lényegét!  
12. Milyen szempontok szerint választjuk meg a metszési időpontot az őszibarack 
ültetvényekben? 
13. Ismertesse az őszibarack kézi gyümölcsritkításának legfontosabb alapelveit! 
14. Ismertesse az őszibarack ültetvények talajművelésének legfontosabb alapelveit! 
15. Milyen makro- és mikroelem szintek kedvezőek a talajban illetve a levelekben az 

őszibarack ültetvényekben? 
16. Milyen öntözési módokat javasol a korszerű őszibarack ültetvényekbe? 
17. Mik az őszibarack legfontosabb betegségei? 
18. Mik az őszibarack legfontosabb kártevői?  
19. A különböző felhasználási célokra milyen érettségben szüreteljük az őszibarackot? 
20. Mely őszibarackfajtákat tudjuk géppel szüretelni? 
 
Irodalom: 
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2. Papp J., Tamási J. 1979: Gyümölcsösök talajművelése és tápanyagellátása. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. 
3. Rozsnyai Zs., 1977: A Cytospora cincta Sacc. szerepe a kajszi- és őszibarackfák pusztulásában. Kandidátusi 
értekezés. MTA, Budapest. 
4. Szűcs E. 1999. A gyümölcsösök talaj- és tápanyagigénye, trágyázása. In: Füleky Gy. (szerk.) Tápanyag-
gazdálkodás. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 462-521 o.  
5. Tamási J., 1986: Root location of fruit-trees and its agrotechnical consequences. Akadémiai Kiadó. Budapest. 
6. Timon B. 2004. Őszibarack. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 5. kiadás. 270 o.  
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3.4. Kajszi termesztéstechnológia 
 
Szalay László 
 
Tárgy: Az árutermelő kajsziültetvények korszerű termesztéstechnológiájának részleteit 
mutatja be a fejezet. 
 
Kulcsszavak: kajszi, művelési rendszer, faalak, integrált termesztés, termőfelület- és termés 
szabályozás, talajerő-gazdálkodás, növényvédelem, szüret 
 
A kajszi ökológiai igényei 
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A kajszi a mérsékelt égövi, kontinentális klímájú hegyvidékekről származik, fény- és 
melegigényes, vízigénye pedig mérsékelt. Termeszthetőségének mind déli, mind északi 
irányban a kedvezőtlen hőmérséklet szab határt. Észak felé haladva egyre növekszik a 
fagyveszély és nem elegendő a tenyészidőszak hőösszege, délen, a szubtrópusi területeken 
pedig a fák nem kapják meg a nyugalmi időszak zavartalan lefolyásához szükséges 
hidegmennyiséget. Ez a déli féltekén is érvényes, fordított értelemben. Mindkét féltekén a 30. 
és a 48. szélességi fokok közötti sávban találjuk a kajszi számára alkalmas területeket. 
Magyarország ennek megfelelően a termeszthetőség északi határvidékén helyezkedik el.  

A kajszi számára optimális évi középhőmérséklet 10 és 13 oC között van. A júliusi 
középhőmérséklet meg kell hogy haladja a 18 oC-ot. A tenyészidőszak (IV.-IX. hónap) 
hőmérsékleti összegének minimum 3000 oC -nak kell lenni, de kedvezőbb, ha 3200 oC felett 
van. A kajszi fényigényének kielégítéséhez legalább 1900 óra évi napfénytartamra van 
szükség. Tenyészidőszakának hossza 170-190 nap.  

A kajszi a hazánkban termesztett gyümölcsfajok közül a legszárazságtűrőbbek közé 
tartozik. Olyan termőhelyeken is jó eredménnyel termesztik öntözés nélkül, ahol az évi 
csapadékmennyiség 500 és 600 mm között van. A problémát inkább a csapadék éven belüli 
egyenetlen eloszlása jelenti. Az aszályos időszakokban öntözéssel célszerű pótolni a hiányzó 
vízmennyiséget. Intenzív ültetvényben rendszeresen öntözni kell.  

A hazánkban termesztett gyümölcsfajok közül a kajszi az egyik legfagyérzékenyebb. 
Főként a téli nyugalmi időszak második felében gyakran bekövetkező erőteljes hőmérséklet-
ingadozások teszik próbára a kajszifák fagytűrő-képességét. A növények különböző részeinek 
nem egyforma a fagyállósága, sőt az egyes szerveken belül is eltérés van a különböző 
szövettájak fagytűrésében. Emellett a fagyállóság nem statikus jelenség, hanem folyamatosan 
változik. A fagytűrés alakulását a növény genetikailag öröklött tulajdonságainak 
kölcsönhatásai határozzák meg, így a fajták között lényeges különbségek vannak. A kajszifák 
fagyok által leginkább veszélyeztetett részei a virágrügyek. A leginkább fagy- és télálló fajták 
(pl. ’Rózsakajszi C. 1406’) virágrügyei télen, mélynyugalmi állapotban – 24 oC-ot viselnek el. 

A kajszi talajigénye nagymértékben függ az alanytól, de általában szereti a középkötött, jó 
vízgazdálkodású, mélyrétegű, meleg és levegős talajokat. Vadkajszi alanyon (és saját 
gyökéren) a vályogos kötöttségű talajok felelnek meg elsősorban a számára, de a 
homoktalajokon is jól fejlődik, ha a talajfelszín alatt ásványi anyagokban gazdag és jó víztartó 
képességű agyagréteg található. A kajszi gyökérzete nagyon levegőigényes, ezért a telepítésre 
alkalmas területek kiválasztásánál a talajvízszint mélysége is döntő fontosságú. Nem viseli el 
gyökérzónájában a tartós vízállást. A semleges vagy kissé lúgos kémhatású talajok a 
legalkalmasabbak a kajszi számára. A talaj optimális pH tartománya vízben mérve 6,5 és 8,3 
között van. A mésztartalom 3 és 14 % között kedvező. A mészben szegény, kötött talajon 
szilva alanyra szemezve fejlődnek jól a fák. A túlságosan magas mésztartalom sem kedvező. 
A 30 %-nál magasabb mésztartalmú talajokra ne telepítsünk kajszit.  

Japántól Kaliforniáig eléggé változatos ökológiai viszonyok között termesztik a kajszit. A 
fajták döntő többségének rossz az ökológiai alkalmazkodó képessége, nem viselik jól a 
megváltozott környezeti feltételeket, ezért mindenütt a helyi fajták termeszthetők a 
legeredményesebben. A nemesítők célja az egyre jobb ökológiai alkalmazkodó képességű 
fajták előállítása.  

 
A termőhely megválasztása 

A termőhely fekvése, kitettsége és tengerszint feletti magassága nagyon fontos a 
termésbiztonság szempontjából. A kajszi nem a síkvidékek növénye. Domb- és 
hegyoldalakon valamint fennsíkokon érzi igazán jól magát. Magyarországon a tengerszint 
felett 200 méternél magasabban elhelyezkedő területeken találjuk számára a legmegfelelőbb 
termőhelyeket. A 150 és 200 m közötti magasságban is sok jó termésbiztonságú terület 
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található. A lejtő meredekségének a művelhetőség szab határt. A 25-30 foknál nagyobb szögű 
lejtők nagymértékben megnehezítik a művelést és a talajerózió veszélyét is növelik. A hő- és 
fényigénye miatt a déli tájolású lejtők lennének a legjobbak számára, azonban itt veszélyt 
jelent a tél végén túl korán meginduló vegetáció. Éppen ezért ha lehetőségünk van, válasszuk 
inkább a nyugati, vagy keleti lejtőket. A fennsíkok két szempontból is nagyon előnyösek. 
Egyrészt nem olyan erős a besugárzás, ami túl korán megindítaná a rügyek tavaszi fejlődését, 
másrészt a hideg levegő minden irányban le tud folyni, így tavasszal kisebb a fagyveszély.  
 
Fajták és alanyok megválasztása 

Az ültetvény tervezése során ki kell választanunk az alanyokat és a fajtákat. Az alanyt úgy 
kell megválasztanunk, hogy az minél jobban megfeleljen területünk környezeti adottságainak, 
jól összeférjen a nemes fajtával és jól kezelhető faalakot eredményezzen. A környezeti 
adottságok közül a kajszinál elsősorban a talajviszonyokat kell figyelembe vennünk. Laza 
homoktalajokon vadkajszi, középkötött talajokon mirobalán, nedves, levegőtlen, kötött 
talajokon pedig szilva alanyon célszerű a fákat telepíteni. Sajnos a kajszi számára szelektált, 
jó minőségű alanyfajták választéka manapság nem túl bőséges. Nincsenek törpe és féltörpe 
alanyai, amelyek az igazán intenzív művelésmódot lehetővé tennék. Magyarországon a kajszi 
számára régebben a vadkajszit (tengeribarackot) használták leggyakrabban alanyként. Ez 
mélyre hatoló, erős gyökérzetet fejleszt, amely a kissé szárazabb körülményeket is jól tűri, 
viszont erősen levegőigényes. Az alföldi laza, homokos talajú ültetvényekben ma is 
előszeretettel alkalmazzák. A kissé meszes talajokon is jól fejlődnek a vadkajszi alanyon álló 
kajszifák. Cegléden szelektált fajtái a C 1300, a C 1301, a C 1650 és a C 1652. A legtöbb 
nemes fajtával jól együtt élnek, igen nagyméretű fákat nevelnek. A faiskolák a kajszi 
oltványok előállításánál egyre nagyobb arányban használnak mirobalán magonc alanyokat, 
elsősorban a középkötött, gyengén meszes talajokon történő telepítésekre. Arányuk ma már 
50 % felett van a szaporításban. Ezek elviselik a kissé levegőtlen talajadottságokat is. A fák 
jól erednek és gyorsan nőnek rajtuk, azonban idősebb korban inkompatibilitási problémák 
jelentkezhetnek. A mirobalán a vadkajszinál valamivel gyengébb növekedést eredményez, de 
a fák ezen az alanyon is nagyméretűek lesznek. A Cegléden szelektált fajtái közül a C 162-t és 
a C 359-et ajánlják kajszi alanyként. Léteznek különböző dugványozással szaporított 
mirobalán alanyok is. A szilvát is használják a kajszi csemeték előállításához alanyként, de 
jelenleg nem nagy, csak mintegy 5%-os arányban. Az intenzív művelésmódok elterjedésével 
ez az arány a jövőben valószínűleg nőni fog, hiszen szilva alanyon kisebb méretű fákat 
kapunk. Régebben helyi szilvafajták magoncait használták, ma elsősorban vegetatív módon 
szaporított alanycsemetéket alkalmaznak a faiskolák. Államilag minősített alanyfajták a 
’Kisnánai lószemű’ és a ’Fehér Besztercei’. Erősen kötött, nedves talajokon is jól érzik 
magukat, sőt kifejezetten vízigényesek. Ezeken az alanyokon a kajszifák koronája mintegy 
30-40%-kal kisebb lesz, mint vadkajszin. További előnyük, hogy a fák kevésbé lesznek 
fogékonyak a gutaütéses pusztulásra. A kajszi számára az őszibarack és a mandula is 
használható alanyként, de Magyarországon egyik sem terjedt el. 

 
A művelési rendszer tervezésének és kialakításának fő szempontjai a 
kajsziültetvényekben 

A művelési rendszer legfontosabb elemeit, a sor- és tőtávolságot, a törzsmagasságot és a 
koronaformát jóval az ültetvény telepítése előtt, a tervezési folyamat során gondosan meg kell 
terveznünk, a termőhelyi adottságok, a termesztési cél, a telepítendő fajták és a 
rendelkezésünkre álló munkaerő figyelembe vételével.  

Ma Magyarországon egy korszerű kajsziültetvényben, amelyben kézzel szedett, kiváló 
minőségű, friss piacra szánt gyümölcsöt szeretnénk termeszteni, háromféle faalakot 
alkalmazhatunk. Ezek a kompakt váza, a Papp-féle ernyő, és a karcsú orsó. A kompakt váza 
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faalak áll a legközelebb a kajszi természetes alakjához, ezt a legkönnyebb kialakítani és 
fenntartani a legtöbb termesztésben lévő fajtából, ezért elsősorban ezt ajánljuk. A 
legfontosabb termesztő országok korszerű ültetvényeiben is ez a legelterjedtebb. Ha 
feldolgozási célra termesztjük a kajszit, és géppel szeretnénk szüretelni, akkor a faalakot a 
szüretelő gép igényei szerint kell kialakítani. Törzsrázó gépekhez a magas törzsű szabad váza 
korona felel meg, 100-120 cm-es törzsmagassággal. Folyamatos üzemű ágrázó szüretelő 
gépekkel a kompakt váza alakú fákról is le tudjuk szüretelni a termést. 

 
Kompakt váza faalak  

A kompakt váza csak kézi szedésre alkalmas, alacsony törzsű faalak. Legcélszerűbb 
suhánggal telepíteni. Ha koronás oltványt ültetünk, azt is suhángként kezeljük, és erős 
visszametszéssel indítjuk a fát. A telepítés utáni erőteljes visszametszés után egészen a 
termőre fordulásig nem vágjuk vissza a korona elemeit, csak ritkítjuk azokat. Ez biztosítja a fa 
gyors növekedését és termőre fordulását.  

 

 

1. ábra. A kompakt váza alakítását az első év tavaszán a koronába metszéssel kezdjük 
 (fotó: Szalay László) 

 
Az ültetés történhet ősszel vagy tavasszal, mindkét esetben csak tavasszal metszünk 

először. Az első metszés a koronába metszés (1. ábra), majd nyáron hajtásválogatást végzünk 
(2. ábra). A hajtásokat nem vágjuk vissza. Az a cél, hogy az első év őszére legalább 6-8 db 
100-150 cm hosszúságú, másodrendű elágazásokkal rendelkező vessző fejlődjön. Ehhez 
megfelelő tápanyagellátás, rendszeres öntözés és a fák környezetének gyommentesen tartása 
szükséges. A második év tavaszán, rügyfakadáskor a metszés csak ritkításból áll, a vesszőket 
nem vágjuk vissza. Itt fölmerül a kérdés, hogy hány db vesszőt hagyjunk meg. A korona 
végső esetben, a termőre forduláskor 5 erőteljes, felfelé törő és lazán elágazódott vázágból fog 
állni, de ezeket fokozatosan választjuk ki. A második és harmadik évben még 5-nél több 
elemet hagyunk, mert ekkor még nem látjuk, hogy melyek lesznek olyan erősségűek és térbeli 
elhelyezkedésűek, ami alkalmassá teszi őket a vázág szerepre. A koronaalakítás éveiben és 
később is minden nyáron végezzünk hatásválogatást. Tőből eltávolítjuk a korona belsejébe 



 329 

növő hajtásokat, a vázágak végein pedig megszüntetjük a szűk villás elágazásokat. A 
hajtásokat nem vágjuk vissza. A vázágak természetes szögállásban növekszenek, arra kell 
vigyázni, hogy a termések súlya ne húzza szét őket. Ez az egyik buktatója a kompakt váza 
kialakításának. A kajszira ugyanis az jellemző, hogy már nagyon hamar, az ültetés után 1-2 
évvel teremni kezd a rövidebb-hosszabb vesszőkön. A gyümölcsöket azonban nem szabad 
meghagyni a kezdeti években, mert tönkre teszik a koronaszerkezetet. A fák feladata az első 2 
évben a növekedés, a rendelkezésükre álló hely betöltése, és a vázágak megerősödése, nem a 
terméshozás.  

A további években az eddig leírt elvek szerint neveljük tovább az ágrendszert. A vázágakat 
csak akkor vágjuk vissza, amikor a fa elérte a kívánt magasságot. Ez általában a 4. - 5. évben 
van (2. ábra). A koronanevelés során folyamatosan végezzük a hajtások, vesszők ritkítását, a 
sűrítő elágazásokat tőből, vagy rövid csonkot hagyva távolítjuk el. A tavasszal, 
rügyfakadáskor végzett fás metszést 2-3 nyári zöldmetszéssel egészítjük ki. Nem hagyjuk a 
korona külső részét elsűrűsödni, így belül is megfelelő lesz a fényellátottság, ami a 
rügyképződés elengedhetetlen feltétele. Termőkorban minden évben erős fenntartó metszést 
alkalmazunk a szüret utáni időszakban. Ez biztosítja a jó fényellátottságot 
virágrügyképződéshez a korona belsejében is. Emellett minden évben erőteljes a 
hajtásnövekedés, sok hosszú termőrész képződik.  

 

 

2. ábra. A kompakt váza alakító metszése során nyári hajtásválogatást végzünk   
(fotó: Szalay László) 

 
Ezek a kompakt váza koronanevelésnek alapelvei, amiket nem minden esetben tudunk 

maradéktalanul követni. Ha az első évben nagyon gyenge a hajtásnövekedés, a második év 
tavaszán erős visszametszéssel érdemes újra indítani a fát (3. ábra). Erősen széljárta 
területeken a gyorsan növő hajtások letörhetnek, itt célravezetőbb a vázágak gyenge 
visszametszéssel történő nevelése (4. ábra). Vannak olyan fajták, amelyek nem alkalmasak a 
kompakt váza korona kialakítására, ilyenek például a vékony ágrendszerű és csüngő habitusú 
fajták. Szerencsére a termesztett fajtáink között kevés ilyen van. Magyarországi 
termőhelyeken nem javasoljuk a gyenge növekedésű alanyokat, még intenzív ültetvényekben 
sem. A kajszinál ezek választéka egyébként is nagyon szűkös. Magyarországon kedvezőek a 
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tapasztalataink az itt termesztett kajszifajták kompakt váza faalakra való kialakításával 
kapcsolatban. A nagyon széthajló habitusú fajták (pl. ’Ceglédi kedves’, ’Pannónia’) 
kivételével valamennyi fajtából jól kialakítható ez a faalak. Feltétlenül ajánlható azokba az 
ültetvényekbe, amelyekben a kézzel szedett, extra minőségű, friss fogyasztásra szánt kajszi 
termesztése a cél (5, 6, 7, 8. ábrák).  

 

 

3. ábra. A kompakt váza alakítása során, ha az első évben nem volt megfelelő 
erősségű a hajtásnövekedés, a második év tavaszán erős visszametszéssel újra indítjuk a 

vázágnevelést   
(fotó: Szalay László) 
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4. ábra. A kompakt váza korona alakító metszése során a vázágakat visszametszés 
nélkül, vagy csak gyenge visszametszéssel neveljük (fotó: Szalay László)  

 
5. ábra. Kompakt váza kajszifák a soroksári kísérleti ültetvényben (fotó: Szalay 

László) 
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6. ábra. 5 éves, termőre fordult kompakt váza kajszifák a soroksári kísérleti 
ültetvényben   

(fotó: Szalay László) 

 
7. ábra. A kompakt váza koronájú fák magasságát 4-5 éves kortól a vázágak 

visszametszésével szabályozzuk (fotó: Szalay László) 
 
Papp féle ernyő faalak 

Ez a faalak Papp László szabadalma (8. ábra), melynek lényege, hogy a fák gyökere 
mirobalán, vagy szilva, a törzse szilva, a koronája pedig kajszi. A törzs magassága 180 cm. A 
hosszú szilva közbeoltás csökkenti a fák növekedési erélyét, és ellenállóbb a fapusztulást 
okozó betegségekkel szemben. Fontos része a szabadalomnak az alakító metszés elhagyása, 
vagy minimálisra csökkentése. A fákon 3-4 éves korukig gyakorlatilag semmiféle metszést 
nem végzünk. A módszer a kajszinak azt a tulajdonságát használja ki, ami ellen a 
hagyományos koronaalakítási módszereknél küzdöttünk, nevezetesen a vesszők, gallyak 
leívelődésre való hajlamát. A hosszú részek a termés súlya alatt lehajlanak, és úgynevezett 
termőívek alakulnak ki. Ez elősegíti a vegetatív túlsúly csökkenését, és fák korai termőre 
fordulását. A fák ugyan nem nőnek túl nagyra ezzel a módszerrel, a széthajló habitusuk miatt 
azonban nem célszerű őket túl sűrűre telepíteni, mert összeborulva leárnyékolják egymást. Az 
ajánlott sor és tőtávolság 6 x 4 méter (9., 10. ábrák). 
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8. ábra. ’Harcot’ fajtájú, Papp-féle ernyő koronájú fa a soroksári kísérleti 

ültetvényben  
(fotó: Szalay László) 

 
9. ábra. A ’Mandulakajszi’ fajta feltörő habitusú, a Papp-féle ernyő kialakítására 

kevésbé alkalmas (fotó: Szalay László) 
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10. ábra. Papp-féle ernyő fák egy árutermelő ültetvényben (fotó: Szalay László) 

 
Karcsú orsó faalak 
Ezt a faalakot eredetileg almára dolgozták ki. Néhány más fajra, mint például körtére, 
cseresznyére, meggyre, őszibarackra és szilvára is eredményesen adaptálták. A karcsú orsónál 
csak egy vázág (vázkar) szint van 40-60 cm-es magasságban, e fölött a központi tengelyen 
nem hagyják megvastagodni az oldalelágazásokat, hanem rövid termőalapokon 2-3 évig 
hagynak teremni egy termőgallyat, majd azt leváltják egy fiatal vesszőre (11.-13. ábra). Sor- 
és tőtávolsága 4 x 2 m. 

A kajszi karcsú orsó faalak kialakításánál a következő szempontokat kell figyelembe 
venni: 

• A központi tengelyhez derékszögben csatlakozó oldalelágazások biztosítják a 
legteherbíróbb és legjobb szerkezetű koronát.  

• A derékszögű elágazások akkor biztosíthatók, ha a hajtásokat már a 15-20 cm 
hosszúságú korukban lekötözzük, csipeszeljük, és nem várjuk meg, míg 
természetes szögállásban megfásodnak.  

• Később már nem kell törekednünk arra, hogy az oldalelágazások (vázágak, 
vázkarok) vízszintesen növekedjenek tovább, sőt az a kedvező, ha a fény felé 
törekedve a külső részük a vízszintessel kb. 45 fokos szöget zár be. A vízszintesen 
tartott vázágak, vázkarok növekedése ugyanis hamar leáll. 

• A fa központi tengelyét csak támrendszer mellett tudjuk függőlegesen nevelni.  
• Az alany elsődleges szerepe a csonthéjasoknál a termőhelyhez való alkalmazkodás. 

A fák méretét elsősorban a rendszeres metszéssel, és a metszést kiegészítő 
eljárásokkal korlátozzuk.  

• A koronanevelésnél figyelembe kell venni a fajták eltérő növekedési sajátosságait 
is (11., 12., 13. ábrák). 
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11. ábra. A karcsú orsó alsó vázkarjait rendszeres visszametszéssel neveljük  

(fotó: Szalay László)   

 
12. ábra. Karcsú orsó kajszifák támrendszer mellett nevelve a soroksári kísérleti 

ültetvényben (fotó: Szalay László) 
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13. ábra. Karcsú orsó kajszifák Olaszországban egy árutermelő ültetvényben  

(fotó: Szalay László) 
 

A fajták alkalmassága a különböző faalakokra 
A művelési rendszer meghatározó eleme a faalak. A rendelkezésünkre álló területen a 

produktív termőfelületet sokféle faalakkal biztosíthatjuk. A fajták között azonban a 
fahabitusban, természetes növekedési jellegben igen nagy különbségek vannak, amiket 
ismernünk kell ahhoz, hogy tudjuk, melyik fajtából hogyan és milyen faalakot tudunk 
kialakítani. A növekedési jelleget meghatározó egyik fontos tulajdonság, a természetes 
elágazási szög. Vannak igen szűk elágazási szögű fajták, mint például a ’Mandulakajszi’, a 
’Ceglédi arany’, a ’Harogem’, vagy a ’Bergeron’, amelyek hajtásrendszerének növekedése 
kezdetben éppen ezért erősen felfelé törő (14. ábra). Ez párosul a rossz elágazási hajlammal. 
Ezeknél a fajtáknál különösen fontos az elágazási szög növelése, amit úgy tudunk leginkább 
elérni, ha az oldalhajtásokat már fiatal korukban lekötözzük, vagy csipesszel leszorítjuk (16. 
ábra). A hegyes szögű elágazások ugyanis később könnyen lehasadhatnak, bármilyen 
koronaformáról van is szó (17. ábra). Ezeknél a fajtáknál elengedhetetlen a nyári metszés a 
koronaalakításkor. A telepítés utáni első évben az is megoldást jelent, ha a legfelső, 
meredeken felfelé törő hajtásokat a központi tengely visszametszésével eltávolítjuk, és a 
lentebbi, laposabb szögben álló hajtásokat hagyjuk meg. Ezt a műveletet akkor célszerű 
elvégezni, amikor a hajtások 30-40 cm hosszúságúak.  
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14. ábra. Feltörő koronahabitusú 

kajszifajta (fotó: Szalay László) 
 

 
15. ábra. Szétnyíló (standard) 
koronahabitusú kajszifajta   

(fotó: Szalay László) 

 

 
16. ábra. Az alakító metszés során 
az oldalelágazások helyes szögét 
csipesszel is beállíthatjuk (fotó: 

Szalay László) 

 
17. ábra. A kis elágazási szögű 

oldalelágazások belső szövetei nem tudnak jól 
összeforrni, később könnyen lehasadhatnak 

(rajz: Kiss László) 
 

A másik szélsőséget az örökletesen nagy természetes elágazási szögű fajták képviselik, 
mint például a ’Pannónia’, a ’Ceglédi kedves’ vagy a ’Ceglédi Piroska’ (18. ábra). Ezeknél 
általában nincs szükség a lekötözésre, leszorításra, mert eleve a függőleges tengelyhez képest 
80-90 fokos szögben nőnek az oldalelágazásaik. Központi tengelyes és vázakoronánál sokkal 
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inkább arra kell odafigyelnünk, hogy a vázágak ne hajoljanak túlságosan le. Papp-féle 
ernyőkorona kialakítására ezek a fajták a legmegfelelőbbek, mert ezeknek a legnagyobb a 
termőív képzési hajlamuk. A két említett szélsőség közötti átmeneti típushoz tartoznak azok a 
fajták, amelyek természetes elágazási szöge 45 fok körül van. Ezek a szétnyíló, más néven 
„standard habitusú” fajták, amelyek alakítás nélkül szabályos gömbkoronát nevelnek. Ide 
tartozik például a ’Gönci magyar kajszi’, a ’Ceglédi óriás’, de ezen kívül még számos fajta 
(19. ábra). Ezek a legalkalmasabbak a kompakt váza faalak kialakítására. A hajtáshelyzet 
megváltoztatása nélkül is általában kedvező szögben növekednek az oldalelágazásaik. A 
karcsú orsó faalak fenntartása rendszeres hajtásvisszacsípést igényel, így a hajtások 
többszörösen elágazódnak. Vannak fajták, amelyek a rendszeres visszacsípés hatására 
kevesebb virágrügyet képeznek (pl. ’Orange Red’). Az elsűrűsödésre hajlamos fajták 
(’Harcot’, ’Ceglédi Piroska’, ’Bergeron’, ’Orange Red’) termőkorban rendszeres, évenkénti 
gallyritkító metszést igényelnek. A főként hosszú vesszőn termő fajták, amelyeknek a nyársai 
rövid életűek (pl. ’Roxana’), a korai termőre fordulás és az intenzív művelésre való 
alkalmasság előnyeit hordozzák, de az őszibarack metszéséhez hasonló, szálvesszős kezelést 
igényelnek.  

A fajták növekedési erélye is eltérő. Ezt is figyelembe kell venni a faalak, a sor- és 
tőtávolság tervezésekor, valamint a korona alakításakor. A gyenge növekedési erélyű 
fajtáknál, mint például a ’Kioto’, a kompakt váza faalakhoz 4,5 x 2,5 m-es sor- és tőtávolság 
is elegendő. A közepes növekedési erélyűeknél, mint például a ’Harcot’, ’Gönci magyar 
kajszi’, 5 x 3 a kedvező sor- és tőtávolság. Az erős növekedésű fajtáknál viszont, mint például 
a ’Ceglédi arany’, vagy a ’Ceglédi bíborkajszi’, 6 x 4 méterre célszerű növelni a sor- és 
tőtávolságot, ha kompakt váza faalakot nevelünk. Feltétlenül meg kell azonban jegyezni, hogy 
a kompakt váza faalak az intenzív művelési rendszerek faalakja, termőkorban csak rendszeres 
és erős metszéssel tartható fenn. 

 

 
18. ábra. Lehajló koronahabitusú kajszifajta (fotó: Szalay László) 
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19. ábra. A lehajló, a standard és a feltörő koronahabitusú fajták koronájának 

növekedése intenzív ültetvényben az első 5 évben, kompakt váza faalakra nevelve, a 
vázágak visszametszése nélkül (fotó: Szalay László) 

 
Termőfelület- és termésszabályozás 
 
Metszés 

A metszés módja nagymértékben függ az alkalmazott faalaktól és fajtától. Egészen 
másképpen kell kialakítani és fenntartani egy kompakt váza koronát, mint egy Papp-féle 
ernyőt, és a fajta növekedési sajátosságait is figyelembe kell venni. Magyarországon néhány 
jól kezelt ültetvénytől eltekintve az a gyakorlat alakult ki, hogy az ültetés utáni korrelációs 
metszés elvégzése után magukra hagyják a fákat. Sem gondos alakítást, sem rendszeres 
fenntartó metszést nem végeznek, majd az ültetvény 10-15 éves korában egy erőteljes ifjító 
metszéssel próbálják megújítani a termőfelületet. A rendszeres metszéstől való félelem oka 
talán a kajszi gutaütésre való hajlamában, vagy a fák sajátos, szabálytalan növekedési 
jellegében keresendő. Ez nem jó gyakorlat, nem célszerű a kajszifákat teljesen magukra 
hagyni, mert rendszeres fenntartó metszés nélkül koronájuk elsűrűsödik, vázágaik 
felkopaszodnak, a terméshozás csak a korona külső felületére korlátozódik, a belső rész 
inproduktívvá válik. Egy korszerű ültetvényben a fákat rendszeres, gondos munkával 
alakítjuk, a termőfelület fenntartásához pedig mindenképpen hozzátartozik a zöldmetszés és a 
gyümölcsritkítás is. A kajszi különösen hajlamos az alternanciára. Egy-egy nagy termésű 
évben nemcsak azért kell metszéssel, termésritkítással a fán maradó gyümölcsök számát 
csökkentenünk, hogy piacképes méretű gyümölcsöket kapjunk, hanem azért is, hogy az 
alternanciát elkerüljük. 

 
Koronaalakító metszés 

A kajszi oltványokat telepíthetjük ősszel, vagy tavasszal. Mindkét esetben tavasszal, a 
rügyfakadás időszakában metsszük először fáinkat. Ekkor a kívánt faalak indításához 
alkalmazkodó, erős visszametszést alkalmazunk. A termőre fordulásig minden évben 
végezzük el az alakító metszést, melynek során arra kell törekednünk, hogy a fák 
termőfelülete minél előbb kialakuljon, ezért el kell kerülnünk a túl erős visszametszéseket. A 
koronaalakító metszés célja továbbá a teherbíró és kellőképpen elágazódott koronaszerkezet 
kialakítása. Nyitott korona nevelésénél különösen fontos, hogy a vázágak azonos erősségűek 
legyenek, mert különben felborul a fa egyensúlya. Az egyensúly megteremtése érdekében 
alkalmazhatjuk a zöldmunkák során a hajtáscsúcs visszacsípését, amivel a túl erősen fejlődő 
hajtás növekedése egy időre megállítható. Fontos az is, hogy a vázágak eredési pontja között 
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legalább 10 cm távolság legyen, mert a közel egy pontból indított vázágak termőkorban 
könnyen letörhetnek (20. ábra). Sudaras korona esetén vázágaknak ne a fővezér vesszőhöz 
hegyes szögben hozzásimuló, hanem a vízszinteshez közelebb álló vesszőket válasszuk. 
Helytelen alakítás esetén az ágtorokban a szövetek nem tudnak kellőképpen összeforrni, a 
csapadékvíz illetve a kórokozók oda könnyen behatolhatnak. Emiatt hajlamosak később a 
vázágak a lehasadásra (21. ábra).  

A koronaalakítás időszakában végezzünk nyáron hajtásválogatást, és még zölden 
távolítsuk el a vezérhajtások konkurenseit, illetve a nem megfelelő helyen fejlődő hajtásokat. 
A kajszi fiatal korban hajlamos nagyon hosszú hajtásokat nevelni, amelyek nehezen ágaznak 
el. Az elágazási hajlamot a hajtáscsúcs visszacsípésével, vagy gyenge visszametszésével 
fokozhatjuk, de az alakító metszés során kerüljük az erős visszametszéseket. Egészen más a 
helyzet a Papp-féle ernyőkoronánál. Itt telepítés után nem vágjuk vissza a vesszőket, és nem 
végzünk koronaalakító metszést. A korrelációs metszés elhagyását az teszi lehetővé, hogy a 
több évig nevelt oltványoknak - különösen a mirobalán alanyúaknak - erős, dúsan elágazó 
gyökérzetük van, amely az átültetés után gyorsan regenerálódik. Ennek a művelésmódnak az 
érzékeny pontja az ágtorok állapota. Ha túl sok elágazás indul innen, akkor az ágak dörzsölik 
egymást, és gyakran károsodik ez a rész. A legújabb technológia szerint ezért az elágazások 
számát a faiskolában szabályozzák. 

 

 

20. ábra. Megfelelő távolságban és 

megfelelő szögben nevelt oldalelágazások 

(fotó: Szalay László) 

 

21. ábra. Helytelenül, túl kis szögben 

nevelt oldalelágazás, amely később 

könnyen lehasad  

(fotó: Szalay László) 
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22. ábra. Ha a fölösleges elágazásokat 

csonkkal távolítjuk el, rajtuk sok erős 

hajtás (később vessző) képződik, ami 

elsűrűsödést okoz (fotó: Szalay László) 

 

23. ábra. A csonk nélkül eltávolított 

gally helyén maradt seb fokozatosan 

begyógyul  

(fotó: Szalay László) 

 
Termőkori fenntartó metszés 

A fa fokozatosan termőre fordul, évről-évre csökken a képződő hajtások hossza, és egyre 
több termőnyárs, rövid termőrész képződik. Amikor a fa vázrendszere kialakult, és a fa 
termőre fordult, a koronaalakítás befejeződött. Ezután fenntartó metszést végzünk.  

Magyarországon a régi, hagyományos ültetvényekben a kajszit nem metszették évente 
rendszeresen, mint az őszibarackot. Emiatt a fák elsősorban a rövid termőrészeken hozták a 
termésüket. A korszerű, intenzív kajsziültetvényekben évente rendszeres metszés szükséges, 
és arra törekszünk, hogy a termés döntő többsége a hosszú termővesszőkön képződjön.  

A fenntartó metszés főként vessző- és gallyritkításból áll annak érdekében, hogy a korona 
külső része ne sűrűsödjön el túlságosan, és a belső koronarészek is kapjanak elegendő fényt. 
Elsősorban tehát a korona külső részét kell ritkítanunk. Főként a meredeken fölfelé törő 
vesszőket, gallyakat kell eltávolítanunk, a terméshozás és a koronaszerkezet szempontjából 
kedvezőbb, vízszinteshez közeli szögben állókat pedig meghagynunk. A fenntartó metszés 
akkor eredményes, ha biztosítja a fa termőegyensúlyát, vagyis minden termőrész életképes a 
korona belsejében is, évente rendszeresen terem a fa, és emellett a termőfelület felújulását 
szolgáló hajtásnövekedés is biztosított. Termőkorban az évi 50-60 cm-es hajtásnövekedés 
megfelelő termőegyensúlyra utal.  

A Papp-féle ernyőkorona fenntartó metszését a negyedik-ötödik évben kezdjük el. Ekkor a 
legalsó, beárnyékolt termőíveket tőből levágjuk. A korona felső részén a gallyakat 
megritkítjuk. A továbbiakban vagy évente végzünk gallyritkítást, vagy 2-3 évenként egy 
erősebb, ifjító jellegű metszést, amely után a termőfelület meg tud újulni.  

Ha szakaszos terméshozás alakult ki, azon a tavaszon nem metszünk erősen, amikor 
kihagyó év várható. A spontán termő év tavaszán viszont komolyabb beavatkozást végzünk, 
ezzel segítjük a termőegyensúly helyreállását. 

 
Zöldmetszés 

A kajszi hajtásnövekedése több szakaszból áll. Az első szakasz befejeződése után rövid 
pihenő következik, majd megindul egy másodrendű hajtásképződés, elsősorban a hosszú 
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hajtásokon.. A másodrendű hajtások rövidebb ízközűek, és ezek növekedése is leáll néhány 
hét elteltével. Ha kedvező az időjárás, és jó a fa kondíciója, egy harmadik növekedési szakasz 
is van, amikor a másodrendű hajtások tovább növekednek. A kajszira jellemző, hogy a 
második és harmadik szakaszban képződött hajtásrészeken több a virágrügy, mint az első 
szakaszban képződött részeken. Gyakran egy nóduszon 3 virágrügy is található. Ezek a 
virágrügyek később differenciálódnak, mint az elsőrendű hajtásokon, és a nyársakon lévők, és 
az itteni virágok tavasszal később is nyílnak. Már régen megfigyelték ezt a jelenséget, és azt, 
hogy a későbbi virágzás miatt a hosszú termőrészek végén lévő virágok kevésbé fagynak el 
tavasszal, mint a nyársakon lévők. Az is igaz, hogy ezek között több a fejletlen, rendellenes, 
de késői nyílásuk kompenzálja ezt a hátrányt.  

A koronaalakítás során a technológia része a többszöri nyári hatásválogatás, zöldmetszés. 
A korona elemeit tőből ritkítsuk, és ne vágjuk vissza. Termőkorban a nyári metszést 
legcélszerűbb közvetlenül a szüret után elvégezni. Ekkor a letermett gallyakat tőből 
eltávolítjuk, a friss hajtásokat pedig kiritkítjuk. A megmaradó hajtások így több fényt és 
tápanyagot kapnak, ami segíti a beérésüket és a rajtuk lévő virágrügyek kialakulását. 

 
Ifjító metszés 

A kajszi hajlamos rá, hogy idős, fás részeiből is megújuljon. A rejtett rügyek erős 
visszametszéssel kihajtásra bírhatók, és így idős fáinkat, amelyek termőrészei elöregedtek, 
ágai felkopaszodtak, meg tudjuk újítani. Csak akkor lesz eredményes a művelet, ha jó a fa 
kondíciója és egészséges. Beteg fák ifjításával ne foglalkozzunk. Az ifjító metszést úgy 
végezzük, hogy a vázágakat mintegy egyharmadukra visszafűrészeljük, és a rajtuk lévő 
ágakat, gallyakat is erősen visszavágjuk. Ezt legcélszerűbb tavasszal, rügyfakadáskor 
elvégezni. A keletkezett sebfelületeket gondosan zárjuk le. Az ifjítás után nagyon erős 
hajtásnövekedés indul meg. A hajtásokat ritkítsuk meg, mielőtt megerősödnének. Az új 
termőfelületet az alakító metszés szabályai szerint alakítsuk ki. Egészséges fák termőfelülete 
2-3 év alatt megújul, és újból teljes termést kapunk rajtuk. 

 
 
 

A metszés időpontja 
A kajszinál fontos kérdés a metszés időpontjának megválasztása. A téli nyugalmi 

időszakban semmilyen metszést nem szabad végezni. Ekkor a legnagyobb ugyanis a veszélye 
annak, hogy a fapusztulást okozó baktériumok és gombák a sebeken át megfertőzzék a fát. A 
fás metszés legmegfelelőbb időpontja tavasszal a rügyfakadáskor van. Előtte végezzünk 
rügyvizsgálatot, és határozzuk meg, hogy a virágrügyek a tél során milyen arányban fagytak 
el. Ha jelentős fagykárt tapasztalunk, akkor gyengébb metszést végezzünk. Az sem baj, ha a 
metszés kitolódik a virágzási időszakra. Igaz ugyan, hogy ilyenkor elveszítjük a fa tavasszal 
mozgósított tápanyag készletének egy részét, de megvan az az előnyünk, hogy a metszés 
erősségét a tényleges virágberakódottsághoz tudjuk igazítani. A tenyészidőszakban bármikor 
metszhetünk egészen augusztus végéig. A szüret után elvégezhetjük az esedékes gallyritkítást, 
akár vastagabb fás részeket is eltávolíthatunk. Szeptemberben már azért ne végezzünk 
metszést, mert a gutaütés kórokozói ebben az időszakban már fertőzőképesek. A 
fagyveszélyes helyeken azért nem szoktuk nyáron a teljes metszést elvégezni, mert nem 
tudjuk bekalkulálni a téli rügyfagykárt. Itt célszerű nyáron egy előmetszést végezni, és 
tavasszal a fagykár ismeretében befejezni a metszést. Bármelyik időpontban is végeztük a 
metszést, a fák egészségének megóvása érdekében a kajszinál különösen nagy hangsúlyt kell 
helyezni a nagyobb sebek gondos kezelésére, sebzáró anyaggal történő lezárására. 
 
Gyümölcsritkítás 
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Piacképes áru előállítása nem képzelhető el gyümölcsritkítás nélkül, ha a kajszit friss 
piacra termesztjük. A ritkításnak fontos szerepe van a szakaszos terméshozás 
kiküszöbölésében is. A legfontosabb kérdések, hogy mikor, mennyit és hogyan ritkítsunk. 
Minél előbb, annál jobb, annál kevesebb tápanyag és víz megy veszendőbe. Ahol nem kell 
fagykároktól tartani, a ritkítást már virágzáskor, sőt már bimbós állapotban elkezdhetjük. A 
kajszitermesztés északi zónájában sajnos gyakran kell számolni a késő tavaszi fagyokkal, 
ezért virágzáskor nem ritkítunk. A legjobb, ha ezt a műveletet a terméskötődés után végezzük 
el, legkésőbb a csonthéjkeményedés kezdetéig. Az elvirágzástól számítva 25-30 nap áll 
rendelkezésünkre. A ritkítás mértéke attól függ, hogy mennyi a gyümölcs a fán. Erős 
túlkötődés esetén a gyümölcskezdemények felét-kétharmadát is eltávolíthatjuk. 
Termőnyársanként 1, legfeljebb 2 gyümölcs maradjon. A hosszú termővesszőkön pedig 3-4 
ujjnyi távolságra hagyjuk meg a gyümölcskezdeményeket. A legmegbízhatóbb a kézi ritkítás. 
Így tudjuk a legpontosabban beállítani a kívánt terhelést. Kevésbé pontos, de sokkal gyorsabb 
a bottal történő ütögetés. A bot végére egy gumicső darabot húznak, és azzal verik le a 
felesleges gyümölcskezdeményeket. A kajszi vegyszeres termésritkításának technológiája 
még nem kidolgozott. Régóta folynak ugyan kísérletek, de az eredmények nem 
megnyugtatóak. 
 
Talajerő gazdálkodás 

A kajszi a szárazságtűrőbb gyümölcsfajok közé tartozik, gyökérzete pedig erősen 
levegőigényes Eredeti élőhelyén száraz, köves talajú domboldalak növénytársulásaiban fordul 
elő, ahol az évi csapadékmennyiség nem haladja meg az 500-600 mm-t. Tömör, kötött 
talajokon nem érzi jól magát, és nem viseli el tartósan a talajvizet a gyökérzónájában. Az 
agrotechnikai műveletekkel (öntözés, talajtakarás, tápanyagpótlás) biztosítanunk kell, hogy a 
telepítés után a fák gyorsan regenerálódjanak, és már az első évtől folyamatosan 
növekedjenek. Termő korban pedig nem szabad, hogy a tápanyagok vagy a víz hiánya a 
termesztés limitáló tényezője legyen. 

 
 
 

Talajművelés 
A kajszi sekélyen gyökeresedik, ezért kerülni kell a fák környezetében a mély 

talajművelést. Művelés szempontjából külön kell választanunk a sorközöket és a fasávokat. 
Mind a két részen végezhetünk mechanikai, talajtakarásos, vagy vegyszeres talajművelést, és 
ezek mindegyikének többféle módozata van. Mechanikai talajművelésnél csak a sekély 
művelő eszközök jöhetnek számításba. A legmegfelelőbb ezek közül is a kultivátor. Sok 
helyen alkalmazzák a tárcsákat is, ami azért nem jó, mert hatására a művelő út két szélén 
padka alakul ki. A talajmarót pedig azért nem tartjuk jónak, mert erősen roncsolja a 
talajszerkezetet. A tömörödött alsó talajréteg lazítására 2-3 évenként célszerű mélylazítót 
alkalmazni a sorközökben. Ezt olyan helyen vezessük, hogy a lehető legkevesebb gyökeret 
vágja el. A vegyszeres kezelést általában csak a facsíkban alkalmazzuk a kajszinál 
engedélyezett gyomirtó szerekkel. Előnye, hogy a permetezés után elszáradó gyomok a 
felszínen egy mulcsréteget képeznek, ami javítja a talaj felső rétegének hő- és vízháztartását. 
A takarásos talajművelésnek sokféle formája van. Takaróanyagként használhatunk szalmát, 
szénát, istállótrágyát, komposztot, fűrészport, fakérget, tőzeget, vagy sötét színű fóliákat, de a 
füvesítést is ide soroljuk. A facsík takarása különböző anyagokkal különösen fiatal korban 
előnyös. Így jobb lesz a csemeték eredése, és kezdeti fejlődése. A füvesítést a sorközökben, a 
művelőutakon szoktunk alkalmazni. A kajszinál különösen mérlegelnünk kell bevezetését, 
hiszen legalább annyi hátránya van, mint előnye. Legfőbb hátránya, hogy a gyep is fogyaszt 
tápanyagokat és vizet, így konkurense a fáknak. Magyarországon füvesíteni csak öntözésre 
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berendezett ültetvényben célszerű. A kajszi több kórokozójának terjedéséért a kabócákat 
teszik felelőssé, ezek pedig csak füves területen élnek meg. A rágcsálók is jobban 
elszaporodhatnak a takart területeken, mint ott, ahol rendszeres talajművelést végzünk. A 
gyepesítés vitathatatlan előnye, hogy bármikor rá lehet menni gépekkel a területre.  

A talajművelési rendszert mindig a helyi viszonyoknak megfelelően kell kialakítani. Az 
öntözetlen területeken fontos a csapadékvíz megőrzése. A kajszi fokozott fagyérzékenységét, 
gombás betegségekre való fogékonyságát és gyökerének levegőigényességét mindenképpen 
figyelembe kell venni. Fontos, hogy a fák törzsét ne sértsük meg a művelő eszközökkel, mert 
az elősegíti a gutaütést (27. ábra). Magyarországon a legtöbb kajsziültetvény még nem 
öntözött, itt a legelterjedtebb művelési mód a sorközök rendszeres mechanikai művelése, és a 
fasávok herbicides kezelése. Az egyre inkább terjedő öntözött ültetvényekben a sorközöket a 
traktorok nyomtávjának szélességében füvesítik, a facsíkot gyomirtják, vagy takarják. A 
legtöbb ilyen ültetvényben a két rész között egy keskeny, kb. 50 cm széles sávot mechanikai 
művelésben részesítik, a talaj jobb levegőzöttségének biztosítása érdekében.  

 
Tápanyag-utánpótlás 

A kajszi számára a legfontosabb tápelem a kálium (K). Ennek hiányát sínylik meg a fák 
leginkább. Emellett természetesen fontos, hogy a többi makro- és mikroelem is megfelelő 
mennyiségben álljon rendelkezésére. A telepítés előtt talajvizsgálat alapján kell eldönteni, 
hogy milyen mennyiségű tartalékoló trágyázásra van szükség. A 0-60 cm-es talajrétegben a 
foszfortartalom P2O5 értékre számolva 8-12 mg/100g között megfelelő. A kajszi 
foszforigénye alacsony. A káliumtartalom elérendő szintje a talajtípustól függően 20-40 
mg/100g között van K2O-ban kifejezve. Különösen humuszban szegény területeken célszerű a 
szükséges tápanyagokat nemcsak műtrágyával, hanem szerves trágyával is pótolni, hiszen 
ezzel növelhetjük a talaj humusztartalmát, és mikroelemeket is kijuttatunk. A tapasztalatok 
szerint a kajszifák nitrogén igényét a 2% fölötti humusztartalmú talajokon a nitrogén 
természetes feltáródása fedezi, ezért nitrogén műtrágya adagolásra általában nincs szükség. 
Az optimális N/K arány a kajszi levelekben 0,8-1,0 között van. A kedvező tápanyag-
ellátottságot mutató levélanalízis értékeket az 1. táblázatban tüntettük föl. 

 
1. táblázat. Kajsziültetvények kedvező tápanyagellátottságát jelző 

levélanalízis értékek (Forrás: Papp és Tamási 1979 /6/) 
Tápelem % Tápelem ppm 

N 1,80-2,80 Fe 100-200 
P 0,11-0,20 Mn 25-140 
K 2,30-3,50 B 25-80 
Ca 1,10-2,20 Zn 25-30 
Mg 0,24-0,70 Cu 3-20 

 
Öntözés 

A kajszi nem tartozik a nagy vízigényű gyümölcsfajok közé, így hagyományos 
ültetvényekben öntözés nélkül termesztik. Évi 500-600 mm csapadék elég is lenne számára, 
de a csapadék évi eloszlása nem mindig felel meg az igényeinek. Fokozott a kajszifák 
vízfelhasználása a gyümölcs növekedése és csonthéjkeményedése időszakában, ami egybeesik 
az intenzív hajtásnövekedéssel. Ez május-június hónapokban van. Az évek többségében ekkor 
nincs jelentős csapadékhiány. A nyár második felében azonban gyakoriak az aszályos 
időszakok, amikor a vízhiány hátráltatja a hajtások megfelelő beérését és a rügyfejlődést (24. 
ábra). Ha ebben az időszakban tudunk öntözni, jelentősen növelhetjük a következő évi 
terméshozamot.  
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Az intenzív, füvesített ültetvényekben csak rendszeres öntözéssel tudjuk a növények 
vízigényét kielégíteni. Az öntözési módok közül a mikroszórófejes vagy a csepegtető öntözés 
javasolható. Az esőztető öntözés a termés leverése, a kórokozók terjedése, a nagy párolgási 
veszteség, valamint a talajszerkezet rombolása miatt kevésbé javasolható. 

 

 
24. ábra. A fiatal fák fokozottan érzékenyek a vízhiányra (fotó: Szalay László) 

 
 

Növényvédelem 
A kajsziültetvények növényvédelmi technológiájában a gombás és baktériumos betegségek 

elleni védekezésen van a fő hangsúly. Többféle súlyos betegséget előidéző kórokozó ellen 
kell védekeznünk. A fajták érzékenysége eltérő a betegségekre. Sajnos betegségekkel 
szemben teljesen ellenálló kajszifajták jelenleg nincsenek. A kártevők kisebb számban vannak 
jelen, leginkább a gyümölcsöt és a hajtásvégeket károsító molykártevők ellen kell 
védekeznünk. A vírusos betegségekkel szemben vegyszeres védekezési lehetőség nincs. A 
kajszi legsúlyosabb vírusos betegsége a kajszihimlő, kórokozója a plum pox virus. Az ellene 
való védekezés alapja, hogy csak garantáltan vírusmentes oltványt szabad telepíteni, és az 
ültetvény működése során a vírust terjesztő élőlényeket (pl. levéltetveket) folyamatosan 
irtanunk kell. Növényvédelmi szempontból a metszési időpont helyes megválasztásának nagy 
jelentősége van a kajsziültetvényekben. A téli nyugalmi időszakban tilos metszeni a fákat, 
mert ebben az időszakban fertőznek a baktériumos és gombás ágelhalás, fapusztulás 
(gutaütés) fő kórokozói (25., 26. ábra). 

A rovarkártevők ellen légtértelítéssel, vagy a rajzásmegfigyelésen alapuló célzott 
kezelésekkel tudunk védekezni. A gombás és baktériumos betegségek elleni védelem alapja a 
helyes időben végzett metszés és a nyugalmi állapotban végzett lemosó permetezések.  

 



 346 

 

25. ábra. Kajszi részleges gutaütése  

(fotó: Szalay László) 

 

26. ábra. Kajszi teljes gutaütése  

(fotó: Szalay László) 

 
A kajszi legfontosabb betegségei 

A kajszi himlő kórokozója a plum pox virus (sarka vírus). A kajszi gutaütését, más szóval 
apoplexiáját a Pseudomonas syringae pv. syringae kórokozó baktérium, és a Leucostoma 
cinctum kórokozó gomba okozza. Ezek közös jellemzője, hogy sebeken (metszési felületeken, 
fagyléceken) keresztül hatolnak a növénybe. Ugyancsak a gutaütés kórokozójaként tartjuk 
számon a Verticillium dahliae kórokozó gombát, amely viszont a talajból a gyökereken 
keresztül kerül a fa törzsébe. Az utóbbi időben nagyon elterjedt a hazai kajsziültetvényekben 
az European Stone Fruit Yellows fitoplazma, amely szintén gutaütésszerű pusztulást okoz. 

A kajszi monilíniás betegségének kórokozói a Monilinia laxa, a Monilinia fructigena és a 
Monilinia fructicola. A Monilinia laxa virágfertőző, de nemcsak virágpusztulást, hanem a 
vesszőkön később ágrákot is okoz. Gyümölcsrothadást mindhárom kórokozó előidézhet. Ezek 
a kórokozók csak sebeken (gyümölcskártevők okozta sérüléseken, gyümölcsrepedéseken) 
keresztül képesek a gyümölcsöt fertőzni. Fontos, hogy a kajszifákon fennmaradt 
gyümölcsmúmiákat eltávolítsuk, ezzel a kórokozó terjedését gátoljuk (27. ábra).  
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27. ábra. Szüret után a fán maradt gyümölcsmúmiákat le kell szedni, mert fertőzési 

forrást jelentenek (fotó: Szalay László) 
 
A kajszi apiognomóniás betegségét az Apiognomonia erythrostoma kórokozó gomba 

okozza. Ez a kajszi legjelentősebb levélbetegsége. A kórokozó peritéciumai a lehullott 
levelekben telelnek. Tavasszal a peritéciumból kiszóródó aszkospórák fertőzik a leveleket. 

A kajszi sztigminás betegségének kórokozója a Stigmina carpophila gomba. A leveleken 
lyukacsosodást, a gyümölcsön liláspiros, elparásodó foltokat okoz. 

A kajszi ventúriás varasodását okozó Venturia carpophila gomba a sziromhullás után a 
leveleket és a gyümölcsöket fertőzi. A kajszi lisztharmata (kórokozója a Podosphaera 
tridactyla) és a kajszirozsda (kórokozói a Tranzschelia pruni spinosae, T. discolor) a 
leveleken a hosszan tartó, száraz, meleg nyarakon okoz tüneteket. 

 
A kajszi legfontosabb kártevői 

A lombkárosítók közül a kis téli araszoló (Operophthera brumata) rendszeresen előfordul, 
jelentős kártételt okoz, leginkább az erdő közeli ültetvényekben. A károsítási időszaka a 
tavaszi időszakra korlátozódik. Tavasszal a rozsdabarna kisszövő (Orgyia antiqua) lárvák 
károsításával találkozunk esetenként, ami a levelek rágásában nyilvánul meg. A sodrómolyok 
áttelelt lárvái a virágzást követő időszak meghatározó kártevői. Leggyakrabban előforduló 
fajok: Adoxophyes reticulana, Pandemis ribeana, Archips podana, Hedya nubiferana, 
Recurvaria spp. Tömeges felszaporodásukra elsősorban a kezeletlen, továbbá az erdőközeli 
gyümölcsösökben számíthatunk. A levéltetvek közül a hamvas szilva-levéltetű (Hyalopterus 
pruni) a fiatal, erős növekedésű fák hajtásain egyes esztendőkben előfordul. 

A törzs és a vázágak kártevői között a kéregmoly (Enarmonia formosa) a legjelentősebb 
faj. Kártételével a sérült kéregrészeken, idős, elgyomosodott ültetvényekben gyakori. A 
magas törzsű, szilvaalanyra oltott fákon kártétel a törzsön nem jelentkezik. A kéreg kártevői 
közül a kis kéregszú (Scolytus rugulosus) az elszáradt ágakon, kipusztult fákon, mint 
másodlagos kártevő gyakori. 

A gyümölcskártevők közül a barackmoly (Anarsia lineatella) és a keleti gyümölcsmoly 
(Grapholita molesta) rendszeresen veszélyezteti a kajszi ültetvényeket. Kártételük különösen 
őszibarack ültetvénnyel szomszédos kajszin jelentős. Kártételükkel az érést közvetlenül 
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megelőző időszakban és az érés folyamán számolhatunk. A lárvák berágnak a gyümölcsbe, a 
gyümölcs belsejét rágják és ürülékükkel szennyezik. A két faj kártétele teljesen azonos. A 
károsított gyümölcsöt a monilíniás betegség kórokozója fertőzi. A kajszi az őszibaracktól 
eltérően nem teljes értékű tápnövénye a nevezett két fajnak. A hajtáson okozott kártétel csak 
ritkán fordul elő. A gyümölcsön az érés időszakában gyakran károsíthatnak a kétnemzedékű 
sodrómoly fajok, pl. az almailonca (Adoxophies reticulana). A kártétel a leggyakrabban az 
egymáshoz érintkező gyümölcsök felületén sekély, felszíni rágás formájában jelentkezik. 
 
A termő kajsziültetvény növényvédelmi programjának alapelvei 

Telepítésre csak vírusmentes, garantáltan egészséges oltványokat szabad használni.  
Rügypattanás előtt a fákat réz tartalmú szerrel kell permetezni, mely védelmet nyújt a 

gutaütését előidéző Pseudomonas syringae pv. syringae és a Leucostoma cinctum kórokozók, 
valamint a Monilinia laxa ellen.  

A kajsziültetvényekben a pajzstetvek ritkán fordulnak elő, a nyugalmi időszakban a 
kártevők ellen általában nem kell védekezni. 

Fehérbimbós állapotban a Monilinia laxa ellen kell védekezni, vinklozolin, iprodion vagy 
kaptán hatóanyagú szerekkel. 

Virágzáskor a Monilinia laxa ellen ugyancsak a vinklozolin, az iprodion vagy a kaptán 
hatóanyagú szerrel kell permetezni, melyek a méhekre nem veszélyesek. 

Sziromhullástól a szüretig a kajszi apiognomóniás betegsége, a kajszi sztigminás betegsége 
és a kajszi ventúriás varasodása ellen kell rendszeresen védekezni, szisztémikus hatású 
fenarimol, hexakonazol, penkonazol, miklobutanil vagy triforin hatóanyagú szerekkel. 

A lombfakadás idején a kis téliaraszoló és a sodrómolyok lárvái ellen metidation, foszalon, 
metil-paration, deltametrin, lambda-cihalotrin hatóanyagú növényvédő szerekkel történik a 
védekezés, az előzetes kártevőfelmérés eredménye alapján. 

A kéregmoly előfordulása esetén elsődleges fontosságú a fatörzs körüli gyomok 
eltávolítása, az ültetvény gyommentesen tartása. Ezt követően a május közepén a 
szexferomon csapdával jelzett tömeges imágórajzás kezdetén törzs és a vastagabb vázágak 
kérgének permetezésével, metil-paration, metidation hatóanyagú készítményekkel hatásos. 

A barackmoly és a keleti gyümölcsmoly kártételének megjelenése az érés előtt egy 
hónappal várható. A védekezés szex-feromoncsapdás rajzásmegfigyelésre alapozott, a lárvák 
tömeges kelésére időzített, rovarölő szeres permetezéssel, a deltametrin, diflubenzuron, 
fenoxikarb, metidation, foszalon, metil-paration, lambda-cihalotrin hatóanyagú 
készítményekkel történik.  

Szüret után a kajszi sztigminás betegsége, a kajszi ventúriás varasodása, valamint az 
esetlegesen fellépő kajszirozsda ellen kell védekezni, szükség szerint 3–4 alkalommal. 
Védekezésre a kontakt hatású kaptán hatóanyagú szer javasolható. Ezzel egy időben az 
esetleg fellépő kajszilisztharmat ellen a szisztémikus hatású penkonazol vagy a kontakt hatású 
elemi kén hatóanyagú szer használata javasolható.  

Szüret után a kártevő állatok elleni védelemre nincsen szükség. 
 

Szüret, szüret utáni műveletek 
Asztali gyümölcsnek csak a gondosan kézzel szedett kajszi alkalmas, a rázógéppel 

betakarított termés csak konzerv- vagy szeszipari felhasználásra kerülhet. A szüretre való 
felkészülésnek fontos része a termésbecslés, melynek első időpontja tél végén van, amikor 
megállapítjuk a virágrügy-berakódottságot. Virágzáskor a virágsűrűség alapján, majd az 
elvirágzás és a tisztuló hullás után a fán maradt gyümölcskezdemények számából 
következtethetünk a várható termésmennyiségre. Ha túlkötődés van a fákon, a tisztuló hullás 
után kézi ritkítással magunk állítjuk be a kívánt terhelést a fákon. A gyümölcsfejlődés során is 



 349 

figyelemmel kell kísérnünk a gyümölcsberakódást, majd minél közelebb vagyunk a szürethez, 
annál pontosabb termésbecslést tudunk végezni.  

A kajszi olyan fán beérő gyümölcs, amely utóérő képességgel is rendelkezik. A legjobb 
íze, aromája a fán érett gyümölcsnek van, de üzemi körülmények között a teljes érést nem 
tudjuk megvárni, mert akkor már a gyümölcsök erősen hullnak, és nem szállíthatók. Ha a 
zsendülés kezdetét 60%-os érettségnek, a teljes érést pedig 100%-nak tekintjük, befőtt 
készítésre és távoli piacra történő szállításra 70-80%-os, asztali gyümölcsnek 90%-os, dzsem, 
ivólé és pálinka készítéséhez pedig 95%-os érettségben szüreteljük a gyümölcsöket. 70% 
alatti érettségnél leszedve utóérésre nem számíthatunk, a gyümölcsök összefonnyadnak, és 
ízetlenek maradnak. Az érettségi fokozatok meghatározása az alapszín és a húskeménység 
alapján történik (28. és 29. ábra).  

A kajszi érése elhúzódó, ezért több menetben kell szüretelni. Egy fajta érése általában 8-10 
napig tart, de száraz, meleg időben ettől rövidebb, hűvös időjárás esetén hosszabb a szüreti 
időszak. Két-három naponkénti szedéssel tudjuk a teljes termést asztali minőségben 
leszüretelni.  

 

 

28. ábra. Az érettség megállapításához 

segítséget nyújt az alapszínskála  

(fotó: Szalay László) 

 

29. ábra. A kajszi gyümölcsök 

hússzilárdságát penetrométerrel 

határozzuk meg  

(fotó: Molnár Lajos) 

 
Kézi szüret 

A kézi szedés általában műanyag szedőedényekbe (vödrökbe) történik. Kísérleteznek 
különböző testre függeszthető szedőedényekkel is, a lényeg az, hogy a kajszi szedéséhez 
merev falú edényekre van szükség (30., 31. ábra). Az alma betakarításánál használt rugalmas 
falú edények nem használhatók, mert azokban a kajszi összetörik. A hagyományos 
ültetvéynekben szükség van valamilyen állványra vagy létrára is. A szedést a fa alsó, külső 
részén kell kezdeni, és innen haladni a belső és felső koronarészek felé. Eső vagy erős harmat 
után meg kell várni, míg a gyümölcsök megszáradnak. A szedés, csomagolás és szállítás 
során vigyázni kell, hogy ne nyomódjanak meg a gyümölcsök, mert a legkisebb nyomástól is 
foltosak lesznek. A kézi szedés teljesítménye 20-25 kg/óra/fő. A nagyobb gyümölcs- és 
kisebb faméret, a bőségesebb gyümölcsberakódás növelik a szüret hatékonyságát (32., 33. 
ábra). Az üzemen belüli szállításhoz használt tartályládákat legfeljebb 50 cm-es magasságig 
töltsük meg. A friss fogyasztásra szánt gyümölcsöket a szedés után minél előbb, szállítsuk 
fedett helyre (34. ábra), ahol a válogatást, osztályozást és csomagolást elvégezzük. Ezután 
rakjuk hűtött szállító járművekbe vagy hűtőházba az árut. Hűtőházban csak rövid ideig 
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tárolható a kajszi, ebben az esetben még inkább fontos a gyors beszállítás. A tárolás általában 
tartályládákban történik, és közvetlenül az értékesítés előtt csomagolják az árut a vevő igényei 
szerint. A tárolóba helyezés előtt hideg vizes vagy hideg levegős előhűtést is alkalmazható. 
Annál eredményesebb lesz a tárolás, minél előbb elérik a gyümölcsök a tárolási 
hőmérsékletet, ami optimális esetben + 1 +3 oC között van. Az áruvá készítés során célunk a 
kajszi gyümölcs minőségének megóvása és minél jobb minőségben a fogyasztók asztalára 
helyezése (35. ábra).  

 

30. ábra. Üresen egymásba 

rakható műanyag göngyölegek 

(fotó: Szalay László) 

 

 

31. ábra. A kajszi szállítására szolgáló műanyag 

göngyölegek (fotó: Szalay László) 
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32. ábra. A kompakt váza kajszifák szüreteléséhez kialakított, alacsony, könnyen 
mozgatható szedőállvány (fotó: Szalay László) 

  
33. ábra. Három lépcsőfokú szedőállvány, melyről a gyümölcsöt közvetlenül a 

göngyölegbe szüretelhetjük (fotó: Szalay László) 
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34. ábra. A göngyölegek szállítására szolgáló vontatmány (fotó: Szalay László) 

 
 

 
35. ábra. A kajszi gyümölcse, mint áru (fotó: Szalay László) 

 
 

Gépi szüret 
A kajszi géppel is betakarítható (36. ábra), de így a gyümölcs csak feldolgozásra lesz 

alkalmas, friss piacon nem értékesíthető. A kajszi gépi betakarításának lehetőségét régóta 
vizsgálják, de a legfontosabb problémákat a mai napig nem sikerült megnyugtatóan 
megoldani. A koronán való áthulláskor a gyümölcsök sok sérülést szenvednek. A váza 
koronánál valamivel jobb a helyzet, mint a sudaras fáknál, de itt is sok a sérülés. A kajszi 
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jellegéből adódóan az ágakon sok a termőnyárs, amelyek közül főleg a korona belsejében 
lévő, már elszáradt nyársak komoly szúrt sebeket ejtenek a lehulló gyümölcsökön. A másik 
gond a kajszi nem egyöntetű érése. Emiatt nemcsak a sérülések, hanem az éretlenül, és 
túléretten lehulló gyümölcsök nagy aránya is komoly veszteséget okoz a rázáskor. A jelenlegi 
faalakokkal és technikai megoldásokkal a kajszi rázógépes betakarítása csak 
kényszermegoldásnak tekinthető olyan üzemekben, ahol a nagy tömegben egyszerre érő 
termés betakarításához nincs elegendő munkaerő. 

 

 
36. ábra. Kajszi szürete törzsrázó géppel (fotó: Szalay László) 

 
Értékesítés 

A kajszinak jelenleg még nincsenek kifejezetten ipari, vagy friss fogyasztásra szánt fajtái, 
ellentétben az őszibarackkal. A különféle felhasználási célokra pedig eltérő küllemű és 
beltartalmú gyümölcsök felelnek meg a legjobban (37., 38., 39., 40. ábrák). Friss fogyasztásra 
a piac a nagyméretű, tetszetős küllemű, szép vörös fedőszínnel borított, fényes sötétsárga 
héjú, és narancssárga húsú fajtákat keresi, melyek bőlevűek és jó ízűek. A 40 mm-nél kisebb 
átmérőjű kajszi asztali gyümölcsként már nem adható el az európai piacon. Befőtt 
készítéséhez a közepes méretű, szilárd húsállományú, harmonikus ízű, piros fedőszín nélküli 
gyümölcsök felelnek meg. Dzsem és ivólé készítésénél a legfontosabbak a beltartalmi értékek, 
a harmonikus cukor-sav arány, a jó íz és a szép szín. A szeszipari felhasználásnál fontos a 
magas cukortartalom és a jó, kajszira jellemző aroma. 
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37. ábra. A kajszi „fa alatti” áruvá 

készítése (fotó: Szalay László) 

 

38. ábra. Áruvá készítés gépsoron I.  

(fotó: Szalay László) 

 

39. ábra Áruvá készítés gépsoron II.  

(fotó: Szalay László) 

 

40. ábra. Áruvá készítés gépsoron III.  

(fotó: Szalay László) 

 

Ellenőrző kérdések:  
1. Jellemezze a kajszi fő ökológiai igényeit! 
2. Magyarországon hol vannak a kajszi termesztésére leginkább alkalmas termőhelyek?  
3. Melyek a fajták kiválasztásának legfontosabb szempontjai a kajszitermesztésben? 
4. Mik az alanyok kiválasztásának legfontosabb szempontjai a kajszitermesztésben? 
5. Korszerű, intenzív kajsziültetvényekbe milyen faalakok javasolhatók?  
6. Hogyan alakítjuk ki a kompakt váza faalakot a kajsziültetvényekben?  
7. Hogyan alakítjuk ki a Papp-féle ernyő faalakot a kajsziültetvényekben?  
8. Hogyan alakítjuk ki a karcsú orsó faalakot a kajsziültetvényekben?  
9. Hogyan befolyásolják a kajszifajták növekedési jellemzői a különböző faalakokra való 

alkalmasságukat? 
10. Mely fajták a legalkalmasabbak a Papp-féle ernyőkorona nevelésére?  
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11. Mik a koronaalakító metszés legfontosabb alapelvei a kajsziültetvényekben?  
12. Mik a termőkori fenntartó metszés legfontosabb alapelvei a kajsziültetvényekben?  
13. Hogyan végezzük el az idős kajszifák ifjító metszését?  
14. Mikor szabad és mikor nem szabad metszeni a kajszifákat? 
15. Mik a gyümölcsritkítás legfontosabb alapelvei a kajsziültetvényekben?  
16. Mik a sorközök füvesítésének feltételei a kajsziültetvényekben? 
17. Milyen vizsgálatok alapján határozzuk meg a fenntartó trágyázás során kijuttatandó 

tápanyagok mennyiségét?  
18. Melyek a kajszi legfontosabb betegségei? 
19. Melyek a kajszi legfontosabb kártevői?  
20. Milyen fő növényvédelmi feladatok vannak a termőkorú kajsziültetvényekben? 
21. A különböző felhasználási célokra milyen érettségben szüreteljük a kajszi gyümölcsöket? 
22. Milyen gyümölcsminőségi paraméterek alapján határozzuk meg, hogy mikor szedhető a 

kajszi? 
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3. 5. Szilva termesztéstechnológiája 
 
Kovács Szilvia 
 
Tárgy: Az árutermelő szilvaültetvények korszerű termesztéstechnológiájának bemutatása. 
 
Kulcsszavak: szilva, ökológiai igény, művelési rendszer, termőfelület és termésszabályozás, 
talajerő-gazdálkodás, növényvédelem, szüret 
 
A szilvatermesztés környezeti feltételei 

A gyümölcstermesztésben használható szilvafajok száma mintegy ötvenre tehető, 
termesztett fajtáink azonban csak néhány botanikai fajból származnak. Az egyes szilvafajokba 
tartozó fajták és populációk az eltérő környezeti tényezők hatására igen változatos 
tulajdonságokkal rendelkeznek, ökológiai igényük között jelentős az eltérés.  

Magyarország adottságai az európai fajcsoportba tartozó fajok termesztésének 
kedveznek. E csoportból a legelterjedtebb a nagyfokú ökológiai toleranciával rendelkező házi 
(vagy európai) szilva (Prunus domestica L.). A ringlók igényesebbek a termőhely fekvésére, 
klímájára, meghálálják az öntözést, valamint a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajt.  

A hazánkra jellemző 10 °C évi átlaghőmérséklet kielégíti a fajták hőmérséklet igényét. 
A házi szilvák hidegigénye 800-1200 óra (a +7 °C alatti hőmérsékleti órák száma), 
mélynyugalmi állapotuk január vége felé szakad meg. A fajták jó fagytűrő képességűek, 
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jelentősebb fagykár csak tartós -20°C alatti hőmérséklet után, valamint gyenge kondíciójú 
fákon várható. A fák törzse a napsütötte oldalon a nappali felmelegedés és az éjszakai lehűlés 
hatására felrepedhet, és úgynevezett fagyfoltok keletkezhetnek a törzsön.  

Közepes fényigényét a magyarországi termőterületekre jellemző évi 1900-2100 óra 
napsütés kielégíti. A nyári erős napsugárzás néhány fajtánál a gyümölcs felületén perzselést 
(pl. 'Cacanska lepotica', 'Cacanska rodna'), a mag felmelegedése következtében a mag körül 
barnulást okozhat (pl. 'Althann ringló').  

A szilva vízigényes növény, ezért rendszeres, kiváló minőségű és nagy mennyiségű 
gyümölcsre évi 700 mm egyenletes eloszlású csapadék mellett számíthatunk. Száraz talajon a 
termések kicsik, rossz ízűek, hullanak. Szárazságra különösen a kései érésű fajták és a ringlók 
érzékenyek. A megfelelő csapadékmennyiség mellett előnyös, ha a nyári hónapokban 
legalább 75%-os a levegő relatív páratartalma.  

A talaj minőségére kevésbé igényes, laza és kötött, savanyú és meszes talajon is jól 
érzi magát (pH igénye 5,5 – 8,5, optimuma 6,2-8,2 pH). Legsikeresebben azonban a 
tápanyagban gazdag, mélyrétegű, humuszos vályogtalajon termeszthető. Kedvező, ha a 
termőréteg vastagsága 100-200 cm, a humusztartalom 1,5-3,0% és a talaj optimális 
mennyiségben tartalmaz foszfort, káliumot, magnéziumot és mikroelemeket.  (14, 16, 19, 24) 

A cseresznyeszilva fajták a házi szilvákhoz hasonlóan a téli lehűlésekkel szemben 
ellenállóak, de korai virágzásuk miatt a tavasziakra érzékenyebbek. A talajjal szemben nem 
igényesek, tűrik a magasabb talajvizet és a magas sótartalmat. Nagy termőképességük miatt 
víz- és tápanyagigényük nagy. A cseresznyeszilva fajták nemesítése során más fajokat is 
felhasználnak (pl. Prunus salicina, Prunus americana), ezért ezek termőhely igényük már 
közelebb áll a kelet-ázsiai csoportba tartozó fajtákéhoz. 

A kelet-ázsiai csoportba tartozó japán típusú szilvafajták (Prunus salicina, valamint 
egyéb ázsiai, amerikai és európai fajok hibridjei) és a kajszi-szilva hibridek meleg- és 
fényigényesek. Évi átlaghőmérséklet igényük min. 10°C. Hidegigényük jóval alacsonyabb (4-
600 óra), a mélynyugalomból már decemberben kilépnek. A házi szilvánál egy héttel 
korábban virágoznak, gyakrabban és nagyobb arányban károsodnak a tavaszi fagyoktól. 
Eredményes termesztésükhöz elengedhetetlen a megfelelő tápanyag és víz utánpótlás, melyet 
a termésmennyiség növekedésével és a minőség javulásával hálálnak meg. (16, 18, 19) 
 
A termőhely megválasztása 

A házi (vagy európai) szilva (Prunus domestica L.) hazánkban bármely 
gyümölcstermesztő tájban sikeresen termeszthető. A ringlók meghálálják a kiegyenlített 
klímájú, védett fekvésű területeket. A 'Sermina' például a hűvösebb, csapadékos termőhelyet 
kedveli, az 'Althann ringló' szélvédett helyre való. A mirabellák és a kissé fagyérzékeny 
cseresznyeszilvák termesztése védett fekvésű meleg termőhelyen biztonságos.  

Égtáji kitettség szempontjából a keleti, délkeleti, nyugati és délnyugati fekvésű, 0-5 % 
lejtésű területek kedvezőek ültetvények létesítésére. A szárazabb, meredekebb hegyoldalak, 
valamint a nagy napi hőingadozású, kiszáradásra hajlamos déli, délkeleti lejtők a szilva 
viszonylag nagy vízigénye miatt alkalmatlanok szilvatermesztésre.  

A szilva gyökérzete sekélyen, a talajfelszín közelében helyezkedik el. Jól elviseli a 
magas talajvizet, ha az 100 cm-nél magasabbra nem emelkedik. A magas, pangó talajvizet 
nem szereti, de a mozgó vizet, patakok, folyók mentét kedveli  
 A szélvédő fasorok telepítése szilvaültetvényekben is előnyös. Az erős szél 
akadályozza a méhek munkáját, leveri a gyümölcsöket, letöri az ágakat, viszont felszárítja a 
lombozatot és csökkenti a gombás fertőzések esélyét. (14) 
 A japán típusú szilvafajták és a kajszi-szilva hibridek termesztése a kajszihoz 
hasonlóan a környezetből kiemelkedő, kiegyenlített klímájú területeken (dombtető, 
domboldal) a legbiztonságosabb. Ág- és fapusztulásra hajlamosak, mely visszavezethető a fák 
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korai termőre-fordulására, olykor túlzott terméshozására, valamint alacsony hidegigényük 
miatti fagyérzékenységükre (16, 18, 19)  
 
A fajta- és alanyválasztás szempontjai 

A termeszteni kívánt fajta kiválasztása a piaci igények és az ökológiai adottságok 
alapján történik. A termesztő számára előny a korai termőre fordulás, nagy és rendszeres 
terméshozás, kedvező koronaforma és ágszerkezet, termőhelyhez való alkalmazkodás, 
valamint a kórokozókkal és kártevőkkel szembeni ellenállóság.  

A ma termesztésben lévő fajták érési ideje július második dekádjától szeptember 
végéig tart. Friss piacra elsősorban főként a korai vagy késői érésű, nagy gyümölcsű házi 
szilvák, ringlók és japán típusú szilvák termesztése javasolt. Tárolásra a késői érésű, nagy 
gyümölcsű, magasabb szárazanyag-tartalmú, kemény húsállományú fajták alkalmasak. 
Feldolgozni a közép és késői érésidejű magas szárazanyag-tartalmú fajtákat lehet. Az édesipar 
a kicsi, többnyire kerekeded termésű szilvafajtákat kedveli, míg a hűtőipar számára a mutatós, 
tartós hússzín és a zárt kőmagvarrat a meghatározó (15, 19, 22)  

Az alanyok megválasztásánál a terület ökológiai adottságait, a kompatibilitást és a 
kialakítandó korona méretét vesszük figyelembe. A bőséges külföldi alanyválasztékból 
néhány hazánkban is tesztelésre került. Tapasztalatok szerint a szilva a cseresznyéhez 
hasonlóan alanyválogató, így az adott alany-nemes kombináció növekedési erélye jelentősen 
eltérhet egy másik nemes fajta hasonló alanyú kombinációjától.  

Szilvafajták alanyaként Magyarországon csaknem kizárólag myrobalán magoncot 
(Prunus cerasifera) használnak. A begyűjtésből származó magvak helyett a Cegléden 
szelektált, számmal jelzett (C. 162, C. 174, C. 359, C. 679) alanyfajták magja javasolható. A 
myrobalán a nagyon köves és a nagyon száraz talajok kivételével mindenütt jól megél, a 
magas talajvizet és az átmeneti vízborítottságot is tűri. A myrobalán alany a rá szaporított 
fajták vegetációs idejét megnyújtja, így a fás részek és a rügyek fagyérzékenységét 
fokozhatja. Néhány fajta (pl. 'Tuleu gras', 'Monfort', 'Althann ringló'; néhány japán típusú 
szilvafajta) kivételével jó összeférhetőséget mutat, oltványaik erős növekedésűek.  

Az ivartalanul szaporított Myrobalan B alany a hazai tapasztalatok szerint a talajjal és 
a vízellátással szemben kissé igényesebbnek tűnik a C 679 magoncnál. A myrobalán és a 
Marianna szilva hibridjei közül a Marianna GF 8-1 a legismertebb. Oltványaik igen erős 
növekedésűek, télállóságuk jó, korán termőre fordulnak és bőven teremnek.  A fiatal hazai 
ültetvényekben már megtalálhatók az ivartalanul szaporított kökényszilva (Prunus insititia) 
alanyok (St. Julien GF 655/2, St. Julien A.) is, melyek középerős növekedésű oltványokat 
adnak, korán termőre fordulnak és a fajtákkal jó összeférhetőséget mutatnak. A  St. Julien GF 
655/2 az újratelepítést jól tűri, a meszesebb, szárazabb talajokat is elviseli, de gyenge 
növekedésű fajtákkal a szárazságra érzékeny. 

Alanyként a házi szilva (Prunus domestica) egyes fajtáinak (pl. 'Zöld ringló', 
'Wagenheim', Vörös szilva, Bódi szilva) magvait is használják, használták. (9, 13)  
 
Szilvafajták virágzás- és termékenyülésbiológiai sajátosságai, fajtatársítása 

Az ültetvények tervezése, a megfelelő fajták kiválasztása során nélkülözhetetlen a 
szilvafajták virágzási idejének, termékenyülési viszonyainak és a lehetséges pollenadóknak az 
ismerete.  

Az európai szilvafajták sok év átlagában április 17-én kezdik meg virágzásukat. A 
fajták virágzástartama 6-12 nap, a legkorábban és a legkésőbben nyíló fajták virágzáskezdete 
között 8-9 nap az eltérés. A korai virágzású fajták virágzástartama többnyire hosszabb, mint a 
késői virágzású fajtáké. 

Az európai szilvafajták termékenyülési viszonyai változatosak, a teljesen önmeddőtől 
(pl. 'Cacanska rana', 'Althann ringló') a nagymértékben öntermékenyülőig (pl. 'Cacanska 
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rodna', 'Besztercei') minden fokozat előfordul. A termesztésben lévő fajták jelentős része 
önmeddő. Néhány fajtánál leírtak hímsterilitást, (pl: 'Tuleu gras', ’Tuleu timpuriu’, 
’Centenar’), melynek formái változatosak: pl. a portokban nincs pollen, a porzószálak 
rövidek, porzók nem fejlődtek ki, rövid fejletlen termő. Az új fajták előállításánál törekednek 
a nagymértékű öntermékenyülésre, hiszen ezeknek a fajtáknak jobb a termésbiztonsága, nem 
igényelnek megporzó fajtát, virágporuk termékenyítőképessége jobb, mint az önmeddőké. Az 
európai szilvafajták között ritka a kölcsönös meddőség.   

A japán típusú szilvafajták, a cseresznyeszilvák és a kajszi-szilva hibridek néhány 
kivételtől eltekintve (pl. 'M. N. Sun') önmeddők. A japán típusú szilvafajtáknál kisebb 
mértékű öntemékenyülés előfordulhat, azonban ez a megfelelő terméshozáshoz nem elegendő. 
A fajtákat ezért a társításnál önmeddő fajtaként kezelik. Virágzási idejük 7-10 nappal 
megelőzi az európai szilvafajtákét. 

A kajszi-szilva hibridek pollenadói más Pluot fajták (pl. 'Flavo Supreme'), ill. japán 
típusú szilvák (pl. 'Santa Rosa') lehetnek. A japán típusú szilvafajtáknál sok fajta kiváló 
pollenadója a 'Santa Rosa', 'Friar', 'Laroda', vagy a 'Sorriso di Primavera', de myrobalant is 
javasolnak pollenadóként (pl. Myrobalan B). A pollenadók kiválasztásánál ügyelni kell az 
idegentermékenyülést akadályozó tényezőkre (inkompatibilitás) is! Hazánkban a 'Methley' és 
a 'Shiro' között tapasztaltak először inter-inkompatibilást. A későbbi vizsgálatok az S-lókusz 
génjei által szabályozott gametofitikus inkompatibilitást már sok fajta közt igazolták.  (2, 7, 
17)  

Az önmeddő fajták esetén legalább két megporzó fajtát kell választani. Fajtatiszta 
ültetvény létesítése csak nagymértékben öntermékenyülő fajtákkal javasolható. Jól 
öntermékenyülő fajtáknál (pl. 'Bluefre', 'Stanley') az idegen pollen tovább fokozhatja a 
kötődést, különösen a termesztés számára kevésbé optimális termőhelyeken (jelentős téli, 
tavaszi fagykárok gyakoribb előfordulása). A biztonságos terméshozáshoz a házi szilva 
fajtáknál legalább 20%-os, a japán típusú fajtáknál 5-10%-os termékenyülés szükséges. (17)  

Szilvaültetvényekben Tóth (1980) /24./ a megporzandó és a pollenadó fajták arányát a 
fajták termékenyülő képessége alapján adta meg: 

- jól termékenyülő fajták esetén: 4 : 1 : 1, 
- közepesen termékenyülő fajták esetén: 2 : 1 : 1, 
- gyengén termékenyülő fajták esetén: 1 : 1 : 1. 
Az önmeddő fajták blokkja ne legyen négy sornál szélesebb, és lehetőleg mindkét 

oldalról más pollenadó fajta határolja. Az önmeddő japán típusú szilvafajtáknál a megporzás 
biztonsága érdekében még a megporzandó fajta fái közé ültetnek pollenadó fajtát. Az 
önmeddő fajtáknál a pollenadó fajtától megengedhető legnagyobb távolság 16 méter. Jól 
öntermékenyülő fajtáknál 20–40 m-es fajtatömbök is kialakíthatók.  (17, 21) 

  
Művelési rendszerek 

Szilvaültetvényekben a művelési rendszert a termesztési cél és a fajták igényei alapján 
válasszuk meg. A hazai tapasztalatok szerint a szilvafák a természeteshez közel álló 
koronaformákat kedvelik (pl. váza korona).  

Az ültetvény sor- és tőtávolságának tervezése, valamint a fajta számára 
legmegfelelőbb koronaforma kiválasztása során figyelembe kell venni a fajták a növekedési 
erélyét és termőkori koronaalakját.  

Magyarországon az elmúlt három évtizedben a házi szilva ültetvényekben 7-8 x 4-5 m 
térállásra telepítették a fákat és 100-120 cm magas törzsön váza vagy kombinált koronát 
alakítottak ki. A főként gépi betakarítására alkalmas koronaformákon a fajták 
termőrefordulása lassú, a termésátlagok alacsonyak.  
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Napjainkban ipari felhasználásnál a vázakorona kialakítása javasolható, 6-8 x 4-5 
méteres térállásban. Elterjedt a késleltetett váza korona kialakítása, melynél a termés súlya 
alatt oldalra kidőlő sudarat nem távolítják el. (1. ábra) 

 

 
 

1. ábra. Késleltetett váza korona (Fotó: Kovács Szilvia) 
 
Kézi betakarítást igénylő, leginkább nagy gyümölcsű szilvafajták számára ajánlható az 

5-6 x 3-4 m tenyészterületű szabad orsó (2. ábra), valamint a 4-4,5 x 1,5-2,0 m térállású 
karcsú orsó (3. ábra). A kisebb térállású, 60-80 cm törzsmagasságú, intenzívebb 
koronaformák előnye, hogy a gyümölcs a földről szedhető és az ápolási munkák is könnyebbé 
válnak. A korona kialakítása és fenntartása azonban több kézi munkaerőt és szakértelmet 
igényel. (6, 8, 10, 19, 20)  

 
 

2. ábra. Szabadorsó koronaformájú szilvafa  
(Fotó: Kovács Szilvia) 
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3. ábra. Karcsú orsó koronaformájú szilvafák  
(Fotó: Kovács Szilvia) 

 
 A japán típusú szilvafajtáknál és a kajszi-szilva hibrideknél nyitott koronaformák 
kialakítása javasolt nagyobb fényigényük miatt. A hazai tapasztalatok alapján az 5-6 x 3-4 m-
es térállású, 60 cm-es törzsmagasságú, 3 m magas váza, vagy a kajszinál alkalmazott kompakt 
váza koronaformát alakítsunk ki (4. ábra). (12, 18) 
           Japán szilva ültetvényekben a következő koronaformák terjedtek még el: 

6-8 x 5-6 m térállású, 4-5 m magas hagyományos váza, 
5-6 x 3-4 m térállású, 2,5-3 m magas kisméretű váza, 
4,5-5 x 2,5-4,5 m térállású, 4-5 m magas Palmetta sövény, 
4-5 x 1,5-2,5 m térállású, 3-4 m magas orsó. (18) 
                       

 
 

4. ábra. Kompakt váza koronaformájú 'Flavor Grenade'  
(Fotó: Kovács Szilvia) 

 
Termőfelület és termésszabályozás 

A magyarországi termesztési tapasztalatok azt mutatják, hogy a szilva a 
természeteshez hasonló koronaformákat kedveli. Bármely koronaformát is választjuk, a 
koronaszerkezet kialakításánál törekedni kell a szellős, napfény által jól megvilágított korona 
létrehozására és fenntartására. A szilva rosszul viseli a koronarészek tartós árnyékoltságát. A 
szellős korona egyben a jó bepermetezhetőséget is szolgálja.  

A koronaformák kialakítása és fenntartása során inkább a szabadabb, viszonylag 
kisebb erősségű metszésmódot alkalmazzuk. A visszametszések során gyakran tapasztalt 
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jelenség, hogy viszonylag kevés és a várttól eltérő szögállású új hajtást kapunk. A 
hajtáshelyzet megváltoztatása sem hozza azt az eredményt, melyet más gyümölcsfajoknál 
megszoktunk. 

Hrotkó et. al. (2004) /10/ hazai tapasztalatai szerint a szilvánál a felsőrügyes metszés 
hatása nem érvényesül, mivel gyakran csak a végálló rügy hajt ki. A termőgallyazat nagyon 
jól megújul az ággyűrűből, a metszési seb nem mézgásodik, így például a cseresznyénél 
alkalmazott csapos metszésre nincs szükség.  

A szilvafán lévő termőrészek aránya a fajtától, a fa korától és a 
termesztéstechnológiától függ. A szilva termőrészei az 1-2 cm-es nyárstól a hosszú (80-100 
cm) termővesszőig terjednek. A fiatal és a jó kondícióban tartott, erősebben metszett fákra a 
hosszú termőrészek jellemzőek. A metszetlen, vagy gyengén metszett fákon a növekedés 
mérséklődése miatt a rövid nyársak kerülnek túlsúlyba (16). 
 A szilva metszetlenül és gyenge metszést követően is bőven terem. Néhány év után 
azonban csökken a gyümölcs mérete. Kis gyümölcsű és ipari célra termesztett fajtáknál 
alkalmazható ez a metszési eljárás. Friss piacra szánt és nagy gyümölcsű fajtáknál fontos a 
rendszeres, középerős metszés. A japán típusú szilvafajták az európai típusokhoz viszonyítva 
3-4 szeres mennyiségű virágrügyet és virágot képeznek ezért a túlterhelődés megelőzése 
érdekében az őszibarackhoz hasonlóan erősen kell metszeni (16, 18, 19)   

A metszési időpontok közül a nyugalmi időszakban (legkedvezőbb a rügyfakadás 
körüli időpont) végzett metszés növekedésindukáló hatása a legerősebb, míg a virágzást 
követő metszésé a leggyengébb, ezért ez utóbbit csak indokolt esetben végezzük. Nyugalmi 
időszakban lehetőség szerint csak a jelentősebb számú idősebb, ill. vastagabb koronarészek 
eltávolítására törekedjünk.  

A koronakialakítás és fenntartás során - különösen a korszerű, kis térállású 
koronaformák esetén - javasolt a nyári metszés alkalmazása (július végétől szeptember elejéig 
terjedő időszak). A nyári metszésnek köszönhetően növekszik a korona részeinek kedvező 
megvilágítási időtartama, így elősegítjük a megmaradt részek jobb beérését. 
Növekedésindukáló hatása kisebb a téli metszésénél.  

A késő érésű fajták esetén a nyári metszéssel csak a termést nem hordozó 
koronarészek (pl. befelé növő, sűrűsítő, lecsüngő hajtások) eltávolítására kerülhet sor. A 
koronaalakítás időszakában ne feledkezzünk meg a különböző zöldmunkák (pl. 
hajtásválogatás, vezérágak konkurenseinek eltávolítása a korona jobb megvilágítása 
érdekében) és metszést kiegészítő eljárások (pl. lekötözés, kitámasztás, súlyozás) elvégzéséről 
sem. (6, 8, 19)  
 
Alakító metszés 

A kedvező koronaszerkezetet kialakítani legkönnyebben a nemtermőkori elágazási 
hajlam ismeretében tudjuk. A fiatalon igen jól elágazódó fajtáknál (pl. 'Besztercei szilva') a 
fiatalkori visszametszések a korona idő előtti elsűrűsödéséhez vezetnek. Kevés elágazást 
nevelő fajtáknál (pl. 'Bluefre') az oldalvezérvesszők visszametszésével az oldalelágazások 
számát gyarapíthatjuk.  

A koronaalakítás éveiben alakítjuk ki a nagy termések hordozására, kinevelésére 
alkalmas koronaformát. Az alkalmazott metszésmódok célja, hogy a fa minél korábban 
kitöltse a rendelkezésére álló teret és minél korábban termőre forduljon. Ügyelni kell azonban 
arra, hogy a gyenge növekedésű, korán termőre forduló, nagy termőképességű fajták (pl. 
'Bluefre', 'Cacanska lepotica') korai termőre fordulása a fák növekedésének gyengüléséhez 
vagy leállásához vezethet, különösen gyengébb talajú és öntözetlen ültetvényekben. (19)  

Váza korona kialakítása esetén kerülni kell a vázágak egy pontból történő és meredek 
indítását. Különösen ügyelni kell erre az ághasadásra különösen hajlamos szilvafajták (pl. 
'Cacanska najbolja', 'Tuleu gras') esetében. Ezeknél a fajtáknál fontos a törzs és a vázágak 
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szögének növelése, melyet a hajtások, ill. a vesszők lekötözésével, kitámasztásával érhetünk 
el. A kevés oldalelágazást hozó fajták (pl. 'Bluefre') oldalvezér-vesszőinek visszametszésével 
növelhetjük az oldalelágazások számát. A váza koronaforma kialakítása során célszerű a 
sudarat meghagyni és csak a 4.-5. évben kivágni, vagy a termés súlya alatt oldalra kidőlő 
sudarat vázágként meghagyni. A sudár árnyékoló hatása hozzájárul a vázágak kedvező szögű 
növekedéséhez. (19) 

Orsófák kialakítása során törekedni kell a piramis alakú koronaforma létrehozására és 
termőkorban fenntartására. Hrotkó et. al. (2004) /10./, Hrotkó (2003) /8./ hazai tapasztalatai 
azt mutatják, hogy intenzív ültetvény számára az alsó vázkaros karcsúorsó koronaforma a 
legkedvezőbb. A sorirányban elhelyezkedő, X alakú négy vázkar alárendelt az erős sudárnak. 
A koronaalakítás során a sudarat bambusznád vagy karó mellett lehet egyenesre nevelni. A 
negyedik-ötödik évtől a sudár már meg tudja tartani a termést. A korona kialakítása során az 
első években a csúcshajtás alatti, a vezér szerepét veszélyeztető hajtásokat célszerű 3-4 levélre 
visszametszeni, vagy visszatörni. A korona magasságát az 5.-6. év nyarán lehet beállítani. (6, 
19)  
 
Termőkori metszés 

A termőkori metszés célja a korona alakjának megőrzése, valamint a növekedés és a 
terméshozás egyensúlyának fenntartása. A metszés mértékét meghatározza a fajta növekedési 
erélye, a korona természetes habitusa, sűrűsége. Rendszeres, mérsékelt ritkító metszés 
szükséges például a középerős növekedésű, feltörő, kúp alakú sűrű, zárt koronát nevelő 
'Besztercei szilva' és fajtaköre esetén.  

Rosszul elágazódó fajtáknál (pl. 'Bluefre', 'Cacanska lepotica', 'President') a megfelelő 
növekmény eléréséhez a ritkító és a termőrész ifjító metszés adja a legjobb eredményt.  E 
fajtáknál ugyanis a termőgallyak szinte teljes hosszúságukban rövid termőnyársakkal 
rakódnak be, melyek évi növekménye csekély. A szilvafajták rendszeres termőrész 
képződéséhez évente 40-50 cm-es átlagos hajtásnövekedés szükséges. 

Ipari célra történő termesztésnél egy-egy évben ki is maradhat a fák metszése. 
Megoldást jelenthet a minden harmadik évben végzett gépi síkfalmetszés, majd a következő 
évben az ezt kiegészítő kézi metszés alkalmazása. (6, 19)  
 
Termésszabályozás  

A terméskötődést számos tényező befolyásolja. A gyenge termékenyülő képességű, 
vagy önmeddő fajtáknál kedvezőtlen időjárás esetén a termésmennyiség nagyon kicsi lehet. A 
kötődésre kedvezőek lehetnek a virágzáskor kijuttatott auxinhatású vegyületek. A 
terméskötődés bórtartalmú permetezésekkel is javítható. A kijuttatás időpontja tavasszal 
virágzás idején és ősszel a még aktív levélfelületre.  

A termesztésben komoly gondot jelent a túlkötődés. Különösen jellemző ez az új 
öntermékeny házi szilva fajtákra, japán típusú szilvafajtákra, cseresznyeszilvákra, főleg ha a 
virágzás-terméskötődés idején optimálisak a klimatikus viszonyok.  

A túlkötődés a vázágak hasadását okozhatja, szakaszos terméshozást indukálhat és 
ronthatja a gyümölcs minőségét. A terméskezdemények kézi ritkítása frisspiaci 
értékesítésnél, különösen a nagy gyümölcsű fajták esetén indokolt. A ritkítás időpontja a 
virágzást követő 4-5. hét, amikor is már jól látható a termésberakódás mértéke.  

Vegyszeres termésritkításhoz NES (α-naftil ecetsav) használható. A vegyszer pontos 
töménységének és a beavatkozás időpontjának megállapításához az adott termőhelyen 
előkísérleteket kell végezni. A kezelés hatékonyságát az időjárás befolyásolja. (12, 18, 19)  

 
Talajerő-gazdálkodás 
Talajművelés 
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A talajművelés módját, eszközeit és időpontját a talaj tulajdonságai, állapota és 
vízellátottsága szerint kell megválasztani. A módszerek közül egyértelműen a nedvességet 
legjobban megőrző eljárásokat kell alkalmazni.  

A talajművelésnél és a tápanyag-utánpótlásnál szem előtt kell tartani, hogy a korona 
csurgó vonalán belül és az azon kívül eső kb. 1 m-es sávban a legsűrűbb a gyökérzet. Fiatal 
korban a gyökérzet fele, idős korban 1/3-a a korona csurgón kívül helyezkedik el. A 
gyökérzet 80-90%-a a növekedés első éveiben a talaj 20-50 cm-es mélységben található, 
termőkorban pedig 70%-a 30 és 60 cm között. 

A facsík és ugaros művelésnél a sorköz talajművelését 5-10-15 cm-es mélységben 
végezzük. Az ennél mélyebben végzett talajművelés már gyökérsérülést okoz. A sorköz 2-4 
évente, a koronacsurgón kívül, 35-50 cm-es mélységben végzett lazítása különösen kötött 
talajon indokolt. Ezt a műveletet érdemes egybekötni a P és K trágyaadagok kijuttatásával. 

A fák megfelelő kezdeti növekedéséhez célszerű az első 3-4 évben a sorközöket és a 
facsíkokat mechanikai módszerekkel tisztán tartani.  Ha a facsíkok gyommentesen tartására a 
vegyszeres gyomirtást választjuk, akkor ügyeljünk a megfelelő gyomirtószer kiválasztására. 
Fontos, hogy ne károsítsa a fiatal fákat. Kijuttatásuknál figyeljünk arra, hogy a szer ne 
kerüljön a törzsre. Előnyös a facsíkokon a talaj takarása, melyre alkalmas például az érett 
szerves trágya, forgács, szalma, fakéreg. A takarás elősegíti a fák jobb eredését, megfelelő 
tápanyag- és vízellátását. 

Termőrefordult ültetvényben a facsíkok gyommentesen tartása vegyszeresen történik. 
A talajon keresztül ható készítményeket április elejéig kell kijutatni. Az integrált 
termesztésben a gyomokra kijuttatott felszívódó és perzselő hatású szereket kell alkalmazni. 

Az ültetvényekben használt alanyok többségénél, így a hazánkban elterjedten használt 
myrobalán alanynál is gyakori probléma a fák alatt megjelenő tősarjak. Eltávolításukat nem 
szabad elhanyagolni, ugyanis a növényvédelemben és a vegyszeres gyomirtásban komoly 
gondot okozhatnak. A folyamatosan képződő zsenge sarjakon elszaporodhatnak a vírusvektor 
levéltetvek, ezért a törzs közelében is permetezni kell, ami megnöveli a vegyszerszükségletet. 
Az el nem távolított sarjakon a gyomirtószer felszívódhat a növénybe és károsítja a fákat. (3.)   

Integrált termesztésben a sorközi takarónövény használata kötelező. 700 mm/év szint 
alatti természetes vízellátás mellett a gyepesített sáv nem haladhatja meg a sorszélesség 50 %-
át. Füvesített sorközű ültetvényekbe (5. ábra) a hazai csapadékviszonyok mellett szükséges 
az öntözés. (18, 19, 23)  

 

 
 

5. ábra. Füvesített sorközű szilvaültetvény  
(Fotó: Kovács Szilvia) 

 
Tápanyag-utánpótlás  
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Fontos, hogy ültetvényt a szilva számára optimális termőhelyen létesítsünk, valamint a 
tápanyag-utánpótlást a növények igényeihez igazodva, a talajvizsgálatok és a levélanalízisek 
alapján végezzünk.  

Az ültetvény létesítése előtt elengedhetetlen a talajvizsgálat, melynek eredménye 
alapján pótolni kell a hiányzó tápanyagokat (foszfort, káliumot, magnéziumot). Szerves 
trágyából legalább 30-50 tonnát dolgozzunk be hektáronként. A megfelelő talajszerkezet 
kialakítása érdekében mélyen gyökerező zöldtrágya növény előzetes vetése és bemunkálása is 
indokolt. Termőkorban a trágyázás a 3-5 évente végzett talajvizsgálat és az évente végzett 
levélanalízis eredményei alapján történik. A szilvafák levelének optimális tápelem tartalmát a 
1. táblázat szemlélteti. A termés- és fatömeg- gyarapodás tápelkivonását  Szűcs szerint 
(2006) /23./ a  2. táblázat tartalmazza.  

A szilva kálium- és nitrogén-igényes növény. A fokozott kálium-igény különösen 
termőkorban érvényes, amikor a gyümölcsbe nagy mennyiségű kálium épül be. Káliumban 
szegény talajon erős gyümölcsterhelés hatására klorózis, idő előtti levélhullás, hajtásszáradás 
fordulhat elő. 

A nitrogén csepegtető, vagy szórófejes öntözéssel gazdaságosan kijuttatható. A 
hiányzó mikroelemek pótlásához levéltrágyát használjunk. (19, 23) 

   
1. táblázat. A szilvafák levelének optimális tápelem tartalma 

Szűcs, 2006 /23/ 
N P K Ca Mg Mn Fe Cu B Zn Tápelem 

szintje % mg/kg 

Kedvező 
2,2-
3,2 

0,17-
0,25 

2,0-
33,0 

2,0-
2,8 

0,3-
0,7 

50-90 
50-
100 

7-10 25-50 30-50 

 
2. táblázat. A szilvaültetvény tápanyagkivonása 1 t gyümölcs esetén  

Szűcs, 2006 /23/ 
N P2O5 K2O CaO 

Növényi rész 
kg 

Termés- és fatömeg- 
gyarapodás 

2,0 1,0 4,8 3,0 

 
 
Öntözés 

A szilva vízigényes növény, a rendszeres terméshozáshoz hazánkban öntözni kell.  A 
fajták vízigénye az intenzív gyümölcsfejlődés és hajtásnövekedés, a csonthéjkeményedés 
időszakában, valamint a gyümölcsszíneződés kezdetén a legnagyobb. Tartós csapadékhiány 
különösen a kései érésű fajták és a ringlók esetében gyümölcsméret csökkenést, 
minőségromlást és hullást eredményez. Különösen fontos az öntözés füvesített sorközű 
ültetvényekben és friss piaci nagygyümölcsű fajtáknál. 

A növény szükséglete és a talajnedvesség mérése alapján határozzuk meg az öntözés 
idejét, az öntözővíz mennyiségét. A csepegtető és a mikroszórófejes öntözés a 
legmegfelelőbb. (6. ábra) Alkalmanként 30-50 mm vízmennyiséget juttassunk ki. 
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6. ábra. Csepegtető és mikroszórófejes öntözés szilvaültetvényben  
(Fotó: Kovács Szilvia) 

 
Néhány fajta hajlamos gyümölcshéj-repedése esős időben (pl. 'Ageni', 'Debreceni 

muskotály', 'Stanley', 'Sorriso di Primavera', 'Shiro', 'Fortune', 'Flavor King'), vagy kiszáradt 
talajon nagy intenzitású öntözés hatására.  (19, 23)  
 
A szilva legfontosabb betegségei, kártevői 

A szilva egyik legjelentősebb, komoly gazdasági kárt okozó betegsége a szilvahimlő, 
vagy sharka vírus (Plum pox potyvirus). A leveleken megjelenő tünetek mellett a 
gyümölcstünetek a legjelentősebbek (gyümölcshéjon besüppedő, barnáskék gyűrűs foltok; hús 
barnulása; csonthéjon barna foltok; íztelen, torz gyümölcsök; gyümölcsök hullása). Jól 
szemlélteti ezt a 7. ábra. A kórokozónak számos törzse és izolátuma ismert. Hazánkban a 
legagresszívebb M-törzs (Marcus) a legelterjedtebb, de a D-törzs (Dideron) is terjedőben van. 
A fajták fogékonysága eltérő. Fogékonyságukat befolyásolja a fák kora, egészségi állapota, a 
klimatikus és termesztéstechnológiai tényezők, valamint a PPV-törzs típusa, a vektorfajok 
természete.  

 

 
 

7. ábra. A szilvahimlő tünetei gyümölcsön és levélen (Fotó: Kovács Szilvia) 
 
A vírusos betegségek közül jelentős még a szilva törpülése (Prune dwarf ilarvirus). A 

fertőzés következtében a levelek elkeskenyednek, levéllemezen sárgászöld színű gyűrűk 
észlelhetők, némely fajta törpenövésű lesz. A szilva vonalas mintázottsága (Prunus necrotic 
ringspot ilarvirus) hazánkban szórványosan fordul elő. Hazánkban szórványosan előfordul 
még a szilva vonalas mintázottsága (Prunus necrotic ringspot ilarvirus) és a szilva 
kéreghasadása (Apple chlorotic leaf  spot virus). 
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A szilva fitoplazmás pusztulása (European Stone Fruit Yellows phytoplasma) főként a 
japán típusú szilvafajtákat károsítja. A kórokozó a háncsszövetekben él. A vesszők, gallyak és 
ágak száradása figyelhető meg, a terméskötődés csekély, majd végül bekövetkezik a fa teljes 
pusztulása. Az ültetvényekbe szaporítóanyaggal vihető be, terjedéséért a szilvalevélbolha  
(Cacopsylla pruni) felelős. 

A vírusok és fitoplazma által okozott betegségek nem gyógyíthatók. Nagyon fontos 
ezért az egészséges szaporítóanyag, a vektorok elleni védekezés, a fertőzött egyedek 
eltávolítása, valamint az ellenálló fajták telepítése. Toleráns fajtáknál bár a tünetek enyhék és 
gazdasági kár is kisebb, a növényben a kórokozó koncentrációja nagy. Rezisztencia esetén a 
kórokozó szaporodása a növényben gátolt.  

Szilvaültetvényekben a következő betegségek fordulnak még elő: 
- lombot és gyümölcsöt károsító gyakori betegségek: 
     -szilva tafrinás gyümölcstorzulása (Taphrina pruni),  
     -szilva fómás betegsége (Phoma pomorum), 
     -szilva monilíniás betegsége (Monilia fructigena, Monilia laxa),  

virágzáskor a Monilia laxa elleni védekezés nagyon fontos különösen a  
fogékony fajtáknál; 

- lombot károsító gyakori betegségek: 
     -szilva sztigminás betegsége (Stigmina carpophila), 
     -szilva polisztigminás levélfoltossága (Polystigmina rubrum), 
     -szilvarozsda (Tranzschelia pruni spinosae, Tranzschelia discolor), 
-gyökérnyakon és oldalgyökereken károsít a szilva agrobaktériumos  
gyökérgolyválya (Agrobacterium tumefaciens) 
- vesszők-gallyak-ágak száradását, a fa pusztulását okozó bakteriális és gombás 
betegségek (Xantomonas camprestis var. pruni, Pseudomonas syringae var. syringae, 
Leucostoma cinctum (Cytospora cincta)). 
A szilvaültetvények lombkártevői közül az egyik legjelentősebb a hamvas 

szilvalevéltetű (Hyalopterus pruni) (8. ábra) és a sárga szilvalevéltetű (Brachycaudus 
helichrysi), melyek vírusvektorként is jentősek. Jelentős tavaszi lombkártétele van még a 
sodrómolyok (Pandemis, Hedya, Adoxophies nemzetségbe tartozó fajok) és a kis téliaraszoló 
(Operophtrera brummata) lárváinak. Aszályos években, a nyár második felében a piros 
gyümölcsfa-takácsatka (Panonychus ulmi) és a közönséges takácsatka (Tetranychus urticae) 
lombkárosításával számolhatunk.  

 

 
 

8. ábra. Hamvas szilvalevéltetű kártétele (Fotó: Kovács Szilvia) 
 
Fás részeken a szilva-pajzstetű (Sphaerolecanium prunastri) és a kaliforniai pajzstetű 

(Diaspidiotus perniciosus) fordulhat elő. Tömeges elszaporodásuk során az ültetvény 
kondíciója leromlik, majd a fák kipusztulnak. 
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A szilva gyümölcsét károsító kártevők közül a legjelentősebbek a poloskaszagú 
szilvadarazsak (Hoplocampa minuta, Hoplocamoa flava), melyek a szilva virágzásakor és 
gyümölcskötődésekor rajzanak és akár a termés 80-90 %-át is elpusztíthatják. (9. ábra) A 
csonthéj kialakulását követően a szilvamoly (Laspeyresia funebrana) és a keleti 
gyümölcsmoly (Grapholita molesta) kártételével számolhatunk (10. ábra). (5, 11, 25, 26)  

 

 
 

9. ábra. Poloskaszagú szilvadarázs kártétele (Fotó: Internet 1.) 
 

 
 

10. ábra. Szilvamoly és a keleti gyümölcsmoly kártétele (Fotó: Internet 2.) 
 
 
 
 
A növényvédelmi program alapelvei 
 Telepítésre csak fajtaazonos és egészséges (vírus- és fitoplazma mentes, gyökérgolyva 
tüneteit nem mutató) szaporítóanyagot használjunk! Fontos, hogy telepítés előtt mérjük fel a 
talajlakó kártevőket és szükség esetén végezzünk kezelést! 
 A téli metszés után, rügypattanás előtt réz tartalmú növényvédőszerrel érdemes lemosó 
permetezés végezni. Különösen Monilinia laxa virágfertőzésre fogékony fajtáknál (pl. 
'Stanley'). A szilván élő pajzstetvek ellen is ez időpontban kell védekezni kozmetikai 
vazelinolaj hatóanyagú rovarölőszerrel. 
 Virágzás idején, fehérbimbós állapotban és virágzáskor kell a Monilinia laxa ellen 
permetezni. Sziromhullástól szüretig (többnyire június végéig) 10 napos időközönként a 
lombot károsító betegségek (polisztigmás levélfoltosság, szilva sztigminás betegsége, szilva 
fómás betegsége, szilvarozsda) ellen kell védekezni. Sziromhullást követően elengedhetetlen 
a poloskaszagú szilvadarazsak elleni növényvédelem. A növényvédőszert úgy kell 
megválasztani, hogy hatásos legyen az ekkor már jelen lévő levéltetvek, sodrómolyok, 
valamint az araszolóhernyók ellen is. 
 A szilvamoly és a keleti gyümölcsmoly gyümölcskártételének elkerülése érdekében jól 
időzített kezeléseket végezhetünk a szexferromon-csapdák jelzése alapján. (11. ábra) 
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11. ábra. A molyok rajzásmenetének nyomon követése érdekében kihelyezett 
ferromoncsapda (Fotó: Kovács Szilvia) 

 
 A takácsatkák ellen tavasszal, a tömeges lárvakelés idejében permetezzünk és ha 
indokolt a nyár folyamán ismételjük meg a kezelést. (5)  
 
Szüret, szüret utáni műveletek 

A Magyarországon szaporításra engedélyezett szilvafajták érési szezonja csaknem 3 
hónapot fog át, július első dekádjától szeptember végéig tart. A fajták szüreti ideje 7-10 (14) 
nap. A gyümölcs betakarításának idejét a felhasználási célnak megfelelő érettségi állapot 
határozza meg. Apáti (2008) /1/ gazdaságossági számításai szerint a hazai szilvatermesztés 
csak legalább 20-25 t/ha termésátlagok mellett versenyképes. 

Friss fogyasztásra, exportra a fajtára jellemző méretű, színű, kemény rugalmas húsú 
termések takaríthatók be. A gyümölcsöt kézzel, kocsánnyal, hamvasan és 
szennyeződésmentesen szüreteljük (12. ábra). A nagy gyümölcsű fajtáknak 30-35, az egyéb 
fajtáknak 25-28 mm-nél nagyobb átmérőjűnek kell lenniük. Konzervipari célra egyöntetű 
gyümölcsminőség a követelmény. Fajtára jellemző íz- és aromaanyagok jellemezzék, 
érettségük megfelelő legyen. Szilvásgombóc gyártáshoz a kis méretű, 26 mm alatti 
gyümölcsök a legalkalmasabbak. Aszalásra és szeszipari célra az egészséges, érett, 
kocsánynál kissé ráncosodó gyümölcs a legmegfelelőbb. (4, 15)  

 

 
 

12. ábra. Friss piaci értékesítésre szánt szilva 5 kg-os farekeszben 
(Fotó: Kovács Szilvia) 

 
A szüret időpontjának meghatározásában a fajtaleírásokban szereplő naptári időpont 

önmagában nem alkalmas, mert évjáratonként akár 10-14 nap eltérés is lehetséges. A fajtára 
jellemző gyümölcsméret és tömeg nagymértékben függ a termés berakódottságától, a 
termőhely ökológiai viszonyaitól, tápanyag- és vízellátottságától, valamint az alanytól. A 
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héjszín szerinti érettség megállapítása a fajtákra jellemző sötét tónusú szín miatt szintén 
nehézkes, bár Szenci (2006) szerint /22./ Tomcsányi (1973) jól használható színskálát 
készített a ’Besztercei’ szilva érettségi állapotának meghatározásához.  

A felhasználási célnak megfelelő optimális szüreti időpont meghatározásához ma a 
legmegfelelőbb módszernek a gyümölcsök fedőszínének, húskeménységének vizsgálatát, 
valamint a szárazanyag- és savtartalmának meghatározását tartják. ( 19, 20, 22)  

Feldolgozóipari célra a gyümölcsöket géppel takarítják be. Ültetvényeinkben 
leginkább a Schaumann (13. ábra) és a KILBY típusú rázógépeket használják. 
Teljesítményük 25-30, ill. 40-50 fa/óra. Friss piacra, tárolásra a kézzel szedett gyümölcsök 
alkalmasak. A kézi szedés teljesítménye, mely 15 és 60 kg/fő/óra, függ a fa méretétől, 
berakódottságától, a gyümölcs méretétől, a szedő gyakorlottságától.  

 

 
 

13. ábra: Szilva rázógépes betakarítása (Fotó: Simon Gergely) 
 
A gépi és a kézi szedést követően érdemes a gyümölcsöket egy válogató gépsoron 

átengedni. (14) Így gyorsan kiválogathatók a sérült, beteg, esetleg éretlen termések, valamint 
az ikergyümölcsök. 

 

 
14. ábra: Külföldi friss piacra értékesített szilva osztályozása, csomagolása 

(Fotó: Kovács Szilvia) 
 



 370 

 
 

15. ábra. Különböző gyümölcsméretű, tárolásra alkalmas szilvafajták 
(Fotó: Kovács Szilvia) 

 
 

Korai érésű szilvafajták és a ringlók csak az értékesítés előtti néhány napos átmeneti 
tárolásra alkalmasak. A későbbi, magasabb szárazanyag-tartalmú fajtákat tárolhatjuk a 
fogyasztási idő meghosszabbítása és magasabb értékesítési ár elérése érdekében. (15. ábra) 
Tárolásra csak a teljesen egészséges, kézzel és kocsánnyal együtt szedett gyümölcs alkalmas. 
A szüretet és a válogatást követően 8-10 órán belül kerüljenek a szilvák a tárolóba és hűtsük 
le 4-5oC-ra. Szabályozatlan légtérben 20-30, szabályozott tárolóban maximum 40-60 nap 
tárolhatósági idővel számolhatunk 0oC hőmérsékleten és 90-95 % relatív nedvesség mellett. 
(19, 22)  
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Ellenőrző kérdések: 

1. Ismertesse a házi szilva és a japán típusú szilvafajták termesztésének környezeti 
feltételeit! 

2. A házi szilva és a japán típusú szilvafajták optimális termőhelyének kiválasztásánál 
milyen szempontokat vesz figyelembe? 

3. Ismertesse a szilvaültetvények fajtaválasztásának szempontjait! 

4. Milyen alanyokat használnak a szilvatermesztésben? 

5. Jellemezze a házi szilvák termékenyülésbiológiai sajátosságait! 

6. Jellemeze a japán típusú szilvafajták termékenyülésbiológiai sajátosságait! 

7. Adja meg a megporzandó és a pollenadó szilvafajták arányát a fajták termékenyülő 
képessége alapján! 

8. Ismertesse a házi szilvafajták termesztésében napjainkban alkalmazott művelési 
rendszereket! 

9. Milyen koronaformák terjedtek el a japán típusú szilvafajták termesztésénél? 

10. Jellemezze a szilvatermesztésben alkalmazott metszési időpontokat! 

11. Milyen koronaformát választ és milyen metszési technikát alkalmaz friss piacra szánt, 
nagy gyümölcsű fajtáknál, és milyet ipari célra történő termesztésnél? 

12. Mikor és milyen szilvafajtáknál van jelentősége a termésszabályozásnak? Milyen 
eljárásokat ismer? 

13. Milyen talajművelési eljárásokat alkalmaznak a szilva termesztése során? 

14. Milyen tápelemek pótlása különösen fontos a szilvatermesztésben? A tápelem-
szükségletet mi alapján határozza meg? 

15. Milyen öntözési módok terjedtek el a szilvatermesztésben? 

16. Melyek a szilva legfontosabb kórokozói, kártevői? 

17. Ismertesse a szilva növényvédelmének alapelveit! 

18. Milyen betakarítási módokat alkalmaznak a szilvatermesztésben? 

19. Mely szilvafajták tárolhatók? Hogyan és meddig tárolhatók a fajták? 
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3.6. A szamóca termesztéstecnológiája 
 
Simon Gergely 
 
Tárgy: A szamóca ökológiai igényének és a termőhely megválasztásának a bemutatása, a 
fontosabb művelési rendszerek ismertetése, valamint a korszerű szamócatermesztés 
technológiájának értékelése. 
 
Kulcsszavak: szamóca, termesztési cél, művelési rendszer, fekete fóliával takart ikersoros 
bakhátas termesztés 
 
A.) A szamócatermesztéssel kapcsolatos általános ismeretek 

A szamóca (Fragaria x ananassa Duch.) évelő lágyszárú növény. 
Termesztéstechnológia szempontból is fontos részei (1, 3, 4): 

• talajban, talajfelszínhez közel elhelyzkedő kúszó gyökértörzs, rhizóma, 
• járulékos eredetű bojtos gyökérrendszer, 
• tőlevélrózsa, amely áprilisban, a felmelegedés hatására a virágzatot tartó 

tőkocsányokat fejleszt,  
• bogernyő virágzata, 
• termése botanikailag aszmag terméscsoport, amely a vacok elhúsosodásával 

alakul ki. 
B.) A szamócatermesztés gazdasági jelentősége 
A világ szamócatermesztésének utóbbi tíz évre vonatkozó termésmennyiségét az 44. táblázat 
tartalmazza. 2009-ben mintegy 4,13 millió szamócát termeltek a világon. A világ 
szamócatermesztésében Európa (1.353 ezer tonna) és Észak-Amerika (1.289 ezer tonna) 
szerepe meghatározó, emellett Ázsia (774 ezer tonna) szamócatermesztése is dinamikus 
fejlődést mutat. A világ legjelentősebb szamócatermesztő országa az Egyesült Államok 
(1.271 ezer tonna), amely a világ éves szamóca termésmennyiségén kb. az 1/3-át termeli és 
ahol a termesztés színvonala is a legmagasabb. Kaliforniát joggal nevezik a 
szamócatermesztés „Mekkájának”, ahol az USA szamócatermesztésének 2/3-át állítják elő. 

 

51. táblázat. A világon termelt szamóca termésmennyiségének alakulása  
az utóbbi 5 évben (Forrás: FAO, 2009) 

Év Termés (1000 t) 

2005 3.78 
2006 3.92 

2007 3.82 

2008 4.08 

2009 4.13 

 
A világ legjelentősebb szamócatermesztő országait és a termesztés volumenét a 45. táblázat 
ismerteti. Európában Spanyolország (264 ezer tonna), Lengyelország (199 ezer tonna) és 
Olaszország (56 ezer tonna) szamócatermesztése a legjelentősebb. Ugyanezek az országok 
vezetik a szamócaexportáló országok listáját is. 
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52. táblázat. A világ legjelentősebb szamócatermesztő országai és a megtermelt szamóca 
mennyisége (ezer tonna) (Forrás: FAO, 2009) 

Országok 2000 2009 

USA 863 1.270 

Spanyolország 345 264 

Lengyelország 171 199 

Japán 205 185 

Olaszország 196 56 

Dél-Korea 181 203 
 
A magyar szamócatermesztés a megtermelt gyümölcsmennyiség tekintetében a 60-as években 
érte el a legmagasabb értéket, ekkor évente 20 ezer tonna körüli szamócát állítottunk elő. A 
’80-as években évente 15 ezer tonna, míg a kilencvenes években 12 ezer tonna körüli volt a 
hazai éves termésmennyiség. Az utóbbi években még 10 ezer tonnát sem éri el az éves 
termésmennyiség (53. táblázat). 
 

53. táblázat. A Magyarországon termelt szamóca termésmennyiségének 
 alakulása az utóbbi 5 évben (Forrás: FAO, 2009) 

Év Termés (tonna) 

2005 3925 
2006 6605 

2007 4616 

2008 6684 

2009 6597 

 
A hazai termésátlagok 5-6 t/ha körül alakulnak, míg a világ vezető szamócatermesztő 
országaiban ugyanez az érték 15-20 t/ha, sőt a mediterrán országokban 30-50 t/ha-os 
termésátlagokat is elérnek. A termesztés hagyományos hazai körzetei Pest megye, amely a 
hazai termésmennyiség csaknem felét adja, a Dunántúlon Veszprém, Győr-Sopron és 
Somogy, az Alföldön Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék szamócatermesztése jelentős. A korai 
szamócatermesztés és a szamócahajtatás a Duna-Tisza közén terjedt el. (5.) 
 
C.) A szamóca ökológiai igénye  
A szamócát széleskörű ökológiai potenciáljának köszönhetően a világ eltérő éghajlati 
adottságú területein termesztik. A különböző éghajlati adottságú területeken a fajtahasználat 
eltérően alakul. A termesztők számára a fajta megválasztásánál az egyes fajták ökológiai 
adaptációs képessége meghatározó tulajdonság. Ennek megfelelően az „1.10. Szamóca” című 
fejezetben a szamóca ökológiai igénye már részletesen ismertetésre került. 
 
D.) Az optimális termőhely megválasztása  
A korszerű szamócatermesztésben a termőhely megválasztása kiemelkedő jelentőségű. A 
szamóca érzékeny a talajuntságra és a talaj levegőtlenségére. Legalkalmasabbak a napos, jól 
megvilágított, korán felmelegedő, jó tápanyag- és vízgazdálkodású, szelektől védett, déli, dél-
keleti kitettségű, enyhe lejtésű domboldalak.  
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Téli időszakban az erős szelek a hótakarót lehordva a szamóca növényt a hidegeknek 
közvetlenül hozzáférhetővé teszik, növelve a téli fagyveszélyt. A erős szeleknek kitett 
területeken a virágzáskor csökkent mértékű a termékenyüléssel lehet számolni.  
Érdemes szem előtt tartani, hogy a terület öntözhető legyen, ez elengedhetetlen feltétele az 
ültetvény jó kondíciója biztosításához, valamint a gazdaságos hozamok eléréséhez. 
Ugyancsak odafigyelést igényel, hogy a területünk ne poros földút mellé kerüljön, mert a 
gyümölcsökön megtapadó por rontja a gyümölcsök esztétikai értékét, friss piaci 
értékesíthetőségét. (3, 4, 6) 
 
E.) Szaporítóanyag jellemzése 
A szamóca esetében vegetatív úton előállított szaporítóanyagot telepítenek, magvetést csak a 
nemesítői munka során alkalmaznak. Az ostorindák legyökeresedésével vegetatív úton 
létrejött szaporítóanyagot palántának nevezzük (153. ábra). 
 

 

153. ábra. Az ostorindák legyökeresedésével létrejövő palántanövény  
(Fotó: Simon Gergely) 

 
Kereskedelmi forgalomban kétféle palántatípus kapható: a leveles, vagy zöld palánta (154. 
ábra A.) és a hűtőben tárolt levélnélküli úgynevezett frigó palánta (154. ábra B.). 
 

        
A. Leveles vagy zöld palánta                     B. „Frigo” palánta 

154. ábra. A szamóca palántatípusai (Forrás: Papp, 1999) 
 

A leveles vagy zöld palántákat nyár végén, ősszel szedik fel. Követelmény, hogy lomblevelei 
egészségesek legyenek, zömök, felnyurgulás-mentesek, a gyökértörzs átmérője minimum 7 
mm. A leveles palántákat a felszedés után minél hamarabb el kell ültetni, átmeneti tárolásuk 
nedvesítéssel árnyékos helyen, vagy pedig földben való vermelésükkel oldható meg (2.). A 
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leveles palánták értékesítési és telepítési idejének megnyújtására alkalmasak az úgynevezett 
tálcás palánták, amelyek tulajdonképpen tápkockás leveles palánták (155. ábra). 
 

  

155. ábra. A tálcás vagy tápkockás szamócapalánták (Fotó: Simon Gergely) 
 

  

156. ábra. A tálcás palánta átszövi a tápkockát és jól fejlett gyökérzettel rendelkezik  
(Fotó: Simon Gergely) 

 
A tálcás palánták jól fejlett gyökérzettel rendelkeznek (156. ábra), az egyszerű leveles 
palántákhoz viszonyítva jobban erednek és már az első évben nagyobb terméshozamokra 
képesek. 
A frigó palántákat nyugalmi időszak kezdetén, de még a komolyabb téli fagyok beállta előtt 
szedik fel, erre az időpontra az indanövények már begyökeresedtek, és a csúcsi helyzetű 
rügyek virágrügyekké differenciálódtak. A felszedés után a palánták lombleveleit, valamint a 
gyökereken található talajmaradékokat eltávolítják (157. ábra), a palántákat osztályozzák a 
rhizóma vastagsága szerint (legalább 7 mm legyen). Csomagolják őket és hűtőben -1 - -2°C-
on 95%-os relatív páratartalom mellett a kiültetésig tartósan tárolhatók. Nem szabad, hogy a 
hűtőtárolóból kikerülő frigó palánták szívrügyei barnák legyenek, mert akkor az a tárolás 
során bekövetkezett fagyásra utal. Fontos, hogy a lomblevelek eltávolításakor a középső, 
szívlevél meg ne sérüljön. (3, 7) 
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157. ábra. A tárolásra előkészített szamóca frigó palánták (Fotó: Papp János) 

 
A frigó palánták a leveles palántákhoz képest drágábbak, de használatukkal a telepítés 
időpontja könnyebben megválasztható, s az ültetvény kezdeti fejlődése és terméshozása 
biztosabb. 
 
F.) Fajtahasználat 
A fajták között a hagyományos, vagyis rövidnappalos körülmények között virágrügyet 
differenciáló fajtáknak van jelentősége üzemi termesztésünkben. 
A napszakközömbös, úgynevezett folytontermő szamócafajtáknak hazánkban csak házikerti 
termesztésben van szerepe. (8, 10) 
A fajtaválasztást a tervezett felhasználási cél és a felhasználás módja határozza meg. E mellett 
a termesztők számára a tervezett termesztési módszer a második legjelentősebb szempont 
fajtaválasztás szempontjából. 
 
G.) Termesztési mód és művelési rendszer 
Legelterjedtebb a szamóca szabadföldi termesztése (158. ábra), de lehetőség van termesztő 
berendezésben történő hajtatására is. A termesztő berendezés lehet különböző típusú 
fóliasátor – leggyakrabban nagylégterű fóliaház (159. ábra) -, vagy akár üvegház is. 
Hazánkban a hajtatás a szabadföldi termesztéshez képest csak kiegészítő jelentőséggel bír, és 
alkalmazása mindig gazdaságossági számítást igényel. Egyes mediterrán országokban 
(Olaszország, Spanyolország) a hajtatás aránya elérheti az 50-60%-ot is. (3.). 
A hajtatás egy speciális változata a talaj nélküli hajtatás, amikor a növényeket egy közegbe 
(leggyakrabban kőzetgyapot) ültetik, amelyben tápoldatot áramoltatnak keresztül (160. ábra). 
Ez az eljárás a magas hajtatási színvonallal rendelkező országokban (Hollandia, Olaszország 
és Spanyolország) terjed leginkább. 
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158. ábra. A szamóca szabadföldi termesztése fekete fóliával takart bakhátakon 
(Fotó: Papp János) 

 

 

159. ábra. Szamóca hajtatása nagylégterű fóliaházakban (Fotó: Papp János) 

 

 

160. ábra. szamóca talaj nélküli hajtatása (Fotó: Papp János) 

 
A szamócaültetvények jellemzője, hogy az ültetvény élettartamát hány évre tervezik. 
Ismeretes egyéves termesztéstechnológia, amikor az első szüret után felszámolják az 
ültetvényt. Ennek feltétele kiváló minőségű szaporítóanyag (frigó palánta) telepítése és a 
telepítési idő (július vége) helyes megválasztása. Így teremtenek optimális feltételeket a 



 379 

tőlevélrózsa fejlődéséhez, valamint a rügydifferenciálódáshoz. Hazánkban elterjedtebb a 2 és 
3 éves termesztési technológia, amikor 2-3 termőéven keresztül művelik az állományt. 
Természetesen ehhez megfelelő fajtaválasztás is szükséges. (2., 3.) 
 
Szabadföldi termesztésnél alkalmazott művelési rendszerek meghatározó és változó eleme a 
sor és tőtávolság. A sor és tőtávolság meghatározza a területegységekre telepíthető növények 
számát, a területegységre jutó tőszámot, vagyis az ültetvény intenzitását. 
Egysoros töves művelés: a legrégebbi és a legáltalánosabban elterjedt művelési rendszere a 
szamócának. Az ápolás megkönnyítése, a gépi művelhetőség miatt szélesebb 70-80 cm-es a 
sortávolság, míg a tőtávolság 25-30 cm (161. ábra). (2., 3.) 
 

 

161. ábra.  Hagyományos szimpla soros, töves szamóca művelési mód vázlata  
(Forrás: Papp, 1999) 

 
Ikersoros termesztés: az ikersorokat, az előzőnél közelebb 40-50 cm-re telepítjük, majd ezt 
követi egy 70-80 cm szélességű művelőút, ami a gépesítést és a könnyebb művelhetőséget 
lehetővé teszi. A párhuzamosan telepített ikersorok esetében az egyik sor a másikhoz képest 
egy fél tőhellyel eltolva telepítik, így az ikersorokban a tövek egymáshoz viszonyítva 
háromszög kötésben helyezkednek el, ami javítja a térkihasználást. Az ikersorok közötti 
távolság 50 cm, míg a sorokon belüli tőtáv 25-30 cm (162. ábra). (2, 3) 
 

 

162. ábra. Szamóca ikersoros művelési rendszere 
 (Forrás: Papp, 1999) 

 
Az ikersoros művelés továbbfejlesztett változatában az ikersoros bakhátas fekete fóliás 
takarású művelési rendszer esetében az ikersorokat a talajfelszínből 10-20 cm magas és 60-70 
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cm szélességű bakhátra telepítik. A telepítés előtt a bakhátat fóliával takarják, amely alatt 
helyezkedik el az öntöző rendszer (csepegtető- vagy szivárogtató cső). Ennek a művelési 
rendszernek több előnye is van: a fekete fólia alatt gyorsabban felmelegszik a talaj, ez a 
koraiságot fokozza; a sorok gyommentesek; könnyebb és gazdaságosabb a víz és 
tápanyagellátás; az esővíz a bakhátakról lefolyik és így csökken a gyümölcsök botrítiszes 
rothadásának mértéke (163. ábra). A mediterrán országokban magasabb, 30-35 cm magas 
bakhátakat alkalmaznak (164. ábra). (2, 3) 

 

 

163. ábra. A szamóca ikersoros bakhátas fekete fóliás takarású művelési rendszere  
(Forrás: Papp, 1999) 

 

 

164. ábra. A mediterrán országokban alkalmazott magasabb bakhát  
(Fotó: Papp János) 

 
A sűrített soros művelés az USA-ból terjedt el. Lényege, hogy a tavaszi telepítéskor 
viszonylag nagy térállásban (100-120 cm-es sortávolságra és 50-70 cm-es tőtávolságra) 
telepítik a palántákat. Ezek begyökeresedése után a fejlődő indanövényekkel sűrítik be, 
alakítják ki a sorokat egy 30-40 sávban. A művelési rendszer előnye a kevesebb telepítéskori 
palánta révén az alacsonyabb bekerülési költség. Az ültetvény ugyanezzel a módszerrel 4-6 
éven keresztül megújítható és egy helyben tartható. A sorokból a két évnél idősebb töveket 
rendszeresen eltávolítják. (5. ábra) (2, 3) 
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a) a telepítéskor                                  b) az indanövényekkel való besűrítés után 

165. ábra. Szamóca sűrített soros művelési rendszere  
(Forrás: Papp, 1999) 

 
H.) Telepítés, talajművelés, tápanyag-ellátás, öntözés: 
A szamóca hazánkban az egyik leggyorsabban és legkönnyebben telepíthető gyümölcsfaj, 
ugyanakkor az ültetvények élettartama a legrövidebb. Hazai körülmények között az 1 éves 
termesztési technológia még kevésbé elterjedt, így az ültetvények 2-3 évig maradnak egy 
helyben. A rövid élettartam ellenére a telepítési idő megválasztása, a telepítéskori talaj-
előkészítés és tápanyagfeltöltés meghatározza az ültetvény kondícióját, a termésmennyiséget 
és a gyümölcsminőséget is. (2, 3) 
A telepítés ideje: A magyarországi gyakorlatban két általánosan elterjedt telepítési időpontot 
ismerünk: a tavaszi március elejétől április közepéig-végéig tartó időpont, valamint a nyár 
végi – kora őszi időszak július végétől szeptember közepéig. Hagyományos leveles 
palántákkal tavasszal április végéig, ősszel pedig augusztus közepétől szeptember végéig 
telepíthetünk. A frigó palántákkal történő telepítése tavasz kezdetétől április végéig tart, 
valamint a nyár végi őszi időszakban július második felétől augusztus közepéig tart. Az 
eltelepített szamócapalánták begyökeresedéséhez és a tőlevélrózsák kifejlődéséhez legalább 
3-4 hétre van szükség, és csak ezután válnak fogékonnyá a napaszak hosszára. (2.) 
Talaj-előkészítés a telepítéshez: A szamóca a talaj levegőtlenségére és a talajuntságra 
kifejezetten érzékeny gyümölcsfaj. Ezt egyrészt a terület megválasztásánál figyelembe kell 
vennünk, hiszen újratelepített szamócánál már mindenképpen jelentkezhetnek a specifikus 
talajuntsági problémák, amelyeket a talajban lakó és szamócára jellemző kártevők 
(fonálférgek) és gombabetegségek (Phytophthora és Verticillium) okoznak. Ezért 
elengedhetetlen a helyes vetésforgó betartása, a talaj kellő idejű pihentetése, megfelelő 
elővetemények alkalmazása, valamint a telepítés előtt nagyadagú (60-80 t/ha) szervestrágya 
talajba munkálása. A szamóca gyökérzetének nagy része a talaj felső 0-30 cm-es rétegében 
helyezkedik el, így ezt a talajréteget kell megfelelő fizikai és kémiai állapotra előkészíteni a 
telepítéshez. Tartalékoló – feltöltő trágyázás során a terület előkészítésekor a 30-35 cm 
mélyen történő szántással egy menetben talajba forgatható a szervestrágya, és a megfelelő 
szint eléréséhez szükséges K és P hatóanyagok. Érdemes megjegyezni, hogy a szamóca a 
többi bogyós gyümölcsfajhoz hasonlóan klórérzékeny. A telepítés előtt a talajnak 4-6 hetet 
ülepednie kell, közvetlenül telepítés előtt magágyszerű talajállapotot kell elérnünk 
fogasolással és simítózással. Síkművelésű szamóca esetében az ilyen elmunkált felületre 
telepíthetők a palánták. Bakhátas művelés esetén a telepítés előtt még el kell készíteni a 
bakhátakat. Házikerti termesztés esetén a bakhátakat kézzel készítik, illetve a fekete 
fóliatakarást, valamint a fólia lyuggatását a tőhelyek számára is kézzel végzik. Üzemi 
telepítéseknél a bakhát készítése és a fóliatakarás egy menetben géppel történik. Ilyenkor a 
fóliatakarásra speciális megfelelő sor- és tőtávolságra előre lyuggatott feketefólia 
takaróanyagot alkalmaznak, amely alá helyezi a gép az öntözőcsövet. (2, 3, 4) 
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166. ábra. Gépi bakhátkészítés egy menetben a fóliatakarással és az öntözőcső 
kihelyezésével (Fotó: Papp János) 

 
Ültetés alkalmával odafigyelést igényel, hogy az „ültetőgödör” melybe a palántákat telepítjük 
megfelelő méretű legyen. Hibás, ha az ültetéshez a túlságosan sekély, vagy túlságosan szűk 
lyukat készítünk. Helyesen kivitelezett ültetésnél a palánta gyökerei teljes hosszukban 
szabadon felhajlás nélkül a talaj felé néznek (167. ábra). Ültetéskor a palánták gyökérzetét 
nem szabad visszametszeni. (2, 3) 
 

 

167. ábra. A szamócapalánták szabályos és hibás elhelyezése az ültető lyukban  
(Forrás: Papp, 1999) 

 
Ugyancsak fontos a palánták ültetési mélységének meghatározása. Az eltelepített palánta 
rhizómájának a talaj felszínével egy síkban vagy közvetlenül felette kell elhelyezkednie. Ha 
túl mélyen ültetjük a palántát, akkor a rhizóma a talaj felszíne alá kerül, és könnyen kirohad. 
Magas ültetés esetén a rhizóma és a gyökérrendszer hozzá közeli része a talaj felszíne felett 
helyezkedik el, így az eltelepített palánta sérülékeny, szél és napsütés hatására könnyedén 
kiszáradhat (168. ábra). (2, 3) 
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168. ábra A szamócapalánták helyes és hibás ültetése 
(Forrás: Papp, 1999)  

 
Fenntartó trágyázás alkalmával a 54. táblázatban megadott levélanalízis határértékek 
tekintendők mérvadónak. A tápanyagokat a szüret után öntözéssel kombinálva célszerű 
kijuttatni, amely többéves termesztés esetén javítja az oldalelágazások képződését és a 
következő évi termőrügy differenciálódását, valamint a tápanyagok raktározását a vastagabb 
gyökérrészekbe és a rhizómákba. A csepegtető öntözőrendszeren keresztül kijuttatott tápoldat 
elkészítésére csak a vízben jól oldódó, kiválásokra nem hajlamos műtrágyák, leginkább 
folyékony műtrágyák alkalmasak. (2, 3) 
 

54. táblázat. A szamócalevelek kedvező tápelemtartalma a szüret idején 

(Forrás: Papp, 2004) 
Mikroelemtartalom (%) 

N P K Ca Mg 

2.5-3.0 0.2-0.3 1.0-1.5 0.8-1.4 0.3-0.4 

Mikroelemtartalom (ppm) 

Fe Mn B Zn Cu Mo 

50-100 50-100 20-50 20-30 5-8 0.5 

Megjegyzés: A vizsgálatok a levéllemezek tápelemtartalmára vonatkoznak. 

 
Talajművelés és gyomszabályozás termő ültetvényekben: A szamóca sekélyen gyökeresedik, 
tehát sekélyen, maximum 5-8 cm-es talajmélységben végzett mechanikai talajművelés 
ajánlható az ültetvényekben. Ez házi kertekben kézzel, üzemi ültetvényekben kultivátorokkal 
valósítható meg. A szamóca, mint növénykultúra nem rendelkezik gyomelnyomó hatással így 
gyomszabályozás is szükséges, melyet leginkább a mechanikai talajműveléssel egy menetben 
tudunk elvégezni. A fekete fóliával takart ültetvényekben természetesen a fólia 
megakadályozza a gyomok képződését, itt nem alkalmazhatunk mechanikai talajművelés, 
mert ezzel a takaróanyagot megsérthetjük. Jó gyomelnyomó hatással rendelkezik ha a 
virágzás vége - a tőkocsányok lehajlása – előtt a sorközökben 3-5 cm vastagon szalmás 
alátakarást alkalmazunk (169. ábra). A szalmás takarás amellett, hogy megakadályozza a 
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gyomosodást, megkönnyíti a betakarítást és megakadályozza, hogy a gyümölcsök a talajjal 
közvetlenül érintkezzenek. (3.) 
 

 

169. ábra. A tőkocsányok lehajlása előtt alkalmazott szalmás alátakarás  
(Fotó: Simon Gergely) 

 
Az öntözés, hazánkban a szamócatermesztés termésbiztonságának meghatározó tényezője. 
Egy-egy vegetációs időszakban 3-4 alkalommal, 25-30 mm-es vízadagokkal, lehetőleg az 
éjszakai órákban kijuttatva, összességében 100-120 mm vízmennyiség pótlólagos kijuttatása 
elengedhetetlen. Hazánkban a síkművelésű ültevényekben a legtöbb termesztő esőztető 
berendezéseket használ. A feketefóliás takarású ültetvényekben a csepegtető öntözés terjedt el 
(170. ábra). A szamócanövény fejlődését és vízigényét tekintve a legfontosabb öntözési 
időszakok (3.):  

• virágzás végétől a szüret végéig - fő öntözési időszak,  
• oldalelágazások képződése és a rügydifferenciálódás időszaka.  
•  

 

170. ábra. A bakhátakba a fóliatakarás alá behúzott csepegtető csövek (Fotó: Papp János) 

 
Az állomány ápolási munkái közül kiemelkedő jelentőségű a képződő, és felesleges 
ostorindák eltávolítása, melyek nedvességet és tápanyagot vonnak el a növénytől.  
Többéves szamóca termesztési mód alkalmazásakor a szüret után célszerű minél gyorsabban 
eltávolítani a terméseket kinevelő, elöregedő lombleveleket (171. ábra). A lombozat 
eltávolítható házikertben metszőollóval, kézzel, sarlóval, kaszával és lángszórókkal is. Üzemi 
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termesztésben kaszálógéppel. Fontos, hogy 2-3 cm-es levélnyél maradjon, és a szívlevelek 
semmilyen körülmények között ne sérüljenek meg. (2., 3.) 
A lombeltávolítás előnyei: 

• hatékonyabban végezhető a növényvédelem (levélfoltosságok, atka, Botrytis), 
• kedvezőbb az oldalelágazások és az új, nyári levelek fejlődése,  
• 5-20%-os terméshozam növekedés a következő évben. 

 

 

171. ábra. Szüret utáni lombeltávolítás (Fotó: Papp János) 

 
I.) Növényvédelem szempontjából jelentős kártevők és kórokozók 
Betegségek (9.): 

• szamóca levélsodródása (kórok.: strawberry crinkle rhabdovirus),  
• szamócamozaik (kórok.: Arabis mosaic nepovirus), 
• szamóca sávos mozaikja (kórok.: strawberry line pattern mosaic virus) 
• szamóca tarkalevelűsége (kórok.: strawberry mottle virus), 
• szamóca levélszélsárgulása (kórok.: strawberry mild yellow-edge luteovirus), 
• szamóca levélérsárgulása (kórok.: strawberry vein banding caulimovirus), 
• szamóca söprűsödése (kórok.: strawberry witches’-broom phytoplasma), 
• szamócalisztharmat (kórok.: Sphaerotheca macularis), 
• szamóca mikoszferellás levélfoltossága (kórok.: Mycosphaerella fragariae), 
• szamóca diplokarponos levélfoltosság (kórok.: Diplocarpon earliana), 
• szamóca gnomóniás levélfoltossága (kórok.: Gnomonia comari), 
• szamóca fomopsziszos levélfoltossága (kórok.: Phomopsis obscurans), 
• szamóca gnomóniás gyümölcsrothadása (kórok.: Gnomonia comari), 
• azamóca botrítiszes gyümölcsrothadása(172. ábra) (kórok.: Botrytis cinerea), 
• szamóca fitoftórás gyümölcsrothadása és gyökértörzspusztulása (kórok.: Phytophthora 

cactorum), 
• szamóca verticilliumos hervadása (kórok.: Verticillium dahliae). 
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172. ábra. A szamóca egészséges és szürkepenésszel (Botrytis-szel) fertőzött gyümölcsei 
(Fotó: Papp János) 

 
Kártevők (9.): 

• cserebogarak (Melolontidae), 
• kis szamócavincellér (Otiorrhynchus ovatus) és a nagy szamócavincellér 

(Otiorrhynchus rugusostriatus), 
• szamóca fonálféreg (Aphelenchoides fragariae), 
• szamócaatka (Tarsonemus pallidus), 
• szamócaeszelény (Coenorrhinus germanicus), 
• szamóca bimbólikasztó (Anthonomus rubi), 
• sodrómolyok (Tortricidae), 
• levélbarkók (Phyllobius oblongus, Phyllobius betulae, Phyllobius argenteus, 

Psalidium maxillosum), 
• a kis szamóca-levéltetű (Aphis forbesi). 

 
J.) Betakarítás, manipulálás, értékesítés: 

Az első gyümölcsök a virágzást követően 21-25 nap múlva kezdenek érni, de az utolsó 7-
10 napban mutatkozik a leggyorsabb gyümölcsfejlődés. A gyümölcsök szüretre kialakult 
mérete elsősorban a víz- és tápanyag-ellátottságtól függ. 

Érési időszakban a gyümölcsöket több menetben 1-3 naponta szedik. Egy-egy fajta szüreti 
idénye 3-4 hétig tart. Friss fogyasztásra és mélyhűtésre a fajtára jellemző szín és méret 
elérésekor csészével és 1 cm-es kocsánnyal együtt kézzel takarítják be. Az érett gyümölcsöket 
közvetlenül értékesítési göngyölegekbe, rekeszekbe vagy műanyag tálcákba szedik (173. 
ábra). A kézi szedés teljesítménye az érés ütemétől és a gyümölcs átlagtömegétől függően 4-8 
kg/óra/fő. A friss fogyasztásra szedett szamócát minél gyorsabban (2-3 órán belül) 2-4°C-ra 
kell lehűteni, majd ezt követően minőségromlás nélkül 0-2°C-on közel egy hétig (5-7nap) 
tárolható, vagy a hűtőpulton tartható. Nagyon fontos, hogy a tároláskori hőmérséklet nem 
süllyedhet 0°C alá. (2., 3.) 
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173. ábra. Friss fogyasztásra kocsánnyal szedett gyümölcsök tálcában és hordozó 
göngyölegben (Fotó: Papp János) 

 

 

174. ábra. Ipari feldolgozásra kocsány nélkül szedett gyümölcsök műanyag rekeszben 
(Fotó: Simon Gergely) 

 
Ipari feldolgozáshoz (amennyiben a gyümölcs néhány órán belül a feldolgozó üzembe 
bekerül) a gyümölcsöket kocsány nélkül közvetlenül a rekeszekbe szedik (174. ábra). 
A ’80-as évek végétől egyre jobb eredményekkel kecsegtetnek a szamóca gépi betakarításával 
foglalkozó kísérletek. Az alkalmazott betakarítógépek kétféle működési elv alapján 
üzemelnek. Az egyik a kaszáló rendszer, amikor a betakarítógép a szamócanövény föld feletti 
részeit levágja, majd a gyümölcsöket különválasztja a levágott zöld részektől. A másik a 
lefésülő rendszer, amikor a gép leválasztja, lefésüli a gyümölcsöket a helyben maradó 
tövekről, majd különválasztja az esetlegesen leszakadó zöld részektől. A gépi betakarítás nem 
szelektív, vagyis a különböző érettségi állapotú gyümölcsöket egyszerre szedi le. Gépi 
betakarításra ezért azok a fajták alkalmasak, amelyek kevésbé elhúzódó érésűek, viszonylag 
szűk időszakban szedhetők. (2, 3) 
 
Felhasználás: 
A szamóca az egyik legsokoldalúbban felhasználható gyümölcsfajunk. Három fő 
felhasználási területe ismert: frissfogyasztásra, ipari feldolgozásra és hűtőipar számára. Friss 
fogyasztásra ma a piac elsősorban azokat a gyümölcsöket kedveli, amelyek közepes 
méretűek, fénylő piros, téglapiros színűek, üregmentesek, az aszmagok a gyümölcsök 
felületéből nem állnak ki és nem mélyednek be, a színük pedig aranysárga. A feldolgozóipar 
elsősorban a sötétebb húsállományú gyümölcsöket keresi, amely megfelelő színt ad a 
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készterméknek, dzsemnek, ivólének. A hűtőipar által felhasznált gyümölcsök a későbbiekben 
kettős céllal kerülnek további felhasználásra: egyrészt a kiolvasztás után, mint díszítő 
alapanyagok a cukrásziparnak; másrészt, mint tejipari alapanyagok gyümölcsjoghurtok 
készítéséhez. Mélyhűtésnél fontos kritérium a szilárdabb húsállomány, amely a kiolvasztás 
után is megmarad, valamint az, hogy a szín és zamatanyagok a hűtés során ne változzanak 
meg. (8, 10) 
 
Egyéni felkészülést segítő önellenőrző kérdések: 
1. Ismertesse, hogy mely ökológiai tényezőket vesz figyelembe a szamóca optimális 

termőhelyének a megválasztásakor! 
2. Sorolja fel a világ legjelentősebb szamócatermesztő országait az éves termésmennyiségük 

megjelölésével! 
3. Milyen ültetési anyagokkal és mikor telepíthet szamócaültetvényt? 
4. Ismertesse, hogy milyen termesztési módok ismertek a szamócatermesztésben! 
5. Rajzolja le és méret a szamóca egysoros művelési rendszerét! 
6. Rajzolja le és méret a szamóca ikersoros feketefóliával takart bakhátas művelési 

rendszerét! 
7. Rajzolja le és méret a szamóca sűrített soros művelési rendszerét! 
8. Rajz segítségével mutassa be a szamóca ültetésekor elkövethető hibákat és a helyes ültetés 

módját! 
9. Ismertesse a bakhátak fekete fóliával történő talajtakarásának előnyeit! 
10. Ismertesse a szamócánál alkalmazható öntözési módokat! 
11. Milyen előnyökkel jár a szüret utáni lombeltávolítás a szamóca többéves 

termesztéstechnológiájában? 
12. Sorolja fel, a szamóca legfontosabb betegségeit! 
13. Sorolja fel a szamóca legfontosabb kártevőit! 
14. Mi alapján, mikor és hogyan szüretelik a szamócát? 
15. Milyen célokra használhatók fel a szamóca gyümölcsei? 
 
 
Felhasznált irodalom: 
 
(1.) Papp J. 1997. Szamóca. In. Soltész M. /szerk./ Integrált gyümölcstermesztés. Mezőgazda 

Kiadó, Budapest. p. 751-775. 
(2.) Papp J. 1999. Szamócatermesztés. In. Papp J és Porpáczy A. /szerk./ 

Bogyósgyümölcsűek I.: Szamóca, málna. Mezőgazda Kiadó, Budapest. p. 40-141. 
(3.) Papp J. 2004. Szamóca. In. Papp J. /szerk./ Gyümölcsök termesztése. Mezőgazda Kiadó, 

Budapest. p. 365-393. 
(4.) Papp J., Pápai Lné. 1990. Szamócatermesztés. p. 464-478. In. Gyuró F./szerk./ 

Gyümölcstermesztés. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 
(5.) Papp J. 2011. Bogyós gyümölcsfajok termesztése. című egyetemi előadás digitális 

anyaga. 
(6.) Szilágyi K. 1975. Szamóca. Mezőgazdasági kiadó, Budapest. 
(7.) Szilágyi K. 1999a A szamóca szaporítása, a telepítési anyag jellemzése. In. Papp J és 

Porpáczy A. /szerk./ Bogyósgyümölcsűek I.: Szamóca, málna. Mezőgazda Kiadó, 
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Papp J és Porpáczy A. /szerk./ Bogyósgyümölcsűek I.: Szamóca, málna. Mezőgazda 
Kiadó, Budapest. 
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(9.) Glits M., Pénzes B. 2004. Szamóca – Növényvédelem. In. Papp J. /szerk./ Gyümölcsök 
termesztése. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 388-390. 

(10.) Simon G. 2009. Szamóca. In. Tóth M. /szerk./ Gyümölcsfaj- és fajtaismeret. Egyetemi 
jegyzet. BCE Kertészettudományi Kar, Budapest.183-196. 

 
Ajánlott irodalmak: 
 
Papp J. /szerk./ 2004. Gyümölcsök termesztése. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 
Szilágyi K. 1975. Szamóca. Mezőgazdasági kiadó, Budapest. 
Papp J és Porpáczy A. /szerk./ 1999. Bogyósgyümölcsűek I.: Szamóca, málna. Mezőgazda 
Kiadó, Budapest. 
 
 
3.7. Málna és szeder termesztéstechnológiája  
 
Kovács Szilvia 
 
Tárgy: Az árutermelő málna- és szederültetvények korszerű termesztéstechnológiájának 
bemutatása. 
 
Kulcsszavak: málna, szeder, művelési rendszer, termőfelület-szabályozás, talajerő-
gazdálkodás, növényvédelem, szüret 
 
A málna- és szedertermesztés környezeti feltételei 

A málna ökológiai szempontból igényes gyümölcsfaj, a fajták klímaadaptációs 
képessége korlátozott. Az új málnafajták többszörös hibridnek tekinthetők, előállításukhoz 
egyre több vad fajt használnak fel, kedvezően megváltoztatva így a gyümölcsminőséget, 
termőképességet, betegség-ellenállóságot és az adaptációs képességet.  Bár az új fajták 
klímaadaptációs képessége ma már jobb, termesztésük mégis nagy körültekintést igényel, 
különösen akkor, ha az adott fajta hazánk klímájától eltérő országból származik.  (6, 9) 

Málnaültetvényekről a legtöbb termést a hűvösebb, csapadékosabb, kiegyenlített 
klímájú területeken takaríthatjuk be, de a melegebb, napsugárzásnak kitett termőhelyeken 
jobb gyümölcsminőséggel számolhatunk. (4) 

Málnatermesztésre azok a területek a legalkalmasabbak, ahol a tenyészidőszakban a 
hőmérséklet lehetőleg nem haladja meg a 17 °C-ot. Sarjfejlődésre, a kifejlett sarjak hosszára 
kedvezően hat, ha tenyészidőszakban a 10 °C feletti hőmérsékletű órák száma minél több. A 
túlzott felmelegedés azonban még elegendő vízellátás mellett is kedvezőtlen, ugyanis 
csökkenti a gyökérzet és így az egész növény fejlődését. Ez figyelhető meg a túlságosan 
felmelegedő déli lejtőkön, vagy az erősen kontinentális jellegű termőhelyeken. (1, 4) 

A málna alacsony hőigényű gyümölcsfaj, tartós, 5 °C feletti hőmérsékleten megindul a 
rügyek, 10–15 °C-on pedig a sarjak fejlődése. Megfelelő egészségi állapotú, 
mélynyugalomban lévő málnafajta a  -20 - -25°C hőmérsékletet is elviseli. (1, 6) 

A málna fényigényes gyümölcsfaj, virágzáshoz, gyümölcsfejlődéshez, a jó 
gyümölcsminőséghez napfényre van szüksége. Napfényben a sarjak erősebbek, rövidebb 
ízközűek, rajtuk több virág fejlődik. (4, 8) 

Talajigényére jellemző, hogy a tápanyagban gazdag, jó víz-, tápanyag- és 
levegőgazdálkodású, gyengén savanyú erdei talajokat kedveli. A talaj pH-értéke (vízen 
mérve) 5,6-7,0 tartományban ingadozhat. (4, 8) 

A málna a vízigényes fajok közé sorolható. Sekélyen (talaj felső 0-30 cm-es 
rétegében) elhelyezkedő gyökérzete miatt az egyenletes eloszlású, 800 mm feletti 
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csapadékmennyiségű területeken termeszthető a legjobb eredménnyel. Az optimális vízellátás 
mellett a növények erőteljesebb fejlődésűek lesznek, nő a bogyók átlagtömege és a 
termésátlag. A talaj kedvező nedvessségtartalma mellett a levegő magasabb relatív 
páratartalma is kedvezően hat a növény fejlődésére. (1, 4, 8) 

A tüskementes szederfajták fagyérzékenyek, így olyan területekre telepítsük, ahol a 
hőmérséklet -15 °C alá nem süllyed. -23°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten már teljes 
növénypusztulás is bekövetkezhet. A szeder viszonylag későn fejezi be vegetációját, ezért az 
erősebb október végi-november eleji fagyok csökkentik fagytűrőképességét. Talajigénye a 
málnához hasonló, de kicsit toleránsabb a talaj kémhatásával szemben (6,0-6,5 vízben mért 
pH). Bár gyökérzete a málnánál mélyebben helyezkedik el, biológiai sajátosságai miatt 
vízigényes gyümölcsfajnak tekinthető. Öntözés nélkül csak 700-800 mm-t meghaladó évi 
csapadékmennyiség mellett termeszthető. Nagy tömegű hajtásrendszere miatt szélérzékeny 
gyümölcsfaj, az erős szelek a virágszerveket is károsíthatják. (4, 7, 9) 

A kétszertermő málna- és szederfajták speciális termesztéstechnológiájuknak 
köszönhetően a hidegebb telű, kontinentális klímájú területeken biztonságosabban 
termeszthetők. Az egyre népszerűbb kétszertermő fajtáknál a terméshozást nyár végére, őszre 
koncentrálják, így a vesszőknek nincs szerepe a termesztésben. A növényeket ezért kevésbé 
károsítják a téli lehűlések, valamint kényszernyugalmi időszakban a felmelegedések, majd 
lehűlések. (1) 

 
A termőhely megválasztása 
 A termesztés sikerét a fajta mellett nagymértékben befolyásolja a jól megválasztott 
termőhely.  

A málna és a szeder termesztésére leginkább alkalmas termesztési körzetek évtizedek 
alatt alakultak ki és jól tükrözik e két növény klimatikus igényét. A klasszikus hazai 
málnatermesztő területek a Börzsöny, Cserhát, Mátra lankáin, Győr környékén és a Bakony 
nyúlványain, valamint Somogy és Zala megyében találhatók. A szeder termesztése a 
málnához hasonlóan az Északi-középhegységben, valamint Somogy megyében terjedt el.  (8, 
9) 

A tüskementes szederfajták hidegigénye 700-1100 óra, a málnafajtáké 800 és 1400 óra 
között változik. A hidegigény, mely a  0 és 7 oC közötti órák összege,  a mélynyugalmi állapot 
feloldásához szükséges hőösszeg. A fajták többségének mélynyugalmi állapota a tél közepére 
megszűnik és a tél végi felmelegedések-lehűlések komoly károkat okozhatnak a rügyekben és 
vesszőkben. Nagyon fontos ezért a terület fekvése, mellyel jelentősen csökkenthető a 
kockázat. A málna és a szeder fény- és hőigényét leginkább a védett, kiegyenlített klímájú, 
napsütötte délikeleti-délnyugati tájolású domboldalak elégítik ki, ezeken a területeken 
termeszthető a legbiztonságosabban. A terület lejtése lehetőleg ne haladja meg az 5%-ot. (8, 
9) 

Talajigényüket tekintve nagyon fontos, hogy talaj jó víz-, tápanyag- és 
levegőgazdálkodású legyen. Magasabb talajvízszintű területeken, mélyedésekben 
talajgombák, többek között a Phytophtora, Verticillium fajok fellépésére lehet számítani. 
Vegetációs időszak alatt még rövid ideig tartó vízborítást sem tudnak elviselni. A termőréteg 
vastagsága legalább 50-60 cm, humusztartalma 1,5% legyen. Legkedvezőbbek a mezőségi-, 
erdőségi-, lösz- és öntéstalajok. A talaj összes oldható sótartalma a 0,1%-ot, CaCo3 tartalma 5-
10%-ot ne haladja meg. A talajvízszint magassága a felszíntől minimum 80-100 cm legyen. 
Meszes és rossz vízgazdálkodású talajokon gyakori a vasklorózis. (5) 
 A hely megválasztásakor figyelmet kell fordítani az újratelepítésükkel együtt járó 
talajuntságra. 3-5 évig ugyanarra a helyre telepítésük kockázatos. 3-4 évig nem ajánlatos 
ültetvényt létesíteni burgonya, paradicsom, paprika, tojásgyümölcs és dohány után sem. 
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Legelők, erdőirtások és rétek talajkártevőkkel gyakran fertőzöttek, ezért telepítésre szintén 
nem javasolhatók.  (5, 8) 
  
Művelési rendszerek 

A hazai málnaültetvényekben a nyári málnafajták termesztésénél kézi betakarítású, 
huzalos támaszrendszeres sövényművelést alkalmaznak. A jelenleg termesztésben lévő fajták 
hosszú termővesszői önmaguk megtartására nem képesek, ezért a vesszőket támaszrendszer 
mellett rögzíteni kell. A támaszrendszernek számos változata alakult ki a világon. Nálunk a 
legelterjedtebb a faposzlopos, horganyzott huzalos támaszrendszer, ahol a 220-240 cm-es, 12-
14 cm átmérőjű tartóoszlopokat 8-10 m-es távolságra helyezik el. A tartóoszlopokra feszítik a 
huzalokat egyesével, leggyakrabban párosával. Az alsó huzalpárt a talajtól 70-80 cm-re 
helyezik el, a következőt 130-150 cm-re. 150-180 cm-es magasságban még egy huzalt 
kifeszítenek. A fejlődő sarjak könnyebb bevezetése érdekében az alsó huzalpár között 20-30 
cm-es távolság legyen.  A vesszőket kötözéssel rögzítik a huzalokhoz. (6, 8) A huzalos 
támaszrendszer felépítését az 1. ábrán szemléltetjük. 

 
1. ábra. Ikerhuzalos támaszrendszer felépítése 

(Forrás: Papp, 1999 /6/) 
 

Hazánk éghajlati adottságai mellett a málnaültetvényekben 1,0-1,4 m2-es 
tenyészterület a kedvező. Ennek ismeretében 1,8-2,0 m-es sortávolság és 0,5 m-es tőtávolság 
javasolható. A sortávolságot mindig a rendelkezésre álló erőgépek mérete határozza meg. A 
sortávolság növelésével (max. 2,2-2,4 m) az ültetési távolságot 0,4 m-re kell csökkenteni. 
Gépi betakarításnál legalább 3 m-es sortávolság alkalmazása javasolt.  

A tőtávolságnak csak az ültetésnél, majd az azt követő egy-két évben van jelentősége, 
amíg a növények megújulása főleg tősarjról történik. Az ültetvény 3-5 éves korától az 
erőteljes gyökérsarjképződésnek köszönhetően már összefüggő sarjkolónia alakul ki. A 
málnasövény szélessége 30-40 cm-nél ne legyen szélesebb. A kívánt szélességen kívül nőtt 
sarjakat folyamatosan el kell távolítani. (4, 6, 8) 

A fajtaújdonságok is jól szemléltetik, hogy folyamatosan nő a kétszertermő 
málnaültetvények aránya. Csak a sarjakon történő termésre koncentrált 
termesztéstechnológiánál lombhullás után ősszel, vagy koratavasszal a vesszőket eltávolítják 
a talaj felszínén, a termesztés csak a sarjakon történik. A termesztéshez használt 
támaszrendszer 80 cm magas, 4-6-8 méterre elhelyezett fa- vagy fémkeretből és az erre 
rögzített fémhálóból áll. A sarjak a háló nyílásain átnőnek, kötözés nélkül megtartják 
magukat. (2. ábra) 
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2. ábra. Sarjakon történő málnatermesztés művelési rendszere  

(Forrás: Papp, 2004 /8/) 
  

Hazánkban a félig kúszó tüskementes szederfajták terjedtek el. Megújulásuk tősarjról 
történik. Az akár 3-5 m-es, gyakran másodrendű hajtásokkal rendelkező sarjak önmaguk 
megtartására nem képesek, rögzítésükre a málnánál erősebb támaszrendszer szükséges. Az 
ültetvényekben 3,0-3,5 m-es sortávolság és 2,0 (2,5) m-es tőtávolság javasolt. (7, 9) 
   A málnához hasonlóan a szedertermesztésben is többféle támaszrendszer-változatot 
alkalmaznak, de mindegyik változatnál a könnyebb betakarítás érdekében különválasztják a 
termővesszőket és a sarjakat. A Nagyrédén kidolgozott technológia szerint (3. és 4. ábra)  14-
18 cm átmérőjű, 280 cm magas tartóoszlopokból, valamint fa, vagy fém kereszttartókból 180-
200 cm magas és 60 cm széles, T-alakú támberendezést építenek. A tartóoszlopok távolsága 
8-10 m. A sorra merőleges nevelőhuzalokon tövenként váltakozva választják szét a 
termővesszőket és a sarjakat, így biztosítva a támaszrendszer egyenletes terhelését. A 
nevelőhuzalokat tartóhuzalokhoz rögzítik. (7, 9)  

 
3. ábra. Nagyrédén kidolgozott szeder művelési rendszer   

(Forrás: Papp, 1999 /7/) 
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4. ábra. Tatai szederültetvény  

(Fotó: Kovács Szilvia) 
 

A másik támaszrendszer-változatnál a tartóoszlopokra három huzalsort feszítenek ki. 
Az alsó huzalsor a talajtól 60-80 cm-re, a következőt 120-140 cm-re, a legfelső 180-200 cm-
re helyezkedik el. A fejlődő sarjak és a termővesszők szétválasztása e változatnál a sorral 
párhuzamosan történik, ezért az előzőekben ismertetett változathoz képest a tőtávolságot 
inkább 2,5 m-re tervezzük. A sarjakat és a vesszőket szintén kötözéssel rögzítik a huzalokhoz. 
(5. ábra) 
 

 
5. ábra. Háromszintes huzalos szeder támaszrendszer Pölöskén 

(Fotó: Kovács Szilvia) 
 

A málna és a szederfajták tábláinak tervezése során törekedni kell arra, hogy a jobb 
fénykihasználás és az egyenletes gyümölcsminőség érdekében a sorok elhelyezése lehetőleg 
észak-déli irányú legyen. A sorok hossza kézi betakarításnál a 90-100 métert ne haladja meg. 
A málna gépi betakarításnál a gép teljesítménye határozza meg a tábla hosszúságát, a sorok 
hossza akár 200-300 m is lehet.  

Telepítéskor vegyük figyelembe az uralkodó szélirányt is, főként a szederfajták és 
néhány szélérzékeny málnafajta hajtásrendszere miatt. Telepítésnél ügyeljünk az eltérő 
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érésidejű és felhasználási célú fajták elhelyezésére is. A hazánkban termesztett fajták 
öntermékenyek, porzófajta nélkül is telepíthetők. (6, 8, 9) 
 
A fajtaválasztás szempontjai, a fajtával és a szaporítóanyaggal szemben támasztott 
követelmények  

A hazai sikeres málnanemesítésnek köszönhetően folyamatosan korszerű fajtákkal 
bővül fajtaválasztékunk, különösen a nyári málnafajták terén. A honosítás azonban a mai 
napig fontos szerepet tölt be a fajtaválaszték bővítésében, főként a szederfajtáknál és a 
kétszertermő málnafajtáknál.  

Az új fajták kipróbálása előtt mindig tájékozódjunk és az adott termőhelyen 
végezzünk termesztési kísérletet. Csak így tudjunk megítélni a fajták adott termőhelyre való 
alkalmasságát. Az eltérő klimatikus adottságú területeken ugyanis jelentős különbség lehet a 
fajták terméshozása, gyümölcsminősége és növekedése között. A fajtaválasztás meghatározza 
a felhasználási cél is, hiszen eltérőek az egyes felhasználási módoknál a fajtával szemben 
támasztott követelmények. 

A málnafajták hajtatása felfutóban van a világon, azonban a fajtákat eddig szabadföldi 
termesztésre nemesítették. Hazánkban szabadföldi termesztésre a nagyobb hidegigényű fajták 
(~1000 óra hidegigény) termesztése biztonságosabb, míg hajtatásra az alacsonyabb 
hidegigényű (400-600 óra) fajták alkalmasak.  

A málnánál az ültetési anyagot leggyakrabban a szabadgyökerű sarjak jelentik. (6. 
ábra) Telepítésre azok a sarjak alkalmasak, melyeknek föl feletti része legalább 35 cm 
hosszú, 6 mm ø-nél vastagabb és legalább 8 db 60 mm-nél hosszabb gyökere van. A málna 
szaporítására a gyökérdugványok is jól felhasználhatók. A szeder szaporítása fejbujtással, 
zöld- és fásdugványozással történik, telepítésre konténeres csemeték a legmegfelelőbbek. (6, 
7) 

 
6. ábra. Málna gyökérsarj (Fotó: Kovács Szilvia) 

 



 395 

 
7. ábra. Konténeres málna szaporítóanyag (Forrás:Internet 1.) 

 
A fajták gyors elszaporításához és a vírusmentes szaporítóanyag előállításához 

mikroszaporítást alkalmaznak. A mikroszaporításból származó növényeket bekonténerezik és 
erősítés után hozzák forgalomba. (7. ábra) A megbízható helyről származó, fajtaazonos, 
vírusmentes szaporítóanyag rendkívül fontos, hiszen alapjaiban határozza meg a termesztés 
sikerességét! (6, 7) 
 
A málna- és szederültetvények ápolási munkái 
Ápolási munkák telepítéskor és a telepítést követő évben 
 Málnaültetvények létesítésére a legkedvezőbb időszak az ősz, október második fele és 
november első fele közti időszak. Ekkor a kellően nedves és meleg talajban be tudnak 
gyökeresedni növények és a járulékos rügyek fejlődése is megindul a fagyok beállta előtt. A 
tavaszi telepítés nagyon nagy gondosságot igényel, ugyanis tavasszal a fejlődésnek indult 
helyettesítő rügyek és a hajszálgyökerek nagyon sérülékenyek. A sarjakat olyan mélységben 
ültessük, mint amilyen mélyen az anyatelepen voltak. Telepítés után ősszel 10-15 cm 
magasan, tavasszal csak néhány cm magasan kupacoljuk fel a sarjakat. Így kerülhetjük el 
kiszáradásukat és télen kifagyásukat. A sarjakat a telepítést követően erősen (6-10 cm-re a 
talajfelszín felett) vágjuk vissza, ugyanis a sarjak visszametszése az alapi rügyek kihajtására 
stimuláló hatással van. A levágott vesszőket mintegy jelzőkaró gyanánt szúrjuk a sarjak 
mellé. (8. ábra) 

 
8. ábra. Őszi telepítésű málnaültetvény (Fotó: Simon Gergely) 

 
A málnafajtáknál a helyettesítő rügyekből fejlődő tősarjakról szüreteljük az első 

terméseket. Nyári málnafajtáknál a telepítést követő második évben, kétszertermő fajtáknál 
pedig a telepítést követő első évben. A málna termőfelülete a 2. év végére alakul ki. (6, 8)
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 A szeder telepítésére a tavaszi időpont megfelelőbb, mert téli ültetést követően nagy a 
fagykár veszélye. Az ültetés mélysége azonos a konténerben elfoglalt helyzetükkel, lazább 
talajon 1-2 cm-rel mélyebbre is ültethetők. Tavaszi ültetésnél a csemetéket erősségüktől 
függően a talaj felszíne felett 1-3 rügyre vágjuk vissza.  

A fajták az első évben 1-2 db tősarjat nevelnek. Ha alapjuknál nem érik el a 10-15 mm 
átmérőt és a 1,5-2,0 m hosszúságot, akkor célszerű azokat 1-3 rügyre visszavágni. Így 
segíthetjük elő a termőfelület gyorsabb kifejlődését. A 3. évtől már bőséges tősarjképződésre 
számíthatunk. (7)  

A málna és a szeder támaszrendszerét a telepítéssel egyidőben építsük meg, ugyanis 
már az első nyáron szükség van a fejlődő hajtások rögzítésére!  

 
 

Termőfelület-szabályozása 
 A málna hajtásrendszere évente megújul. A letermett vesszők elhalnak, ezért 
eltávolításuk szükséges. A fajták többsége a szükségesnél több sarjat nevel, ezért számuk 
korlátozása elengedhetetlen. 
 Nyári málnafajtáknál termő ültetvényben három metszési munkafolyamat különíthető 
el:  

1. sarjak ritkítása (első-második sarjnemzedék eltávolítása), 
2. letermett vesszők eltávolítása, 
3. termővesszők visszametszése.  

Az első sarjválogatást akkor érdemes elvégezni, amikor a sarjak elérték a 15-30 cm-es 
magasságot.  Ekkor folyóméterenként 12-15 db sarjat hagyjunk meg. A sarjválogatás kedvező 
feltételeket teremt a megmaradt sarjak és a termőhajtások fejlődéséhez. A ritkább 
növényállomány csökkenti a gombás fertőzések veszélyét. 

Gyakorlatban elterjedt módszer az első, valamint különösen erősen sarjadzó és erős 
növekedésű fajtáknál az első és második sarjnemzedék eltávolítása. (9. ábra) A sarjak 
eltávolíthatók kézzel vagy perzselő hatású vegyszerekkel. A sarjeltávolításnak számos 
előnyös hatása ismert:  

• szabályozható és mérsékelhető a sarjak növekedése, 
• sarjak kevésbé akadályozzák a szüretet, így a betakarítás hatékonysága jelentősen 

növekszik, 
• későbbi sarjnemzedékből fejlődött vesszők alacsonyabbak és kevésbé fertőződnek 

gombás betegségektől, valamint a vesszőszúnyog kártételétől,  
• sarjnövekedés időbeli korlátozása kedvező feltételeket teremt a termőhajtások 

számára: 
• termőhajtások fejlettebbek lesznek,  
• nő a vesszőnkénti terméshozam és a gyümölcsök átlagtömege. 

Az első (első és második) sarjnemzedékek eltávolítását csak öntözött ültetvényekben 
és erőteljesen sarjadzó fajtáknál alkalmazzuk! Az egyéb esetekben csak a sarjak ritkítását 
végezzük el. (6, 8) 
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9. ábra. Nyári málna ültetvény az első sarjnemzedék eltávolítása után, a kép bal 

oldalán 
(Fotó: Papp János) 

 
A letermett vesszők eltávolítását és a sarjak ritkítását gyakran összekötik. E műveletre 

közvetlenül a szüret után kerül sor. Ekkor távolítjuk el a beteg, gyenge sarjakat is és beállítjuk 
a folyóméterenkénti optimális sarjszámot (10-12 db/fm). 4-5 éves ültetvényben a nagyobb 
termőképességű gyökérsarjakat részesítsük előnyben. Növényvédelmi szempontból kedvező, 
ha az eltávolított nyesedéket a sorközökből eltávolítjuk és megsemmisítjük. 
 A jól fejlett sarjak hossza 180-200 cm, így a ritkítást követően elengedhetetlen 
támaszrendszerhez történő rögzítésük! 

A sarjak hosszanti növekedése augusztus végéig, szeptember közepéig tart. A 
virágrügyek differenciálódása a sarjak hosszanti növekedésének megszűnésével kezdődik. A 
nyári málnafajtáknál a rügydifferenciálódáshoz szükséges a hőmérséklet csökkenése és a 
nappalok rövidülése. A legértékesebb termőrügyek vesszők középső harmadában 
helyezkednek el. A vesszők legfelső rügyei kevésbé fejlettek, az alsó 5-10 rügy pedig 
rendszerint alva marad.   

A termővesszőket 150-170 cm-es magasságban célszerű visszametszeni. (10. ábra) 
Visszametszésére a lombhullástól rügyfakadásig terjedő időszak a legkedvezőbb. A 
visszametszés hatására nő a megmaradt rügyek kihajtási %-a, a fürtönkénti virágok és 
gyümölcsök száma, valamint a gyümölcstömeg. (6, 8) 

 
10. ábra. Nyári málna ültetvény a letermett vesszők eltávolítása, sarjak 

ritkítása, kötözése és visszametszése után (Fotó: Simon Gergely) 
 



 398 

A kétszertermő málnafajták a sarjaik csúcsán lévő rügyekből a kihajtás évében 
teremnek.  Nappalközömbös fajták, melyeknél a rügydifferenciálódás megindulásához nem 
szükséges a nappalok rövidülése, a hőmérséklet csökkenése. Ha a sarjakon és a vesszőkön is 
termelünk gyümölcsöt, akkor metszésük lényegesen nem tér el a nyári fajtáknál részletezett 
módszerektől. A különbség csak annyi, hogy vesszők letermett csúcsi részét nyugalmi 
időszakban el kell távolítani. (11. ábra) 

 

 
11. ábra. Kétszertermő málnafajta vesszőjének letermett csúcsi része  

(Fotó: Papp János) 
 

A csaknem egész nyáron át az őszi fagyokig tartó gyümölcstermelés leginkább a 
házikerti termesztésre jellemző. A kétszertermő fajták nyári és őszi összproduktuma gyakran 
elmarad a nyári fajtákétól. A termesztők ezért inkább különválasztják a két termesztési 
időszakot: a nyári málnafajtákkal a nyári, a kétszertermő fajtákkal pedig a nyár végi és őszi 
gyümölcstermelést célozzák meg. (6) 

A kétszertermő fajták terméseit tehát koncentrálják a nyár végére, ami egyet jelent a 
csak sarjakon történő termesztéssel. A metszési műveletek így leegyszerűsödnek, ugyanis 
lombhullás után a talaj felszínén az összes termővesszőt eltávolítják. (12. ábra) A föld feletti 
hajtásrendszert csak a sarjak alkotják.  (13. ábra) 

 

 
12. ábra. Kétszertermő málnaültetvény részlete a sarjak eltávolítása után 

(Fotó: Simon Gergely) 
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13. ábra. Sarjakon történő málnatermesztés Nagyrédén  

(Fotó: Kovács Szilvia) 
 

A szederfajták megfelelő számú tősarjképződésére a 3. évtől számíthatunk. Ekkor a 
fajták rendszerint 3-6 db, egyenként 3-5 m hosszúságú, bőségesen elágazódott tősarjat 
nevelnek.  

A tősarjakat 100 cm-es magasságnál, amikor alsó részük fásodni kezd, kell először a 
támaszrendszerhez kötözni. Az ennél fiatalabb és alacsonyabb sarjak nagyon törékenyek. A 
sarjakat a tenyészidőszakban folyamatosan rögzítsük a támaszrendszerhez. 

A szeder a viszonylag kisszámú tősarjképződését fokozott másodrendűhajtás-
képzéssel ellensúlyozza. Átlagos terhelésnél 3-5 db tősarjat hagyunk meg, a többit 20-40 cm-
es magasságot elérve ki kell törni. 

A tősarjak visszametszésére nincs szükség, mert anélkül is bőségesen elágazódnak. 
Visszametszéssel további másodrendű hajtások képzésére serkentenénk és kitolnánk az 
egyébként is hosszú vegetációs időszakot. 

A letermett vesszők eltávolítására a késői szüret miatt októberben kerülhet sor. A 
szeder termővesszőinek és másodrendű vesszőinek metszését a komoly téli fagyok után 
végezzük el. Ilyenkor már jól láthatók az elfagyott vesszőrészek és a gombás fertőzés helyei.  

 Átlagos terhelésnél 3-5 db termővesszőt és termővesszőnként 1-3 fejlett másodrendű 
vesszőt hagyunk meg. Az optimális terhelés beállítása nagyon fontos feladat, ugyanis gyenge 
terhelés a következő évben túlzott másodrendű hajtásfejlődést indukál. A túlzott terhelés 
csökkenti a gyümölcsméretet, legyengíti és még fagyérzékennyé teszi a töveket. Optimális 
terhelésnél a tővesszők és a másodrendű elágazódások együttes hosszúsága tövenként 
maximum 20-25 méter.  

A másodrendű vesszőket a talajfelszín felett 50-60 cm-re célszerű eltávolítani, mert a 
talajra hajló termőhajtások gyümölcsei szennyeződnek és rothadnak. A tővesszőt és a 
meghagyni kívánt 1-3 db másodrendű vesszőt ott metsszük vissza, ahol a ceruzavastagságot 
már nem érik el. A többi másodrendű vessző közül az erősebbeket 10-30 cm-ig vágjuk vissza, 
a gyengéket tőből távolítsuk el.  

A metszés után erősen rögzíteni kell a tővesszőket és a másodrendű elágazódásokat a 
szélkárok megelőzése és a biztosabb teherviselés érdekében.  

Az USA-ban a málnaültetvényekhez hasonlóan alkalmazzák az első sarjnemzedék 
eltávolításának módszerét. Az első sarjak eltávolítása jelentősen csökkenti a sarjak hosszanti 
növekedését. (7, 9) 

 
Talajerő-gazdálkodás 
 
Talajművelés 
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A szederültetvények talajművelése a nagyobb sor- és tőtávolságok mellett és a 
gyökérsarjak hiányában sokkal egyszerűbb és hatékonyabb, mint a málnaültetvényeké. A 
málna- és szederültetvények talajművelésének legfontosabb feladatai: gyomirtás, talaj 
lazítása, talajnedvesség megőrzése, tápanyagok bedolgozása. Málnaültetvények sorközeiben 
ez kiegészül a felesleges sarjak eltávolításával. (6, 7) 

A termő ültetvények talajművelési munkálatainak sikerességét nagyban befolyásolja, 
hogy az ültetvények létesítése előtt a területet az évelő gyomoktól megtisztították-e. Ha évelő 
gyomoktól mentesítettük a területet, akkor a telepítést követő 3-4 évig nem kell számottevő 
évelő gyomosodással számolni. A telepítést megelőző gyomirtási munkálatok elmulasztásával 
az évelő gyomok csak a sarjak és a gyökérzet jelentős károsodásával irthatók. (5) 

A talajművelési eljárások közül a legelterjedtebb a sorközök mechanikai 
talajművelése, melyhez kultivátort vagy talajmarót használnak. A művelés mélysége málnánál 
5-10 cm, szedernél 7-12 cm. Málnaültetvényekben a gyökérsarjakat 10-15 cm-es 
magasságukig el kell távolítani.  

A málnaszüret idején semmiféle talajművelést nem végzünk az ültetvényben. Szüret 
után azonban málna és szederültetvényben egyaránt fel kell lazítani az összetömörödött talajt. 
A talaj mélyebb, 30-40 cm-es lazítására szeptember végén, október elején kerülhet sor. Az 
altalajlazítást szárnyas, vagy vibrátoros altalajlazítóval a sorközök közepén végzik. 
Eredményesen csak akkor végezhető, ha még viszonylag száraz a talaj és marad idő a 
gyökerek regenerálódásához. 

A sorok gyomirtása kézi kapálással, üzemi ültetvényekben pedig leginkább vegyszeres 
gyomirtással történhet. Kézi kapálásnál ügyelni kell arra, hogy sekélyen (5-6 cm mélységben) 
végezzük és a tövekről ne húzzuk le a talajt. A málna- és a szedersorokat az ültetvény 
élettartalma alatt célszerű néhány alkalommal feltölteni. A fagyérzékeny tüskementes 
szederfajtáknál az erős téli fagyok ellen jó védelmet nyújt, ha a cserjetörzset ősszel a szőlőhöz 
hasonlóan feltöltjük. Tavasszal a kupacok lebontásánál ügyelni kell arra, hogy a tövek néhány 
cm-es talajréteggel fedettek legyenek. 

A sorközök füvesítése a málnatermesztésben nem terjedt el. Ennek egyik oka, hogy a 
málna a fűtakaróval szemben víz- és tápanyag-hasznosítás szempontjából hátrányos 
helyzetben van, másrészt a sorközben fejlődő sarjak kezelése nem tökéletes. 
Szederültetvényekben azonban alkalmazzák nagyobb csapadékellátottságú területeken, de ott 
is csak öntözés mellett.  

A talaj felmelegedését, kiszáradását és tömörödését takarással mérsékelni lehet. A 
megfigyelések szerint takarással csökken a málnavesszők gombás megbetegedése és 
pusztulása is. A legalkalmasabb takaróanyag a friss szalma, de a durvább állományú széna, 
faforgács és fűrészpor is megfelelő. A talajtakarás alkalmazása málnaültetvényekben 
költséges, nehezen kivitelezhető, így csak házikerti termesztésnél jöhet szóba. 
Szederültetvényekben azonban a legkedvezőbb talajápolási mód. (6, 7) 
 
Tápanyag-utánpótlás  

A málna és a szederültetvények kedvező tápanyagellátását a telepítés előtt tartalékoló 
trágyázással alapozzuk meg. A talajvizsgálatok alapján kerül sor a málnánál 0-40 cm, a 
szedernél 0-50 cm-es talajrétegben a foszfor- és a kálium feltöltésére, valamint nagyadagú 
(60-100 t/ha) szervestrágya kijuttatására. Ha alacsony a talaj magnéziumellátottsága, akkor 
dolomit-mészkőpor használata javasolható.  

Termő ültetvényekben évente levélanalízissel és 3-4 évente talajvizsgálattal 
ellenőrizzük a tápanyag-ellátottságot. A trágyaszükséglet tervezésénél a talaj természetes 
tápanyagszolgáltató-képességét és az ültetvény tápanyagkivonását is figyelembe kell venni. A 
kedvező makroelem-ellátottságot tükröző levélanalízis-értékeket az 1. táblázatban közöljük. 
A málnaültetvény tápelemkivonását a 2. táblázat tartalmazza. 
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1. táblázat. A málna és a szeder kedvező makroelem-ellátottságát tükröző 

levélanalízis-értékek szárazanyag %-ban  
 

Papp, 2004 /8/ 
Tápelemtartalom 

Gyümölcsfaj 
N P K Ca Mg 

Málna 2,6-3,0 0,2-0,3 1,0-1,5 0,8-1,5 0,3-0,4 
Szeder 2,4-3,1 0,2-0,3 1,5-2,0 1,0-1,5 0,4-0,8 
 

2. táblázat. Málnaültetvény tápelemkivonása  
 

Papp, 2004 /8/ 
 N P2O5 K2O Ca Mg 
Összes kivonás 
Levéllel talajba kerül 

71,7 
24,1 

18,66 
5,24 

85,44 
35,04 

37,4 
13,2 

8,34 
2,06 

Végleges kivonás 
Egy t. termésre jutó 
kivonás 

47,6 
5,7 

13,42 
1,5 

50,4 
6,1 

24,2 
2,9 

6,28 
0,8 

 
A málna tápanyagigényes gyümölcsfaj. Tápanyagfelvétele az egész vegetációs ciklus 

alatt intenzív, de legjelentősebb a virágzás közepétől a szüret végéig. A málnaültetvények 
vegetatív és generatív teljesítménye között nagyon szoros az összefüggés, ezért nagy 
figyelmet kell fordítani az ültetvények optimális nitrogénellátottságára. Pótlásának fő 
időszaka a kora tavasz.  

A magasabb terméshozamokhoz kedvező káliumellátottságot is biztosítani kell. Bár a 
foszfor szintén alapvető jelentőségű tápelem, a nitrogénhez és a káliumhoz képest kisebb 
mennyiségű pótolása szükséges. A málna ugyanis viszonylag kis mennyiségű foszfort vesz ki 
a talajból. A gyökerek együtt élnek az arbuszkuláris mikorrhizával (AM), mely segíti a 
foszfor felvételét. A foszfor- és káliumtrágyázást október-novemberben végezzük.  

A málna a mikroelemek közül a magnézium, vas és a bór hiányára a leginkább 
érzékeny. A magnézium magnézium-szulfáttal, vagy permetezőtrágyázással pótolható. A vas 
és bór hiánytünetek permetezőtrágyázással szüntethetők meg. Termő ültetvényben 20-30 t/ha 
szervestrágya is kijuttatható ősszel, sekélyen a talajba dolgozva. 

A szederültetvények tápanyagellátásában a nitrogén a málnához hasonlóan központi 
helyet foglal el. A gyakorlati tapasztalatok szerint évente 50-100 kg N-hatóanyag biztosítja a 
kedvező ellátottságot, melyet kora tavasszal kell kijuttatni. 50-60 kg-ot egy alkalommal, ennél 
nagyobb mennyiséget megosztva: 2/3-át kora tavasszal, 1/3-át a virágzás végén. A foszfor- és 
káliumtrágyázásnál a málnánál leírtak követendők.  

A málna és a szeder a többi bogyósfajhoz hasonlóan klórérzékeny, ezért a 
tápanyagutánpótlás során kerüljük a klórtartalmú műtrágyák használatát. (6, 7, 8, 9) 
 
Öntözés 
 A málna intenzív termesztése csak öntözés mellett lehetséges. Vízigénye 
gyümölcskötődéstől a szüret befejezéséig a legnagyobb.  
 Nyári málnafajtáknál száraz tél és tavasz esetén szükség lehet a virágzás előtti 
öntözésre. Virágzáskor ne öntözzünk, mert növeli a botrítiszes fertőzés veszélyét. 

Öntözés szempontjából a június és a július hónapok a legkritikusabbak. Ekkor intenzív 
és folyamatos a gyümölcsök fejlődése és érése, valamint ez az időszak egybeesik az erőteljes  
sarjnövekedéssel is.  
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 A ritkítómetszést követően, szárazság esetén ismét szükség lehet 1-2 öntözésre a 
sarjak megfelelő növekedéséhez és a rügydifferenciálódáshoz. (6) 
 A kétszertermő fajtáknál öntözésre a sarjak megfelelő növekedéséhez száraz tél és 
tavasz után szintén szükség lehet. Kritikusak az aszályra hajlamos júliusi és augusztusi 
hónapok is. A nyár folyamán ugyanis folyamatosan zajlik a sarjak növekedése, a 
rügydifferenciálódás, valamint a virágzás és a termésérés. Száraz őszön a termések 
biztonságos kineveléséhez ismét öntözésre lehet szükség.  
  Bár a szeder mélyebbre hatoló gyökérzetének köszönhetően jobban elviseli az 
átmeneti szárazságot, mégis vízigényes gyümölcsfajnak tekinthető. A kétszertermő 
málnákhoz hasonlóan július-augusztus hónapban igényli az öntözést. Ekkor heti 25-30 mm-es 
vízadag kijuttatásával számolhatunk. (7) 

Málnaültetvényekben eddig a legelterjedtebb öntözési mód az esőztető öntözés. 
Alkalmanként 30-40 mm-es vízadagot juttatnak ki, főként az éjszakai órákban.  

Málna és szederültetvényekben jól alkalmazható a csepegtető öntözés is, melynél nő a 
vízfelhasználás hatékonysága, alkalmas tápoldatos öntözésre és nem növeli a gyümölcsök 
rothadásának veszélyét. A csepegtetőcsöveket lehetőség szerint ne helyezzük a talajra, mert az 
ápolási munkák során könnyen megsérülhetnek. Rögzítésük a támaszrendszer alsó huzaljára 
javasolt. (6, 7, 8, 9) 

 
A málna és a szeder legfontosabb betegségei, kártevői 

A málnán nagyon sokféle vírusos betegség fordulhat elő. E vírusok főként 
fonálféreggel vihetők át (arabis mozaik vírus (ArMV ); szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus 
(SLRSV); cseresznye levélsodródás vírus (CLRV)), de egyre jelentősebb a pollennel történő 
vírusok (málna bokros bokros törpülés (RBDV)) terjedése is. A fertőzött töveken csökken a 
termésmennyiség, romlik a gyümölcsminőség, nem megfelelő a sarjak növekedése és végül a 
tövek kipusztulnak. (9) A növények fejlődését jelentősen visszaveti a málna törpülése (Rubus 
stunt phytoplasma) is, mely nálunk szórványosan előforduló betegség. Mivel a vírusok és a 
fitoplazmák jelentős gazdasági kárt okoznak, ezért nagyon fontos az egészséges 
szaporítóanyag ültetése és a vektorok elleni védekezés. (6) 

A szaporítóanyagon jól látható a málna gyökerén, gyökérnyakán előforduló málna 
agrobaktériumos gyökérgolyvája (Agrobacterium tumefaciens). Szórványosan jelentkezhet a 
málna agrobaktériumos vesszőgolyvája (Agrobacterium rubi).  

A vesszőket károsítja  a málna elzínoés betegsége (Elsinoë veneta), a málna botrítiszes 
betegsége (Botrytis cinerea), a málna didimellás betegsége (Didymella applanata) és a málna 
leptoszfériás betegsége (Leptosphaeria coniothyrum). (14. és 15. ábrák) 

 

 
14. ábra. A málna didimellás betegsége (Didymella applanata)  
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(Forrás: Internet 2.) 
 

 

 
15. ábra. A málna elzínoés betegsége (Elsinoë veneta)  

(Forrás: Internet 2.) 
 
Napjainkban jelentős tőpusztulást okoz az ültetvényekben a gyökérpusztulásért felelős 

Phytophtora fragariae var. rubi gomba. Gyakori levélbetegség a málna mikoszferellás 
levélfoltossága (Mycosphaerella rubi), míg a málna lisztharmata (Sphaerotheca macularis) 
csak szórványosan fordul elő. A málnatermés jelentős, gyümölcsrothadásért felelős 
kórokozója a Botrytis cinerea. (16. ábra) 

 

 
 

16. ábra. A málna botrítiszes betegsége (Botrytis cinerea)  
(Forrás:Internet 3.) 

 
A rovarkártevők közül a cserebogarak (Melolonthidae) lárvái különösen nagy 

kártételre képesek a fiatal ültetvényekben. A málna-vesszőszúnyog (Resseliella theobaldi) 
lárvái által okozott sérüléseken hatolnak be a vesszőpusztulásért felelős kórokozók. A tavaszi 
időszakban a sarjak kéregrepedésére hajlamos fajták különösen érzékenyek a vesszőszúnyog 
kártételére.  

A hajtások hirtelen pusztulásáért felelősek a málna-karcsúdíszbogár (Agrilus 
aurichalceus) lárvái. A fakadó rügyeket és a fiatal leveleket károsítják a málna-sodrómoly 
(Notocelia udmanniana) lárvái. A kis málna-levéltetűt (Aphis idaei) levél- és hajtáskártétele 
mellett mint vírusvektor is jelentős. A bimbót, valamint a gyümölcsöt károsító kis 
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málnabogarat (Byturus tomentosus), valamint a szamóca-bimbólikasztót (Anthonomus rubi) 
kell még kiemelnünk. (6, 8) 
 A szeder hajtásait, vesszőit károsítja a szeder botrioszférás betegsége (Botryosphaeria 
obtusa), a szeder szeptociás betegsége (Septocyta ruborum) és a szeder leptoszfériás 
betegsége (Leptosphaeria coniothyrum). A még nem fásodott hajtásokon okoz gubacsokat a 
málna-gubacsszúnyog (Lasioptera rubi). 

Jelentős levélpusztulásért felelős a szeder mikroszferellás levélfoltossága 
(Mycosphaerella rubi). A szedren többféle rozsda is előfordul: szeder szár- és levélrozsdája 
(Kuehneola albida), szeder naracsrozsdája (Gymnoconia nitens), szeder feketerozsdája 
(Phragmidium rubi).  

Párás, esős időben a szederfajták gyümölcseit károsítja a Botrytis cinerea. Jelentős 
gyümölcskárt okoz a kis málnabogár (Byturus tomentosus) és a szederatka (Acalitus essigi) 
(17. ábra). A leveleket károsítja a nagy szeder-levéltetű (Nectarosiphon rubi) és a kis szeder-
levéltetű (Aphis ruborum). Homoktalajokon károsít a zöld cserebogár (Anomala vitis). (7, 9) 

 

 
17. ábra. Szederatka kártétele (Acalitus essigi)  

(Forrás: Internet 4.) 
 

A növényvédelmi program alapelvei 
 Málna- és szederültetvény létesítése során az optimális termőhely, a jól megválasztott 
művelési rendszer, táblabeosztás és fajta, valamint az egészséges szaporítóanyag nemcsak a 
termesztés sikerét befolyásolja, hanem a növényvédelmet is szolgálja.  

A szaporítóanyagnál ügyeljünk arra, hogy vírusmentes legyen. Az uralkodó szélirányt 
és a domborzati viszonyokat is figyelembe vett táblaelrendezésnél, valamint a szakszerűen 
ápolt támrendszeres művelési módoknál jó a növények légátjárhatósága. Ez kedvezőtlen 
feltételeket teremt a vesszőbetegségeknek, valamint a gyümölcsöket károsító botrítiszes 
betegségnek. A betegségeknek jól ellenálló fajtáknál a növényvédelmi kezelések száma 
csökkenthető.   
 Gondos talajműveléssel mérsékelhetjük a cserebogarak betelepedését és tojásaik 
lerakását. Optimális növénytáplálással és öntözéssel a növényállomány jó egészségi állapotú 
lesz, jobban ellenáll a kórokozók-kártevők károsításának. (6, 8) 

Málnaültetvényben az első növényvédelmi kezelésekre áprilisban kerül sor. A 
rügyfakadást követően jelennek meg a sodrómolyok lárvái. Az alkalmazott növényvédelmi 
kezelésnek hatásosnak kell lennie az ekkortájt megjelenő kis málna-levéltetű és málnamoly 
ellen is. 

Áprilisban és május elején, a termőhajtás- és sarjnövekedés időszakában kell 
védekezni a vesszőt és lombot károsító betegségek ellen. Május elején, bimbós állapotban 
kerül sor a málna-vesszőszúnyog, a kis málnabogár és a szamóca-bimbólikasztó elleni 
védekezésre. Az első sarjnemzedék eltávolításával a málna-vesszőszúnyog kártétele 
mérsékelhető. 
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  Különösen ügyelni kell a botrítiszes gyümölcsrothadás elleni védekezésre. Az elsőt 
10-20%-os virágzáskor (ál. május elején) kell végezni, a másodikat május végén. Csapadékos 
időjárás esetén június első felében ismételt kezelésre van szükség. 
 Szüret után a letermett vesszőket, sérült, gyenge hajtásokat el kell távolítani. E 
művelettel csökkentjük a vesszőpusztulásért felelős kórokozók és a málna-vesszőszúnyog 
okozta következő évi kártételt.  

A vessző- és lombbetegségek elleni védekezést augusztus és szeptember hónapokban 
tovább kell folytatni. (8) 

A szeder kora tavaszi metszésekor a felesleges, sérült és a beteg növényi részeket 
lemetszük. A málna-gubacsszúnyog lárvái által fertőzött vesszők eltávolításával és 
megsemmisítésével a kártevő ellen eredményesen védekezhetünk. 

Áprilisban és május elején a málnához hasonlóan a vessző- és lombbetegségek elleni 
növényvédelemre kerül sor. Május elejétől már megkezdhetjük a szederatka elleni védekezést 
is. Egyéb kártevők megjelenésekor (pl. levéltetvek, kis málnabogár) az ellenük történő 
védekezést hangoljuk össze a szederatka ellenivel. 

Virágzástól termésérésig kell védekezni a szeder botrítiszes gyümölcsrothadása ellen. 
Szüret után távolítjuk el a letermett vesszőket és még egy alkalommal növényvédőszeres 
kezelést alkalmazunk a vesszőt és a lombot károsító betegségek ellen. (9) 
 
Szüret, szüret utáni műveletek 

A málnavirágok a kúp alakú vacokjának felületén 80-200 db termő található, melyből 
80-100 megtermékenyülése szükséges a fajtára jellemző méretű, szabályos gyümölcs 
kifejlődéséhez. A gyümölcs kifejlődéséhez 30-35 napra van szükség. A legerőteljesebb 
növekedés az utolsó 10-15 napban történik, ekkor alakul ki a végleges gyümölcstömeg ~85%-
a. Ebben az időszakban a víz- és tápanyagellátás meghatározó jelentőségű. Egy-egy fajta érési 
időszaka 4-5 hét. Az érés menetét az időjárás jelentősen befolyásolja.  

A málnagyümölcs nem utóérő, a szüret időpontját a gyümölcsök színe alapján 
állapíthatjuk meg. A kedvező gyümölcsminőséget a hazai éghajlati adottságok mellett 1-3 
napig tartja meg. Friss fogyasztásra és mélyhűtésre ezért az érés kezdetén és végén 2-3, a fő 
érési időszakban 1-2 naponként kell szedni. Konzervipari célra 4-5 naponként elegendő 
szüretelni. Betakarításra legkedvezőbben a reggeli órák.  

Friss fogyasztásra és mélyhűtésre válogatva szedik a gyümölcsöket. (18. ábra)  A 
málnát három minőségi kategóriába sorolják: gurulós (fajtaazonos, egyöntetűen érett, ép, 
kemény, fénylő színű, száraz felületű); rekeszes (különböző érettségű, részterméskékre 
szétesett, egészséges gyümölcsök); hordós (előző kategóriákba nem sorolható, egészséges 
gyümölcs). (6, 8) 
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18. ábra. Málnaszüretnél használt szedőedények  

(Fotó: Kovács Szilvia) 
 
A málna érési idejének korábbra hozása érdekében Hollandiában, Belgiumban, 

Spanyolországban, Portugáliában jelentős ültetvényfelület létesült konténeres vízkultúrás  
hajtatásra. (19. ábra) A fajták hidegigénye 800 és 1400 óra között változik. Nemzetközi 
vizsgálatok alapján a 'Malling Exploit', a 'Polana' és a 'Tulameen' hidegigénye 750-800 óra, 
'Willamette' nagy hidegigényű (~1000 óra). Hazai vizsgálat alapján 'Fertődi aranyfürt' 564 
óra, a 'Fertődi zamatos' 730 óra hidegigényű. Alacsony hidegigényű, hajtatásra alkalmas: 
'Anita' (250 óra), 'Gina' (500 óra) ('M. Exploit' utódok); 'Marcy' (Ausztrália); 'Glen Clova' 
(Izrael). A nyugalmi állapot kémiai kezeléssel is felodható (pl. 'M. Exploit', 'Meeker', 'Delmes 
Schönemann'). (3)   

 
19. ábra. Málnahajtatás fóliasátorban (Forrás: Internet 5.) 

 
A málna kézi munkaigényének jelentős részét a szüret teszi ki. A szüreti teljesítmény 

jelentősen függ a termés mennyiségétől, érés ütemétől, gyümölcs méretétől és a szüretelőtől. 
(20. ábra) Az átlagos teljesítmény kis és közepes méretű fajtáknál 2-3 kg, nagy 
gyümölcsűeknél 3-5 kg/óra/fő.  
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20. ábra. Málna kézi szürete (Fotó: Papp János) 

 
A szüret nagy munkaerőigényének csökkentésére az USA-ban, Kanadában gépi 

betakarítást alkalmaznak. (21. ábra) Gépi betakarításra az elhúzódó érésmenetű, hosszú és 
sérülékeny termőhajtású fajták nem alkalmasak. A betakarítógépek sövényművelést, kis 
átmérőjű faoszlopos támaszrendszert és a vesszők egyetlen helyen történő kötözését igényli. 
A rovarkártevők és a botrítisz elleni védekezés rendkívül hangsúlyos. A géppel betakarított 
gyümölcs többnyire konzervipari feldolgozásra kerül. A hazai fajtaválasztékból a 'Fertődi 
kármin', a 'Fertődi zamatos' és a 'Willamette' alkalmas gépi betakarításra. 

 

  
21. ábra. Málna gépi betakarítása az USA-ban (Forrás:Internet 6.) 
 
A málnagyümölcs rendkívül romlékony. Friss értékesítéshez és hosszabb távra történő 

szállításhoz a szüret után 2 órán belül 2 oC hőmérsékletre hűtik elő, majd tovább csökkentik a 
hőmérsékletet 0 oC-ra. Szállításnál és a hűtőpultokon 0 oC hőmérsékleten és 85-95%-os 
páratartalmon tartják a gyümölcsöket. (6, 8) 



 408 

A nagy és szabályos alakú szedergyümölcs képződéséhez a virágok 100-150 
termőjéből legalább 75-nél többnek kell megtermékenyülni. A gyümölcs 40-60 nap alatt 
fejlődik ki. A fajták érési ideje 5-7 hét. A későn érő fajták gyümölcseinek beérése a csökkenő 
hőmérséklet és a rövidebb megvilágítás mellett nem biztosított. A késő őszi a gyümölcsök 
mérete és színeződése gyengébb. 

A szedési érettséget nem jelzi közvetlenül a fekete színeződés. A gyümölcsök 
színeződésük után 2-3 nap múlva szüretelhetők. Ekkor könnyen leválaszthatók a kocsányról, 
ízük harmonikus.  

Friss fogyasztásra és mélyhűtésre legértékesebb az. ún. gurulós gyümölcs. E 
minőséghez 2-3 naponként kell szüretelni, konzervipari célra 4-5 naponként. A szedés 
teljesítménye gurulós minőségnél 4-5 kg, konzerviparinál 6-10 kg/óra/fő. 

 Friss fogyasztásra szánt gyümölcsöt a málnagyümölcshöz hasonlóan előhűtik és hűtve 
tárolják. 

Az USA-ban széleskörűen alkalmazzák a gépi betakarítást. A hidas betakarítógépek 
hatékony működése érdekében eltávolítják az első sarjnemzedéket. A növényeket kettős 
huzalos támaszrendszeren nevelik, a termővesszőket spirálisan helyezik el. A gépi 
betakarításra alkalmas fajta gyümölcsei rugalmasan kemények, könnyen leválaszthatók, 
koncentráltabb érésűek, konzervipari célra alkalmasak. (7, 9) 

 
Ellenőrző kérdések: 

1. Ismertesse a málna és a szedertermesztés környezeti feltételeit! 
2. Milyen szempontokat vesz figyelembe a málna, ill. szeder termőhelyének elbírálása 

során? 
3. Ismertesse a nyári málnafajtáknál alkalmazott korszerű művelési rendszert?  
4. Ismertesse a kétszertermő málnafajtáknál alkalmazott korszerű művelési rendszert?  
5. Ismertesse a tüskementes szederfajtáknál alkalmazott korszerű művelési rendszereket?  
6. Milyen szempontok alapján választ málna és szeder ültetvényébe fajtákat? 
7. Milyen követelményeket támaszt a fajtával és a szaporítóanyaggal szemben?  
8. Elemezze a málnaültetvények ápolási munkáit a telepítés után és a termő években! 
9. Elemezze a szederültetvények ápolási munkáit a telepítés után és a termő években! 
10. Mi jellemzi málna- ill. szederültetvényeink talajművelését? 
11. Mely szempontokat vesz alapul málna ill. szederültetvényeink tápanyag-

utánpótlásának tervezése során? 
12. Öntözés szempontjából mely időpontok a legkritikusabban a málna ill. a szeder 

termesztése során? 
13. Melyek a málna legfontosabb betegségei, kártevői? 
14. Melyek a szeder legfontosabb betegségei, kártevői? 
15. Ismertesse a málna növényvédelmi programjának alapelveit! 
16. Ismertesse a szeder növényvédelmi programjának alapelveit! 
17. Jellemezze a málna és a szeder gyümölcsfejlődését, érését, szüretét és szüret utáni 

műveleteit! 
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3.8. A ribiszke termesztéstechnológiája 
 
Simon Gergely 
 
Piros ribiszke (Ribes sylvestre (Lam.) Mert. & W. Koch) és fekete ribiszke (Ribes nigrum L.) 
 
Tárgy: A ribiszkék ökológiai igényének és az optimális termőhely megválasztásának a 
bemutatása, a fontosabb művelési módok, művelési rendszerek ismertetése, valamint a 
korszerű ribiszketermesztés technológiájának az értékelése. 
 
Kulcsszavak: ribiszke, piros ribiszke, fekete ribiszke, termesztési cél, művelési rendszer, 
ribiszke sövény, gépi betakarítás 
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A.) A ribiszketermesztéssel kapcsolatos általános ismeretek 
A ribiszkék az északi félteke mérsékelt övének északabbi területein honosak, és egészen az 
Északi–sarkkör vidékéig termesztésben vannak. A nemzettség vad fajai megtalálhatók 
Európa, Ázsia és Amerika északi részein. Cserjehabitusú növények, az ültetvények 
élettartama átlagosan 12-15 év (1, 2) 
 
B.) A ribiszketermesztés gazdasági jelentősége 
Az árugyümölcs ültetvényekben a ribiszkéket, mint feldolgozóipari alapanyagot termesztik, 
azonban a házikerteknek is igen fontos gyümölcse (1, 2). A világon 2009-ben 634 ezer tonna 
ribiszkét állítottak elő (FAO, 2009). A világon megtermelt ribiszkének több mint 90%-át (621 
ezer tonna) Európában termelik. A termésmennyiségek alapján a ribiszkék üzemi 
termesztésében élenjáró országok: Oroszország (314 ezer tonna) Lengyelország (196 ezer 
tonna), Ukrajna (22 ezer tonna), Ausztria (19 ezer tonna), Dánia (12,6 ezer tonna), 
Németország (12 ezer tonna). 
 
A hazai ribiszketermesztés színvonala a nemzetközi élvonaltól lényegesen elmarad (Hiba! A 
hivatkozási forrás nem található.). Hazánkban a két ribiszkefajból együttesen mintegy 970 
ha-on folyik termesztés. Éves szinten mintegy 6-7 ezer tonna ribiszkét termelünk (56. 
táblázat). 
 

55. táblázat. Ribiszketermesztés hazai termésátlagai (t/ha) és a világszínvonal  
(Papp, 2011.) 

 Magyarországon Világszínvonal 
Piros ribiszke 3,0-4,0 20-25 
Fekete ribiszke 1,0-1,5 8-15 

 

56. táblázat. A ribiszkék magyarországi termésmennyisége és termőfelülete 
 az utóbbi 5 évben (FruitWeb, 2007; FAO, 2009) 

Év Termésmennyiség (t) Termőterület (ha) 
2005 12.097 4024 
2006 10.777 2200 
2007 5.191 2131 
2008 6.435 2186 
2009 7.268 2150 

 
A piros ribiszke tradicionális hazai termőtájai: Dunakanyar, Gyöngyös környéke, 

Nyugat-Dunántúl és a Duna-Tisza Köze (1.).  
A fekete ribiszke termesztése jóval szűkebb területre terjed ki, elsősorban Nógrád és a 

Zala megye. (5.) 
 
C.) A ribiszkék ökológiai igénye 
A két ribiszke faj ökológiai igénye között lényeges különbségek vannak. Ezt igazolja az is, 
hogy a relatív termésbiztonsági csoportosításban a piros ribiszke a kedvező csoportba tartozik, 
míg a fekete ribiszke a kockázatosba (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.). 
 

57. táblázat. A Magyarországon termesztett bogyós gyümölcsű fajok relatív 
termésbiztonság szerinti besorolása (Forrás: Papp, 2011) 
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Kedvező Kielégítő  Kockázatos 
Szamóca 
Piros ribiszke 
Fekete bodza 

Köszméte 
Málna 
Szeder 

Fekete ribiszke 

 
Megállapítható, hogy a két ribiszke faj közül a fekete ribiszke jóval igényesebb, mint a piros 
ribiszke, ezért a fekete ribiszke gazdaságos termesztése hazánkban limitált és csak néhány 
mikrokörzetben lehetséges. A piros ribiszke hazai termesztése sokkal könnyebb, és 
sikeresebben kivitelezhető. 
 
Hőmérséklet és fény 
Évi átlaghőmérséklet igényük 9 °C. A vegetációs időszakban 15 °C átlaghőmérsékletet 
igényelnek. A ribiszkék téli hidegigénye hazánkban kielégített. A piros ribiszke hidegtűrése 
minden fejlődési fázisában megfelel a kontinentális klímaviszonyok között előforduló 
szélsőségeknek. Egyedül a virágzáskori erős lehűlés idézhet elő fagykárt.  
A piros ribiszke kinyílt virágai fajtától függően -0,5 - -2°C-ot is elvisel károsodás nélkül (2.). 
A fekete ribiszke sokkal korábban fejezi be a mélynyugalmi időszakát, mint a piros ribiszke, 
ennek megfelelően a kényszernyugalmi fázisában a télvégi, kora tavaszi fluktuáló 
hőmérséklet súlyosabb fagykárokat okozhat, mint a piros ribiszke esetében. A fekete ribiszke 
fagytűrő képessége a fenológiai fázisok függvényében változik (4. táblázat). 
 

58. táblázat. A fekete ribiszke fagytűrése szempontjából kritikus hőmérsékleti értékek  
(Forrás: Porpáczy, 1999) 

Fenológiai fázis Hőmérsékleti értékek 
1. Mélynyugalom -30 - -35°C 
2. Kényszernyugalom -6 - -8°C 
3. Rügyfakadás -5 - -7°C 
4. Virágzásban 
 a) bimbós állapotban 
 b) nyílott virágok 

 
-3 - -5°C 
-0,5 - -2°C 

5. A kötődött gyümölcs fejlődésekor -2 - -3°C 
6. A tenyészidőszak befejezésekor -8 - -10°C 

 
A magyarországi körülmények a megvilágítás időtartalmát tekintve (1900-2100 óra) a 
ribiszkék számára megfelelők, hiszen az éves napsütéses óra igényük 1900 óra. Egyik ribiszke 
faj sem szereti az erős napsugárzásnak kitett, gyorsan felmelegedő, magas hőmérsékletű 
területeket. Az ilyen termőhelyeken korai lombhullással reagálnak a túl erős napsütésre, a 
légköri aszályra és a hő stresszre. A lankás domboldalak északnyugati, északkeleti lejtői, 
hegyvidékek lábai, erdők határvidéke megfelelőek a termesztéséhez. (1, 2, 5) 
 
 
 
Csapadék- és nedvességigénye 
A ribiszkék éves szinten 800 mm csapadékot igényelnek. A tenyészidőszak folyamán a 
ribiszkéknek két fokozottan vízigényes fejlődési fázisuk van: 

• a gyümölcsök zsendülésétől a termésérésig tart (június eleje és vége között),  
• a második a termőrügy differenciálódás időszaka (július vége és augusztus eleje 

között). 
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A piros ribiszke érzékeny a magas talajvízszintre (1 m-nél magasabb) és még a viszonylag 
rövidebb átmeneti vízborítás is a növények pusztulását okozhatja.  
A fekete ribiszke az átmeneti vízborítással szemben toleránsabb, de a tartósan 1m körüli 
talajvízszintű területek már alkalmatlanok a termesztésére (1.) 
 
Talajigény 
A ribiszkék középkötött, tápanyagokban és szerves anyagban gazdag, savanyú vagy semleges 
kémhatású talajokon termeszthetők sikerrel. A talaj mésztartalmával szemben a piros ribiszke 
toleránsabb. A ribiszkeültetvények számára optimális talajvizsgálati paramétereket a 5. 
táblázat tartalmazza. 
 

59. táblázat. A ribiszkeültetvények számára legkedvezőbb talajtani paraméterek 
(forrás: Porpáczy, 1999) 

Paraméter Piros ribiszke Fekete ribiszke 
A termőréteg vastagsága (cm) 60  60 
Humuszos réteg vastagsága (cm) 40 40 
Humusztartalom a forgatott rétegben (%) 2,0 2,2 
Talajvízszint mélysége (cm) 150 120 
Leiszapolható rész   -  KA 35-60 35-70 
Vízáteresztő képesség (mm/h) 250 200 
Pórustérfogat (%) 40-50 40-50 
Hasznos víztartalom  120 150 
pH vízben 6,2-7,6 6,2-7,6 
Oldható P2O5(ppm) 150 120 
Oldható K2O (ppm) 250 200 
A talaj CaCO3 tartalma (%) 3-8 3-8 

 
D.) Az optimális termőhely megválasztása a ribiszke számára 
Az alacsony hazai termésátlagok egyik fő oka - a fajtaválasztáson kívül - a helytelenül 
megválasztott termőhely. A ribiszke ültetvénynek a telepítést követően 12-15 évig ugyanazon 
a helyen kell maradnia, ezért kell nagy figyelmet fordítanunk az optimális adottságokkal 
rendelkező termőhely kiválasztására. 
A piros ribiszke számára az enyhe lejtésű nem erőteljesen felmelegedő domboldalak a 
legmegfelelőbbek. A talajjal szemben kevésbé igényes, de célszerű kerülni a magas 
mésztartalmú és magas talajvízszintű területeket. Fontos hogy a terület ne legyen pangó vizes, 
ezért is jók a domboldalak. (6, 7) 
A fekete ribiszke számára a viszonylag későn felmelegedő, kiegyenlített, nedves – párás 
klímájú keleti, észak-keleti kitettségű domboldalak a legmegfelelőbbek, így elkerülhető a 
fluktuáló tavaszi hőmérsékletek okozta fagykárok. Kerülni kell a fagyzugos, vagy a tavaszi 
fagyok által érintett területeket. A talaj tekintetében az enyhén savanyú – semleges 
kémhatású, középkötött vályog vagy agyagos vályog talajokat kedveli a leginkább. A talaj 
szerves anyag készletével szemben igényes, a megfelelő növekedés érdekében a jobb 
tápanyag-szolgáltató képességű talajokon termeszthető sikeresen. A magas talajvízszintű, 
pangó vizes területeket a piros ribiszkéhez hasonlóan kerülni kell. (6, 7) 
 
E.) A ribiszkék morfológiai leírása  
A ribiszkék a botanikában és a morfológiai leírásokban a bokor habitusú, vagy cserje 
növényekhez sorolhatók. A ribiszkék jellegzetes testfelépítését és hajtásrendszerét az 175. 
ábra mutatja be. 
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a: cserjetörzs; b: járulékos gyökérrendszer; c: tővesszők;  

d: kétéves termőgallyak; e: többéves termőgallyak. 

175. ábra. A ribiszkebokor hajtásrendszere  
(Forrás: Papp és Porpáczy, 1999) 

 
A termesztett fajtákat vegetatív szaporítási eljárásokkal leggyakrabban fás dugványozással 
szaporítják. Ennek köszönhető a jellegzetes járulékos gyökérrendszer. A ribiszkék 
gyökérrendszerének nagy része a talaj felső 20-40 cm-es rétegében helyezkedik el, amit a 
termesztéstechnológia (talajművelés, öntözés és tápanyag-utánpótlás) során feltétlenül szem 
előtt kell tartani. Közvetlenül a talajfelszíne alatt helyezkedik el a zömök cserjetörzs, melyből 
a fejlődnek a föld feletti hajtásrendszer kialakulását biztosító tővesszők. (6.) 
A tővesszők fajtától és kondíciótól függően 50-120 cm hosszúak. A tőhajtások mindkét 
ribiszkefaj esetében terméketlenek, tehát kifejlődésük évében nem kapunk rajtuk termést. A 
piros ribiszke esetében első év végére a tőhajtások megfásodnak. A második évben a 
tővesszőkön még nincs termés, hanem a tővesszők elágazódnak és rövid hajtásokkal rakódnak 
be. A tővesszők oldalelágazásain – nyársakon - differenciálódott virágrügyek (176. ábra) a 
harmadik évben hajtanak ki és hoznak termést a fürtvirágzatok. A fekete ribiszke esetében a 
tőhajtások első év végére megfásodnak, és megindul a levélhónalji rügyek differenciálódása. 
Második év tavaszán a tővesszőkön található vegyesrügyekből (177. ábra) hajtásokat kapunk, 
amelyeken kialakul a fürtvirágzat, és termést hoz. Tehát a fekete ribiszke esetében már a 
tőhajtások kialakulását követő második évben kapunk termést. 
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176. ábra. A piros ribiszke jellemző 
termőrészei (Forrás: Dénes, 2001) 

177. ábra A fekete ribiszke jellemző 
termőrészei (Forrás: Dénes, 2001) 

  
178. ábra. A tipikus piros ribiszke bokor 

habitusa (Forrás: Dénes, 2001) 
179. ábra. A tipikus fekete ribiszke bokor 

habitusa. (Forrás: Dénes, 2001) 

 

A fekete ribiszkék hosszabb termőrészeinek a megújuló képessége gyengébb, mint a piros 
ribiszke rövidebb termőrészeié. A piros ribiszke termőrészei hosszabb ideig őrzik meg a 
termő- és megújuló képességüket, mint a fekete ribiszke. A fekete ribiszkék általában erősebb 
növekedésűek, mint a piros ribiszkék (4. és 5. ábrák). A fekete ribiszkék vastagabb és 
törékenyebb ágrendszert nevelnek a piros ribiszkékhez viszonyítva. (6.) 
A ribiszkék egyszerű fürtvirágzattal rendelkeznek. A fürtök hossza és a rajtuk képződött 
virágok száma a fajták azonosítását lehetővé tevő bélyeg. A piros és fehér ribiszkék jellemző 
fürthosszúsága 3-15 cm (15-50 db virággal). A fekete ribiszkék fürtjei a pirosakéhoz képes 
általában rövidebbek, 3-9 cm hosszúak és 5-20 db virág található rajtuk. (15.). A fürtön belül 
a virágok nyílása nem azonos időben történik. Ennek megfelelően a bogyók mérete és érési 
ideje sem lesz teljesen azonos. A piros ribiszke esetében a bogyók a bokor különböző részein 
található fürtökben és a fürtökön belül is viszonylag egyszerre érnek. A hagyományos fekete 
ribiszkefajták esetében sem a bokron belül, sem a fürtön belül nem volt azonos a bogyók érési 
üteme, ez meghatározta a termés betakarítás módját is. (6.)  

A ribiszkék termése botanikailag álltermés. A bogyókban megtalálható magvak száma 
15-50 db. A bogyók tömegét a bennük található magvak száma határozza meg. A piros 
ribiszkék esetében a fürtönkénti bogyószám 8-20 db és az egyedi bogyótömeg 0,4-0,8 g. 
Fekete ribiszkénél a fürtönkénti bogyószám 4-15 db és az egyedi bogyótömeg 0,7-1 g. (5, 15) 
 
F.) Szaporítóanyag használata, ültetés kivitelezése 
A ribiszkét a korábbi faiskolai technológiában bujtással szaporították. A mai korszerű 
faiskolai termesztésben a ribiszkéket fás dugványozással szaporítják. A körülbelül 20 cm 
hosszúságú dugványokat (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.) szeptemberben és 
októberben dugványozzák. Néhány fajta (pl. ’Rondom’, ’Fertődi hosszúfürtű’) 
dugványozással nem kellő mértékben gyökeresedik. (7.) 
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180. ábra. A körülbelül 20 cm hosszúságú megvágott dugványok (Fotó: Papp János) 

 és a dugványiskola (Fotó: Sipos Béla Zoltán) 
 

A dugványiskolában a nevelés célja megfelelő gyökér- és hajtásrendszer kialakítása a 
dugványcsemeték részére. A telepítési anyag - a faiskolai nevelés időtartamától függően - egy 
vagy kétéves dugványcsemete (181. ábra). 
 

 

181. ábra. A faiskolai dugványnevelés folyamata. (Forrás: Porpáczy, 1999) 
 

     



 416 

182. ábra. A ribiszke egy- és kétéves dugványcsemetéje. (Fotó: Papp János) 
 

A ribiszke egyéves dugványcsemetéje rendszerint egy vesszővel rendelkezik, a kétéves 
csemetének 2-6 vesszővel és jól fejlett gyökérzete van (182. ábra). A telepítéskor az ültetési 
anyag megválasztásánál, ha lehetőség van rá, akkor inkább a kétéves csemetét érdemes 
választani, mert egy évvel korábban fordul termőre. (7.) 
Találkozhatunk törzses ribiszkékkel is (183. ábra), amelyet oltással a törzses bokor ribiszke 
művelési rendszerhez állítanak elő. Az alanyok ilyenkor ’Brecht’ vagy a ’Pallagi 2’ 
aranyribiszkék. A törzses ribiszkebokroknak csak a kiskerti termesztésben van szerepe. 
 

 

183. ábra. Törzses ribiszkebokor csemete kihajtása a telepítés után  
(Fotó: Papp János) 

 

A talaj előkészítése az ültetéshez. Az ültetés előtt a területet 35-40 cm-es mélységben, kell 
megforgatni (középmély szántás). A talaj kártevőkre és kórokozókra való tesztelését követően 
– az eredménytől függően – szükség lehet talajfertőtlenítésre. Tápanyagfeltöltést a 0-40 cm-es 
talajrétegben kell elvégezni. Az alaptrágyázás elvégzésekor feltétlenül figyelembe kell 
vennünk, hogy a ribiszkeültetvények 12-15 éves élettartammal rendelkező állókultúrák, és az 
ültetvény kondícióját, megújuló képességét, a várható termés mennyiségét az ültetvény 
tápanyagellátása határozza meg (7.). A feltöltő alaptrágyázáskor elérendő tápanyagszinteket 
az Hiba! A hivatkozási forrás nem található. tartalmazza. 
 
 
 

60. táblázat. A ribiszkék telepítésékor elérendő talaj tápanyag-ellátottsági szintek  
(Forrás: Papp, 1999) 

K2O (mg/100g) 
P2O5 

(mg/100g) 
homok homokos vályog, 

vályog, 
agyagos vályog 

agyag, 
nehéz agyag 

8-12 15 20 25 
 
Az ültetés ideje. A ribiszkék korai fakadása miatt Magyarországon az őszi telepítés az 
elterjedtebb és általában jobb eredést is ad. Még a késő őszi fagyok beállta előtt, fagymentes 
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napokban végzett telepítés is kedvezőbb, mint a tavaszi. Ekkor a tavaszi kihajtásig még 
elegendő idő áll rendelkezésre a kitermeléskor, vagy az ültetéskor megsérült gyökérszőrök és 
hajszálgyökerek regenerálódásához. A tavaszi ültetés idejére a növények a raktározott 
tápanyagokat elsősorban már a hajtások képzésére fordítják és a gyökerek fejlesztése ilyenkor 
már háttérbe szorul (7.). 
A helyes ültetés kivitelezése. A ribiszkék esetében kiemelkedő fontosságú a helyes ültetési 
mélység megválasztása. A ribiszkéket az ültetésnél legalább olyan mélyre kell ültetni, mint 
korábban a faiskolában voltak, sőt még kedvezőbb, ha a csemetét 2-3 cm-rel mélyebben 
ültetjük. Így az elágazások alsó 2-3 rügye a talaj felszíne alá kerül, és biztosított a 
megújulóképesség alapjául szolgáló nagyobb cserjetörzs kialakulása (184. ábra). 
 

 

184. ábra. A ribiszkék helyes, mély ültetése (Forrás: Porpáczy, 2004) 

 
Az ültetési mélység mellet az is fontos szempont, hogy a csemete gyökerei az ültetőgödörben 
egyenletesen helyezkedjenek el, és semmiképpen se hajoljanak visszafelé (185. ábra). (7.) 
 

 

185. ábra. A ribiszkecsemete helyes elhelyezése az ültetőgödörben 
 (Fotó: Papp János) 

 
Ültetéskor célszerű az eltelepített csemetéket enyhén felkupacolni. Kora tavasszal a 
rügyfakadás előtt a föld felszíne felett 1-3 rügyre kell visszavágni a vesszőket, ezzel 
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erőteljesebb fejlődés indukálható, és a jobb elágazódáson keresztül kedvezőbb a bokrosodás 
mértéke (186. ábra). 
 

 

186. ábra. Az elágazódás mértéke az ültetést követő év nyarára  
(Fotó: Sipos Béla Zoltán) 

 
G.) Fajtahasználat 
A ribiszkék esetében a piaci értéknél nagyobb mértékben érdemes figyelembe venni a fajták 
termesztési értékét. Csak így garantálható, hogy az adott ökológiai adottságok mellett 
hosszútávon és gazdaságosan fenntartható lesz az eltelepített ültetvény. 
A fajták megválasztásánál a termesztési érték után az egyes felhasználási célokra való 
alkalmasságot, a fajtatársítási igényt, az ökológiai alkalmazkodó képességet és az érési 
időszakot kell figyelembe venni. 
 
H.) Termesztési mód,művelési rendszer, művelési mód: 
A ribiszkék szabadföldi termesztése az elterjedt, de vannak példák a hajtatására is 
(Hollandia). Ez elenyésző jelentőségű, nagy mennyiségű, a friss piacot és feldolgozóipart 
ellátó árut csakis szabadföldről takarítanak be. 

Bokorművelés. A ribiszke hagyományos és legáltalánosabban elterjedt művelési 
módja a bokorforma (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.). A ribiszkék a természetes 
élőhelyeiken – erdős ligetes állományok szegély és aljnövényeként - bokor habitusra nőnek, 
leginkább csoportosan, csak ritkán fordulnak elő magukban álló egyedek. Erre alapozva 
alakult ki a ribiszke hagyományos művelésmódja a bokorforma. A szoliterként álló 
ribiszkebokroknál biztosított a cserjetörzsből történő megújulás, és a képződő új tővesszők 
körben egyenletesen képződnek. Az új tőhajtások a bokor középpontja körül mintegy 40 cm 
sugarú körben nőnek ki a cserjetörzsből. A bokor talaj feletti részei szétterülve árnyékolják a 
talajt, ezzel kedvezőbb fény és nedvességviszonyokat teremtenek a megújulásnak (5.). A 
bokorművelés jellemző hazánkban egész a ’70-es évekig az üzemi ültetvények jellemző 
művelésmódja volt, ma inkább már csak a házikertekben alkalmazzák. A ribiszke 
bokorművelésének jellemző méretparamétereit az Hiba! A hivatkozási forrás nem található. 
ismerteti. 
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187. ábra. Bokor művelésű fekete ribiszke bokor (Fotó: Papp János) 

 

61. táblázat. A bokorművelés jellemző paraméterei  
(Forrás: Papp és Simon, 2005 /8/) 

Bokor paraméter Mérete 
Legnagyobb bokorátmérő 100-160 cm 
Bokormagasság 120-180 cm 
Térállás:   
Fekete ribiszke Üzemi ültetvényben: 

3,0x1,5 m; 3x2 m 
Házikertben: 
2,5x1,5 m 

Piros ribiszke Üzemi ültetvényben: 
2,5x1 m 

Házikertben: 
2x1 m 

 

Sövényművelés. A sövényművelés a ribiszkénél már régóta ismert volt, azonban csak 
a betakarító gépek megjelenését követően vette át a vezető szerepet, mint az üzemi 
ribiszkeültetvények meghatározó művelésmódja. A sövényművelés lehetővé teszi a 
folyamatos működésű betakarítógépek – ribiszkekombájnok – alkalmazását. A folyamatos 
rázásnak köszönhetően a betakarítás hatásfoka kiemelkedő. A sövényművelés még a kézi 
betakarítás esetében is jobb kézimunka hasznosulást eredményezett, mint a bokorművelés. 
(6.) 
 

 

188. ábra. Sövény művelésű ribiszkeültetvény Lengyelországban 
(Fotó: Sipos Béla Zoltán) 

 

A ribiszke sövény kialakítása a törzses gyümölcsfajoknál ismert sövény művelési 
rendszerekhez képes lényegesen egyszerűbb, nem igényel magas szakmai ismereteket. A 
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sövény művelési forma nem más, mint a ribiszkeültetvény besűrítése, a szomszédos növények 
olyan távolságra történő telepítése a sorban, hogy egy összefüggő sövényfalat képezzenek 
(Hiba! A hivatkozási forrás nem található.). Ez az összefüggő sövényfal, amelyben a 
szomszédos bokorrészek egymást megtámasztják általában a telepítést követő harmadik évre 
már kialakul. A kialakult sövényfaj, kettős előnnyel jár: egyrészt a gépi betakarításnál a 
szomszédos bokorelemek megtámasztva egymást lehetővé teszik a gyümölcsök gépi szüretét; 
másrészt a kialakuló sövényfal a sorok alját árnyékolva nem engedi a talajt kiszáradni, 
kedvezőbb mikroklímát eredményez, akadályozza a sorok gyomosodását. Az önárnyékolás 
hatására a fejlettebb fürtök és bogyók a termőfelület külső részén, a termőgallyak vége felé 
fejlődnek, amely csökkenti a szüretkor bekövetkező termésveszteséget. Üzemi ültetvények 
tapasztalatait és az alkalmazott betakarítógépek méreteit figyelembe véve a fekete ribiszkénél 
3-3,2x0,7 m-es térállás javasolható, míg a piros ribiszke esetében 3-3,2x0,6 m-es.(6, 7) 

Törzses bokor (törzses fácska). A törzses bokor művelésmód elsősorban a 
kiskerttulajdonosok körében elterjedt. Hasonlóan a köszméte törzses bokrához, itt is az 
aranyribiszke (Ribes aureum) szolgál alanyként, melyből a 90-100 cm-es törzset is kinevelik. 
Mivel az aranyribiszke törzs nem képes a rajta kialakított bokor és teremések súlyát 
megtartani, könnyen elhajlik (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.), ezért támrendszer 
mellett célszerű nevelni. (7.) 
 

 

189. ábra. A törzses ribiszkebokrok törzse nem teherbíró, támrendszer nélkül  
a növény és a termés súlya alatt elhajlik (Fotó: Sipos Béla Zoltán) 

 

Házi kertekben erre a célra leggyakrabban szőlőkarót alkalmaznak. A kisebb ültetvényekben a 
köszméténél jól bevált, a bokor szintje felett 15-20 cm magasságban vezetett huzalhoz 
úgynevezett „nyakkendőkötéssel” felkötik és rögzítik a bokrot. Üzemi termesztésben nem 
alkalmazzák a törzses bokorművelést, mert a kialakítása a ribiszkék megújuló képességét 
kedvezőtlenül befolyásolja. A törzses bokor esetében a megújulást biztosító cserjetörzs az 
erős napsütésnek, és a szárító szelek hatásának kitett helyen található, ezért egyáltalán nem, 
vagy csökkent mértékben fejlődnek rajta rügyek, s így a bokor folyamatosan elöregszik, 
kondíciójában és termőképességében leromlik (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.), 
és végül kiszárad (6, 7). A telepítéskori térállás javaslat: 

• piros ribiszke: 2 x 0,6-0,8 m sor- és tőtávolság, 
• fekete ribiszke: 2,0-2,5 x 0,8 m sor- és tőtávolság. 
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190. ábra. Nem kellő megújuló képességgel rendelkező törzses ribiszkebokor  
(Fotó: Papp János) 

 
Termő ribiszkeültetvények termesztéstechnológiája 
I.)Termőfelület- és termésszabályozás 
Alakító metszés során fő feladat az elágaztatás révén a termőfelület és a bokor gyors 
kialakítása. Ez az időszak a telepítést követő 3-4 évre tehető, amelynek végére kialakul a 
ribiszkebokor jellemző szerkezete és innentől már a termőkori ritkító metszés végezhető. Az 
alakító metszés során a két ribiszkefaj növekedése és termőrészképzése közötti különbségek 
kevésbé befolyásolják a metszési beavatkozásokat. 
A termő ribiszkebokrok a cserjetörzsből kiindulva rendszeresen megújulnak. A telepítés 
követő 3-4. évtől termőkori fenntartó metszésként már csak ritkító metszést végeznek. A 
ribiszkék kora tavasszal fakadnak, és ezt megelőzően kell elvégezni a ritkító metszést. A 
ritkító metszés legkorábban a szüret után kezdhető meg, de a jobb áttekinthetőség miatt 
megvárják a lombhullást. Fagymentes időszakban akár télen is metszhetők a ribiszkék (8.). A 
két ribiszkefaj növekedési és termőrészképzési folyamataiban mutatkozó különbségek a 
termőkori ritkító metszésüket befolyásolják: 
A két ribiszkefaj hajtásrendszere közötti különbségek, korábban a morfológiai leírás 
fejezetben bemutatásra kerültek. Az ott bemutatott különbségeknek köszönhetően a két 
ribiszkefaj termőkori metszése eltér. A piros ribiszke négy és öt éves bokorrészei is 
viszonylag jól teremnek, ezért akár ezek is meghagyhatók a ritkító metszésnél, csak az ennél 
idősebbeket kell eltávolítani. A fekete ribiszke harmadik és negyedik éves termőgallyai a 
legtermékenyebbek, ezért az ennél idősebbeket kell eltávolítani. Egy ribiszkebokor föld feletti 
hajtásrendszere 12-20 különböző korú bokorelemekből áll, a ritkító metszéssel ezek 
egyenletes rotációját kell biztosítani. A ritkító metszések alkalmával meghagyandó 
bokorrészek korát és számát a Hiba! A hivatkozási forrás nem található. ismerteti. 
 

62. táblázat. A ribiszkebokrok ritkító metszésekor meghagyandó bokorrészek  
kora és száma (Forrás: Papp, 1990, 1997) 

Bokorrész kora Darabszám 
1 éves 
2 éves 
3 éves 
4 éves 
5 éves (piros ribiszke) 

3-4 db 
3-4 db 
3-4 db 
3-4 db 
3-4 db 

összesen 12-16 (20) db 
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Az üzemi ültetvények ritkító metszésének elvei a gépi betakarításhoz igazodnak (8.): 

• a 45° alatt elhelyezkedő bokorrészeket tőből el kell eltávolítani, 
• a sérült, beteg részek eltávolítása, 
• az egymásba hajló (szomszéd bokorból) ágrészek eltávolítása 
• a letermett részek eltávolítása 

 fekete ribiszkénél: a 4 éves letermett termőág 
 piros ribiszkénél a 4-5 éves letermett termőág 

• a letermett és a levágott részek helyett újabb 3-4 egyéves vesszőt hagyunk meg. 
 
A letermett bokorelemek közvetlenül a talajfelszínénél csonk meghagyása nélkül távolíthatók 
el. Ha az eltávolítandó letermett termőgally alapjánál egy fiatalabb, és termőrügyekkel, 
termőrészekkel jól berakódott termőgally található, akkor ezt meghagyva, erre visszametszve 
is elvégezhető a ritkító metszés. (6.) 
 
J.) Talajművelés, tápanyag-ellátás, öntözés 
Talajművelés. A ribiszkék talajművelésével kapcsolatban az elsődleges szempont, hogy igen 
sekélyen helyezkednek el a gyökereik, ennek megfelelően kell megválasztani a művelési 
mélységet. A bokrot körülvevő mintegy 50 cm-es sugarú körben a gyökérzetet csak 5 cm-es 
földréteg fedi. A telepítést követő 3-4. évre a bokrok gyökerei már a sorközök alatt is 
megtalálhatók. (7.). 

A fiatal ribiszketelepítésekben a talajművelés kulcsfontosságú a megfelelő eredés és a 
későbbi jó kondíció biztosítására. Ilyen kor a talajművelésnek kettős feladata van, egyrészt 
szárazabb körülmények között a talaj vízkészletének a megóvása, másrész a víz- és tápanyag 
konkurenciát jelentő gyomosodás megszűntetése. Fiatal ültetvényekben 10-15 cm-es 
hajtáshosszúságnál esős borús időjárás mellett célszerű elvégezni a telepítéskori csirkézés 
lebontását. Tavasszal ugyancsak fontos a hóolvadást követően megkérgesedett talaj fellazítása 
és a kelő gyomok eltávolítása, mely célra kiválóan alkalmas eszköz a kultivátor. A vegetációs 
időszakban a talajállapotától és a gyomosodás mértékétől függően két-három hetente rotációs 
kapálásra, vagy kultivátorozásra van szükség a sorközökben. A sorokban csak sekély 
mélységben végzett 4-6 alkalommal végzett kézi kapálás javasolt. (6, 7) 

Termő ribiszkeültetvényekben a mechanikai talajművelés (2-3 alkalommal végzett 
kapálás) és a vegyszeres gyomirtás kombinációja terjedt el a gyakorlatban. A bogyós 
gyümölcsfajok közül a ribiszkék érzékenyebbek legkevésbé a gyomirtószerekre, bár még 
mindig jobban, mint a gyümölcsfák. A sorok alját, a szüretet megelőző időszakban kapálással 
célszerű gyommentesíteni, mert ilyenkor a gyomirtószerek már kisebb hatásfokkal 
alkalmazhatók. Súlyos hiba, ha a kapálások alkalmával a cserjetörzsek kitakarásra kerülnek, 
mert ez erőteljesen ronthatja a bokrok megújuló képességét. A kötöttebb talajú 
ültetvényekben a sorközök talaját 2-3 évenként 30-40 cm mélységben ajánlott talajlazítózni, 
mellyel a talajtömörödés káros hatásai előzhetők meg. A termő ribiszkeültetvények 
talajművelésénél fontos szempont a gépi betakarítást akadályozó bakhátképződés elkerülése, 
valamint tarackoló és futó, kúszó gyomoktól (pl. apró szulák, aranka) mentesen tartani az 
állományt. 

Csak házikerti és kisüzemi körülmények között alkalmazzák a ribiszkesorok takarását, 
melyre érett és komposztált szerves trágyát, fakérget, szalmát, faforgácsot vagy fekete fóliát 
használnak fel. A talajtakarás kedvező hatást gyakorol a talaj vízháztartására és élénkíti a 
talajéletet. (6., 7.) 
 
Tápanyagellátás. A ribiszkeültetvények hosszú távú, jó termőképessége a talaj tápanyag-
szolgáltató képességegétől függ. A két ribiszkefaj talaj- és tápanyagigényében eltér, melyet a 
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tápanyag-ellátásnál feltétlenül figyelembe kell venni. A piros ribiszke kálium igényesebb, míg 
a fekete ribiszke erősebb növekedése és nagyobb levelei miatt fokozott nitrogén igénnyel 
rendelkezik. Ha a feltöltő trágyázáskor nagyadagú szervestrágya is kijuttatásra került a 
telepítés előtti talaj-előkészítés alkalmával, akkor a telepítést követő 3-4 évben (a termőre 
fordulásig) minimális a ribiszkeültetvények trágyaszükséglete. Nitrogéntrágyázásra ilyenkor 
csak a harmadik, foszfor- és káliumtrágyázásra a negyedik évben van először szükség. A 
többi gyümölcskultúrához hasonlóan a ribiszkeültetvények trágyaadaginak a megválasztását 
is talajvizsgálati- és levélanalízis eredményekre kell alapozni. A talajvizsgálatot háromévente 
célszerű elvégeztetni, míg a levélanalízist a tővesszők középső harmadából a szüreti 
időszakba begyűjtött leveleken évente, esetleg kétévente. (6., 7.) A ribiszkelevelek kedvező 
makroelem-tartalmát a 9 táblázat mutatja be. 
 

63. táblázat. A ribiszkelevelek kedvező makroelem-tartalma  
szárazanyag %-ban  (Forrás: Papp, 1990, 1997; Porpáczy, 2004) 

Tápelem 
Gyümölcsfaj 

N P K Ca Mg 
N/K 

arány 
Fekete ribiszke 2.6-3.0 0.25-0.30 1.5-1.7 1.5-2.5 0.25-0.30 1.7-2.0 
Piros ribiszke 2.4-2.7 0.2-0.3 2.0-2.6 1.5-2.0 0.3-0.4 1.0-1.2 

 
A levelek tápanyagtartalma mellet a fenntartó trágyázásnál elérendő termésmennyiségeket is 
figyelembe kell venni (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.). 
 

64. táblázat. A ribiszkeültetvények fenntartó trágyázásához javasolt  
tápanyag-mennyiségek kedvező talaj- és levél- tápanyag-ellátottság esetén 

(Forrás: Papp, 1990, 1999; Porpáczy, 2004) 

Terméshozam t/ha N  
(kg/ha) 

P2O5 

(kg/ha) 
K2O 

(kg/ha) 
Fekete ribiszke 

<4.0 50-70 30 80 
4.0-8.0 70-90 30-40 80-120 

8.0< 90-150 40-80 120-160 
Piros ribiszke 

<5.0 40-60 30 80-100 
5.0-10.0 60-80 30-50 100-160 

10.0< 80-120 50-80 160-200 
 
Nitrogénellátásnál érvényesíthető az a szabály, hogyha a kijuttatandó N-hatóanyag 
mennyisége meghaladja a hektáronkénti 50 kg körüli mennyiséget, akkor azt megosztva, két 
részletben célszerű kijuttatni. 30-50%-át augusztus második felében, szeptemberben és a 
maradékot kora tavasszal, márciusban szórjuk ki és munkáljuk sekélyen a talajba. A ribiszkék 
a virágzás végétől a termésérésig jól hasznosítják a lombtrágya formájában kijuttatott 
nitrogént is, mely célra elsősorban a karbamid alapú lombtrágyák használhatók. (6, 7) 
A fenntartó trágyázás keretében a foszfor- és káliumtrágyákat október-november időszakában 
célszerű kiszórni. Középkötött talajokban a foszfor és a kálium lassabban éri el a gyökérzónát, 
ezért ezeken a talajokon célszerű 2-3 éves trágyaadagot összevonva kijuttatni. Mindkét 
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ribiszkefaj klórérzékeny, a nagyobb klórtartalmú káliumtrágyák (kálium-klorid) lombhullást 
okozhatnak, ezért inkább kálium-szulfát kijuttatása javasolható. 
Magasabb mésztartalmú talajokon vasklorózis léphet fel, amely megszüntetésére a vaskelát 
tartalmú lombtrágyák kipermetezése, vagy vaskelátok talajba juttatása jelenthet megoldást. (6, 
7) 
 
Öntözés. Az alacsony hazai ribiszke termésátlagok egyik oka, hogy a legtöbb esetben a hazai 
ribiszkeültetvények nem rendezkedtek be az öntözésre. Ahogy a két ribiszkefaj talaj- és 
tápanyagigénye egymástól eltér, úgy a vízigényükben is különbség mutatkozik. A fekete 
ribiszke magasabb víz- és levegő páratartalom igénnyel rendelkezik, mint a piros. A piros 
ribiszke a közepes vízigényű gyümölcsfajok közé tartozik, ezért viszonylagosan jobb 
klímaadaptációs képessége révén jobban tűri a szárazságot és az alacsonyabb páratartalmat. 
A ribiszkék két vízigényesebb fejlődési szakasszal rendelkeznek. Az első szakasz a bogyók 
intenzív növekedésének, magvak kialakulásának és a bogyók zsendülésének az időszaka, 
amely hazai körülmények között május végétől, június végéig tart. A két vízigényes szakasz 
közül ez a nagyobb jelentőségű. A második szakasz a júliusi – augusztusi csapadékszegény 
időszak, amikor a következő évi termőrügyek differenciálódása történik. (5, 6) 
A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a piros ribiszkét 1-2 alkalommal mintegy 30-40 
mm-es vízadaggal kell öntözni, míg a fekete ribiszke ugyanilyen adaggal, 3-4 alkalommal 
igényel öntözést. (5, 6, 9, 10) 
Az öntözési módok közül leggyakrabban a mobil vezetékes esőztető öntözést alkalmazzák, 
amely vízpótlásra és a levegő páratartalmának növelésére is alkalmas. A fix vezetékes 
víztakarékos öntözési rendszerek (csepegtető, szivárogtató) a gépi betakarítású ribiszke 
ültetvényekben egyrészt a betakarítást, másrészt a metszést akadályozzák (5, 6). Csepegtető 
csöveket a házi kertben alkalmazhatjuk, itt a kézi kapálások alkalmával óvatosan kell eljárni, 
nehogy megsérüljenek, vagy a kapálás idejére arrébb húzhatók. A csepegtetőcsövek közül 
azok ajánlhatók, amelyek 50- 70 cm-es csepegtetőtest osztásközzel rendelkeznek (10.). 
 
K.) Növényvédelem szempontjából jelentős kártevők és kórokozók 
Betegségek (11.): 

Vírusok: 
• ribiszke levélér sárgulása (kórok.: gooseberry vein banding virus), 
• ribiszke atavizmusa (kórok.: black currant reversion nepovirus). 
Gombák: 
• ribiszke drepanopezizás levélfoltossága (kórok.: Drepanopeziza ribis f. sp. rubi, D. 

ribis f. sp. nigri), 
• ribiszke mikoszferellás levélfoltossága (kórok.: Mycosphaerella ribis), 
• ribiszkerozsda (kórok.: Cronartium ribicola), 
• ribiszke amerikai lisztharmata (kórok.: Sphaerotheca mors uvae), 
• ribiszke európai lisztharmata (kórok.: Microsphaera grossulariae), 
•  

Kártevők (11.): 
• kaliforniai pajzstetű (Quadraspidiotus perniciosus), 
• üvegszárnyú ribiszkelepke (Synanthedon tipuliformis), 
• levélpirositó ribiszke-levéltetű (Chryptomyzus ribis), 
• ribiszke-gubacsatka (Cecidophyes ribis), 
• ribiszke-levélszúnyog (Dasyneura tetensi), 
• ribiszke-levéldarázs (Pristiphora pallipes) és a köszméte-levéldarázs (Nematus 

ribesii). 
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L.) Betakarítás, manipulálás, értékesítés: 
A piros ribiszkék érése június második felében kezdődik és július végéig tart. A fekete 
ribiszke érése június közepén kezdődik és július első dekádjáig tart. Egyes években hűvösebb 
nyarakon az érés elhúzódhat, a nagy meleg és szárazság viszont gyorsítja az érést. Az érettség 
jelzője a ribiszkefajtára jellemző szín, méret, alak és rugalmas tapintásúakká válnak. A 
ribiszkék az egyszerre érő gyümölcsök csoportjába tartoznak ennek megfelelően egy 
menetben, egyszerre géppel is betakaríthatók. Gyümölcseik nem utóérők, tehát a 
felhasználástól függő érettségi állapotban takaríthatók be és azt követően, csak rövidebb 
átmeneti tárolásra alkalmasak.  
A ribiszke kézi betakarítása alacsonyabb hatékonyságú, ennek megfelelően nagyobb 
szedőlétszámot igénylő munkafolyamat. Horváth (12.) számításai alapján 1 ha betakarítását (4 
t/ha fekete ribiszke, 10 t/ha piros ribiszke termésátlag mellett) egy szedőmunkás 125, illetve 
156 munkanap alatt tudná elvégezni. A szüret időtartama az időjárástól és fajtától függően a 
fekete ribiszkénél 5-7 nap, a piros ribiszkénél pedig 9-11 nap, ezért 1 ha fekete ribiszke 
betakarításához 21, ugyanennyi piros ribiszkéhez pedig 16 fő folyamatos, 8 órás munkája 
szükséges. A kézi szedésre a hosszabb fürtkocsánnyal rendelkező, és így könnyebben 
megfogható és leszakítható fürtű fajták alkalmasak. Az óránkénti átlagos szedési teljesítmény 
piros ribiszkénél 8-12 kg, míg a fekete ribiszkénél 4-6 kg. 
A nagymennyiségű árutermelő ültetvények létrejöttét a nagyteljesítményű önjáró ribiszke 
betakarítógépek kifejlesztése tette lehetővé. Az első ilyen ribiszkekombájnt az 1960-as évek 
végére Angliában fejlesztették ki. A mai ribiszke betakarítógépek hidas rendszerűek, állandó 
0,9-1,3 km/h haladási sebességgel rendelkeznek, a rázóhengereken a gumiborítású verőpálcák 
találhatók V-alakban állnak. Hazánkban a Pattenden cég Bushmaster MK-6 és Challenger 
gépe, valamint a Jonas betakarító géptípusok ismertek (7.). A hazai gyakorlatban a finn Jonas 
cég mozgékonyabb, különböző méretű és felszereltségű önjáró ribiszkekombájnjai terjedtek el 
(Hiba! A hivatkozási forrás nem található.). 
Ezek közös jellemzője (7.): 

� önjáró kialakításúak, 
� járó- és vázszerkezetükkel a növény termőfelületét áthidalva közrefogják, 
� a növényzetet a sor hossztengelyében kettéválasztják, 
� a növényt jobb és bal oldali terelőpályán továbbítják a gyümölcsleválasztókhoz, 
� a gyümölcsleválasztók pálcákból összeállított hengerek, amelyek rezgő mozgással 

távolítják el a bogyókat a kocsányokról, 
� a rezgő mozgást forgó tömegek gerjesztik, 
� a lerázott bogyókat szállítószalagok továbbítják a gyümölcsrekeszekbe vagy 

konténerekbe, 
� a tisztítást – a levelek, ág és gallydarabok eltávolítását - szívó rendszerű ventillátorok 

végzik. 
 
Száraz időben 24 órás műszakot is képesek a ribiszke betakarítógépek teljesíteni. A korábban 
említett sebesség-tartománnyal kalkulálva a gépek teljesítménye 0.22-0.30 ha/h. Így a gépek 
évi szedési teljesítménye három hetes betakarítási idényt figyelembe véve mintegy 100 ha-ra 
tehető (17. ábra). 
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191. ábra. Kisebb kapacitású, egyszerűbb kivitelű Jonas ribiszke betakarítógép  
(Fotó: Simon Gergely) 

 
Az újabb Jonas típusok (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.) esetén az alapgép metsző 
és permetező adapterekkel (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.) is kiegészíthető ennek 
megfelelően nem csak a betakarítás gépesíthető, hanem a ribiszketermesztés csaknem teljes 
folyamata. 
 

 
192. ábra. Újabb nagy kapacitású Jonas ribiszkekombájnok (Forrás: www.jonas.com) 

 

 

193. ábra. Az újabb Jonas típusokhoz kapcsolható metsző adapter  
és a permetező adapter vázlata (Forrás: www.jonas.com) 

 
A ribiszkekombájnok fejlesztésében ma Lengyelország is meghatározó jelentőséggel bír, ahol 
a Jonas típusokhoz hasonló nagyobb méretű önjáró Victor géptípust és a kisebb, egyszerre 
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csak egy fél sort betakarító, vontatott kivitelű Joanna típust fejlesztették ki (Hiba! A 
hivatkozási forrás nem található.). 
 

 

194. ábra. . Lengyel fejlesztésű ribiszke betakarítógépek:  
önjáró Victor (Fotó: Sipos Béla Zoltán) és a vontatott Joanna (Fotó: Simon Gergely) 

 
A gépi betakarítás nem minden ültetvényben valósítható meg, a gépi betakarítás feltétele az 
alábbiakban foglalható össze (7.): 

• legalább 4t/ha termésátlag, 
• sövényszerű művelési rendszer 3-3,5 x 0,6-0,8m, 
• megfelelő habitusú bokor – fajtatulajdonság, 
• viszonylag egyszerre érés – fajtatulajdonság, 
• fajtatársítás – érési szezon megnyújtása, 
• bakhátmentes talajfelszín, 
• megfelelő metszés, 45° alá hajló elemek ne legyenek a sövényben, 
• hiány nélküli összefüggő sövényfal, 
• gyommentes legyen (pl. apró szulák), 
• megfelelő sorhosszúság (200-300m), 
• megfelelő sorvégi forduló (6-8 m). 

 
A nem megfelelő együttéréssel rendelkező fajták esetében vegyszeres érésszabályozás 
szükséges, s így a bogyók könnyen leválnak, és egyszerre rázhatóvá válik az állomány. A 
leggyakrabban felhasznált vegyszerek: Ethrel, a Roll Fruct, a Maturit és a Flordimex, 
amelyeket 240, illetve 480 ppm-es töménységben 3-4 nappal a tervezett betakarítás előtt kell a 
növényre kipermetezni (14.) 
 
A felkészülést segítő önellenőrző kérdések: 
1. Sorolja fel a világ legjelentősebb ribiszketermesztő országai, az éves ribiszke 

termésmennyiségük megjelölésével! 
2. Értékelje a hazai ribiszketermesztés színvonalát! 
3. Milyen különbségek vannak a két ribiszkefaj között? 
4. Ismertesse a piros ribiszke telepítése számára alkalmas termőhely jellemző ökológiai 

adottságait! 
5. Ismertesse a fekte ribiszke telepítése számára alkalmas termőhely jellemző ökológiai 

adottságait! 
6. Hogyan szaporítják a ribiszkéket, és milyen ültetési anyagokat alkalmazhat az ültetvények 

telepítésekor? 



 428 

7. Mikor ültethető a ribiszke csemete, és hogyan járunk el helyesen az ültetés 
kivitelezésekor? 

8. Ismertesse a ribiszkék bokorművelésének jellemző paramétereit! 
9. Ismertesse a ribiszkék sövényművelésének jellemző paramétereit! 
10. Ismertesse a ribiszkék törzses bokor művelésének jellemző paramétereit! 
11. Ismertesse a ribiszke ültetvények talajművelését! 
12. Milyen különbségek vannak a két ribiszke faj fenntartó metszésében? 
13. Melyek a ribiszkék gépi betakarításának feltételei? 
 
Felhasznált irodalmak: 
(1.) Porpáczy A. 1999. Ribiszketermesztés. In. Papp J., Porpáczy A. /szerk./ Szeder, ribiszke, 

köszméte, különleges gyümölcsök – Bogyósgyümölcsűek II. Mezőgazda Kiadó, 
Budapest.p. 50-136. 

(2.) Kovács Sz. 2009. Ribiszke. In. Tóth M. /szerk./ Gyümölcsfaj- és fajtaértékelés. Egyetemi 
jegyzet. Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar, Budapest. p. 211-224. 

(3.) Papp J. 2010. A bogyósgyümölcsűek termesztésének nemzetközi helyzete, 
fajtahasználata c. egyetemi előadás anyaga. 

(4.) Papp J. 2011. A bogyósgyümölcsűek termesztéstechnológiájának alapjai. c. egyetemi 
előadás anyaga. 

(5.) Papp J. 1997. Ribiszke. In. Soltész M. /szerk./ Integrált gyümölcstermesztés. Mezőgazda 
Kiadó, Budapest. p. 716-739. 

(6.) Papp J. 1990. Ribiszketermesztés. In. Gyuró F. /szerk./ Gyümölcstermesztés. 
Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. p. 503-519. 

(7.) Porpáczy A. 2004. Ribiszke. In. Papp J. /szerk./ Gyümölcsök termesztése. Mezőgazda 
Kiadó, Budapest.p. 50-136. 

(8.) Papp J., Simon G. 2005. Ribiszke termesztéstechnológiája. c. egyetemi tantermi 
gyakorlat digitális anyaga. 

(9.) Nyújtó S. 2000a. Piros ribiszke – Öntözés. In. Géczy L. /szerk./ A köszméte, a ribiszke és 
a josta termesztése. Mezőgazdasági Statisztikai Kiadó, Budapest. p. 131-133. 

(10.) Nyújtó S. 2000b. Fekete ribiszke – Öntözés. In. Géczy L. /szerk./ A köszméte, a ribiszke 
és a josta termesztése. Mezőgazdasági Statisztikai Kiadó, Budapest. p. 166-170. 

(11.) Glits M., Pénzes B. 2004. Ribiszke – Növényvédelem. In. Papp J. /szerk./ Gyümölcsök 
termesztése. Mezőgazda Kiadó, Budapest. p. 50-136. 

(12.) Horváth E. 1987. A ribiszke gépi betakarítása. In. Porpáczy et. al. (szerk.): Ribiszke, 
áfonya, bodza, fekete berkenye. Mezőgazdasági Kiadó. Bp. 

(13.) Horváth E. 1985. A bogyósbetakarítók gyümölcsleválasztójának mechanikai elemzése. 
Akadémiai Kiadó, Budapest. p.75. 

(14.) Zatykó J., Simin I. 1974. Az ethrell hatása a ribiszke bogyóleválasztó réteg 
kialakulására Gyümölcstermesztés. 1:18-27. 

(15.) Dénes F. 2001. Ribiszke. In. G. Tóth M. /szerk./ Gyümölcsészet. Primom Sz-Sz-B 
Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Vállalkozói Központ, Nyíregyháza. p. 377-400. 

 
Ajánlott irodalom: 
1. Papp J., Porpáczy A. /szerk./ 1999. Szeder, ribiszke, köszméte, különleges gyümölcsök – 

Bogyósgyümölcsűek II. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 
2. Gyuró F. /szerk./ 1990. Gyümölcstermesztés. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 
3. Soltész M. /szerk./ 1997. Integrált gyümölcstermesztés. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 
4. Géczy L. /szerk./ A köszméte, a ribiszke és a josta termesztése. Mezőgazdasági Statisztikai 

Kiadó, Budapest. 
5. Papp J. /szerk./ 2004. Gyümölcsök termesztése. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 
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3.9. Dió termesztési technológiája  
 
Bujdosó Géza 
 
Tárgy: A tanelem célja, hogy bemutassuk a dió termesztési technológiáját és a termesztési 
technológiához kapcsolódó alapvető áruvá készítési technológiát. 
 
Kulcsszavak: dió, művelési rendszer, ápolási munkák, betakarítás, áruvá készítés 
 
Ökológiai igények 
 
 A dió (Juglans regia L.) a melegigényes gyümölcsfajok közé tartozik, hazánk 
termesztésének északi határán helyezkedik el. Nagy lehetőség a magyar diótermesztés 
számára, hogy hazánk területén is megtalálható a kárpáti rassz, melynek genotípusai igen jól 
alkalmazkodtak a magyar ökológiai tényezőkhöz.  

A kárpáti rasszból származó diófajok kiváló tél- és fagytűrő-képességgel 
rendelkeznek. A téli (-25) – (-28) °C-os alacsony hőmérsékletet is kiválóan elviselik. Dió 
esetében ritkán fordulnak elő téli, a fás részeket károsító fagykárok. A fás részeket károsító 
fagy esetén nagy valószínűséggel a gyümölcsfák nem megfelelő kondíciójában illetve a 
hirtelen jött téli lehűlésben kell keresni a fagykár okait.  

A tavaszi hőmérséklet azonban kritikus a dió számára. A termőrügyekből először 
hajtás fejlődik és a hajtás csúcsán jelentik meg a nővirág. Fakadás időszakában előforduló 
fagy esetén először a termőrügyekből kifejlődő hajtások fagynak el, ezért nem tudnak 
megjelenni csúcsi részükön a nővirágok, vagyis nem alakul ki rajtuk termés. Ez a tény 
aláhúzza a biztonságos termőhely megválasztásának fontosságát. Dió esetében kerülni kell a 
síkvidékeket, mivel fagyveszély szempontjából nem biztonságosak. Előnybe kell részesíteni a 
síkból kiemelkedő, bizonyos lejtéssel rendelkező termőhelyeket, ahonnan a hideg levegő az 
alacsonyabban fekvő területekre még le tud folyni.  

A dió számára kritikus még a júniusi hőösszeg is. Ha a június hűvös (mint 2010-ben 
volt) a csonthéj nem lesz megfelelő mértékben szilárd, papírhéjú vagy ún. cinegés lesz, így ez 
a termés nem bírja a gépi rázást és az áruvá készítést, mert a vékony csonthéj könnyen 
összetörik és a betakarítás és az áruvá készítés során szennyeződhet a magbél ennek 
következtében nem értékesíthető (1).  

Nagy a dió fényigénye, mivel csak a fénytől jól átjárt koronarészeken figyelhető meg 
termésmennyiség. Rosszul kialakított korona esetén, továbbá idős, nagy koronaméretű 
diófákon megfigyelhető, hogy csakis a korona külső 1 m-es palástján van termés. A 
termesztés során ezért állandóan törekedni kell jó fényviszonyok biztosítására a koronán 
belül, ezért fontos a rendszeres metszés.  

Folyókísérő fajként is szoktuk emlegetni a diót, ami azt jelenti, hogy nagy arányban 
fordulnak elő dióligetek folyók árterében. Annak ellenére, hogy a dió évi vízszükségleti 
optimuma 800 – 1000 mm csapadék mennyiségnek felel meg nem öntözök dióültetvényeket. 
Számos nagy diótermesztő országban (Franciaország, Olaszország) már áttértek vagy éppen 
most térnek át arra, hogy öntözésre rendezzék be a dióültetvényeket a magas 
termésmennyiség és az állandóan magas termésminőség biztosítás érdekében.  

Porpáczy (1962) (2) több éves megfigyelése alapján a diónak három fontos időszakban 
van szüksége vízre. Az első időszak májustól június végig tart, mely az éves hajtásnövekedési 
ütemre, a termés nagyságára és a termőrügy differenciálódásra fejt ki pozitív hatást. A 
második időszak júliusra tehető, mikor a termőrügyek alakulnak ki, ha ebben az időszakban 
nagy a szárazság, előfordulhat, hogy több nővirág elpusztul. A harmadik szakasz július 
végétől augusztus elejéig tartó szakasz, mely a magbél kialakulását segíti elő (3). 
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Érés időszakában nincs jelentős vízigénye a diónak, de ha nagymértékű szárazság volt 
az érés előtti 3-4 hétben, akkor késik a zöld burkok felnyílása, ezáltal késik a szüret, így 
csökkenhet a magyar dió korai érési idejéből adódó versenyelőnye a nemzetközi piacokon (4).  

A dió termetéből adódóan mélyrétegű, legalább 150-180 cm mély termőrétegű talajt 
kíván. Optimális számára a vályog fizikai féleségű talaj, a 6,2-8 pH, a 0,1% alatti vízoldható 
sótartalom és a 20% alatti mésztartalom (4).  

Tápanyagok közül a dió kifejezetten nitrogén és kálium igényes gyümölcsfaj, ezen 
kívül fontos még a talaj foszfor, kalcium és magnézium tartalmának optimális szinten tartása 
a termesztés során. Nemcsak a terület előkészítése előtt, hanem a termesztés során is 
folyamatosan ellenőrizni kell az ültetvény tápanyag-ellátottságát, talaj- és levélanalízissel 
folyamatosan. Dió esetében a levélmintát lombanalízishez június 20.-a körüli időpontban kell 
gyűjteni, a hajtások középső részéről. Ebben az időpontban már stabil a levelek tápanyag-
tartalma.  
 
Művelési rendszerek 
 
 Egy dióültetvény telepítése előtt el kell dönteni, hogy milyen céllal telepítjük azt az 
ültetvényt. Jelenleg a korszerű gyümölcstermesztésben nem tartjuk szerencsének, ha 
árugyümölcs termesztési és faipari célra is létesítünk egy dióültetvényt. Az árugyümölcs 
termesztési céllal létesített dióültetvényeknek a célja a minél korábbi termőre fordulás. Ez 
120-180 cm-es törzsmagasság mellett érhető el. A faipari célra termesztett ültetvényekben 
viszont minimálisan 220-250 cm-es egyenes, elágazásmentes törzset kell kialakítani. Célszerű 
figyelembe venni azt a tényt is, hogy ha 20 cm-re emeljük a törzsmagasságot, akkor egy évvel 
késleltetjük a diófák termőre fordulását, ami teljes mértékben alátámasztja a kettős 
hasznosítású dióültetvények elkerülését.  
 Dió esetében az ültetési anyag a kétéves suháng oltvány (1.ábra). Célszerű előnybe 
részesíteni faiskolában vásárolt oltványokat, a helyben szemzett vagy oltott oltványokkal 
szemben. A helyben végzett szemzés vagy oltás eredése nem biztos, mivel nem 
garantálhatóak az eredés feltételei az eredés teljes időszaka alatt szabadföldi körülmények 
között.  

 

 
1. ábra. Kétéves korona nélküli dióoltvány (fotó: Bujdosó Géza) 
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 Dió esetében kizárólag Juglans regia L. alanyokat használunk magyar ökológiai 
körülmények között. A Juglans nigra L. alanyként való használata kerülendő, mivel érzékeny 
a cherry leaf roll potyvirus-ra. Vírusfertőzés esetén az oltási vagy szemzési helyen nekrotikus 
elhalás figyelhető meg (black line disease) (6) (2.ábra). Diófajták közül minden esetben a 
magyar nemesítésű fajtákat részesítsük előnyben magyar ökológiai viszonyok között, mivel a 
magyar nemesítésű fajták jól alkalmazkodtak a hazai klímaviszonyokhoz. Diófajták között 
csak elvétve találunk sikeresen honosított fajtákat, mert a dió ökológiai tényezőkhöz való 
alkalmazkodó képessége igen kicsi.  
 

 
2.ábra. Nekrótikus elhalás a fekete dió alanyra oltott nemesfajtánál (fotó: Németh 

Mária) 
 
 A telepítés során figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a dió dichogámiával 
rendelkezik, azaz a hímvirágzat és a nővirágok nem egyszerre érik el ivarérettségüket. Ez a 
tény szükségessé teszi a dió számára pollenadó telepítését. A korábban feltárt szaporodás-
önszabályozó képessége miatt (7) azonban csak csekély mértékű pollenadót telepíthetünk az 
ültetvénybe. Célszerű 1%-nyi pollenadó fajtát telepíteni a dióültetvénybe, ugyanis a 
túlságosan nagy arányú pollenmennyiség a nővirágok elhalásához vezet. Mivel a dió 
szélporozta növény, a pollenadót az ültetvény uralkodó szélirány felöli végére kell telepíteni. 
Franciaországban az újonnan létesült ültetvényekben a pollenadót nem is az ültetvénybe, 
hanem az ültetvénytől távolabb helyezik el, mivel a pollenadó közelében igen csekély 
termésmennyiség várható.  

A dió tenyészterület-igénye 100 m2 körül alakul, melyet maximálisan figyelembe kell 
venni a termesztés során. Annak érdekében, hogy ezt a tenyészterület-igényt ki tudjuk 
elégíteni nagy sor- és tőtávolság változatokra kell telepíteni a dióültetvényt. Leggyakrabban a 
10 x 8, 12 x 10, 10 x 10 m-es sor- és tőtávolság változatokat használják a termesztők. A minél 
korábbi termőre fordulás érdekében azonban magasabb induló oltványszámmal történik a 
termesztés, ami azt jelenti, hogy 10 x 8 m-es végleges sor- és tőtávolság esetén 8 x 5 m-re 
történik a telepítés, vagyis kétszer több dióoltványt telepítenek, mint amennyi eredetileg 
szüksége lenne.  

Dió esetében a telepítés után a talajfelszín felett 40-60 cm-re visszavágják az 
oltványokat, mivel az oltványok kitermelése során az oltás utáni két éves faiskolai nevelés 
után nagymértékű gyökérveszteség lépett fel. A telepítést követő években viszont minimum 
120 cm törzsmagasságot alakítunk ki, a betakarító gép függvényében. A törzsmagasság a 
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termesztés során növelhető, a koros diófák alsó, árnyékban lévő vázágainak eltávolításával. 
Kisebb területen öntözött körülmények között alkalmazni lehet az oltványok koronába 
metszését 120-130 cm-es törzsmagasság mellett rögtön az ültetés után. 

Dióültetvények esetében legelterjedtebb a gyakorlatban a sudaras ágcsoportos 
koronaformák használata, mivel ez a koronaforma áll a legközelebb a dió természetes 
koronahabitusához (3. ábra). Néhány termelő használja sudár nélküli koronaformák közül a 
váza koronaformát, mely legfontosabb előnye a fény koronában juttatásában rejlik. Mindkét 
koronaforma esetében a famagasság 10-15 m közötti, a koronaszélesség – tőtávolság 
függvénye – 8 – 10 m között alakul. Az ágemeletek között minimum 100 – 150 cm-es 
távolságot kell hagyni a jobb fénykihasználás miatt (4. ábra).  

 

 
3. ábra. A dió természetes koronaformája (fotó: Bujdosó Géza) 

 

 
4. ábra. 30. nyaras dióültetvény (fotó: Bujdosó Géza) 
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A dióültetvények ugar sorközűek, támberendezés és öntözési rendszert 

Magyarországon nem alakítunk ki.  
 
Nem termő ültetvények ápolása 
 
 Telepítést követő évben csekély, mindössze 20-30 cm-es hajtásnövekedés figyelhető 
meg, mivel a dióoltványok elveszítették gyökérzetük jelentős részét kitermelést követően. Ezt 
a jelenségét szaknyelven ”ülve maradásnak” nevezünk (5. ábra). A telepítés utáni első évben, 
a csekély hajtásnövekedési időszak alatt végbemegy a dióültetvények regenerációja, melyet 
követő években már normális (évente 80-100 cm-es) hajtásnövekedés várható a jó 
kondícióban lévő dióültetvénytől.  
 

 
5. ábra. Telepítés utáni csekély mértékű hajtásnövekedés (fotó: Sipos Béla Zoltán) 

 
 Dió koronaformájának kialakítása során az első vázág emeletet 120-150 cm-es 
magasságban kell kialakítani. Ezen a vázág emeleten 3-4 vázágat hagyunk, egymástól 15-20 
cm-re. E felett a vázág emelet felett 120-150 cm-re alakítjuk ki a következő vázág emeletet. A 
második vázemelet után célszerű a sudarat eltávolítani és egy gyengébben fejlődő oldalirányú 
elágazásra visszavágni. Ebből az oldalirányú elágazásból fejlődő áltengely átveszi a sudár 
szerepét és egyben garantálja, hogy kompaktabb koronát kapunk. Célszerű minél lazább, 
szellősebb koronát kialakítani, mivel a dió rendkívül fényigényes gyümölcsfaj (8).  
 A nem termő időszakban minden évben – ameddig lehetséges – célszerű eltávolítani a 
sudár és a fontosabb vázágak csúcsrügyeit, mivel a csúcsrügyön termő fajták esetében nagy a 
veszélye annak, hogy a sudár illetve a vezérágak termésben záródnak. Ha a sudár illetve a 
vezérágak a koronakialakítás időszakában termésben záródnak nem tudunk stabil 
koronaszerkezetet kialakítani.  
 Különösen a nagy arányban oldalrügyön termő fajták esetében célszerű több 
oldalelágazást kialakítani egy vázág emeleten, a termőfelület növelése érdekében.  

A korona kialakítás során figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a dió nem egészen 
úgy reagál a metszésekre, mint ahogy azt az almatermésű vagy csonthéjas gyümölcsfajoktól 
megszoktuk. A fás metszéseket követően a dió fás részei kis mértékben visszaszáradnak és 
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nem a metszlap alatt közvetlenül lévő rügy fog kihajtani, hanem 1-3 rüggyel lentebb lévők az 
említett visszaszáradás miatt.  
 Az alakító és a fenntartó metszések során az árugyümölcs termesztők előnyben 
részesítik a nyugalmi időszakban végzett metszéseket. Fontos, hogy a metszéseket még a 
nedvkeringés megindulása előtt, február végig el kell végezni. Ha a nedvkeringés 
megindulása után végezzük a metszéseket, akkor a metszés során keletkezett metszlapokon a 
növény számára értékes, a gyökérben raktározott anyagok távoznak a növényből.  
 A nem termő időszakban végzett metszések alkalmával célszerű törzserősítő 
hajtásokat hagyni a törzsön, a diófák növekedése és a törzskörméret gyarapodása érdekében. 
A törzserősítő hajtásokat tavasszal 1-2 rügyes csapokra vágjuk vissza és véglegesen a 
telepítés utáni 4.-6. évben történik az eltávolításuk. Más termelők viszont a törzserősítőket 
csak egy évig hagyják meg a törzsön, minden évben a hajtások fásodásának kezdetén 
eltávolítják őket.  
 A telepítés utáni 4.-5. évben már zöldmetszéseket is végezhetünk a fiatal diósokban, 
melynek a célja, hogy a sűrítő hajtásokat eltávolítsuk illetve 1-2 rügyre visszacsípjük. A zöld 
metszést dió esetében június-július hónap során kell elvégezni (8).  
 Dió esetében a nem termő időszak 7 – 8 évet jelent. Ebben az időszakban végzett 
munkák hatékonyságát az ültetvényben lévő diófák törzskörméretének alakulásával tudjuk 
ellenőrizni. Az 1. táblázat adatait Szentiványi eltérő magyarországi ökológiai körülmények 
között gyűjtötte, így mérvadónak számítanak.  
 
1. táblázat Törzskörméret alakulása fiatal dióültetvényekben (Szentiványi adatai 
alapján, 2006) 
 
Életkor években 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Törzskörméret (cm)* 7 8 11 14 18 22 26 31 36 42 

*:talajfelszín felett 100 cm-re mérve 
 
 A nem termő időszak alatt fontos a megfelelő tápanyag-utánpótlás, öntözés (6. ábra) és 
talajművelés. Mivel nagy sor- és tőtávolságok vannak egy termőre még nem fordult 
dióültetvényben célszerű a facsíkok gyommentesen tartása mellett a sorközökben –évente 
váltva – zöldtrágyaként használható növényeket telepíteni. Ez különösen az erózió elleni 
védekezésben fontos.  
 



 435 

 
6. ábra. Öntözött fiatal dióültetvény a francia Grenoble-i diótermőtájon  

(fotó: Bujdosó Géza)  
 
 Az öntözés az oltványok jobb eredését és nagyobb kezdeti hajtásnövekedését vonza 
magával. Különösen száraz időben célszerű megfontolni az egyéni öntözés kérdését (6.. ábra).  
 A nem termő időszakban a nitrogén mennyiségének pótlása fontos, mivel a nitrogén a 
vegetatív növényi részek fejlődését serkenti. Fontos figyelembe venni, hogy a nitrogén igen 
mobil tápanyag, ami szükségessé teszi a nem termő években a rendszeres nitrogén 
utánpótlást.  
 
Termő ültetvények ápolása 
 
 A termőkorú ültetvények ápolási munkái is metszéssel kezdődnek. Termőkorú dió 
esetében lényeges a nyugalmi állapotban végzett metszés. Célszerű ezt a metszést 2-4 évente 
elvégezni. A dió termő korban nem kedveli, ha minden évben rendszeresen metszik. Egyes 
nyugat-európai országokban csak akkor metszik a termőkorú diót, ha a termésméret csökkeni 
kezd. Ez jó kondíció esetén jelenthet akár 4-6 évenkénti metszést is.  
 Metszés során minden esetben fényt kell a koronába juttatni. Ez azt jelenti, hogy a 
beteg, sűrítő, sérült koronaelemek mellett el kell távolítani a koronahabitus hierarchiáját 
megbontó koronaelemeket (túl vastag, konkurens, túlságosan nagy mértékű növekményt 
produkáló stb.) koronaelemeket is. A leggyakrabban használt sudaras koronaforma esetében 
figyelembe kell venni, hogy valamennyi koronaelem a sudárnak van alárendelve, ami azt 
jelenti, hogy a sudár a legvastagabb koronaelem.  
 Természetesen termőkorú dióültetvények metszése során szükség van gépi fűrészre, 
vontatott metszőkocsira és egyéb eszközökre, melyek lehetővé teszik a magasabban lévő 
koronaelemek elérését is.  
 Termőkorban fontos az egyenletes, bakhátmentes, asztallap simaságú talajfelszín 
kialakítása (7. ábra), mely különösen a szüreti munkákat könnyíti meg. Magyar ökológiai 
körülmények között több okból sincs jelentősége a sorközök füvesítésének, mivel kevés fény 
jut a korona alatti részekre, valamint a gyeptakarónak is vízigénye van, melyet a természetes 
csapadék nem tud kielégíteni. A dióültetvények altalajlazítását 2-4 évente el kell végezni.  
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7. ábra. Betakarításra előkészített dióültetvény (fotó: Bujdosó Géza) 

 
 Termő ültetvények esetében évente levélmintát kell gyűjteni a diófák tápelem-
szintjének felmérése céljából. Dió esetében a lombanalízishez a levélmintákat június 
harmadik dekádjában kell gyűjteni. Három évente célszerű talajmintavétel alapján 
talajanalízist is végezni.  
 Egyenlőre a termőkorú diósainkat Magyarországon nem öntözzük, de ez a jövőben 
talán megfontolandó kérdéssé léphet elő. A belföldi és a nemzetközi piacokon is igen fontos a 
megfelelő termésméret és a jó bélminőség, ezért célszerű az öntözést megfontolni. Európa 
legrégebbi diótermő vidékén az 1938 óta eredetvédelem alatt álló grenoble-i termőtájon a dió 
termesztéséhez elegendő csapadék hullik, de emellett öntözésre is berendezkedtek a gazdák az 
utóbbi 20 évben az időjárási szélsőségek elkerülése érdekében. Természetesen az 
öntözőberendezést csak száraz, csapadékmentes időszakban használják.  
 Termőkorban a dió növényvédelmének gerincét képezi a „BAN” illetve a 
xantomónaszos betegség (Xantomonas arboricola pv. juglandis) elleni védelem valamint az 
egyéb gombás (Phoma, Gnomonia) betegségek és az almamoly elleni védekezés. Van még a 
diónak egy veszélyes kártevője a diólégy (Rhagoletis completa L.), mely Kelet-
Franciaországot, Észak-Olaszországot, Ausztriát, Szlovéniát, Közép-Németországot 
megfertőzte. Jelenleg Magyarországon még nem azonosították ezt a kártevőt. A diólégy 
kártételét azzal fejti ki, hogy petéit a dió zöld burkába rakja, a petékből kikelt lárvák ott 
táplálkozást végeznek, mely során fenolos vegyületek szabadulnak fel, melyek megfestik a 
csonthéjat illetve ritkán a magbelet, ezáltal eladhatatlanná válik a termés. E kártevő további 
veszélye a rendkívül gyors fejlődési szakaszaiban és az igen nagyszámú populációkban rejlik 
(8-13 ábrák).  

A dió termőkori ápolási munkái között szerepel a végleges tőszám beállítása. Ha a 
dupla tőszámmal telepített ültetvények koronái összeérnek, akkor kell elvégezni a végleges 
tőszám beállítását. Ez – az ültetvény kondíciójától függően – az ültetés utáni 13.- 20. 
termőévek között van. Ha téglalap kötésben volt a telepítés (pl: 8 x 5 m) akkor minden 
második diófát vágjuk ki, így állítjuk be a 10 x 8 m-es sor- és tőtávolságot. Ebben az esetben 
a művelési irány 90 °-ot fordul (14. ábra). Ha négyzetes kötésbe (7 x 7 m, vagy 8 x 8 m) volt a 
telepítés, akkor átlós irányban haladva kell kivágni minden második sort, így állítjuk be a 9,9 
x 9,9 m illetve a 11,3 x 11,3 m sor- és tőtávolságot. Ebben az esetben a művelési iránya 45 °-
ot fordul (15. ábra).  
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8. ábra BAN betegség 

forrás: internet 1 

 
9. ábra Xantomónászos 

betegség 
forrás: internet 2 

 
10. ábra Phomás betegség 

forrás: internet 3  

 
11. ábra Gnomoniás 

betegség 
forrás: internet 4 

 
12. ábra diólégy imágója 

internet 5 

 
13. ábra diólégy kártétele 

internet 6 

  

rajz: Tóth Magdolna 
14. ábra. Ültetvény ritkítása téglalap kötés esetén 
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rajz: Tóth Magdolna 

: ritkítás után megmaradt diófa     : ritkítás során kivágásra ítélt diófa 
15. ábra. Ültetvény ritkítása négyzetes kötés esetén 

 
 A végleges tőszám beállítása nem ért véget a felesleges diófák kihúzásával, mivel a 
talajban maradt csonkokból még nagy számú sarjak, illetve hajtások törhetnek elő magyar 
ökológiai körülmények között. Ezért célszerű hazánkban a kihúzott diófák talajban lévő 
csonkjait is teljes mértékben eltávolítani. Ehhez korábban nagy teljesítményű erőgépeket 
illetve lánctalpast vettek igénybe. Számunk igen hihetetlennek tűnik, hogy a magyar klímához 
képest sokkal párásabb klímával rendelkező Grenoble-i termőtájban nem figyelhető meg sarj- 
illetve hajtásképződés a diófák kihúzását követően.  
 
Betakarítás 
 
 Magyarországi ökológiai körülmények között a dió ültetvényeink 1,5 – 2 t/ha szárított 
héjas termésmenyniséget tudnak teremni.  
 Kisüzemekben a kezdeti termésmennyiségek esetén használhatunk botokat is, 
melyekkel kíméletesen tudjuk leverni a termésmennyiséget. Ennek a módszernek a hátránya, 
hogy nemcsak a termésmennyiséget, hanem igen sok termőalapot is eltávolítunk a diófákról a 
szürettel egyidőben. Ajánlatos ezt a módszert kíméletesen és csak végső esetben használni 
(17, 18 ábra) (3).  
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17. ábra. Diószüret botokkal (fotó: Bujdosó Géza) 

 
 
 

 
18. ábra. Jelentős a termőrész veszteség a botokkal végzett kézi betakarítás után  

(fotó: Bujdosó Géza) 
 

A dió betakarítás akkor kezdődik, mikor a zöld burok 40 – 50%-a már felrepedt (19. 
ábra) és ebben a stádiumban könnyen eltávolítható a termésekről a zöld burok. Az elhúzódó 
érésmenettel renedkező fajták esetében célszerű a termések Ethreles kezelése, az egyszerre 
történő érés miatt. A termések egyszerre érése azért is fontos, mivel a diót géppel, egy 
menetben rázzuk (20/a, 20/b, 20/c ábrák). Ajánlatos a talajra hullott a betakarítási időpont 
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előtt hullott termés előzetes felszedése és a rázott diótól való külön elhelyezése. Erre azért van 
szükség, mert a betakarítási időpont előtt lehullott dió nagy valószínűséggel beteg, ezért csak 
kis mennyiségben kaphatunk belőle piacképes terméseket. Kezdetben az ültetvény fiatalabb 
időszakában lehetőség van arra, hogy a teljes termésmennyiséget géppel ponyvára rázzuk (21. 
ábra), később már talajra kell rázni (22. ábra), mivel nem áll rendelkezésünkre megfelelő 
méretű ponyva. Majd rendre kell sodorni illetve a rázás után minél hamarabb összeszedni 
(23/a, 23/b ábrák). Fontos, hogy a dió gépi rázását követően 48 órán belül feldolgozó üzembe 
kerüljön a lerázott termésmennyiség, ellenkező esetben barnulni kezd a csonthéj és a magbél, 
emiatt alacsonyabb áron lehet értékesíteni a megtermelt árut. Az áruvá készítés 
buroktalanítással kezdődik, melyet a mosás és a szárítás követ (24-26 ábrák). A 
buroktalanítást el lehet végezni az ültetvényben a rázással egyidőben (24/a ábra) és 
közvetlenül az áruvá készítés előtt is (24/b ábra). Korszerű áruvá készítő üzemekben már egy 
komplett áruvá készítő sort alakítanak ki, melyben megtalálható a buroktalanító, mosó és 
szárító rész, így a termés a beszállítástól kezdve zárt rendszerbe kerül (27. ábra). A szárító 
berendezést kazán fűti, melynek fűtése történhet foszilis energiahordozokkal (28. ábra) illetve 
a termesztés során keletkező hulladékokkal, mint pl. a metszés során keletkező nyeresdékkel 
(29. ábra). A szárítást a dió nedvességtartalmának függvényében 24-48 órán keresztül kell 
végezni, a szüret után azonnal vagy legkésőbb 48 órán belül kell megkezdeni.  

Néhány gyakorlati tanács a száítók hatékony üzemeltetéséhez:  
- a mosást azonnal követsse a szárítás 
- egy szárító egysége fajtatiszta, azonos érettségű és nedvességtartalmú dió kerüljön 
- a természetes hullásból gyűjtött termést külön szárítóegységben szárítsuk 
- a diórakat felszínét egyengessük el, hogy ne szökjön el a levegő a felszíni 

mélyedéseknél 
- magasabb nedvesség-tartalmú dió esetén alacsonyabb hőmérsékleten kezdejük a 

szárítást és 10-15 óra elteltével emeljük a hőmérsékletet 
- a szárítás során a levegőt folyamatosan áramoltassuk 
- a kisebb termés hamarabb ér el a tároláshoz szükséges optimális nedvességtartalmat 
- szárítás előtt és a szárítás végeztével is ellenőrizzuk a tétel nedvességtartalmát 
- ne szárítsuk túl a diót 
- szárítás után hagyjuk kihűlni a diót (9) 
 
A szárítás akkor ér véget, ha a dió nedvességtartalma 12% nedvességtartalomra 

csökken. A szárítás után következik a törés, ha dióbél formájában történik az értékesítés. A 
gépesítési technológia lehetővé teszi, hogy mind héjas, mind pedig bél formájában 
értékesítendő diót áruvá készítsük, méret és szín szerint osztályozzuk.  
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19. ábra. Optimális érettségi állapot (fotó: Bujdosó Géza) 

 
20./a ábra. A dió gépi rázása (fotó: Andor Domokos) 
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20/b. ábra A dió gépi rázásához használt rázórúd (fotó: Bujdosó Géza) 

 

 
20./c ábra. Olcsóbb kivitelű köteles rázógép (fotó: Andor Domokos) 
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21. ábra. A dió gépi rázása ponyvára (fotó: Tóth Magdolna) 

 

 
22. ábra. Termőkorú nagy koronamérettel rendelkező diófák talajra történő rázása  

(fotó: Bujdosó Géza)  
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23./a ábra. Talajra rázott dió összeszedése (fotó: Andor Domokos) 

 
23./b ábra. Egyes géptípusoknál az összeszedést buroktalanítással is egybekötik  

(fotó: Andor Domokos) 
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24./a ábra. Zöld burok leválasztó a rázógépen (fotó: Andor Domokos) 

 
24./b ábra. Zöldburkot leválasztó gép áruvá készítő csarnokban(fotó: Bujdosó Géza) 
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25. ábra. Mosógép (fotó: Bujdosó Géza) 

 

 
26. ábra. A dió szárítása (fotó: Bujdosó Géza) 
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27. ábra. Komplett áruvá készítő sor (fotó: Andor Domokos) 

 

 
28. ábra. A szárító berendezés fűtését szolgáló kazán (fotó: Andor Domokos)  
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29. ábra. A szárító berendezés fűtését szolgáló nyesedék (fotó: Andor Domokos) 

 
 Felmerül a kérdés, hogy milyen formában célszerű értékesíteni a diót, héjas vagy bél 
formájában lehet jobban értékesíteni. A legjobb, ha héjas formában értékesítjük a magyar 
diófajtákat, mivel kiváló mérettulajdonságokkal rendelkeznek, méretük meghaladja a 32 mm-
es átlagos átmérőt, mely prémium kategóriát jelent. Számos tétel eléri a 34 mm (prémium+) 
és a 36 mm (prémium++) kategóriát is. Ilyen nagy termésmérettel más országok diófajtái nem 
büszkélkedhetnek, a leggyakrabban 28 – 30 mm-es termésmérettel rendelkeznek a konkurens 
diófajták.  
 Ha valaki mégis a törés mellett dönt, akkor számolnia kell azzal, hogy a törés jelentős 
többletköltséggel jár. A törőgépek (30. ábra) nem végeznek tökéletes munkát (31. ábra), mivel 
nem tudják szétválasztani a dióbelet a dióhéjtól illetve a magbelek között elhelyezkedő 
hártyáktól. Ehhez kézi munkaerőre van szükség. Ma már rendelkezésünkre állnak olyan 
korszerű berendezések, melyek a magbelet méret szerint osztályozzák (32. ábra), sőt szín, 
illetve épség alapján is minősítik.  
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30. ábra. Törőgép (fotó: Andor Domokos) 

 

 
31. ábra. Törőgép munkája (fotó: Andor Domokos) 
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32. ábra. Magbél osztályozó gép, mely három magbél minőséget különböztet meg  

(fotó: Andor Domokos)  
 
 A magyar diótermesztés további előnye, hogy a magyar diófajták érnek a legkorábban 
az északi féltekén termesztett fajták közül. Nagy konkurensünknél az Amerikai Egyesült 
Államok Kalifornia Államában termesztett ’Chandler’ és ’Howard’ fajták szeptember 
harmadik dekádjában, a franciaországi Grenoble-i és Perigore-i termőtájakon érő fajták pedig 
szeptember végén – október elején érnek, így mindkét ország csak november elején tud 
megjelenni az európai piacokon. Ezzel szemben a magyar dió korai, szeptember 10.-e körüli 
érési idejét követően már szeptember 20.-a körül meg tud jelenni az európai piacokon, így 
versenyelőnybe tud kerülni a konkurens országokkal szemben. A diókereskedelemmel 
foglalkozó szakemberek a magyar dió termésmennyiségének megkétszerezésével számolnak 
rövid időn belül a kedvező piaci pozícióink miatt.  
 Örömünkre szolgál, hogy a már egyes magyar diótermelők által termelt magyar diót is 
védjegy különbözteti meg a tömegárutól. A „Tóti dió” márkanév minden esetben magas 
minőségű héjas diót jelent (33. ábra). A dió védjegyek igen elterjedtek a világ nagy 
diótermelő országaiban. A franciaországi Grenoble térségében már 1938 óta eredetvédelem 
mellett folyik a diótermelés, így kialakult a fogyasztói bizalom a Grenoble-i dió iránt, mivel a 
vásárlók mindig egységes magas minőséget visznek haza a boltok polcairól évtizedek óta (34. 
ábra).  
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33. ábra. A Tóti dió védjegye (Tulajdonos: Juglans Hungaria Kft.) 

 
 

 
34. ábra. A Grenoble-i dió védjegye (fotó: Bujdosó Géza) 

 
Ellenőrző kérdések:  
1. Melyek a dió ökológiai igényei?  
2. Milyen művelési rendszert alakíthatunk ki egy dióültetvényben?  
3. Milyen ápolási munkákat kell elvégezni egy nem termő dióültetvényben?  
4. Milyen ápolási munkákat kell elvégezni egy termő dióültetvényben?  
5. Hogy állítjuk be a végleges tőszámot a termő dióültetvényekben?  
6. Melyek az áruvá készítés lépései és kritériumai dió esetében?  
7. Milyen ültetési anyagai vannak a diónak?  
 
Felhasznált irodalom:  
1: Kállay T.-né (2006): A dió hőmérsékleti igénye In Szentiványi P. – Kállay T.-né (szerk.): Dió. Mezőgazda 
Kiadó, Budapest. 25-27.p. 
2: Porpáczy A. (1962): A korszerű gyümölcstermesztés elméleti kérdései. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 
3: Tóth M. (2004): Dió. In: Papp J. (szerk.): 2. A gyümölcsök termesztése. Mezőgazda Kiadó, Budapest. p. 321-
334 
4: Szűcs E. (2006): A dió vízigénye. In Szentiványi P. – Kállay T.-né (szerk.): Dió. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 
27-29.p. 
5: Szentiványi P., Bujdosó Géza Géza (2006): Dióalanyok In Szentiványi P. – Kállay T.-né (szerk.): Dió. 
Mezőgazda Kiadó, Budapest. 74-75. p. 
6: Pór J. Pór Á (1989): Authoregulation of walnut 
7: Szentiványi P. (2006): Hagyományos művelésmód. In In Szentiványi P. – Kállay T.-né (szerk.): Dió. 
Mezőgazda Kiadó, Budapest. 85-91. p. 
8 Soltész M. (1997): Mandula. In: Soltész M. (szerk.): Integrált gyümölcstermesztés. Mezőgazda Kiadó, 
Budapest. 678-680 p.  
9: Andor D. (2006): Dióbetakarítás és gépesítése. In Szentiványi P. – Kállay T.-né (szerk.): Dió. Mezőgazda 
Kiadó, Budapest. 166-174.p. 
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3.10. Mandula termesztési technológiája  
 
Bujdosó Géza 
 
Tárgy: A tanelem célja, hogy bemutassuk a mandula termesztési technológiáját és a 
termesztési technológiához kapcsolódó alapvető áruvá készítési technológiát. 
 
Kulcsszavak: mandula, művelési rendszer, ápolási munkák, betakarítás, áruvá készítés 
 
Ökológiai igényei 
 
 A mandula (Amygdalus communis L.) a melegigényes gyümölcsfajok közé tartozik, 
ezért a mandula magyarországi elterjedését elsősorban a termőhely ökológiai tényezői 
határozzák meg. Hazánk a mandula termesztetőségének északi határán vagy szerint az északi 
határon túl helyezkedik el (1).  

Fás részei nem viselik el a (-18 C°) alatti téli hőmérsékleteket. További problémát 
okoz, hogy a mandula mélynyugalmi időszaka a legrövidebb a termesztett gyümölcsfajok 
között, így a hazánk klímájára jellemző január végi – február eleji felmelegedések hatására 
könnyen megindul a fakadás. Kényszernyugalmi állapotban már 5-8 C °-os napi 
átlaghőmérséklet hatására 7-8 nap alatt a mandula elkezd virágozni.  
 Nagy kockázatot jelentenek a mandula számára a tavaszi fagyok korai virágzása miatt. 
A kinyílt mandula virág (-2) – (-4) C°-on elfagy, a kötődött termés magja már (- 2 C°)-on 
jelentős, közel 20-30%-os fagykárt szenved (2). Az államilag minősített mandulafajták 
virágzási ideje kései, vagyis március végére – április elejére esik, termesztési biztonságuk 
ennek ellenére sem kielégítő.  
 Mediterrán származásából adódóan a mandula a fényigényes gyümölcsfajok 
csoportjába sorolható. 2 500- 3 000 órás nagy fényigényét figyelembe kell venni a 
koronaforma kialakításánál, mivel hazánkban 1 800 – 2 000 napfényes óra áll a 
rendelkezésünkre. Ebből az okból kifolyólag kedvezőbbek számára a laza szerkezetű 
koronaformák.  
 A mandula éves csapadék mennyiség igénye 400 - 500 mm, mely igen csekélynek 
tűnik a többi gyümölcsfajjal összehasonlítva. Kis vízigénye ellenére a mandulát a nagy 
termesztő országiakban (USA Kalifornia Állama, Spanyolország) öntözött körülmények 
között termesztik. Nagy mértékű vízhiány esetében a mandulafák korai lombhullással illetve 
magbél minőségük csökkenésével reagálnak. Vízigény szempontjából kritikus időszakuk a 
termőrügy differenciálódás időszaka, a magbél fejlődésének időszaka. A dióval ellentétében a 
mandula zöld burka még az érés előtt száraz időjárás mellett is felnyílik, tehát a betakarítási 
időt nem késlelteti a száraz időjárás (3).  
 A mandula igen változatos talajadottságok mellett is jól fejlődik, köves, sziklás, 
meszes, csekély termőréteggel rendelkező váztalajokon is megél (1. ábra). Ha valaki 
árugyümölcs-termesztési célokra kíván mandula ültetvényt létesíteni szükség van a jó 
minőségű talajokra jó termésminőség elérése érdekében. A talaj kiválasztása során figyelembe 
kel venni, hogy a mandula gyökerei igényik a legtöbb levegőt, ezért laza szerkezetű talajokat 
kell előnybe részesíteni. Mandula termesztésre az egyik legalkalmasabb a vályog fizikai 
féleségű talajok. A mandula elviseli a magas mésztartalmat, de a mésztartalom nem lehet 
40%-nál magasabb árugyümölcs-termő ültetvényekben. Optimális talaj kémhatás a mandula 
számára a 6,5-8,3 pH (4).  
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1. ábra. Mandulaültetvény köves váztalajon Dél-Európában (fotó: Bujdosó Géza) 

 
Mandula esetében különösen fontos a kevésbé fagyveszélyes mikrokörzetek, 

termőhelyek megkeresése, ami sík vidékből kiemelkedő, minimális lejtéssel rendelkező 
termőhelyet jelent. A mandula számára biztonságos termőhelyek listáját az Állami Gyümölcs- 
és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. Által kialakított és 
fenntartott Országos Gyümölcs Termőhely Karaszter tartalmazza. Ez a karaszter 
folyamatosan bővül, mandula telepítés előtt különösen fontos a termőhely előzetes 
minősítését kérni.  

 
A mandula művelési rendszerei 
 
 Hazánkban a mandulát elsősorban mandula alanyra (a népnyelv hívja keserű 
mandulának az íze miatt) szemzik. A mandula alanyt elsősorban középkötött talajokon 
használják, jó szárazság- és mésztűrő, nem hajlamos a klorózisra. A mandula alany használata 
teszi ki a faiskolai szaporítások 95%-át.  

A fennmaradó 5%-ot pedig az őszibarack alanyok adják. Az őszibarack alanyok 
használata elsősorban laza szerkezetű homok talajokon terjedt el, elsősorban öntözetlen 
körülmények között használják. Az őszibarack alanyok mellett alkalmasak a mandula 
alanyaként a mandulabarack (’Avimag’, ’PeDa’, ’PeMa’, GF 677’) klónalanyok és a 
szilvaalanyok (’Marianna 2624’) (5). 

Mandulafajták közül az Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő 
Közhasznú Nonprofit Kft.-ben előállított nemesfajták használata terjedt el. A magyar 
mandulatermesztést uralják a Budatétényi illetve a Tétényi fajták, a Szigetcsépi fajták 
használata háttérbe szorult. Jelenleg a magyar mandulafajta szortimentben kizárólag magyar 
nemesítésű fajták találhatók.  



 454 

 Nagyobb felületű üzemi telepítéseknél ne használjunk papírhéjú fajtákat, mivel 
könnyen nagymértékű madárkár áldozatának esnek (2. ábra). Az üzemi ültetvényekben a 
félpapír- illetve a keményhéjú fajták telepítése ajánlott. A papírhéjú fajták telepítése ellen szól 
az a tény is, hogy (6) adatai szerint kevesebbet teremnek a többi mandulafajtához viszonyítva.  
 

 
2. ábra. Madárkár mandula termésen (fotó: Brózik Sándor) 

 
 A mandula virágai önmeddőek, ezért pollenadóval kell a mandulaültetvényt 
eltelepíteni. Mandula esetében célszerű minimálisan három pollenadót elhelyezni az 
ültetvényben, mivel a korai virágzási idő ellenére így tudjuk biztosítani a megfelelő 
terméskötődést.  

A magyar termesztők a váza koronaformát használják hazai ökológiai körülmények 
között a legnagyobb mértékben a mandulaültetvényekben, mely lehetővé teszi a napfény 
hatékonyabb kihasználását. A gépi betakarítás miatt minimálisan 60-120 cm-es 
törzsmagasságot alakítanak ki a termesztők. A váza koronaformában 3-4 vázág található, 
melyet nem egy pontból, hanem egymáshoz képest 15-20 cm-re eltolva alakítanak ki, a 
vázágak lehasadásának elkerülése miatt. A vázágakon laza termőgally szerkezetet alakítunk 
ki. A mandula elágazási habitusa miatt több vízhajtás is megjelenhet a koronaformában. A 
famagasság mandula esetében 3-4 m, a koronaszélesség 4-5 m (3. ábra).  
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3. ábra. Termő korú mandulafa (fotó: Bujdosó Géza) 

 
A mandula ültetvényeket jelenleg hazánkban nem öntözzük, támrendszer nem 

található bennük. Sorközük füvesített, facsíkjuk ugar művelésű (4. ábra).  
 

 
4. ábra. Termőkorú mandulaültetvény (fotó: Bujdosó Géza) 
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Nem termő mandula ültetvények ápolási munkái 
 
 A mandula a telepítéstől számított 4. évben fordul termőre. A nem termő években a 
mandulaültetvényben a fontos feladat a korona kialakítása és a termőegyensúly minél korábbi 
beállítása.  
 Mandula esetében a telepítési anyag az egyéves koronás oltvány. A telepítésre 
optimális a tavasz, mert már beérett vesszők találhatóak az oltványokon. Ha a váza 
koronaformát a termesztő számára ideálisan alakítják ki, akkor telepítés után az oltványok 
oldalvezér vesszőit egy harmadával kurtítjuk. Ideális korona alatt azt értjük, ha a 
törzsmagasság 80-100 cm közötti, 3 oldalvezér vesszővel rendelkezik, az oldalvezér vesszők a 
vízszinteshez 30 – 45 °-os szöget zárnak be, egyforma erősségűek és a rendelkezésükre álló 
teret jól kitöltik (egymáshoz képest a síkban 120 °-os szöget zárnak be) (5. ábra).  
 

 
5. ábra. Mandula koronaforma kialakításának elvei (rajz: Kis László) 

 
 Ha a faiskolából vásárolt oltvány koronája nem felel meg a termesztő céljainak, akkor 
újból kell kialakítani a koronaformát. Ebben az esetben telepítés után koronába metszést kell 
elvégezni 120 cm-es törzsmagasság hagyása mellett. Másik megoldás, ha a koronás oltvány 
sudarát és koronavesszőit egyharmad részükre kurítjuk és így kényszerítjük őket erőteljesebb 
kihajtásra. A koronába metszésre és minden metszési munkára a legjobb, ha a rügyek 
fakadását megvárjuk, mivel a nyugalmi időszakban számos a mandula fás szöveteit károsító 
kórokozó rajzik. A fás szöveteket károsító kórokozók rajzása március végére csökkent illetve 
megszűnik.  
 A telepítéstől számított második évtől kezdve a nem termő évek alatt minden évben 
tavasszal a rügypattanás után a vázágakat egy harmad részükkel kurtítjuk, az erőteljesebb 
vázág kialakítása érdekében. Ebben az időszakban nyáron pedig a zöldmetszést kell 
elvégezni, mely során eltávolítjuk a felesleges és sűrítő hajtásokat, fényt juttatunk a koronába 
a termőrész képződés elősegítése illetve a vesszők jobb beérésének elősegítése céljából. 
Ügyelni kell arra, hogy megfelelő számú oldalhajtást hagyjunk a koronában a megfelelő 
termőfelület kialakítása érdekében. Szintén ettől az időszaktól kezdve csak mérsékelt metszést 
végezzünk (7).  
 Mandula esetében ritkán szokták alkalmazni a késleltetett váza koronaformát. A 
késleltetett koronaforma alkalmazásának hátránya, hogy a nem termő évek végén ki kell vágni 
a sudarat, mely után nagy és igen nehezen gyógyuló seb marad a koronában.  
 A nem termő évek alatt érdemes a sorközöket zöldtrágyaként hasznosítható 
növényekkel bevetni és később a talajba forgatni.  
 A nem termő évek alatt nagy hangsúlyt kell fektetni a mandulaültetvény vadak elleni 
védelmére, mivel a mandula héjkérge és kambiuma könnyen hasad, ezért nagy kárt tudnak 
előidézni benne a különböző vadállatok. A vadak ellen használhatunk törzsvédő hálókat, 
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melyek kiválasztásánál szem előtt kell tartani, hogy a törzs levegőzöttségét biztosítsa. 
Továbbá építhetünk kerítést, valamint kihelyezhetünk vadriasztókat is. 
 
Termő mandula ültetvények ápolási munkái  
 
 Termő mandula ültetvényben a mandula metszését március végén – április elején kell 
elvégezni, minél közelebb a virágzáshoz. Metszés esetén kerülni kell az erős metszés, inkább 
ritkító jellegű metszésnek kell lennie. A megfelelő termésminőség biztosítása érdekében 
legfeljebb öt éves termőgallyakat hagyjunk a koronában, vagyis öt évente meg kell ritkítani a 
teljes termőgallyazatot (7). A metszés során elsősorban a vízhajtásokat kell eltávolítani, majd 
azt követően kell ritkítani a termőrészek között.  
 A mandula virágzása a termesztett gyümölcsfajokhoz képest korai és igen nagy 
mértékben függ az időjárástól. A megfelelő termésmennyiség elérése érdekében alkalmazni 
kell a mandula virágzása alatt a rovarmegporzást, vagyis házi méhek illetve poszméhek 
használata javasolt.  
 A vegetációs idő során célszerű termő mandula ültetvényben öntözni. Öntözés 
szempontjából a terméskötődés időszaka és a magbél fejlődésének időszaka (július – 
augusztus) számít kritikusnak. Ha a víz szempontjából kritikus időszakokban szárazság van, 
akkor nem fejlődik ki a magbél vagy torzulttá válik. Ha a nyári hónapokban a 80 – 120 mm 
csapadék mennyiség nincs meg, abban az esetben havi 30 – 40 mm-es öntöző-vízadagokkal 
kell öntözni (7).  
 A tápanyagok közül a nitrogén trágyázás kiemelten fontos, mivel hozzájárul az 
életképes virágok fejlődéséhez. A nitrogén mellett a bór is lényeges, mert segíti a jobb 
terméskötődést. Vas- illetve magnézium hiány esetében a hiánytünetek megjelenését követően 
azonnal célszerű lombtrágyát használni.  
 A mandula gyökérzete sekélyen helyezkedik el, ezért 10 – 15 cm mély talajművelést 
célszerű alkalmazni a termő mandulaültetvényben (7).  
 Mandula esetében minden évben kell levélanalízist végezni, melyhez szükséges mintát 
júliusban a hajtások középső részén lévő levelek gyűjtésével végezzük (8).  
 A mandulának jelentős, a termesztést nagymértékben veszélyeztető kórokozói vannak, 
melyek ellen célszerű időben védekezni. A mandula növényvédelmének gerincét a gombás 
betegségek elleni védekezés jelenti. A gombás kórokozók közül is a moniliás virág- és 
ágelhalás (Monilia laxa), a vegetatív részeken nagymértékben megjelenő venturiás varrasodás 
(Venturia carpophila) valamint a mandula levéllikasztó betegsége (Stigmina carpophila) 
okozhat komoly problémákat.  
 Kártevők esetében számos polifág kártevő megjelenhet a mandulán, de a legnagyobb 
kártételt az utóbbi évtizedben nagymértékben elszaporodott kéregmoly (Enarmonia 
formosana) tudja előidézni (9).  
 Mandula ültetvényeket rázógéppel egy menetben takarítjuk be (6. ábra). A mandula 
szürete akkor kezdődik, mikor a termések zöld burka felrepedt, vagyis kopál a mandula (7. 
ábra). Ajánlatos ezt a fenológiai stádiumot megvárni, mivel a fel nem repedt termésekről igen 
nehezen lehet eltávolítani a zöld burkot. A túlságosan kinyílt zöld burokkal rendelkező 
mandulatermések minősége nem károsodik a betakarítás elhúzódása miatt, de egy nagyobb 
szél könnyen leverheti őket a talajra, így szennyeződhetnek. 
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6. ábra. A mandula gépi betakarítása (fotó: University of California) 

 

 
7. ábra. Betakarításra alkalmas termések (fotó: Brózik Sándor) 

 
 Mandula esetében sem ér véget a betakarítással a termesztés, mivel a betakarított 
termést még áruvá kell készíteni. Áruvá készítés előtt szét kell válogatni a kopált és a fel nem 
repedt burokkal rendelkező terméseket. A felrepedt zöld burokkal rendelkezőket áruvá 
készítjük, ami buroktalanításból, szárításból és törésből, valamint csomagolásból áll. A fel 
nem repedt zöld burokkal rendelkezőket pedig 24 – 48 órán át szorosan egymás mellé rakjuk 
rakva alacsony kupacokba helyezzük, azaz füllesztjük. A füllesztés végén a termést körülvevő 
zöld burok könnyedén eltávolítható. Ez a művelet a magbél minőségi károsodása nélkül 
végezhető el (7, 10).  
 Mandula esetében nem figyelhető meg minőségi károsodás a szüreti idő és az áruvá 
készítés között eltelt időszakban. Egyes dél-európai országok úgy mérséklik a mandula áruvá 
készítésének költségeit, hogy vagy az ültetvényben vagy a betakarítást követően napon 
számítják meg a leszüretelt termésmennyiséget, így víztartalmuk költségként jelentkező 
energia-felhasználás nélkül is csökken. Az áruvá készítési időszak hosszára, vagyis a 
betakarítás és az áruvá készítés között eltelt időszakra nem fogékonya a mandula, mivel nem 
figyelhető meg minőségromlás (csonthéj vagy magbél barnulás, ízváltozás) ebben az 
időszakban. 
 Mandulát értékesíthetünk héjas és tört formában. Törése teljesen gépesített, szinte 
emberi kéz érintése nélkül megtörhető, osztályozható és áruvá készíthető (8. és 9. ábrák).  
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8. ábra. Mandulatörőgép I. (fotó: Andor Domokos) 

 

 
9. ábra. Mandulatörőép II. (fotó: Andor Domokos)  

 
Ellenőrző kérdések:  
1. Melyek a mandula ökológiai igényei?  
2. Milyen művelési rendszerei vannak a mandulának?  
3. Milyen ápolási munkái vannak a nem termő mandula ültetvénynek? 
4. Milyen ápolási munkái vannak a termő mandula ültetvénynek?  
 
Felhasznált irodalom:  
 
1: Kirby Moulton (1996): Markteing Almond production annual.   
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2: Kállay T.-né (2003): A mandula elterjedése és termőhelyigénye In: Brózik S. – Kállay T.-né – Apostol J. 
(szerk.): Mandula. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 22-26.p.  
3: Szűcs E. (2003): A mandula talajigénye. In: Brózik S. – Kállay T.-né – Apostol J. (szerk.): Mandula. 
Mezőgazda Kiadó, Budapest. 26-27.p. 
4: Geiszler J. (2003): A mandula alanyai és szaporítása. In: Brózik S. – Kállay T.-né – Apostol J. (szerk.): 
Mandula. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 67-69. p. 
5: Pejovics B. (1976): Mandula. In Hron E. (szerk.): Dió, Mandula, Mogyoró, Gesztenye. Mezőgazdasági Kiadó, 
Budapest. 87-200. p.  
6: Szűcs E. (2003): A termő mandulaültetvények tápanyag-gazdálkodása. In: Brózik S. – Kállay T.-né – Apostol 
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7: Tóth M. (2004): Mandula. In: Papp (szerk.): 2. A gyümölcsök termesztése. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 342. 
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8: Véghelyi K. (2003): A mandula kártevői és kórokozói. Brózik S. – Kállay T.-né – Apostol J. (szerk.): 
Mandula. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 105-109. p. 
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Mezőgazda Kiadó, Budapest. 119-129. p. 
internet 1: http://www.inra.fr/hyp3/images/6037645.jpg (2011. június 28.-i állapot) 
internet 2: http://plant-disease.ippc.orst.edu/plant_images/169.jpg (2011. június 28.-i állapot) 
internet 3: http://ucanr.org/sites/sutteryuba/files/102395.JPG (2011. június 28.-i állapot) 
internet 4: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Buccaneer.jpg (2011. június 28.-i állapot)  
internet 5: http://ucanr.org/delivers/impactfiles/61.jpg (2011. március 3.-i állapot) 
internet 6: http://utahpests.usu.edu/admin/images/uploads/UtahPests/tree-fruit-advisory/2008/07-
23/whf%20maggots-ontario.jpg (2011. június 28.-i állapot)  
 
 
3. 11. Mogyoró termesztési technológiája  
 
Bujdosó Géza 
 
Tárgy: A tanelem célja, hogy bemutassuk a mogyoró termesztési technológiáját és a 
termesztési technológiához kapcsolódó alapvető áruvá készítési technológiát. 
 
Kulcsszavak: mogyoró, művelési rendszer, ápolási munkák, betakarítás, áruvá készítés 
 
Ökológiai igények  
 
 A mogyoró (Coryllus avellana L.) termeszthetőségének északi határán található 
Magyarország. A mogyoró a téli alacsony hőmérsékletet jól tűri, fás részei elviselik a (-25) – 
(-35) °C-os téli fagyot is. Barkái átvészelik a (-16) – (-20) °C-os lehűléseket. Optimális 
termőhelyek számára azok, ahol 9 – 12 °C-os éves átlag hőmérséklet. Magyarországi 
ökológiai körülmények közötti kockázatos termesztése a rövid téli nyugalmi időszakából 
adódik. Rendkívül korán, február – márciusban virágzik a mogyoró, mely ez egyik 
legkorábban virágzó gyümölcsfaj magyar ökológiai körülmények között.  
 Mediterrán származására utal még a nagy fényigénye, melynek minimálisan évi 1 800 
napfényes órának kell lennie.  
 Vízigény szempontjából közepes vízigénnyel rendelkezik, ami éves szinten 
minimálisan 650 mm-es csapadék mennyiséget jelent. Vízigény szempontjából kritikus a 
terméskötődés időszaka és a termésérés ideje.  
 Talajban viszont válogat a mogyoró. Érdemes a legjobb talajtípusokat megkeresni 
számára. A minimum 50 cm-es termőréteggel rendelkező, jó víz- és tápanyag-gazdálkodású, 
humuszban (1,8-2,2% humusztartalom) és ásványi anyagokban gazdag, enyhén savas illetve 
lúgos (pH 5,5 – 8,7) kémhatású talajokat kedveli (1).  
 Hazánkban nincs megfelelő termesztési biztonságot jelentő termőhely a mogyoró 
számára. Síkból kiemelkedő, lehetőség szerint északi fekvésű termőhelyeket részesítsünk 
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előnyben a mogyoró esetében. Ennek a ténynek ellenére a magyar mogyoró ültetvények döntő 
többsége Békés megyében található.  
 
 Művelési rendszerek 
 
 Mogyoró esetében az ültetési anyag lehet oltvány (1. ábra) illetve gyökeres bujtvány 
(2. ábra). A két ültetési anyag közötti alapvető különbség, hogy oltvány esetében nem kaptunk 
sarjakat, ha nem sarjadzó alanyon végezzük a szaporítást. Ebben az esetben mellőzni kell a 
Coryllus avellana L. használatát, helyette a Coryllus chinensis illetve a Coryllus colurna –t 
kell előnyben részesíteni. 
 Gyökeres bujtvány használata esetén sarjadzással kell számolni. A sarjak eltávolítása 
többletmunkát igényel, valamint nagy mennyiségű tápanyagot és vizet von el a mogyoró 
növényektől (2). Szentiványi szerint a sarjadzás ellen használható az a módszer, ha a 
szaporítás előtt a talajba kerülő szárrészről teljes mértékben eltávolítjuk a rügyeket és a 
rügyalapi szöveteket.  
 

 
1. ábra. Törzses mogyoró oltvány (fotó: Papp János) 
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2. ábra. Kitermelés előtt álló mogyoróbujtványok (fotó: Bujdosó Géza) 

 
 Mogyoró esetében kettő „koronaforma” közül választhatnak a termesztők. A 
bokorforma (3. ábra) előnye, hogy sarjakról képes megújulni, hátránya, hogy a sarjak 
akadályozzák a talajmunkát és tápanyagot vonnak el a növényektől. A törzses fa (4. ábra) 
esetében könnyen lehet elvégezni a talajmunkákat és nem jelennek meg sarjak sem, hátránya 
viszont, hogy oltványokat használunk költséges az előállításuk. .  
 

 
3. ábra. Bokorforma (fotó: Bujdosó Géza) 
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Rajz: Kis László 
4. ábra. Törzses fa 

 
 A bokorforma használata esetén a telepítés után 3-5 erőteljes vesszőt kell meghagyni, 
melyeket 25-30 cm-es magasságig vissza kell vágni, a dúsabb elágazás miatt. A termőfelületet 
úgy kell kialakítani, hogy 8-10 db vázágra épüljön. Törzses fa használatakor 40-100 cm-es 
törzsmagasság mellett 4-6 db vázágból álló sudár nélküli koronaformát alakítunk ki (2). E két 
koronaforma közül korszerűbbnek tartjuk a törzses fa koronaformát, mivel nagy mértékben 
megkönnyíti a termesztést. Mind a bokorforma, mind pedig a törzses fa magassága legfeljebb 
2,5-3 m, szélessége 1,5-2 m. Mindkét koronaforma nagy előnye, hogy a mogyoró növekedési 
jellegéből adódóan nagy mértékű és gyors ifjulásra képes, melyet a termesztés során ki tudunk 
használni.  
 A mogyoróültetvényekben bokorforma használata esetében 6 x 6 vagy 7 x 4 m-es sor- 
és tőtávolság változat terjedt el (3. ábra). Törzses fa alkalmazásakor 5-7 x 3 m vagy 5 x 4 m-
re ültetik egymástól az oltványokat. Sűrű telepítés intenzitásnál korábbi termőre fordulást 
kapunk, nagyobb metszési igénnyel kell szembenéznünk és kisebb fánkénti termésmennyiség 
szüretelhető le a tágabb térállásra ültetett mogyoró ültetvényekhez viszonyítva (3) 
Leggyakrabban használt sor- és tőtávolság változat hazánkban az 5 x 3 – 4 m, mely oltvány 
használatot feltételez (4). Az ültetvények sorköze fekete ugar művelésű, ami nagy mértékben 
megkönnyíti a betakarítási munkálatokat. Magyar ökológiai körülmények között nem 
öntözzük a mogyoró ültetvényeket, támrendszert sem használunk a termesztés során.  
 
Nem termő ültetvények ápolása 
 
 A mogyoró telepítését követően a mogyoróvesszőket 25-30 cm-es csonkokra vissza 
kell metszeni a termőfelület megnövelése érdekében. Lényeges, hogy a nem termő évek alatt 
minden évben el kell végezni az alakító metszést a termőfelület minél korábbi kialakítása 
érdekében. A mogyoró minél korábbi fakadási ideje miatt az alakító metszést korán, a téli 
nyugalmi időszak közepén (január-február) célszerű elvégezni. Olyan koronaszerkezetet kell 
kialakítani, ahol a 2-3 éves gallyakon sok rövid (15-20 cm-es) hajtás található.  
 A mogyoró sekélyen gyökeresedő gyümölcsfaj, ezért csakis sekélyen, 6-8 cm-es 
mélységben kell elvégezni a talajművelést. Mély talajműveléssel különösen bujtványok 
használata esetén növeljük a sarjak képződésének intenzitását. Az ültetvényben asztallap 
simaságú, gyommentes sorközöket alakítsunk ki.  
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 A mogyoró nitrogén és kálium igényes, e két tápelem mennyisége nagy mértékű hatást 
fejt ki a rendszeres hajtásképződésre illetve a termőrészek kialakulására.  
 Sarjadzás esetén a sarjakat fásodás előtt, tőből, csonk hagyása nélkül el kell távolítani. 
Horn szerint (1) a sarjak vegyszeres úton történő eltávolítása nem célravezető, mivel 
növényen lévő rügyalapból újabb sarjak törnek elő.  

Mogyoró esetében négy nem termő évről beszélünk.  
 
Termő ültetvények ápolása 
 
 A termő időszak ápolási munkái megegyenek a nem termő időszak ápolási munkáival. 
Ebben az alfejezetben csak a nem termő időszakban leírtaktól való eltéréseket tüntetjük fel. 
 Termőkorban a mogyoró ültetvények metszését is – a nem termő időszakhoz 
hasonlóan – igen korán, nyugalmi időszakban, még a virágzás előtt el kell végezni. Annak 
érdekében, hogy minél több 15 – 40 cm-es hajtás jelenjen meg a koronában Horn (1976) (1) 
szerint csökkenteni kell a metszések gyakoriságát a nem termő időszakban végzett 
metszésekhez képest, ezért ajánlatos 3-4 évente metszeni az ültetvényt. Franciaországban 
akkor metszik a mogyoró ültetvényeket, ha a termésméret csökkenni kezd. A metszés során el 
kell távolítani a sűrítő, sérült, valamint a vastagabb belső részeket és a felesleges tősarjakat (5. 
ábra).  
 

 
5. ábra. Termőkorú bujtvánnyal telepített ültetvény (fotó: Bujdosó Géza) 

 
 Termő időszakban meggondolandó az öntözés kérdése, mivel jó minőségű terméseket 
illetve magbelet csak kiegyenlített vízellátás mellett lehet előállítani.  
 Termő korban a mogyoróormányos (Curculio nucum L.) jelenti a kártevők elleni 
védekezés gerincét. Sajnos kifejezetten mogyoróormányos elleni növényvédő szer nincs. A 
legújabb kutatási eredmények szerint nagy mértékben lehet növelni e kártevő elleni védekezés 
hatékonyságát, ha a rendszeresen (2-3 hetente) megmozgatjuk a talajt a mogyoróbokrok közül 
a kártevő rajzási időszakában (május vége – június eleje). A rajzási időszakban az imágók a 
talajból a talaj feletti részekre másznak tojásaikat lerakni. A talaj mozgatásával ezt az 
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életszakaszt zavarjuk. A mogyoróormányos rajzása elhúzódó, így többször kell megmozgatni 
a talajt (5).  
 Kórokozók közül a mogyorót csak igen kevés veszélyezteti. A leggyakrabban a 
mogyoró lisztharmata (Phyllactinia corylea) fordul elő a leveleken, a termést pedig a 
mogyoró monilíniás termésrothadása (Monilinia fructigena) károsítja.  
 
Betakarítás 
 
 A mogyoró betakarítása teljesen érett állapotban történik (6. ábra), több menetes 
betakarítással, rázógépek segítségével, majd a lerázott termést rendre sodrás után felszedjük 
(7. ábra). A rázás talajra vagy gyűjtőponyvára történik 2-3 naponta. E munkafolyamat 
hatékonyabb elvégzése érdekében fontos a sima, gyommentes talajfelszín kialakítása. Rázást 
követően rendre sodrás majd felszedés következik. Az áruvá készítés a mogyoró kupacsának 
eltávolításával kezdődik, majd a szárítással folytatódik. Szárítás során 10%-ra csökkentjük a 
víztartalmat. Ezt követi héjas állapotban a csomagolás vagy a törés, amennyiben mogyoróbél 
előállítása a végső cél (8/a, 8/b ábrák).  
 

 
6. ábra. Érett termés (fotó: internet 1) 
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7. ábra. Mogyoró betakarítása (fotó: Andor Domokos)  

 

 
8/a ábra. Korszerű törőüzem (fotó: Bujdosó Géza) 
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8/b ábra. Mogyoró manipuláló üzemegység (fotó: Bujdosó Géza) 

 
 
Ellenőrző kérdések:  
1. Melyek a mogyoró ökológiai igényei? 
2. Hol célszerű mogyoró ültetvényt létesíteni?  
3. Hasonlítsa össze a mogyoró ültetési anyagit! 
4. Melyek a mogyoró nem termő időszakának legfontosabb ápolási munkái? 
5. Melyek a mogyoró termő időszakában legfontosabb ápolási munkái?  
 
Felhasznált irodalom 
1: Horn E. (1976): Mogyoró. In: Horn E. (szerk.): Dió, mandula, mogyoró, gesztenye. Mezőgazdasági Kiadó, 
Budapest  
2. Szentiványi P. – Soltész M. (1997): Mogyoró. In: Soltész M (szerk): Integrált gyümölcstermesztés. 
Mezőgazda Kiadó, Budapest. 627-675.p. 
3: Simon Gergely G. (2004): Mogyoró. In Papp J. (szerk.): 2. A gyümölcsök termesztés. Mezőgazda Kiadó, 
Budapest 362. p 
4: KSH (2002):  
3: Solar, A (2006): szóbeli közlése.  
internet 1 (m): http://www.fantailgrove.co.nz/images/Hazels_on_Ground.jpg 
 
 
3.12. Gesztenye termesztési technológiája  
 
Bujdosó Géza 
 
Tárgy: A tanelem célja, hogy bemutassuk a gesztenye termesztési technológiáját és a 
termesztési technológiához kapcsolódó alapvető áruvá készítési technológiát. 
 
Kulcsszavak: gesztenye, művelési rendszer, ápolási munkák, betakarítás, áruvá készítés 
 
Ökológiai igények 
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 A gesztenye (Castanea sativa L.) a kiegyenlített klímát kedveli, olyan termőhelyeken 
terem jól, ahol az évi középhőmérséklet 5 és 15 °C között található. A vegetációs időszakban 
16 °C-os hőmérsékletet igényel. A téli lehűléseket is jól tűri, vesszői, rügyei (-20) °C-on sem 
károsodnak. Termesztésének nagy előnye, hogy rügyei későn fakadnak, virágai pedig a 
Magyarországon termesztett gyümölcsfajok közül a legkésőbb nyílnak, így a tavaszi fagyok 
nem veszélyeztetik.  
 Fényigényes gyümölcsfajok közé sorolható. Hazai ökológiai körülmények között csak 
úgy érhető el megfelelő termésmennyiség illetve jó termésminőség, ha laza szerkezetű 
koronát alakítunk ki.  
 Éves csapadék mennyiség igénye 700 mm, mely magas páratartalom-igénnyel párosul. 
Vízigénye különösen magas a nem termő időszakban és a termés fejlődésének időszakában. 
 A gesztenye talajigénye sarkalatos kérdése a termesztésnek, sok termesztő országban a 
gesztenye termesztését a talajadottságok határozzák meg. A talaj mésztartalma a termesztés 
kritikus pontja, a talaj más paramétereire nem igényes. Kedveli a savanyú pH 5,3-5,8 
talajokat. Magas mésztartalmú talajok esetében számos ionantagonizmus lép fel, mely során 
egyes tápelemek, mint a gesztenye számára nélkülözhetetlen kálium felvétele gátolt. Ez az 
oka annak, hogy a gesztenye meszes talajon sárgul, kisebb hajtásokat fejleszt majd elpusztul 
(1).  
 
Művelési rendszerek 
 
 Gesztenye esetében egyéves kézben oltott suhángokat használunk ültetési anyagként, 
melyeket gesztenye magoncokra oltanak angolnyelves párosítással (1. ábra). Koronás 
oltványok használata kevésbé terjedt el Magyarországon.  
 

 
1. ábra. Kalluszosodott gesztenyeoltványok (fotó: Láng Attila)  

 
 Gesztenye esetében szerencsések vagyunk, hiszen kevés metszéssel, önállóan is képes 
koronát kialakítani. Az áru gyümölcstermő ültetvényekben laza szerkezetű, kevés vázággal 
rendelkező koronaformát alakítsunk ki 100 – 120 cm-es törzsmagassággal. Ültetvényben 8-10 
x 8 m-es sor- és tőtávolságot kell kialakítani. A gesztenyeoltványok termőre fordulás a 
telepítés utáni 4. -5. évben várható. 
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 A gesztenye ültevényeink sorköze ugar művelésű, füvesített sorközt csak abban az 
esetben tudunk kialakítani, ha megfelelő mennyiségű csapadék (minimum 700 mm) áll 
rendelkezésünkre. Jelenleg a gesztenye ültetvényeket nem öntözzük (2. ábra) (1).  
 

 
2. ábra. Füvesített sorközű gesztenye ültetvény (internet1) 

 
Nem termő ültetvények ápolása 
 
 Az ültetést követően a törzsmagasság felett további 4-6 rügyet meghagyva koronába 
metszünk az állományt. Az előtörő hajtások közül három darab térben jól álló hajtást 
választunk ki, melyek a vízszinteshez képest 45 °-os szögben állnak. Ezekből a hajtásokból 
alakítjuk ki a vázágakat. A nem termő évek során folyamatosan gondoskodni kell az ültetvény 
víz utánpótlásáról, fontos, hogy az első vegetációs időszakban legalább 25-35 cm-es 
hajtásokat fejlesszenek az oltványok. A következő években már 60 – 80 cm-es 
hajtásnövekményt kell elérnünk.  
 A nagyobb vegetatív növekedés érdekében a törzsön törzserősítő hajtásokat hagyunk, 
melyeket vagy minden évben 2-3 rügyre visszavágunk és csak a 7. – 8. évben metszünk vissza 
véglegesen vagy pedig csak hajtásokat hagyunk meg a törzsön és minden évben eltávolítjuk 
őket a fásodás kezdetekor. Ha a törzsátmérő az oltási hely felett 30 cm-rel elérte a 30 cm-t, a 
törzsön megjelenő valamennyi hajtást el kell távolítani (2).  
 
Termő ültetvények ápolása 
 
 Termőkorban a metszés jelentősége kicsi a gesztenye ültetvényben. Ebben az 
időszakban a metszés csak ritkítást, illetve a beteg, sérült koronaelemek eltávolítását jelenti. A 
metszést azért sem szabad túlzásban vinni, mert a gesztenye igen veszélyes kórokozója a 
gesztenye krifonektriás kéregelhalása (Cryphonectria parasitica) sebparazita, metszési 
felületeken jut be a növény szöveteiben. Célszerű tehát néhány nagyobb koronaelemet 
eltávolítani a koronából, így kevés számú sebfelület keletkezik, melyeket a metszés után 
sebkezelővel le kell zárni.  
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 Az öntözésnek kisebb jelentősége van a termőre fordult ültetvényben, amennyiben 550 
– 600 mm-es éves csapadékmennyiség rendelkezésre áll a termőhelyen. Természetesen a 
termések fejlődésének időszakában augusztus – szeptember folyamán fellépő aszályos 
időszakban a gesztenye az öntözést meghálálja.  
 A termések és az éves hajtásnövekedés nagy mennyiségű tápanyagot von ki a talajból, 
melyet pótolni kell. Érdemes termőkorban évente levélanalízist készíteni, és ez alapján 
elvégezni a tápanyag-utánpótlást.  
 A talajművelést sekélyen, legfeljebb 15 cm mélyen kell végezni. A sekély 
talajművelés ellenére is előfordul, hogy gyökérsarjak törnek elő a talajból. Különösen az 
alacsony törzsű gesztenyefák esetében jelent ez gondot, ezért a sarjakat megjelentésük után el 
kell távolítani. A gesztenye sarjadzásának mértéke lényegesen kisebb, mint a mogyoróé (3. 
ábra)  
 

 
3. ábra. Sarjak a gesztenyefa mellett (fotó: Internet 2) 

 
 Amennyiben az ültetvény sorköze füvesített betakarítás előtt a fűtakarót le kell 
kaszálni, mivel ez a művelet megkönnyíti és hatékonyabbá teszi a termések betakarítását. 
Ugar művelés esetén pedig betakarítás előtt asztallap simaságú kemény talajfelszínt alakítunk 
ki, szintén a hatékony betakarítás miatt.  
 Növényvédelem szempontjából a gesztenye legfontosabb kórokozója a gesztenye 
krifonektriás kéregelhalása (Cryphonectria parasitica), mely ellen igen hatékony hipovirulens 
törzsek állnak rendelkezésre (4/a, 4/b. ábra). A kártevők közül a gesztenyeormányos 
(Curculio elephas) jelenti a védekezés alapját (1).  
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4./a ábra. Cryphonectria parasitica kórképe (forrás: internet 3) 

 
4/b. ábra Cryphonectria parasitica (forrás: internet 4) 

 
 
Betakarítás 
 
 Kisebb felületű ültetvényeken a gesztenye betakarítása kézzel is megoldható, A 
teljesen érett, talajra hullott terméseket 2 - 4 naponta össze kell gyűjteni. Különösen száraz 
ősz esetén kell nagy gyakorisággal gyűjteni a terméseket, mivel a termések igen könnyen 
elveszíthetik nedvesség-tartalmukat. Abban az esetben is sűrűn kell felszedni a talajra hullott 
terméseket, ha csapadékos a szüreti időszak, mivel ebben az esetben a termések minősége 
rövid idő alatt könnyen romolhat (5. ábra).  
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5. ábra Kézi gesztenye szüret Olaszországban (forrás: Internet 5) 

 
 Nagyobb felületű ültetvények esetében már gépi betakarítást kell alkalmazni. A gépi 
betakarítás feltétele, hogy a termések közel 80%-a felrepedt zöld burokkal rendelkezzen (6. 
ábra) A betakarítás rázásból és gépi tisztításból áll. Ha nem ponyvára ráztuk a terméseket, 
akkor természetesen a gépi betakarítás kiegészül a termések rendre sodrásával és 
felszedésével is.  
 

 
6. ábra. Szüretre alkalmas gesztenye termés (fotó: Bujdosó Géza) 

 
 Rövid ideig (kb. 1 hónapig) tárolhatjuk a terméseket hűvös klímájú, jól szellőztethető 
helyiségekben, hosszabb idejű tároláshoz viszont szabályozott légterű tárolók szükségesek, 
mivel a gesztenye termései könnyen elveszíthetik nedvesség-tartalmukat.  
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Ellenőrző kérdések:  
1. Melyek a gesztenye ökológiai igényei?  
2. Miért különösen fontos a gesztenye esetében a talajigény figyelembe vétele?  
3. Melyek a gesztenye nem termő időszakának ápolási munkái?  
4. Melyek a gesztenye termő időszakának ápolási munkái?  
5. Hogyan takarítjuk be a gesztenyét?  
6. Milyen ültetési anyagai vannak a diónak, mandulának, mogyorónak és a gesztenyének? 
Melyek ezek közül a legjobbak?  
 
 
Felhasznált irodalom:  
1: Szentiványi P. – Soltész M. (1997): Gesztenye In: Soltész M. (szerk.): Integrált gyümölcstermesztés. 
Mezőgazda Kiadó, Budapest. 667-672. p. 
2. Simon Gergely G. (2004): Gesztenye. In: Papp J. (szerk.): 2. A gyümölcsök termesztése. Mezőgazda Kiadó, 
Budapest. 348-357. p.  
internet 1 (g): http://ctarmls.com/CharlestonReports/media/1025620_0523750.jpg 
internet 2 (g): http://farm4.static.flickr.com/3289/2512218029_5f9770db9c.jpg 
internet 3 (g): http://www.fs.fed.us/r8/chestnut/images/chestnut/chestnut_blight02.jpg 
internet 4 (g): http://ec.asm.org/content/vol8/issue3/cover.dtl 
Internet 5 (g): http://www.cuboimages.it/FOTO/thumbs/Simon 
GergelyiniMarco/MSI04/MSI0284.jpg&imgrefurl=http://www.cuboimages.it/results.asp%3Fs%3Dfruit%2Bplan
t%26cs%3D%26csnot%3D%26sortType%3D0%26ls%3D%26s1%3D%26s2%3D%26s3%3D%26op1%3D%26
op2%3D%26photographerCode%3D%26country%3D%26rights%3D%26archiveID%3D%26p%3D53&usg=__
89LUCUK15evBUk2A783Jh0W-
vzo=&h=148&w=230&sz=22&hl=hu&start=4&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=7E4eIiGCgbpTVM:&tbnh=69
&tbnw=108&prev=/search%3Fq%3Dchestnut%2Bharvest%2Bin%2BAzerbaijan%26um%3D1%26hl%3Dhu%2
6biw%3D1003%26bih%3D541%26tbm%3Disch&ei=5xsYTpmQGsfXsgb_1dnRDw 
 
 
 

4. A tananyag témáihoz ajánlott további irodalmak: 
 
 
Brózik S. - Kállay T.-né – Apostol J. 2003 (szerk.): Mandula. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 
 
Brunner T. 1990. Kis fákon nagy termés. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 
 
G. Tóth M. 2001. (szerk.) Gyümölcsészet. Primom Kiadó. Nyíregyháza. 2. kiadás 
 

Gyuró F. /szerk./ 1990. Gyümölcstermesztés. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 

 
Hrotkó K. (szerk.) 1999: Gyümölcsfaiskola. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 
 

Hrotkó K. /szerk./ 2003. Cseresznye és meggy. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 

 
Nyujtó F., Surányi D., 1981: Kajszibarack. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. 

 
Papp J. (szerk.) 2003. Gyümölcstermesztési alapismeretek 1. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 
 
Papp J. (szerk.) 2004. A gyümölcsök termesztése 2. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 
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Papp J., Tamási J. 1979: Gyümölcsösök talajművelése és tápanyagellátása. Mezőgazdasági 

Kiadó. Budapest. 
 

Pór J., Faluba Z. 1982. Cseresznye és meggy. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 

 
Pénzes B., Szalay L. 2003. (szerk.) Kajszi. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 400 o. 
 
Szentiványi P. – Kállay T.-né 2006 (szerk.): Dió. Mezőgazda Kiadó, Budapest 
 
Szűcs E. 1999. A gyümölcsösök talaj- és tápanyagigénye, trágyázása. In: Füleky Gy. (szerk.) 
Tápanyag-gazdálkodás. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 462-521 o.  
 
Timon B. 2004. Őszibarack. 5. kiadás. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 270 p. 
 
Tóth M. 2009. (szerk.) Gyümölcsfaj- és fajtaismeret. Egyetemi jegyzet. BCE Gyümölcstermő 
Növények Tanszék. Budapest. 
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5. Vizsgakérdéssorok 
(minta) 

 

1. Kérdéssor 

17. Mikor beszélünk fajtaleromlásról és mi a szerepe a fajtafenntartó nemesítésnek? 

18. Mi a különbség a kleisztogámia, a kazmogámia és a dichogámia között? 

19. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az őszibarackfajták kiválasztásánál egy 

korszerű ültetvényben?  

20. Jellemezze a késői érési időszak kajszifajtáinak gyümölcsminőségét! 

21. Ismertesse a szilvafajták termékenyülési sajátosságait! 

22. Milyen fogyasztói és termelői elvárások vannak a friss piacon értékesíthető 

meggyfajtákkal szemben? 

23. Ismertesse a cseresznye gyümölcsszín szerinti kategóriait, adjon meg fajtákat minden 

egyes kategóriához! 

24. Jellemezze a málna-, szeder- és a szedermálna fajták érési időszakát! 

25. Milyen diófajtákat kell telepíteni héjas dióként export értékesítésre ? Indokolja válaszát ! 

26. Soroljon fel legalább három sokoldalúan felhasználható (friss fogyasztás és többféle 

élelmiszeripari cél) körtefajtát! 

 

2. Kérdéssor 

10. Mi a különbség a fajtajelölt és az államilag elismert fajta között?  

11. Milyen speciális szempontjai vannak az ökológiai gyümölcstermesztésben a fajták 

kiválasztásának?  

12. Jellemezze a középidejű érési időszak kajszifajtáinak gyümölcsminőségét! 

13. Hogyan csoportosíthatók a szilvafajták a gyümölcshéj színe alapján? 

14. Milyen fogyasztói és termelői elvárások vannak a friss piacon értékesíthető 

cseresznyefajtákkal szemben ? 

15. Soroljon fel néhány meggyfajtát, amelyek a többi közül kiemelkednek abiotikus és 

biotikus stressz tűrésükkel ! 

16. Jellemezze a ’Red Delicious’ alakkör almafajtáinak gyümölcsminőségét! 

17. Jellemezze az ’Piroska’ fajtát a gyümölcsminőségi tulajdonságai alapján ! 

18. Ismertesse a magyar nemesítésű mandulafajták terméshéj cukrászati érték szerinti 

csoportosítását ! 

19. Ismertesse, hogy milyen elvárások vannak a friss piacon értékesítésre kerülő 

szamócafajták gyümölcseivel szemben ? 
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3. Kérdéssor 

1. Hogyan érvényesíthetők legjobban a fajtatulajdonosi jogok és mi a különbség a védjeggyel és a 

fajtaoltalommal védett fajta között? 

2. Milyen feltételekkel termeszthetők az oltalmazott, a védjeggyel ellátott és a klubfajták? 

3. Jellemezze a szeptemberben szüretelhető körtefajtáik gyümölcsminőségét! 

4. Hogyan csoportosíthatók a szilvafajták gyümölcsméretük alapján? 

5. Mikor kezdődik, és meddig tart a fő kajszi árufajták szüreti időszaka Magyarországon?  

6.  Hogyan változik az őszibarackfák virágrügyeinek fagyállósága a tél során?  

7. Csoportosítsa a hazai ültetvényekben előforduló meggyfajtákat termékenyülési viszonyuk 

alapján! 

8. Ismertesse a cseresznye gyümölcsméret és alak szerinti kategóriáit! 

9. Mi befolyásolja a málna-, szeder- és a szedermálna fajták termőképességét, termésbiztonságát?  

10. Milyen kritériumokkal rendelkeznek a korszerű diófajták ? 

 

4. Kérdéssor 

1. Ismertesse a tüskementes szederfajtáknál alkalmazott korszerű művelési rendszereket?  

2. Mit ért az integrált gyümölcstermesztés fogalma alatt? 

3. Mely öntözési módok elterjedtek a korszerű almaültetvényekben? 

4. Sorolja fel és röviden jellemezze a gyümölcstermesztésben alkalmazott termesztési 

módokat! 

5. Ismertesse az őszibarack katlankorona legfontosabb jellemzőit! 

6. Melyek a termőkori fenntartó metszés legfontosabb alapelvei a kajszi ültetvényekben?  

7. Milyen művelési rendszerekkel jellemezhető egy intenzív cseresznye ültetvény?  

8. Ismertesse a ribiszkék bokorművelésének jellemző paramétereit! 

9. Rajz segítségével mutassa be a szamóca ültetésekor elkövethető hibákat és a helyes ültetés 

módját! 

10. Milyen ápolási munkákat kell elvégezni egy nem termő dióültetvényben?  

 

 

5. Kérdéssor 

1. Ismertesse a művelési rendszer fogalmát, és adja meg az elemeit! 

2. Jellemezze a hazai alma- és körtetermesztés színvonalát! 

3. Milyen előnyökkel járnak a vegetációs időszakban alkalmazott zöldmetszési eljárások? 
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4. Ismertesse az őszibarack magyarországi alanyhasználatát!  

5. Milyen szempontok alapján választ málna és szeder ültetvényébe fajtákat? 

6. Melyek a gyümölcsritkítás legfontosabb alapelvei a kajsziültetvényekben?  

7. Milyen előnyei vannak az intenzív ültetvényeknek? Hogyan tudunk védekezni az eső 

okozta repedés és a madárkár ellen intenzív cseresznye ültetvényekben? 

8. Értékelje a hazai ribiszketermesztés színvonalát! 

9. Milyen ültetési anyagokkal és mikor telepíthet szamócaültetvényt? 

10. Melyek az áruvá készítés lépései és kritériumai dió esetében? 

 


