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1. Almanemesítési irányzatok és célok a világon. Hazai termesztésre javasolható új fajták 
 
Írta: Tóth Magdolna  
 
1.1. Az almatermesztés és az almanemesítés rövid története 
 
Az alma a legrégebbi gyümölcsfajok közé tartozik. Almamaradványokat találtak pl. Jerikónál, a 
Jordán völgyében és Anatóliában. Származásukat az ie. 6500 körüli időkre becsülik, de azt 
lehetetlen megmondani, honnan kerültek oda ezek a gyümölcsök. A legvalószínűbb feltételezés 
szerint az alma termesztésbe vonásának első helyszíne a Kaszpi és a Fekete tenger közötti 
területre esik, s ezen a vidéken már i. e. 3000 környékén termesztettek almát. Tulajdonképpen 
az oltás felfedezése határozta meg a házi alma későbbi történetét. Nemcsak annak a 
lehetőségét adta meg a termesztőknek, hogy egy hasznavehető fát reprodukáljanak, hanem 
lehetővé tette a legjobb ősi fajták fennmaradását is. 

Majdnem biztos, hogy a házi alma a rómaiak közvetítésével került Európába. A III. 
században a rómaiaknak volt köszönhető az első ültetvények létesítése a mai Franciaország, 
Spanyolország és Nagy-Britannia területén. A későbbi századokban az almatermesztés 
megőrzésében és felújításában nagy szerepe volt néhány uralkodónak (pl. Nagy Károly), de 
főként a különböző szerzetesi rendeknek. Az almatermesztés széleskörű terjedése a XII. 
században kezdődött. Ekkor keletkeztek az első névvel ellátott fajták, és az akkori szaporítási 
lehetőségnek megfelelően ezek magjai a táguló világ minden pontjára eljutottak. A XVII. 
századig legalább 120 fajta leírása született meg Ny-Európában.1826-ban az Angol Királyi 
Kertészeti Társaság már legalább 1200 almafajtáról tudósított.  

É-Amerikában a telepesek a XVI. és XVII. században kezdték az alma meghonosítását, 
majd innen közvetítették azt Dél-Amerikába. Az első almaültetvényeket az 1620-as és 1630-as 
években létesítették New England területén. A nyugati partvidékre történő elterjesztésben 
Jonathan Chapman szerepe volt meghatározó. Kanadában a XVII. században francia telepesek 
létesítették az első almaültetvényeket. Dél-Afrikában az 1650-es évekre, Ausztráliában 1788-ra, 
Új-Zélandban 1814-re datálható az almatermesztés kezdete.  

Az alma régóta a legjelentősebb mérsékeltégövi gyümölcs. A világon megtermelt 
mennyiség a második világháború óta az ötszörösére nőtt (70 millió tonna), s ezzel az összes 
gyümölcstermés 11,6%-át teszi ki. A citrusfélék (123 mill. tonna) és a banán (98 mill. tonna) 
mögött az alma a harmadik helyet foglalja el. Jelenleg a termés közel 60%-át Ázsiában termelik, 
és Európa almatermelésből való részesedése az egykori 21%-os, az amerikai kontinensé közel 
13%-os, Afrika pedig 3%-át, Óceánia 1%-át adja a világtermésnek. Az utóbbi évtizedekben 
látványos termelésfejlesztések Ázsiában és Dél- Amerikában valósultak meg. Jelenleg a 
legjelentősebb almatermelő ország Kína (33 mill. tonna), s kb. 4 millió tonnás termésével 
második az USA. Az Európai Unió termése meghaladja a 11 millió tonnát.  

Maga az almanemesítés is eléggé régi keletű. A céltudatos nemesítő munka a XVII. 
században, Franciaországban kezdődött, amikor magvetésből származó csemetékből fajtákat 
választottak ki (pl. „Renet‟, „Kalvil‟). Tudományos alapon, tudatos keresztezéssel először 
Thomas Andrew Knight (1759–1835) állított elő új almafajtákat. Ő állapította meg elsőként, hogy 
az új fajták célszerűbben előállíthatók úgy, ha az egyik gyümölcsfajta virágporát egy másik fajta 
virágára juttatjuk. 

A későbbi évszázadokban egyre jobban kiterjedt az almanemesítési munka, s szerte a 
világon számos nemesítő műhelyben kezdtek szisztematikus almanemesítést. A XX. sz. végén 



egy amerikai felmérés 25 országból 57 szervezett almanemesítési programról adott számot a 
világon. A jelenleg működő almanemesítő műhelyek száma 70 körül van, többségük állami 
finanszírozású, de gyarapodik a magántőkéből finanszírozott projektek száma. A hosszú ideje 
jelentős marketing tevékenység eredményeként az alma esetében a fogyasztók a fajtákat 
eléggé jól ismerik. 
 
1.2. Evolucióbiológia, génforrások 

 
Rendszertanilag az alma a Rosaceae család Pomoidae alcsaládjába tartozik. A házi alma, 
Malus × domestica pontos botanikai és genetikai eredetére vonatkozóan egyre több ismeretünk 
van. Nagy valószínűséggel a kezdeti domesztikáció után fajok közötti hibridizáció következett 
be. Tehát a M. × domestica egy összetett hibrid, amely évezredeken keresztül fejlődött, de 
valószínűleg fő őse a közép-ázsiai Malus sieversii (Ledeb.) M. Roemer, amely a Tien-san 
hegységtől a Kaszpi-tenger széléig ma is mindenütt megtalálható. A M. × domestica fajtáinak 
kialakulásában – a természetes hibridizáció folyamán – az ázsiai területeken minden bizonnyal 
szerepe volt a Malus prunifolia (Willd.) Borkh., a Malus baccata (L.) Borkh., a Malus 
mandzsurica (Maxim.) V. Komarov, és a M. sieboldii (Regel) Rehder fajoknak. A nyugati 
(európai) részeken pedig a Malus sylvestris (L.) Mill. és a Malus orientalis Uglitz. ex Juz. játszott 
közre a fajták kialakulásában. Ahol a Malus sieversii (1.1. ábra) elterjedési területe átfedésbe 
került a fenti fajok valamelyikével, minden bizonnyal kereszteződésnek kellett történnie, nagy 
formagazdagságot eredményezve.  
 

 
1.1. ábra: A Kaukázusban amerikai kutatók által begyűjtött Malus sieversii 
alakgazdagsága (Foto: http://exhibits.mannlib.cornell.edu/apples/expeditions.htm) 

 
A fajták származási kapcsolatait és rokonságát hűen tükröző, molekuláris bélyegeken 

alapuló filogenetikai rendszer kidolgozása még várat magára. Számos kérdés 
megválaszolatlan, így például tisztázatlan, hogy hazai vonatkozásban a Kárpát-medence régi 
fajtáinak genetikai anyagában milyen mértékben vannak jelen a Malus sylvestris, illetve más 
Malus taxonok génjei. Az erre vonatkozó első hazai eredményeket éppen a BCE Genetikai és 
Nemesítés, valamint a Gyümölcstermő Növények Tanszék közös munkája alapján publikálták. 

A Pomoidae alcsaládba tartozó legtöbb faj esetében a haploid kromoszómaszám x = n = 
17, mely minden bizonnyal úgy alakult ki, hogy a Gillenia nemzetség (x = 9) egyik ősének 
autopoliploidizációjával 18 kromoszóma jött létre, majd azt követően egy kromoszóma törlődött 
a genomból. A termesztett almafajták többsége diploid (2x = 34). A triploidok (3x = 51) két 
diploid fajta vagy ritkábban tetraploid x diploid illetve diploid x triploid fajták utódaként 
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keletkeznek. Öröklődési esélyük elenyésző, hiszen két diploid fajta utódaként átlagosan 0,3% 
arányban keletkeznek, de erőteljesebb növekedésük s jó gyümölcstulajdonságuk révén, a 
szelekció során nagyobb esélyük van a kiemelésre. Ennek eredményeként a közel 70 millió 
tonnás világtermésből a triploidok aránya ma kb. 5%-os. Közülük néhány világfajtává vált (pl. 
„Jonagold‟). A tetraploidok (4x = 68) diploid fák kiméráiként vagy igen ritkán triploid x diploid 
fajták utódaként keletkezhetnek. Hexaploid növényeket triploidok kolchicinnel való kezelése 
után nyerhetünk. Az utóbbi két típusnak nagyon hosszú a juvenilis fázisa, s az ebből eredő 
késői termőrefordulás miatt a termesztésben sincs számottevő jelentőségük. A mesterségesen 
előállított haploid növények csak nemesítési szempontból jelentősek. 2010-ben 85 kutató 
együttműködésének eredményeként ismertté vált az almagenom, melyről az első magyar 
nyelvű ismertetés a Magyarország kultúrflórája „Az alma” című kiadványában olvasható.  
 
1.3. Nemesítési módszerek  

 
A jól tervezett és végrehajtott gyümölcsnemesítés lényegében három fő feladatot ölel fel (a) a 
genetikai sokféleség megteremtése; (b) a legjobb genotípusok kiválasztása; (c) a kiválasztott 
genotípusok (magoncok) értékelése, hogy valóban versenyképesek lehetnek-e a termesztésben 
és a piacon. A konvencionális almanemesítési programokban mindezidáig a következőkben 
részletezett nemesítési módszereket alkalmazták sikerrel. 
 
Ismert vagy ismeretlen eredetű magoncok szelekciója.  
A termesztésben legsikeresebbnek bizonyult fajták nagy része így keletkezett. Példaként a 
„Golden Delicious‟, a „Jonathan‟ és a „Red Delicious‟ említhető meg, amelyeket az USA-ban az 
árutermesztés kezdetén létesített magoncültetvényekben fedeztek fel. További példa a 
„McIntosh‟, amelyet Kanadában egy legelőt szegélyező magoncsövényből emeltek ki. A 
közelmúltban klubfajtaként sikeressé vált „Cameo‟ is így keletkezett (1.2. ábra).  

 
 

1.2. ábra: Az ismeretlen eredetű magoncként keletkezett ‘Cameo’ gyümölcse  
(Foto: Szalay László) 

 
Keresztezéses nemesítés.  



Ha valamilyen világos célt akarunk elérni, akkor nemcsak az anyafajta, hanem az apafajta 
ismerete is elengedhetetlen, vagyis a szülőfajták megválasztása nagyon fontos eleme a 
nemesítő munkának. Így állították elő pl. az USA-ban a „Jonathan‟ és „Golden Delicious‟ 
keresztezésével a „Jonagold‟-ot, s így hozták létre a Fuji, Gala és Elstar fajtákat is. 

A hibridizáció még ma is nagyon elterjedt a legjelentősebb betegségekkel (ventúriás 
varasodás, almafalisztharmat, tűzelhalás) szemben rezisztens fajták nemesítésében. Számos 
esetben a szülőfajták kiválasztásakor a rezisztencia génjé(i)t örökítő vad fajokhoz is 
visszanyúlnak, s ún. módosított visszakeresztezések alkalmazásával, több további generáció 
után állítják elő a megfelelő gyümölcsmérettel rendelkező rezisztens árufajtákat (1.3. ábra: 
„Cordelia‟). A multirezisztencia eléréséhez vagy annak más jó tulajdonságokkal való 
kombinálásához, ill. piramidálásához is többlépcsős keresztezésre van szükség.  
 

   Golden Delicious   

  PRI 14-510  9433-2-2 Rome Beauty 

   F2 26829-2-2   

    9433-2-8 Malus floribunda 821 

      

  Prima   Melba  

    NJ 117637   Wealthy 

    NJ 130  

  NJ 123249    Starr 

Cordelia    Red Rome  

    NJ 12   

    Melba  

        unknown    

  Granny Smith     

        French Crab     

1.3. ábra: A hazai nemesítésű ’Cordelia’ pedigréje 
 
Természetes mutációk kiemelése.  
Egyes almafajtáknál gyakori a természetes mutáció, s ilyen módon sok fajtával bővült a 
fajtaválaszték. Megváltozhat a gyümölcsszín, ilyen például az intenzívebb piros gyümölcsszín 
megjelenése a „Jonagold‟-ból keletkezett „Jonagored‟ fajta esetében. Gyakori a növekedési 
jelleg és a terméshozási típus megváltozása a gyengébb növekedésű, mérsékeltebben 
elágazódó, rövidebb ízközű egyedek megjelenésével. Ilyen pl. a „Golden Delicious‟ fajtából 
keletkezett spur habitusú „Golden Spur‟ vagy a „McIntosh‟ fajtából keletkezett oszlopos, azaz 
elágazásmentes „Wijcik‟. A gyümölcsszín és a terméshozási jelleg együttes megváltozására 
példaként a „Starking‟-ból keletkezett „Redspur Delicious‟ említhető.  

A fajták e hajlama eltérő, pl. a „Delicious‟, a „McIntosh‟, a „Gala‟, a „Fuji‟ és az imént említett 
„Jonagold‟ fajtákból nagyon sok változat keletkezett ilyen módon. A mutáció útján keletkezett 
változatokat a keresztezéses nemesítésben szülőfajtaként akkor használhatjuk fel sikerrel, ha a 
mutáció az L-2 réteget is érintette. A „Fuji‟ természetes rügymutációi közül legjobb színeződésű 
Kiku, amelyet egy olasz farmer fedezett fel, s amit ezen a néven csak a fajtaklub tagjai 
hozhatnak forgalomba. 



 
 

1.4. ábra: A ‘Fuji’ (A) és a Kiku (B) színeződése. [Foto: Tóth Magdolna (A) és 
http://goodfruitguide.co.uk/fruits/apples/kiku/apple-kiku-kiku_brak-ontree-350x262 
(B)] 

 

Indukált mutáció  
Az alma esetében a szomatikus sejtek genetikai tulajdonságának megváltoztatására 
leggyakrabban a röntgensugarakat alkalmazták, de lehetséges még gamma- és 
neutronsugárzás, valamint kémiai anyagokkal való beavatkozás is. A tetraploidok kialakulását 
kolchicin alkalmazásával lehet indukálni.  

Annak ellenére, hogy néhány sikeres példát említhetünk (a „Cox narancs renet‟ 
öntermékenyülő klónja; a „Golden Delicious‟ parásodásra kevésbé hajlamos indukált mutánsa a 
„Lysgolden‟ és a „Golden Haidegg‟), az egykor közkedvelt módszer eredményessége mégis 
vitatható. Ma már alig alkalmazzák, mivel többségében csak instabil kimérákat sikerült 
létrehozni, s gyakran nem várt hatásokat (pl. gyengébb termőképesség, torzult megvastagodás) 
is eredményezett az indukált mutáció. Ráadásul az is kiderült, hogy a jobban színeződő 
változatok gyümölcse aromaanyagokban szegényebb, mint az alapfajtáké. 
 
Klónszelekció  
Hazánkban fajtajavítási célú klónszelekciót a „Jonathan‟ és „Starking‟ esetében végezték el, s 
ma már csak a klónjaik szaporíthatók (pl. „Jonathan M 41‟, „Starking Nm 47‟). Külföldön a jobb 
termőképesség eléréséhez vírusmentesített növényegyed utódait vonják be a köztermesztésbe. 
Utóbbira jó példák a „Jonagold‟ vírusmentes klónjai, amelyek a nyugat-európai termesztésben 
igen jól szerepelnek.  

A 

B 
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1.5. ábra: A ‘Jonathan’ alapfajta (A) és a ‘Jonathan M 41’ (B) színeződése. (Foto: Tóth 
Magdolna) 

 
Biotechnológia a nemesítés szolgálatában.  
A szinte korlátlanná szélesedő lehetőségek miatt egyre inkább segítik ilyen módszerekkel a 
konvencionális nemesítést. A mikroszaporítás, mint biotechnológiai módszer az almafajták saját 
gyökéren való termesztését tenné lehetővé. Ennek az oszlopos fajták szaporításában lenne 
jelentősége.  

A 

B 



A markerezés ma már szinte általános eljárás a nemesítésben. A technika nagyon sokat 
fejlődött, először fehérjealapú (biokémiai) markereket használtak, később a kutatások a 
megbízhatóbb DNS-alapú (RFLP, RAPD, SSR, AFLP és S-SAP) markerezési technikák 
bevonásával folytatódtak. Korszerű nemesítési programokban ma már általános a munka 
genetikai markerezéssel való támogatása. 

A növénytranszformáció lehetősége nagyon ígéretes, hiszen mind a biotikus, mind az 
abiotikus rezisztencia fokozásában és a minőség javításában határtalan lehetőségeket kínál. Az 
első transzformált almafajta a „Greensleeves‟ volt. Mindmáig közel 50 almafajta genetikai 
módosítását végezték el, de transzgénikus almafajta eddig nem került kereskedelmi 
forgalomba. A növénytranszformáció a génműködés megismerése révén nagyon fontos 
tudományos vizsgálatokat is szolgálhat. Tekintettel arra, hogy Európában a fogyasztók a 
transzgénikus növényekkel kapcsolatban eléggé elutasító magatartást tanúsítanak, az 
almanemesítők és biotechnológusok Európában a ciszgénikus eljárásra tértek át. Ez azt jelenti, 
hogy a nemesítő csak a növényi génbankjából származó gént használ fel a 
növénytranszformáció során. Kérdés, hogy sikerül-e a közvéleményben tudatosítani, hogy a 
ciszgenikus növények minden szempontból veszélytelenek.  

Mindamellett a növénytranszformáció a transzgénikus technológia kutatása és kísérleti 
alkalmazása azonban tudományos szempontból nagy jelentőségű, hiszen segít megismerni a 
gének működését, biológiai funkcióját. A nemesítésben például óriási jelentőségű az a német 
transzgénikus alma, amelyik a gyökereztetést követő üvegházi nevelés során legkésőbb 10 
hónap elteltével virágot hozott. 
 
1.4. Legfontosabb nemesítési célok  
 
Az alábbiakban felsorolás jelleggel összesítjük a jelenlegi legfontosabb nemesítési célokat, a 
legfontosabb eredményekről, az öröklődési viszonyokról bővebben a Magyarország kultúrflórája 
sorozat „Az alma” című kötetében olvashatnak. 
Biotikus rezisztencia kialakítása az alábbi károsítókkal szemben:  

- ventúriás varasodás, 
- lisztharmat, 
- tűzelhalás,  
- levélrozsda,  
- kártevők (pl. levéltetűvel, vértetűvel szembeni ellenállóság  

Gyümölcsminőségi tulajdonságok javítása: 
- gyümölcsméret,  
- gyümölcsalak,  
- gyümölcsszín,  
- felületi rozsdásodás vagy attól való mentesség elérése,  
- a kívánt gyümölcshússzín elérése, 
- a húsállomány javítása, 
- az íz és zamat, a beltartalmi és egészségvédő értékek fokozása,  
- különböző élelmiszeripari célokra (lé, sűrítmény, lékészítmények, pudingalma, befőtt, almapüré, 

bébiétel, aszalványok, gyorsfagyasztott, alkoholos termékek, pektin stb.) való alkalmasság, 
- gyümölcshibákra való hajlam mérséklése.  

Érési idő szabályozása, a pultállóság és eltarthatóság javítása. 
A virágzási idő szabályozása. 
A terméskötődés mértékének és módjának (pl. egy virágzatból egy gyümölcs) szabályozása. 
Öntermékenyülés elérése. 



A növekedési erély és fahabitus módosítása. 
Speciális nemesítési célok: 

- a télállóság javítása, 
- a téli hidegigény szabályozása,  
- partenokarpia elérése, pl. az oszlopos habitussal való kombinálása.  

 

1.5. Szemelvények a hazai almanemesítésről  
 
Az alma a Kárpát-medencében is régóta ismert gyümölcsfaj. A vadalma gyümölcsét a Kárpát-medence 
prehisztorikus lakói már fogyasztották. Különböző forrásokban a kora középkortól felbukkan a 
vadgyümölcsök gyűjtögetésének, feldolgozásának említése. A XVI. századtól főúri kedvtelésként jelenik 
meg a nemesített házialmafajták kipróbálása. A török hódoltság idején, a balkáni úton más gyümölcsök 
mellett néhány almafajtát is kapott a magyarság. A nyugati fajták hazánkban a francia parkstílussal 
együtt, a XVIII. sz-ban az Esterházy, Károlyi és a Grassalkovich család kertjeiben tűnnek fel először, s 
vonulnak be később az üzemi termesztésbe. A XIX. század végén és a XX. sz. elején honosított 
amerikai fajták bevezetésével jelentősen átalakult az üzemi fajtahasználat.  

A fajták megválasztását segítették a nagy pomológus elődök által végzett fajtaértékelések és 
egzakt leírások. Lippay a Gyümölcsöskert című művében már 23 almafajta nevét sorolja fel. A XVII–
XIX. sz. folyamán pomológiai tárgyú levelezések zajlanak. A XIX. sz. második és a XX. sz. első felében 
tudományos igényű gyümölcsészeti kutatásokat, összeírásokat végeznek. Többek között Entz Ferenc, 
Bereczki Máté és Angyal Dezső tollából világszínvonalú pomológiai munkák jelentek meg 
nyomtatásban. 

A hazai almanemesítés viszonylag rövid múltra és más országokhoz viszonyítva szerény 
eredményekre tekinthet vissza. Természetesen az alma esetében is volt szerepe a népi 
szelekciónak, s a Kárpát-medencében előállított almafajták egy része egyházi kertekben 
keletkezett, de programszerű almanemesítésről a XX. sz. második harmadáig nem 
beszélhettünk. Külföldi példákkal összevetve ez nagyon előnytelen volt, hiszen a hazai 
nemesítés az adottságainkhoz jobban alkalmazkodó fajtaválaszték kialakítására adott volna 
lehetőséget.  

A XX. században tevékenykedő hazai almanemesítők listáján Porpáczy Aladár, Maliga Pál, 
Budai József, Tamássy István, Dániel Lajos, Nyújtó Ferenc és Kovács Sándor neve említhető 
meg. Sikeres klónszelekciós tevékenységgel Tomcsányi Pál, Éles Zoltán, valamint az Újfehértói 
Gyümölcskutató munkatársai segítették a hazai fajtaválaszték fejlesztését. A hibridizációs 
programok többségében a lisztharmat elleni rezisztencia szerepelt a legfontosabb nemesítési 
célok között. Maliga Pál és Tamássy István keresztezési programjából nem lett egyetlen 
regisztrált fajta sem, de a többi programnak sem volt számottevő hatása a hazai üzemi 
fajtahasználatra. Az állami elismerést elnyert fajták száma (6 db) tekintetében a Kertészeti 
Egyetem Gyümölcstermesztési Tanszékén Kovács Sándor által az 1960-as években kezdett 
hibridizációs nemesítés volt a legeredményesebb, de az ő fajtái sem vonultak be nagy arányban 
az üzemi termesztésbe. A közelmúltban Szabó Tibor, Görög Erika és Soltész Miklós nevével 
bővült az almanemesítők listája, s szabadmegporzású magoncokból származó négy új államilag 
elismert fajtájuk üzemi kipróbálásra vár.  

Minden eddigi hazai almanemesítési program közül tervezettség, szervezettség, 
módszeresség tekintetében kiemelhető a Corvinus Almanemesítési Program, amely egy 
nemzetközi szinten is korszerű, a hazai adottságokra kidolgozott új almanemesítési eljárás 
kidolgozásával teljesedett ki, s működik napjainkban is. A nemesítési eljárást kidolgozó és a 
munkát irányító Tóth Magdolna a programmal csatlakozott a FruitBreedomics európai 
almanemesítő hálózathoz. Eddigi fajtabejelentéseiben különböző fajták esetében társnemesítői 



voltak: Kovács Szilvia, Bodor Péter, Veres Emese, Ficzek Gitta, Elek Rita, Király Ildikó és 
Pázmándi Ildikó. 

Ennek az 1985-ben több mint 6000 magonccal indított, majd 1992 óta folyamatosan évente 
5–7000 magonc vetésével végzett almanemesítési program fő irányai: (1) jobb minőség; (2). 
multirezisztencia; (3) vöröshúsú alma; (4) rezisztens pollenadó díszalma; (5) magyar 
génforrások. A hibridértékelés egyik fő szempontja az alma legveszélyesebb betegségeivel 
(ventúriás varasodás, almafalisztharmat, tűzelhalás és ágrákosodás) szembeni tolerancia vagy 
rezisztencia. A szelekciós munkát molekuláris markeranalízissel és a gyümölcsök beltartalmi 
analízisével is támogatják. A friss fogyasztásra való alkalmasság mellett fontos törekvés az 
almából készíthető feldolgozott termékekhez célfajták vagy kettős hasznú fajták előállítása. 
Ezért az utóbbi évtizedben a nemesítő munkában különleges minőségi célok (pl. almachips 
előállításra alkalmas, gyors húselszíneződésre nem hajlamos fajták, kompótalma készítésre 
alkalmas világos héjú és húsú, magas beltartalmi értékű fajták, továbbá vöröshúsú fajták) 
nemesítése is előtérbe került. 

A nemesítési program eredményeként 2011-ben és 2012-ben négy államilag elismert 
almafajta került fel a nemzeti listára. Ezen kívül jelenleg további hét fajtajelölt van állami 
elismerésre bejelentve. A nemesítő munkához több tucatnyi új nemesítési génforrást 
választottunk ki, melyek közül nemzetközileg is elismertek a tűzelhalással szemben ellenálló 
Kárpát-medencei régi almafajták. 
 

1.6. A fajtahasználat nemzetközi és hazai helyzete  
 

Almából régóta széles fajtaválaszték áll a termesztők rendelkezésére, s egyre jobb fajtákkal 
bővül a fajtaválaszték. A fogyasztók egyértelműen az árukínálat bővítésében lennének 
érdekeltek, ennek ellenére az üzemi fajtahasználatban régóta néhány fajta dominanciája 
tapasztalható. Úgy tűnik, hogy egy adott fajta előnyös tulajdonságainak és a fogyasztói 
elvárásoknak a szerencsés találkozása önmagában nem elegendő a sikerhez, a fajták 
népszerűvé válását a kereskedelmi és árukezelési szempontok, termesztéstechnológiai 
változások, esetenként akár nem célzott reklámok is jelentősen befolyásolhatják.  

Például a Red Delicious és Golden Delicious fajtákat az 50-es és 60-as években 
részben az tette népszerűvé az USA-ban, hogy gyümölcseik jól mutattak az akkor sorra nyíló 
szupermarketek polcain. A „Granny Smith‟ először szezonon kívüli almaként érkezett a déli 
féltekéről, s a 70-es és 80-as években a savasabb gyümölcs kedvező fogadtatása miatt nőtt a 
termesztési aránya az északi féltekén is. A „Gala‟, a „Fuji‟ és a „Braeburn‟ megjelenése a 90-es 
években egybeesett a hipermarketek megnyitásával, amelyekben egyre nagyobb pultfelületet 
szántak a gyümölcsnek, s ahol a tálcás kiszerelésnél elsődleges szemponttá vált a pulton 
tarthatóság. Hazánkban a „Granny Smith‟ sikeréhez az is hozzájárult, hogy egy fogpasztareklám 
végén a fogorvos egy zöldalmába harapott bele. Olyannyira hatásos volt ez, hogy a piacon a 
„Granny Smith‟ gyümölcsét „blend a med alma” felirattal árusították. 

 
1.6. ábra: Sorolt gyümölcsök a szupermarket polcán (Foto: Tóth Magdolna) 



  

A termesztéstechnológia szerepére jó példa a „Golden Delicious‟ és a „Jonagold‟ európai 
elterjedése, ugyanis ezek a fajták „standard Golden” terméshozási típusukkal ideálisak a karcsú 
orsó koronaformához. Magyarországon az alany, a sor- és tőtávolság helytelen megválasztása, 
valamint a Jonathan fajtára kidolgozott „Nagy Sándor féle metszés” sematikus alkalmazása 
miatt végződött kudarccal a Red Delicious alakkör standard növekedésű fajtáinak bevezetése, s 
ugyanakkor éppen ez segítette a metszési technológiát jól toleráló „Idared‟ elterjedését.  

Magyarországon hosszú ideig a „Jonathan‟ volt a fő fajta, még 2001-ben is 60% feletti 
részaránnyal rendelkezett. Az 1995 és 2003 között létesült ültetvényekben már 10%-ra 
csökkent az aránya, s hazánkban is elterjedtek a világfajták, s megjelentek a 
varasodásrezisztens fajták.  

Nemzetközi vonatkozásban megállapítható, hogy az üzemi almatermesztés szinte 
mindenütt néhány fajtára korlátozódott, mégis volt eltérés az egyes földrészek 
fajtahasználatában. A globalizálódott almakereskedelem s annak az üzemi fajtaösszetételre 
gyakorolt hatása miatt – nagyjából az ezredforduló óta – megváltozott a helyzet, s világszerte 
ugyanazok a fajták szerepelnek a termesztésben. Egy Kínát nem érintő, de a 34 legjelentősebb 
termesztő országra kiterjedő felmérés szerint már 2000-ben mindössze öt fajta (mennyiségi 
sorrendben: „Red Delicious‟, „Golden Delicious‟, „Granny Smith‟, „Gala‟, „Fuji‟) adta a világ 
almatermésének 60%-át! Ha Kínát is figyelembe vesszük, s a közelmúltra vonatkozóan végzünk 
számításokat, akkor az említett fajták kb. 50%-os arányán belül 20%-on felüli részesedéssel a 
„Fuji‟ került az élre. A további fajták közül – főként Európában – csupán a „Jonagold‟ és az 
„Idared‟ mennyisége számottevő.  

Ha a tendencia folytatódik, akkor ez mind a friss étkezési gyümölcs, mind a feldolgozott 
élelmiszeripari termékek vonatkozásában a választék jelentős beszűkülését eredményezi, s 
ráadásul egy esetleges epidémia veszélyével is számolni kell. Ezért az almanemesítők egyik 
fontos célkitűzése a fajtahasználat újbóli diverzifikálása, s a környezettudatos termesztésnek 
legmegfelelőbb, de régiónként önálló fajtaválaszték kialakítása. Ezért is fontos megismerni a 
jelenleg perspektivikusnak tekinthető fajtaújdonságokat.  

 
1.7. Fajtaújdonságok – hazai kipróbálásra, ill. telepítésre javasolható fajták  
 
1. 7. 1. Hazai nemesítésű multirezisztens almafajták 

Artemisz  

A „Prima‟ szabadmegporzású magoncaként állították elő a BCE Gyümölcstermő Növények 
Tanszéken. SSR vizsgálati eredmények szerint a „Jonathan‟ az apafajta. Hazai 
szabadalmaztatása folyamatban van, ezt követően kezdődik a termesztésbe vonása. 
Szeptember második hetében szüretelhető, ipari célfajta (sűrítmény és aszalvány), de a savas 
almát kedvelőknek friss étkezésre is javasolható. Gyümölcse középnagy v. nagy, kúpos, felületi 
bordázottsága közepes. Sárga alapszínét a gyümölcs nagy felületén barnáspiros fedőszín 
borítja. Héja közepesen hamvas, középnagy lenticellákkal fedett. Húsa fehér, nem barnuló, 
szilárd, roppanó, íze savanykás, jellegzetes parfümös zamattal. Fája középerős növekedésű, 
habitusa elterülő, termőnyársakon és hosszú vesszőkön egyaránt képez virágokat. 
Termőrefordulása középkorai, bőtermő, terméshozása rendszeres. Középkorai v. középkései 
virágzású. S genotípusa: S2S7. Varasodással szembeni rezisztenciája több gén által 
meghatározott (Rvi6+Rvi2-Rvi8). Lisztharmattal szemben is ellenálló, tűzelhalással szemben 
hajtása rezisztens, virága fogékony. 



 
1.7. ábra: Az ‘Artemisz’ gyümölcse (Foto: Pázmándi Ildikó (A) és Tóth Magdolna (B)) 

 

Cordelia 

A „Prima‟ és a „Granny Smith‟ hibridjeként nemesítették a BCE Gyümölcstermő Növények 
Tanszéken. CPVO szabadalmaztatása folyamatban van, ezt követően kezdődik a termesztésbe 
vonása. Október első dekádjában két menetben szedhető, friss étkezésre, sűrítménynek, 
almasziromnak és pürének egyaránt kiváló. Gyümölcse igen nagy, ellipszoid alakú, felületi 
bordázottsága mérsékelt, héja közepesen zsíros. Az alapszín sárgászöld, rajta 40–60%-os 
felületen világospiros v. piros fedőszínnel és közepes nagyságú lenticellákkal. Gyümölcshúsa 
krémszínű, szilárd, roppanó húsú, közepesen lédús, savas-édes, kellemes ananászos zamattal, 
kiemelkedő polifenol- és pektintartalommal. Fája erős, majd középerős növekedésű, habitusa 
elterülő, főleg termőnyársakon képezi terméseit. Korán termőre fordul, és jó a termőképessége. 
Virágzási ideje korai v. középkorai, S2S23 allélok határozzák meg termékenyülési 
kompatibilitását. Varasodással (Rvi6+Rvi1) és lisztharmattal szemben ellenálló, tűzelhalással 
szemben hajtása mérsékelten rezisztens, virága fogékony. 

 
1.8. ábra: A ‘Cordelia’ gyümölcse (Foto: Pázmándi Ildikó és Tóth Magdolna) 
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Hesztia 

A „Prima‟ szabadmegporzású magoncaként nemesítették a BCE Gyümölcstermő Növények 
Tanszéken. CPVO szabadalmaztatása folyamatban van, ezt követően kezdődik a termesztésbe 
vonása. Augusztus utolsó és szeptember első hetében két menetben szedhető, 
többhasznosítású fajta (friss étkezés, aszalvány és sűrítmény). Gyümölcse nagy v. igen nagy, 
alakja kúpos, bordázottsága közepes. Sárgászöld alapszínén a gyümölcs 60–80%-án piros 
fedőszín alakul ki, melyet erős hamvasság és közepes sűrűségben apró lenticellák fednek. 
Húsa világossárga, közepesen szilárd, roppanó, lédús, édes-savas, kellemes aromával és 
kiemelkedő polifenol-tartalommal. Tárolás során a 2 ºC alatti hőmérsékletre érzékeny. Fája 
középerős növekedésű, habitusa elterülő. Termőnyársakon és hosszú vesszőkön egyaránt 
fejleszt terméseket. Termőrefordulása középkorai, rendszeresen és jól terem. Virágzási ideje 
középkései v. kései, S genotípusa: S7S10. Több gén által kódolt (Rvi6+Rvi2-Rvi8+Rvi1) 
varasodásrezisztenciával, s emellett lisztharmattal és tűzelhalással szemben is magas 
rezisztenciával rendelkezik. 

 
1.9. ábra: A ‘Hesztia’ gyümölcse (Foto: Pázmándi Ildikó (A) és Tóth Magdolna (B)) 

 

Rosmerta 

Az „All Red Jonathan‟ és a „Prima‟ keresztezésével állították elő a BCE Gyümölcstermő 
Növények Tanszéken. Hazai oltalmaztatása folyamatban van, ezt követően kezdődik a 
termesztésbe vonása. Szeptember harmadik hetében szüretelhető, friss étkezésre és 
sűrítménynek is alkalmas. Gyümölcse középnagy, alakja kúpos. Sárgászöld alapszínét a 
gyümölcs csaknem 100%-án sötétpiros fedőszín borítja. A felületen kevés, közepes nagyságú 
lenticellák találhatók, a héj zsírossága erős. Húsa krémszínű, középkemény, gyengén v. 
közepesen lédús, édes-savas, a „Jonathan‟-hoz hasonló. Pufikosodás megelőzése érdekében 
kalciumos permetezéseket igényel. Fája középerős növekedésű, elterülő, termőnyársakon és 
hosszú vesszőkön egyaránt hoz terméseket. Nagyon korán fordul termőre, jól és rendszeresen 

B 

A 



terem. Virágzási ideje középkorai, S genotípusa: S9S10. Varasodásrezisztens (Rvi6), 
lisztharmattal és tűzelhalással szemben mérsékelten ellenálló (hajtás és virág is). 

 
1.10. ábra: A ‘Rosmerta’ gyümölcse (Foto: Pázmándi Ildikó (A) és Tóth Magdolna (B)) 
 
1. 7. 2. Kipróbálásra javasolható hazai nemesítésű nem rezisztens almafajták 

Davidino 

Az „Idared‟ szabadbeporzású magoncaként állították elő a Kecskeméti Főiskolán. Október 
elején szüretelhető, friss fogyasztásra és feldolgozásra egyaránt alkalmas. Gyümölcse 
középnagy v. nagy, kúpos, csészemélyedése mély, sima v. gyengén bordázott. Alapszíne 
sárgászöld, a felület 3/4 részét borító fedőszíne mosottan barnáspiros, kissé csíkozott, 
közepesen hamvas és zsíros. Lenticellái közepes méretűek, elszórtak. Húsa krémszínű, édes-
savanykás, közepesen lédús. Növekedési erélye erős majd középerős, vázágai felfelé törők, 
majd szétterülők, koronája sűrű. Termését termőnyársakon, ill. hosszú termővesszőkön hozza. 
Eddigi tapasztalatok szerint a szárazságot jól tűri. Korán fordul termőre, rendszeresen, bőven 
terem. Virágzásának kezdete korai. Betegségekkel szembeni ellenállósága nem ismert. 

A 

B 



 
1.11. ábra: A ‘Davidino’ gyümölcse (Foto: Szabó Tibor) 

Dóra 

A „Summerred‟ szabadbeporzású magoncaként emelték ki az Újfehértói Kutatóban. Október 
elején v. közepén szüretelhető, friss fogyasztásra és feldolgozásra (sűrítmény) alkalmas fajta. 
Gyümölcse középnagy v. nagy, hosszúkás tojásdad alakú, közepesen hamvas és zsíros, 
tavaszig tárolható. Alapszíne sárgászöld, fedőszíne világospiros v. rózsaszín, mosott és 
gyengén csíkozott, mely a gyümölcs felületének csaknem 3/4 részét borítja. Húsa sárgásfehér, 
középkemény, lédús, íze enyhén savanykás. Fája középerős növekedésű, habitusa elterülő. A 
termést a hosszú vesszőkön és a termőnyársakon egyaránt hozza. Termőre fordulása korai, 
rendszeresen és bőven terem. Virágzási ideje korai. Betegségekkel szembeni ellenállósága 
nem ismert. 

 
1.12. ábra: A ‘Dóra’ gyümölcse (Foto: Szabó Tibor) 

Matika 

A „Summerred‟ almafajta szabadbeporzású magoncai közül szelektálták az Újfehértói 
Kutatóban. Augusztus közepén érő, egy menetben szüretelhető, friss étkezési fajta. Gyümölcse 
középnagy, hengeres, a csésze felé kúpos, alapszíne világoszöld, fedőszíne mosott piros, 
néhol enyhén csíkozott, a gyümölcs teljes felületét borítja. Héja közepesen hamvas és 
közepesen zsíros. Húsa fehér, íze enyhén savanykás, édes, nagyon kellemes, pár hétig 
tárolható. Fája középerős növekedésű, koronája szétterülő, lehajló, termőnyársakon és hosszú 



vesszőkön egyaránt terem. Virágzási ideje korai. Korán termőre fordul. Betegségekkel 
szembeni ellenállósága nem ismert. 

 
1.13. ábra: A ‘Matika’ gyümölcse (Foto: Szabó Tibor) 

Soltadina 

Az „Idared‟ szabadbeporzású magoncaiból emelték ki a Kecskeméti Főiskolán. Augusztus 
végén szüretelhető, friss fogyasztásra és feldolgozásra (sűrítmény) alkalmas. Gyümölcse nagy, 
lapított ellipszoid alakú, enyhén bordázott. Alapszíne sárgászöld, rózsaszín és piros fedőszínnel 
csaknem teljes felületen borított. Húsa fehéressárga, enyhén savanykás, kellemes ízű, roppanó 
húsú, lédús. Januárig tárolható. Fája középerős, koronája elterülő, termőnyársakon és hosszú 
vesszőkön egyaránt terem. Korán termőre fordul, a szárazságot jól tűri. Virágzási ideje 
középkorai. Betegségekkel szembeni ellenállósága nem ismert. 

 
1.14. ábra: A ‘Soltadina’ gyümölcse (Foto: Szabó Tibor) 
 
1. 7. 3. Honosított és ígéretes külföldi varasodásrezisztens fajták 

Baujade 

Franciaországban nemesített, szabadalmi oltalommal védett fajta. Többgenerációs keresztezés 
eredménye, közvetlen szülőfajtája a ʻGranny Smith‟ és a P5R 42-52 számú hibrid. Október 



közepén szüretelhető, gyümölcse áprilisig jól eltartható. Elsősorban friss étkezési célokra 
ajánlott. Gyümölcse középnagy, kúpos gömbölyded, enyhén viaszos héja zöld, s halvány 
lenticellákkal borított. Zöldesfehér húsa kemény, lédús, harmonikus ízű. Középerős v. erős 
növekedésű, közepes elágazódási hajlammal. Középkései v. kései virágzású. Jól és 
rendszeresen terem. Meleg termőhelyekre való, mert máshol nem garantlható a beérése. 
Varasodásrezisztens ( Rvi6 gén), vizsgálataink szerint lisztharmatra közepesen, tűzelhalásra 
kevéssé fogékony. 

 
1.15.ábra: A ‘Baujade’ gyümölcse (Foto: Tóth Magdolna) 

Galarina 

Franciaországban a ʻGala‟ és a ʻFlorina‟ keresztezésével állították elő. Egy-két héttel a ʻGala‟ 
után szüretelhető. Gyümölcse kicsi v. középnagy, lapított gömbölyded, zöldessárga alapszínen 
a gyümölcsfelület 65–100%-át fedi a narancsvörös fedőszín, rajta sötétpiros sávokkal. Húsa 
sárgásfehér, sokáig nem barnuló, roppanó, lédús, íze aromás és enyhén savas, mivel 
viszonylag alacsony a cukortartalma. Varasodásrezisztens fajta (Rvi6), s a francia és kanadai 
tesztelések során lisztharmattal, ill. tűzelhalással szembeni fogékonyságot sem tapasztaltak. 



 
1.16.ábra: A ‘Galarina’ gyümölcse (A), melyek sokáig a fán maradnak (B) 
(Foto: http://www.cyberfruit.info/apple/galarinadescription.asp) 

Goldrush (Syn.: Co-op 38) 

Az USA-ban nemesítették, a Malus floribunda 821 ötödik generációs utódja, pedigréjében a 
„Golden Delicious‟ is szerepel. Igen kései érésű, október elején, közepén szüretelhető, legalább 
7 hónapig jól tárolható. Gyümölcse középnagy v. nagy, tojásdad alakú, héja sima felületű. Színe 
zöldessárga, utóérés után mélysárga, a napos oldalon pirosas v. bronzos pírral. A gyümölcs 
felületét elszórtan feltűnő lenticellák borítják. Húsa sárga, mérsékelten durva szövetű, kemény 
és roppanó. Fűszeres, gazdag aromájú, íze savas. Középerős növekedésű, kissé feltörő 
habitusú, elsősorban rövid termőrészeket fejleszt. A középkései virágzási csoportban virágzik, S 
genotípusa: S2S28. Igen jó termőképességű, de alternanciára hajlamos, ezért gyümölcsritkítást 
igényel. Varasodásrezisztens fajta (Rvi6+Rvi7), s vizsgálataink szerint mérsékelt ellenálló-
képességgel rendelkezik a tűzelhalással szemben, a lisztharmatra viszont mérsékelten 
fogékonynak bizonyult. 

 
1.17.ábra: A ‘Goldrush’ gyümölcse (Foto: Pázmándi Ildikó) 

Reanda 

A 

B 

http://www.cyberfruit.info/apple/galarinadescription.asp


Németországban nemesítették a „Clivia‟ és a Malus floribunda harmadik nemzedékű hibridjének 
keresztezésével. Hazánkban államilag elismert fajta, hazai képviselőként szaporítja egy 
faiskola. Szeptember közepétől szüretelhető, hűtőtárolóban február végéig tárolható. Kettős 
hasznosítású, azaz a gyümölcsök asztali almaként v. ipari célra (sűrítmény) is értékesíthetők. 
Gyümölcse középnagy v. nagy, alakja gömb v. kissé megnyúlt csonkakúp. Héja kissé hamvas, 
alapszíne zöldessárga, amelyet a felület 3/4 részén pirossal bemosott fedőszín borít. Húsa 
sárgásfehér, kemény, lédús, íze kellemesen édes-savas, aromás. Fája gyenge növekedésű, 
laza koronájú. Virágzása középkései. Korán termőre fordul, jól és kiegyenlítetten terem. A téli s 
tavaszi fagyoknak viszonylag jól ellenáll. Varasodás- (Rvi6 gén) és tűzelhalás-rezisztens, a 
lisztharmattal szembeni ellenállóképessége mérsékeltebb, az ágrákosodásra alacsony a 
fogékonysága. Keserűfoltosság megelőzése érdekében Ca-os permetezés javasolt. 

 

1.18.ábra: A ‘Reanda’ gyümölcse (Foto: Tóth Magdolna 

Rebella 

Németországban nemesítették a ‟Golden Delicious‟ és a ‟Remo‟ keresztezésével. Hazánkban 
államilag elismert fajta, hazai képviselőként egy faiskola forgalmazza. Szeptember közepén, 
végén szüretelhető, és januárig jól megtartja beltartalmi értékeit. Nemesítői asztali almaként 
vezették be, de a gyümölcsök ipari célra (sűrítmény) is nagyon alkalmasak. Gyümölcse nagy v. 
középnagy, gömbölyded v. enyhén megnyúlt. Sárga, zölden pettyezett alapszínű héját 80%-ban 
borítja a világospiros fedőszín. Húsa sárga, puha, lédús, édes, enyhén savas, fajtára jellemző 
aromájú. Középerős növekedésű, szétterülő ágrendszerű, ritka koronát nevel. Középkései 
virágzású. Korán fordul termőre, általában kiválóan és rendszeresen terem. Termőhellyel 
szemben nem igényes. Varasodással (Rvi6 gén), lisztharmattal, gyümölcsfa takácsatkával 
szemben ellenálló. Virágai tűzelhalásra nagyon fogékonynak bizonyultak. 



 

1.19.ábra: A ‘Rebella’ gyümölcse (Foto: Tóth Magdolna) 

Remo 

Németországban állították elő a „James Grieve‟, valamint a Malus floribunda harmadik 
generációjú utódjának keresztezésével. Hazánkban államilag elismert fajta, hazai képviselőként 
egy alföldi faiskola forgalmazza. Szeptember közepén, egyes évjáratokban az első dekádban 
szüretelhető, s minőségét november végéig jól megőrzi. A sűrítménygyártás célfajtája, de meleg 
évjáratokban és tárolás után friss étkezési almaként is értékesíthető. Gyümölcse középnagy, 
enyhén lapított gömb alakú, a felület 50–70%-a borvörös, mosott fedőszínnel s gyakran 
hálószerű perzselődéssel borított. Magas sav- és cukortartalommal rendelkezik. Gyenge 
növekedésű, laza koronájú, hajtásrendszere vékony és lecsüngő, ipari célültetvényben legalább 
M. 26 v. erősebb alany javasolható. Virágzási ideje középkorai. Kiváló termőképességű, 
terméshozása rendszeres. Rezisztens a varasodással (Rvi6) és lisztharmattal szemben, 
vizsgálataink szerint a tűzelhalással szemben hajtásai mérsékelt rezisztenciát, virágai mérsékelt 
fogékonyságot mutattak. A téli fagyoknak jól, a késő tavaszi fagyoknak viszonylag ellenáll, s a 
piros gyümölcs takácsatka sem nagyon károsítja. 

 

1.20.ábra: A ‘Remo’ gyümölcse (Foto: Tóth Magdolna) 



Rozela 

A ʻVanda‟ és a ʻBohemia‟ keresztezésével Csehországban nemesítették. Szabadalmi 
oltalommal védett, van hazai faiskolai forgalmazója. A ʻGolden Delicious‟ előtt egy héttel 
szüretelhető. Gyümölcse középnagy v. nagy, csonkakúp alakú, a csészénél enyhén bordázott, 
szinte az egész gyümölcsfelület élénkpiros fedőszínnel borított, rajta ritka fehér lenticellákkal. 
Húsa sárgás, közepesen kemény, ropogós, lédús, édes, kevés savassággal, kellemes 
aromával. Fája gyenge v. közepes növekedési erélyű. A fajtára korai termőrefordulás és 
rendszeres bő termés jellemző. Varasodásra rezisztens (Rvi6), lisztharmatra toleráns. 

 

 

 

1.21.ábra: A ‘Rozela’ gyümölcse  
(Foto: http://www.ueb.cas.cz/cs/system/files/users/public/ROZELA.pdf) 

Sirius 

A ʻGolden Delicious‟ és a ʻTopaz‟ keresztezésével Csehországban nemesítették. A ʻGolden 
Delicious‟ után 10 nappal szüretelhető. Szabadalmi oltalommal védett, hazai képviselőként egy 
faiskola forgalmazza. Gyümölcse középnagy v. nagy, lapított gömbölyded. Alapszíne 
zöldessárga, majd sárga, a napos oldalon alkalmanként halványrózsaszín pír alakul ki. Húsa 
sárga, kemény, ropogós, lédús, íze édes-savas, aromás. Változatlan légterű tárolóban puhul a 
gyümölcse, ezért szabályozott légterű tárolás javasolt. Korán fordul termőre, s rendszeres és 
kiváló a terméshozása. A középkorai csoportban virágzik, triploid, tehát pollenadónak 
alkalmatlan. Varasodással szemben ellenálló (Rvi6).  

 

 

 

http://www.ueb.cas.cz/cs/system/files/users/public/ROZELA.pdf


 

 
1.22.ábra: A ‘Sirius’ gyümölcse (Foto: Pázmándi Ildikó) 

Csehországban nemesítették a „Rubin‟ és a „Vanda‟ keresztezésével. Szeptember végén érik, 
friss étkezési fajta, mely áprilisig tárolható. Gyümölcse középnagy, lapított gömb alakú, 
hazánkban a kocsánymélyedésnél erősen perzselődik. Sárga alapszínét a gyümölcsfelület 1/4–
3/4 részén narancsvörös színű csíkozott és mosott fedőszín borítja. A fedőszínt jellegzetes 
fehér lenticellák tarkítják. Húsa sárga, kemény és finom szövetű, bőlevű. Íze enyhén édeskés v. 
harmonikus. Középerős, erős növekedésű, elágazódási hajlama jó. Korán termőre fordul, 
rendszeresen és bőven terem. Virágzása középkorai, s genotípusa: S2S5. Rezisztens a 
ventúriás varasodásra (Rvi6), ágrákosodással szembeni ellenállósága is jó, de vizsgálataink 
szerint lisztharmatra és tűzelhalásra fogékonynak bizonyult. Korábban és jobban színeződő 
rügymutációja a ʻRed Topaz‟, mely fajtavédelem alatt áll, s hazai képviselőként a Holland-Alma 
Kft. forgalmazza. 

  

1.23.ábra: A ‘Topaz’ termőképessége és kocsánymélyedése (Foto: Tóth Magdolna) 
 
1. 7. 4. Klubfajták 

A nemzetközi fajtahasználatban évről évre nő a klubrendszerben termesztett fajták száma. Az 
egy-egy fajtára szerveződött klubokban a nemesítés, a faiskolai szaporítás, a termesztés és a 
gyümölcskereskedés részéről vesznek részt partnerek. Nem titkolt cél a minél nagyobb 
árbevétel, amelyet egyfelől folyamatos marketing munkával, másfelől a termesztés 
korlátozásával érnek el. A piaci bevezetéskor folytatott reklámok eredményeként a klubfajták 
gyümölcse magasabb áron értékesíthető, s ennek megtartása érdekében a konzorcium csak 



akkor és annyival bővíti a termőterületet, amivel még a magasabb ár fenntartható. Tehát a 
klubfajták csak a termelők szűk körének biztosítanak magasabb jövedelmezőséget. Bizonyos 
klubfajták a klubon kívül is termeszthetők, de a márkanév alatt nem értékesíthetők.  

Minden önérdekű hozzáállás ellenére megemlíthető azonban egy óriási előnye a 
klubfajták rendszerének. Nevezetesen az, hogy a világtermés ma még csak pár százaléknyi, 
remélhetőleg egyre növekvő szeletében – a választék bővítésével – becsempésznek egy kis 
biodiverzitást a kereskedelembe. Talán ezzel megváltoztatható az a végtelenül káros hatású, 
„homogén áruból nagy mennyiséget” igény, amit a kereskedelmi láncok manapság diktálnak a 
beszállítók felé. 

A közelmúltban, Európában 34 klubfajta termesztésbe vonásáról számoltak be. Az eddig 
eltelepített ültetvényfelület a világon kb. 22.000 ha. Örvendetes fejlemény, hogy egyre több 
rezisztens fajta kerül be a klubfajták táborába. A fajtaválaszték gyümölcsminőségének 
bemutatására példaként az alábbiakban olvasható rövid jellemzés néhány klubfajtáról. A 
forgalmazási gyakorlat miatt az alábbi leírásoknál a márkanév van elől, s ha az eltér, zárójelben 
található a fajta hivatalosan regisztrált neve. 

Ariane 

Franciaországban nemesítették, egyik szülőfajtája a ʻFlorina‟ és a ʻPrima‟ hibridje, másik a 
ʻGolden Delicious‟ szabad megporzású magonca. Öt nappal a ʻGolden Delicious‟ után 
szüretelhető friss étkezési alma. Gyümölcse kicsi v. középnagy, csaknem teljes felületen 
fényespirossal mosott, valamint apró lenticellákkal fedett. Sárgás, kemény és roppanó húsa 
enyhén savas, karakteres aromával. Gyümölcse 7 hónapig jól tárolható. Varasodásrezisztens 
(Rvi6), s ezen kívül a tűzelhalással és a lisztharmattal szemben is jó az ellenállóképessége.  

 

1.24.ábra: Az ‘Ariane’ gyümölcse. (Foto: http://www.trademe.co.nz/home-living/outdoor-garden-
conservatory/plants-pots/shrubs/auction-536843295.htm) 

Cameo (Caudle) 

Az USA-ban nemesítették a ʻRed Delicious‟ szabad megporzású magoncaként. Kései érésű, 
két héttel a ʻGolden Delicious‟ után szüretelhető. Gyümölcse megnyúlt csonkakúp alakú, 



felülete sárgás alapszínen narancsvörössel mosott, amit piros csíkozottság borít. Húsa kemény, 
lédús, íze édes és aromás. Hátránya, hogy a reklám alapját képező tetszetős fedőszíne nem 
minden termőhelyen alakul ki. Probléma az alternanciára való hajlam is.(1. 2. ábra).  

Evelina (RoHo3615) 

A ʻPinova‟ (Corail) jobban színeződő rügymutációja, s klubfajtaként kezdték meg forgalmazását. 
Maga a ʻPinova‟ „Clivia‟ és a „Golden Delicious‟ keresztezésével Németországban nemesített 
friss étkezési fajta. Hazánkban államilag elismert fajtaként forgalmazható. Hazánkban 
szeptember végén, október elején szüretelhető, s áprilisig kiválóan tárolható. Középnagy, 
enyhén kúpos gyümölcse a felület felén cinóberpirossal bemosott, ill. csíkozott. Húsa szilárd, 
lédús, kellemesen édes-savas. Középerős növekedésű, közepesen sűrű, piramidális habitusú 
fát nevel, amely rendszeresen és kiválóan terem. Középkései virágzású, s túlkötődésre való 
hajlama miatt az évjáratok többségében gyümölcsritkítás javasolt. Megfelelő vízellátás nélkül s 
száraz és forró levegőjű termőhelyeken minősége nem megfelelő. Nem rezisztens, de 
betegségekre alig fogékony, s a téli és tavaszi fagyok sem károsítják.  

  

1.25.ábra: A ‘Pinova’ (Corail) és az ‘Evelina’ gyümölcse (Foto: Tóth Magdolna és 
http://www.botanikfoto.com/preview/image-photo-apple-malus-domestica-evelina-

502293.jpg) 

 

Kanzi (Nikoter) 

A ʻGala‟ és a ʻBraeburn‟ hibridje, Belgiumban nemesítették. A ʻGolden Delicious‟-szel azonos 
időszakban érik. Gyümölcse megnyúlt csonkakúp alakú, tetszetős mélypiros mosott fedőszínű. 
Húsa szilárd, roppanó húsú, íze édes, egy kis savas beütéssel, kellemes aromával. Probléma 
az elvártnál kisebb gyümölcsméret és az, hogy számos termőhelyen a fedőszín csak a 
gyümölcs kis felületén alakul ki. 

http://www.botanikfoto.com/preview/image-photo-apple-malus-domestica-evelina-502293.jpg
http://www.botanikfoto.com/preview/image-photo-apple-malus-domestica-evelina-502293.jpg


 

1.26.ábra: Az ‘Nicoter’ (Kanzi) gyümölcse. (Foto: Szalay László) 

Modi (CVVG198) 

Olaszországban nemesítették a ʻGala‟ és a ʻLiberty‟ keresztezésével. Gyümölcse középnagy v. 
nagy, megnyúlt alakú, mélyvörös fedőszíne a gyümölcs teljes felületét borítja. Húsa kemény, 
roppanó, lédús, íze édes, s nagyon jó a pultállósága. Rezisztens a varasodással szemben 
(Vf=Rvi6), s nemesítői szerint toleráns a lisztharmatra és a levéltetűre. Egyes piacokon 
probléma lehet a túlságosan sötét fedőszín. 

 

1.27.ábra: A ‘Modi’ gyümölcse (Foto: http://www.goodfruit.com/Good-Fruit-Grower/April-1st-
2008/The-green-red-apple/) 

Rubens (Civni) 

http://www.goodfruit.com/Good-Fruit-Grower/April-1st-2008/The-green-red-apple/
http://www.goodfruit.com/Good-Fruit-Grower/April-1st-2008/The-green-red-apple/


Olaszországban nemesítették a ʻGala‟ és az ʻElstar‟ keresztezésével. Közel három héttel a 
ʻGolden Delicious‟ előtt érik. Narancsvörös alapon piros sávokkal tetszetős bikolor gyümölcse 
van. Húsa kemény, roppanó, íze édes, jellegzetes illattal. Magyarországi teszteléseken eddig jól 
szerepelt. 

 

1.28.ábra: A ‘Rubens’ gyümölcse (Foto:http://www.rubens-
apple.com/upload/sidebar/m17.jpg) 

Tentation (Delblush) 

Franciaországban a ʻGolden Delicious‟ és a ʻGrifer‟ keresztezésével állították elő. Egy héttel a 
ʻGolden Delicious‟ után szüretelhető. Gyümölcse a ʻGolden Delicious‟-hez hasonlít, a 
gyümölcsök napnak kitett oldalán narancsvörös pírral lehelt. Húsa kemény, roppanó, lédús, és 
íze édeskés, kellemesen gyümölcsös. Hátránya, hogy az árnyékolt gyümölcsök külleme nem 
nagyon különbözik az alapfajtától, ill. jól ismert változataitól, s a termőképességgel 
kapcsolatban is aggályok merültek fel. 

 
1.29.ábra: A ‘Delblush’ (Tentation) gyümölcse (Foto: Tóth Magdolna) 
 
1.8. Varasodásrezisztens almafajták ültetvényen belüli társításának legfőbb szempontjai 

http://www.rubens-apple.com/upload/sidebar/m17.jpg
http://www.rubens-apple.com/upload/sidebar/m17.jpg


A pollenadó kiválasztásához a varasodásrezisztens fajták esetében is ismernünk kell a fajták 
virágzási idejét, a potenciális pollenadó fertilitását, a pollenadó és megporzandó fajta genetikai 
kompatibilitását és a társítandó fajták várható rovarmegporzási intenzitását. A kompatibilitás 
meghatározója az S genotípus, amelyet – ha ismert – a fajtajellemzésben közöljük. Azonos S 
alléllal rendelkező fajták inkompatibilisek, azaz egymással nem társíthatók. Amennyiben az 
előző fajtaajánlatban szereplő varasodásrezisztens fajtákhoz a hazai termesztésben már 
elterjedt fajták közül választunk pollenadót, a következőkben ismétlésként szerepeljen itt e 
tulajdonságuk: Florina (S3S9), Prima (S2S10), Freedom (S5S*), Rewena (S3S9).  

A varasodásrezisztens almafajták is 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. Az (a) változat szerint a fenti 
virágzási, fertilitási és kompatibilitási szempontoknak megfelelő kombinációk társíthatók adott 
ültetvénybe. A diploid fajták közül akkor elegendő csupán két fajtát ültetni, ha azok azonos 
virágzási időcsoportba tartoznak, és kölcsönösen termékenyítik egymást. E feltételek 
valamelyikének hiánya esetén kettőnél több fajta táblán belüli társítására van szükség, vagy a 
két árufajtát Malus sp. pollenadókkal kell kiegészíteni. A pollenadó aránya a termékenyülési 
szempontból legkritikusabb fajták esetén legalább 16–20% legyen (5–6 sor + 1 sor). 

A (b) változatban a triploid árufajták mellé pollenjük nagyarányú sterilitása miatt kell 
legalább két diploid árufajtát telepíteni. A diploid árufajták részben vagy teljesen ugyancsak 
helyettesíthetők Malus sp. pollenadókkal. A triploid fajták hatékony megporzási időszaka 
hosszabb, mint a diploid fajtáké. Ezt célszerű kihasználni két olyan pollenadó választásával, 
amelyek teljesen lefedik a triploid fajta virágzási idejét. Ez esetben a triploidokhoz is megfelel a 
16–20% (5–6 sor + 1 sor) fajtaelhelyezési megoldás. 

A (c) változat alapján fajtatiszta ültetvények is létesíthetők. A varasodásrezisztens 
fajtákhoz rezisztens díszalmafajtákat kell kiválasztani. A díszalmák labilisabb virágzása miatt 
egy táblába 2–3 díszalmafajtát kell ültetni. Ültetvényen belüli arányuk 5–10%-os legyen, s 
célszerű azokat minél jobb elosztásban a fő fajta fái közé “beszúrni”. 

Varasodásrezisztens fajták telepítésekor a fenti fajtatársítási szempontok mellett arra is 
tekintettel kell lenni, hogy ne segítsük elő a kórokozó új rasszának kialakulását. Azért, hogy a 
nemesítéssel elért rezisztencia tartósan megmaradjon, a nemesítésen kívül más lehetőségeket 
is be kell vonni. Erre szolgál a genetikailag vegyes ültetvények létrehozása. Kerülni kell a 
rezisztencia szempontjából teljesen azonos genetikai hátterű fajták egyazon táblába való 
telepítését. Ezért a gyümölcsösbe 2–3 különböző olyan fajtát kell ültetni, amelyeknél különbözik 
a rezisztenciát meghatározó gén. A varasodásrezisztens fajták jellemzésében ezért közöljük – 
az új nomenklatúra szerint – a fajták e tulajdonságát. Például a drezdai nemesítők az Rvi6 és 
Rvi17 gént hordozó fajták vegyes ültetését ajánlják. Jó megoldás továbbá az Rvi6+Rvi1 és az 
Rvi6+Rvi8 vagy az Rvi6 és a poligénes fajták (VA) társítása, ha más tényezők (virágzási idő, 
kompatibilitás) alapján is alkalmasak egymás pollenadóinak. A termesztésben már elterjedt 
fajták e tulajdonsága: Prima és Florina (Rvi6 + Rvi1), Freedom (Rvi6+Rvi17 v. VA), Rewena 
(Rvi6). A vegyes ültetvényekben az új biotípusok megjelenési esélyének mérséklésével a 
kórokozók (és kártevők) alacsonyabb szinten tarthatók.  

 
1.9. Ellenőrző kérdések: 
 

1. Mikorra tehető az almatermesztés kezdete és mely földrészeken kezdték a termesztésbe 
vonást?  

2. Az egyes kontinenseken mely időszakokban kezdődött az almatermesztés?  



3. Ismertesse röviden a céltudatos almanemesítés történetét a kezdettől napjainkig! 
4. Melyek a termesztett alma legfőbb génforrásai?  
5. Hogyan jellemezhető az almafajták ploiditása?  
6. Milyen általános megállapítások születtek az almagenom feltárása után? 
7. Sorolja fel az almanemesítés konvencionális módszereit! 
8. Ismertesse fajtapéldákkal a szabadmegporzás és a hibridizáció jelentőségét és szerepét az 

almafajták előállításában! 
9. Mely fajtáknál és milyen tulajdonságok esetében van jelentősége a mutációs 

nemesítésnek? 
10. Hogyan segítheti a biotechnológia a konvencionális almanemesítést? 
11. Magyarországon a legfontosabb nemesítési célokat az alma esetében! 
12. Ismertesse röviden a hazai almanemesítés múltját és történetét, említsen meg legalább 

három magyar almanemesítőt! 
13. Melyek a Corvinus Almanemesítési Program nemesítés irányai, és milyen eredményeket 

értek el mindezidáig? 
14. Jellemezze röviden az alma fajtahasználatának jelenlegi helyzetét! 
15. Ismertesse az „Artemisz‟ almafajta legfontosabb tulajdonságait! 
16. Ismertesse az „Cordelia‟ almafajta legfontosabb tulajdonságait! 
17. Ismertesse az „Hesztia‟ almafajta legfontosabb tulajdonságait! 
18. Ismertesse az „Rosmerta‟ almafajta legfontosabb tulajdonságait! 
19. Sorolja fel a kipróbálásra javasolható új hazai nem rezisztens almafajtákat, s jellemezzen 

közülük egy Ön által kiválasztott fajtát! 
20. Soroljon fel érési sorrendben legalább négy külföldi varasodásrezisztens almafajtát, s 

jellemezzen közülük egy Ön által kiválasztott fajtát! 
21. Említsen meg legalább négy, ipari célokra (is) alkalmas varasodásrezisztens almafajtát, s 

jellemezzen közülük egy Ön által kiválasztott fajtát! 
22. Említsen meg legalább négy, friss étkezési célokra (is) alkalmas külföldi 

varasodásrezisztens almafajtát, s jellemezzen közülük egy Ön által kiválasztott fajtát! 
23. Sorolja fel a Golden jellegű gyümölccsel jellemezhető varasodásrezisztens almafajtákat, s 

jellemezzen közülük egy Ön által kiválasztott fajtát! 
24. Ismertesse a klubfajták rendszerének főbb jellemzőit és a klubfajták jelenlegi jelentőségét 

és szerepét a nemzetközi fajtahasználatban! 
25. Jellemezzen röviden egy Ön által kiválasztott varasodásrezisztens klubfajtát! 
26. Jellemezzen röviden egy Ön által kiválasztott nem rezisztens klubfajtát! 
27. Ismertesse a varasodásrezisztens almafajták társításának legfőbb szempontjait! 
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2. Körtenemesítési irányzatok és célok a világon. Hazai termesztésre javasolható 
korszerű fajták 
 
Írta: Tóth Magdolna  
 
2.1. A körtetermesztés és a körtenemesítés rövid története 

A körte a Kaukázusban a Fekete és a Kaszpi tenger közötti térségben keletkezett, s Ázsiában 
már legalább 3000 éve vonták termesztésbe, majd indoeurópai törzsek hozták be Európába. Az 
első írásos feljegyzések i. e. 1000-ből Görögországból származnak. Homérosz a körtét istenek 
ajándékának nevezte, majd később Theophrastus (i. e. 327–287) arról ír a görögök 
körtetermesztéséről s az oltással és dugványozással való szaporításáról. Cato (i. e. 235–150) 
ma is alkalmazott termesztési technikákat írt le. A rómaiaknál Plinius (23–79) legalább 35 
termesztett fajtát ismertet. A Sung dinasztia (Kína, AD 1729) végén már több mint 100 fajta 
létezett. 

A középkorban Európa nyugati és középső részén a körtét már széleskörűen termesztették. 
Cordus (1515–1544) szerint ezeknek a fajtáknak a gyümölcse sokban hasonlított a mai 
fajtákéhoz, de a gyümölcshús még nem volt kellően olvadó és puha. Az 1800-as évek elején 
Franciaországban már 900 fajtánál is többet termesztettek. Ebben a században Belgiumba 
tevődött át a termesztés és a nemesítés. Hardenpont, P. N. és van Mons, J. B. voltak az első 
híres nemesítők. Angliában az 1200-as években kezdődött a termesztés, majd sokkal később a 
nemesítés. A „Vilmos‟ körtét 1796-ban fedezték fel, s a 19. században lett kiemelve a 
„Conference‟. Kezdetben tehát lényegében két fajból (P. communis és P. nivalis) véletlen 
hibridizációval alakultak ki a fajták. 1800 körül Angliában Knight végezte az első irányított 
keresztezést, majd a XIX. sz. második felében Csehországban Mendel is elkezdte a tudatos 
hibridizációt.  

Az ázsiai körte domesztikációja kb. 3300 évvel ezelőtt kezdődött, s az első áruültetvények több 
mint 2000 éve létesültek Kínában. A kínai nemesítés viszont csak 1956-ban kezdődött. 
Japánban a 8. században kezdődött a termesztés, de a nagyobb ültetvények a XIX. század 
végefelé létesültek. Japánban 1915-ben indult a ma is működő nemesítési program.  
É-Amerikába a francia és angol telepesek vitték ki a körtét (P. communis), s 1629-ben létesült 
az első ültetvény. Az ázsiai körtét (P. pyrifolia) jóval később, az 1800-as években kínai 
bevándorlók honosították meg. A két faj közötti első keresztezések első fajtái között vált 
ismertté a tűzelhalással szemben ellenálló „Kieffer‟ (1873). Dél-Amerikába 1879-ben 
Oroszországból kerültek be az első télálló, de nem igazán jó minőségű s a tűzelhalásra nagyon 
fogékony fajták. Dél-Amerikában, Ausztráliában, Új-Zélandon és Afrikában lényegében a 
közelmúltban kezdődött a körtenemesítés. 

A hazai fajtakutatás kezdete a 17. századra tehető, Lippai János már több körtefajtát ismertet, 
így a Muskotály körtét, Kármán körtét, Makaria körtét. A hazai körtetermesztés fellendüléséhez 
nagyban hozzájárultak a magyar pomológusok, így Bereczki Máté, Entz Ferenc és Angyal 
Dezső. 

A világon megtermelt körtetermést két fő körtefaj (csoport) és gyümölcstípus alkotja. A Pyrus communis 
(L.) (európai körte, közönséges körte) termesztése Európa, Észak- és Dél-Amerika, Afrika és Ausztrália 
országaiban folyik. Az ázsiai vagy japán körtét (külföldön nashi), melynek legjelentősebb faja a Pyrus 
pyrifolia (Burm) Nakai, Kína déli és középső részén, valamint Japánban és Dél-Kelet-Ázsiában ősidők 



óta széleskörűen termesztik. Ugyanakkor az európai körte iránt alig van érdeklődés Ázsiában. Ez alól 
kivételt képez Japán északi része, ahol az ázsiai körte télállóságával problémák vannak.  

A körte a mérsékelt égövi gyümölcsök között az alma után a második legjelentősebb gyümölcsfaj. Az 
elmúlt években világviszonylatban évente megközelítőleg 23 millió tonna körte termett. A termés több 
mint 70%-át Ázsiában, megközelítően 15%-át Európában termelik, tehát a világtermésen belül dominál 
az ázsiai körte. A déli féltekén 1,8 millió tonna körtét szüretelnek, s ennek jelentős részét az északi 
féltekén értékesítik. Európa vezető körtetermesztő országa Olaszország, ahol az éves termés 7–800 
ezer tonna körül mozog. Magyarországon az évenkénti körtetermés meglehetősen ingadozik, az utóbbi 
években a termésmennyiség 12–50 ezer tonna között alakult.  

 
2.2. Evolucióbiológia, génforrások 

A Rosaceae család Pomoidae alcsaládjába tartozó Pyrus nemzetségbe 24 faj tartozik, amelyek 
több kutató véleménye szerint egy Kína nyugati hegyvidékein keletkezett közös őstől 
származnak. A legelső taxonok innen terjedtek el keleti és nyugati irányba. A Pyrus communis 
L. termesztett körte alakkörét a P. pyraster Burgsd, és P. nivalis Jacq. fajok kultúrszármazékai 
alkotják. A 2.1. ábrán az európai körtefajták kialakulásában vélhetően szerepet játszó fajok 
elterjedése látható Európában és Kis-Ázsiában.  

 
2.1. ábra: A Pyrus fajok elterjedése Európában és Kis-Ázsiában 

A főbb körtefajok ősi elterjedési területének központjai szerint is csoportosíthatók a fajok. Az 
ázsiai körtefajták kialakulásában szerepet játszó fajok elterjedése a 2.2. ábrán látható.  



 
2. 2. ábra: A Pyrus fajok elterjedése Kelet-Ázsiában 

A körtefajták zöme diploid (2n = 34). Van néhány triploid (3n = 51) fajta („Diel vajkörte‟, „Pap 
körte‟), és az új fajták között találhatók tetraploidok (4n = 68) is (pl. „Super Conference‟, 
‟Dayali‟). 
 
2.3. Nemesítési módszerek  
A körtefajták előállításában és az új fajták bevezetésében a következő módszereket 
alkalmazzák a nemesítők. 

Ismert vagy ismeretlen eredetű magoncok szelekciója.  
A termesztett körtefajták döntő többsége véletlen magoncként keletkezett, s legtöbbször csak 
az anyai szülőt ismerjük. Némely fajta több száz éves, és még ma is fontos szerepet tölt be a 
fajtahasználatban. Pl. „Vilmos‟ (1796), „Bosc kobak‟ (1800), „Nemes Krasszán‟ (1845). 

Keresztezéses nemesítés.  
A XIX. század végétől napjainkig a főbb körtetermesztő országokban (Olaszország, 
Franciaország, USA, Kanada, Oroszország) végeznek hibridizációt.  
Fajok közötti keresztezéssel legtöbbször rezisztens körtefajtákat állítanak elő. A Kanadai 
Harrow Intézetben az Erwinia amylovora-val szemben kevésbé fogékony, illetve rezisztens 
fajtákat állítottak elő a P. ussurienis, P. pyrifolia, P. calleryana fajok felhasználásával (pl. 
„Harrow Delight‟, „Harwest Queen‟). Hasonló rezisztencianemesítés folyik az USA-ban, 
Olaszországban és Franciaországban. 
Fajták közötti keresztezésben leggyakrabban használatos a „Vilmos‟ és a „Társulati esperes‟. A 
„Vilmos‟ utódai közül a „Packham‟s Triumph‟ („Vilmos‟ x „Angewin szépe‟) és a „Highland‟ 
(„Vilmos‟ x „Társulati esperes‟) említhető. Emiatt nagy a veszélye a genetikai alapok 
szegényedésének. A közelmúltban különleges fajták előállítása érdekében az ázsiai és európai 
körtefajták keresztezésével is próbálkoznak pl. Új-Zélandban, s az első sikeres fajták közé 
tartozik a „Crispie‟ és „Maxie‟. 

Mutáció.  
A spontán mutáció a körtefajtáknál kevésbé gyakori, mint az almánál, mindössze néhány fő 
fajta egy–két tulajdonságban eltérő mutánsa ismert. A gyümölcshéj színének a 
megváltozásakor bronzos, illetve piros fedőszínű mutánsok keletkezhetnek. A „Vilmos‟-nak több 



piros mutánsa van, pl.: „Piros Vilmos‟ (Max Red Bartlett), de ismert a rozsdás mutánsa is 
(„Russett Bartlett‟). A „Clapp kedveltje‟ piros mutánsa a „Piros Clapp‟ (Starkrimson). A 
növekedési jelleg is megváltozhat. Gyengébb növekedési erélyű (spur jellegű) mutánsa van pl. 
a „Trévoux‟ fajtának, ez a „Supertrevoux‟. Érési időben eltérő mutánsa van pl. a „Vilmos‟ 
körtének („Eller Bartlett‟). 
Indukált mutációval legalább négy európai és öt ázsiai körtefajtát nemesítettek. Az előbbi 
esetében a virágzási időt, a virágszínt, az érési időt, a gyümölcsszínt és a növekedési erélyt 
sikerült módosítani. Olaszországban 1990-ben állították elő az alapfajtáknál gyengébb 
növekedésű változatokat („Abate Light‟ és „Conference Light‟), melyek az Erwinia amylovora-val 
szemben is ellenállónak mutatkoztak. Az ázsiai körténél a betegség-ellenállóságot és 
öntermékenyülést sikerült elérni indukált mutációval. Ezek legsikeresebb a feketefoltossággal 
szemben rezisztens „Gold Nijisseiki‟, mely a nagyon fogékony alapfajtát („Nijisseiki‟) lényegében 
leváltotta.  

Klónszelekció. A körténél szintén nem jelentős. Vírusmentesítések során néhány régi 
standardfajta esetében („Vilmos‟, „Conference‟) találtak egy-két tulajdonságban jobb változatot, 
melyeket ma az alapfajták helyett szaporítanak. 

Biotechnológiai módszerek a nemesítés szolgálatában. Nagyon sok markert sikerült már 
fejleszteni, melyekkel előbb a Pyrus nemzetségen belül végeztek diverzitásvizsgálatokat. 
Emellett számos kapcsoltsági csoportot sikerült már feltérképezni. Lehetőség van a 
varasodásrezisztencia génjének markerezésére, s legalább négy, a tűzelhalás rezisztenciát 
meghatározó QTL-t is sikerült már azonosítani. Transzgénikus vonalakat a „Nemes Krasszán‟, a 
„Conference‟ és a „Társulati esperes‟ fajtáknál állítottak elő. 
 
2.4. Legfontosabb nemesítési célok  

A Pyrus nemzetség genetikailag eléggé változatos, s meglehetősen nagy a variabilitás a 
morfológiájukban és fiziológiai adaptáció tekintetében is (2.3. ábra). A nemesítők célja ennek a 
variabilitásnak a hasznosítása olyan új fajták nemesítéséhez, amelyek egyre jobb minőséggel, 
attraktív megjelenésükkel és az ökológiai adottságokhoz való alkalmazkodóképességükkel 
válthatják ki mind a fogyasztók, mind a termesztők elégedettségét.  

 
2.3. ábra: A Pyrus fajok gyümölcseinek diverzitása (Forrás: Hancock és Lobos 2008) 

A minőség az európai és ázsiai fajták esetében eltérő értékeket takar. Az előbbiek fő érdeme a 
puha és olvadó húsállománnyal párosuló kellemes íz és aroma, s elvárás a kősejtektől való 



mentesség. Az ázsiai körték fő erénye pedig a ropogósság és az édes íz, s kedveltebb a 
mérsékelt rosttartalom. A körtegyümölcs friss fogyasztásra való alkalmassága mellett számos 
feldolgozási célra is felhasználható. Például aszalványként nagyon kedvelt, de készíthető belőle 
felezett vagy egész gyümölcsként befőtt, elengedhetetlen a gyümölcskoktélokhoz és a 
bébiételhez, de többféle alkoholtartalmú terméknek (pálinka, körtecider – angolul: perry) is 
kiváló nyersanyaga. A korszerű nemesítés célja a felhasználási céloknak megfelelő minőség 
garantálása s annak javítása.  

A gyümölcs külleme (héjszín, nagyság, alak) iránti igények térségenként és időben is 
változhatnak. Az európai körtéknél az ideális a Vilmos körtétől megszokott sárga héjszín és 
szabályos körtealak, de kedvelt a rozsdás felületű típus is. Dél- Afrikában a 90-es években 
kezdett nemesítés eredményeként vált először divatossá a sejtelmes pírral fedett (angolul: 
blush) szín, s Amerikában kezdték el a piros héjú körték nemesítését. A jelenleg divatosnak 
tekinthető gyümölcstípusokat az alábbi fényképcsoportban mutatjuk be (2.4. ábra). 
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2. 4. ábra: Különböző színű és alakú körtefajták a választék bővítésére (Foto: Göndör Józsefné, 
Honty Krisztina, Racskó József) 

 
Az ázsiai körte esetében a nagyobb (legalább 10 cm átmérőjű) méret és a szabályos 
gömbölyded alak a kívánalom. A felület lehet világoszöld, fényes és sima, továbbá sárga vagy 
világosbarna egyöntetű rozsdamázzal fedett (2.5. ábra). A régi fajták gyümölcsminősége 
gyenge, a gyümölcs húsa kemény és kövecses (ezért nevezik homok körtének), ezért itt is 
fontos cél a minőség javítása, a fényképen látható és a hazai termesztésre ajánlott fajták már jó 
húsminőségűek.   
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2.5. ábra: Ázsiai körte gyümölcstípusai (Foto: Göndör Józsefné és Honty Krisztina)  

Észak-Amerikában (USA, Kanada) a nemesítők előbb és jobban fókuszáltak a különböző 
betegségekkel szembeni ellenállóságra és a télállóságra, mint Európában, habár a tűzelhalás 
rohamos terjedése ma már Európában (legfontosabb nemesítő országok: Franciaország, 
Németország, Olaszország, Románia) is arra ösztökéli a nemesítőket, hogy a rezisztenciát az 
elsődleges célok közé helyezzék. Az ázsiai körténél jelentkező egyre nagyobb károk miatt 
ugyancsak megkerülhetetlen a rezisztenciára való irányulás. Továbbá ma már az adott 
klimatikus viszonyokra való alkalmasság is az általános nemesítési célok közé tartozik. A déli 
féltekén (Új-Zéland, Dél-Afrika, Brazília) is folyik intenzív körtenemesítés. Főként az északi 
félteke fogyasztói elvárásainak megfelelő, friss fogyasztásra alkalmas fajtákat nemesítenek. 
Egyre növekszik a fontossága a gépi betakarításra való alkalmasságnak is, amely a gyümölcs 
és a fa iránt támaszt követelményeket.  

Vázlatosan tehát a következőképpen foglalhatók össze a legfontosabb nemesítési célkitűzések:  
– klímaadaptációs képesség növelése fagy és szárazságtűrés, 
– rezisztencianemesítés az európai körte legveszélyesebb betegségeivel 

szemben[Erwinia amylovora (tűzelhalás), Venturia pirina (varasodás)], 
– rezisztencianemesítés az ázsiai körte legveszélyesebb betegségeivel 

szemben[Alternalia alternata (fekete foltosság), Venturia nashicola (nasi varasodás), 
Gymnosporangium asiaticum (körterozsda)], 

– tolerancia kártevőkkel szemben [Cacopsylla pyricola (levélbolha) és Eriosoma pyricola 
(vértetű)],  

– növekedési erély mérséklése, 
– gyümölcsminőség javítása, 
– öntermékenyülés elérése, illetve a partenokarpiára való hajlam növelése, 
– érési szezon széthúzása, 
– termőképesség javítása, 
– gépi betakarításra való alkalmasság, 
– tárolhatóság és feldolgozásra való alkalmasság javítása. 

 
2.5. A fajtahasználat nemzetközi és hazai helyzete  

Főként a fogyasztók megszokott fajtákhoz való ragaszkodása miatt a körte fajtahasználata 
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 ter-
mesztenek az árutermelő ültetvényekben. Európában a legnagyobb arányban termesztett 
körtefajták a „Conference‟, a „Vilmos‟ (amely az USA-ban Bartlett néven a vezető fajta), az 
‟Abate Fetel‟ (Fétel apát) és a ‟Doyenne de Comice‟ (‟Társulati esperes‟). Ez a négy fajta adja a 
termés közel 60%-át. Például Belgiumban a ‟Conference‟ aránya az üzemi ültetvényekben 87%. 
Világviszonylatban legkeresettebbek a megnyúlt körte alakú (mint a „Fétel apát‟ vagy a 
„Conference‟) és a piros héjú fajták. 
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2.6. ábra: A jelenleg világszerte legkeresettebb körtefajták 

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).  

Az utóbbi évtizedben viszont Európában és Amerikában is számottevő érdeklődés mutatkozik 
az új és a nemzetközi piacokon addig ismeretlen fajták iránt. Elsősorban a betegségekkel 
(tűzelhalás, varasodás), kártevőkkel (levélbolha) szemben ellenálló (pl. „Harrow Sweet‟, 
„Concorde‟), valamint az újdonság értékű gyümölcsöket termő fajták (pl. mézkörte: „Seckel‟, 20–
30 mm-es koktélkörte: „Red Face‟, feltűnő lenticellájú körte: „Forelle‟). Emellett a fajtahasználat 
megújítására, s ezzel a választék bővítésének egyik jó példája tapasztalható Portugáliában, 
ahol a „Rocha‟ nevű, korábban csak helyi fajtaként ismert fajtából létesítettek óriási felületen 
ültetvényeket, s a termést nemcsak Európába, hanem tengerentúlra is exportálják (2.7. ábra). 
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 2.7. ábra: Portugália egyetlen üzemi körtefajtája, melyre a termelésfejlesztési programot 
alapozták. (Foto: Tóth Magdolna)  

 
2.7. Fajtaajánlatok hazai telepítésre, illetve kipróbálásra  

2.7.1. Tűzelhalás-rezisztens körtefajták 

Az USA-ban és Kanadában közel egy évszázada folyik az almatermésűek tűzelhalás 
betegségével (Erwinia amylovora Burr.) szemben rezisztens körtefajták nemesítése. A témával 
foglalkozó szakirodalom igen bőséges. Göndör Józsefné vezetésével több ígéretes fajta került 
kipróbálásra tanszékünkön, melyeknek a gyümölcsminősége is megfelelő, a legfontosabbakat 
betűrendben a következőkben mutatjuk be. A fajtákat jelentős európai faiskolák is 
forgalmazzák.  

Harrow Delight 

Kanadában, a Harrow Intézetben állították 
elő. („Vilmos‟ x („Early Sweet‟ x „Old Home‟). 
A Vilmos‟ előtt 10 nappal, augusztus elején 
érik, 1–2 hónapig tárolható. Gyümölcse 
közepes méretű (180–210 g), kúpos körte 
alakkal, nagyon hasonlít a „Vilmos‟-hoz. 
Nagyon jó az íze és kiváló a húsállománya. A 
héj alapszíne sárgászöld, napos oldalon 
pirossal mosott. Fája középerős növekedésű, 
gyengén feltörekvő ágrendszerű, intenzív 
koronaformákra alkalmas. Birsen is jól 
fejlődik. Korán termőre fordul és bőven terem. 
Javasolt pollenadói: „Vilmos‟, „Bosc kobak‟. 
Tűzelhalással szemben hazánkban is 
rezisztensnek bizonyult mind a virágok, mind a 
hajtások vizsgálata alapján. Emellett a 
varasodásra is rezisztens.  
 

 
2.8. ábra: Harrow Delight (Forrás: www.davevilson.com 

http://www.davevilson/


Harrow Sweet (HW 609) 

Az „Old Home‟ x „Early Sweet‟ utódja és a 
„Vilmos‟ hibridjeként Kanadában nemesítették. A 
Vilmos‟ után 30 nappal, szeptember közepén–
végén érik, 3–4 hónapig tárolható. Gyümölcse 
közepes méretű (170–200 g), kúpos körte 
alakkal. A héj színe sárgászöld, napos oldalon 
pirossal mosott, jól látható parasze-mölcsökkel. 
Húsa jó konzisztenciájú, édeskés, jó minőségét 
megtartja a tárolás után is. Középerős 
növekedésű, gyengén feltörő ágrendszerű, fája 
intenzív koronaformákra alkalmas. Birssel 
kompatibilis. Korán termőre fordul, és igen bőven 
terem, néha termésritkításra is szükség lehet, 
mivel kismértékben alternanciára hajlamos. 
Francia adatok szerint halmozott termése a 
„Vilmos‟-ét meghaladta. Javasolt pollenadói: 
„Vilmos‟, „Fétel apát‟. Tűzelhalással szemben 
hazánkban is rezisztensnek bizonyult. 

 

 

 

Harvest Queen 

Kanadában a Michigen 572 x „Vilmos‟ keresztezésével állították elő. Egy héttel a „Vilmos‟ előtt 
szedhető. Érés előtti hullásra hajlamos. Gyümölcse középnagy, a „Vilmos‟ körtéhez hasonlít, de 
jóval kisebb a kövecsesedés veszélye. Szabályos körte alakú, fényes héjú. Húsa vajkörte jellegű, 
édes. Középerős növekedésű fája birssel jól összefér. Korai – középkorai virágzású. Pollenadói: 
„Harrow Delight‟, „Beurre d‟Anjou‟ (Vilmossal inkompatibilis). Korán fordul termőre, rendszeresen 
terem. Tűzelhalással szemben rezisztens. 

 
2.10. ábra: Harvest Queen (Forrás: http://www.omafra.gov.on.ca) 

2.9. ábra: Harrow Sweet (Fotó: Honty Krisztina) 



 

Moonglow 

Az USA-ban állították elő, az 
Erwinia rezisztencianemesítés 
egyik első fajtája, amely komplex 
keresztezés eredménye [(„Vilmos‟ 
x „Seckel‟) x „Vilmos‟] x „König 
Karl Württenberg‟]. 
 A „Vilmos után 1 héttel szedhető, 
jó ízű, 0,5 ºC-on 2 hónapig való 
tárolás során az ízanyagok 
jobban kialakulnak. Gyümölcse 
majdnem szabályos körte alakú, a 
„Vilmos‟-ra hasonlít, de annál 
vaskosabb. Középnagy 
gyümölcsű (150–200 g), mérete 
kisebb, mint az alapfajtáé, ízben 
is elmarad attól. Gyümölcse viszont jól szállítható. Fája gyenge növekedésű, kicsi és elég ritka 
koronát nevel. Középidőben 
virágzik, virágai aprók. Korán 
termőre fordul és jó a termőképessége. Ökológiai körülményekre igényes. A fajta legnagyobb 
értéke a tűzelhalással szembeni magas rezisztenciája, amelyet in vitro hajtásvizsgálatokkal tanszéki 
vizsgálataink is igazoltak. 

A fentieken kívül hazai kipróbálásra ajánlható még a nemesítő országokban in vitro teszteléseik 
szerint tűzelhalással szemben jó ellenállóságot mutató cseh nemesítésű „Bohemica‟, az olasz 
nemesítésű „Boheme‟ és „Aida‟, az amerikai „Magness‟ és „Harovit Sundown‟ (HV 614), valamint a 
Drezda-Pillnitz-ben nemesített „Uta‟. 

2.7.2. Piros héjú körtefajták 

Az első piros héjú körtefajták mutáció útján keletkeztek, a későbbieket már keresztezéssel 
állították elő. A gyümölcsök színeződése, annak kiterjedtsége és mélysége a termőhelytől is 
függ. Az ilyen gyümölcsök még ma is nagyon jól értékesíthetők, de az európai termesztési 
tapasztalatok szerint általában igényesebbek, ezért nagyobb költséggel termeszthetők. Az elsők 
között felfedezett „Piros Vilmos‟ színstabilitása gyengének bizonyult, ezért annak már csak a 
hibridjeit (pl. „Red Sensation‟). javasolják termesztésre. A piros héjú fajtákat főként Amerikában 
termesztik, de az alábbiakban jellemzett fajtákat jórészt európai faiskolák is forgalmazzák.  

Lombacad (Cascade) 
Oregonban (USA) állították elő a „Piros Vilmos‟ (Max Red Bartlett) x „Duyonne du Comice‟ 
keresztezésével. Az irodalmi adatok szerint tartós tároláshoz szeptember közepén kell szedni, s 
6–8 hónapig nagyon jól tárolható. Középnagy vagy nagy gyümölcsű, hengeres alakú, a héj 
felületének 60–80%-a sötétvörös színű, világosabb paraszemölcsökkel. Sima héja vékony, és 
közepesen érzékeny az ágdörzsölésre. Húsa fehér, kevéssé kövecses, olvadó édes–savas. 
Fája erős növekedésű, de birsalanyon is nevelhető, korán termőre fordul, és bőven terem. A 
rövid és középhosszú termővesszőkön egyaránt képez terméseket, ezért igényli az évenkénti 

2.11. ábra: Moonglow (Fotó: Göndör Józsefné) 



rendszeres metszést. Későn virágzik, jó pollenadója a „Bosc kobak‟, „Társulati esperes‟ és a 
„Vilmos‟ körte. 

 
2.12. ábra: Lombacad (Cascade) gyümölcse (Foto: Göndör Józsefné)  

Piros Clapp (Társnév: Starkrimson) 
A „Clapp kedveltje‟ rügymutációja (USA). 1979 óta telepíthető Magyarországon, de alig van 
termelésben. Néhány nappal a „Clapp kedveltje‟ után, augusztus második hetében szedhető, 
csak rövid ideig tárolható, gyorsan túlérik, szotyósodik. Gyümölcse közepes vagy nagy, 
szabályos körte alakú. Héja sima, teljes felülete ragyogó élénkpiros. A héj színe stabil. 
Gyümölcshúsa sárgásfehér, olvadó, édes–savas. Fája közepesnél valamivel erősebb 
növekedésű (de gyengébb, mint a „Clapp kedveltje‟).  Középkésőn fordul termőre, közepesen, 
de rendszeresen terem. Porzófajtái: a „Hardenpont téli vajkörte‟, „Bosc kobak‟, „Conference‟.  
Ökológiai igénye az alapfajtával azonos. 

 

2.13. ábra: Piros Clapp (Starkrimson) gyümölcse (Foto: Göndör Józsefné) 

Red Sensation 



1980-ban klónszelekció útján állították elő az Ausztráliában 1940 körül talált „Sensation‟-ból, 
mely a „Piros Vilmos‟ rügymutációja volt. Néhány nappal a „Vilmos‟ után szedhető, 4–-5 hónapig 
jól tárolható. Gyümölcse szabályos körte alakú, kocsánya rövid vagy középhosszú. Sárga 
alapszínen előbb pirossal pöttyözött, majd a fedőszín teljes érettségre fényespirossá válik. Húsa 
krémszínű vagy fehér, lédús, puha, a szájban kellemesen olvadó, a „Vilmos‟-nál édesebb. Illata, 
zamata azonos a „Vilmos‟ körtéjével. Piros héjával együtt szeletelve a gyümölcssalátákban is jól 
mutat. Fája a „Vilmos‟-hoz hasonló. Hazánkban még nincs tapasztalat róla. Legjobb pollenadói: 
„Starking‟ és „Moonglow‟. Ökológiai igénye az alapfajtáéhoz hasonló. 

 

2.14. ábra: Red Sensation gyümölcse (Foto: Honty Krisztina) 

2.7.3. Egyéb perspektivikus körtefajták 

Concorde 
Angliában (East Malling) a „Doyenne du Comice‟ x „Conference‟ keresztezésével állították elő. 
Európában 1990 óta forgalmazzák. Szeptember közepe, az optimális szüreti idő a két szülőfajta 
szüreti ideje közé esik. Jól szállítható, manipulálható, szabályozott légterű tárolóban áprilisig is 
eltartható. Gyümölcse középnagy vagy nagy, igen megnyúlt körte alakú. A gyümölcs héja sima, 
éretten szalmasárga, nem parás a héj felülete. A „Conference‟ fajtánál jobb gyümölcsminősége, 
nagyobb termőképessége alapján azt helyettesítheti. Középerős növekedésű, de valamivel 
kisebb koronát nevel, mint a „Conference‟. Birs alanyon intenzív koronaformák kialakítására 
alkalmas. Korán termőre fordul, hazánkban a „Conference‟-nél 20%-kal jobbnak bizonyult a 
termőképessége. Kisebb koronája miatt a fajlagos terméshozama még több is lehet. 
Alternanciára kevésbé hajlamos, mint a „Conference‟. Ökológiai és növényvédelmi igénye 
hasonló a „Conference‟-éhez. 



 
2.15. ábra: Concorde gyümölcse 

Eldorado 

Az USA-ban, Kaliforniában véletlen magoncként egy sövényből emelték ki. Szeptember 
közepén, végén érik, nagy értéke, hogy a „Vilmos‟-nál tovább (6–7 hónapig) tárolható. 
Gyümölcsmérete középnagy vagy nagy, alakja kúpos, nagyon hasonlít a „Vilmos‟-hoz. Nagyon 
jó az íze és kiváló a húsállománya, s kevésbé kövecses. Ipari célokra is kiváló. Középerős 
növekedésű, gyengén feltörekvő ágrendszerű. Korán termőre fordul és bőven terem. 
Tűzelhalással szemben hazánkban fogékonynak bizonyult. 
 

 

2.16. ábra: Eldorado gyümölcse (Foto: Göndör Józsefné)  
 
2.7.4. Japán körte – nasi 

Az európai körte legjelentősebb körtefajtáit korábbi tanulmányaik során már megismerték, az 
ázsiaival még nem találkozhattak, ezért annak nemcsak a fajtáit, hanem az európai körtéhez 
viszonyított eltéréseit is bemutatjuk. A nemzetközi szakirodalomban használt számos elnevezés 
[pl. vízkörte (Water pear), ázsiai körte (Asean pear), almakörte (Apple pear), körtealma (Pear 
apple) stb] közül a magyar szakirodalomban a japán körte ill. a „nasi” lett elfogadott.  

Gyümölcsjellemzők.  



Más gyümölcsjellemzőkön túl a nasi az érési típus tekintetében is különbözik az európai 
körtétől. Ezek a gyümölcsök fán beérők, a fogyasztási érettség eléréséhez nincs szükség 
tárolás után utóérlelésre. Nehéz pontosan meghatározni az optimális szedési időt, a 
színeződést és az oldható szárazanyagtartalom mérését ajánlják. Hazai tapasztalatok szerint 
legalább 2–3 menetes szedésre van szükség.  

Gyümölcsük többségében alma alakú (pl. „Kosui‟, „Hosui‟), de széles elliptikus a „Yakumo‟ és 
megnyúlt tojás alakú az „Imamura Aki‟. A héj színe lehet sárgászöldtől bronzosig terjedhet 
(képek a nemesítési célok fejezetben). A gyümölcsön feltűnően látszanak a paraszemölcsök, a 
héj lehet sima (elsősorban a világos héjúaké) és érdes felületű („Kosui‟). A termesztők 
szívesebben telepítik a bronzos árnyalatú fajtákat, mivel a világos héj nagyon érzékeny 
áruvákészítéskor, könnyen barnul.  

A gyümölcsök tömege az eredeti termőhelyen, Japánban ritkítás mellett 200–450 g vagy akár 
nagyobb is lehet, Olaszországban 250 g körüli méretről számolnak be, ami igényes 
technológiával hazánkban is elérhető. Japánban igen magasak a gyümölcsminőség iránti 
igények (100 mm feletti átmérő és szabályos gömb alak). Szinte kizárólag úgy termesztik, hogy 
egyenként bezacskózva védik a madárkártételtől.  

A japán körték gyümölcse szilárd, mégis ropogós és lédús (85,8%-a víz). Kevesebb energiát 
(167 kJ/100 g) tartalmaz, mint az alma (kb. 209 kJ/100 g) vagy a körte (234 kJ/100 g). 
Ugyanakkor magas a cellulóz-, hemicellulóz- és pektintartalma (3%), ezért táplálkozásbiológiai 
szempontból nagyon előnyös. Gyümölcshúsa fehér, fehéressárga, édes, néhány fajtának 
jellegzetes fűszeres aromája van, a fogyasztását pedig lehűtve javasolják, s bizonyos emésztési 
zavarok gyógyítására is ajánlott. 

Ökológiai igény. 
A nasi ökológiai igénye hasonló az európai körtéhez. A vegetációs időben 16°C-os 
átlaghőmérsékletet igényel. Az évi középhőmérséklet igénye 10 °C. Korai virágzása miatt a 
tavaszi fagyoktól károsodhat. Az eredeti termőhelyén 1500–2000 mm az évi 
csapadékmennyiség, azonban az európai tapasztalatok azt mutatják, hogy nem vízigényesebb, 
mint az európai körte. Hazánkban a termesztést viszonylag magas páraigénye korlátozza. A 
gyümölcsnövekedés időszakában a levegő alacsony páratartalma miatt kényszerérés indulhat 
meg, illetve fejlődésben visszamaradt gyümölcsök képződnek. Ezért fontos az ültetvény 
páratartalmát növelő öntözési lehetőség biztosítása. Egyes fajták a szélverésre érzékenyek, 
különösen a világos héjszínűek. 

Növekedési sajátosságok. 
A nasifajták többsége középerős vagy erős növekedésű. A termőágak és gallyak törékenyek, 
ezért koronaalakításkor nagyon gondosan kell eljárni. Japánban épp ezért pergolás művelési 
módban, erős támberendezés mellett nevelik, amely elbírja a korai és nagy terméshozamokat 
és a Japánban gyakori erős szélviharokat. A termések zömmel a 2–3 éves termőalapokon 
képződnek, de egyes fajták a hosszú, 60–80 centiméteres vesszőkön is hoznak termést. 
Nemcsak a csúcsrügyek, de a termővesszők oldalrügyei is lehetnek vegyesrügyek. A nasi 
alanyaként használatos a Pyrus pyrifolia, Pyrus communis, Pyrus calleriana, Pyrus betulaefolia 
magoncai, illetve újabban Olaszországban OHF hibrideken is szaporítják. A nasifajták a birs 
alanyokkal inkompatibilisek. 

Fenológiai jellemzők. 



A fenológiai jellemzőkben is van eltérés. A virágok néhány nappal az európai fajták előtt 
nyílnak. A legkorábban virágzó „Shinko‟ fajta 10–12 nappal előzi a „Vilmos‟ körtét. A szedési idő 
július végétől októberig tart. A körtefajtákhoz hasonlóan a nasifajták idegen megporzást 
igényelnek, ezért telepítéskor 2 esetleg 3 fajtát kell együtt ültetni. Japánban a túlkötődés miatt a 
legtöbb fajtát kézzel ritkítják, csak így érik el a megfelelő méretet. Az irodalom alapján közöljük 
az egyes ismert fajták lehetséges pollenadóit  

A fajták ismertetése 

Elsősorban azokra a fajtákra hívjuk fel a figyelmet, amelyek Európában már bizonyítottak, és 
amelyeket sikeresen termesztenek Olaszországban és Franciaországban.  

Hosui 
Egy „Kikusui‟ x „Yakumo‟utód és a „Yakumo‟ hibridje. Japán egyik fő fajtája, s Európában ez a 
fajta a legelterjedtebb. Magyarországon állami elismerésben részesült. Középidőben érik, 
augusztus harmadik és negyedik hetében szedhető.Gyümölcse középnagy (150–200 g), 
közepesen vastag héjú, színe egységesen aranybronzos, tetszetős nagy lenticellákkal borított. 
A gyümölcshús roppanó, lédús, kissé savas, néha kövecses. 2–3 hónapig tárolható. Fája erős 
növekedésű, feltörő koronát nevel. A fiatal, 2–3 éves termőalapokon terem, ezért az idősebb 
termőgallyakat ifjítani kell. Korán termőre fordul, termőképessége jó. Virágzási ideje korai, jó 
pollenadója a „Shinko‟ és a „Shinseiki‟. Feketefoltossággal (Alternaria alternata (Fr.) Keissler) 
szemben ellenálló.  

 
2.17. ábra. Hosui (Foto: Göndör Józsefné) 

Kosui 
A „Kikusui‟ és „Wazekoso‟ keresztezésével állították elő Japánban, ahol a legnagyobb arányban 
termesztett fajta. A középkorai szezonban érik, augusztus első hetében lehet kezdeni az első 
szedést. Legalább három menetben kell szüretelni. Gyümölcse középnagy (150 g). A héja kissé 
érdes tapintású, színe aranybarna, parásodás lehet a felület közel 50%-án, s a lenticellák 
nagyon feltűnőek. A gyümölcshús krémszínű, kemény, néha kövecses a magház körül, magas 
a cukortartalma. Egyes évjáratokban a csésze körül repedhet. Ennél a fajtánál is fontos a 
termésritkítás a nagyobb gyümölcsméret érdekében. Fája erős növekedésű. Terméseit zömmel 



a két éves termőalapokon, a korona külső részein hozza. Nagyon korán termőre fordul, de a 
termőképessége közepes. Virágzási ideje kései, jó pollenadója a „Shinseiki‟.  
Feketefoltossággal (Alternaria alternata (Fr.) Keissler) szemben ellenálló. 

 
2.18. ábra.Kosui (Foto: Göndör Józsefné) 
 

Shinko 
„Nijisseiki‟ x „Amanokava‟ hibrid (Japán). Későn, szeptember közepén–végén szedhető. 
Gyümölcse középnagy vagy nagy (200–250 g). Húsa fehér, ropogós, édes, néha magház körül 
kősejtes. 5–6 hónapig jól tárolható. Franciaországban vírusmentes klónjait szaporítják, s mint 
késői érésű, jól tárolható fajta, érdeklődésre tarthat számot. Fája közepes vagy gyenge 
növekedésű, elsősorban az idős termőgallyakon terem. Korai virágzású, ezért tavaszi fagyoktól 
károsodhat. Jó termőképességű, még virágfagykár után is közepes terméshozamokat tud adni. 
Virágzási ideje korai, jó pollenadója a „Hosui„. Tűzelhalással szemben ellenálló.  

 
2.19. ábra. Shinko (Foto: Honty Krisztina) 

Shinseiki 



A „Nijisseiki‟ x „Chojuro‟ keresztezésével állították elő 1945-ben. A „Nijisseiki‟ helyett ajánlják a 
termesztőknek. Augusztus első hetében szedhető, a „Kosui‟ után néhány nappal. Középnagy 
gyümölcsű (200 g), lapított gömb alakú. Héja sima, színe sárgászöld, feltűnő lenticellákkal. 
Nagyon tetszetős. Húsa kemény, ropogós. Világos héja nem annyira érzékeny, mint a 
„Nijisseiki‟-é.  Fája erős növekedésű, elsősorban a hosszú vesszőkön terem. A középidőben 
virágzik, jó pollenadója a „Hosui‟. Korán termőre fordul, közepes termőképességű, de 
rendszeresen terem. 

 
2.20. ábra. Shinseiki (Forrás: http://www.penrynorchardspecialties.com) 

A fentiekben bemutatott fajtákon kívül hazánkban a tanszékünkön teszteltük a sima, sárga 
gyümölcsfelületű, túlkötődésre hajlamos „Nijisseiki‟ nasit is, amely hazánkban állami 
elismerésben is részesült. Az igazat megvallva, nyomódásra való érzékenysége s szerény 
gyümölcsmérete miatt korábban is csak kisebb felületen javasoltuk telepíteni. Fekete 
levélfoltosságra való fogékonysága miatt ezt a fajtát Japánban és Európa többi országában is 
újabbakkal („Gold Nijisseiki‟ és „Shinseiki‟) váltották le, ezért a jövőben hazánkban sem 
javasoljuk telepítését.  

2.8. Ellenőrző kérdések 
28. Mikorra tehető az almatermesztés kezdete és mely földrészeken kezdték a termesztésbe 

vonást?  
29. Az egyes kontinenseken mely időszakokban kezdődött a körtetermesztés?  
30. Ismertesse röviden a céltudatos körtenemesítés történetét a kezdettől napjainkig! 
31. Melyek az európai körte kialakulásában részt vevő legfőbb génforrások?  
32. Melyek az ázsiai körte kialakulásában részt vevő legfőbb génforrások?  
33. Hogyan jellemezhető a körtefajták ploiditása?  
34. Ismertesse fajtapéldákkal a körtenemesítés legfontosabb módszereit! 
35. Ismertesse a körtenemesítés legfontosabb céljait, megemlítve az európai és ázsiai körték 

iránt támasztott főbb elvárásokat! 
36. Jellemezze röviden a körte fajtahasználatának jelenlegi helyzetét! 
37. Ismertesse az „Harrow Delight‟ legfontosabb tulajdonságait! 
38. Ismertesse az „Harrow Sweet‟ legfontosabb tulajdonságait! 
39. Ismertesse az „Harvest Queen‟ legfontosabb tulajdonságait! 
40. Ismertesse az „Monglow‟ almafajta legfontosabb tulajdonságait! 
41. Soroljon fel legalább három piros héjú európai körtefajtát, s jellemezzen közülük egy Ön 

által kiválasztott fajtát! 



42. Hasonlítsa össze a „Concorde‟ és a „Conference‟ termesztési szempontból is fontos főbb 
tulajdonságait! 

43. Ismertesse az „Eldorado‟ legfontosabb tulajdonságait! 
44. Jellemezze a japán körte gyümölcsének speciális, az európai körtéétől eltérő 

gyümölcstulajdonságait! 
45. Jellemezze a japán körte ökológiai igényét! 
46. Ismertesse a „Hosui‟ legfontosabb tulajdonságait! 
47. Ismertesse a „Kosui‟ legfontosabb tulajdonságait! 
48. Ismertesse a „Shinko‟ legfontosabb tulajdonságait! 
49. Ismertesse a „Shinseiki‟ legfontosabb tulajdonságait! 
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3. A cseresznye és a meggy hazai és külföldi nemesítésének főbb szempontjai és eredményei; 
Hazai és külföldi újdonságok 
 
Írta: Békefi Zsuzsanna 
 
 
3.1. A cseresznye és meggy származása, termesztésbe vonása, a nemesítés kezdeti lépései 
 
A cseresznye (Prunus avium L.) és a meggy (Prunus cerasus L.) géncentruma a mai Kis-Ázsia, Irán, 
Irak, Szíria területe. Az Eucerasus fajcsoportba több, mint 30 faj tartozik, ezek mindegyike Európában 
és Ázsiában honos. Legfontosabbak a P. avium, P. cerasus, P. fruticosa (csepleszmeggy), P. mahaleb 
(sajmeggy), P. pseudocerasus, e fajok közötti kereszteződés gyakori. Az ún. félcseresznyék vagy 
cseresznyemeggyek (Angliában és Amerikában „Duke cherry” néven ismert) a cseresznye és a meggy 
kereszteződéséből alakultak ki.  
A meggy a cseresznye és a csepleszmeggy természetes allotetraploid hibridje. A két faj 
kereszteződéséből számtalan változat alakult ki, a meggy nagy genetikai változatossága is erre 
vezethető vissza. A meggy tetraploid, ezért a meiózis során gyakran kiegyensúlyozatlan kromoszóma 
szerelvénnyel rendelkező ivarsejtek képződnek, ami a meggy termékenyülési problémájához vezet. 
Barlangokban talált magleleltek bizonyítják, hogy a cseresznyét és meggyet i.e. 5000-ben is 
fogyasztották elődeink Európában. A görög birodalomban i.e. 300-ban már termesztették gyümölcséért 
és feltehetőleg ennél régebb óta kultúrában lehetett faanyagáért. 
A XVI. századig eltelt időszakig Európa népei a helyi típusokat vették termesztésbe, ezekből jöttek létre 
azok a fajták, amelyek a régi fajták gyűjteményeiben megtalálhatók. Ezeket a fajtákat az európai népek 
egymás között kicserélték, így gyakori, hogy azonos fajtát különböző neveken ismernek. 
A tudatos keresztezéses nemesítés a XVIII. sz-ban kezdődött, ebből a munkából született és került 
termesztésbe számos kiemelkedő fajta, mint a „Dönissen Sárga‟, amelyek ma már a génbankok fajtái.   
A cseresznye fajtahasználatban fordulópontot jelentett, amikor röntgensugárzással kezelt pollen 
felhasználásával előállították Kanadában az első öntermékeny vonalakat. A cseresznye 
önmeddőségének áttörése utat nyitott öntermékeny fajták nemesítése felé, az első öntermékeny fajta a 
„Stella‟ (1970). Ezt követően az öntermékeny fajták nemesítése számos nemesítői műhely fontos 
célkitűzése lett. 
A cseresznyén és meggyen kívül a termesztésben a csepleszmeggynek van jelentősége (P. fruticosa 
Pall.) Oroszországban. 
 
 
3.2. A nemesítés célkitűzései 
 
 
3.2.1. Cseresznye nemesítés céljai, fajtahasználat 
A cseresznye gyümölcseit elsősorban frissen fogyasztjuk, ezért a gyümölcs megjelenésével 
kapcsolatos tulajdonságok fontosak a nemesítés szempontjából. A gyümölcsméret, íz, húskeménység 
mennyiségi tulajdonságok, így az utódnemzedékekben nagy szórás figyelhető meg az ezen 
tulajdonságokat jellemző értékekben. 
A legszembetűnőbb és egyik legfontosabb tulajdonság a gyümölcsméret, amely ideális esetben eléri a 
28-30 mm átmérőt. A fajták között a potenciális gyümölcsméretben vannak különbségek (pl. a 
„Szomolyai fekete‟ fajta kis gyümölcsű, a „Germersorfi óriás‟ nagy), de a technológia (tápanyag- és 
vízutánpótlás, metszés, ritkítás) nagymértékben segítheti vagy ronthatja a fajtában genetikailag rejlő 
gyümölcsméret megvalósulását. Egyes fajták hajlamosak a túlkötődésre, emiatt a gyümölcsök 
leaprósodhatnak. A „Celeste‟ és „Sunburst‟ fajták jól örökítik a nagy gyümölcsméretet. 



A tetszetős héjszín tekintetében földrészek, országok között különbségek lehetnek. Európában a 
sötétpiros héjú cseresznyék kedveltek, míg az USA-ban emellett a tarka cseresznyéket preferálják a 
fogyasztók. Ázsiában a vöröses-sárga, rózsaszínes narancs héjszínű fajták a kedveltek. Az egyes 
nemesítési programok a helyi igényeket tartják szem előtt. 
A ropogós húsú cseresznyék a kedveltek, szemben a puha húsú típusokkal. Ahol sok az érés ideje alatti 
csapadék, ott a kemény húsú fajták könnyebben felrepednek, ezért ilyen termőhelyen (pl. Anglia) a 
puha húsú fajtákat is termesztik (pl. Merton sorozat). A korai érésű fajták általában puhább húsúak. 
Az USA-ban a nemesítés egyik fő szempontja a kemény gyümölcshús, mivel ez a garancia a jó 
szállíthatóságra. A gyümölcsök a szállítóhajókon gyakran nagy utat tesznek meg, amíg egy másik 
amerikai államba vagy más országba érkeznek. A másik nemesítési célkitűzés a repedéssel szemben 
való ellenállóság. Ezt sok esetben technológiával próbálják kivédeni. A termesztéstechnológia intenzív 
és magas fokon áll Amerikában. A késői érésű fajták (pl. „Sweetheart‟, „Skeena‟) keresettek, a magas 
fekvésű területeken augusztusban szüretelt cseresznyének jó ára van. 
 
Az év első friss gyümölcse a cseresznye, amiért a vásárlók hajlandók többet fizetni. A nemesítés fontos 
célkitűzése tehát a fajták korai érése. Jelenleg a világ legkorábbi, piacos fajtái a francia „Early Bigi‟ és a 
magyar „Rita‟ cseresznyefajta. A korai érésű cseresznyék nemesítése azért nehéz, mert a kapott 
típusok között gyakori a puha húsú, gyenge ízű, kisebb gyümölcsméretű változat és azzal is számolni 
kell, hogy a gyümölcsök nem egyszerre érnek be a fán. A korai fajtákat főleg melegebb éghajlatú 
térségekben nemesítik és termesztik, ezeken a területeken a korai fajták szürete a lehető legkorábbra 
hozható. Olaszország (elsősorban a bolognai egyetem) kiemelkedik a korai fajták nemesítésében.  
A késői érésű fajták termesztésével a cseresznye szezonját meghosszabbíthatjuk, hűvös termőhelyen a 
faj szüreti időszakát kiterjeszthetjük. A kései fajták nem rendelkeznek olyan hátrányos tulajdonságokkal, 
mint a korai fajták. Ismert késői érésű fajta a „Regina‟ (Németország) és a kanadai nemesítési 
programból való „Staccato‟, valamint a magyar „Alex‟ fajta. 
Az öntermékeny cseresznyefajták a termésbiztonságot növelik, ezért az öntermékenyülés fontos 
célkitűzése a nemesítésnek. Az első öntermékeny fajta megjelenése óta minden nemesítői műhelyből 
kerültek ki ilyen fajták. Hibájuk, hogy hajlamosak a túlkötődésre, ezáltal a gyümölcsök leaprósodnak, 
ennek elkerülése érdekében a fákat ritkítani szükséges. A magyar fajták közül a fiú névvel ellátottak 
öntermékenyek. Kanadában a Summerland-i kutatóintézetben folyik régóta öntermékeny fajták 
nemesítése. Számos nagy gyümölcsű, öntermékeny, kései érésű fajtát nemesítettek („Skeena‟, 
„Staccato‟). Legújabb célkitűzésük a tarka cseresznyék nemesítése. 
 
Ha érés idejében csapadék hull, a gyümölcsre kerülő víz miatt azok hajlamosak a felrepedésre. A 
legtöbb országban számolni kell az érési idő alatt csapadékkal, ezért a repedésre való kisebb 
érzékenység fontos célja a nemesítésnek. A nemesítők tapasztalatai szerint a „Regina‟ és „Kordia‟ fajták 
jól örökítik a repedésre való kisebb hajlamot. A repedés ellenállóság mechanizmusáról még nem áll 
elég ismeret a rendelkezésre, ezért nehéz az ellene való nemesítés. A nemesítői programokban a 
tapasztalatok alapján kevésbé érzékeny fajtákat használják (pl. „Regina‟).  
Kaliforniában gond az ikertermések képződése cseresznyénél, feltehetően a rügydifferenciálódás során 
fellépő magas nyári hőmérséklet miatt. 
Az abiotikus stressz tolerancia az egyes termőhelyeken mást jelenthet. Hideg telű termőhelyeken 
(Norvégia, Oroszország) fontos a fajták téltűrése, a téli és tavaszi fagyokkal szembeni ellenálló-
képesség. Utóbbit későn virágzó fajtákkal lehet kiküszöbölni. A szubtrópusi területeken az alacsony 
hidegigényű fajtáknak van jelentősége (pl. „Royal Lee‟). 
A kocsány nélkül szedett cseresznye forgalmazása az Európai Unió területén engedélyezett, ezáltal 
lehetővé válik a fajták géppel való betakarítása és a leszedett gyümölcsök friss piacra való értékesítése 
is. Ezért a nemesítés újabb célkitűzése olyan fajták előállítása, amelyek gyümölcsei szárazon válnak a 
kocsánytól. Ilyen fajta pl. a „Linda‟. 



A cseresznye legfontosabb kórokozói hazánkban a citosporás ágrákosodás (Cytospora cincta), a 
blumeriellás levélfoltosodás (Blumeriella jaapii) és a moníliás termésrothadás (Monilinia fructigena). A 
blumeriellás levélfoltosodással szembeni rezisztencia-nemesítés génforrása lehet a Prunus maackii és 
a Prunus canescens.  
 
Mivel a cseresznyét főleg kézzel szüreteljük, fontos a növekedést mérséklő alanyok használata. A 
legismertebbek közülük a GiSela és Weiroot alany sorozatok. Olaszországban a spur típusú nemes 
fajták előállítására is törekednek (pl. „Lambert compact‟). 
A cseresznyét több nyugat-európai országban nemcsak gyümölcséért, hanem faanyagáért is termesztik 
és nemesítik (pl. Anglia, Belgium, Franciaország). 
 
Az egyes országok cseresznye fajtahasználata nagyon eltér egymástól. Az amerikaiak régi, az 1800-as 
évekből származó, kedvenc fajtája a „Bing‟: középidőben érő, bordó héjú, ropogós cseresznye, amely jól 
bírja a szállítást. Repedésre érzékeny, önmeddő fajta, ezért újabb nemesítésű fajtákkal próbálják 
leváltani. A másik elterjedt vörös héjú fajta a „Lapins‟. Kedvelt fajták még a tarka cseresznyék, mint a 
„Rainier‟. Kaliforniában a Zaiger Genetics folytat cseresznye nemesítést, fajtáik azonban alacsony 
hidegigényűek, a hideg telű termőtájakra nem valók. Újabb nemesítésű fajtái a „royal” sorozat („Royal 
Edie‟, „Royal Helen‟, „Royal Hazel‟, „Royal Bailey‟). 
Olaszországban a korai fajták szerepe jelentős („Early Bigi‟, „Burlat‟), más népszerű fajták a régióban 
többek között a „Celeste‟, „Grace Star‟, „Lapins‟. Cél a csillogó, vörös héjú, öntermékeny, nagy 
gyümölcsű ropogós fajták nemesítése. Az új „star” fajtasorozat („Sweet Early‟, „Early Star‟, „Grace Star‟, 
„Blaze Star‟, „Big Star‟, „Black Star‟, „LaLa Star‟) tagjainak érési ideje felöleli a teljes szüreti időszakot. 
Törökország potenciális vetélytársa az USA-nak a cseresznye világpiacon. Az egész országban 
megtalálhatóak az extenzív cseresznye ültetvények: Izmirben, az Égei-tenger partján május elejétől érik 
a cseresznye, míg Anatólia hegyvidékén augusztusban lehet szüretelni. Legtöbb esetben helyi fajtákat 
termesztenek, mint pl. a „Ziraat‟. Gyakran légyártás és aszalvány előállítás céljára termesztenek. Az 
ültetvényeket nem metszik, a fák így hatalmasra nőnek, öntözés nincs kiépítve, kevés a hozzáértő 
szakember.  
A spanyol cseresznye termesztés jelentős, vannak ültetvények az alacsonyabban fekvő Jerte folyó 
völgyében, Aragóniában, Granada és Valencia hegyvidékein. Április végétől júliusig tart a cseresznye 
szezon, így a korai fajták piaci értékesítésében előretörtek. A legfontosabb fajtáik a „Burlat‟, „Ramon 
Oliva‟, „Van‟, „Sunburst‟, „Sweetheart‟ és néhány helyi fajta.  
Franciaországban a nemesítés az 1970-es évek óta Bordeaux-ban folyik. Nemrégiben nemesített fajták 
az „Early Bigi‟, „Folfer‟ (korai fajták) és a „Fertard‟. 
Japánban kb. 50 éve folyik nemesítés, világos héjszínű vagy tarka cseresznyéket nemesítenek. 
Fajtaújdonságuk a „Benitemari‟. 
Újabban Ázsia más országaiban is foglalkoznak cseresznye nemesítéssel, amelyről nem sokat tudunk. 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2. Meggy nemesítés céljai, fajtahasználat 
A meggyfajtáknak két típusát különböztetik meg. Az amarella meggyek húsa világos, leve színtelen (pl. 
„Montmorency‟, „Pipacs 1‟), héjuk is kissé világosabb. A morello típus fajtáit sötét hús- és lészín jellemzi, 
gyakran festőlevűek (a legtöbb hazánkban termesztett fajta ide sorolható).  
A meggyet a világon a kelet-közép európai országok kivételével elsősorban feldolgozva fogyasztják, a 
nemesítés célkitűzéseit a felhasználás módja határozza meg. 



Friss fogyasztásra szánt meggynél fontos a gyümölcsök mérete, kívánatos a 24-26 mm átmérő, csillogó 
héj, sav-cukor arányt tekintve kiegyensúlyozott íz. A kedvező gyümölcs küllem és íz jellemzi a Pándy 
meggyet, amely az európai nemesítési programok alapvető szülőfajtája. A gyümölcsöt kocsánnyal 
együtt kell leszedni, amelyen fajtától függően kisebb-nagyobb pálhalevél található. Cél a pálhalevél 
mentes kocsányú fajták nemesítése és a hosszú kocsány a szüret megkönnyítése miatt. 
A fajták korai érési ideje – hasonlóan a cseresznyéhez – a piaci értéket növelő kívánatos tulajdonság. A 
koraisággal azonban itt is gyakran együtt jár a kis gyümölcsméret és az önmeddőség.  
Az ipari feldolgozásra szánt meggyet géppel takarítják be. Ipari meggyből készülhet befőtt, dzsem, 
fagyasztott gyümölcs, lé, aszalvány, pálinka, konyakmeggy. Cukrászipari célra a világosabb héjszínű, 
színtelen levű fajták kerülhetnek számításba (pl. „Montmorency‟, „Pipacs 1‟). A gyümölcsök magtartalma 
8%-nál kisebb legyen. Légyártásra és élelmiszer színezék előállítására a magas sav- és színanyag 
tartalommal rendelkező, festőlevű fajták alkalmasak, itt a gyümölcsméret lényegtelen (pl. 
„Cigánymeggy‟). 
A gépi szüret alkalmazása esetén fontos a fajták rázhatósága (gyümölcs elválása a kocsánytól könnyű 
legyen). A gépi betakarítás megkönnyítése érdekében a kanadai nemesítési programban speciális 
bokor habitusú, jó termőképességű fajtákat nemesítenek, amelyek növekedést mérséklő alany nélkül is 
gyenge növekedési erélyűek.  
 
Befőtt készítésére a keményebb húsállományú, közepes gyümölcsméretű fajták alkalmasak. 
A meggy egészségvédő hatása miatt cél a magas antioxidáns tartalommal rendelkező fajták, mint 
funkcionális élelmiszerek nemesítése is, ezt a célt tűzte ki az USA (Michigan) meggy nemesítő 
programja is. A magyar meggyfajták egyébként éppen a kiemelkedő beltartalmi értékeik miatt karriert 
futottak be az USA-ban: az „Újfehértói fürtös‟ és az „Érdi bőtermő‟ fajtákat a Michigan-i Egyetem 
„Balaton‟ és „Danube‟ néven helyezte védjegyoltalom alá, e fajtáinkat az USA-ban széles körben 
telepítik.  
 
A meggy sokoldalú felhasználási lehetősége közül az egyik a konyakmeggy gyártás, a konyakmeggy 
hazánk egyedülálló terméke. Konyakmeggy előállítására a 14 mm körüli gyümölcsöt termő fajták 
alkalmasak, ilyen a honosított „Oblacsinszka‟. Fagylaltmeggy céljára még ennél is kisebb méret 
alkalmas.  
A termésbiztonság és a termőképesség növelése érdekében a nemesítők törekednek öntermékeny 
fajták nemesítésére. A termesztésben levő meggyfajták jelentős része öntermékeny. 
A téli és tavaszi fagykár terméskiesést okozhat, vizsgálatok szerint a fajták közül a Meteor korai és az 
„Oblacsinszka‟ fajták rendelkeznek jó fagytűrő képességgel. A fagy- és hidegtűrés az orosz és a 
kanadai nemesítés célja. Oroszországban jelentős mennyiségű meggyet termesztenek, főként a P. 
cerasus x P. fruticosa eredetű helyi fajtákat.  
 
A rezisztencia-nemesítés fontos célkitűzése a blumeriellás levélfoltossággal és monilíniás 
termésrothadással szemben ellenálló fajták előállítása. A Magyarországon szelektált „Csengődi‟ fajta a 
fenti betegségekkel szemben ellenálló, ezért a hazai meggy rezisztencia nemesítés fontos szülőfajtája. 
Több külföldi nemesítő műhely célja a rezisztens fajták előállítása. Németországban (Drezdában) cél a 
moníliás ágrákosodás és a blumeriellás levélfoltosodás elleni rezisztencia, ebből a programból került ki 
a „drágakő-fajtasorozat” („Jade‟, „Achat‟, „Korund‟, „Karneol‟, stb.). Szerbiában szintén kiemelt szempont 
a kártevő- és kórokozó rezisztencia. 
 
Amerikában a világospiros húsú „Montmorency‟ fajtát találjuk meg minden meggytermő ültetvényben. 
Nyugat-Európában kedvelt fajta a Schattenmorelle, amely frissen és feldolgozva is értékesíthető.  
Lengyelországban jelentős a meggytermesztés, itt „Schattenmorelle‟ fajtát ültetik, emellett saját 
nemesítésű fajtákat termesztenek, mint a „Sabina‟, „Lucyna‟, „Wanda‟, „Koral‟, „Agat‟, „Diament‟, 
„Dradem‟ és „Ametyst‟. 



Kelet-közép Európában a Pándy meggy különböző típusait jól ismerik, jó gyümölcstulajdonsága miatt a 
keresztezéses nemesítés fontos szülőfajtája. Szerbiában a fő termesztett fajták az „Oblacsinszka‟ és a 
„Cigánymeggy‟, amelyeket fagyasztás céljára vagy légyártásra, friss fogyasztásra termesztenek. A 
Ĉaĉaki kutatóintézetben foglalkoznak nemesítéssel. A Pándy meggyet keresztezésekben partnerként 
szívesen használják. A „Ĉaĉanski rubin‟ és a „Šumadinka‟ ismertebb fajtáik. 
 
 
3.3. A magyar cseresznye és meggy nemesítés története 
A gyümölcsfajok közül a cseresznye és a meggy egyedülálló abban a tekintetben, hogy a 
termesztésben levő fajtáink java része a magyar nemesítés eredménye. Fajtáinkat a világ számos 
részén tesztelik, néhányuk európai szabadalmat élvez.  
 
3.3.1. A cseresznye nemesítés története 
A magyar cseresznye nemesítés Dr. Brózik Sándor nevéhez fűződik. 1950-ben a Kertészeti Kutató 
Intézetben kezdte meg munkáját. Kezdetben a termesztő tájak helyi fajtáit mérte fel, közülük emelte ki a 
Szomolyai fekete és Solymári gömbölyű fajtákat. A házikertjeink legelterjedtebb fajtája régóta a 
„Germerdorfi óriás‟ cseresznye volt, amelynek számos változata alakult ki a több évtizedes – 
évszázados – termesztése során. Brózik klónszelekciós munkája során ezek közül választotta ki a 
nagyüzemi termesztésre legalkalmasabb változatokat, amelyek fajtává váltak („Germersdorfi 1‟, 
„Germersdorfi 3‟, „Germersdorfi 45‟). Hasonló klónszelekciós munkát végzett a Hedelfingeni fajtakörben 
is. 
A keresztezéses nemesítés kezdeti szakaszában a cél a „Germersdorfi óriás‟ hátrányos 
tulajdonságainak (gyenge termőképesség, erős növekedési erély) kiküszöbölése volt. Ebből a ciklusból 
a „Germersdorfi óriás‟ és a „Hedelfingeni óriás‟ fajták felhasználásával született a „Margit‟, „Linda‟ és 
„Katalin‟ fajta. A következőkben az öntermékeny fajták előállítására helyeződött a hangsúly. A 
szülőfajták között szerepelt a „Ljana‟, „Sárga Dragán‟, „Trusenszkaja‟ és az öntermékenységet hordozó 
JI2420 mutáns Kanadából, majd a „Bigarreau Burlat‟ és „Stella‟. Ezen munka eredménye számos 
önmeddő és öntermékeny fajta, amelyek az elmúlt tíz évben kerültek termesztésbe („Rita‟, „Carmen‟, 
„Aida‟, „Annus‟, „Tünde‟, „Petrus‟, „Paulus‟, „Sándor‟, „Alex‟). 1998-ban kezdődött meg a betegségekkel 
szemben ellenálló fajták nemesítése Apostol János vezetésével. Ezek a kórokozók a blumeriellás 
levélfoltosodás és a citospórás ágelhalás.  
 
 
3.3.2. A meggy nemesítés története 
A meggy nemesítése a cseresznyéhez hasonlóan az 1950-es években indult el. A Pándy meggy a 
meggytermesztésünk fő fajtája volt. Kezdetben klónszelekcióval a jó gyümölcs tulajdonságokkal 
rendelkező, de gyenge termőképességű, önmeddő Pándy meggy változatok közül emelték ki a 
legjobbakat. A Pándy számára a Cigánymeggy a legjobb pollenadó, ezért közülük is kiemelésre kerültek 
a legmegfelelőbb változatok. Brózik Sándor kidolgozta az egymást kölcsönösen termékenyítő Pándy és 
Cigánymeggy, illetve Pándy és cseresznye pollenadó fajtákból telepített ún. klóncsoportos termesztés 
módszerét. 
Az 1950-es években kezdte meggy nemesítői munkáját Maliga Pál, akinek a nevéhez a legtöbb, ma 
termesztésben levő fajtánk fűződik. Keresztezéses nemesítéssel olyan, főként öntermékeny fajtákat 
állított elő („Érdi bőtermő‟, „Meteor korai‟, „Érdi jubileum‟, stb.), amelyek termesztésbe kerülésével 
meggytermesztésünk rohamos fejlődésnek indult. A felhasznált szülőfajta legtöbb esetben a Pándy 
meggy volt, emellett a „Királyi Amarella‟, „Ostheimi‟, „Nagy Gobet‟, „Eugenia császárnő‟ és más régi fajta 
szerepelt a keresztezéses kombinációkban. 1968-tól a keresztezéses nemesítésbe Apostol János is 
bekapcsolódott.  
A meggy a házikertekben, utak mentén gyakran előforduló gyümölcs. A népi szelekció nyomán tájfajták, 
fajtakörök alakultak ki, amelyek bizonyos termőtájakhoz köthetőek. Ilyen termőtájak főként az Alföld 



egyes régióiban találhatók: Kecel – pipacsmeggyek, Kiskőrös, Akasztó, Csengőd – bosnyák meggyek. 
A ma termesztésben levő tájfajták többségét a Nyírségből szelektálták. A nyírségi tájfajta-szelekciót 
Pethő Ferenc és társai kezdték, ennek eredménye az „Újfehértói fürtös‟, „Debreceni bőtermő‟ és 
„Kántorjánosi 3‟ fajták. E termőtájból további értékes fajtákat szelektált Szabó Tibor és Szőke Ferenc 
(„Éva‟, „Petri‟, „Erika‟ fajták).  
További klónszelekciós és tájfajta-szelekciós munkát végzett Nyújtó Ferenc, Éles Zoltán és Kovács 
Sándor (pipacsmeggyek).  
Apostol János a bosnyák meggy típusok közül emelte ki a „Csengődi‟ fajtát, amely ellenálló a 
blumeriellás levélfoltosodás (Blumeriella jaapii) és moníliás ágszáradás (Monilinia laxa) betegségekkel 
szemben. 1976-tól indult meg a betegségekkel szemben ellenálló meggyfajták nemesítése, a 
„Csengődi‟ fajta felhasználásával. 
A meggy nemesítési munkát Apostol János és Szabó Tibor folytatja. 
 
3.4. Hazai termesztésre javasolt fajtaújdonságok 
 
3.4.1. Cseresznye fajták 
 
Sumtare (Sweetheart®): 1975-ben nemesítették Kanadában, de azóta is népszerű, mi sem bizonyítja 
jobban, hogy az amerikai kertészeti társaság által 2012-ben díjazott fajta. Késői érésű, fénylő, sötétpiros 
héjú, ropogós, lédús, nagyon szilárd húsállományú öntermékeny cseresznyefajta. Fája gyenge 
növekedésű, szétterülő habitusú, könnyen alakítható.  
 

  
3.1. ábra: Sumtare (Sweetheart®) 
forrás: http://www.agf.gov.bc.ca  
 
Summac (Sweet Valentine®): A Lapins fajta mutációja. Új Zélandon szabadalmaztatott fajta. Kései 
érésű, nagy, sötétpiros, vese alakú gyümölcsöket nevel, melyek húsállománya szilárd, lédús, nagyon 
édes, közepes savtartalommal. Fája erős növekedésű, félig feltörő habitusú. 
 
Kordia: Késői érésű cseh nemesítésű fajta. Gyümölcsei nagyok, sötétpirosak, csillogóak, szív alakúak, 
kemények, édes ízűek, kevésbé repednek. Friss fogyasztásra és befőtt készítésre is alkalmas. Fája 
erős növekedésű. 



 
3.2. ábra: Kordia 
forrás: www.fruitgarden.org 
 
 
Sylvia: Kanadai nemesítésű. Érési ideje a szezon közepén van. Jó termőképességű, 25-27 mm-es, 8-9 
g-os, sötét héjú, gömbölyű gyümölcs jellemzi. Jó húskeménységű, repedésre nem hajlamos, jó ízű 
gyümölcse van. Igen jól tárolható, moníliára érzékeny. Önmeddő. A fajta előnye, hogy gyenge 
növekedésű kompakt fát nevel. 

 
3.3. ábra: Sylvia 
forrás: Arno Orchard Nursery 
 
Techlovan: Cseh nemesítésű fajta. Nagy gyümölcsű, repedésre nem hajlamos, sötét héjszínű, ízletes 
gyümölcsöket terem. Középidőben érik. Önmeddő fajta. 

 
3.4. ábra: Techlovan 
forrás: www.artevos.de 
 

http://www.fruitgarden.org/
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=techlovan+sweet+cherry&source=images&cd=&docid=YRxbzx4raApN8M&tbnid=JDJJFz7ErsX8JM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.artevos.de%2Fen%2Flist-of-varieties%2Fsorte%2Ftechlovan.html&ei=BWwnUa3IOMjGswar0oG4Cg&bvm=bv.42768644,d.bGE&psig=AFQjCNF2loolEvvTlqF8-NLxc7dxKbndvw&ust=1361624450817606
http://www.artevos.de/


Canada Giant: A kanadai nemesítési program fajtája. Gyümölcsei igen nagy méretűek, sötétpirosak, 
fényesek, szív alakúak. Repedésre kevéssé hajlamos, édes, kellemes, aromás ízű. Fája erős 
növekedésű, felfelé törekvő koronát nevel.  

 
3.5. ábra: Canada Giant 
www.johan-nicolai.com 
 
 
Samba: Kanadában nemesítették. Középkorai érésű, a gyümölcsei mélyvörösek, nagyok, repedésre 
kissé hajlamosak. Jó termőképességű, öntermékeny fajta. A gyümölcsök sokáig a fán hagyhatóak 
minőségromlás nélkül. Fája gyenge növekedési erélyű, sok rövid termőrésszel rakódik be, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.6. ábra: Samba 
forrás: www.picocorp.com 
 
 

http://www.johan-nicolai.com/


3.4.2. Meggy fajták 
 
Éva: Nyírségi tájszelekció eredménye. Sötétpiros héjú, a gyümölcs megjelenése az Újfehértói fürtöshöz 
hasonló, íze annál savasabb. Igen bőtermő fajta, fája erős növekedésű. 
 

 
 
3.7. ábra: Éva   
Forrás: http://www.hunyadi-garden.hu 
 
Petri: Újfehértó tájszelekció. Kései érésű, középnagy gyümölcsű meggyfajta. Kemény húsú, 
harmonikus ízű gyümölcsöket terem. A fák gyengébb növekedési erélye miatt intenzív ültetvényekbe is 
ajánlható. Jó elágazódó képességű, termőrészekkel sűrűn berakódott fát nevel. 

 
3.8. ábra: Petri    
Forrás: http://www.hunyadi-garden.hu 
 
 

http://www.hunyadi-garden.hu/
http://www.hunyadi-garden.hu/


 
Oblacsinszka: A volt Jugoszlávia területén elterjedt fajta. Sötétpiros színű, apró (16-17 mm), festő levű 
gyümölcsöket hoz. Íze üde, savanykás-édes. Gömb alakú, kicsi, sűrű koronát nevel. Gyümölcse a 
konyakmeggy gyártás alapanyaga, emellett légyártásra is felhasználható. Magyarországon is államilag 
elismert fajta. 
 
 
3.5. Ismertebb külföldi fajták, fajtaújdonságok  
 
3.5.1. Cseresznye fajták 
 
 
Early Bigi®: Francia nemesítésű fajta, jelenleg a legkorábban érő fajta, aminek helye van a világ 
cseresznye termesztésében. A gyümölcsök nagy méretűek, puha húsúak, savas ízűek, repedésre 
érzékenyek. Fája erős növekedési erélyű. Önmeddő fajta. 
 
Észak-Amerikában elterjedt fajták, fajtaújdonságok: 
 
Bing: 1875-ben született ez a fajta az USA-ban, keresztezéses nemesítés eredményeképpen. Nagy 
gyümölcsű, fénylő vörös héjú, ropogós, édes ízű fajta. Középidőben érik, önmeddő. Repedésre 
érzékeny, ezért ezt a tulajdonságát szeretnék az új nemesítésű fajtáknál kiküszöbölni. 

 
3.9. ábra: Bing 
forrás: http://www.millernurseries.com 
 
 
Rainier: Tarka cseresznye, sárga héjon rózsaszínnel borított, íze különösen édes. Az ökológiai 
viszonyokra érzékeny: hideg telű és szeles termőhelyekre nem való. Középidőben érő, önmeddő fajta. 
Nemcsak Amerikában, hanem Japánban is kedvelik. 

 
3.10. ábra: Rainier 
forrás: http://goodfruitguide.co.uk 

http://www.millernurseries.com/cart.php?m=product_detail&p=568


 
Lapins: Késői érésű, öntermékeny fajta. Héja sötétvörös, kemény húsú, édes ízű. 

 
3.11. ábra: Lapins  
forrás: http://www.millernurseries.com 
 
Stardust: A Rainierhez hasonló gyümölcsű, de annál későbbi érésű fajta. Jobban alkalmazkodik a 
szélsőséges éghajlati adottságú területekhez és öntermékeny fajta. 

 
3.12. ábra: Stardust 
forrás: http://www.picocorp.com 
 
Skeena: Kanadai nemesítésű, középkései érésű, fényes, nagy, ropogós cseresznyéket terem. Íze édes. 
Öntermékeny, bőtermő, előnye, hogy repedésre nem hajlamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.13. ábra: Skeena 
forrás: http://www.picocorp.com 
 

http://www.millernurseries.com/cart.php?m=product_detail&p=187


 
Staccato: Igen kései érésű, igen édes ízű, kanadai nemesítésű, öntermékeny fajta. A gyümölcsök 
nagyok, húsuk kemény, a héj sötétvörös.  

 
3.14. ábra: Staccato 
forrás: http://www.littlechurchorganics.com 
 
Starblush: Igen nagy gyümölcsű tarka cseresznye, a piros fedőszín intenzív kontrasztod ad a sárga 
alapszínnel. Nagyon édes ízű gyümölcsöket terem.  
 
 
 
 
 
3.15. ábra: Starblush 
forrás: http://www.ips-plant.com 
 
 
 
Olasz nemesítésű fajták: 
 
Sweet Early™ : Előnye, hogy nagyon korai - a „Bigarreau Burlat‟ fajta előtt érik 2-4 nappal. Héja piros, 
húsa rózsaszín. Húsa középkemény, édeskés. Öntermékenyülő, bőtermő. Erőteljes, felfelé törekvő 
koronát nevel. 
 

 
3.16. ábra: Sweet Early™ 
forrás: http://agronotizie.imagelinenetwork.com 
 

http://www.ips-plant.com/


Black Star: Középérésű fajta. Gyümölcse nagy, sötétvörös, szív alakú. A gyümölcshús nagyon 
kemény, íze nagyon édes, maghoz kötött. Repedéssel szemben ellenálló. Öntermékeny, nagyon 
bőtermő fajta. 

 
3.17. ábra: Black Star 
forrás: http://www.agricoltura24.com  
 
Big Star: Középkései érésű, vörös héj- és hússzínű fajta.  
A gyümölcsök nagyok, fénylő vörösek, a hús középkemény, lédús. Öntermékeny fajta, megbízható 
termőképességgel.  

 
3.18. ábra: Big Star 
forrás: http://www.vivaitopplant.it 
 
Grace Star: Középkorán érik, nagy, szív alakú, egyöntetű gyümölcsei pirosak, a gyümölcs húsa 
rózsaszín. Hosszú kocsányú, a gyümölcsök félig magvaválóak, jó ízűek, édes-savasak. Öntermékeny 
fajta.  

 
3.19. ábra: Grace Star 
forrás: http://campodeifrutti.it 

http://www.vivaitopplant.it/varieta.cfm?idVar=3799
http://campodeifrutti.it/


 
 



3.5.2. Meggy fajták 
 
Montmorency: Az USA és Kanada kedvelt fajtája, Nyugat-Európában is elterjedt. Franciaországból 
származó régi fajta. Gyümölcsét főként feldolgozva fogyasztják, melyek csillogó világospiros héjúak, 
amarella típusba tartoznak, ízük kesernyés-savas. A gyümölcshús sárga, leve színtelen. A gyümölcs 
sajátosságok miatt kedvelt tortameggy. Készítenek belőle sűrítményt, aszalványt is. Öntermékeny, fája 
bőtermő. 

 
3.20. ábra: Montmorency  
forrás: http://www.mi-cherries.com 
 
Schattenmorelle: Német eredetű fajta, Nyugat-Európában széles körben termesztik. Középnagy 
gyümölcsei sötétpirosak, húsa piros, közesen festőlevű. A gyümölcsök íze savas, elsősorban befőtt és 
gyümölcslé készítésére használják. Kései érésű, nagy termőképességű, öntermékeny fajta, fája 
érzékeny a blumeriellás levélfoltosodásra és a moníliás betegségre. Hazai viszonyok között nem 
alkalmas termesztésre. 
 

 
3.21. ábra: Schattenmorelle 
forrás: http://www.bordeaux.inra.fr 
 
 
 
 
 
 

http://www.mi-cherries.com/
http://www.bordeaux.inra.fr/


Kelleriis 16: Dániában nemesített, Európában több helyen ültetett fajta. Gyümölcse sötétpiros, 
festőlevű, lédús. Öntermékeny, bőtermő fajta. Elsősorban ipari célra alkalmas. Hazai körülmények közé 
nem alkalmas. 

 
3.22. ábra: Kelleriis 16 
forrás: http://www.sciencephoto.com 
 
 
Német nemesítésű (Drezda, a jelenlegi Julius Kühn Institut) fajták:  
 
Coralin: a drezdai kutatóintézetben nemesített fajtaújdonság. Középkorai érésű gyümölcsei 
középnagyok, sötétvörösek, a kocsánytól könnyen válnak, ezért géppel jól szüretelhetőek. A fajta 
előnye, hogy levélbetegségekkel szemben ellenálló. Vesszői felkopaszodásra nem hajlamosak. Hazai 
tapasztalatokkal még nem rendelkezünk. 

 
3.23. ábra: Coralin 
forrás: http://www.jki.bund.de 
 
Spinell: Igen nagy gyümölcsű, sötétvörös héjú, édes ízű meggyfajta.  
Monilíniás ágelhalással szemben érzékeny. Részben önmeddő, jó termőképességű fajta. Hazai 
tapasztalatokkal még nem rendelkezünk. 
 

http://www.sciencephoto.com/image/460560/large/C0131723-Prunus_cerasus_Kelleriis_14_-SPL.jpg


 
3.24. ábra: Spinell 
forrás: http://www.jki.bund.de 
 
Jade: A gyümölcsök mérete nagy, finom, édes-savanykás ízzel. Vese alakú gyümölcsei sötétvörösek. 
Késői érésű, öntermékeny, bőtermő fajta. A monilíniás ágelhalással szemben kevésbé, a blumeriellás 
levélfoltosodásra érzékeny fajta. Hazai tapasztalatokkal még nem rendelkezünk. 

 
3.25. ábra: Jade 
forrás: http://www.jki.bund.de 
 
 
Rubellit: Kései érésű, középnagy gyümölcsű meggyfajta. Mélyvörös színű gyümölcsei savas ízűek. 
Előnyös tulajdonsága, hogy kevéssé érzékeny a levélfoltosodásra és monilíniás betegségre. Hazai 
tapasztalatokkal még nem rendelkezünk. 

 
3.26. ábra: Rubellit 
forrás: http://www.jki.bund.de 

http://www.jki.bund.de/
http://www.jki.bund.de/
http://www.jki.bund.de/


 
Ellenőrző kérdések: 
1. Melyek a cseresznye nemesítés célkitűzései a gyümölcs minőségét tekintve? 
2. Melyek a korai érésű cseresznye fajták hátrányos tulajdonságai? 
3. Kik voltak a magyar cseresznye és meggy nemesítők? Milyen tevékenységek, fajták fűződnek 
nevükhöz? 
4. Milyen nemesítői módszerekkel születtek a magyar cseresznye- és meggy fajták? 
5. Miben különbözik Európa és Amerika cseresznye fajtahasználata? 
6. Miben különbözik Európa és Amerika meggy fajtahasználata? 
7. Mely kórokozók a legfontosabbak hazánkban cseresznyénél? Hol tart a rezisztencia nemesítés a 
világon ezen kórokozókkal szemben? 
8. Mely kórokozók a legfontosabbak hazánkban meggynél? Hol tart a rezisztencia nemesítés a világon 
ezen kórokozókkal szemben? 
9. Hol folyik a világon cseresznye nemesítés? Ismertesse az egyes országok sajátosságait e 
tekintetben! 
10. Hol folyik a világon meggy nemesítés? Ismertesse az egyes országok sajátosságait e tekintetben! 
11. Ismertessen egy hazai viszonyok között is termeszthető cseresznyefajta újdonságot! 
12. Milyen meggyfajta újdonságokat ismer? Jellemezzen közülük egyet! 
13. Nevezzen meg és jellemezzen néhány Amerikában elterjedt cseresznye fajtát! 
14. Melyik meggyfajta a legelterjedtebb Nyugat-Európában? 
15. Hol folyik Európában meggy rezisztencia nemesítés? Ismertessen néhány fajtát! 
16. Melyik meggyfajta alkalmas konyakmeggy gyártásra? 
17. Ismertesse az olasz cseresznye nemesítés főbb szempontjait, fajtáit! 
 
A fejezet megírásához felhasznált és tanulmányozásra ajánlott irodalmak: 
 
Eris, A., Lang, G.A., Gulen, H., Ipek, A. (2008): Proceedings of the Fifth International Cherry 
Symposium. Acta Horticulturae 795. 
Good Fruit Grower folyóirat 2012. május-júniusi számok 
Hrotkó, K. (2003): Cseresznye és meggy. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 
Iezzoni, A.F. (2008): Cherries. In: Hancock, J.F. (ed): Temperate Fruit Crop Breeding. Springer 
Science+Business Media B.V. p 151-175. 
Long, L.E., Whiting, M. and Nuñez-Elisea, R. (2007): Sweet cherry cultivars for the fresh market. A 
Pacific Northwest Extension Publication, Oregon State University, 10 pp. 
Lugli, S., Musacchi, S., Grandi, M., Bassi, G., Franchini, S., Zago, M. (2011): The sweet cherry 
production in northern Italy: innovative rootstocks and emerging high-density plantings. Proceedings of 
the 3rd Conference „Innovations in Fruit Growing“, Belgrade, p75-92. 
NÉBIH fajtakísérleti osztály, szem. közlés 
Pérez-Sánchez, R., Gómez-Sánchez, M.Á., Morales-Corts, M.R. (2010): Description and quality 
evaluation of sweet cherries cultured in Spain. Journal of Food Quality 33: 490–506. 
Tóth, M. (1997): Gyümölcsészet. Primom Kiadó, Nyíregyháza. 
Tóth, M. (2009): Gyümölcsfaj- és fajtaismeret. Egyetemi jegyzet. BCE Gyümölcstermő Növények 
Tanszék, Budapest.  
www.jki.bund.de -  A Julius Kühn Institute honlapja, Dresden 
www.turikissfarm.hu 

 
 
 
 
 

http://www.jki.bund.de/
http://www.turikissfarm.hu/


4. Az európai és japánszilva nemesítésének főbb irányai és legújabb eredményei 
Írta: Kovács Szilvia 
 
4.1. A szilvanemesítés története, a főbb nemesítői műhelyek tevékenysége 

A szilva termesztése csaknem 5000 évre nyúlik vissza. A helyi tájfajtákat évszázadokon át 
magról és sarjról szaporították. Európában a XIX. század közepén kezdte meg munkáját az első 
szilvanemesítő, az angol Knight, akinek nevéhez többek között a ma is ismert „Early Rivers‟, „Czar‟ és 
„President‟ fajták előállítása fűződik. E nemesítői program a XX. század elején az East malling-i 
kutatóintézetben folyt.  

A második világháború után Európában elsőként Romániában (1950) indult szilvanemesítés, 
melyet az egykori Jugoszláviában (1965) és Olaszországban (Bologna; 1968) munkák követték. A „70-
es és „80-as években sorra jöttek létre az új nemesítői műhelyek. A nemesítés azonban nagyon lassú 
és költséges folyamat, ezért a nemesítői munkát több országban (pl. Nagy-Britanniában, 
Franciaországban, Svájcban) az utóbbi évtizedben felfüggesztették vagy leállították. Napjaink 
legeredményesebb nemesítői intézményei Romániában (Pitesti), Németországban (Geisenheim, 
Hohenheim, Weihenstephan) és Olaszországban (Bologna, Firenze, Marche, Forlí) találhatók. Az 
európai nemesítői műhelyekben (Olaszország kivételével) szinte kizárólag az európai csoportba 
tartozó szilvafajták (Prunus domestica L.; Prunus italica convar. claudiana Poiret; Prunus x syriaca 
orkh. em. Kárpáti) előállításával foglalkoznak.  

A XIX. század végén az USA-ban, Genevában is elindult az első olyan szilvanemesítési program, 
melyben az európai csoportba tartozó fajták előállítása volt a cél. E program eredményeként jött létre 
többek között a termesztésben mai napig fontos szerepet betöltő fajta, a „Stanley‟. A jelenleg is folyó 
nemesítői munkában a friss étkezésre szánt fajták mellett különböző felhasználási célokra (pl. lé, jam, 
aszalvány) alkalmas fajták előállításával is foglalkoznak. Jelentős nemesítői műhely található még 
Missouri államban, melynek eredménye pl. a „Bluefre‟, valamint Washington államban (PPV ellenálló 
fajták nemesítése). Észak-Amerikában a másik legrégebbi nemesítői műhely Kanadában található, ahol 
a jobb fagytűrést, kiváló termőképességet és kék héjszínt tűzték ki célul.  

A kelet-ázsiai csoportba tartozó „Kelsey‟ és „Abundance‟ japán szilvafajták (Prunus salicina 
Lindl.) a XIX. század legvégén kerültek Japánból az USA-ba. Burbank keresztezte elsőként e fajtákat a 
Prunus simonii Carr. és más észak-amerikai fajokkal (pl. Prunus americana Marsh). Az általa 
nemesített, ma már világszerte elterjedt fajták (pl.: „Beauty‟, „Burbank‟, „Duarte‟, „Santa Rosa‟, „Shiro‟) 
alapozták meg a japán típusú szilvafajták termesztését. A későbbiekben további keresztezéseket 
végeztek a Prunus angustifolia Marsh. cv. Bruce és Six Weeks, valamint a Prunus cerasifera Ehrh. 
taxonokkal (pl. „Methley‟). 

A japán típusú szilvafajták fő nemesítői központjai a mai napig az USA-ban találhatók. 
Kaliforniában állami (UCD, USDA) és számos magán nemesítő cég (pl. Zaiger, Gerawan, Chamberlin) 
folytat sikeres nemesítési munkát. Változatos héjszínű, nagy gyümölcsű, kemény húsállományú, kiváló 
ízű fajtáik csaknem 6 hónapos szüreti időt fednek le. A kajszival (Prunus armeniaca L.) alkotott 
interspecifikus hibridek („Plumcot‟, „Aprium‟, „Pluot‟) különleges gyümölcstípust képviselnek, bár 
némelyek termőképessége nem megfelelő. Az USA délkeleti államaiban (és a kaliforniai nemesítői 
programokban is) a gyümölcsminőség javítása mellett nagy hangsúlyt kap a rezisztencianemesítés. A 
termesztést leginkább veszélyeztető kórokozókkal (Xanthomonas campestris var pruni, Pseudomonas 
syringae var syringae, Xylella fastidiosa) szemben ellenálló fajták előállítása a cél. Japán típusú szilva 
figyelemre méltó nemesítése folyik még Brazíliában, Dél-Afrikában, Ausztráliában, Japánban és 
Kínában.  

 
4.2. Legfontosabb nemesítői célkitűzések 
A nemesítői műhelyek legfontosabb célkitűzései a következőkben foglalhatók össze: 

• gyümölcsminőség javítása, 
• gyümölcsméret növelése, 



• termőképesség növelése, 
• gyümölcsök tárolhatóságának javítása, 
• jobb téltűrésű fajták előállítása,  
• érési idő széthúzása (korai, ill. késői fajták), 
• növekedési sajátosságok javítása, 
• betegségellenállóság növelése (PPV, Monilinia, Xantomonas, ESFYP), 
• öntermékenyülési hajlam fokozása, 
• aszalványkészítésre alkalmas fajták előállítása,  
• mirabellák nemesítése, 
• japán típusú szilvafajták nemesítése, 
• interspecifikus hibridek előállítása.  

A PPV vírus ma már minden szilvatermesztő régióban megjelent, de a legnagyobb gazdasági 
károkat Európában okozza. Nem véletlen tehát, hogy szinte általános cél a minél jobb ellenállóságot 
mutató fajták nemesítése. A németországi nemesítői műhelyekben (Hohenheim, Weihenstephan) olyan 
PPV rezisztens fajták előállítására törekednek, amelyek hiperszenzitív reakciót mutatnak a kórokozóval 
szemben. A reakció jelentősége, hogy a fertőzést követően a vírus lokalizálódik, ill. izolálódik az adott 
növényi szövetrészben, és nem képes tovább terjedni. Eddig csak a „Jojo‟ tekinthető rezisztensnek, a 
többi fajtánál több-kevesebb fogékonyság tapasztalható. A kiváló termesztési értékű fajtát nemesítési 
programokban szülőpartnerként is használják.  

A japán típusú szilváknál a szilvahimlő mellett komoly gondot okoznak azok a fitoplazmás, 
bakteriális és gombás betegségek (European Stone Fruit Yellows Phytoplasma - ESFYP), Xantomonas 
camprestis var. pruni, Pseudomonas syringae var. syringae, Leucostoma cinctum (Cytospora cincta)), 
melyek vesszők, gallyak, ágak száradásán túl teljes fapusztulást is okozhatnak. Az ellenük való 
védekezés nehézkes, nem megoldott. Az olasz és az amerikai (USA), főként magánkézben lévő 
nemesítői központokban fontos program az előbbiekben felsorolt betegségekkel szemben ellenálló 
fajták nemesítése. E nemesítői központokban a jobb ökológiai adaptációs képességű (pl. jobb téli és 
tavaszi fagytűrés, jobb alkalmazkodóképesség a különböző talajviszonyokhoz) fajták előállítása is 
fontos nemesítési cél.  

A szilvatermesztés egyik fő problémája az alacsony értékesítési ár és a megfelelő marketing 
hiánya. A jobb szállíthatóság és pultontarthatóság érdekében a gyümölcsöket nem megfelelő 
érettségben szüretelik. Az egészséges táplálkozásra törekvő vásárlók a kényszerérett, kevésbé jó ízű 
szilvák helyett inkább más gyümölcsöket választanak, pedig termesztett gyümölcseink közül a szilvának 
az egyik legmagasabb az antioxidáns kapacitása. Tehát megoldást jelenthetne e célirányos nemesítő 
munka.  

 
4.3. A nemesítés módszerei 

Mai napig jelentős szerepet tölt be az új fajták nemesítésében a keresztezéses nemesítés [(pl. 
„Cacanska lepotica‟ („Wagenheimi korai‟ x „Besztercei‟)]. A diploid szilvák (pl. Prunus salicina, Prunus 
cerasifera, Prunus americana) öröklődése jól tervezhető, a hexaploid Prunus domestica fajtáknál 
azonban a kívánt tulajdonságokkal rendelkező hibrid előállítása hosszú időt vesz igénybe. A fajok 
közötti keresztezés a jövőben is jelentős lesz (pl. P. domesica x P. armeniaca, P. domestica x P. 
cerasifera, P. cerasifera x P. persica, P. cerasifera x P. armeniaca, P. salicina x P. armeniaca). E 
módszerrel már számos új tulajdonságokkal rendelkező gyümölcsfajta keletkezett.  
 A természetes mutációval keletkezett fajták aránya mintegy 10%-ra tehető (pl. „Richard‟s Early 
Italian‟ az Italian („Olasz kék‟) fajtából; „Late Santa Rosa‟ a „Santa Rosa‟ fajtából). A mesterséges 
mutációval („Spurdente‟ az „Ageni‟ fajtából) előállított fajták gyakorlati szerepe kevéssé jelentős.  
 A régi fajták vegetatív szaporítása során létrejövő pozitív rügymutációk kiemelése jelentős a 
termesztés számára. A klónszelekcióval több évszázados (pl. „Besztercei szilva‟), vagy évtizedes (pl. 
„Althann ringló‟) termesztési múltra visszatekintő fajta kedvezőbb tulajdonságú klónfajtája emelhető ki.  



 Tájszelekcióval állították elő az „Ageni‟, „Zöld ringló‟ (Franciaország), „Olasz kék‟ 
(Olaszország), „Sermina‟ (Anglia), „Tuleu Gras‟ (Románia) fajtákat. A tájfajták szerepének 
felismerésével (pl. speciális feldolgozási célra való alkalmasság) ez a nemesítési módszer ma ismét 
kezd előtérbe kerülni. 
 A szilvafajta-választék bővítésének egyik fontos módja a honosítás. Ügyelni kell azonban arra, 
hogy legeredményesebben a hasonló ökológiai körülmények között előállított fajták honosíthatók.  
 A szilvahimlővel szemben ellenálló fajták előállításánál nemcsak a hagyományos keresztezéses 
nemesítői módszert, hanem a géntechnológiát is alkalmazzák. Az első transzgénikus fajta a 
„HoneySweet‟, melybe a vírus köpenyfehérje egyik génjét vitték be. Az európai idegenkedés miatt a 
termesztésben nemigen lesz szerepe, de szülőfajtaként nagyon jól hasznosítható.  
 
4.4. A nemesítés genetikai forrásai 

Bár a Prunoideae alcsaládba tartozó, gyümölcséért termesztett vagy alanynak alkalmas 
szilvafajok száma mintegy ötvenre tehető, a legtöbb termesztett fajta csak néhány botanikai fajból 
származik. Mindazonáltal a szilvafajták kialakulásában több faj vett részt, és gyakran nem is ismerjük az 
egyes fajták eredetét. A szilva fajtarendszertana még nem lezárt. A kertészeti szempontból jelentős 
szilvafajokat keletkezési helyük alapján európai, kelet-ázsiai és észak-amerikai csoportokba 
soroljuk.  

Gyümölcsminőség javítására a Prunus domestica (kiváló gyümölcsminőség és íz) és a Prunus 
salicina (nagyméretű, szilárd húsállományú, tetszetős gyümölcsök) a legkiválóbb, de a Prunus simonii, 
Prunus americana, Prunus munsoniana, Prunus cerasifera fajok is használatosak. A betegség-
ellenállóság örökítéséhez a Prunus angustifolia, Prunus cerasifera, Prunus hortulana, Prunus spinosa, 
Prunus umbellata, Prunus allegehaniensis és a Prunus bessey fajokat, a termőképesség növelése 
érdekében pedig a Prunus munsonianat használják. Kései virágzást a Prunus bessey és a Prunus 
maritima, míg a korai szüreti időt a Prunus cerasifera örökíti. A jó ökológiai alkalmazkodóképesség és 
télállóság átörökítésére kitűnő génforrás a Prunus americana, Prunus bessey, Prunus nigra és a Prunus 
subcordata fajok. Magas hőstressz határértékű a Prunus bessey és a Prunus maritima. A 
szárazságtűrés fokozásához a Prunus subcordata, a növekedési sajátosságok javításához pedig a 
Prunus simonii, a Prunus mexicana, a Prunus spinosa és a Prunus ussuriensis használatos.  

 
4.6. Fajtaválasztás, fajtatársítás szempontjai 

A fajtaválasztást a piaci igények, az ökológiai adottságok és a termesztéstechnológiai 
sajátosságok határozzák meg. Friss piacra a korai vagy késői érésű, nagy gyümölcsű házi szilvák, 
japán típusú szilvák, valamint a kajszi és szilva interspecifikus hibridjeinek termesztése javasolt. Tárolni 
a késői érésű, nagy gyümölcsű, magasabb szárazanyag-tartalmú, kemény húsállományú fajtákat lehet. 
Feldolgozásra a közép és késői érésidejű, magas szárazanyag-tartalmú fajták a legalkalmasabbak. Az 
édesipar a kicsi, többnyire kerekeded gyümölcsű szilvafajtákat kedveli, míg a hűtőipar számára a 
mutatós, tartós hússzín és a zárt kőmagvarrat a meghatározó. 

A házi szilva hazánkban bármely gyümölcstermesztő tájban sikeresen termeszthető. A 
mirabellák termesztése védett fekvésű meleg termőhelyen biztonságos. A japán típusú szilvafajták, 
valamint a kajszi és szilva közötti hibridek termesztése a környezetből kiemelkedő, kiegyenlített klímájú 
területeken (dombtető, domboldal) a legbiztonságosabb.  

Termesztő számára előny a korán termőre forduló, nagy és rendszeres terméshozású, kedvező 
koronaformájú és ágszerkezetű, termőhelyhez jól alkalmazkodó, valamint a kórokozókkal és kártevőkkel 
szemben ellenálló fajta. Az ültetvények tervezése során az előbbieken túl nagyon fontos ismerni az 
adott fajta virágzási idejét, termékenyülési viszonyát, valamint lehetséges pollenadóit.  

A napjainkban jelentős szerepet játszó házi szilvafajtákat változatos termékenyülési viszonyok 
jellemzik: a teljesen önmeddőtől a nagymértékben öntermékenyülőig minden fokozat előfordul. Néhány 
fajtánál leírtak hímsterilitást is. Az új fajták előállításánál a termésbiztonság fokozása érdekében 
törekednek a minél nagyobb mértékű öntermékenyülésre. A nagymértékben öntermékenyülő fajta 



pollenadóval való társítása esetén azonban komoly gondot okozhat a túlkötődés. A házi szilvafajták 
között kis arányban fordul elő a kölcsönös meddőség. 

A japán típusú szilvafajták, valamint a kajszi-szilva hibridek néhány kivételtől eltekintve (pl. 'M. 
N. Sun') önmeddők. Virágzási idejük 7–10 nappal megelőzi az európai szilvafajtákét. A pollenadók 
kiválasztásánál az idegentermékenyülést akadályozó tényezőkre (inkompatibilitás) is figyelni kell. 
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. A biztonságos terméshozáshoz a házi szilva fajtáinál legalább 20%-os, a japán típusú 
fajtáknál 5–10%-os termékenyülés szükséges.  
 
4.7. Fajtaújdonságok, ültetvényekbe ajánlható fajták 
 
A hazai ültetvényekbe ajánlható fajták érési idejét az 4.1. ábrán szemléltetjük. A fajták 
ismertetéséhez a szakirodalmi források mellett saját megfigyeléseinket is felhasználtuk. 
 

Hónap július augusztus szeptember 

Fajta                   dekád 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Házi szilvafajták  

Katinka          

Tegera          

Topfive          

Hanita          

Toptaste          

Empress          

Jojo          

Tophit          

Elena          

Presenta          

Topend Plus          

Mirabellák 

Bellamira          

Japán típusú szilvafajták  

Sorriso di Primavera          

Obilnaja          

Shiro          

Burbank          

Fortune          

Angeleno          

Kajszi és szilva hibridek 

Dapple Dandy          

Flavor Grenade          

 
 

4.1. ábra: Fajtaújdonságok, ültetvényekbe ajánlható fajták szüreti ideje 
4.7.1. Házi szilvafajták 



 
4.2. ábra: Katinka (Fotó: Kovács Szilvia)  
Katinka  
Szülőfajtái: Ortenauer x Ruth Gerstetter. Német fajta (Hohenheim), amely július közepén–végén érik 
(4.2. ábra). Gyümölcsei friss fogyasztásra, feldolgozásra alkalmasak (pl. aszalványkészítés, 
szilvásgombóc töltelékanyaga). Termései kicsi–középnagy (20–25 g) méretűek, liláskék héjszínűek, 
kiváló ízűek, magvaválók. Erős növekedésű, feltörő koronahabitusú. Korai–középkorai virágzású, 
öntermékeny. Korán termőre forduló, kiváló termőképességű, túlkötődésre hajlamos fajta. Virágzáskor a 
fagyokra érzékeny. Korán termőre fordul, és bőven terem. A hazai tapasztalatok szerint a levélen erős, 
a gyümölcsökön gyenge sharka vírus tünetek figyelhetők meg. 
 

 
4.3. ábra: Tegera (Fotó: Kovács Szilvia) 
Tegera 
Szülőfajtái: „Ortenauer‟ x „Ruth Gerstetter‟. Német fajta (Hohenheim), mely július végén érik (4.3. ábra). 
Friss fogyasztásra, feldolgozásra alkalmas. Középnagy (30–35 g) gyümölcsei sötét liláskék színűek, 
magvaválók, kellemes muskotályos ízzel. Fája középerős–erős növekedésű, laza felépítésű. Korán 
termőre fordul, rendszeresen terem. Gyors éréslefutású. Öntermékeny. Sharka vírusra és a monilíniára 
toleráns.  
 



 
4.4. ábra: Topfive (Forrás: http://www.schreiber-baum.at/zwetschken.htm) 
Topfive  
Szülőfajtái: „Cacanska najbolja‟ x „Auerbacher‟. Augusztus első dekádjában érő német fajta 
(Geisenheim). Elsősorban friss fogyasztásra javasolt. Gyümölcsei középnagyok (35–40 g), sötétlila 
színűek, éretten magvaválók, kiváló ízűek (4.4. ábra). Középerős növekedésű, szétterülő koronájú fajta. 
Korán termőre fordul, igen bőtermő. Túlkötődésre, alternanciára hajlamos. Középkorai virágzású, 
virágzáskor a tavaszi fagyokra nem érzékeny. Öntermékenyülő képessége jó, de pollenadó telepítése 
ajánlott (pl. „Cacanska lepotica‟). Sharka vírusra toleráns.  

 

 
4.5. ábra: Hanita (Fotó: Kovács Szilvia) 
Hanita 
Szülőfajtái: „President‟ x „Auerbacher‟. Augusztus közepén, végén érő német fajta (Hohenheim). 
Elsősorban friss fogyasztásra ajánlott. Gyümölcsei középnagyok (30–35 g), liláskék héjszínűek, 
magvaválók, kiváló ízűek (4.5. ábra). Fája erős növekedésű, feltörő koronájú. Virágzása középidejű. 
Öntermékeny. Korán termőre fordul, jó termőképességű. Sharka vírusra kissé fogékony (enyhe 
levéltünetek), gyümölcsein azonban tünet nem látható. 
 



 
4.6. ábra: Toptaste (Fotó: Kovács Szilvia) 
Toptaste 
Szülőfajtái: „Valor‟ x „Hauszwetsche‟. Augusztus utolsó dekádjában érő német fajta (Geinsenheim). 
Frisspiaci értékesítésre kiváló, de pálinkakészítésre is alkalmas. Középnagy, nagy (35–40 g) 
gyümölcsei kékeslila színűek, félig magvaválók, kiváló ízűek (4.6. ábra). Középerős növekedésű, feltörő 
koronájú fajta. Korán termőre fordul, termőképessége jó, hosszú éréslefutás jellemzi. Virágzása 
középidejű, virágzáskor a tavaszi fagyokra kissé érzékeny. Jól öntermékenyül, de pollenadó telepítése 
ajánlott. Sharka vírussal szemben ellenálló.  
 

 
4.7. ábra: Empress (Fotó: Kovács Szilvia) 
Empress 



Ismeretlen eredetű fajta. Augusztus végén, szeptember elején érik (4.7. ábra). 2009 óta 
Magyarországon államilag elismert árufajta. Elsősorban friss fogyasztásra alkalmas. Nagy v. igen nagy 
(50–60 g) gyümölcsei sötét liláskék héjszínűek, magvaválók, lédúsak, szállításra 75–80%-os 
érettségben alkalmasak. A „President‟tel társítva kimagasló terméshozamra képes. Fája középerős–
gyenge növekedésű, szétterülő koronájú. Igen korán termőre fordul és bőven terem. 

 
4.8. ábra: Jojo (Fotó: Kovács Szilvia) 
Jojo  
Szülőfajtái: „Ortenauer‟ x „Stanley‟. Német fajta (Hohenheim), mely szeptember elején érik (4.8. ábra). 
Magyarországon 2012-ben kapott állami elismerést. Középnagy (30–35 g), sötétkék színű, magvaváló, 
kellemes ízű gyümölcsöket terem. Nagyon korán termőre fordul, bőtermő. Fája középerős növekedésű, 
szétterülő koronájú. Öntermékeny. Virágzása középidejű, virágzáskor a tavaszi fagyokra érzékeny. 
Korai gyümölcsszíneződés jellemzi. Sharka vírussal szemben ellenálló. 
 

 
4.9. ábra: Tophit (Fotó: Kovács Szilvia) 
Tophit 
Szülőfajtái: „Cacanska najbolja‟ x „President‟. Német fajta (Geisenheim), mely szeptember elején–
közepén érik (4.9. ábra). Friss fogyasztásra alkalmas, jól tárolható. Nagy (50–60 g), lilás, magvaváló, 



harmonikus ízű gyümölcsök jellemzik. Nagyon korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem. 
Virágzása középidejű, virágzáskor a tavaszi fagyokra nem érzékeny. Telepítésénél pollenadó javasolt. 
Túlkötődésre és szakaszos terméshozásra hajlamos, gyümölcsritkítás ajánlott. Fája középerős 
növekedésű, kissé feltörő koronájú. Sharka vírusra toleráns, a monilíniára azonban fogékony.  

 
4.10. ábra: Elena (Fotó: Kovács Szilvia) 
Elena 
Szülőfajtái: „Fellenberg‟ x „Stanley‟. Szeptember közepén, végén érő német fajta (Hohenheim). Friss 
fogyasztásra, feldolgozásra alkalmas. Középnagy (25–30g), sötétkék, magvaváló, vastag héjú, kellemes 
ízű gyümölcsöket terem (4.10. ábra). Száraz termőhelyen félig magvaváló, lészegény termések 
jellemzik. Termései sokáig a fán hagyhatók. Korán termőre fordul, bőtermő. Öntermékeny, virágzása 
középidejű, tavaszi fagyokra kissé érzékeny. Fája erős növekedésű. A sharka vírusra toleráns. 

 
4.11. ábra: Presenta (Fotó: Kovács Szilvia) 
Presenta 
Szülőfajtái: „President‟ x „Ortenauer‟. Szeptember közepén, végén érik. Német fajta (Hohenheim), mely 
friss fogyasztásra, feldolgozásra alkalmas. Gyümölcsei középnagyok (30 g), liláskék héjszínűek, félig 
magvaválók, kiváló beltartalmi értékűek (4.11. ábra). Jól szállítható, tárolható fajta. Korán termőre 
fordul, bőtermő. Öntermékeny. Korai virágzású, virágzáskor a tavaszi fagyokra kissé érzékeny. 
Középerős növekedésű, feltörő, sűrű koronát nevel. Sharka vírusra kissé fogékony (csak levéltünet). 



 
4.12. ábra: Topend Plus (Fotó: Kovács Szilvia) 
Topend Plus 
Szülőfajtái: ‘Cacanska najbolja‟ x „Valor‟. Szeptember közepén, végén érő friss piacra ajánlott német 
fajta (Geisenheim). Gyümölcse középnagy–nagy (45 g), liláskék színű, jó ízű, magvaváló (4.12). Hosszú 
szüreti idejű, jól tárolható fajta. Öntermékeny. Középkorai virágzású, virágzáskor a tavaszi fagyokra 
kissé érzékeny. Korán termőre fordul, bőtermő. Középerős növekedés jellemzi. Sharka vírussal 
szemben ellenálló.  
4.7.2. Mirabellák 

 
4.13. ábra: Bellamira  
(Forrás: http://www.markenbaumschule.de/de/Obst/Mirabellen/Mirabelle-Miragrande---S---1-j-Vg--
------Pr655/2/503) 
Bellamira 
Szülőfajtái: „Cacanska najbolja‟ x „Mirabelle von Nancy‟. Augusztus elején, közepén érő német fajta 
(Geisenheim). Kis gyümölcsei (16–20 g) a friss fogyasztás mellett elsősorban feldolgozásra (lekvár, 
édesipar, szeszipar) alkalmasak. Terméseik aranysárga héjszínűek, napos oldalon pirosas színnel 
pontozottak, magvaválók (4.13. ábra). Aranysárga húsuk lédús, jellegzetes mirabellaízű. Esős időben 
gyümölcsei repedésre hajlamosak. Középerős növekedésű. Kései virágzású, öntermékeny fajta. A fajtát 
nagy termőképesség és hosszú szüreti idő jellemzi. Termőrefordulása nagyon korai. Sharka vírusra 
toleráns, monilíniára kissé fogékony. 
 
4.7.3. Japán típusú szilvafajták  
 



Korai és középkorai érési csoport  
A korai csoportba a „Sorriso di Primavera‟, középkoraiba a „Shiro‟ és az „Obilnaja‟ fajták sorolhatók. 
Rendszeres terméshozás és jó termőképesség jellemzi őket. Fagytűrő képességük a hazai 
tapasztalatok alapján jó. A „Sorriso di Primavera‟ és a „Shiro‟ főként pollenadóként használatos az 
ültetvényekben, de korai érésük miatt friss piacra is értékesíthetők. Gyümölcseik maghozkötöttek, 
lédúsak, kellemes ízűek, puha húsállományúak.  
  

 
4.14. ábra: Sorriso di Primavera (Fotó: Kovács Szilvia) 
Sorriso di Primavera  
Szülőfajtái: „Shiro‟x helyi cseresznyeszilva. Olaszországban előállított hibrid. Július első, második 
dekádjában érnek, középnagy (30–35 g) méretű, maghozkötött gyümölcsei (4.14. ábra). Gyümölcshéja 
zöldessárga, éretten a napos oldalon narancspiros színű. Önmeddő, igen bőtermő fajta. Pollenadói: 
„Shiro‟, „Santa Rosa‟. Fája erős növekedésű, szétterülő koronájú. Gyümölcsei esős időben repedésre 
kissé hajlamosak. 
 

 
4.15. ábra: Obilnaja (Fotó: Kovács Szilvia) 
Obilnaja 
Szülőfajtái: „Burbank‟ x „Tavricseszkaja‟. Július harmadik dekádjában érő, a volt Szovjetunióban 
előállított fajta. Gyümölcsei középnagy méretűek (35–40 g), liláskék színűek, közepes ízűek, félig 
magvaválók (4.15. ábra). Fája erős növekedésű, szétterülő koronájú. Korán termőre fordul, jól terem, 
túlkötődésre hajlamos. Önmeddő. Javasolt pollenadói: „Shiro‟, „Sorriso di Primavera‟. Ültetvényekbe 
pollenadóként is használatos. 



 
4.16. ábra: Shiro (Forrás: http://www.davewilson.com/br40/br40_trees/plumPrune.html) 
Shiro 
Szülőfajtái: (P. simonii x P. salicina) x (P. cerasifera x P. munsoniana). A XIX. század végén 
Kaliforniában előállított fajta. Július második, harmadik dekádjában érik. Nagy (50 g), zöldessárga 
héjszínű, maghozkötött gyümölcsöket terem (4.16. ábra). Erős növekedésű, szétterülő koronájú fa 
jellemzi. Korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem. Önmeddő. Javasolt pollenadói: 
„Angeleno‟, „Santa Rosa‟, „Sorriso di Primavera‟. S-genotípusa: Sf-. Ágrákosodásra fogékony. 
 
Középérésű csoport 

 
4.17. ábra: Burbank (Fotó: Kovács Szilvia)  
Burbank  
Az egyik legrégebbi, a XIX. század végétől termesztett fajta. Nálunk augusztus első dekádjában érik. 
Évjárattól függően középnagy, vagy nagy (30–45 g) gyümölcsű. Sötétpiros, kemény húsállományú 
termései félig magvaválók, ízletesek (4.17. ábra). Erős növekedésű, szétterülő koronájú. Korán termőre 



fordul, rendszeresen és bőven terem. Túlkötődésre hajlamos. Önmeddő. Pollenadói: „Santa Rosa‟, 
„Ozark Premier‟, „Friar‟, „Methley‟, „Shiro‟. A hazai ökológiai viszonyokra ajánlható fajta. 
 

 
4.18. ábra: Fortune (Forrás: http://www.vivaicalderoni.it/varieta.cfm?idVar=143) 
Fortune 
Szülőfajtái: „Laroda‟ x („Queen Ann‟ x „Santa Rosa‟). Az USA-ba állították elő ezt az augusztus utolsó 
dekádjában érő, kiváló ízű fajtát. Igen nagy gyümölcsei (90–120 g) pirosaslila színűek, kemény 
húsállományúak, magvaválók (4.18. ábra). Közepes növekedési erélyű, koronája feltörő. Önmeddő. 
Pollenadói: „Santa Rosa‟, ‟Friar‟, „Laroda‟. Korán termőre fordul, közepes termőképességű. 
 
Kései érési csoport  
 

 
4.19. ábra: Angeleno (Fotó: Kovács Szilvia)  
Angeleno (Suplumsix) 
Származás: A „Queen Ann‟ szabadmegporzású magonca. Az USA-ban előállított, védett fajta. Nagy–
igen nagy (60–70 g) gyümölcsei kemény húsállományúak, félig magvaválók, az áruvákészítést és a 
szállítást jól tűrik (4.19. ábra). Jól tárolható fajta. Önmeddő. Pollenadói: „Sorriso di Primavera‟, „Friar‟, 



„Obilnaja‟, „Black Gold‟, „Black Diamond‟. S-genotípusa: ScSh. Igen erős növekedésű, szétterülő 
koronájú. Későn fordul termőre. Rendszeres, jó terméshozás jellemzi.  
 
4.7.4. Kajszi és szilva közötti hibridek 
 

 
4.20. ábra: Dapple Dandy (Fotó: Kovács Szilvia) 
Dapple Dandy  
Származás: ismeretlen eredetű kajszi x szilva hibrid és a No. 58GA338 kódszámú szilva hibridje. Az 
USA-ban előállított oltalmazott fajta. Július végén, augusztus elején érik, friss piacra ajánlott. 
Gyümölcsei igen nagy (80–90 g) méretűek, kemény húsállományúak, félig magvaválók (4.20. ábra). 
Termései repedésre nem hajlamosak. Önmeddő, javasolt pollenadói a „Santa Rosa‟, „Burgundy‟, „Flavor 
Supreme‟, „Flavor King‟. Koronája feltörő, középerős növekedésű, közepesen sűrű fát nevel. A hazai 
tapasztalatok alapján termőképessége megfelelő. 
 

 
4.21. ábra: Flavor Grenade (Fotó: Kovács Szilvia) 
Flavor Grenade  



Származás: (két japán szilva és egy interspecifikus hibrid a „Flavor Queen‟ hibridje. Augusztus első-
második dekádjában érő, USA-ban nemesített, oltalmazott fajta. Kiváló étkezési minőségű, jól 
szállítható, pulton tartható. Nagy gyümölcsű (60–70 g), fedőszín többnyire csak a napos oldalon látható 
(4.21. ábra). Termései félig magvaválók, repedésre nem hajlamosak. Önmeddő, jó pollenadói a „Flavor 
King‟, „Dapple Dandy‟, „Santa Rosa‟. S-genotípusa: SbSc. Fája középerős növekedésű, közepesen sűrű 
lombozatú. A hazai tapasztalatok szerint bőtermő. Ajánlott a termésritkítás és a kettő vagy több 
menetben végzett szüret.  
 
Ellenőrző kérdések: 

1. Hol találhatók a legjelentősebb európai csoportba tartozó szilvafajták nemesítői műhelyei? 
2. A világon hol foglalkoznak japán típusú szilvafajták nemesítésével? 
3. Melyek a legfontosabb nemesítői célkitűzések? 
4. Melyek a szilvanemesítés legelterjedtebb módszerei? 
5. Mely Prunus fajokat használják a nemesítők a jobb ökológiai alkalmazkodóképesség és 

télállóság átörökítésére? 
6. Mely Prunus fajokat használják a nemesítők a gyümölcsminőség javítására? 
7. Mi indokolja az eltérő fajtahasználatot a világ eltérő ökológiai adottságú területein? 
8. A japán típusú szilvafajták közül melyek találhatók meg szinte minden jelentősebb 

szilvatermesztő országban? 
9. Ismertesse a mirabellák és a cseresznyeszilvák gazdasági jelentőségét, valamint a 

legfontosabb fajtanemesítő országokat! 
10. Hogyan változott hazánk szilva fajtaszerkezete az elmúlt évtizedekben? 
11. Perspektivikus-e hazánkban a japán típusú szilvafajták termesztése? 
12.  Mely házi szilvafajtákkal újítható meg a hazai fajtaválaszték? 
13. Mely japán típusú szilvafajták, valamint kajszi-szilva hibridek ajánlhatók hazai ültetvényekbe? 
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5. A kajszi hazai és külföldi nemesítésének főbb szempontjai és eredményei; Hazai és külföldi 
fajtaújdonságok 
 
Írta: Szalay László 
 
5.1 A kajszi nemesítésének rövid története 

A kajszi elsődleges géncentruma Kína területén található, innen emberi közvetítéssel jutott el a világ 
számos helyére, mindazokra a mérsékelt égövi és szubtrópusi területekre, ahol a környezeti adottságok 
a termesztését lehetővé teszik. Az elterjedésében nagy szerepe volt az Ókori Selyemútnak is (5.1. 
ábra). A kajszi a kínai őshazából kb. 2000 évvel ezelőtt érkezett Európa területére. Kezdetben 
mindenütt magról szaporították, így kiszelektálódtak az adott terület környezeti viszonyaihoz leginkább 
alkalmazkodott genotípusok.  
 

 
5.1. ábra A kajszi eredete és elterjedése   Forrás: Lichou and Audubert (1989) 
 

A nemesítés első lépésének tekinthetjük azt a tevékenységet, amely során a legjobb 
gyümölcsminőséget adó fákat szaporították tovább, kezdetben magról, majd vegetatív úton. Ezt „népi 
szelekció”-nak is szokták nevezni. A termesztő körzetekben kialakult genotípusok tudatos begyűjtése, 
értékelése, és az árutermelésre alkalmas fajták kiválasztása, azaz a tájszelekció a következő lépés. 
Hazánkban ez a munka a XX. század elején kezdődött, a legjelentősebb eredményeket Nyujtó Ferenc, 
Korponai Gyula és Brózik Sándor valamint munkatársaik érték el ezen a területen (Nyujtó és Tomcsányi 
1959). Ma is több tájszelekcióval kiemelt fajta van a termesztésben (‟Ceglédi bíborkajszi‟, ‟Gönci 
magyar kajszi‟). A nemesítés következő lépése a tudatos keresztezéses nemesítés. A tájszelekcióval 
párhuzamosan hazánkban is elkezdődött az új kajszifajták előállítása, kezdetben az itteni tájfajták 
keresztezésével, később máshonnan származó genotípusok bevonásával. Magyarországon az első 
kajszi nemesítési programot Magyar Gyula fogalmazta meg, és fő célkitűzésként jelölte meg a fagytűrő 
képesség, a gyümölcsminőség és a monília ellenállóság javítását. A XX. század folyamán három 
nemesítő műhely alakult ki Magyarországon. A Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet 
Nonprofit Közhasznú Kft-ben (továbbiakban Ceglédi Kutató), az Állami Gyümölcs- és 
Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft-ben (továbbiakban Érdi Kutató) 
valamint a Budapesti Corvinus Egyetemen, a Genetika és Növénynemesítési Tanszéken foglalkoznak a 
kajszi nemesítésével. A termesztésben elterjedt árufajtáik: a ceglédi programból a „Ceglédi arany‟, a 



„Ceglédi kedves‟ és a „Ceglédi Piroska‟, az érdi nemesítésből a „Pannónia‟, a budapesti nemesítő 
műhelyből a „Budapest‟, a „Harmat‟ és a „Korai zamatos‟. A jelentős kajszitermesztő országokban 
mindenütt intenzív nemesítő munka folyik, és folyamatosan kerülnek a termesztésbe az új fajták.  

Kajszi árutermelő ültetvényeket a XX. század első felében kezdtek létesíteni hazánkban és más 
országokban is. Ezekbe az ültetvényekbe oltványokat telepítettek. A vegetatív szaporítás során is 
történnek azonban változások a fajtákban, leginkább a mutációk miatt. A mutáns példányok közül az 
alapfajtánál jobb, vagy valamilyen tulajdonságában eltérő egyedek kiemelhetők és tovább 
szaporíthatók. Az 1960-as évek kezdetétől Magyarországon a klónszelekció is megkezdődött, 
legjelentősebb eredménye a „Magyar kajszi C.235‟ fajta, amelyet a Ceglédi Kutató munkatársai 
szelektáltak, és ma is jelentős arányt képvisel a termesztésben.  

A kajszi nemesítésében is megkezdődött a legkorszerűbb, biotechnológiai módszerek alkalmazása. 
A molekuláris genetikai módszerek segítséget nyújtanak a fajták azonosításában, valamint a 
termékenyülési viszonyok tisztázása, és a genetikai variabilitás meghatározása területén. Hazánkban a 
BCE Genetika és Növénynemesítés Tanszéke élen jár ebben a munkában.  

A fajtaválaszték bővítésének lehetséges módja a más területeken nemesített fajták kipróbálása és 
termesztésbe vonása. A külföldön nemesített fajták meghonosítása azonban a kajszi esetében nehéz 
feladat. Több éves, részletes vizsgálat szükséges ahhoz, hogy az eltérő ökológiai adottságok között 
nemesített fajták termőhelyi alkalmasságáról meggyőződjünk. 

Jelenleg kb. 1800 nyilvántartott kajszifajta van világszerte, ebből kb. 600 fajta 40 évesnél fiatalabb. 
Az ültetvényekben azonban a termés zömét mindössze 30-40 fajta adja. A kajszi nemesítését 
alapvetően befolyásolja a fajra jellemző korlátozott ökológiai adaptációs képesség. A fajták szűk 
alkalmazkodó képességének következménye, hogy elkülönült a fajtahasználat a mediterrán és a 
kontinentális övezetekben.  

 
A nemesítési módszerek összefoglalása: 

 Népi szelekció – mióta a kajszit háziasították Kínában, Magyarország területén kb. 2000 éve 

 Tájszelekció, hazánkban a XX. sz. elejétől  

 Keresztezéses nemesítés  
o Magyarországon: Magyar Gyula (1884-1945) első hazai nemesítési program. Fő célok: 

fagyállóság, gyümölcsminőség, monília ellenállóság. 
o Új árufajták nemesítése 1952-től, Maliga Pál, Nyujtó Ferenc, Tamási István, Kerek 

Mária Magdolna, Pedryc Andrzej 
o Legfontosabb kajszinemesítő országok: USA, Kanada, Olaszország, Spanyolország, 

Franciaország, Új-Zéland 

 Klónszelekció (Mo.-on 1960-tól Nyujtó, Korponay, Brózik) 

 Biotechnológiai módszerek 

 Honosítás 
 
5.2 Fő nemesítési célok 

A korábbi nemesítő programokban a gyümölcsminőség javítása állt az első helyen a célok között. A 
fajták rezisztenciájára nem voltak kellően tekintettel. Ennek következtében nagyon sok betegségekre és 
fagyra nagyon érzékeny fajta került a termesztésbe, nemcsak nálunk, hanem más országokban is. Ma a 
nemesítési célok között mindenütt az ellenállóság fokozása szerepel az első helyen. Természetesen 
nagyon fontos a kiváló gyümölcsminőség és a megbízható termőképesség is. A kajszifajták rossz 
ökológiai alkalmazkodó képessége miatt minden termesztő körzetben a helyi fajták szerepelnek a 
legnagyobb arányban az ültetvényekben. Ezek azonban közel egy időben érnek, az ültetvényekben 
nehezen kezelhető munkacsúcsot, a piacon pedig árletörő dömpinget okozva. Ez nemcsak nálunk, 
hanem szinte minden termesztő országban probléma. A fajtaválaszték bővítése során ezért mindenütt 
arra törekszenek, hogy a szüreti szezont meghosszabbítsák. A főidényben érő fajták mellett egyre több 
korai és késői érésű fajtát igyekszenek termesztésbe vonni. Az egyenlítőhöz közelebb fekvő területeken 



a minél korábbi piacra jutás a cél, míg a pólusok felé haladva egyre inkább a késői érési szezon felé 
érdemes elmozdulni. Az északi féltekén hazánk a kajszi gazdaságos termeszthetőségének északi 
határa közelében van, ezért érdemes a késői érésű fajtákkal fokozott mértékben foglalkoznunk, 
különösen, ha tőlünk északra eső országokba szeretnénk szállítani. A korszerű, intenzív ültetvényekben 
a gyorsan termőre forduló és kisméretű fák kialakítása a cél. Ehhez a gyenge növekedési erélyű, kis 
koronát nevelő, de bőven termő fajták a leginkább alkalmasak. A kajszi fajon belül a teljesen 
önmeddőtől a kiválóan öntermékenyülőig szinte mindenféle változat előfordul. Az új fajták 
termékenyülési viszonyainak ismerete ezért nagyon fontos. Az önmeddő fajtákhoz megfelelő 
pollenadókat kell telepítenünk, különben nem számíthatunk termésre.  
 
Nemesítési célok összefoglalása: 

 Abiotikus stressz rezisztencia (fagy- és télállóság, késői virágzás) 

 Biotikus stressz rezisztencia (ellenálló képesség vírusos, baktériumos és gombás 
betegségekkel szemben) 

 Biztonságos és rendszeres terméshozás 

 Az érési időszak meghosszabbítása 

 Gyümölcsminőség javítása 

 Faméret csökkentése 

 Öntermékenység 
 
5.3 A nemesítés genetikai forrásai  
 
5.3.1 Fagy- és télállóság 

Mivel Magyarország a kajszi gazdaságos termeszthetőségének északi határa közelében van, a 
fagy- és télállóság nagyon fontos fajtatulajdonság. A Prunus armeniaca fajhoz tartozó, termesztett fajták 
körében vannak jó fagyállóságúak, ez a tulajdonság azonban általában gyenge gyümölcsminőséggel 
párosul. Hazánkban a késői rózsakajszi fajtakörhöz tartozó fajták ilyenek, pl. a „Borsi-féle kései rózsa‟, 
vagy a „Rózsakajszi C.1406‟ (5.2. ábra). A hazai nemesítők ezeket felhasználták a keresztezéses 
nemesítésben. A Közép- és Kelet-Ázsia területén előforduló fajták között kiváló fagyállóságúakat 
találunk. Egyik ilyen a „Zard‟ fajta, amelyet sokfelé használnak a nemesítésben genetikai forrásként (5.3. 
ábra). Tamássy István és Pejovics Bogdán 1957-ben végezte azokat a keresztezéseket, amelyekben 
hazai fajtákon kívül ázsiai génforrásokat is felhasználtak. Ennek a munkának az eredményeként 
született a jó fagy- és télállóságú „Budapest‟ fajta, amely 1973-ban kapott állami elismerést (5.4. ábra). 
Ma már csak kevés ültetvényben található meg. Kanadában a kajszinemesítés egyik fő célkitűzése a 
fagyállóság fokozása volt, ennek eredménye egy egész fajtasorozat („Harlayne‟, „Hargrand‟, „Harglow‟, 
„Harcot‟). A Franciaországban termesztett fajták között kiemelkedően jó fagyállóságú a „Bergeron‟ fajta, 
amelyet Magyarországon is sokfelé termesztenek. A rokon fajok közül kiváló fagy- és télállóságú 
genotípusokat tartalmaz a Prunus sibirica és a Prunus mandsurica, amelyeket szintén jól lehet 
használni a fagytűrés genetikai forrásaként, a fő probléma, hogy gyümölcsminőségük messze elmarad 
a mai piaci követelményektől.  
 



 
5.2. ábra  A „késői rózsa” típusú kajszik a fagyállóság genetikai forrásai a nemesítésben 
    Forrás: Nyujtó és Tomcsányi (1959) 

 



5.3. ábra  A ‘Zard’ kiváló fagyállóságú fajta, a keresztezéses nemesítésben jó genetikai 
forrás       (Fotó. Szalay L.) 
 

 
5.4. ábra A ‘Budapest’ a hazai nemesítés első olyan fagytűrő kajszifajtája, amelynek 
nemesítése során ázsiai genetikai forrást is felhasználtak.  (Fotó: Szalay L.) 
 
5.3.2 Késői virágzás 

A tavaszi fagykárok elkerülésének egyik lehetséges módja a későn virágzó fajták nemesítése. 
Hazánkban a legkésőbb virágzó fajták közé tartoznak a rózsa típusú fajták. A „Kecskeméti rózsa‟, és a 
„Kései rózsa‟ jó genetikai forrásai a késői virágzásnak. Szintén jó forrás a közép-ázsiai „Zard‟ fajta. 
Romániában a „De Silistra‟ és a „Re Umberto‟ fajták felhasználásával egy késői virágzási idővel 
rendelkező fajtasort állítottak elő, melyek közül hazai termesztésre is ajánljuk a „Comandor‟ és a „Sirena‟ 
fajtákat. A virágzási időt a környezeti tényezők, elsősorban a hőmérséklet nagymértékben befolyásolja, 
így egy termőhelyen az évjáratok között nagyobb különbség van a virágzási időben, mint a fajták között.  

 
5.3.3 Gyümölcsminőség 

A gyümölcsök külső megjelenése, fizikai paraméterei és beltartalmi értékei alapvetően 
meghatározzák a fajták piaci értékét. A piac friss fogyasztásra egyre inkább a nagyméretű, színes, 
kemény húsú fajtákat keresi. Nagyméretűnek az 50 mm-nél nagyobb átmérőjű fajtákat tekintjük. Ilyenek 
a magyar fajták közül a „Ceglédi óriás‟ és a „Ligeti óriás‟, az amerikai fajták közül a „Goldrich‟, a romániai 
fajták közül pedig a „Mari de Canad‟ és a „Selena‟. Kínában és Örményországban sok nagygyümölcsű 
genotípus van, amelyek a nemesítésben felhasználhatók genetikai forrásként. Az örmény fajták közül 
az „Ararat‟, az „Arzami‟ és a „Salah‟ emelhető ki ebből a szempontból. Magyar nemesítők a „Ceglédi 
óriás‟ és a „Rózsabarack C.1668‟ keresztezésével állították elő a „Ceglédi arany‟ fajtát. Amerikában a 
nagy gyümölcsméret fő genetikai forrása a „Goldrich‟ fajta. Új-Zélandon a „Moorpark‟ és a „Sundrop‟ 
fajták voltak a fő genetikai forrásai a nagygyümölcsű „Clutha” sorozat fajtáinak. A hús- és héjszín 
szempontjából a kajszik igen változatosak. A világ különböző részein más-más héjszínű fajták terjedtek 
el, ami a fajták ökológiai igényeivel is összefügg. A mediterrán és szubtrópusi területek fajtái ugyanis 



általában világosabb színűek, mint a mérsékelt égövi fajták. A friss fogyasztásra szánt piacot ma egyre 
inkább az új amerikai fajták határozzák meg, melyek gyümölcseinek héja sötét narancssárga, élénk és 
tetszetős piros fedőszínnel. Ilyen fajták például a „Pinkcot‟, a „Big Red‟ vagy a „Kioto‟. Ezek mellett a 
helyi piacokon természetesen megmaradnak a helyi, megszokott színvilágot képviselő fajták is. 
Magyarországon ennek tipikus képviselője a „Gönci magyar kajszi‟. A gyümölcsök szállíthatóságát 
alapvetően a húskeménység határozza meg. A puha húsú fajták csak a helyi piacokon értékesíthetők, 
ahol a szedés után rövid időn belül a fogyasztóhoz kerül a gyümölcs. A globális piacon követelmény a 
kemény húsállomány. Amerikai nemesítők a „Goldrich‟ fajtát használják elsősorban a kemény 
húsállomány genetikai forrásaként. Sajnos az utóbbi időben háttérbe szorult a követelmények között a 
jó íz, pedig hosszú távon csak ízletes gyümölcsökkel lehet a vásárlókat megtartani. Ebből a 
szempontból a hagyományos magyar fajták („Gönci magyar kajszi‟, „Ceglédi óriás‟, „Mandulakajszi‟) 
kiváló értékekkel rendelkeznek.  
 
5.4 A legfontosabb európai kajszitermesztő országok fajtahasználata 

Törökország a világ vezető kajszitermesztő országa, évente 500 ezer tonna kajszit szüretelnek. Az 
ültetvények termésének 80-90 %-ából aszalványt készítenek, rendszeresen nagy mennyiséget 
exportálnak. Aszalvány készítésére a legalkalmasabb, így a legelterjedtebb a „Hacihaliloglu‟ fajta. A 
legjelentősebb termesztő körzetben, Malatya tartományban ennek a fajtának 24 klónját emelték ki. Ezen 
kívül számos helyi fajtájuk van, amelyek közül a legkorábbi a június legelején érő „Turfanda‟, a 
legkésőbbi pedig a július második felében szüretelhető „Cologlu‟.  

A mediterrán térség második legjelentősebb kajszitermesztője Olaszország. A több helyen folyó 
intenzív nemesítő munka eredményeként folyamatosan új fajták kerülnek az ültetvényekbe, sok helyen 
megfigyelhető azonban még egy-egy hagyományos fajta túlsúlya. A szüreti időszak délen május 14.-én, 
északon május végén kezdődik. A szezont az „Aurora‟ fajta nyitja, amit a „Ninfa‟ követ. Korai érése miatt 
délen kedvelt a görög „Tirynthos‟ fajta. A korai érésűek közül valamennyi termőtájon termeszthető az 
„Antonio Errani‟ és a „Bella di Imola‟, míg a „Perla‟, a „Ceccona‟ és a „Monaco Bello‟ fajtákat a déli, az 
„Orange Red‟-et pedig inkább az északi vidékekre ajánlják. A szezon közepén érő „San Castrese‟ 
valamennyi nagy termesztő tájon fő fajta. Vele közel egy időben érik, és szintén egész Olaszországban 
elterjedt a „Vitillo‟, a „Portici‟, és a „Palummella‟. A középidőben érők közül délen a „Giulia‟ és a 
„Harogem‟, északon a „Hargrand‟ fajtákat érdemes még választani. A késői érési csoport fő fajtája 
mindenütt a „Pisana‟. A későn érők közül délen termeszthető jól a „Fracasso‟, a „Buccuccia Liscia‟ és a 
„Pellecchiella‟, északon pedig a „Tonda di Castiglione‟. Főként Emilia-Romagna tartományban az új 
ültetvényekben egyre inkább terjednek az új színes, kemény húsú fajták, ezek közül is elsősorban a 
„Spring Blush‟, a „Pinkcot‟ és a „Kioto‟. Az árutermelő ültetvényekben jelenleg a szüret délen július 
elején, északon pedig július utolsó napjaiban befejeződik. A szüreti szezont igyekeznek új fajtákkal 
meghosszabbítani, főként az északi országrészben. Új olasz nemesítésű késői fajták a „Faralia‟, a 
„Farbaly‟, a „Farius‟ és a „Farclo‟.  

Franciaországban a kajszitermesztés az ország keleti részén folyik. A termési körzet északi vidéke, 
a Rhone folyó völgyének felső része, kontinentális éghajlatú. Itt a vezető fajta a „Bergeron‟, amely a 
teljes francia termés harmadát adja. Ezen kívül ültetik még a „Hargrand‟ és a „Harogem‟ fajtákat is. Dél 
felé haladva a klíma egyre inkább mediterrán jellegűvé válik. Az alsó Rhone-völgyben, Avignon 
környékén már az „Orangé de Provence‟ („Polonais‟), a „Goldrich‟ („Sungiant‟), a „Modesto‟ és az 
„Orange Red‟ („Bhart‟) a fő fajták. A spanyol határ mellett, Roussillonban a „Rouge du Roussillon‟ a 
legnagyobb mennyiségben termesztett fajta, amely kifejezetten a mediterrán éghajlatot kedveli, emellett 
elterjedt még a „Canino‟. Az 1990-es években 12 új francia fajtát szabadalmaztattak, de ezeket kettő 
kivételével a mediterrán régió számára ajánlják. Új mediterrán fajták a „Ivresse‟, a „Mariem‟, a „Sortilege‟, 
a „Comedie‟, a „Avikaline‟, a „Gaterie‟, a „Fantasme‟ és a „Helena du Roussillon‟. Az mérséklet égövi 
területekre ajánlott új francia fajták a „Malice‟ és a „Bergarouge‟. 

Spanyolországban Murcia és Valencia tartományokban vannak a legnagyobb ültetvények. 
Murciában hagyományosan a „Bulida‟ a fő fajta, Valenciában pedig a „Canino‟. Ezek a fajták az adott 



helyen a termés 70-80 %-át adják. A szüreti szezon május 25.-től július 15.-ig tart, de ezen az 
időszakon belül nem folyamatos a kajszi-ellátás. A korai fajták közül említést érdemel a „Mauricio‟, a 
„Valenciano‟, a „Currot‟, a „Palau‟, a „Ginesta‟ és a „Palabras‟, a későiek közül pedig a „Tadeo‟ és a 
„Pepito del Rubio‟. Vannak kiemelkedő gyümölcsminőségű helyi fajtáik, amelyek közül a legismertebb a 
„Moniqui‟, de hasonlóan jó minőségű a „Velázquez Fino‟, és a „Gitano‟ is. Sajnos ezek termőképessége 
önmeddőségük miatt ingadozó, ezért nem termesztik őket nagy mennyiségben. A legújabb 
ültetvényekben egyre inkább terjednek az új korai érésű amerikai fajták („Spring Blush‟, „Pinkcot‟). 

Görögország helyi fajtái a „Bebecou‟ és a „Tirynthos‟. Ezek együttesen a termés több mint 90 %-át 
adják. Jelentős részükből befőtt készül, ami Görögország jó exportcikke.  
 
5.5 Kajszi fajtahasználat Magyarországon 
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 volt 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 fajták esetében. Ezek termőhelyi alkalmasságának elbírálásához több éves vizsgálatokra van 
szükség.  
 
 
 
5.6 Fajtaújdonságok – az új ültetvényekbe ajánlott új hazai és külföldi fajták  



 
A fajtaválaszték bővítésének egyik fő szempontja az érési idő. A szüreti szezont legalább két 

hónapra kellene meghosszabbítani hazánkban, de ettől hosszabb érési időszak sem lehetetlen, csak 
meg kell találni hozzá a megfelelő fajtákat. Minden termesztő körzetben ki kell dolgozni azt a stratégiát, 
hogy milyen piacokat, melyik szezonban, milyen fajtákkal kívánunk megcélozni. Minél északabbra 
fekszik termesztő körzetünk, annál inkább a késői szezon felé érdemes elmozdulni. Piackutatással meg 
kell határozni, hogy mikortól meddig lehet kajszit eladni a célterületünkön.  

Az érési idő sorrendjében mutatjuk be azokat a fajtákat, amelyeket a hazai ültetvényekben 
javaslunk kipróbálni, és a helyi vizsgálatok eredményei alapján, amennyiben bizonyították termőhelyi 
alkalmasságukat, elsősorban friss piaci célra telepíteni. A fajták leírását saját vizsgálati eredményeik 
mellett a következő szakirodalmi források felhasználásával készítettük: Harsányi (1981); Szabó (1997); 
Kerek és Nyujtó (1998); Brózik és Kállayné (2000); Szabó és Szalay (2001); Mády és Szalay (2003); 
Szalay, Surányi és Nyujtó (2011).  

A bemutatott fajták érési idejét a 5.5. ábrán tüntettük föl. Összehasonlításként a főidényben érő 
‟Gönci magyar kajszi‟ érési idejét láthatjuk. Az érési idő a termőhelytől és az évjárattól függően változik, 
de a fajták érési idő sorrendje általában azonos. Az ábrán egy átlagos évjáratban a Budapest környéki 
termőhelyen várható érési időket láthatjuk. A bemutatott fajták oltványai az európai faiskoláktól 
beszerezhetők.  
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Ceglédi szilárd          

Litoral             

Comandor             

Sirena            

5.5. ábra Az új hazai ültetvényekbe kipróbálásra ajánlott kajszifajták érési ideje 
 
Az önmeddő fajták pollenadóinak kiválasztásához, a virágzási idő és a szabadföldi termékenyülési 

vizsgálatok mellett, segítséget nyújt az S-genotípus ismerete is. Sajnos még nem ismerjük valamennyi 
termesztésben lévő önmeddő fajta S-genotípusát. Az ismerteket az 5.1. táblázatban foglaltuk össze. A 
bemutatott kajszifajták közül az önmeddőkhöz javasolható pollenadó fajtákat a fajtaleírásoknál tüntettük 
föl. 

 
5.1. táblázat Önmeddő kajszifajták S-genotípusa a szakirodalmi adatok alapján 



Fajta S-genotípus Hivatkozás 

Goldrich S1 S2 Egea and Burgos 1996 

Harcot S1 S4 Pedryc et al. 2006; Halász and Pedryc 2008 

Hargrand S1 S2 Egea and Burgos 1996; Pedryc et al. 2006 

Harmat S10 S11 Halász and Pedryc 2008 

Korai zamatos S12 S13 Halász and Pedryc 2008 

 
 
 



Az ‘Aurora’ Olaszországból került hozzánk, ahol a fajta eredete pontosan nem ismert. Nagy 
valószínűséggel megegyezik a New Jerseyben nemesített „Early Blush‟ („Rutbhart‟) fajtával. Igen korai 
érésű, Budapest környékén június 10. körül kezd érni. Gyümölcsei kisméretűek, kissé megnyúlt 
alakúak, szép piros fedőszínnel borítottak (5.6. ábra). A gyümölcsök húsa világos narancsszínű, lédús, 
magas cukortartalmú, kellemes ízű. Az érés során nagyon gyorsan puhulnak a gyümölcsei, csak közeli 
primőr piacra alkalmasak, a hosszabb szállítást nem bírják. Ha az érési időszakban száraz időjárás után 
hirtelen eső hull az ültetvényre, a gyümölcsök hajlamosak a felrepedésre. A fajta fája középerős 
növekedésű, szétnyíló habitusú. Önmeddő, szakirodalmi adatok alapján javasolt pollenadói a „Goldrich‟, 
és a „Harcot‟. Virágai korán nyílnak, fagy- és télállósága gyenge, csak kiegyenlített klímájú, dombvidéki 
termőhelyekre ajánlott.  

 

 
5.6. ábra 

Az ‘Aurora’ gyümölcse 
(Fotó: Szalay L.) 

 



A ‘Szamarkandszkij rannij’ Üzbegisztánban, a Szamarkandi Kísérleti Állomáson nemesített fajta. 
A „Krasznoscsokij‟ és a „Majszkaja szkoroszpelka‟ fajták keresztezésével állították elő. Magyarországon 
2005-ben kapott állami elismerést. Igen korai, június második felében szüretelhető. Gyümölcse 
kisméretű, de tetszetős (5.7. ábra). Alakja kerek, oldalról kissé lapított. A héj alapszíne és a hús 
narancssárga, a mag körül kissé fehéres. Felületét a napos oldalon világos piros fedőszín borítja. 
Kellemes kajszizamatú, édes, közepesen lédús, finom rostú, gyengén maghoz kötött. Fája középerős 
növekedésű, szétnyíló habitusú, közepesen sűrűn elágazó, vékony gallyú. Egyes megfigyelések szerint 
korán, mások szerint középidőben virágzik. Termékenyülési viszonyai még nem tisztázottak, 
valószínűleg önmeddő. Korai vagy középidőben virágzó fajtákkal együtt telepítsük. Fagy- és téltűrő 
képessége közepes. Betegségekre nem túlságosan fogékony. 

 

 
5.7. ábra 

Az ‘Szamarkandszkij rannij’ gyümölcse 
(Fotó: Szalay L.) 

 



A ‘Sylred’ június 20. körül, a ‘Sylvercot’ és a ‘Pinkcot’ néhány nappal később, közel egy időben 
kezdenek érni Budapest környékén. Mind a három fajtát az Amerikai Egyesült Államokban 
nemesítették, és Európában is sokfelé eredményesen termesztik őket. Gyümölcseik nagyon hasonlók 
(5.8., 5.9., 5.10. ábra). Kifejezetten friss piaci értékesítésre nemesített fajtákról van szó, gyümölcseik 
színvilága eltér az általunk megszokottól. Sötét narancssárga alapszínük magában is nagyon tetszetős, 
de szép piros fedőszín is kialakul rajtuk, ami még vonzóbbá teszi ezeket a gyümölcsöket. Fő előnyük, 
hogy nagyon kemény húsúak, jól szállíthatók, éretten sem puhulnak meg olyan mértékben, mint a 
hagyományos magyar fajták. Gyümölcseik korán szinesednek, de nem szabad őket túl korán szüretelni, 
mert akkor nem lesz jó ízük. Virágaik a korai időszakban nyílnak, önmeddők, egymást jól porozzák. 
Pollenadóként telepíthetjük még hozzájuk a „Carmen Top‟ és a „Goldrich‟ fajtákat. Fagy- és télállóságuk 
rossz, csak dombvidéki, fagyveszélytől mentes termőhelyre valók.  

 
 

 
 

5.8. ábra 
Az ‘Sylred’ gyümölcse 

(Fotó: Szalay L.) 
 



 
5.9. ábra 

Az ‘Sylvercot’ gyümölcse 
(Fotó: Szalay L.) 

 

 
5.10. ábra 

Az ‘Pinkcot’ gyümölcse 
(Fotó: Szalay L.) 

A ‘Harmat’ fajtát a budapesti Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen Pedryc Andrzej és Tamássy 
István nemesítette. 2002-ben kapott állami elismerést. Igen korai érésű, június végén szüretelhető. 
Gyümölcse jellegzetes alakú, megnyúlt tojásdad, a kocsány felé kúposan összeszűkülő, oldalról kissé 
lapított, közepes méretű (5.11. ábra). A héj színe világos narancssárga, 10-20%-ban halványpiros 



fedőszínnel bemosott, sötétpirossal pontozott, nagyon tetszetős. Felülete finoman molyhos. Húsa sárga, 
a mag körül fehéres, finomszövetű, közepesen lédús, éretten puha, kissé maghoz kötött. Íze kellemes 
édes-savanykás. Fája erős és feltörő növekedésű. Nagy, fehér virágai igen korán kezdenek nyílni. A 
fajta idegen-termékenyülő, pollenadóként korán virágzó fajtákat ültessünk mellé (pl. „Ceglédi Piroska‟, 
„Ceglédi óriás‟, „Harcot‟). A tél végi és kora tavaszi fagyokra érzékeny. Vírusos és gombás betegségekre 
közepesen fogékony.  

 
 

5.11. ábra 
Az ‘Harmat’ gyümölcse 

(Fotó: Szalay L.) 
 



Az ‘Orange Red’ New Jerseyben (USA) nemesített fajta. A nemesítője L. F. Hough. Kiváló 
gyümölcsminősége miatt a világ mérsékelt égövi termőhelyein az utóbbi években nagyon elterjedt. 
Június utolsó napjaiban kezd érni. Közepes méretű, oldalról kissé lapított gyümölcse igen tetszetős 
(5.12. ábra). Mély narancssárga alapon élénk piros fedőszín borítja. Húsa sötét narancssárga, kemény, 
jó ízű. A gyümölcs erősen kötődik a fához, nem hullik. Fája erős növekedésű, szétnyíló habitusú. 
Önmeddő, virágai korán nyílnak. Moníliás betegségre fogékony. A kevésbé fagyveszélyes 
termőhelyeink számára ígéretes fajta.  

 

 
 

5.12. ábra 
Az ‘Orange Red’ gyümölcse 

(Fotó: Szalay L.) 



A ‘Harcot’ Kanadából származik. Ezt a fajtát az Ontario tó melletti Harrow-i Kutató Állomáson 
szelektálta R. E. Layne 1977-ben, a Hough által New Jerseyben előállított magoncok közül. Szülőfajtái 
között több kisgyümölcsű, fagytűrő észak-amerikai fajta mellett a „Perfection‟ és a „Phelps‟ is 
megtalálható. Észak-Amerika és Európa mérséklet égövi területein elterjedt. Magyarországon 2004 óta 
államilag elismert fajta. Budapest környékén június utolsó napjaiban kezd érni. Gyümölcse közepes 
méretű, de kis terhelésnél nagyra is tud nőni. Alakja tojásdad, a kocsány felé kúposan keskenyedő, 
hosszúkás, oldalról enyhén lapított (5.13. ábra). Húsa és héjának alapszíne sötét narancssárga. 
Felületét 20-40%-ban bordópiros fedőszín borítja, nagyon tetszetős megjelenésű. Húsa szilárd, 
közepesen lédús, édes, jó ízű. Magvaváló, magbele édes. A túlterhelt fák termése nagyon gyenge ízű 
és állományú. Fája középerős növekedésű, kissé feltörő, majd szétnyíló növekedési jellegű, 
elsűrűsödésre hajlamos. Nagy méretű, rózsaszínű virágai korán nyílnak, önmeddők. Javasolt pollenadói 
a „Ceglédi Piroska‟ és a „Gönci magyar kajszi‟. Sarka vírussal szemben toleráns, gombás betegségekre 
eléggé érzékeny. Téli fagytűrése közepes, korán nyíló virágai a fagyveszélyes alföldi termőhelyeken 
gyakran károsodnak.  

 

 
5.13. ábra 

A ‘Harcot’ gyümölcse 
(Fotó: Szalay L.) 



A ‘Korai zamatos’ magyar nemesítésű fajta. A budapesti Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen 
Pedryc Andrzej és Tamássy István nemesítette. 2002-ben állami elismerést kapott. Július első 
napjaiban érik. Gyümölcse közepes méretű, a kocsány és a csúcs felől lapított alakú. Héja matt, 
narancssárga alapszínű, a napnak kitett részeken piros fedőszín alakul ki (5.14. ábra). Húsa élénk 
narancssárga, közepesen kemény, erősen rostos, kifejezetten zamatos és illatos, a hagyományos 
magyar fajtákétól eltérő aromájú. Teljesen éretten kifejezetten édes, savszegény. A gyümölcshús 
erősen maghoz kötött. Fája erős növekedésű, erősen feltörő, laza szerkezetű, nehezen elágazó. Széles 
szirmú virágai korán kezdenek nyíli, de a virágzás elhúzódó, ezért a fagytűrése viszonylag jó a korai 
érésű fajták között. Termékenyülési viszonyi még nem kellőképpen tisztázottak, gyakorlati szempontból 
önmeddőnek kell tekinteni, és korai virágzású fajtákkal együtt kell telepíteni. Ágrákosodásra, gnomóniás 
levélfoltosságra és himlővírusra közepesen fogékony. Moníliás betegségre az átlagosnál érzékenyebb.  

 

 
 

5.14. ábra 
A ‘Korai zamatos’ gyümölcse 

(Fotó: Szalay L.) 



 A ‘Veecot’ Kanadából származik. A közepes méretű gyümölcsei nagyon tetszetősek. Ragyogó 
sötétnarancs alapszínükön vörös fedőszín alakul ki (5.15. ábra). Korán színesedik, húsa szilárd, jó ízű, 
nem túl lédús. Kiváló befőtt készíthető belőle. Magbele keserű. Fája középerős növekedésű, fagytűrése 
jó, rendszeresen terem. Önmeddő, pontosan még nem tisztázott, hogy melyek a legalkalmasabb 
pollenadói. Sarka vírussal szemben toleráns, de moníliára nagyon érzékeny. 

 
 

 
 

5.15. ábra 
A ‘Veecot’ gyümölcse 

(Fotó: Szalay L.) 



A ‘Goldrich’ Amerikából származó fajta. Prosserben (Washington) Fogle és Toyama nemesítette a 
„Sunglo‟ és a „Perfection‟ keresztezésével. Július első napjaiban érik. Gyümölcse nagyméretű, tojásdad 
alakú, oldalról kissé lapított (5.16. ábra). Narancsszínű héján kevés fedőszín alakul ki. Húsa kemény, 
narancsszínű, csak teljes érésben jó ízű. Magbele keserű. Fája középerős növekedésű, feltörő 
habitusú. Önmeddő, virágai korán nyílnak. Részleges rezisztenciát mutat a himlővírussal szemben. 
Feldolgozásra nem alkalmas. Európa mérséklet égövi tájain igen jelentőssé vált az új telepítésekben.  

 

 
 

5.16. ábra 
A ‘Goldrich’ gyümölcse 

(Fotó: Szalay L.) 



A ‘Hargrand’ Kanadában nemesített fajta. Hazánkban július közepén, a ‟Gönci magyar kajszi‟ után 
néhány nappal érik. Gyümölcsei nagyméretűek, kis maggal, gömb alakúak, a bibepontnál lapítottak. 
Egyenletes narancssárga alapszínükön fedőszín nem, vagy csak alig alakul ki (5.17. ábra). Magas 
cukortartalmú, közepes savtartalmú gyümölcsei éretten jó ízűek. Kemény húsú, géppel válogatható, 
távoli piacokra is szállítható. Matt felületű gyümölcsei a szupermarketekben lévő mesterséges 
megvilágításnál nem túl tetszetősek, ez korlátozhatja elterjedését. Feldolgozásra is alkalmas, lekvár és 
befőtt készíthető belőle. Önmeddő fajta, szakirodalmi adatok szerint az „Orange Red‟ fajtával 
kölcsönösen jól porozzák egymást. Termésbiztonsága jó, a betegségekre közepesen fogékony. Fája 
közepes méretű, szétnyíló koronájú. 

 
 

 
 

5.17. ábra 
A ‘Hargrand’ gyümölcse 

(Fotó: Szalay L.) 



A ‘Harogem’ szintén Kanadából származó fajta. Nagyon tetszetős, kemény húsú gyümölcsei 
kiválóan alkalmasak a friss piacra. Egy héttel a „Gönci magyar kajszi‟ után érik. Csak gondos 
növényvédelemmel termeszthető, mert a betegségekre igen érzékeny. Gyümölcsei megnyúlt alakúak, 
közepes méretűek. Fénylő, sötét narancsszínű alapszínükön intenzív, sötétpiros fedőszín alakul ki 
(5.18. ábra). Kemény húsú, jól szállítható. Jó aromájú gyümölcseinek cukortartalma magas, savtartalma 
alacsony. Fagy- és télállósága jó. Virágzási ideje ingadozó, a korábbi években késői virágzású volt 
ültetvényünkben, az utóbbi két évben viszont a középidejű virágzási idő csoportba soroltuk, mert a 
„Gönci magyar kajszi‟-val egy időben nyílt. Öntermékenyülési hajlama sem tisztázott, a többi kanadai 
fajtával együtt telepítve rendszeresen terem.  

 
 

 
 

5.18. ábra 
A ‘Harogem’ gyümölcse 

(Fotó: Szalay L.) 



A ‘Ceglédi szilárd’ fajtát a Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézetben nemesítették, 
2011-ben kapott állami elismerést. A késő érési időszak régen várt új hazai fajtája. A ‟Gönci magyar 
kajszi‟ után 10-12 nappal érik. Gyümölcsei közepes méretűek, kissé megnyúlt gömb alakúak. 
Narancssárga fedőszínükön piros fedőszín alakul ki (5.19. ábra). A gyümölcsök húsa narancssárga 
színű, kemény, magvaváló, jó ízű. Öntermékenyülő fajta. Virágai későn nyílnak. Fagytűrése közepes. 
Kajszihimlő vírusra érzékeny. Fája középerős növekedésű, jól alakítható. 

 

 
 

5.19. ábra 
A ‘Ceglédi szilárd’ gyümölcse a Ceglédi Gyümölcskutató Intézet fajtabemutatóján, 2011-ben 

(Fotó: Szalay L.) 
 



A ‘Litoral’ Romániában nemesített fajta. A „Gönci magyar kajszi‟ után 14 nappal kezd érni, 
Budapest környékén július utolsó napjaira esik szüreti időszaka. Gyümölcsei közepes méretűek, 
megnyúlt alakúak, szép piros fedőszínükkel nagyon tetszetősek. Alapszíne és a hússzíne is világos, 
majdnem citromsárga (5.20. ábra). Ezzel egy különleges gyümölcsminőséget képvisel, nagyon hasonlít 
a most divatos „Vanilla Cot‟ fajtára. Illatos, jó ízű, kissé savas, a hagyományos magyar fajtákétól 
keményebb húsú. Elsősorban friss piacra való. Középidőben virágzik. Öntermékenyülő, de érdemes 
társítva telepíteni. Virágrügyei télen fagyérzékenyek, ezért csak kiegyenlített klímájú, dombvidéki 
termőhelyekre való.  
 

 
5.20. ábra 

A ‘Litoral’ gyümölcse 
(Fotó: Szalay L.) 



A ‘Comandor’-t Romániában állították elő keresztezéses nemesítéssel. Július végén érik. 
Gyümölcsei közepes méretűek. Világos narancsszínű alapszínükön élénk piros fedőszín alakul ki, 
nagyon tetszetősek (5.21. ábra). Húsuk kemény, világos narancsszínű, jó ízű, maghoz kötött. 
Öntermékenyülő fajta, termésbiztonságát fokozza, ha késői virágzású fajtákkal együtt ültetjük. Virágai 
későn nyílnak. Téli fagytűrése jó.  

 
 

 
 

5.21. ábra 
A ‘Comandor’ gyümölcse 

(Fotó: Szalay L.) 
 



A ‘Sirena’ Romániából származó fajta. V. Cociu és munkatársai nemesítették. Hazánkban július 
végén érik. Közepes méretű gyümölcsei kissé megnyúltak, oldalról lapítottak. Héjuk világos 
narancssárga, piros fedőszínnel borított (5.22. ábra). Húsuk kemény, világos narancsszínű, kellemes 
ízű. Kisméretű, széthajló koronát nevel. Későn nyíló virágai öntermékenyülők. A késői virágzású román 
fajtákkal érdemes együtt ültetni, a jobb termésbiztonság érdekében. Virágrügyeinek téli fagyállósága jó.  

 

 
 

5.22. ábra 
A ‘Sirena’ gyümölcse 

(Fotó: Szalay L.) 
 



5.7 Ellenőrző kérdések:  
1. Mi az oka annak, hogy elkülönült a mediterrán és a kontinentális területek fajtahasználata a 

kajszitermesztésben?  
2. Európában mióta foglakoznak kajszitermesztéssel?  
3. Mit nevezünk népi szelekciónak? 
4. Magyarországon ki fogalmazta meg elsőként a kajszi nemesítés célkitűzéseit, és mik voltak ezek?  
5. Jelenleg hol van hazánkban kajszi nemesítés?  
6. Mik a fő kajszi nemesítési célok ma? 
7. Mik a fagy- és télállóság genetikai forrásai a kajszi nemesítésben?  
8. Mik a késői virágzás genetikai forrásai a kajszi nemesítésben?  
9. Mik a nagy gyümölcsméret genetikai forrásai a kajszi nemesítésben?  
10. Mik a szilárd húsállomány genetikai forrásai a kajszi nemesítésben?  
11. Miért van a kajszifajtáknak gyakran több nevük? 
12. Jellemezze Olaszország kajszi fajtahasználatát! 
13.Törökországban milyen célra termesztik a legnagyobb mennyiségben a kajszit? 
14. Melyek a Magyarország területén kialakult legfontosabb kajszi fajtacsoportok? 
15. Melyik új külföldi kajszifajtákat ajánlaná telepítésre a korai érési időszakban?  
16. Melyik fajtákkal lehet a kajszi szüreti időszakát augusztus elejéig meghosszabbítani? 
17. Mikor van Magyarországon a kajszi fő szüreti időszaka, és mely fajták szoríthatják ki a 

termesztésből az ebben az időszakba érő „Gönci magyar kajszi‟-t? 
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6. Őszibarack nemesítési irányzatok és nemzetközi eredmények; Új őszibarack- és nektarinfajták 
 
Írta: Szalay László 
 
6.1 Az őszibarack termesztésének és nemesítésének rövid története  

Az őszibarack Kínából indult el világhódító útjára. Senhszi és Kanszu tartományban a vadon élő 
genotípusok nagy változatosságban fordulnak elő. Ez a terület az őszibarack elsődleges géncentruma. 
Kínában az első háziasított gyümölcsfaj volt, mintegy 5000 évvel ezelőtt már termesztésbe vonták. 
Elterjedése emberi közvetítéssel történt (6.1. ábra). Legjobb gyümölcsű egyedei először Japánba 
jutottak el, majd a nyugat felé vezető kereskedelmi útvonalakon kezdetben Ázsia egyre nyugatabbi 
területeire, majd Európába is. Perzsiában már kb. 3000 éve termesztik az őszibarackot, változatossága 
révén itt található a másodlagos géncentruma, tudományos neve is erre utal. A görögök valószínűleg a 
perzsák elleni hadjárataik során ismerkedtek meg az őszibarackkal. A Római Birodalom időszakában, 
időszámításunk kezdete körül jutott el Itáliába. Európában az első írásos említése Plinius (i.sz. 23-79) 
„Naturalis Historia” című munkájában található. A Földközi tenger medencéjében ezután minden olyan 
területen elterjedt, ahol a környezeti adottságok alkalmasak voltak a termesztésére. Nagy 
kedveltségnek örvendett a mai Görögország, Olaszország, Spanyolország és Franciaország területén. 
Ezt azért érdekes megemlíteni, mert ma is ezek a világ vezető őszibarack termesztő országai. A Római 
Birodalom utolsó időszakában Pannónia területén is termesztették az őszibarackot. Hosszú időn 
keresztül a magról való szaporítás volt jellemző. A melegebb vidékeken a sárga húsú típusok, a 
hűvösebb, északabbra eső területeken a sokkal fagytűrőbb fehér húsú típusok terjedtek el. A tudatos 
szelekció és nemesítés az i.sz. V. században először a mai Franciaország területén kezdődött el. A 
legrégebbi, igen jó ízű, fehér húsú, magvaváló fajták innen kerültek ki. Spanyolország területén 
alakultak ki a többnyire maghoz kötött, sárga húsú fajták. Amerika felfedezése után először a spanyol 
típusú, sárga húsú fajták kerültek az új földrészre a XVI. században, és ezeket sokfelé elkezdték 
termeszteni. A XVII. század során az angol telepesek vitték Amerikába a francia típusú, fehér húsú 
fajtákat, amelyek a keleti partvidéken terjedtek el. Charles Fortune brit kutató 1850-ben Kínából az 
Egyesült Államokba vitte a „Chinese Cling‟ fajtát. A keresztezéses nemesítés alapját ez a fajta jelentette. 
Ezt a nagy gyümölcsméretű, jó ízű fajtát keresztezték a korábban elterjedt fajtákkal, és sok kiváló 
árufajtát állítottak elő. Ezek többsége molyhos felületű volt, de megjelentek a hibridek között a recesszív 
bélyeget hordozó csupasz felületű típusok is, a mai nektarinok elődei. A XIX. század végétől tehát az 
Amerikai Egyesült Államokban több helyen igen intenzív nemesítő munka kezdődött el. Viszonylag szűk 
genetikai bázison sokféle fajtát állítottak elő, amelyek nemcsak Amerikában, hanem Európában is 
elterjedtek, és sokáig ezek voltak a fő árufajták az ültetvényekben. A „Chinese-Cling‟-re visszavezethető 
fajták közül még ma is sok van a termesztésben minden fajtacsoportból (pl. „Redhaven‟, „Nectared 4‟, 
„Babygold 6‟). Az amerikai földrészen belül a legjelentősebb termesztő és nemesítő terület Kalifornia, 
ahol enyhe, mediterrán jellegű éghajlat uralkodik. Ezért van az, hogy a termesztett fajták többsége igen 
fagyérzékeny. A XX. század második felében Kanadában is intenzív nemesítő munka folyt, innen 
fagytűrőbb fajták kerültek ki (pl. „Harko‟). Európában minden jelentős őszibarack termesztő országban 
nemesítési programokat indítottak a helyi ökológiai viszonyokhoz jobban alkalmazkodó, és a változó 
piaci igényeket kielégítő fajták előállítása céljából. Ezekbe a nemesítési programokba bevonták a helyi 
és a kínai őshazából behozott genotípusokat is.  
 



 
6.1. ábra  Az őszibarack elterjedésének állomásai   Forrás: Timon (2004) 
 

A keresztezéses nemesítés mellett az indukált vagy spontán mutációk eredményeként született 
változatok kiemelésének is fontos szerepe van már hosszú idő óta az új fajták előállításában. Ennek 
eredményei például a „Redhaven‟ korai érésű változata, az „Early Redhaven‟, illetve fehér húsú 
változata, a „Redhaven Bianca‟. A korszerű biotechnológiai módszerek alkalmazása is megkezdődött az 
őszibarack nemesítésben. A Prunus nemzetségen belül az őszibarack a géntérképezés modellnövénye. 
Kapcsoltsági térképét az 6.2. ábrán láthatjuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.2. ábra  Az őszibarack géntérképe   Forrás: Layne and Bassi (2008) 

 
6.2 Nemzetközi nemesítési irányzatok 

A legnagyobb őszibarack termesztő országokban mai is intenzív nemesítő munka folyik, és nagy a 
verseny a nemesítő műhelyek között. Az értékesítés mindenütt a helyi piacoktól a szupermarketek felé 
tolódik el, ami meghatározza a fajtákkal szemben támasztott igényeket. Jelenleg világszerte túltermelés 
van őszibarackból, egyre inkább csak a kiváló minőséget lehet eladni, ez még inkább kiélezi a versenyt. 
Az áruházláncokban előírás a minőségbiztosítási rendszerben, integrált technológiával termelt, 
szermaradványok nélküli termék. Folyamatosan azonos minőségű, tetszetős külsejű, jó ízű 



gyümölcsöket igényelnek, nagy mennyiségben. A gyümölcsöknek bírni kell a géppel történő áruvá-
készítést, szállítást, tárolást, és a pulton is kiváló minőségűnek kell maradniuk. Az értékesített 
mennyiséget úgy lehet növelni, ha a nagy tömegben a pultra kerülő árufajták mellett különlegességeket 
is kínálnak.  

Ebben a helyzetben a nemesítésben ma két fő irányzatról beszélhetünk. Az egyik a fő árufajták 
minél hosszabb szüreti időszakot lehetővé tevő sorozatának előállítása. A másik a különleges, 
választékbővítő fajták nemesítése. A két irányzat természetesen egy nemesítő műhelyen belül is 
megvalósítható.  

Az első, fő irányzatban a gyümölcsök külső megjelenésében egyre kisebb különbség van. Minden 
fajta gyümölcsei közel gömb alakúak, nagyméretűek, tetszetős fedőszínnel szinte teljes mértékben 
borítottak. A molyhos fajtáknál ma az a cél, hogy minél finomabban szőrözött legyen a felületük. A 
gyümölcsök húsa éretten sem puhul meg gyorsan, de jó ízű. A kemény húsállomány lehetővé teszi a 
szüret után a gépsoron történő áruvá készítést. A gazdaságos és környezetkímélő termesztés 
érdekében csak a rendszeresen és biztonságosan termő fajták lehetnek versenyképesek, és nagy 
hangsúlyt kap a betegségekkel szembeni ellenálló képesség. Sajnos teljesen rezisztens fajták 
egyenlőre nincsenek.  

A nemesítés másik iránya a különlegességek előállítása. Itt a fő cél a megszokottól minél inkább 
eltérő gyümölcsminőségű, kisebb mennyiségben, de magasabb áron értékesíthető fajták választékának 
bővítése. Ezen a területen az olasz és a spanyol nemesítők járnak az élen. A piacokat először a lapos 
őszibarackokkal hódították meg, de a vérbélű fajták előállításában is úttörő szerepük van. 
Spanyolországban a lapos őszibarackok mennyisége már megközelíti az összes megtermelt mennyiség 
10 %-át. Ezek között vannak molyhos és sima felületűek, fehér és sárga húsúak egyaránt. A nemesítők 
egy egész fajtasort tudnak ajánlani a termesztőknek.  

Az ezredforduló előtti években, mikor a nektarinok nagy teret hódítottak a piacokon, volt egy olyan 
jóslat, hogy ezek ki fogják szorítani a hagyományos, molyhos fajtákat, és 2000 után már csak 
nektarinokat fog mindenki termeszteni, csak ezek lesznek kaphatók. Ez a jóslat nem vált be. A molyhos 
fajták aránya valóban csökkent, de nem tűntek el sem az ültetvényekből, sem a szupermarketek 
polcairól. Egy egészséges arány látszik kialakulni a fajtacsoportok között. Az 1990 és 2005 közötti 
időszakban az újonnan nemesített fajták 57 %-a tartozott a molyhos fajták közé, 35 %-uk a nektarin és 
8 % az ipari fajták aránya. A hússzín tekintetében szintén folyamatos átrendeződés figyelhető meg. A 
XX. század elején még a fehér húsú fajták voltak többségben, főként Európában. A század végére ezek 
aránya nagyon lecsökkent, és a keményebb húsú, jobban szállítható, sárga húsú fajtákat telepítették 
leginkább az ültetvényekben. A fehér húsúakkal szembeni igényt mutatja, hogy az újonnan nemesített 
fajták között újból sok ilyen van. A fajtacsoportokon belül a sárga és a fehér húsú fajták arányát mutatja 
a 6.3. ábra, az 1990 és 2005 között nemesített fajták körében.  
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6.3. ábra Őszibarackfajták hússzín szerinti megoszlása a fajtacsoportokon belül az 
újonnan nemesített fajták között (1990-2005)  Forrás: Layne and Bassi (2008) 
 
6.3 Az őszibarack nemesítése és elterjedése Magyarországon 

A mai Dunántúl területén, Pannóniában a Római Birodalom utolsó időszakában jelentős őszibarack 
termesztés folyt. A népvándorlás időszakában aztán a gyümölcsöskertek elvadultak. Új lendületet a 
XVI. században kapott a termesztés, amikor a Balkán felől új fajták kerültek az országba. Ekkoriban a 
fajtákat már vegetatív úton szaporították, és a fajtacsere úgy történt, hogy oltóvesszők cseréltek gazdát. 
Változatos fajtakör alakult ki a Kárpát-medencében, a sárga és fehér húsú fajták egyaránt 
megtalálhatók voltak. A magról történő szaporítás is sokáig megmaradt, a régi szőlőskertekben még ma 
is sok magonc fa található. Lippay János „Posoni kert” című művében, 1667-ben részletesen leírja a ma 
is ismert fajtacsoportok fő jellemzőit. Ismerteti a molyhos és nektarin, magvaváló és duránci, sárga, 
fehér és vörös hússzínű változatokat. A XVIII. században a főúri kertekben sok fehér húsú, francia fajtát 
telepítettek. A XIX. században angol fajtákkal bővült a fajtaválaszték. A XIX. században a 
gyümölcsöskertekben Magyarország területén már sok külföldi fajtát termesztettek, emellett a magonc 
populációkból, illetve a külföldről behozott fajták mutációja révén sok helyi fajta is keletkezett. 
Hungarikumként írják le a „vérbarackot”, ami egy teljesen vörös húsú őszibarack, a fehérhúsú fajták 
erősen antociános változata. A következő korabeli fajtanevek reprezentálják a tájfajták változatosságát: 
„Mezőkomáromi duránci‟, „Szöghi duránci‟, „Nagy kedvelt‟, „Szép Őrnő‟, „Veres Magdolna‟. A XIX. 
század végén, a nagyvárosok környékén, sok helyen a filoxéra miatt kipusztult szőlők helyén 
megkezdődött a kereskedelmi célú ültetvények létesítése. Ekkor kerültek be az országba az amerikai 
fajták, amelyek fokozatosan kiszorították a termesztésből a hagyományos magyar fajták jelentős részét. 
1960-tól a termelőszövetkezetek és állami gazdaságok jelentős területen új árutermelő ültetvényeket 
létesítettek. A „Champion‟ és a sárga húsú amerikai fajták váltak egyeduralkodóvá a telepítésekben. A 
hazai nemesítők megpróbáltak ezekkel versenyképes fajtákat előállítani, de az új hazai fajták csak kis 
arányban kerültek be az ültetvényekbe. A hazai nemesítés eredményeit az 6.1. táblázat foglalja össze. 
Jelenleg nincs Magyarországon őszibarack nemesítés. Az 1980-as években a nektarinok és az ipari 
őszibarackfajták termesztése is megkezdődött a hazai ültetvényekben. Ezek a fajták is főként 
Amerikából érkeztek.  

 
6.1. táblázat   A magyar őszibarack nemesítés eredményei   (Timon 2004b) 

fajta nemesítő fajtaelőállítás módja évszám 

Mariska Főző J., Nyujtó F. tájszelekció 1960 

Arany csillag Tóth P., Tamássy I., Pejovics B. keresztezéses nemesítés 1965 

Nektár-H Horn E. klónszelekció 1965 

Remény Tóth P., Tamássy I., Pejovics B. keresztezéses nemesítés 1970 

Szegedi arany Bódi J., Foki I. ismeretlen magonc 1970 

Piroska Főző J., Nyujtó F. tájszelekció 1973 

Megjegyzés: az évszám az állami elismerés évét jelöli 
Az őszibarack nemesítés módszereinek összefoglalása: 

• Természetes magoncok szelekciója („népi nemesítés”) 
• Keresztezéses nemesítés 
• Mutáció (indukált mutáció) 



• Tájszelekció 
• Biotechnológiai módszerek 

A mai nemesítési programok fő célkitűzéseinek összefoglalása: 

• Ellenálló képesség betegségekkel szemben 

• Jó fagy- és télállóság 

• Folyamatos érési sor 

• Kiváló gyümölcsminőség 

• Tárolhatóság, szállíthatóság (pulton tarthatóság) 

• Választékbővítés, különlegességek 

• Faméret, faalak 
 
6.4 Az őszibarack öröklődő tulajdonságai  

Az őszibarack domináns gyümölcstulajdonságaihoz tartozik a fehér hússzín, a puha húsállomány, a 
magvaválóság és a világos héjszín. Ezért van az, hogy Kínában, az őszibarack eredeti élőhelyén főként 
ilyenekkel találkozunk, és a világ minden táján a magoncpopulációk is túlnyomó részt ilyen 
gyümölcsöket termő fákból állnak (6.4. ábra).  

 

 
6.4. ábra Kínából származó, domináns genetikai bélyegeket hordozó őszibarackfajta (K 10) 

Soroksáron, a Gyümölcstermő Növények Tanszék Génbanki Fajtagyűjteményében 
 
A minőségi jellemzők mellett a mennyiségi tulajdonságok is genetikailag rögzítettek, így a fa 

mérete, a gyümölcs mérete, a virágzási idő, az érési idő, sőt a fagyállóság és a betegségekre való 
érzékenység is. A mennyiségi tulajdonságok kifejeződésében a környezeti tényezőknek nagy szerepük 
van, ezért jelentős eltérések vannak a termőhelyek és az évjáratok között. Vannak tulajdonságok, 
amelyek függetlenül, és vannak, amelyek más tulajdonságokkal kapcsoltan öröklődnek. A virágtípus és 
a virágszín például függetlenül öröklődő tulajdonságok. A kapcsolt öröklődés legszembetűnőbb példája 
a rugalmasan kemény húsállomány és a maghoz kötöttség (duránci típus) együtt öröklődése, amely az 
ipari fajtákra jellemző. 

A nemesítők munkájához elengedhetetlen az új fajtákban erősíteni kívánt tulajdonságok genetikai 
forrásainak feltárása. A Prunus ferganensis (Pesica ferganensis) és a Prunus davidiana (Persica 
davidiana) az őszibarack lisztharmattal szemben ellenállók, a rezisztencia nemesítésben 
felhasználhatók forrásként. Azok a kínai eredetű fajták, amelyek gyökérzetében alacsony a citokinin 



szint, ellenállók a fonálférgekkel szemben. Ilyenek például a „Shalil‟ és a „Yünan‟. A Prunus davidiana a 
levéltetű rezisztencia forrása lehet. 

 
6.5 Az őszibarackfajták csoportosítása 

A hosszú ideje folyó nemesítő munka eredménye, hogy ma az őszibarackfajták változatossága igen 
nagy. Ez a változatosság elsősorban a gyümölcsök alakjában, színében, pomológiai jellemzőiben és 
érési idejében nyilvánul meg. Sajnos a betegség ellenállóság, valamint a fagy- és télállóság 
tekintetében kisebb a variabilitás. A fajon belül a fa növekedési jellegében nagy a változatosság, de a 
termesztett fajták szinte kizárólag a középerős és erős növekedésű, standard habitusú típushoz 
tartoznak.  

Az őszibarackfajtákat gyakorlati szempontból a gyümölcsminőségük alapján csoportosítjuk (6.3. 
táblázat).  
 
6.3. táblázat   Az őszibarackfajták gyakorlati csoportosítása 

 
Közönséges, 
molyhos fajták 

Fehér húsúak Magvaválók  
 
 
Puha húsú, friss fogyasztásra való 
fajták 

Duránciak 

Sárga húsúak Magvaválók 

Duránciak 

 
Nektarinok 

Fehér húsúak Magvaválók 

Duránciak 

Sárga húsúak Magvaválók 

Duránciak 

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 

 
 

6.6 Fajtaújdonságok – az új hazai ültetvényekben kipróbálásra javasolt fajták 
 
A bemutatott fajták érési idejét a 6.21. ábrán láthatjuk A fajták leírásánál saját vizsgálati eredményeink 
mellett a következő szakirodalmi forrásokat használtuk fel: Szabó (1997, 1998); Brózik és Kállayné 
(2000); Szabó és Timon (2004); Okie et al. (2008). Az ajánlott fajták oltványai a Nyikitszkij 85 és a 
Rubinovüj kivételével az európai faiskoláktól beszerezhetők. 

 

 
fajta 

dekád 

július augusztus szeptember 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Molyhos, sárga húsú fajták          

Spring Lady             

Rich Lady             

Redcal             

Molyhos, fehér húsú fajták          

Red Rubin          

Redhaven Bianca             

Incrocio Pieri             

Nektarin fajták          

Adriana          



Silver of Rome             

Nyikitszkij 85             

Big Top          

Sweet Red             

Rubinovüj             

 
6.21. ábra   Az új hazai ültetvényekben kipróbálásra javasolt fajták érési ideje 
 
6.6.1 Molyhos, asztali, sárga húsú fajták 
 

A ‘Spring Lady’ az egyik legkorábbi sárga húsú fajta. Július elején érik, pár nappal később, mint a 
„Springcrest‟, de attól nagyobb és tetszetősebb gyümölcsű. Közepes méretű gyümölcseit 90-100%-ban 
sötétpiros fedőszín borítja (6.5. ábra). Éretten félig magvaváló. A gyümölcs felülete csak enyhén 
molyhos. Húskonzisztenciája jó, az áruvá készítést és a szállítást jól bírja. Fája erős növekedésű, rózsa 
típusú virágai korán nyílnak. A fajtát Kaliforniában állították elő, és 1979-től termesztik. Nemesítője G. 
Merrill. 
 

 
6.5. ábra 

A ‘Spring Lady’ gyümölcse 
(Fotó: Szalay L.) 



 
A ‘Rich Lady’ nagyméretű és igen tetszetős fajta, gyümölcsei július második felében érnek. A 

gyümölcsök felülete gyengén molyhos, teljes egészében bordó fedőszín borítja (6.6. ábra). Kemény 
húsú, jól szállítható, kiváló ízű. Fája erős növekedésű. Virágrügyei nagyon fagyérzékenyek. A fajtát a 
Zayger Genetics állította elő Kaliforniában. 

 
 

 
6.6. ábra 

A ‘Rich Lady’ gyümölcse 
(Fotó: Szalay L.) 



A ‘Redcal’ egy kiváló minőségű késői érésű fajta. A „Redhaven‟ után 35-40 nappal érik, így 
éréskezdete Magyarországon augusztus legvégén vagy szeptember első napjaiban várható. 
Nagyméretű, kissé megnyúlt gyümölcseinek felülete gyengén molyhos, sárga alapszínüket 80 %-ban 
bordó fedőszín borítja (6.7. ábra). Jó ízű, magvaváló gyümölcsei kemény húsúak, az áruvá készítést és 
a szállítást jól tűrik. Fája erős növekedésű, téli fagytűrése közepes, rózsa alakú virágai középidőben 
nyílnak.  

 

 
6.7. ábra 

A ‘Redcal’ gyümölcse 
(Fotó: Szalay L.) 



6.6.2 Molyhos, asztali, fehér húsú fajták 
 

A ‘Red Rubin’ közepes méretű gyümölcsei július közepén érnek, igen jó ízűek, éretten a húsuk 
nagy része pirosra színeződik. A gyümölcsök felülete gyengén molyhos, teljes egészében bordó 
fedőszínnel borított. Húsa éréskor gyorsan puhul, nyomódásra érzékeny (6.8. és 6.9. ábra).  
 

 

 
6.8. és 6.9. ábra 

A ‘Red Rubin’ gyümölcse 
(Fotó: Szalay L.) 



 
A ‘Redhaven Bianca’ a világszerte igen elterjedt „Redhaven‟ fehér húsú mutánsa (6.10. ábra). 

Magyarországon augusztus 10. körül kezd érni. Gyümölcsei közepes méretűek, világos sárga 
alapszínükön 60-70%-ban sötétpiros fedőszín alakul ki. Éretten a húsuk gyorsan puhul, a piros 
antociános elszíneződés nemcsak a mag körül, hanem az egész gyümölcshúsban jelentkezik. Fája 
gyenge növekedésű. G. Rigo szelektálta Olaszországban. 1989 óta terjed a termesztésben. 

 
 

 
6.10. ábra 

A ‘Redhaven Bianca’ gyümölcse 
(Fotó: Szalay L.) 



Az ‘Incrocio Pieri’ augusztus második felében érő fajta. Közepes méretű gyümölcsei gömb 
alakúak, felületük erősen molyhos, sárgás alapon 90-100%-ban bordó fedőszínnel borítottak (6.11. 
ábra). Kiváló ízű, zöldesfehér húsa lédús, magvaváló, közepesen kemény. Olaszországban az „Elberta‟ 
és a „Santa Anna‟ fajták keresztezésével állították elő. Nemesítője A. Pieri. 1927-től termesztik.  

 
 

 
6.11. ábra 

Az ‘Incrocio Pieri’ gyümölcse 
(Fotó: Szalay L.) 



 
6.6.3 Nektarin fajták 
 

Az ‘Adriana’ a legkorábban érő nektarinok közé tartozik. Magyarországon június végén érik. Igen 
tetszetős gyümölcsei kisméretűek, 80-100 g átlagos tömegűek, szinte teljes egészében sötétpiros 
fedőszínnel borítottak (6.12. ábra).  
 

 
6.12. ábra 

Az ‘Adriana’ gyümölcse 
(Fotó: Szalay L.) 



A ‘Silver of Rome’ Magyarországon július 10. körül kezd érni. Nagyméretű gyümölcsei kissé 
megnyúlt gömb alakúak, felületük csillogó, sötétbordó színű. Húsa fehér színű, közepesen kemény, 
nyomódásra érzékeny, jó ízű (6.13. ábra). Virágrügyei fagyérzékenyek.  

 

 
6.13. ábra 

A ‘Silver of Rome’ gyümölcse 
(Fotó: Szalay L.) 



A ‘Nyilkitszkij 85’ július közepén érik. Középnagy méretű, félig magvaváló gyümölcsei kissé 
megnyúlt gömb alakúak. Felületük narancssárga alapon 90-100%-ban tetszetős, világos bordó 
fedőszínű (6.14. ábra). Jó ízű, savas karakterű gyümölcsei szilárd húsállományúak. Lisztharmattal 
szemben ellenálló fajta. A Nyikitai Botanikus Kertben nemesítették. 

 
 

 
6.14. ábra 

Az ‘Nyikitszkij 85’ gyümölcse 
(Fotó: Szalay L.) 



A ‘Big Top’ július végén érő fajta. Gyümölcsei nagyméretűek, kissé megnyúlt gömb alakúak, 
felületük teljes egészében sötétbordó fedőszínnel borított, fényes (6.15. ábra). Húsa éretten is kemény, 
jól bírja a gépi áruvá készítést és a szállítást. Alacsony savtartalmú, harmonikus ízű. F. Zaiger 
nemesítette Kaliforniában. 1993 óta termesztik.  

 
 

 
 

6.15. ábra 
A ‘Big Top’ gyümölcse 

(Fotó: Szalay L.) 



A ‘Sweet Red’ augusztus legvégén, szeptember elején érik. Gyümölcsei nagyméretűek, gömb 
alakúak, teljes egészében világos bordó fedőszínnel borítottak, nagyon tetszetősek (6.16. ábra). 
Kemény húsú, jól szállítható, jó ízű. Fagytűrése közepes.  

 
 

 
6.16. ábra 

A ‘Sweet Red’ gyümölcse 
(Fotó: Szalay L.) 



A ‘Rubinovüj’ augusztus végén, szeptember első napjaiban érik. Gyümölcsei közepes méretűek, jó 
ízűek, gömb alakúak, narancssárga alapszínen 90%-ban sötétbordó fedőszínnel borítottak (6.17. ábra). 
A fajta a lisztharmattal szemben ellenálló. A Nyikitai Botanikus Kertben nemesítették. 

 
 

 
6.17. ábra 

A ‘Rubinovüj’ gyümölcse 
(Fotó: Szalay L.) 

 



6.6.5 Ellenőrző kérdések:  
50. Hol található az őszibarack elsődleges géncentruma?  
51. Itália területére mikor jutott el az őszibarack?  
52. A mai Spanyolország területén milyen őszibarackfajták terjedtek el Amerika felfedezése előtt? 
53. Melyek a tipikusan francia őszibarackfajták?  
54. Milyen szerepet játszottak az őszibarack nemesítésben az Észak-Amerika területén élő 

nemesítők?  
55. Említsen példákat a mutációval létrejött őszibarackfajtákra! 
56. Mik az őszibarack nemesítők fő célkitűzései ma? 
57. Ismertesse a magyar őszibarack nemesítés legfontosabb eredményeit! 
58. Mik az őszibarack dominánsan öröklődő legfontosabb gyümölcstulajdonságai? 
59. Milyen genetikai források használhatók fel az őszibarack nemesítésben a fajták ellenálló 

képességének javítására? 
60. Ismertesse az őszibarackfajták gyakorlati szempontok szerinti csoportosítását!  
61. Magyarországon a molyhos, asztali, sárga húsú őszibarack árufajták választékát milyen új 

fajtákkal lehet bővíteni az ültetvényekben? 
62. Magyarországon a molyhos, asztali, fehér húsú őszibarack árufajták választékát milyen új 

fajtákkal lehet bővíteni az ültetvényekben? 
63. Magyarországon a nektarin árufajták választékát milyen új fajtákkal lehet bővíteni az 

ültetvényekben? 
64. Ismertesse a „Rich Lady‟ őszibarackfajta legfontosabb gyümölcstulajdonságait! 
65. Ismertesse a „Red Rubin‟ őszibarackfajta legfontosabb gyümölcstulajdonságait! 
66. Ismertesse a „Silver of Rome‟ fajta legfontosabb gyümölcstulajdonságait! 
67. Ismertesse a „Sweet Red‟ fajta legfontosabb gyümölcstulajdonságait! 
68. Magyarországon a különleges őszibarackfajták választékát milyen új fajtákkal lehet bővíteni az 

ültetvényekben? 
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7. A bogyósgyümölcsűek fajtainnovációjának helyzete, fajtahasználatának jellemzői I. (szamóca, 
málna, szeder) 
Szerző: Kovács Szilvia 
 
7.1. Szamóca 
7.1.1. A nemesítés története, a főbb nemesítői műhelyek 
 Az európai szamócanemesítés a XIX. században kezdődött Angliában. E század angol 
nemesítőinek nevéhez fűződik a keresztezéses nemesítés alapelveinek kidolgozása, valamint olyan 
fajták előállítása, melyeket már nemcsak Angliában, hanem Hollandiában és Németországban is 
termesztettek. A XIX. század második felétől már Európa több országában foglalkoztak 
szamócanemesítéssel. A holland „Ananas‟ volt az első képviselője annak a nemesítői törekvésnek, mely 
a nagy gyümölcsű fajták előállítását tűzte ki célul.  A XX. század közepén nemesítői program indult 
Franciaországban („Princesse Royale‟), Skóciában („Auchincruive Climax‟), Angliában („Cambridge‟), 
Németországban (Senga-sorozat) és Hollandiában („Gorella‟). A XX. század végén a nagy múltú 
nemesítői műhelyeken túl sikeres munkát folytatnak még Spanyolországban és Olaszországban is. Az 
európai nemesítői központokban elsősorban kiváló gyümölcsminőségű, jó betegségellenállóságú, jó 
adaptációs képességű, rövidnappalos fajták előállítására törekednek.   

A szamócanemesítés a XIX. század első felében az USA-ban is elkezdődött. Elsőként az 
Európából bekerült fajták és az amerikai vad fajok között végeztek keresztezéseket.  Ma a legfontosabb 
nemesítői központok Kaliforniában (állami és magán nemesítő cégek), valamint az USDA-ARS program 
központjaiban Marylandban (Beltsville) és Oregonban (Cornvallis) működnek. A kaliforniai központ célja 
a jó adaptációs képességű, nagy gyümölcsű, nagy termőképességű napszak-közömbös fajták 
előállítása. Marylandban Phytophthora fragariae kórokozóval szemben ellenálló fajtákat nemesítenek, 
míg Oregonban kiválóan szállítható friss piaci és feldolgozóipari fajták előállítására törekednek. Az USA 
számos államában folyik még sikeres nemesítői munka.  

Jelentősebb nemesítői központok találhatók még Kanadában, ahol a nagyméretű, kemény 
húsállományú, fényes gyümölcsű, Phytophtora-val szemben ellenálló fajtákat, valamint ipari 
feldolgozásra kiválóan alkalmas, kedvező beltartalmi összetevőjű fajtákat nemesítenek. Japánban a 
nagy gyümölcsű desszert fajták előállítására törekednek.  
 
7.1.2. Nemesítői célkitűzések, módszerek 
A szamócanemesítés főbb célkitűzései: 

• gyümölcsminőség javításánál figyelembe vett paraméterek: gyümölcs alakja, héj és hús színe, 
gyümölcshéj fénye, húskeménység (szállíthatóság), beltartalmi értékek a felhasználás 
függvényében (sav-, cukor- és C-vitamin tartalom), kocsány hossza, csumázhatóság, 

• adaptációs képesség növelése: hidegigény, fagytűrés (téli- és tavaszi fagyok), hő- és 
szárazságtűrés, talaj magasabb sótartalmának, mésztartalmának tolerálása, 

• érzékenység a nappalhosszúság változására,  
• korai virágzási és szüreti idő (virágzási és szüreti idő egymással korrelál),  
• gépi betakarításra való alkalmasság: koncentrált érés, kemény húsállomány, 
• termőképesség növelése (pl. nagyobb gyümölcsméret, több virágzat, virágzatonként kevesebb 

virágszám),  
• ellenállóképesség kórokozókkal, kártevőkkel szemben (Phytophtora fragariae, Phytophtora 

cactorum, Verticillium dahlia, Verticillium albo-atrum; Botrytis cinerea; diplokarponos, 
mikoszferellás levélfoltosság, szamócalisztharmat; vírusos betegségek; levéltetvek, atkák…) 

A szamócafajták előállításában alkalmazott nemesítői módszerek: 
• keresztezéses nemesítés (az új fajták előállításának legelterjedtebb formája), 
• klónszelekció (fajtafenntartás), 
• honosítás (napjaink szamócatermesztését meghatározza, a fajtaválaszték bővítése hasonló 

klimatikus adottságú területről).  



 
7.1.3. A nemesítés genetikai forrásai 

A szamócafajok közül először az erdei szamócát (Fragaria vesca L.) fajt vonták termesztésbe. 
A XVI. században már számos változatát ismerték, mely változatok a virágok színében és 
nagyságában, a levelek alakjában, az indásodás mértékében és a terméshozás időpontjában 
különböztek egymástól.  A mosusz szamócát (Fragaria moschata Duch.) a XVIII. század vége felé 
kezdték termeszteni. A kiváló ízű, sajátos zamatú, de kis termésmennyiséget produkáló fajták a 
termesztésben széles körben nem terjedtek el.  

A XVII. században került be Európába Észak-Amerikából a virginiai szamóca (Fragaria 
virginiana Duch.) és a chilei szamóca (Fragaria chiloënsis Duch.). A nagy, ízletes és szép színű 
gyümölcsöket termő virginiai szamóca gyorsan ismertté vált. Az Amerikából behozott chilei szamóca 
egyedek azonban csak ott produkáltak kielégítő termést, ahol együtt termesztették a Fragaria virginiana 
és a Fragaria moschata fajokkal. Az egymás mellett termesztett, egymást kölcsönösen termékenyítő 
Fragaria virginiana és Fragaria chiloënsis fajok keresztezéséből keletkezett a ma termesztett szamóca 
őse, a Fragaria x ananassa Duch. Míg a világon gyakorlatilag csak a Fragaria x ananassa-hoz 
tartozó, addig Chile-ben a Fragaria chiloensis-ből származó fajták előállításán fáradoznak.  

Napjaink nemesítői céljainak eléréséhez az utóbbi évtizedekben számos vad faj vizsgálatát, 
nemesítői munkába való bevonását kezdték meg. A vizsgálatok szerint a gyümölcsminőség javítására 
jól használható a Fragaria chiloënsis és a Fragaria virginiana. A Fragaria vesca jól tolerálja a nyári 
hőséget és a szárazságot, mely párosul kiváló aromával és betegségellenállósággal 
(szamócalisztharmat, Verticillium, Phytophtora cactorum). A rezisztencianemesítésben jól használható 
még a Fragaria nilgerrensis Schlect., Fragaria iinumae, Fragaria moschata és a Fragaria pentaphylla 
Losinsk. A Fragaria iinumae Makino, Fragaria vesca és a Fragaria nipponica Makino kitűnő fagytűrő 
képességgel rendelkezik, a Fragaria viridis pedig jól tolerálja meszes talajokat. 

A szamócafajok között diploid, tetraploid, hexaploid és oktoploid fajok fordulnak elő.   
 

7.1.4. Világ és hazánk jellemző fajtahasználata 
 A szamócafajták két fő csoportját különböztetjük meg a napszak-közömbös (folytontermő) és a 
rövidnappalos (egyszertermő) fajtákat. A két csoport között sokféle átmenet van.  

A kis hidegigényű, napszak-közömbös fajták folyamatosan, egész évben képeznek virágot, 
amennyiben az éjszakai hőmérséklet nem haladja meg a 15,5 °C-ot. A napszak-közömbös fajták 
termesztése a mediterrán térségben jelentős, így Kaliforniában, Floridában, Ausztráliában, 
Olaszországban, Spanyolországban, Törökországban, Mexikóban stb. A termesztésben a „Camarosa‟ 
és a „Ventana‟ a meghatározó fajta.  E fajtáknál a szüreti idő hosszú, 4-5-6 hónapos.  

Az egyszertermő rövidnappalos fajták a hideg telű országokban termeszthetők biztonságosan. 
Rügydifferenciálódásukhoz 12-14 óránál rövidebb megvilágítottságra és 15 °C alatti hőmérsékletre van 
szükség. A téli nyugalmi időszak után áprilisban virágoznak és május végén-júniusban érlelnek termést. 
Egy-egy fajta szüreti időszaka 3-4 hét hosszúságú.  Világszerte elterjedt fajták a „Honeoye‟, „Earliglow‟ 
és az „Elsanta‟.  

Hazánk fajtahasználata folyamatosan változik. A nyolcvanas években a „Gorella‟, „Cambridge 
Rival‟ és „Korona‟ fajták szerepe volt meghatározó. A kilencvenes évek közepén a „Gorella‟ 
termesztésben betöltött aránya visszaesett és Nyugat-Európa államaihoz hasonlóan hazánkban is az 
„Elsanta‟ vált a legjelentősebb szamócafajtává. Napjaink ültetvényeiben sorra jelennek meg a külföldi 
fajták, mint a „Honeoye‟, „Alba‟, „Sonata‟ és a „Clery‟. A napszak-közömbös fajták termesztésére voltak 
hazai próbálkozások, de a fajták nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, hozamuk elmaradt az 
egyszertermő rövidnappalos fajták mögött. A gazdag hazai fajtaválaszték lehetőséget nyújt a piaci 
igényeknek, az értékesítési céloknak megfelelő fajták kiválasztására.  

 
7.1.5. A fajtaválasztás szempontjai 



A szamóca fajtaválasztásánál a felhasználási cél és az alkalmazott termesztéstechnológia a 
meghatározó. Friss fogyasztásnál a fogyasztók részéről a küllemi jellemzők a meghatározók, így a 
szabályos kúpos gyümölcsalak, az egyöntetű, nagy gyümölcsméret, a fénylő téglavörös, vagy világos 
piros héjszín és a keményebb húskonzisztencia. Ipari feldolgozásra, azon belül is mélyhűtésre azokat a 
fajtákat használják, melyek könnyen csumázhatók, kiegyenlített méretűek és alakúak, intenzív fénylő 
piros színűek, kemény húsállományúak. Fontos, hogy színüket és húsállományukat a kiolvasztást 
követően minél jobban megőrizzék. Dzsem-, szörpkészítésre, joghurt- és fagylaltalapanyagnak íz, illat, 
zamat- és színanyagokban gazdag fajtákat válasszunk.  

A termesztő szempontjából fontos szerepe van a koraiságnak (különösen hajtatott kultúrákban), 
a nagy termőképességnek, valamint a kártevőkkel (pl. szamócaatka) és betegségekkel (pl. 
levélbetegségek, Botrytis cinerea) szembeni ellenálló képességnek. Eltérő fajtahasználat jellemzi az 
egyéves intenzív termesztéstechnológiájú ültetvényeket (víz- és tápanyagigényes, nagy terméshozamú, 
attraktív gyümölcsű fajták, melyek gyökérzete Phytophtora-ra többnyire érzékeny), vagy a többéves 
termesztéstechnológiájú ültetvényeket (Phytophtora-ra kevésbé érzékeny gyökérzet, jó ökológiai 
adaptációs képesség). 
 
7.1.6. Ültetvényekbe ajánlható fajták 

A szamóca fajtaszerkezet folyamatosan változik. A régi, jól bevált fajták mellett évről évre új 
fajták jelennek meg, melyek igazodnak a megváltozott fogyasztói és feldolgozói igényekhez. A kiváló 
áruértékű új fajták ma már egyre jobb adaptációs képességgel és betegségekkel szembeni 
ellenállóképességgel rendelkeznek. Hazánkban a rövidnappalos, egyszertermő fajták termesztésének 
van jogosultsága, a folytontermő fajták csak választékbővítő fajtaként, leginkább házikerti termesztésre 
jöhetnek szóba.A jelenleg termesztésben lévő szamócafajták jól öntermékenyülnek. Virágzás kezdetén 
kihelyezett méhcsaládok növelik a terméshozamot és a gyümölcsnagyságot. 

 
Egyszertermő, nagy gyümölcsű házikerti és üzemi termesztésre javasolható szamócafajták 
 

 
7.1. ábra: Anita (Fotó: http://www.palesitsfaiskola.hu/main/pic_big.php?id=298) 
 
Anita 
Olaszországból származó oltalmazott fajta, melyet elsősorban korai termesztésre, frisspiaci 
értékesítésre ajánlanak. Gyümölcsei nagyméretűek, ízletesek, kiemelkedő hússzilárdságúak (7.1. ábra). 
Nagyon bőtermő. A Xantomonas-szal szemben ellenálló. A fajta hazai termesztéséről eddig kevés hazai 
tapasztalat áll rendelkezésre. 

 
 



 
7.2. ábra: Asia (Fotó: http://www.pob-obstbauberatung.de/content/erdbeeren) 
 
Asia  
Olasz fajta, mely korai szabadföldi termesztésre, hajtatásra, friss piaci értékesítésre ajánlott. 
Nagyméretű, egyöntetű, mutatós gyümölcsöket terem, melyek kúp alakúak, fénylő piros színűek, 
kiemelkedő hússzilárdságúak és jó ízűek (7.2. ábra). Nagy terméshozamra képes. Erős növekedésű. A 
hazai termesztési tapasztalatok alapján ígéretesnek tűnik.  
 

 
7.3. ábra: Madeleine (Fotó: http://www.fragaria.hr/Proizvodi-madeleine-3-15-52.aspx#) 
 
Madeline 
Korai érésű oltalmazott olasz fajta, az „Elsanta‟ előtt 6 nappal érik. Nagyméretű, nyújtott kúp alakú, 
kiváló ízű gyümölcsöket terem (7.3. ábra). Koncentrált érési idejű. Erős növekedésű, betegségekkel 
szemben ellenálló, a talajra kevésbé igényes.  
 
 



 
7.4. ábra: Roxana (Fotó: Kovács Szilvia) 
 
Roxana 
Olasz oltalmazott fajta, mely szabadföldi termesztésre, hajtatásra ajánlott. Az „Elsanta‟ leváltására 
javasolják. Nagyméretű, mutatós, világospiros színű gyümölcsöket terem (7.4. ábra). Erőteljes 
növekedésű, nagyon bőtermő. A gombabetegségekkel szemben kiemelkedően ellenálló. 

 
 

 
7.5. ábra: Saint Pierre  
(Fotó: http://www.haeberli-beeren.ch/sortiment/produkte-a-z/haeberli-listenansicht/haeberli-
detailansicht/?tx_digitaldelightproduct_pi3[id]=14&tx_digitaldelightproduct_pi1[catid]=84&cHas
h=577faf545758ed6d623cbe137944991b) 

 
Saint Pierre 
Középkései-kései angol fajta, mely kiválóan tárolható és szállítható. Dekoratív megjelenésű, 
középnagy-nagy méretű, harmonikus ízű, igen kemény húsállományú gyümölcsöket terem (7.5. ábra). A 
levélbetegségekkel szemben jó ellenállóságot mutat, de Phytophtora-ra fogékony. 
 



 
 

7.6. ábra: Adria (Fotó: http://www.palesitsfaiskola.hu/main/pic_big.php?id=352) 
 

Adria 
Olasz fajtaújdonság. Kései szabadföldi fajta, mely termesztéséről még kevés hazai termesztési 
tapasztalat áll rendelkezésre. Termései nagyméretűek, kerekded alakúak, fényes világospiros színűek 
(7.6. ábra). Bőtermő. Levél- és gyökérbetegségekkel szemben ellenálló. 
 

 
7.7. ábra: Hobottrece   
(Fotó: http://www.haeberli-beeren.ch/sortiment/produkte-a-z/haeberli-listenansicht/haeberli-
detailansicht/?tx_digitaldelightproduct_pi3[id]=11&tx_digitaldelightproduct_pi1[catid]=84&cHas
h=e60ecf04b04377e6f055a83cd9027143) 
 
Hobottrece (Simida) 
Új oltalmazott svájci szamócafajta. Kései érésű (8-10 nappal az „Elsanta‟ után kezd érni), hosszú 
szedési idejű, így kiválóan alkalmas a friss piaci szezon meghosszabbítására. Dekoratív, középnagy, 
nagyméretű gyümölcsei igen jó ízűek (7.7. ábra). Bokra laza felépítésű. Levél- és gyökérbetegségekre 
nem hajlamos, kötöttebb talajú termőterületekre is telepíthető.  
 
Folytontermő szamócafajták 
 



 
7.8. ábra: Mara de Bois (Fotó: http://www.palesitsfaiskola.hu/main/pic_big.php?id=80) 
 
Mara de Bois 
Folytontermő francia fajta. Nálunk két terméshozási ciklus különíthető el. Az első érési ideje korai, a 
második július közepén kezdődik. Gyümölcsei középnagyok, lapított kúp alakúak, kemények, nagyon jó 
ízűek (7.8. ábra). Közepes termőképességű. A meszes talajra telepítése nem ajánlott. Hazánkban 
államilag elismert. 
 
7.2. Málna, szeder, szedermálna 
7.2.1. A nemesítés története, a főbb nemesítői műhelyek  

A málna termesztéséről az első hiteles adat a XVI. századi Angliából származik. A XVII. és a 
XVIII. század kertészeti írói (Parkinson, 1629; Lippai, 1664; Langley, 1757) 3-4 változatot sorolnak fel, s 
a XIX. század első felében Angliában már 23 fajtát különítettek el. 

Az európai málnafajták a XVIII. században kerültek Észak-Amerikába és a XIX. század végén 
megkezdődtek az első jelentős málnanemesítési programok (Philadelphia, Pennsylvania). E programok 
legismertebb fajtája a „Lloyd George‟, mely 1970-ig a legnagyobb arányban termesztett málnafajta volt 
Európában és Észak-Amerikában. Nemesítési partnerként is gyakorta használták, belőle származik 
például a közel fél évszázados termesztési múltra visszatekintő „Willamette‟.  

Ma a világ közel 20 országában, mintegy 30 nemesítői műhelyben folyik új málnafajták 
előállítása. A nemesítéssel foglalkozó cégek száma csak kismértékben változott az utóbbi évtizedben. A 
nemesítői műhelyekben főként piros gyümölcsű nyári és kétszertermő fajtákat állítanak elő.   

Európa csaknem minden országában folytatnak málnanemesítést. A legjelentősebb, legrégebb 
óta működő nemesítői műhely Angliában található (pl. Malling-sorozat, „Octavia‟, „Autumn Bliss‟). Skócia 
(Invergrowie) a Glen-sorozattal vált ismertté. Eredményes nemesítés folyik Svájcban, 
Lengyelországban, Németországban, Szerbiában és nem utolsó sorban Magyarországon.   

Az amerikai kontinensen az USA-ban, Kanadában és Mexikóban folyik nemesítés. Sikeres az 
oregoni (USDA-ARS; Convallis) program, eredménye a világszerte ismert „Willamette‟ és „Canby‟, 
napjaink ipari fajtája a „Meeker‟, a fitoftórával szemben ellenálló „Cascade Delight‟, vagy a kétszertermő 
„Summit‟. New York-ban és a marylandi egyetemen a kétszertermő málnafajták előállítását tűzték ki 
célul, a minnesotai egyetemen a fitoftórás betegséggel szemben ellenálló fajták nemesítése a cél. 
Magán kaliforniai nemesítői cégek nyár végi-őszi termesztésre koncentrált fajták előállítására 
törekednek.  

 A szeder nemesítése Európában kezdődött. A XVII. században angol kertészek kezdték el 
elsőként a honos Rubus laciniatus Will.-t domesztikálni. E munka eredménye az örökzöld „Evergreen‟, 
melyet telepesek vittek a XIX. század közepén Oregonba.  

Az első jelentős szedernemesítési program az USA-ban a XX. század elején indult. A hangsúlyt 
az alacsony hidegigényű, melegebb klimatikus viszonyokra alkalmas fajták előállítására helyezték. A 
mai napig fontos szerepet tölt be a nemesítésben az 1928-ban kezdődött USDA-ARS program, melybe 



az amerikai nemesítő központok (New York, Georgia, Oregon) mellett egy angol intézményt is 
bevontak. E program keretében számos kiváló áruértékű, félig merev szárú, tüskementes szederfajta 
keletkezett (pl. „Thornfree‟ „Hull Thornless‟, „Chester Thornless‟). Az USA-ban az Arkansas-i egyetemen, 
valamint a Driscoll‟s Strawberry Associates (Watsonville) magán nemesítő cégnél folytatnak még 
szedernemesítést.  

Szedernemesítői program fut még Brazíliában, Skóciában, Angliában, Szerbiában, 
Lengyelországban, valamint Svédországban. A világon egyébként 30 és 40 közé tehető az aktív 
szedernemesítő programok száma, melyekből mindössze 15 eredményes. 

A málna és a szeder keresztezése révén előállított hibridfajták új gyümölcsfajt alkotnak 
(szedermálna), amelyek nagyon változatosan ötvözik a szülők tulajdonságait. A szedermálnát külön 
termesztett gyümölcsfajként tartják számon.  

Az első szedermálna hibrid a „Logan‟, mely az USA-ba spontán keletkezett az 1800-as évek 
végén. A világon mintegy 700 ha-on termesztik, az USA-ban (Kaliforniában és Oregonban), Új-
Zélandon és újabban Chilében.   

Új-Zélandon az USDA-ARS programmal, valamint a skót nemesítői központtal együttműködve 
olyan „Boysen‟-típusok előállításán dolgoznak, melyek nagy gyümölcsűek, friss piaci értékesítésre 
alkalmasak, a betegségekre kevésbé fogékonyak, jobb az ökológiai adaptációs képességük (téltűrés, 
nyári hőség és alacsonyabb páratartalom tolerálása), valamint tüskementes, kompakt hajtásrendszerrel 
rendelkeznek. Fajták előállításával foglalkoznak még Skóciában és Magyarországon is.  

 
7.2.2. Nemesítői célkitűzések, módszerek 
A málnanemesítés főbb célkitűzései:   

• nagy termőképesség, 
• érési időszak bővítése: sarjontermő málnáknál korai érés, egyszertermő málnáknál késői érés, 
• kiváló gyümölcsminőség: íz, gyümölcsnagyság, gyümölcshéj színe és fénye, (ma a világospiros 

fényes héjszínű fajták keresettek), magas szárazanyag- és savtartalom, 
• kemény húsállomány (főként a szállíthatóság érdekében), 
• hatékony betakarítás: jól elkülönülő gyümölcsök, a gyümölcsök könnyű leválaszthatósága a 

vacokkúpról, 
• alkalmasság gépi betakarításra: könnyű lerázhatóság, koncentrált érés, kemény húsállomány,  
• hajtatásra alkalmas fajták (felfutóban, a fajtákat eddig szabadföldi termesztésre nemesítették), 
• jó adaptációs képesség a különböző termőhelyekhez, 
• ellenállóképesség betegségekkel és kártevőkkel szemben: 

málna bokros bokros törpülése (Raspberry Bushy Dwarf Virus -RBDV) 
fitoftórás gyökérpusztulás (Phytophtora fragariae var. rubi)  
vesszőket károsító gombás betegségek (Elsinoë veneta, Botrytis cinerea, a Didymella 
applanata).  

 
A szedernemesítés főbb célkitűzései:  

• tüskementes hajtásrendszer,  
• felhasználási célnak megfelelő gyümölcsminőség: 

nagyobb méret (min. 7-8 g);  
édeskés, harmonikus íz; magasabb színanyag-tartalom (~15%);  
kemény húsállomány, magasabb szárazanyag-tartalom, tárolhatóság, jó szállíthatóság,  

• érési idő (korábbi-későbbi), 
• sarjontermő fajták, 
• gépi betakarításra való alkalmasság, 
• adaptációs képesség javítása (termőhelytől függően nagyobb és alacsonyabb hidegigényű 

fajták),  
• rugalmas, kevésbé törékeny hajtásrendszer, 



• betegségellenállóság (RBDV, Cercosporella rubi, Peronospora sparsa), 
új génforrások felkutatása.  

 
Málna és a szederfajták előállításában alkalmazott nemesítői módszerek: 

• tájszelekció: régi fajtákat (pl. „Lloyd George‟, „Nagymarosi‟) így állították elő, 
• keresztezéses nemesítés: napjaink meghatározó nemesítői módszere,  
• mutáció: kisebb jelentőségű (pl. „Jumbo‟ a „Black Satin‟ mutációja), 
• honosítás: napjaink málna- és szedertermesztését jellemzi (honosítói kísérletek indokoltak!),  
• molekuláris genetika: kis jelentőségű  

   transzgénikus RBDV rezisztens: „Meeker‟ málna, 
   partenokarp: „Ruby‟ málna, 
   hidegtűrő: „Marion‟ szeder.  

 
7.2.3. A nemesítés genetikai forrásai 

A termesztésben jelentős szerepet játszó málnafajták a mérsékelt égövön honos Rubus idaeus 
L. és a Rubus strigosus L. fajokból származnak. Skandináviában a Rubus arcticus L. málnafajt 
domesztikálták. Gyümölcstermesztési szempontból szerepet játszó fajok többsége diploid (2n = 14), de 
néhány triploid és tertaploid is található köztük.  

Az Észak-Amerikában honos, kétszertermő fekete málnát (Rubus occidentalis L.) az USA-ban a 
XIX. században vonták termesztésbe és a főbb nemesítői központok a mai napig itt találhatók. A fekete 
málnának bár számos fajtája ismert, napjaink málnatermesztésben betöltött szerepe kicsi. Az utóbbi 
években kedvező beltartalmi értékei miatt azonban ismét a nemesítői programok fontos szereplőjévé 
vált. Használják piros málnák keresztezési partnereként is, hiszen jól örökíti például a magas 
hőmérséklet tolerálását, szárazságtűrést, levéltetű rezisztenciát, késői gyümölcsérést és a sarjakon 
történő terméshozást. Az USA mellett Új-Zéland fekete málna nemesítése érdemel még említést.  

A R. occidentalis és a R. strigosus keresztezéséből származó hibrid a bíbor málna (R. 
neglectus Peck.). Nagyméretű, lédús terméseit a vesszőkön hozza, gyümölcseit friss fogyasztásra és 
légyártásra használják.  

A málnanemesítés során elterjedten használnak vad fajokat a gyümölcsminőség, ökológiai 
tűrőképesség, ellenállóképesség javítása érdekében. Leggyakrabban használt keresztezési partnerek a 
Skandináviában honos Rubus chamaemorus L., az Ázsiában honos R. coreanus Miq., Rubus parvifolius 
L., Rubus niveus Thunb. és a Rubus phoenicolasius Maxim. A kétszertermő málnafajták előállításához 
a Rubus arcticus L. mellett a Rubus niveus Thunb., Rubus odoratus L. és a Rubus spectabilis Pursh. 
fajokat használják a nemesítők.  

A szeder kisebb jelentőségű gyümölcsfajunk, ezért a nemesítői műhelyek és a programok 
száma messze elmarad a málnáétól. Szederfajtáink nemesítése során többféle fajt használtak fel, így a 
fajták betegségellenállósága sokkal jobb, mint a málnáké. A mai fajták az főként az amerikai vad 
szedrek Ursini (oktaploid) szekcióiból és diploid málnák keresztezéséből származnak. A fajták 
nemesítése során további keresztezési partnerek, génforrások kerülnek ki a Rubus alnemzetség Ursini 
szekcióján túl az Allegheniensis, Arguti és a Rubus szekciókból. Új genetikai alapokon nyugvó fajta a 
„Chesapeake‟ (Rubus cuneifolius). A „Prime-Jan‟, „Prime-Jim‟ sarjontermő szederfajták megjelenésével 
a hideg telű területeken is lehetővé vált a szeder termesztése. 

Gyümölcsminőség javításához a Rubus ursinis Cham. et Schlecht, Rubus nubigenus Kunth, 
Rubus glaucus Benth. és a Rubus x thyrsiger Banning & Focke fajokat használják. Jó fagytűrő 
képességű a Rubus argutus Link, Rubus caesius L., Rubus canadensis L. és a Rubus strigosus Michx. 
Betegségellenállóság fokozásánál a Rubus laciniatus Willd., Rubus armeniacus Focke és a Rubus 
occidentalis használatos. Sarjakon való terméshozásért a Rubus caesius L., Rubus idaeus L. és a 
Rubus strigosus Michx felel. 

 
7.2.4. Világ és hazánk jellemző fajtahasználata 



A termesztésben lévő málnafajtákat piros gyümölcsű (Rubus idaeus típusok), fekete 
gyümölcsű (Rubus occidentalis alakkör) és bíbormálnák (Rubus neglectus) fajtakörébe tartozhatnak. A 
málnafajtákat gyakorlati szempontból a következőképpen csoportosítják: nyári málnák, kétszertermő 
málnák, fekete málnák.  

A termesztők számára a nyári és a kétszertermő málnafajtákból világszerte nagyon bőséges a 
fajtaválaszték. Bár folyamatosan új és új fajták kerülnek piacra, nehezen lehet leváltani a jól bevált 
fajtákat. A feldolgozóipar a mai napig kedveli és keresi a „Meeker‟ és a „Willamette‟ gyümölcseit. A 
„Heritage‟ még mindig a vezető szerepet tölt be a kétszertermő málnák között. Hideg telű vidékeken a 
mai napig bevált fajta a „Boyne‟ és a „Newburg‟. A fekete málnafajták közül meghatározó a friss piaci és 
feldolgozóipari felhasználásra egyaránt alkalmas „Munger‟ és „Jewel‟.  

Az újabb nyári málnafajták közül napjainkban világszerte nagyon népszerű a „Tulameen‟, 
melyet egyaránt termesztenek szabadföldön és hajtatásban is. Gyakran választják mellé az 
ültetvényekbe a ‟Glen Ample‟ fajtát. A „Glen Lyon‟ a hajtatásos termesztés meghatározó fajtája lehet. A 
„Tulameen‟ és a már jól ismert kanadai „Chilliwack‟ mellett ígéretes új friss piaci fajta a szintén kanadai 
„Malahat‟ és a ‟Qualicum‟. A sarjontermő málnák közül legkiválóbb áruértékű és termőképességű a 
kaliforniai „Isabel‟. A kaliforniai „Caroline‟ és a skót „Nova‟ eltérő klimatikus adottságú területen is jól 
szerepelt. A nyári és a kétszertermő málnák nyár végi-őszi érési ideje közti szünetet jól kitölti a lengyel 
„Polka‟ és „Polana‟. A legújabb fajták közül kanadai „Cowichan‟, az amerikai „Cascade Delight‟ és az 
angol „Octavia‟ emelkedik ki az elmúlt néhány év termesztési tapasztalata alapján.  

Magyarországon a málna fajtahasználata folyamatosan változik. A legrégebben 
termesztésben lévő fajták (pl. „Malling Exploit‟, „Willamette‟, „Fertődi zamatos‟) mellett hazai nemesítésű 
és külföldi fajták jelentek meg. A nyolcvanas évek végétől telepítették hazai ültetvényeinkben a 
kétszertermő külföldi fajtákat, melyek közül legjobban az „Autumn Bliss‟ vált be. 

A hazai és külföldi faiskolák, termesztők által behozott számos ígéretesnek tűnő fajtáról derült ki 
időközben, hogy a hazai klimatikus és termesztési viszonyokat rosszul tolerálják. A piaci viszonyok 
azonban arra kényszerítik a termesztőket, hogy a piacon maradás (piacra jutás) érdekében új fajtákat 
próbáljanak ki. A nyári málnákból hazai ökológiai viszonyokra nemesített új, versenyképes fajtákkal 
rendelkezünk (pl. „Fertődi Vénusz‟, „Fertődi kármin‟). A piaci réseket kitöltő (pl. nyári és kétszertermő 
málnák nyár végi-őszi érési ideje közti piaci rés lefedése) fajtaként szóba jöhet az új fajtajelölt, a „Julcsi‟, 
de a fajtaszortiment bővítése érdekében szükség van további fajták honosítására. 

A szeder- és szedermálna fajtákat növekedési sajátosságaik alapján csoportosítják: 
merevszárú fajták:  

tükés hajtásrendszerű („Brazos‟, „Tupy‟, „Cherokee‟); 
sarjon termő málnák: „Prime-Jan‟, „Prime Jim‟);  

tüskementes („Navaho‟, „Arapaho‟) 
félig merevszárú fajták: „Chester Thornless‟, „Thornfree‟, „Loch Ness‟,  
„Cacanska bestrna‟, 
kúszó hajtásrendszerű típusok: „Marion‟, „Silvan‟, „Thornless Evergreen‟,  
A világon a szederfajták közül legelterjedtebbek a félig merevszárú (50%) fajták és közel 

azonos arányban (25-25%) termesztik a merevszárú és a kúszó típusba tartozókat. A félig merevszárú 
fajták közül a „Thornfree‟, „Loch Ness‟ és a „Chester Thornless‟ a meghatározó. A merevszárú 
szederfajták közül a „Brazos‟ és a „Tupy‟ az uralkodó. A kúszó hajtásrendszerű fajták közül 
legnépszerűbb a „Marion‟.  

Szedermálna termesztés az USA-ban, Új-Zélandon és Kínában jelentős. A szedermálna fajták 
közül a „Boysen‟t ültetik a legnagyobb felületen.  

A szeder hazai fajtahasználata a termesztés jelentős visszaesésének köszönhetően lassan 
változik. A késői érésű „Thornfree‟ helyett a korábbi érésű, jó minőségű, nagy termőképességű „Loch 
Ness‟ fajta terjedése figyelhető meg. A szedermálnák termesztése gyakorlatilag a házikertekre 
korlátozódik. 
 



7.2.5. A fajtaválasztás szempontjai 
A málna gyümölcseinek kisebb részét fogyasztják frissen, a termés túlnyomó többségét a hűtő- 

és a konzervipar dolgozza fel, de növekszik az édesipari, tejipari és cukrászati felhasználás is. A fő 
málnaszezonon kívül megnőnek a friss gyümölcs értékesítésének esélyei, ezért egyre nagyobb 
napjainkban az érdeklődés a kiváló minőségű, kemény húsú kétszertermő málnafajták iránt. Málna és 
szeder friss piaci értékesítése esetén a szép küllemű, nagy gyümölcsméretű, fényes gyümölcshéjú, jól 
szállítható és pulton tartható (kemény húsállomány) fajták jöhetnek szóba. Málnánál a piros héjszínű 
fajták kedveltek és keresettek. 

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 
szedermálnák gyümölcseit elsősorban a konzervipar hasznosítja. A hűtőipar a fényes, kemény húsú, 
zamatos, középnagy gyümölcsű málna és a szeder fajtákat keresi, melyek a felengedés után is 
megtartják színüket, alakjukat, állományukat. Konzervipari célra a sötétebb gyümölcsszínű, nagy 
szárazanyag- és színtartalmú, intenzív ízű, illatú fajták alkalmasak.  

A termesztők szempontjából a kiváló gyümölcsminőség mellett fontos a fajták termőképessége 
és termésbiztonsága. A fajták hő és talajigényének ismerete, valamint a kórokozókkal, kártevőkkel 
szembeni ellenálló képesség mértéke nagyban befolyásolja a termesztés sikerességét. 

A málnafajták hajtatására az utóbbi évtizedben külföldön egyre nagyobb igény mutatkozik, de 
hazánkban is ismertek már termesztői próbálkozások. Külföldön sikeresen hajtatják a „Tulameen‟ fajtát, 
míg hazánkban a „Fertődi Vénusz‟ vált be. A világ számos kutatóhelyén vizsgálatokat folytatnak a 
hajtatásra alkalmas fajták kiválasztására, mert mint bebizonyosodott, nem elegendő a mélynyugalmi 
állapot megszűntetéséhez szükséges hideghatás ismerete, hanem ismerni kell a termőrügyek 
kihajtásáért felelős apikális dominancia szerepét is.   
 
7.2.6. Ültetvényekbe ajánlható fajták 

Az elmúlt húsz évben a világon mintegy 150 piros málna és 50 szederfajtát állítottak elő. Az új 
fajták már egyre szélesebb genetikai bázison nyugszanak, így (mint a külföldi tapasztalatok is mutatják) 
jó eredményeket érhetünk el a miénktől eltérő adottságú területekről származó fajtákkal is. Lehetőség 
szerint azonban a miénkhez hasonló klimatikus adottságú külföldi nemesítői műhelyek fajtáit válasszuk, 
és próbáljunk tájékozódni külföldi (és hazai) termesztési tapasztalatokról. A fajták termőhelyi 
alkalmasságát a helyi termesztési tapasztalatok alapján tudjuk majd megítélni. A fajták érési idejét a 
7.9. ábra szemlélteti. 

A termesztett málnafajták és a napjainkban termesztett szederfajták virágai jól 
öntermékenyülők. Jó nektártermelő virágaikat a méhek és a rovarok szívesen látogatják. A megfelelő 
kötődéshez, valamint a fajtára jellemző gyümölcsalak érdekében hektáronként 2–5 méhcsalád 
kihelyezése javasolt. Termesztőberendezésben a kedvezőtlen fényviszonyok miatt fontos a poszméhek 
elhelyezése.   

 



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)             

Rubaca (Niniane)             

Glen Ample             

Malahat 

 
            

Tulameen             

Octavia             

Kétszertermő málna 

Julcsi             

Resa (Lucana)             

Polka              

Polana             

Szeder 

Loch Tay 

 
            

Loch Ness (Nessy)             

Cacanska bestrna             

Navaho             

Chester Thornless 

 
            

Szedermálna 

Tayberry             

Fertődi bőtermő             

  
 
7.9. ábra: Málna, szeder és szedermálna fajták érési ideje 
 
Nyári málnafajták 
 
 
 



 
7.10. ábra: Fertődi Vénusz  (Fotó: Kollányi Gábor)  
 
Fertődi Vénusz (Venus) 
Államilag elismert, oltalmazott magyar málnafajta. A hazai fajtaszortiment egyik legkorábbi érésű fajtája. 
Minden felhasználási célra alkalmas. Házikerti és üzemi termesztésre egyaránt ajánlott. Hajtatásra is 
alkalmas. Nagyméretű, tetszetős gyümölcsei közepes húskeménységűek, harmonikus ízűek (7.10. 
ábra). Gyors érésmenetű, rendkívül bőtermő. Színét és állományát sokáig megőrzi a szedés után is. 
Pulton tarthatósága jó. A termőhelyre és a termesztéstechnológiára igényes, intenzív növényvédelmet 
igényel. A málna leptoszfériás betegségére fogékony. A magas mésztartalmú talajokat nem kedveli.  
 

 
7.11. ábra: Fertődi kármin (Fotó: Kovács Szilvia) 
 
Fertődi kármin (Marla) 
Oltalmazott magyar fajta, mely 2000-ban kapott állami elismerést. Korai érésű, elsősorban frisspiaci 
értékesítésre ajánlott. Gyümölcsei középnagyok v. nagyok, tompakúp alakúak, világospiros színűek, 
kellemes ízűek (7.11. ábra). Nagyon bőtermő. Középerős növekedésű, gyenge–közepes sarjadzó 
képességű. Télálló képessége jó, öntözés nélkül is megbízhatóan terem. Vesszőfoltosságra nem 
fogékony, de a RBDV vírusfertőzésre érzékeny. Géppel is betakarítható. 
 



 
7.12. ábra: Rubaca  
(Fotó: http://www.bundessortenamt.de/internet30/fileadmin/Files/PDF/bsl_himbeere_2006.pdf) 
 
Rubaca (Niniane) 
Oltalmazott német fajta, mely Magyarországon 2002-ben kapott állami elismerést. Középkései érésű, 
közepesen hosszú szüreti idejű fajta. Középnagy, középpiros, jó ízű termései kissé puha 
húsállományúak (7.12. ábra). Bőtermő, könnyen szüretelhető. Középerős növekedésű, közepes 
mennyiségű sarjat képez. Vesszőbetegségekre kevéssé fogékony, ellenáló a Phytophtora fragariae var. 
rubi-ra. 
 

 
7.13. ábra: Glen Ample (Fotó: Kovács Szilvia) 
 
Glen Ample 
Középkései érésű, tüskementes hajtásrendszerű skót fajta. Jól szüretelhető gyümölcsei nagyok, 
gömbölyded alakúak, fénylő piros színűek, kemény húsállományúak, közepes ízűek (7.13. ábra). 
Szüreti ideje hosszú. Erős, hosszú vesszőket nevelő, jó megújuló képességű.  Vesszői kissé 
fagyérzékenyek, vesszőbetegségekre kissé fogékonyak.   



 
7.14. ábra: Malahat (Fotó: Kollányi Gábor) 
 
Malahat 
Középkései, koncentrált érésű kanadai fajta. Középnagy, kissé megnyúlt alakú, kemény húsállományú, 
aromás gyümölcsei jól szüretelhetők (7.14. ábra). Termőképessége közepes. Érése koncentrált, kézzel 
és géppel is betakarítható. Fogékony a vesszőbetegségekre. Középerős növekedésű.  

 
7.15. ábra: Tulameen  
(Fotó: http://www.bundessortenamt.de/internet30/fileadmin/Files/PDF/bsl_himbeere_2006.pdf) 
 
Tulameen 
Kanadai fajta, mely Magyarországon 2002-ben kapott állami elismerést. Szabadföldi termesztés mellett 
külföldön hajtatásra is használják. Nagy-nagyon nagyméretű, kúp alakú gyümölcsei fényes világospiros 
színűek, kemény húsállományúak, harmonikus ízűek (7.15. ábra). Kései, koncentrált érésű, jól 
szüretelhető fajta. Középerős növekedésű, közepes-jó sarjhozamú. Termőképessége közepes. 
Vesszőbetegségekre közepesen fogékony.    
 
 



 
7.16. ábra: Octavia (Fotó: http://www.pob-obstbauberatung.de/content/himbeeren) 
 
Octavia 
Igen kései érésű angol fajta, mely csaknem egy héttel követi a Tulameen fajtát. Gyümölcsei nagyok, 
széles kúp alakúak, kellemes ízűek (7.16. ábra). A nyári és a kétszertermő málnák nyár végi-őszi 
(sarjakon  hozott termések) érési idejének átfedésére alkalmas. Nagy terméshozamú, kissé nehezen 
szüretelhető. Bokra erős növekedésű, jó megújuló képességű.  
Sarjai gyengén tüskézettek. 
 
Kétszertermő málnák 
 

 
7.17. ábra: Julcsi (Fotó: Kollányi Gábor) 
 
Julcsi 
Magyar nemesítésű fajtajelölt. Friss fogyasztásra és feldolgozóipari célra egyaránt megfelel. A 
vesszőkön nagyon korán, június első dekádjában, a sarjakon augusztus közepén kezd érni. Gyümölcsei 
középnagyok-nagyok, kerekded vagy tompa kúp alakúak (7.17. ábra). Színük éretten sötétpiros 
húsállományuk kemény, ízűk kellemes, pulton tarthatóságuk jó. Bőtermő, könnyen szüretelhető. A fajta 
megújuló képessége jó, sarjhozama nagy. Ökológiai alkalmazkodóképessége jó, azonban a 
vesszőfoltosságot okozó kórokozókra (Didymella applanata, Elsinoë veneta) fogékony.  
 



 
7.18. ábra: Resa (Fotó: Márkné Deák Szilvia)  
 
Resa (Lucana) 
Német oltalmazott fajta. A vesszőkön korán, június közepén hozza terméseit. Nyári szüreti ideje hosszú. 
A sarjakon augusztus végé kezdenek érni gyümölcsei, melyek igen jó minőségűek. Nagy, vagy igen 
nagy termései gömbölyded alakúak, fényes piros színűek, közepesen kemény húsállományúak, 
kellemes édes ízűek (7.18. ábra). Erős növekedésű, közepesen sarjadzó. Könnyen szüretelhető, nagy 
terméshozamra képes. Gondos növényvédelmet igénylő fajta (vesszőbetegségekre igen fogékony). A 
termőhely kiválasztásánál ügyelni kell arra, hogy vesszői fagyérzékenyek.  
 
 

 
7.19. ábra: Polka (Fotó: Kovács Szilvia) 
 
Polka 
A hazai termesztés szempontjából szintén egy igen ígéretes, lengyel nemesítésű fajta. Friss piaci 
értékesítésre és feldolgozásra is alkalmas. Érési ideje megegyezik az ‘Autumn Bliss‟ érési idejével. 
Középnagy v. nagy méretű, kúp alakú, fényes, közepesen kemény, aromás gyümölcsei jól szüretelhetők 
(7.19. ábra). Kiváló áruértékű, kiváló beltartalmi értékű fajta. Nagy termőképességű. Középerős–erős, 
felfele törő hajtásrendszerű, sarjhozama közepes. Kevéssé fogékony a fitoftórás gyökérrothadásra és a 
mozaik vírusra. 
 



 
7.20. ábra: Polana  
(Fotó: http://www.bundessortenamt.de/internet30/fileadmin/Files/PDF/bsl_himbeere_2006.pdf) 
 
Polana 
Lengyel fajta, mely a hazai ültetvényekben is jól terem. A fajta a nyári és a kétszertermő málnák nyár 
végi, őszi szürete közti időszak átfedésére alkalmas. Szüreti ideje körülbelül egy héttel később 
kezdődik, mint a Polka fajtáé. Gyümölcsei őszi friss piacra kiválók, de feldolgozásra is megfelelők. A 
sarjakon termései augusztus elejétől november elejéig érnek. Gyümölcsei középnagyok, éretten 
sötétpirosak, közepes húskeménységűek, jó ízűek, jól szüretelhetők (7.20. ábra). Bőtermő, középerős 
növekedésű, bokrának megújuló képessége jó. Sarjai gyengén tüskézettek. Fogékony a didimellás 
vesszőfoltosságra és a fitoftórás gyökérrothadásra. Környezeti alkalmazkodóképessége jó 
 
Szederfajták 
 

 
7.21. ábra: Loch Tay  
(Forrás: http://www.gapphotos.com/imagedetails.asp?imageno=282828) 
 
Loch Tay 
Skót fajta. A „Loch Ness‟ előtt két héttel kezd érni. Középerős növekedésű, félig merevszárú, 
tüskementes szederfajta. Gyümölcsei középnagyok v. nagyok, jó ízűek (7.21. ábra). Bőtermő, szüreti 
ideje 6 hét. A fajtaleírások szerint a betegségekre kevéssé ellenálló fajta.  
 



 
7.22. ábra: Loch Ness (Nessy) (Fotó:Kovács Szilvia) 
 
Loch Ness (Nessy) 
Középkorai érési idejű oltalmazott skót fajta. Magyarországon 2000-ben kapott állami elismerést. 
Középkorai érésű, két-három héttel előzi meg a ‘Thornfree‟ fajtát. Gyümölcse nagy, vagy nagyon nagy, 
elliptikus alakú, fényes, aromás (7.22. ábra). Könnyen szüretelhető, tárolható. Gyümölcsei minden 
felhasználási célra alkalmasak. Középerős–erős növekedésű, félig merevszárú, tüskétlen szederfajta. 
Áttelelő vesszői nem fagyérzékenyek. Bőtermő. Betegségekre közepesen fogékony.  
 

 
7.23. ábra: Cacanska bestrna  
(Fotó: http://www.meiosis.co.uk/fruit/cacanska_bestrna_l.htm) 
 
Cacanska bestrna 
Tüskétlen, félig merevszárú szerb fajta. Közepes érési idejű. Gyümölcsei fényes fekete színűek, 
hengeres formájúak, nagyméretűek, édes, aromás ízűek (7.23. ábra). Minden felhasználási célra 
alkalmas. Jó hússzilárdságú, éretten könnyen szüretelhető. Bőtermő, erős növekedésű. A vesszők 
fagyállósága jó, de tartós -20 ºC alatti hőmérsékleten a vesszői elfagyhatnak. Betegségekkel szembeni 
ellenálló képessége jó. A szeder-rozsdára toleráns.  
 



 
7.24. ábra: Navaho 
(Fotó: http://www.bundessortenamt.de/internet30/fileadmin/Files/PDF/bsl_himbeere_2006.pdf) 
 
Navaho 
Merevszárú, tüskétlen szederfajta, melyet az USA-ban nemesítettek. Szürete augusztus utolsó 
dekádjában kezdődik. Középnagy-nagy, elliptikus, fényes fekete termései kitűnő aromájúak (7.24. ábra). 
optimális termőhelyen kiemelkedő terméshozamra képes. Erős növekedésű hajtásrendszere a téli 
fagyokra közepesen érzékeny. Vesszőbetegségekre kevéssé fogékony. 
 

 
7.25. ábra: Chester Thornless  
(Fotó: http://www.bundessortenamt.de/internet30/fileadmin/Files/PDF/bsl_himbeere_2006.pdf) 
 
Chester Thornless  
A fajta telepítése meleg termőhelyre javasolt, ugyanis a ‘Thornfree‟ fajtához hasonlóan késői és 
elhúzódó érésű, valamint vesszői fagyérzékenyek. Erős növekedésű, félig merevszárú, tüskétlen 
szederfajta, melyet az USA-ban nemesítettek. Gyümölcsei nagyméretűek, fénylő fekete színűek, 
kemények, aromásak (7.25. ábra). Igen bőtermő, könnyen szüretelhető. Vesszőbetegségekre kevéssé 
fogékony. 
 
Szedermálna fajták 
 



 
7.26. ábra: Tayberry  
(Fotó: http://www.bundessortenamt.de/internet30/fileadmin/Files/PDF/bsl_himbeere_2006.pdf) 
 
Tayberry 
Hazánkban 2005-ben kapott állami elismerést e skót szedermálna fajta. Korán, június közepétől érik. 
Erős növekedésű, félig felálló-kúszó, tüskés hajtásrendszerű. Vesszői hidegebb teleinken súlyosan 
károsodhatnak. Gyümölcse nagyon nagy, megnyúlt kúp alakú, sötétpiros színű, savanykás ízű (7.26. 
ábra). Friss fogyasztásra, feldolgozásra egyaránt alkalmas, házikerti termesztésre javasolt. 
 

 
7.27. ábra: Fertődi bőtermő  
(Fotó: 
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Fert%C5%91di_k%C3%A9tszerterm%C5%9
1_m%C3%A1lna.jpg&filetimestamp=20120408161836) 
 
Fertődi bőtermő 
Államilag elismert magyar szedermálna. Korai érésű. Középerős növekedésű, félig felálló v. kúszó, 
tüskés hajtásrendszerű. Kevés sarjat nevel, vesszői hidegebb teleinken elfagyhatnak. Gyümölcse 
közepes méretű, tompakúp alakú, sötét bordó színű (7.27. ábra). Száraz termőhelyen szürete nehéz, 
mert a gyümölcs a vacokkúpról nem válik le. Bőtermő. Fakultatív kétszertermő fajta, késői érésű őszi 
termése nem jelentős. Elsősorban friss fogyasztásra javasolt, de dzsem készítésére is kiváló házikerti 
fajta. 
 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Fert%C5%91di_k%C3%A9tszerterm%C5%91_m%C3%A1lna.jpg&filetimestamp=20120408161836
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Fert%C5%91di_k%C3%A9tszerterm%C5%91_m%C3%A1lna.jpg&filetimestamp=20120408161836


Ellenőrző kérdések: 
1. Hol találhatók napjaink legjelentősebb szamócanemesítő műhelyei? 
2. Ismertesse a szamócanemesítés főbb célkitűzéseit, a nemesítés  módszereit! 
3. Mely fajokat használtak, használnak a szamócafajták előállításához! 
4. Jellemezze a mediterrán térség szamóca fajtahasználatát! 
5. Hogyan változott hazánk szamóca fajtahasználata az elmúlt 30 évben? 
6. Javasoljon szamócafajtákat hazai ültetvénytelepítésekhez! 
7. Hol találhatók napjaink legjelentősebb málnanemesítő műhelyei? 
8. Jellemezze a főbb szedernemesítési központok munkáját! 
9. Ismertesse a málna- és a szedernemesítés főbb célkitűzéseit! 
10. Ismertesse a málna- és szeder nemesítés módszereit! 
11. Mely fajokból származnak a termesztésben szerepet játszó málnafajták? 
12. Ismertesse a szedernemesítés génforrásait! 
13. Milyen tendencia figyelhető meg napjainkban a világ málnafajta-használatában? 
14. Hogyan csoportosíthatók a szederfajták növekedési sajátosságaik szerint? 
15. Mely térségben jelentős a szedermálna-fajták termesztése? 
16. A hazai fajtaszerkezet korszerűsítése érdekében van-e jelentősége a málna- és szederfajták 

honosításának? Indokolja válaszát! 
17. Javasoljon málna- és szederfajtákat hazai ültetvénytelepítésekhez! 
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8. A bogyósgyümölcsűek fajtainnovációjának helyzete, fajtahasználatának jellemzői II. (ribiszke, 
köszméte, fekete bodza) 
 
Szerző: Kovács Szilvia 
 
8.1. Ribiszke 
8.1.1. A nemesítés története 

A fekete ribiszke domesztikációja körülbelül 400 évvel ezelőtt kezdődött. Az első 
feljegyzésekben, melyek a XVII. századi Angliából származnak, melyekben gyógyászati szerepét 
emelték ki. Az 1800-as évek elején 5 fajtát, az 1900-as évek elején pedig már 26 fajtát írtak le. Az új 
fajták száma napjainkban is folyamatosan növekszik.  

Az USA-ba a XVII. századba került a fekete és a piros ribiszke. A lassan fejlődő fekete ribiszke 
termesztését XX. században a Pinus fajokat is kártosító ribiszkerozsda miatt korlátozták. A ‟30-as 
években Kanadában a Ribes ussuriense felhasználásával a ribiszkerozsdával szemben ellenálló 
fajtákat állítottak elő. A ‟60-as évek végén nemesített ellenálló svéd „Titania‟ fajtának köszönhetően 
megváltoztatták a telepítésre vonatkozó korlátozást és elkezdett nőni az érdeklődés a fekete ribiszke 
iránt. 

A piros ribiszkéről az első leírások a XV. századi Németországból származnak. Az első fajták 
a XIX. század elején keletkeztek és a Ribes rubrum-ból származtak. 1920-ra már több mint 30 fajtát 
tartottak számon Angliában. A kezdeti gyors fejlődés a későbbiekben lelassult, végül elmaradt a fekete 
ribiszkééhez képest.  

A fehér ribiszke botanikai szempontból a piros ribiszkékhez sorolható. A fehér ribiszkéről az 
első feljegyzés Hollandiából származik a XVII. század közepéből. A XVIII. és XIX. században 
folyamatosan változott az érdeklődés a fehér és rózsaszín termésű ribiszkék iránt.  

Napjainkban termesztett fehér ribiszke fajták között régi, akár több mint száz éves fajták is 
megtalálhatók. Ilyen például az amerikai „White Imperial‟ (1890), vagy a francia „White Versailles‟ 
(1883). A fehér gyümölcsű fajták többnyire a Ribes rubrum fehér színű mutánsai.  

Jelenleg tizenöt „Ribes” nemesítői program fut a világon, melyek többsége a fekete ribiszke 
nemesítésére fókuszál. Európában a fekete ribiszkéből túltermelés van, mely leszorította az értékesítési 
árakat. A feldolgozóipar igényeihez alkalmazkodva a nemesítői műhelyek jelenleg leginkább a kiváló 
gyümölcsminőségű és beltartalmi értékű, gépi betakarításra alkalmas fajták előállítását tűzték ki célul.  
Törekednek azonban arra is, hogy a fajtákban a kiváló gyümölcsminőséget rezisztenciával is 
kombinálják.  

Jelentős nemesítői műhely található Skóciában (Ben-sorozat) és Angliában (hangsúly a 
rezisztencianemesítésen). A szlovákiai Bajmócon található kutatóállomáson előállított fajták közül több 
nálunk is állami elismerést kapott („Blanka‟, „Otelo‟, „Tatran‟). Magyarországon a Fertődi 
Gyümölcstermesztési Kutató Intézetben folyik sikeres ribiszkenemesítés. A nemesítői munka 
eredménye a „Fertődi hosszúfürtű‟ piros, valamin az „Aranka‟, „Dyana‟, „Hidasi bőtermő‟ és a „Fertődi 1‟ 
fekete ribiszke fajta. 

Friss fogyasztásra fekete ribiszkét nagyon kevés országban termesztenek (pl. Belgiumban), de 
igény mutatkozik ún. „desszert” fajták nemesítésére (pl. „Bona‟, „Ben Sarek‟). Fajták nemesítésével 
jelenleg Németországban, Hollandiában, Lengyelországban, Belgiumban és Svájcban foglalkoznak. 
Aktív fekete ribiszke programok találhatók még Észtországban, Szerbiában, Litvániában, 
Oroszországban és Új-Zélandon.  
 
8.1.2. Nemesítői célkitűzések 
A ribiszkenemesítés főbb célkitűzései: 

 hosszú fürt, nagy bogyóméret, kiváló beltartalmi értékek (pl. C-vitamin, íz-zamat, színanyag-, 
fenol-, szalicilsav-tartalom, nagy lékihozatal);  



 friss piacra szánt fajtáknál: korai érés, nagyméretű bogyók (>1,5 g), hosszú kocsány, fényes 
gyümölcshéj, édes íz; betegségellenállóság (lisztharmat),  

 téli és tavaszi fagytűrés,  

 nagy és rendszeres termőképesség, 

 jó öntermékenyülés (főként fekete ribiszke fajtáknál), 

 gépi betakarításra való alkalmasság (bokoralkat, leválasztáshoz szükséges erő, koncentrált 
érés), 

 ellenálló képesség: Cecidophyes ribis, Black currant reversion nepovirus, Sphaerotheca mors-
uvae; Drepanopeziza ribis,  

 ökológiai adaptációs képesség javítása (főként fekete ribiszkénél!). 
 
8.1.3. A nemesítés módszerei, genetikai forrásai 

A fekete ribiszke fajták a Ribes nigrum L. fajból származnak. A piros és a fehér ribiszkék 
genetikai bázisát a Ribes sativum Syme (= Ribes vulgare Janz.), Ribes petraeum Wulf. és a Ribes 
rubrum L. adja. Az összes ribiszkefaj és termesztett fajta diploid, kromoszómaszámuk n=8.  

A régi ribiszkefajták szelekció eredményei (pl. „Houghton Castle‟, „Raby Castle‟ fajták a Ribes 
rubrum-ból). Klónszelecióval állították elő „Silvergieter F 59‟ fajtát. A mutációs nemesítést egyes 
tulajdonságok javítására használják, például a fekete ribiszke öntermékenységének a növelésére. A 
klimatikus tényezőkhöz jól alkalmazkodó piros ribiszkénél jól járható út a honosítás, mely a 
fajtaválaszték bővítésére a leggyorsabb eredményt adja (pl. „Rolan‟, „Rovada‟).  

Napjaink új ribiszkefajtáinak előállításánál jelentős szerepe van a keresztezéses nemesítésnek. 
A keresztezéses nemesítés során nemcsak az árufajták, hanem vad ribiszke fajok is bevonhatók a 
nemesítői munkába. Segítségükkel nagyobb termőképességű, kedvezőbb gyümölcsminőségű, jobb 
ökológiai alkalmazkodó képességű és betegségekkel szemben ellenállóbb új fajták állíthatók elő. 
Fekete ribiszke esetében az egymástól távol élő fajok keresztezésével javítható a fajták 
öntermékenyülése.  

Az új fekete ribiszke fajták C-vitamin tartalma a Ribes nigrum var. sibiricum, a Ribes dikuscha 
és a Ribes pauciflorum fajok felhasználásával növelhető. A Ribes hudsonianum segítségével 
csökkenthető az érett termések hullása, növelhető a fürt hossza (Ribes bracteosum). A 
rezisztencianemesítésben génforrásként használható a Ribes nigrum var. sibiricum, Ribes dikuscha, 
Ribes pauciflorum, a Ribes ussuriense, Ribes procumbens, Ribes sanguineum és a Ribes grossularia 
is.  
 A piros ribiszke nemesítésénél a Ribes multiflorum bevitelével lényegesen meghosszabbítható 
a fürt.  A bogyók méretét a Ribes macrocarpum növeli. Jó fagytűrő képességet a Ribes rubrum és a 
Ribes triste örökíti. Rezisztencianemesítésben a Ribes multiflorum, Ribes petraeum, Ribes warsewiczky 
és a Ribes longeracemosum használatos.  
 
8.1.4. Világ és hazánk jellemző fajtahasználata 

A világon termelt ribiszke jelentős hányadát a fekete ribiszke adja. A fekete ribiszke 
termesztést Európában a „Baldwin‟ fajta alapozta meg. A ‟60-as évek végén Svédországban nemesített 
„Titania‟ nemcsak az USA, hanem Európa fekete ribiszke termesztésére is nagy hatással volt. A 
jelenlegi európai fajtahasználatban a skót Ben-sorozat fajtái játszanak meghatározó szerepet.  

A hetvenes évek végén hazánk fekete ribiszke termesztését a „Fertődi 1‟, a nyolcvanas évek 
végén a „Titania‟ fajta határozta meg. A hazai fajtaválaszték a külföldi jó termékenyülő képességű és 
betegségekre ellenálló fajták mellett („Triton‟, „Otelo‟, „Ometa‟, „Bona‟) hazai nemesítésű fajtákkal is 
bővül (pl. „Aranka‟, „Dyana‟).  

A piros ribiszke fajták az ökológiai optimumon belül bárhol termeszthetők, pl. a „Red Lake‟ az 
Egyesült Államokban és Európában is jól terem. A világon és hazánkban is a piros ribiszke üzemi 
méretű termesztésének elterjedését a holland „Jonkheer van Tets‟ fajta termesztésbe vonása segítette 
elő. Hazánkban a hetvenes, nyolcvanas években ez adta a szaporítás túlnyomó többségét és napjaink 



termesztésében még mindig meghatározó szerepet tölt be. A holland fajták („Rolan‟, „Rondom‟, 
„Rovada‟) mellett a szlovák „Detvan‟ a leggyakrabban telepített piros ribiszke fajta Európában. E fajták 
jól alkalmazkodnak éghajlati adottságainkhoz, hazánkban is biztonságosan termeszthetők.  
 
8.1.5. Fajtaújdonságok, ültetvényekbe ajánlható fajták 

A piros ribiszke  – kozmopolita növény lévén – nagyobb területen termeszthető, mint a fekete. 
Magyarország a jó termőhely kategóriájába tartozik. A fekete ribiszke északról származó növény, 
hazánk a termeszthetőség déli határának közelében fekszik. Piros ribiszke esetén bátrabban 
választhatunk a külföldi fajták közül, azonban a termőhelyre igényes fekete ribiszke esetén részesítsük 
előnybe a hazai nemesítésű fajtákat.  

A piros ribiszke fajták jól öntermékenyülnek, megfelelő termesztéstechnológia mellett 
terméshozamuk kiegyenlített. A fekete ribiszke fajták öntermékenyülő képessége nagyon változó (16–
67%), telepítésük fajtatársítással javasolható. A ribiszkék korai virágzású gyümölcsfajok, virágaikat a 
koratavaszi fagyok károsíthatják. Mindkét ribiszkefajnál (különösen a fekete ribiszkénél) komoly 
jelentősége van a virágok megporzásában háziméheknek. 
 
Piros ribiszke fajtái 

 
8.1. ábra. Telake (Fotó: http://www.haeberli-beeren.ch/) 
 
Telake  
Középkorai német fajta, mely sokrétű felhasználásra alkalmas. Hosszú fürtkocsányú, nagyméretű, 
középpiros, kemény, jó ízű bogyói sokáig a bokron tarthatók (8.1. ábra). Bokra középerős növekedésű, 
laza felépítésű. Bőtermő, levélbetegségekre nem fogékony. 
 

 
8.2. ábra. Maraton (Fotó: Kovács Szilvia) 
 
Maraton 



Középérésű szlovák fajta. Friss piacra és feldolgozóipari célra is alkalmas. Magyarországon 2008-ban 
kapott állami elismerést. Középnagy, sötétpiros, kissé elliptikus alakú, enyhén savas bogyók, hosszú 
fürt jellemzi (8.2. ábra). Hosszú fürtkocsánya miatt kézi szürete könnyű. Középkorai virágzású. Bőtermő. 
Erős növekedéssű, enyhén nyitott, sűrű bokorhabitus jellemzi. Betegségellenállósága jó. 
 

 
 8.3. ábra. Hron (Fotó: Kovács Szilvia) 
 
Hron 
Középkései érésű szlovák fajta, mely friss fogyasztásra és konzervipari célra is alkalmas. 
Magyarországon 2008-ban állami minősítést kapott. Hosszú és tömött fürtök, középnagy méretű, fénylő 
piros, jó ízű bogyók jellemzik (8.3. ábra). Rendszeres és magas terméshozamú. Feltörő növekedésű, 
közepesen sűrű, erős gallyazatú bokrot nevel. Nagyon jó ökológiai adaptációs képességű, kiváló 
betegségellenállóságú. Gépi betakarításra alkalmas. 
 

 



8.4. ábra: Tatran (Fotó: http://www.palesitsfaiskola.hu/) 
 
Tatran 
Kései szlovák fajta. Üzemi és házikerti termesztésre is ajánlott. Hosszú fürtjein nagy, kissé savas, 
kellemes ízű bogyók találhatók (8.4. ábra). Középkorai virágzású, virágait a tavaszi fagyok nem 
károsítják. Bőtermő. Középerős növekedésű, feltörő bokrú. Gombás betegségekre kevéssé érzékeny. 
Szárazabb termőhelyre is ajánlott.  
 
Fehér ribiszke fajtái 

 
 
8.5. ábra: Versailles-i fehér (Fotó: http://www.haeberli-beeren.ch/) 
 
Versailles-i fehér 
Korai virágzású, középkorai érésű régi francia fajta. Középhosszú, kissé tömött fürt, középnagy, lédús, 
kellemes ízű bogyók jellemzik (8.5. ábra). Bokra középerős-erős növekedésű. Kézi betakarítás javasolt. 
Jól alkalmazkodik a környezeti adottságokhoz. 
 

 
8.6. ábra: Primus (Fotó: http://www.haeberli-beeren.ch/) 
 
Primus 
Középkései érésű (július eleje) szlovák fajta. Minden felhasználási célra alkalmas. Középhosszú-
hosszú, tömött fürt, középnagy, kellemes ízű bogyók jellemzik (8.6. ábra). Középerős-erős növekedésű, 
kompakt bokrú. Korai virágzású. Középkötött, tápanyagban gazdag, öntözött területeken kiemelkedő 
termőképességű. Kézi és gépi betakarításra is alkalmas. Lisztharmat fertőzésre fogékony. 
 
Fekete ribiszke fajtái 
 



 
8.7. ábra: Bona (Fotó: http://www.haeberli-beeren.ch/) 
 
Bona 
Korai érésű, lengyel fajta. Nagyon nagy gyümölcsű (8.7. ábra), kellemes, harmonikus ízű, fürtnyele rövid 
(kézi szüret nehéz). „Desszert fajta”. Gyenge növekedésű, közepes termőképességű. Virágzása 
középidejű. Kórokozókkal szemben jó ellenállóságot mutat (biotermesztésre is javasolt). Víz- és 
tápanyagellátásra igényes.  
 

 
8.8. ábra: Dorottya (Fotó: Kovács Szilvia) 
 
Dorottya 
Kései érésű ígéretes magyar fajta, mely minden felhasználási célra alkalmas. Hosszú, laza szerkezetű 
fürtökjein, nagyméretű, jó ízű, fényes fekete színű bogyók találhatók (8.8. ábra). Bogyói túlérve enyhén 
peregnek. Bőtermő. Középkésői virágzású. Jól öntermékenyül, de társítva javul a kötődés és nő a 
bogyóméret. Bokra erős növekedésű, feltörő habitusú. Lisztharmattal és rozsdával szemben ellenálló, a 
ribiszke drepanopezizás levélfoltosságára érzékeny. Gépi betakarításra alkalmas. 
 



 
8.9. ábra: Ometa (Fotó: http://www.haeberli-beeren.ch/) 
  
Ometa 
Svájci fajta, mely feldolgozásra alkalmas. Kicsi, vagy közepes bogyójú, határozott fekete ribiszke ízű, 
kemény húsállományú (8.9. ábra). Virágzása középidejű. Termőképessége jó, erőteljes növekedésű. 
Szárazságtűrése figyelemre méltó. A hazai tapasztalatok szerint a ribiszkerozsdára fogékony. 
 
8.2. Köszméte  
8.2.1. A nemesítés története, fajtahasználat változása  
 A köszmétéről az első feljegyzés a középkorból származik, Angliából. A XVIII. század végén 
már több mint 20 fajtát írtak le. A fajták száma folyamatosan növekedett, a XX. század elején az angol 
hobbikertészek már több mint 1000 fajtát, változatot tartottak számon. E régi fajtákból a „Whinham‟s 
Industry‟ és a „Careless‟ a mai napig fennmaradt a termesztésben. A fajták lassan terjedtek kelet felé 
Európában, először a német és francia kertekben, majd tovább Magyarország felé. 

A magyar köszmétetermesztés legrégebbi irodalmi adata 1664-ből származik. Magyarországon 
jelentősebb telepítés az 1870-es években volt a filoxéra által kipusztított szentendrei szőlők helyén és 
Gyöngyös környékén.  

A köszméte amerikai lisztharmata (1905) a köszmétetermesztés hanyatlását okozta Európában, 
így hazánkban is. A ‟20-as évek elején új lendületet vett a köszméte termesztése hazánkban, amikor a 
hazatérő hadifoglyok jóvoltából új fajták kerültek be és az oltványkészítés bevezetésével új alapokra 
helyezték a technológiát.  

Németországban és Angliában többnyire a régi fajták találhatók termesztésben. 
Oroszországban saját fajtáikat és vad fajokat használnak a nemesítéshez. Az újabb nemesítésű német 
(„Rixanta‟, „Rolonda‟), angol („Invicta‟, „Pax‟), svájci („Rokula‟, „Tixia‟, „Xenia‟), orosz („Laskovij‟, „Ruskos‟) 
és finn („Hinnomaki Gelb‟, „Hinnomaski Rot‟) fajtáknál, valamint magyar fajtajelölteknél (M-3-Lirez) a 
megfelelő gyümölcsminőség és termőképesség mellett a köszméte amerikai lisztharmatával szembeni 
ellenállóság elérése a cél. A világ egyre több országában kezdenek termesztési kísérleteket az újabb 
nemesítésű fajtákkal a helyi fajtaválaszték bővítése érdekében. 
 
8.2.2. Nemesítői célkitűzések 
A köszméte nemesítés főbb céljai:  

 nagy termőképesség, jó termésbiztonság, 

 kiegyenlített, nagy gyümölcsméret, 

 kompatibilitás és hosszú távú együttélés a Ribes aureum alannyal, 

 ipari feldolgozásra való alkalmasság, 

 ökológiai tűrőképesség (pl. szél, szárazság), 

 kórokozókkal szembeni ellenálló képesség: drepanopezizás és a mikoszferellás levélfoltosság, 
köszméte amerikai lisztharmata, GVBV (Gooseberry Vein-banding Virus). 

 
8.2.3. A nemesítés módszerei, genetikai forrásai 



A köszmétefajok elterjedési területük szerint európai, amerikai és ázsiai fajokra oszthatók. A 
köszmétefajták az európai köszmétéből (Ribes grossularia L. =Ribes uva-crispa L.), valamint az 
amerikai köszmétéből (Ribes hirtellum Michx.) származnak. A Ribes oxyanthoides-ből származó fajták 
teljesen, vagy részben tüskementesek. 

Az európai csoportból a Ribes grossularia  legfontosabb változatai a következők: 
ssp. grossularia, (L.) Rchb. - a magasabb fekvésű, hűvösebb területek növénye, 
ssp. uva-crispa - inkább melegkedvelő, déli kitettségben található,  
ssp. reclinatum (L.) Gaud - sok termesztett taxon tartozik ide, elvadul.  
A köszmétetermesztésben a ribiszkékhez hasonlóan a legelterjedtebb nemesítési módszer a 

keresztezéses nemesítés. Ismert fajtákat, vagy rokon fajokat felhasználva tudatosan visznek be 
tulajdonságokat új fajtákba (pl. az „Invicta‟ fajtába a lisztharmat rezisztencia). Spontán rügymutáció 
eredménye a „Pallagi óriás‟, melyet a „Zöld óriás‟ állományból emeltek ki.  

Hazánkban csak magán nemesítői tevékenység folyik. Az új külföldi és hazai fajtákkal, 
fajtajelöltekkel bővíthető a színválaszték (piros gyümölcsű változat – „Rolonda‟, sárga – „Rixanta‟), illetve 
lisztharmat rezisztens („Rokula‟) fajták köre. 
 A keresztezéses nemesítés során vad fajokat génforrásként felhasználva betegségekkel, 
kártevőkkel szemben ellenállóbb fajták állíthatók elő. Levélterűre rezisztens a Ribes alpestre, Ribes 
leptanthum és a Ribes watsonianum. A Ribes divaricatum hordozza a drepanopezizás és a 
mikoszferellás levélfoltosság, a köszméte amerikai lisztharmatának, valamint a GVBV  rezisztencia 
génjét, de a fagytűrő képesség fokozásakor, ill. késői virágzású fajta előállításakor is használják 
génforrásként. Tüskementes hajtásrendszert örökít a Ribes oxyacanthoides, Ribes cynosbati, Ribes 
inerme és a Ribes robustum. Sötét gyümölcsöket terem a Ribes cynosbati, Ribes niveun és a Ribes 
robustum. 

A Ribes nigrum és a Ribes grossularia hibridje ribiszkeköszméte. A fekete ribiszke és 
köszméte fajhibridjeként előállított „Jostabeere‟ és „Nigrolaria‟ fajták amfidiploidok, kromoszómaszámuk 
n=16. A „Josta‟-nál egy lisztharmattal szemben ellenálló fajt, a Ribes divaricatum-ot is használták 
nemesítési partnerként.  
 
8.2.4. Ültetvényekbe ajánlható fajták 

A köszméte fő felvásárlója a hűtőipar, amely méretre válogatott, mélyhűtött gyümölcsöt 
exportál. Ipari feldolgozásra a termés zömét május végén, június első felében szedik, mielőtt a magvak 
megkeményednének, vagy színeződésük elkezdődne. Később a gyümölcs értéke rohamosan csökken, 
sem friss exportra, sem ipari feldolgozás céljára nem alkalmas.  

A hazai termesztés szempontjából figyelmet érdemlő fajtákat a gyümölcsök színe alapján 
csoportosíthatjuk: 
  - sárga gyümölcsű fajták: „Hönings Früheste‟, „Triumphant, Rixanta‟,  

- piros gyümölcsű fajták: „Piros ízletes‟, „Rolonda‟, „Rote Triumph‟, 
  - zöld gyümölcsű fajták: „Pallagi óriás‟, „Zöld győztes‟, „Szentendrei fehér‟. 

Hazai ültetvényeinkben még mindig a „Pallagi óriás‟ a meghatározó fajta. Kedvezők a 
termesztési tapasztalatok a német „Rokula‟ és „Rixanta‟ fajtákkal. Ígéretes a hazai nemesítésű, államilag 
elismert „Bíbor‟ és az  M-3-Lirez fajtajelölt, melyek ellenállók a köszméte amerikai lisztharmatával 
szemben. A „Bíbor‟ piros színű gyümölcsei közepes méretűek, bokra erős növekedésű, felfelé törő. Az 
M-3-Lirez fajtajelölt középnagy méretű, zöldes színű gyümölcsöket terem. Bokra középerős 
növekedésű, csüngő habitusú. 

A köszmétefajták termékenyülésbiológiáját tekintve ellentmondásosak az irodalmak. A hazai 
vizsgálatok szerint a fajták öntermékenyülése 80% feletti, ami kielégítőnek tekinthető. A köszméte 
nektárban gazdag virágait a rovarok szívesen látogatják. A méhes megporzás növeli a termesztés 
biztonságát, a gyümölcsök méretét. 

A ribiszkeköszméte fajták („Josta‟, „Rikő‟, „Jostine‟) hazánkban elsősorban házikerti 
termesztésben terjedtek el. A hazai nemesítésű „Rikő‟ július közepén érik, néhány nappal a „Josta‟ után. 



Hajtásrendszere kevésbé erőteljes, terméshozama kisebb a „Josta‟-énál. Korai érésű, kiváló ízű, C-
vitaminban gazdag a „Jostine‟ német fajta. Gyümölcstulajdonságai, bokorhabitusa a „Josta‟-éhoz 
hasonló. Rezisztenciája (lisztharmat, rozsda, drepanopezizás levélfoltosság, ribiszke-gubacsatka) 
azonban figyelemre méltó. 

 
 

 
8.10. ábra: Pallagi óriás (Fotó: Papp János) 
 
Pallagi óriás 
Magyarország fő köszmétefajtája. A friss fogyasztás szempontjából késői érési csoportba sorolható 
(július első dekádja). Gyümölcsei nagyok (5-6 g), elliptikus alakúak, sárgászöld színűek (8.10. ábra). 
Bőtermő, öntermékenyülő képessége 70%-os. Középerős növekedésű, kissé csüngő habitusú. 
Köszméte amerikai lisztharmatára fogékony. A megfelelő gyümölcsmérethez rendszeres metszést 
igényel 
 
 

 
8.11. ábra: Rokula (Fotó: http://www.gardenworldimages.com/Details.aspx?ID=132&TypeID=1) 
 
Rokula 
Közepes érési idejű német köszmétefajta. Gyümölcsei középnagyok, 5,5 g tömegűek, ellipszis 
alakúak, piros színűek (8.11. ábra). Középerős, közepesen sűrű, fölfelé törő bokrot nevel. 



Termőképessége jó. A hazai tapasztalatok alapján a köszméte amerikai lisztharmatával szemben 
ellenálló. 
 

 
8.12. ábra: Rixanta (Fotó: http://www.prodejstromku.cz/produkt/rixanta/) 
 
Rixanta 
Német köszmétefajta, mely a hazai tapasztalatok alapján is jó ellenállóságot mutat a köszméte 
amerikai lisztharmatával szemben. Bokra erős, közepesen sűrű, felfelé törő. Középnagy bogyói (4,8 g) 
sárga színűek (8. 12. ábra). Közepes-nagy termőképességű. 
 
 

 
8. 13. ábra: Josta (Fotó: http://www.kolibrikerteszet.hu/josta_ribizlikoszmete) 
 
Josta 
Július közepén érő német ribiszkeköszmétefajta. Friss fogyasztásra, mélyhűtésre is alkalmas, de 
felhasználása elsősorban konzervipari célra javasolt. Jellegzetes, fekete ribiszke illatú, kellemes ízű, 
kerekded, 2,4 g tömegű gyümölcsöket terem (8.13. ábra). Erős növekedésű, vesszői tüskétlenek. Ribes 
aureum-ra oltva növekedése mérsékelhető. A gyümölcsök kézi betakarítása javasolt. Bőtermő, virágai 



62%-os öntermékenyülést mutatnak. A téli hideggel szemben ellenálló. A lisztharmattal, drepanopezizás 
levélfoltossággal és a ribiszke-gubacsatkával szemben jó ellenállóságot mutat. 
 
8.3. Fekete bodza 
8.3.1. A nemesítés története, nemesítői módszerek 

A fekete bodza termesztésbe vonását először a XVIII. században kísérelték meg Észak-
Amerikában. A tudatos nemesítői munka kezdete a XX. század elejére tehető, de igazán intenzívvé az 
USA-ban a század közepén vált. Az első fajták az ott honos kanadai bodzából (Sambucus canadensis 
L.) származtak.   

Az ‟50-es évek közepén Európában is megkezdődött a nemesítői munka. Elsőként Dániában, 
majd néhány évvel később Ausztriában. Dániában először az amerikai fajtákat próbálták 
meghonosítani. A fajták azonban nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket (alacsony 
színanyagtartalom, termésbiztonság) és mivel a piac igényelte a fekete bodza gyümölcsét, ezért 
megkezdték felkutatni a kedvező gyümölcstulajdonságú (nagy gyümölcs, kedvező beltartalmi érték), 
megbízható termőképességű egyedeket. Az európai nemesítői műhelyekben az itt honos bodzafajt, a 
Sambucus nigra L.-t használták. Új kutatási törekvés a fajták, ill. fajtajelöltek virágainak vizsgálata a 
kozmetika- és élelmiszeriparban történő hasznosítás céljából.  

Ausztriában nemcsak új fajták előállításával foglalkoznak, hanem megfelelő 
termesztéstechnológia kidolgozását is célul tűzték ki.  Németországban a fajtanemesítés mellett 
összehasonlító kísérletekben értékelték a hazai és külföldi fajták virágzási és érési idejét, optimális 
szüreti időpontját, vizsgálták színanyag-tartalmukat, termőképességüket és betegségellenállóságukat. 
Európában nemesítői munka folyik még Svájcban, Szlovákiában, Romániában és Magyarországon.  

A fajtaelőállítás során a kanadai (amerikai fajták), illetve a fekete bodzából (európai fajták) 
szelektálták a fajták többségét. Az USA-ban más bodzafajokat is bevontak a nemesítésbe (keresztezési 
partnerként) a gyümölcsminőség javítása, a termőképesség növelése érdekében (Sambucus nigra L. és 
Sambucus coerulea Raf.). Keresztezéses nemesítéssel állították elő pédául a dán „Sampo‟ fajtát.  
 
8.3.2. Nemesítői célkitűzések 
A fekete bodza nemesítés főbb céljai:  

 közepes növekedési erély, erős vesszők, jó megújuló képesség,  

 nagy termőképesség, jó öntermékenyülés, érési idő, 

 nagy tömegű álernyők, az álernyőn belül legalább 5 mm átmérőjű, 0,1 g tömegű bogyók,  

 egyszerre érés (bokron és álernyőn belül),  

 az érett bogyók ne hulljanak, 

 magas színanyagtartalom, íz, zamat anyagok, savak, cukrok, vitaminok, ásványi anyagok.  
 
 
8.3.3. Világ és hazánk jellemző fajtahasználata 

Az USA és Európa fajtahasználatára jellemző, hogy kanadai, ill. a fekete bodzából származó 
fajtákra alapozzák termelésüket. Európában a legrégebb óta termesztésben lévő fajta a dán „Korsör‟, 
melyet a mai napig gyakran használnak fajtaösszehasonlító-kísérletekben kontroll fajtaként is. A ‟70-es 
évek végén elismert nagyon jó beltartalmi értékű dán „Sambu‟ gyengébb termőképessége miatt nem 
tudott a „Korsör‟-höz hasonló mértékben elterjedni. Régi fajtakísérletekben kontrollfajtaként azonban 
használták. A ‟80-as években elismert szintén kiváló áruértékű, de már jobb termőképességű dán 
„Sampo‟, „Samdal‟ és „Samyl‟ fajtákat évről évre egyre nagyobb felületen termesztik Európa 
bodzatermesztő országaiban. A magyarországi termesztési kísérletek is kedvezőek. 

A ‟60-as években elismert osztrák „Haschberg‟ fajta nemcsak Ausztriában lett népszerű, hanem 
Európa főbb bodzatermesztő országának fő fajtájává vált. Köszönhető ez megbízható 
termőképességének, kiváló gyümölcsminőségének és jól alakítható koronájának. A hosszú ideje 
termesztésben lévő fajta Colletotrichum-ra és levéltetűre fogékonynak bizonyult, gyümölcsei kissé 



egyenlőtlenül érnek. Termesztési kísérletekben ezért keresik a leváltására legalkalmasabb fajtát, 
fajtákat.  
 
8.3.4. Fajtaújdonságok, ültetvényekbe ajánlható fajták 

Magyarországon a „Haschberg‟ fajta 1998-ban került az államilag elismert fajták jegyzékébe, 
árufajtaként. Ültevényeinkben a ‟90‟-es évek végétől gyakorlatilag csak ezt a fajtát termesztik. A külföldi 
fajták közül a dán és osztrák fajták kezdenek ültetvényeinkben terjedni. A külföldi fajták és a hazai 
szelekciók (Fertődi klónok) közül a korai érésű, kedvező beltartalmi értékű, nagy termőképességű 
fajtajelöltek az értékesek, ugyanis e fajtákkal előzhetjük meg a piacon a nyugati, észak-nyugati 
országokat. A hazai nemesítési anyagokból a K3 a középkorai érésű fajtajelölt tűnik a 
legértékesebbnek. Kicsi bogyótömeg, de nagy ernyőnkénti bogyószám jellemzi álernyőit. Rendszeres 
és nagy terméshozású, erős növekedésű. 

A fekete bodza fajták többsége fajtatiszta ültetvényben is gazdaságosan termeszthető. A hazai 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a nagyobb termésmennyiség érdekében célszerű a fajtákat 
pollenadóval telepíteni (pollenadó 3-5%-os arányban). Különösen érvényes ez a ‟Weihenstephan‟ 
fajtára és a ‟Haidegg klónokra‟.   

 

 
8.14. ábra: Sampo (Fotó: http://www.lwg.bayern.de/gartenbau/obstbau/31965/) 
 
Sampo 
Nagyon korai érésű (augusztus eleje-közepe) dán fajta. Nagyon nagy termőképesség, nagy ernyő- és 
bogyótömeg, jó íz jellemzi (8.14. ábra). Gyümölcsei közepes színanyag-tartalommal, intenzív aromával 
rendelkeznek. Középerős, kompakt növekedésű, egészséges lombozatú. Ipari feldolgozásra kiválóan 
alkalmas. Érett bogyói pergésre kissé hajlamosak. Vékony termővesszői túlzott terhelés hatására 
könnyen törnek. Házikerti termesztésre és ültetvénybe is alkalmas. 
 

http://www.lwg.bayern.de/gartenbau/obstbau/31965/


 
8.15. ábra: Samyl (Forrás: http://www.lwg.bayern.de/gartenbau/obstbau/31965/)   
 
Samyl 
Korai érésű dán fajta. Gyümölcsei magas színanyagtartalmúak, jó ízűek. Közepes ernyőtömegű, 
közepes-nagy termőképességű (8.15. ábra). A középerős növekedésű fajta hibája, hogy termővesszői a 
termés súlya alatt földre hajlanak, ezért bokorformára nevelését nem ajánljuk. Levélfoltosodást okozó 
betegségekre fogékony, mely az idő előtti lombhullásért felelős. Colletotrichumra nagyon fogékony. 
Nehezen szaporítható. 
 

 
8.16. ábra: Samdal (Forrás: http://www.lwg.bayern.de/gartenbau/obstbau/31965/) 
 
Samdal 
Szintén korai érésű dán fajta. Közepes-nagy termőképességű, de a rendszeres terméshozás érdekében 
az optimális vesszőterhelés beállítása fontos. Különösen nagy ernyőtömeg, nagy terméshozam jellemzi. 
Jó ízű gyümölcsei közepes-nagy színanyag-tartalommal rendelkeznek (8.16. ábra). A fajta hibája, hogy 
érett bogyói pergésre kissé hajlamosak. Erős növekedésű, egészséges lombozatú. Levélatkákra 
fogékony. 
 

http://www.lwg.bayern.de/gartenbau/obstbau/31965/


 
8.17. ábra: Haidegg 13 (Forrás: http://www.baumschule-graeff.de/holunder.htm)  
 
Haidegg 13 
Középkorai érésű osztrák fajta. Nagyon nagy ernyőtömeg, gyümölcseit közepes-nagy 
színanyagtartalom jellemzi (8.18. ábra). Rendszeres terméshozású, egyöntetű érésű, közepes 
termőképességű fajta. Középerős-erős növekedésű. A bogyók napégésre hajlamosak.  
 
 

http://www.baumschule-graeff.de/holunder.htm


Ellenőrző kérdések: 
1. Ismertesse napjaink sikeres ribiszke nemesítő műhelyeinek tevékenységét, célkitűzéseit! 
2. Milyen génforrásokat és nemesítői módszereket használnak a fekete és a piros ribiszke fajták 

nemesítéséhez? 
3. Mi jellemzi a világ és hazánk ribiszke fajtahasználatát? 
4. Ajánljon hazai ültetvényekbe piros, fehér és fekete ribiszke fajtákat? 
5. Jellemezze a világ és hazánk köszméte fajtahasználatát, a fajtahasználatban bekövetkező 

változásokat! 
6. Ismertesse a köszmétenemesítés főbb törekvéseit, az alkalmazott génforrásokat! 
7. Mely fajtákat ajánlana hazai köszméte ültetvénybe? 
8. Ismertesse a riszméte fajták genetikai bázisát, a termesztésben szerepet játszó fajtákat!  
9. Mutassa be a fekete bodza nemesítésben szerepet játszó főbb nemesítői műhelyek 

tevékenységét! 
10. Ismertesse a fekete bodza nemesítés célkitűzéseit, az alkalmazott nemesítési módszereket! 
11. Mi jellemzi a világ és hazánk fekete bodza fajtahasználatát?  
12. Ismertesse fajtapéldákkal a hazai fekete bodza fajtaválaszték bővítésének lehetőségeit! 
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9. Héjas gyümölcsfajok nemesítésének nemzetközi irányvonalai, fontosabb fajtaújdonságai 
 
Szerző: Bujdosó Géza  

 
Dió (Juglans regia L.) 

 
9.1. A diónemesítés rövid története 
A Juglans nemzettségbe 21 faj tartozik, melyek megtalálhatók a világ szinte minden pontján. E fajok 
közül legnagyobb jelentőségű a Juglans regia L., ezért kizárólag e fajjal foglalkozunk ebben a 
fejezetben.  
 A Juglans regia Közép-Ázsia hegyvidéki erdeiben honos, megtalálható a nyugat-kínai Xinjiang 
tartományban, Kazahsztán, Üzbegisztán és Dél-Kirgizisztán egyes területein, továbbá Nepál, Tibet, 
Észak-India és Nyugat-Pakisztán hegyvidéki területeitől Afganisztánon, Türkmenisztánon és Iránon 
keresztül egészen Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia és Kelet-Törökország egyes régióiban is. 
Kelet-Európában és a Balkán félsziget országaiban is ősidők óta van néhány iráni, illetve kelet-török 
eredetű dió maradványpopuláció, melyek az ókori görög kereskedők és telepesek révén kerültek ide 
(Zohary és Hopf, 1993, Terpó 1976). Az ókori Rómában Jupiter magjának nevezték a diót, innen ered a 
Juglans nemzetség név. Az ókori rómaiak tovább terjesztették a diót Európában, Olaszország után 
Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában és Németország déli részén is ismerté vált ez a 
gyümölcsfaj (Leslie és McGranahan, 1998). A mai Amerikai Egyesült Államok területére az angol 
telepesek vitték az első diófákat 1562-ben, innen származik az „English walnut” azaz angol dió 
elnevezés, mivel Észak-Amerikában a Juglans nigra L. őshonos (McGranahan és Leslie 2009).  

A nemesítés első lépésének a „népi szelekciót” tekintjük, mikor számos jó tulajdonsággal 
rendelkező genotípust kezdtek szaporítani – sajnálatos módon – generatív úton. Mivel a dió nem 
magnemes, így számos értékes genotípus elveszett a generatív szaporítás következtében. Messze 
földön ismertek voltak a Kárpát-medencében kiválasztott első „fajták”: a Sebeshelyi gömbölyű, a 
Sebeshelyi hosszú és a Milotai, melyek kiváló termésminőséggel rendelkeztek.  

Az egykori Jugoszláviában egészen sajátosan alakult ki a diófajta-szortiment. A dió nemesítése 
1962-ben kezdődött a Novi Sad-i Egyetemen, ahol főleg a Vojvodina tartományban található diófákat 
értékelték és gyűjtötték az értékes genotípusokat további vizsgálat céljából. Hamar kiderült, hogy 
szükség lenne egy szélesebb körű mintagyűjtésre, ezért 1973-ban versenyt hirdettek „Keressük a 
minőségi diókat” címmel. Ez a „népi szelekció” alapozta meg az egykori jugoszláv diófajtaválasztékot, 
mivel nemcsak Vojvodina tartományból, hanem az ország egész területéről küldték a mintákat (Korac et 
al 1986).  

A tudatos magyar diónemesítés kezdetén, 1910-ben a legjelentősebb francia fajtákból nagy 
mennyiségű magot importált a Mezőgazdasági Minisztérium. A magoncokat az ország különböző 
termesztőtájaiba ültették ki, s a populáció értékelésére az 1950-es években került sor. Megállapítást 
nyert, hogy a „francia diórasszból származó populációk nem elég alkalmazkodóképesek a hazai kárpáti 
rassz termőhelyi adottságaihoz” (Szentiványi 1998). Ekkor ismerték fel a magyar diónemesítés 
fontosságát. A magyar diónemesítést id. Porpáczy Aladár indította a Fertődi Gyümölcstermesztési 
Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. jogelődjében. E munka folytatódott 1950-től kezdve 
az Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. jogelődjeiben 
Érden (továbbiakban Érdi Kutató). Itt állította elő tájszelekcióval Szentiványi Péter az Alsószentiváni 
117, a Milotai 10 és a Tiszacsécsi 83 államilag elismert fajtákat. Az ugyancsak tájszelekcióval előállított 
‟Tiszacsécsi 2‟ később visszavonásra került.  

A hazánktól keletebbre elhelyezkedő diótermesztő országokban (Ukrajna, Románia) nagyon 
népszerű a tájszelekció, mivel a kárpáti rasszból származó diópopulációk genetikai variabilitása igen 
nagy. Ebből adódóan szinte valamennyi államilag minősített diófajtát tájszelekcióval állítottak elő. Ezek 
a szelekciós helyre jellemző ökológiai adottságokra alkalmasak, melyek mellett biztonságosan és 



eredményesen termeszthetők. Ezt azért fontos tudni, mert a dió ökológiai adaptációs képessége 
minimális, azaz nehezen tolerálja a jelentősen eltérő ökológiai körülményeket (Szentiványi 2006). 

Az 1970-es években a tájszelekció mellett a keresztezéses nemesítést is alkalmazták a magyar 
diónemesítési programban. Apai szülőként a Kaliforniai Davis Egyetemen nemesített Pedro fajtát vonták 
be a hibridizációba. Az érdi kutatóintézetben szinte valamennyi korszerű kaliforniai nemesítésű fajtát 
‟(‟Tehama‟, ‟Serr‟, ‟Vina‟) felhasználták a keresztezéses nemesítés során, de csak a ‟Pedro‟ örökítette 
legjobban a tulajdonságait, ezért kizárólag ezzel a fajtával folytatta a későbbi munkát Szentiványi Péter. 
A Milotai 10 és a Pedro fajták keresztezéséből állította elő Szentiványi Péter a Milotai bőtermő, Milotai 
kései és a Milotai intenzív fajtákat. Az ‟Alsószentiváni 117‟ és a ‟Pedro‟ keresztezéséből a Bonifác és az 
Alsószentiváni kései fajták jöttek létre. Nagy reménnyel használták a biotikus és abiotikus toleranciával 
rendelkező Tiszacsécsi 83 fajtát is a keresztezéses nemesítési programban, de a ‟Tiszacsécsi 83‟ x 
‟Pedro‟ kombinációkból nem keletkezett ígéretes genotípus.  

Az USA-ban, a kaliforniai Davis Egyetemen szinte kizárólag keresztezéses nemesítéssel 
foglalkoznak, melynek eredménye a „Chandler‟, a „Howard‟ és a „Sunland‟, melyek a mediterrán klímájú 
országok vezető diófajtáivá váltak (Hendricks et al 1998).  

 
9.1. ábra. Mesterségesen beporzott nővirág (Fotó: Bujdosó) 

Mutációval még nem állítottak elő államilag elismert diófajtát, ami valószínűleg azzal áll 
összefüggésben, hogy a diónak kicsi a mutációs hajlama.  

Biotechnológiai módszerrel, génátvitellel állítottak elő néhány genotípust (9.2. ábra) a Davis 
Egyetemen, de termesztésük még nem engedélyezett. Elképzelésük szerint e módszerrel mérsékelhető 
a magbél allergéntartalma, módosítható a fakadási idő, a koronahabitus, javítható a télállóság va lamint 
a stressztűrés a hideggel és a hőséggel szemben (Gauthier és Jacobs 2011, Vahdati et al. 2002). A 
tannin, a telítetlen zsírsavak és a flavonoidok bioszintézisét kódoló gének térképezése jelenleg is tart 
(McGranahan és Leslie 2009). Továbbá Bacilus thuringiesnsis-t használnak a diót károsító 
rovarkártevők (Leslie et al. 2001) valamint az Agrobacterium fajok elleni rezisztencia elérése érdekében 
(Escobar et al. 2002). 

A honosítás lehetőségének megítélése nem egyszerű a diófajták esetében. Úgy tűnik, hogy csak ott 
sikeres a honosítás, ahol az adott fajta nemesítési helyével megegyezőek vagy közel azonosak az 
ökológiai adottságok. Ez a tény aláhúzza a külföldön nemesített diófajták hazai adaptációs 
vizsgálatának fontosságát termesztésbe vonásuk előtt. Dióoltvány hiány miatt a magyar termesztők 
külföldről vásároltak szaporítóanyagot. Legtöbbször az egykori Csehszlovákiában nemesített Jupiter 
fajtát vásárolják a termesztők, de hazánkban a termés magja sötétté vált. Feltehetően a szárazabb és 



melegebb nyári időjárással áll összefüggésben ez a jelenség. A kaliforniai „Hartley‟ honosítása sem volt 
sikeres Magyarországon, mivel ez a magyar fajtákénál hosszabb tenyészidővel és magasabb 
hőmérsékleti igénnyel rendelkezik, ezért kisméretű, sovány, kevésbé esztétikus magbél fejlődik belőle 
(Bujdosó 2003). Hozzá kell tenni, hogy egyik fajta esetében sincs tapasztalat öntözött körülmények 
között. A kaliforniai nemesítésű „Pedro‟ honosítása sikeresnek mondható, így megtalálható a Nemzeti 
Fajtajegyzékben. Tudni kell viszont róla, hogy fakadási ideje középkorai (április 15–20 közötti), ezért 
csak a késő tavaszi fagyoktól védett termőhelyeken javasolt termeszteni.  

Világviszonylatban eredményes honosításra példaként szolgálnak a kaliforniai diófajták („Chandler‟, 
„Howard‟, „Serr‟), melyeket az Amerikai Egyesült Államokon kívül mediterrán klímájú országokban, 
Spanyolországban, valamint Ausztrália és Új-Zéland ökológiailag alkalmas részein is sikeresen 
termesztenek.  

A magyar diófajtákat is sikeresen honosítják Németország középső és északi részén. Figyelemre 
méltó, hogy a terméshéj itt vékonyabb, ezért kíméletesebb betakarítást és áruvákészítést igényelnek. 
Megjegyzendő még, hogy a magyar fajták a diót károsító kórokozókkal szemben fogékonyabbak Észak- 
és Közép-Németországban (Németország északi részén kizárólag a három alapfajta terjedt el), valamint 
Bulgáriában és Örményországban is kedvező véleményeket mondanak róluk. 

 

 
9.2. ábra. Izolált termesztési rendszerben tartott GMO diógenotípusok a Davis-i Egyetemen (Fotó: 

Bujdosó) 
 
9.2. Fő nemesítési célok 
Korábban valamennyi diótermesztő országban a legfontosabb nemesítési cél a kései fakadási idő és az 
oldalrügyeken való terméshozás elérése volt. Napjainkban e két nemesítési cél mellé még a korai érési 
idő is felzárkózott. Annak ellenére, hogy az északi féltekén a dió fő értékesítési időszaka a karácsonyi 
ünnepek előtt van, újabban a nagy diótermesztő országokban (USA, Franciaország, Románia) a héjas 
dió és a dióbél esetében is a mielőbbi piacra vitelt tartják fontosnak. 

Természetesen elengedhetetlen a jó termésminőség is. Jelenleg a 32 mm-es termésátmérő számít 
az I. osztály alsó határának. Elvárt még, hogy a diófajtának kerek vagy gömbölyded alakja legyen. A 
hosszúkás alakú genotípusok kevésbé preferáltak, mivel átmérőjük nem éri el 32 mm-t. Fontos, hogy a 
terméshéj sima és világos színű legyen, s világos színű vagy világos alapon sötétbarna vékony 
erezettel rendelkezzen a bél. Továbbá 40%-os bélarány, jó törhetőség és tisztíthatóság, mellék- illetve 
utóíztől mentes jó íz, megfelelően zárt varrat az ideális diófajta legfontosabb ismérvei. Mivel a föld déli 
féltekéjén is egyre nagyobb mennyiségben termesztenek diót, és az onnan származó termés március – 
áprilisban érkezik Európába, egyre jobban előtérbe kerül az, hogy a dióbél kedvező világos színét minél 



hosszabban megőrizze. Emellett fontos még a rendszeres és bő terméshozás, a jó szaporíthatóság 
valamint a középerős növekedési erély is.  
A Davis Egyetemen, a világ legnagyobb keresztezéses nemesítési programján belül a következőképpen 
fogalmazták meg az ideális diófajta kritériumait 2009-ben (McGranahan és Leslie 2009): 

1.  kései fakadási idő,  
2.  korai termőrefordulás, negyedik nyaras korban már legalább 500 kg legyen a szárított héjas 

termésmennyiség hektáronként,  
3.  a csúcsrügyeken való terméshozás mellett nagyfokú oldalrügyön termőképesség,  
4.  hajlam az alternatív termésképződésre (az apomixis előnyös, a partenokarpiát nem 

preferáljuk, mivel az ilyen diótermések nem tartalmaznak magbelet),  
5.  legalább 0,6 t/ha szárított héjas termésmennyiség elérése termőkorban,  
6.  rezisztentcia/tolerancia a diót károsító főbb kórokozókkal szemben,  
7.  a termésérés időszaka október eleje előtt fejeződjön be,  
8.  a sima terméshéjfelület, jól törhető és tisztítható termés, a bélarány ne legyen magasabb 

50%-nál, a termés érje el a 30 mm-es termésátmérőt, világos színű magbél, a magbél 
tömege ideális, ha 8 és 9 g közötti, magbél könnyen törjön „féldiók”-ra,  

9,  középerős növekedési erély,  
A diótermesztésben jelenleg igen nagy növényvédelmi problémák vannak, melyért elsősorban a 

Xanthomonas arboricola pv. juglandis, másodsorban a BAN (Brown Apical Nekrosis) a felelős. A világ 
számos nemesítő műhelyében foglalkoznak a kutatók ezzel a problémával, de sajnos jelenleg még nem 
állítottak elő a dió xantomónászos betegségével szemben toleráns vagy rezisztens fajtát. A kutatók 
szerint akkor lehet toleráns fajtát előállítani, ha a helyi populációból emelünk ki egy olyan genotípust, 
mely toleranciát/rezisztenciát mutat e kórokozóval szemben (Rovira et al. 2007, Özaktan et al. 2007, 
2008; Lovera et al. 2008, Solar et al. 2008; Tsiantos et al. 2008, Ruiz-García et al. 2009, Solar et al. 
2009, Frutos 

 és López 2012). Említésre méltó, hogy a nemzetközi kutatási tendenciákkal egyidőben a BCE 
Gyümölcstermő Növények Tanszékén is folyik a magyar diófajtáknak és néhány Erdélyben szelektált 
diógenotípusnak Xanthomonas baktériummal szembeni vizsgálata (T et al. 2007).  

 
9.3. A nemesítés genetikai forrásai 
A Juglans regia L. (2n=32) mellett az Amerikai Egyesült Államokban nagymértékben használják a 
Juglans nigra L. valamint a Juglans hindsii Rehd. fajokat a nemesítési programban (McKenna és 
Epstein 2003). Kínában a Juglans regia mellett a kiváló szárazságtűrő, téltűrő és télálló Juglans 
manshurica Maxim, Juglans cathayensis Dode., meleg és nedves klímát jól tűrő, de alacsony 
téltűrőképességgel rendelkező Juglans sigillata Dode. a legjelentősebb génforrás (Tian et al 2009).  

A magyar diónemesítés szerencsés helyzetben van, mert a kárpáti rassz egy kis populációja az 
országban megtalálható. Ebben a populációban igen nagy genetikai változatosság figyelhető meg, s 
többek között ennek köszönhetők a magyar nemesítés kiemelkedő eredményei. Egyrészt a magyar 
diófajta szortiment jellemezhető a legkorábbi érési idővel a Föld északi féltekéjén, mintegy 10–14 
nappal megelőzve más diótermesztő országokat. Számos külföldi nemesítő műhelyben is hasonló korai 
érési idő elérése a cél. Másrészt a magyar diófajták legnagyobb termésméretükkel tűnnek ki, s ezáltal 
jelenleg prémium áruértéket képviselnek.  

Interspecifikus hibridek megjelenése és termesztése elsősorban Kalifornia államra jellemző, ahol a 
Juglans regia x Juglans hindsii hibridjeként állították elő a ‟Paradox‟ alanyt (McGranahan és Leslie 
2009). McKenna és Epstein (2003) felhívja a figyelmet, hogy a ‟Paradox‟ megjelölés nem minden 
esetben azonos szülőpároktól származó populációt jelölt, ami azt jelenti, hogy a kereskedelemben 
kapható ‟Paradox‟ alany a Juglans hindsii és a Juglnas major vagy a Juglans hindsii és a Juglans nigra 
fajhibridje.  

Több szerző kísérleti eredménye alapján kijelentik, hogy a fajhibridek alanykénti használata 
esetében igen fontos a szülőfajok ismerete. A Juglans nigra felhasználásával előállított fajhibridek 



sokkal fogékonyabbak az agrobaktériumos gyökérgolyvára Kaliforniában, mint a Juglans regia, a 
Juglans hindsii és a Juglans major populációkból előállítottak. Továbbá a Juglans cinerea és a Juglans 
ailantifolia keresztezéséből származó ‟butterjaps‟ (syn.: ‟buartnuts‟) valamint a Juglans nigra és a 
Juglans ailantifolia hibridjeként előállított „Leslie Burt‟ alanyfajta is fogékony a dió xantomónaszos 
betegségére Kaliforniában (McKenna és Epstein 2003, McGranahan és Leslie 2009).  

A fajhibridek jelentősége nemesfajták esetében a Cherry Leafroll potyvírus (továbbiakban CLRV) 
elleni védekezésben fontos, mivel csak a Juglans hindsii tartalmaz egy olyan domináns gént, mely a 
vírusfertőzés hatására hiperszenzitív reakciót vált ki a dióban. A Juglans hindsii x Juglans regia 
hibrideket Juglans regia-val visszakeresztezve 1:1 arányban találtak hiperszenzitív, illetve toleráns 
genotípusokat az utódpopulációban amerikai kutatók. Azt is el kell mondani az így létrejött fajhibridekről, 
hogy hímsterilek, így jelenleg még nyitott kérdés, hogy a CLRV-sal szemben hiperszenzitivitást mutató 
genotípusok hogyan hoznak termést, illetve a hiperszenzitív reakció működik-e a szabadföldön 
(McGranahan et al. 1997).  

Kínában a legismertebb fajhibrid a Hebei tartományban lévő Taihang hegységben található 
Juglans hopeiensis Hu, mely a J. regia x J. mandshurica természetes hibridje. Ez a faj nemcsak 
gyümölcstermesztési jelentőséggel rendelkezik (termésmérete nagy, tetszetős megjelenésű), hanem 
dísznövényként is használják (Wu et al 2009). 
 
9.3.1. Termőképesség oldalrügyeken és a termésminőség fokozása 
A termesztők számára az egyik legfontosabb tulajdonság az oldalrügyeken való terméshozási 
képesség, mellyel a csak csúcsrügyből termő fajtákhoz képest fokozni tudjuk a termésmennyiséget. E 
nemesítési cél elérése érdekében a Pedro fajtát vonták be Magyarországon a keresztezéses 
nemesítési programban apai szülőként, mely további előnye, hogy világos színű és sima felületű 
terméshéjjal és világos színű magbéllel rendelkezik.  

Néhány újabb nemesítésű fajtánál megjelent a fürtös terméshozási típus, mely azt jelenti, hogy a 
csúcsrügyekből nem egy termés, hanem 5 és 12 termésből álló, szőlőfürtre emlékeztető 
„terméscsoport” fejlődik ki. Általában a termések a fürtben kisméretűek, így csak igen kevés államilag 
minősített fürtös terméshozási típusú fajta található meg a diótermesztő országok fajtaválasztékában. 
Pozitív példaként említhetjük a szerb nemesítésű Tisza fajtát, mely fürtjei 7–9 termés tartalmaznak, 
melyek 30–33 mm átmérővel rendelkeznek. A fürtös terméshozási típusú diófajták további hátránya az 
alacsony fánkénti termésmennyiség. A példaként említett ‟Tisza‟ ez alól is kivétel, mivel bő 
termőképességgel rendelkezik.  

A kaliforniai diónemesítési programban a termőképesség fokozása érdekében a Payne fajtát 
használták egyik szülőként, melynek eredményeként állították elő a Vina, Serr, Howard, és Chandler 
fajtákat (Ramos, 1998). Napjainkban három újabb fajtát (Sextont, Gillet, Forde) emeltek ki a nemesítés 
eredményeként, melyek terjedése néhány éve kezdődött meg. Mindegyik újonnan nemesített fajta 
kevésbé fogékony a dió xantomónászos betegségével szemben, oldalrügyeken is terem, bőtermő, korai 
érési idejű, jó bélminőséggel rendelkezik.  

Az utóbbi időben egyre nagyobb igény mutatkozik piros belű diófajták iránt. Egyelőre csak néhány 
piros magbelű fajta található meg a fajtaválasztékban. Európában nincs ilyen fajta a termesztésben, 
csak génbanki gyűjteményekben őrzik a nemesítők. Kaliforniában is csak a Robert Livermore az 
egyetlen piros magbelű fajta, melyet egyelőre kis felületen termesztenek (McGranahan és Leslie 2004).  
 
9.3.2. A diót károsító kórokozókkal kapcsolatos kutatások 
Dió esetében a Xanthomonas arboricola pv. juglandis illetve a BAN (Brown apical necrosis magyar 
néven a dió csúcsi barnulása) kórokozókkal szemben toleráns vagy ellenálló genotípusok nemesítése a 
világ különböző nemesítési műhelyeiben elkezdődött. A BAN betegséget a Xanthomonas arboricola pv. 
juglandis és a Gnomonia leptosyla, valamint egyéb Alternaria és Fusarium fajok együttesen okozzák. 
Mindkét betegség elleni hatékony szabadföldi védekezés kidolgozása jelenleg is folyik. Ebbe a 
munkába kapcsolódott be a BCE Gyümölcstermő Növények Tanszéke és az Érdi Kutató, mely során a 



legnagyobb magyarországi dióültetvényben végeztek felméréseket mindkét betegség terjedését és az 
ellenük irányuló kémiai védekezés hatékonyságát illetően.  

A kutatók egyetértenek abban, hogy a Xanthomonas előfordulása szorosan összefügg a diófák 
fiziológiai állapotával, ezen belül is a víz- és tápanyag-ellátottságával. Azokban az ültetvényekben, ahol 
kedvezőtlen a víz- és tápanyag-ellátottság, illetve gyakori száraz periódusok vannak, nagyobb 
mértékben terjedt a Xanthomonas az optimálisan ellátott ültetvényhez képest (Parveaud et al. 2009). 
Chevallier et al (2009) szerint a különböző diófajták Xanthonomas baktériummal szembeni viselkedése 
nagymértékben függ hidroxifahéjsav-származék és flavonoidtartalmuktól. Mindkét vegyületet fertőzés 
esetén csak akkor termeli a diófa, ha megfelelő vízellátottsággal rendelkezik a vegetációs idő során.  

Kísérleti eredmények alapján a Xanthomonas arboricola pv. juglandis baktérium a virágzáskor 103 
és a 107 közötti koncentrációt ér el, ezért célszerű ekkor elkezdeni a vegyszeres védekezést (Giraud et 
al 2009). Innovatív védekezési megoldás Chevallier és Laymajoux szerint (2009), ha a védekezéshez 
szükséges réztartalmú hatóanyagot kelát formájában juttatjuk ki, így kisebb rézmennyiséget használunk 
fel hatékonyabban. Hatékony megoldás Jenkins és munkatársai (2009) eredményei alapján, ha 
bakteriofág törzsekkel védekezünk e kórokozó ellen. Süle és munkatársai (2007) felhívják a figyelmet 
arra, hogy a különböző Xanthomonas arboricola pv. juglandis törzsek egymástól eltérőn viselkednek a 
különböző hatóanyagú és koncentrációjú baktericid készítményekkel szemben.  

A Xanthomonas mellett egyes mediterrán klímájú országokban nagy problémát okoz az 
Agrobakterium tubefaciens, mely ellen nem toleráns az interspecifikus Paradox alanyfajta. Az újabb 
kutatási eredmények szerint a saját gyökéren előállított Chandler, Vina és Serr diófajták kevésbé 
fogékonyak e kórokozóval szemben Kaliforniában (Hasey et al 2009).  
 
9.4. A dió fajtahasználata Magyarországon 
A KSH 2001-es adatai szerint a magyar dióültetvények 40%-át a Milotai 10 fajta adta, melyet a 21%-os 
részesedéssel követett az ‟Alsószentiváni 117‟. A harmadik legnagyobb mértékben telepített diófajta a 
magyar termesztésben a Tiszacsécsi 83, mely termesztési arány 7%. 

Az újonnan nemesített hibrid diófajták iránt jelentős igény mutatkozik a termesztők részéről, de 
terjedésük nehézkes. A hibridfajták termesztése a termesztéstechnológia pontos betartását igényli. 
Tény, hogy csapadékos időben a Xanthomonas arboricola pv. jugladis nagymértékben fertőzi a hibrid 
diófajtákat. A termesztők elismerik viszont az oldalrügyből is termő diófajták hagyományos fajtákhoz 
képest nagyobb termésmennyiségét és a közel megegyező termésminőségüket. 

A külföldi diófajták aránya 27% a magyar termesztésben. Ennek az óriási aránynak az oka abban 
keresendő, hogy a szükséges oltványmennyiséget nem minden esetben tudták biztosítani a hazai 
faiskolák. 
 
9.5. Fajtaújdonságok – az új ültetvényekbe ajánlott új hazai és külföldi fajták 
A külföldön nemesített diófajták közül olyan ígéretes fajtákat mutatunk be ebben az alfejezetben, 
melyek genetikai hátterük alapján, illetve megfelelő adaptációs képességük esetén Magyarországon is 
sikeresen termeszthetők. 
 
9.5.1. Ukrán fajták 
Csernivetszky 1 
Nőelőző virágzású, virágzása későn, májusban kezdődik. Termései szeptember második dekádjában 
érnek. (9.3. ábra) Termése ovális alakú, csúcsa hegyes, átlagos méretű, tömege 11–13 g. A héja 
vékony (0,9 mm), majdnem sima felületű, könnyen törhető. A dióbél aránya 50–55%, magbelének színe 
világos, íze jó. Korán termőre fordul, termése és levele ellenáll a diót károsító kórokozóknak. Fája 
közepes növekedésű (Zatokovy 2009).  
 Ukrán kutatókkal közösen végzett érzékszervi bírálat során arra az eredményre jutottunk, hogy 
a Csernivetszky 1 fajta magbele kiváló tulajdonságokkal rendelkezik. A felkért bírálók magasabb 
pontszámot adtak a ‟Csernivetszky 1‟ magbelére, mint a Milotai 10 kontrollfajtáéra.  



 

 
9.3. ábra. Cserniveszky 1 diófajta (fotó: Zatokovy) 

 
Bukovynszky 1 
Hímelőző virágzású fajta. Termése átlagos méretű, tömege 10–14 g, kerekded, hegyes végű. (9.4. 
ábra) Termésének héja vékony (0,8 mm), majdnem sima felületű, könnyen törik. A dióbél aránya 
átlagosan 52,4%, magbele világos színű, könnyen törhető, íze jó. Kiemelkedő magas terméshozama és 
termésminősége. Fája közepes növekedési erélyű (Zatokovy 2009). A Bukovynszky 1 fajta elsősorban 
szárított héjas formában közelíti meg a ‟Milotai 10‟ áruértéket.  
 

 
9.4. ábra. Bukovynszky 1 (fotó: Zatokovy) 

 
Klishkivszky 
Virágzása nőelőző, virágzásának kezdete későn, május elején van. Érési ideje szeptember közepe. A 
zöld burok – a többi diófajtától eltérően - a termés csúcsánál kezd repedni. Termése hosszúkás alakú, 
átlagos méretű, tömege 11–13 g. (9.5. ábra) A héj vastagsága 1,2 mm, sima felületű, sárgásbarna 
színű, szárított héjas állapotban áruértéket megközelíti a Milotai 10 fajtáét. Terméshéja könnyen 
törhető. A dióbél aránya 49–50%, színe világos, íze jó. Fája erős növekedésű (Zatokovy 2009).  
 



 
9.5. ábra. Klishkivszky diófajta (fotó: Zatokovy) 

Grozynetszky 
Hímelőző virágzású, a virágzás kezdete május eleje. Termései szeptember végén érnek. Termései 
oldalirányban hasadnak, nagyméretűek, trapéz alakúak, tömegük 14–15 g. (9.6. ábra) Terméshéja 
vékony, 0,9 mm, kissé barázdált felületű, könnyen törik. Terméshéjának minősége az Alsószentiváni 
117 fajtához hasonló. A dióbél aránya 49–53%-, színe világos, íze jó. Fája közepes növekedésű. 
(Zatokovy 2009).  
 

 
9.6. ábra. Grozynetszky diófajta (fotó: Bujdosó) 

 
9.5.2. Szlovén diófajták  
Zdole-62 
Késői virágzású fajta. Közepes, de rendszeres terméshozamú. Termése lapított trapéz alakú, 
nagyméretű. (9.7. ábra) Termésének tömege 9,5–11 g, bélaránya 41–47%. Közepesen barázdált vagy 
sima felületű a héja, világos színű. Bélszíne világos, könnyen tisztítható. Fája középerős növekedésű, 
felfelé törő. Erősen fogékony a betegségekre. (Solar és Stampar 2005).  
 



 
9.7. ábra. Zdole-62 fajtajelölt (fotó: Bujdosó) 

 
Erjavec 
Nőelőző virágzású fajta, nővirágai középidőben nyílnak. Termőképessége jó, terméseinek egy részét 
oldalrügyein fejleszti, rendszeresen és bőven terem. Termése gömbölyded alakú, kicsi -közepesméretű, 
tömege 8,6–10,2 g, bélaránya 49–54%. (9.8. ábra) Héj felülete sima, a világos és a középbarna közötti 
átmeneti színű, bélszíne világos, könnyen tisztítható. Fája erőteljes növekedésű, koronája szétterülő. 
Nagyon fogékony a bakteriális betegségekre. (Solar és Stampar 2005).  
 

 
9.8. ábra. Erjavec diófajta (fotó: Bujdosó) 

 
9.5.3. Francia fajták  
Franquette 
Régi francia nemesítésű fajta, mely a francia diótermesztés sikerességét megalapozta. Fakadási ideje 
kései, de termesztésének sikerességét veszélyezteti, hogy hajtásai későn érnek be. Hímelőző 
virágzású, a barkák nyílása 10–12 nappal előzik meg a nővirágok nyílását. Érési ideje: október eleje-
közepe. Termése 10–12 g tömegű, hosszúkás alakú, kissé rücskös felületű, világosbarna színű. (9.9. 
ábra) A héj varratai jól záródnak. Magbele kissé megnyúlt alakú, világosbarna színű, magbelének 



aránya 46%. Fája középerős-erős növekedési erélyű (Verhaeghe 2011). Jelenleg nincsenek 
tapasztalatok a Franquette fajta magyarországi termesztéséről.  
 

 
9.9. ábra. Franquette fajta (fotó: Internet1) 

 
Fernor 
Új nemesítésű francia fajta, melyet a ‟Franquette‟ és a ‟Lara‟ keresztezésével állítottak elő. Kései 
fakadási idejű, korán termőre fordul, terméseinek nagy részét nagy arányban oldalrügyeken fejleszti. 
Érési ideje kései, szeptember vége – október eleje. Termése nagy, világos színű, magbelének szép 
színét hosszú ideig megőrzi, könnyen tisztítható, és jól tárolhatók a termései. (9.10. ábra) Kiváló ízű 
fajta. Termőkorban 4–5 t/ha szárított héjas termésmennyiségre képes francia ökológiai körülmények 
között, s itt ellenáll a Xanthomonas-nak (Verhaeghe 2011). Magyarországi ökológiai körülmények között 
eddig jól vizsgázott. Magbelnek szalmasárga színét 9–12 hónapig megtartja.  
 

 
9.10. ábra. Fernor diófajta (fotó: Internet 1) 

 
9.5.4. Szerb fajták  
Sampion 
Hímelőző virágzású, az egyik legjobb hidegtűrésű fajta, kontinentális körülmények között is ajánlott a 
termesztése. Termése az ‟Eszterházy I‟-re hasonlít, igen szép, átlagtömege 14 g. (9.11. ábra) A bél 
szép világos. Bélaránya 58%. Közepes növekedésű, igen bőtermő. Fogékony a Gnomonia-ra. 



Középerős növekedési erélyű, jó télálló és hidegtűrő, szerb adatok szerint kiválóan tűri a téli nagy 
hőingásokat. (Internet 2, Cerovic et al 2010). 
 

 
9.11. ábra. Sampion diófajta (fotó: Internet 2) 

 
Szrem  
Hímelőző virágzású, bőtermő fajta. Termése nagyméretű, 14–15 g tömegű. Héja sima felületű és 
vékony, magbele világos színű, tetszetős. (9.12. ábra) Bélaránya 57%. A diót károsító főbb 
betegségekkel szemben ellenálló. Közepes növekedésű, átlagos termőképességű. Középerős – erős 
növekedési erélyű. (Cerovic et al 2010., Internet 3) 
 

 
9.12. ábra. Szrem diófajta (fotó: Internet 3) 

 
Tisza  
Fürtös típusú, bőtermő fajta. A fürt akár 20 nővirágot is tartalmazhat, azonban ebből 7–8 szokott teljes 
mértékben kifejlődni. Legtöbb évben homogám virágzású. Termése 15 g tömegű, kerek alakú, melyet a 
bél nem tölti ki egészen. (9.13. ábra) Bélaránya a vékony héj miatt 51%. Különösen olyan 
termőhelyekre ajánlható, ahol eredményesen lehet szőlőt termeszteni. (Cerovic et al 2010., Internet 2).  
 



 
9.13. ábra. Tisza diófajta (fotó: Internet 4) 

 
Bácska 
A Sejnovo-val egyidőben fakad, és vegetációját 10 nappal korábban fejezi be. Hímelőző virágzású fajta. 
Közepes növekedési erélyű, igen bőtermő. Egyes oldalrügyeiből is terem. Termése 12 g tömegű, kúpos 
alakú, világos színű, vékony héjjal. A bél világos színű (9.14. ábra). Magbél aránya 52% körüli, 
olajtartalma 68–70%. Középerős növekedési erélyű (Cerovic et al 2010).  

 
9.14. ábra. Bácska diófajta (fotó: Internet 2) 

 
9.5.5. Bolgár fajták 
Sheinovo 
Szelektált magonc, Fakadási ideje középkorai. Virágzási ideje alatt tökéletesen mutatja a dichogámiát, 
virágzási jellege nőelőző. Érési ideje szeptember 2. illetve 3. dekádja. Terméseinek 30–40%-át 
oldalrügyeiből fejleszti. Termése középnagy, tömege 12,5 g. Magbelének színe borostyánsárga, 
bélaránya 54% (9.15. ábra). Fája erős növekedési erélyű. Jó ellenállóképességet mutat a 
xantomónászos betegséggel szemben, a gnomóniás betegséggel szemben viszont mérsékelten 
fogékony (Dzhuvinov et al 2010).  
 



 
9.15. ábra. Sheinovo diófajta (fotó: Gandev) 

 
Silistrenski 
Szelektált magonc. Hímelőző virágzású. Termései szeptember közepén érnek. Terméseinek 30–40%-át 
oldalrügyein fejleszti. Termése középnagy, 11,5 g tömegű, 51,5% magbél tartalommal (9.16. ábra). Fája 
középerős növekedési erélyű. Jó ellenállóképességet mutat a xantomónászos betegséggel szemben, a 
gnomóniás betegségre viszont mérsékelten fogékony (Dzhuvinov et al 2010). 
 

 
9.16. ábra. Silistrenski diófajta (fotó:Gandev) 

 
9.5.6. Amerikai fajták  
Chandler 



A legnagyobb arányban termesztett hibrid diófajta a világon. Fakadási ideje kaliforniai körülmények 
között kései, hazánban középkorai. Terméseinek nagy részét oldalrügyeiből fejleszti, bár fiatal korban 
ezmég nem nagyon jellemző. Érési ideje szeptember utolsó dekádja. Termései 13 g tömegű, 28–30 mm 
átmérőjű, sima héjfelületű, világos héj- és bélszínnel rendelkezik. (9.17. ábra) Magbélaránya 49%. Fája 
középerős növekedési erélyű, félig feltörő habitusú. A xanthomónászos betegségre nagyon fogékony 
(Hendricks et al 1998). Eddigi tapasztalataink alapján Magyarországon védett termőhelyen 
eredményesen termeszthető, bőtermő fajta, de termésmérete öntözetlen körülmények között 25 mm 
körüli.  
 

 
9.17. ábra. Chandler diófajta (forrás: Internet 3) 

 
9.5.7. Román nemesítésű diófajták  
Valrex 
Virágzási ideje korai (április utolsó dekádja), nőelőző virágzású fajta. Érési ideje korai (szeptember első 
dekádja). Termései ovális alakúak, átlagosan 15,3 g tömegűek, terméshéjuk finoman erezett. 
Magbelének aránya 51%, könnyen törhető és tisztítható fajta. Magbele kiváló ízű és világos színű (9.18. 
ábra). Fája középerős növekedési erélyű, korán termőre forduló, bőtermő. Közepesen fogékony a diót 
károsító gombás és baktériumos betegségekre. Nagyon jó téltűrő képességgel rendelkezik. Terméseit 
csak csúcsrügyből fejleszti (Botu et al 2010/a, 2010/b, Cosmulescu 2010/a, 2010/b, 2012).  
 
Jupâneşti 
Virágzási ideje középkései (május 6. és 10. közé esik), nőelőző. Érési ideje szeptember második 
dekádjában van. Termése elliptikus alakú, átlagosan 12,2 g tömegű, finoman erezett terméshéjú. 
Béltartalma 49%, termése könnyen törhető és magbele könnyen tisztítható. Magbele kiváló ízű, világos 
borostyán színű (9.19. ábra). Fája erős növekedési erélyű, későn termőre forduló, de később bőtermővé 
válik. A diót károsító valamennyi kórokozóval szemben jó ellenállóképességet mutat, jó téltűrő 
képességű, csak csúcsrügyből termő fajta (Botu et al 2010/a, 2010/b, Cosmulescu 2010/a, 2010/b, 
2012).  
 



 
 

 9.18. ábra. Valrex diófajta (fotó: Botu)    9.19. ábra. Jupâneşti diófajta. (fotó: Botu) 
 
Valcor 
Virágzási ideje korai (április 20. és 30. közötti Románában), egyes évjáratokban nővirágai a középkorai 
időszakban (május 1. és 5. között) nyílnak. Virágzásának jellege hímelőző. Érési ideje középkorai, 
termései szeptember második dekádjában érnek. Termése széles ovális alakú, átlagosan 14,3 g 
tömegű, finoman erezett. Bélaránya 52%, könnyen törhető és tisztítható fajta, magbele világos színű 
(9.20. ábra). Fája erős növekedési erélyű, korán termőre forduló, bőtermő, közepesen fogékony a diót 
károsító baktériumos és gombás betegségekre, nagyon jó téltűrő képességgel rendelkezik. Terméseit 
csak csúcsrügyből fejleszti (Botu et al 2010/a, 2010/b, Cosmulescu 2010/a, 2010/b, 2012).  
 

  
 9.20. ábra. Valcor diófajta. (fotó: Botu) 9.21. ábra. Valmit diófajta (fotó: Botu) 
 
Valmit 
Virágzási ideje korai (április harmadik dekádja Romániában), nőelőző virágzású fajta. Érési ideje 
szeptember második dekádja. Termése gömbölyű, átlagosan 12,1 g tömegű, terméshéja finoman 
erezett felületű. Magbelének aránya 53%, könnyen törhető és tisztítható fajta. Magbele kiváló ízű és 
világos színű (9.24. ábra). Fája erős növekedési erélyű, bőtermő fajta, Közepesen fogékony a 
baktériumos betegséggel szemben, kevésbé fogékony a diót károsító gombás betegségekre. Terméseit 
csúcsrügyből fejleszti (Botu et al 2010/a, 2010/b, Cosmulescu 2010/a, 2010/b, 2012).  
 
9.5.8. Magyarországi termesztésre nem javasolható diófajták 
A külföldön nemesített diófajták kiválasztása során elsődleges szempont a fajták megfelelő 
alkalmazkodóképessége a magyar ökológiai adottságokhoz. E szempont alapján teljes mértékben 
kizárhatók a mediterrán klímaviszonyok között nemesített török, iráni és a kaliforniai fajták döntő 
többsége (a ‟Pedro‟ és a ‟Chandler‟ kivételével) a magyarországi termesztésből, mivel nem 
rendelkeznek hazánk klímaviszonyainak megfelelő téltűrő- és télálló-képeséggel.  



Az európai országokban nemesített diófajták közül is számos fajta magyarországi termesztése 
nem lehetséges, ennek oka elsősorban a korai fakadási idejükkel magyarázható. Ez azt jelenti, hogy 
célszerű az április 20-a előtt fakadó fajták magyarországi termesztéséről lemondani. Továbbá kerülni 
kell a hegyvidéki, hűvös, párás, kiegyenlített klímaviszonyokból származó fajták (egykori csehszlovák 
fajták) termesztését is Magyarországon, mivel ezek a fajták hazánk arid klímája miatt sötét, eladhatatlan 
bélminőséget produkálnak. Mellőzni kell a dió xantomónászos betegsége iránt nagymértékű 
fogékonyságot mutató fajták honosítását is, mert termesztésük költséges, bélminőségük minden 
esetben jelentősen függ az évjárattól. Toleráns/rezisztens fajták esetében az adaptációs kísérletek 
megkezdése előtt tudni kell a kórokozó pontos adatait (rassz), amivel szemben ellenálló-képességet 
mutat a termeszteni kívánt fajta. Limitáló tényező még az érési idő is. A fajtahasználati trendeknek 
megfelelően nem kifizetődő október közepe utáni érési idővel rendelkező fajta termesztésével 
foglalkozni, mivel ebben az időszakban a termések beérése kockázatos illetve a piac telített.  



Gesztenye (Castanea sativa Mill.) 
 
9.6. A gesztenye nemesítésének rövid története 
 
A Castanea genus Eurázsiában és a Kaukázusban honos, déli elterjedtsége a 37. északi szélességi 
köréig terjed, egészen Tunézia, Szíria illetve Libanon partvidékéig a Föld északi féltekéjén. Az ókori 
görögök és rómaiak hódításai révén az európai gesztenye (Castanea sativa Mill.) areája a Földközi-
tenger partvidékéről az Ibériai-félszigetre, valamint Európa középső és északabbra fekvő részeire 
(Diamandis 2009) szélesedett ki.  

Ott, ahol a természetes gesztenyeállománynak nagy a genetikai variabilitása tájszelekcióval 
állították elő az első nemesített gesztenyefajtákat. Oroszország nyugat-kaukázusi régiójában igen 
nagyszámú Castanea populáció található, mely összefüggő erdőket alkot. E nagyszámú populáció 
változatos genetikai hátteret ad az erdészeti és a kertészeti célú nemesítő munkához (Pridnya et al. 
2009).  

Magyarországon az Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú 
Nonprofit Kft. jogelődjeinél Szentiványi Péter irányításával folyt gesztenyenemesítés, melynek 
eredményeként a magyarországi gesztenyepopulációból szelektálta a Kőszegszerdahelyi 29, 
Iharosberényi 2, Iharosberényi 29, Nagymarosi 22, Nagymarosi 37 és Nagymarosi 38 fajtákat. A tudatos 
fajtahasználat azonban csak az 1960-as évek végétől kezdődött meg hazánkban, mivel addigra 
dolgozták ki a gesztenye szaporításának faiskolai technológiáját (Szentiványi 1988). Szlovéniában is 
jelentős gesztenye populáció található, melyből ígéretes fajtákat, illetve genotípusokat szelektáltak a 
Ljubljanai Egyetemen (Solar és Stampar 2009). Kínában is nagy genetikai változatosság figyelhető 
meg, ezért nagymértékben használják a tájszelekciót, mint nemesítési módszert a gesztenyenemesítők 
(Cheng és Huang 2009). Továbbá tájszelekciót folytatnak Bulgáriában (Bratanova-Doncheva et al. 
2009) és Albániában is (Lushaj és Tabaku 2009). 

Számos kutatóhelyen az utóbbi két-három évtizedben indult meg a keresztezéses nemesítés, 
mely elsősorban fajhibridek előállítását eredményezte. A keresztezéses nemesítés során a Castanea 
sativa Mill. x Castanea mollissima Blume (kínai gesztenye) vagy a Castanea sativa Mill. x Castanea 
crenata Siebold & Zucc. (japán gesztenye) kombinációkat használták (Botu 2009). E kombinációkból 
származó interspecifikus hibrideket használnak ma is Braziliában (Yamanishi et al. 2009). Az Amerikai 
Egyesült Államokban az európai gesztenye és a kínai gesztenye közötti fajhibridek nemesítésével 
foglalkoznak, mivel a természetes gesztenyeállományt alkotó Castanea dentata-t Borkh. a gesztenyerák 
szinte teljesen tönkretette.  

A biotechnológiai módszerek közül említésre méltó, hogy mikroszatellit markerezéssel Hozova 
és munkatársai (2009) a legidősebb csehországi természetes gesztenyepopuláció diverzitását 
vizsgálják.  
 
9.7. Fő nemesítési célok 
Gesztenye esetében kiemelt nemesítési cél a bőtermőképesség, a korai érési idő, az egyöntetű érés és 
a kiváló termésminőség, mely nagy termésméretet, kerekded, telt termésalakot, sötét termésszínt, 
egyedi, jellegzetes ízt, alacsony zsírtartalmat jelent. Fontos értékmérő tulajdonság a magbél 
tisztíthatósága, masszakészítésre való alkalmasság és egyöntetű állománya (ne legyen „lyuk” a magbél 
közepén) is. A terméstulajdonságok mellett lényeges a zöld burok egyöntetű felnyílásának ideje. Az 
öntermékenység kérdése rendszeresen felmerül a gesztenyenemesítő műhelyekben (Soylu és Mert 
2009, Serdar et al. 2009, Pandit et al. 2009, Solar és Stampar 2009). Napjainkban előnybe részesítik a 
maróni típusú gesztenyét, melynek kupacsában egy nagyméretű termés található.  

Ezen kívül nagyon fontos a gesztenyét károsító kórokozókkal szembeni ellenálló-képesség, 
ezen belül is kiemelt nemesítési cél a Cryphonectria parasitica Murr. Barr. (syn.: Endotia parasitica), 
Phytophthora cambivora és Cytospora spp. kórokozók elleni nemesítés. A rezisztencianemesítésbe 
számos ország helyi populációból kiemelt genotípusokat von be (Soylu 2009, Celiker és Onogur 2009).  



Anagnostakis és munkatársai (2009) felhívják a figyelmet a gesztenye gubacsdarázs 
(Dryocosmus kuriphilus) elleni rezisztencianemesítés fontosságára. Az áltata vizsgált populációban a 
gesztenye gubacsdarázzsal nem fertőzött genotípusok citoplazmájában feltehetőleg egy monogenikus 
domináns gén található. Sartor és munkatársai (2009) Olaszországban végzett vizsgálatai során 
Castanea sativa × Castanea crenata fajok keresztezésével nemesített hét hibridfajta Dryocosmus 
kuriphilus-szal szembeni fogékonyságát vizsgálta, melyek közül egyedül a Bouche de Bétizac fajtán 
nem okozott kárt a gesztenye gubacsdarázs.  
 Fontos a gesztenyenemesítésben az újonnan nemesített genotípusok esetében a gyenge vagy 
középerős növekedési erély, felfelétörő koronahabitus erős, közel függőlegesen álló koronaelemekkel 
az egyszerűbb gépi betakaríthatóság miatt (Soylu és Mert 2009).  
 Termesztéstechnológiai szempontból fontos a gesztenye genotípusok szaporíthatóságának 
illetve betakarításra való alkalmasságának vizsgálata (Pandit et al. 2009). 
 Hipovirulens törzsekkel (gyengített virulenciával rendelkező Criphonectria parasitica törzsekkel) 
tudunk a leghatékonyabban „védekezni” a Criphonectria parasitica ellen. Azonban a hipovirulens 
törzsek állandó vizsgálatára és a laboratóriumi tesztelésére van szükség, mivel nem minden 
hipovirulens törzs kompatibilis a fertőző törzsekkel (Vidóczi et al 2007). Jelenleg Magyarországon a 
Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán található a magyar gesztenye hipovirulens törzsek 
gyűjteménye. A Debreceni Egyetemen Magyarország, Szlovákia, Ukrajna és Románia gesztenye 
kéregrák törzseinek felmérése folyik (Radócz et al. 2009). Jelenleg a világ egyetlen gesztenyetermesztő 
országában sincs tökéletes növényvédelmi technológia a gesztenyerák ellen (Döken 2009). Svájcban 
sikeresen használják a CHV-1 hipovirulens törzset, mellyel kezelt növényi részek jól viselkednek a 
kezelést követő újrafertőzések után is (Heininger és Ringling 2009). Olaszországban a nagyobb 
gesztenyepopulációkban „természetes úton” terjedő hipovirulens törzsek jelenthetik a megoldást a 
Criphonectria parasitica elleni küzdelemben. Horvátországban négy populáció (Markuevac 1, 
Markuevac 2, Samobor, Sljeme) vizsgálatát végezték el, melyekben hat hipovirust tartalmazó mintát 
találtak (Krstin et al. 2009). 

A Phytophthora cambivora ellen a Trichoderma viride és a Trichoderma harzianum jelentik a 
biológiai védekezés alapját (Turchetti és Maresi 2009).  
 
9.8. A nemesítés genetikai forrásai 
Az európai gesztenyenemesítés a Castanea sativa (2n=24) fajon alapszik, az európai 
gesztenyetermesztés géncentruma Törökországban található. A török gesztenyetermesztés központjai 
Anatólában, Marmara és Égei régiókban valamint a Fekete-tenger környékén vannak. Törökországban 
nagymértékben használják a tájszelekciót, illetve gyűjtött genotípusokat használnak fel a 
rezisztencianemesítésben (Soylu 2009, Soylu és Mert 2009, Serdar et al. 2009). Emellett nagy 
jelentősége van az interspecifikus fajhibridek előállításának, mivel a Castanea sativa jó génforrás, de 
fogékonyabbak gesztenyét károsító Criphonectria parasitica kórokozóra, a Castanea mollissima Bl. 
(kínai gesztenye) és a Castanea crenata Sieb. és Zucc. (japán gesztenye) fajok viszont 
ellenállóképeséggel rendelkeznek e kórokozóval szemben 
 Kínában a Castanea henryi is felhasználják a nemesítési programban mérsékelt növekedési 
erélyű, Marroni típusú fajták előállítására.  
 Az Amerikai Egyesült Államokban a Castanea dentata őshonos. Sajnálatos módon a Castanea 
dentata természetes állományát a Criphonectria parasitica szinte teljes egészében kipuszította, ezért 
jelenleg főleg az európai gesztenye és a japán gesztenye fajhibrideire épül az USA gesztenye 
szortimentje (Fullbright et al. 2009). 
 Szlovákiában a Castanea sativa × Castanea crenata fajokkal végzett keresztezéses nemesítés 
során keletkezett hibridek kisebb különbségeket mutattak a gesztenye kéregrákkal szemben (Bolvansky 
et al. 2009).  
 Japánban a japán gesztenyén (Castanea crenat) alapszik a nemesítés. E gesztenyefaj jó 
nemesítési alapnak bizonyul, mivel nagyobb méretű terméseket hoz, mint a Castanea mollissima (kínai 



gesztenye). Igaz azonban az is, hogy a japán gesztenye nehezebben hámozható, illetve tisztíható a 
kínai gesztenyéhez képest (Takada et al. 2009).  
 
9.9. A gesztenye fajtahasználata Magyarországon 
A KSH 2001-es adatai szerint Magyarországon összesen 467 ha gesztenyeültetvény található. 
Legnagyobb mennyiségben egyéb, a Nemzeti Fajtalistán nem található fajtákat termesztünk. 
Feltehetően az „egyéb” megjelölés magoncokat, illetve kisebb arányban külföldi nemesítésű fajtákat 
takar. Magyar nemesítésű, Nemzeti Fajtalistán lévő fajták közül legnagyobb mértékben a 
Kőszegszerdahelyi 29 (termesztési részaránya 36,2%) fajtát termesztjük. A Kőszegszerdahelyi 29 fajtát 
kisebb arányban követ a többi fajta: az Iharosberényi 29 (termesztési részaránya 7,1%), Iharosberényi 2 
(termesztési részaránya 6,7%), Nagymarosi 22 (termesztési részaránya 4%), Nagymarosi 37 illetve 
Nagymarosi 38 (termesztési részarányuk 2,2 – 2,2%) fajták.  
 
9.10. Fajtaújdonságok – az új ültetvényekbe ajánlott új külföldi fajták 
 
Marrone di Marradi 
Termései igen nagyméretűek, középbarna színűek, csíkozottak, fénylő felületűek. Népszerűségét 
nemcsak nagy termésméretének és nagy béltartalmának, hanem kiváló élelmiszeripari 
felhasználhatóságának is köszönheti (Internet1).  
 

 
9.22. ábra. Marrone di Marradi (forrás: Internet1) 

 
Marrone di Castel del Rio 
A földrajzi eredetvédelemmel rendelkező fajtát a Santero völgyből szelektálták. Termésmérete igen 
nagy, héja sötétbarna színű, csíkozott. Magbele kiváló édes ízű, sokoldalúan felhasználható (Internet2).  
 



 
9.23. ábra. Marrona di Castel del Rio (forrás: Internet2) 

 
Kozjak-1 
A Dráva völgyében a kozjaki lejtőkön (Szlovénia) szelektált fajta. A szlovén fajták közül a legnagyobb 
termésmérettel rendelkezik. Terméseinek átlagtömege 16,4 g (61 termés/kg). Termése széles ovális 
alakú, sötétbarna színű, hosszirányban csíkozott. Pecsétje hosszú és széles. Termése mindig egy 
embriót tartalmaz (Solar és Stampar 2009).  
 
Avbar (syn.: MP-30) 
Szlovén nemesítésű tájszelekcióval nemesített fajta. Termése középnagy, 13,7 g tömegű (73 
termés/kg). Termése kerekded vagy elliptikus alakú, széles és nagy pecséttel rendelkezik. Termése 
vöröses vagy sötétbarnás színű, esztétikusan csíkozott (Solar és Stampar 2009).  
 
L-voda 
Szlovén nemesítésű tájszelekcióval nemesített fajta. Termése nagyméretű, átlagosan 15,3 g tömegű 
(65,3 db/kg). Termése széles elliptikus alakú, széles és nagy pecséttel rendelkezik. Terméshéja 
vörösesbarna, nem csíkozott (Solar és Stampar 2009).  



Mogyoró (Corylus avellana L.) 
 
9.11. A mogyoró nemesítésének rövid története 
 
A hazánkban termesztett közönséges mogyoró (Corylus avellana L.) Közép-Európában, a Balkán-
félszigeten, Nyugat- és Kelet-Ázsiában és Észak-Amerikában is őshonos (Tomcsányi 1979). Ennek 
ellenére Magyarországon csak igen kis felületen, védett mikrokörzetekben termesztjük. Hazánkban 
csak olyan fajták termeszthetők sikeresen, melyek a hosszú mélynyugalmi időszakot elviselik, kései 
virágzási idővel rendelkeznek.  
 Az első nemesített mogyorófajták magoncok voltak, melyeket később felváltották a 
tájszelekcióval, majd a keresztezéses nemesítéssel előállított fajták. A keresztezéses nemesítés igen 
népszerű az Amerikai Egyesült Államokban, Olaszországban, Franciaországban és Romániában. 
Emellett minden mogyorótermesztő országban nagymértékű honosítás figyelhető meg. Napjainkra az 
olasz és amerikai nemesítésű fajták előretörése jellemző.  
 Az Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. 
jogelődjeiben folyt mogyorónemesítési program, Szentiványi Péter tájszelekcióval előállította a Bőtermő 
nagy fajtát. A tájszelekcióból adódóan a ‟Bőtermő nagy‟ igen jól alkalmazkodik a hazai ökológiai 
körülményekhez, melynek eredményeként napjainkra jelentős mértekben elterjedt ez a fajta az 
országban (KSH 2003). A ‟Bőtermő nagy‟ mellett szintén helye van a magyar termesztésben, a 
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen szelektált Nagy tarka zelli K. 5 fajtának, mely egy ismeretlen 
származású külföldi fajta hazánkban szelektált genotípusa.  

A magyar nemesítésű fajták mellett szinte valamennyi jelentősebb világfajta is megtalálható a 
mogyoró hazai fajtaszortimentjében. Igaz azonban, hogy valamennyi világfajtából magyar ökológiai 
körülmények között szelektált klónfajtákat termesztünk (Cosford K.2, Római mogyoró K. 1, Grosse aus 
Trient K. 3, Bollwilleri csoda K.4, Princess Royal K. 6). Nagyon sok esetben nem egyszerű 
megállapítani a fajták eredetét, mivel igen gyakran jönnek létre termesztett fajták között természetes 
hibridek.  

A mogyoró termesztése egyre inkább terjed a világon, ezt bizonyítja az a tény is, hogy 1997-
ben míg csak 24, 2009-ben már 30 országban volt jelentős mogyorótermesztés a FAO adatai szerint. A 
mogyorót termelő országok számának növekedése ellenére ezt a gyümölcsfajt továbbra is mediterrán 
klímaviszonyok között termesztik, a világ össztermésének 80%-át Törökország és Olaszország adja 
(Fidigelli és Salvador 2009). A mediterrán klímájú országoktól északra fekvő országokban a mogyoró a 
kockázatosan termeszthető gyümölcsfajok közé sorolható, a mogyoróültetvények terjedését azonban 
generálhatja a nyári szarvasgomba (Tuber aestivum Vittadini) iránti élénk érdeklődés, mivel a mogyoró 
igen jó gazdanövénye e fajnak.  
 
9.12. Fő nemesítési célok 
Mogyoró esetében az egyik legfontosabb nemesítési cél a világ minden táján a termésbiztonság, ehhez 
kapcsolódóan a kései virágzási idő. A mogyoró virágai nyílnak a legkorábban a termesztett 
gyümölcsfajok közül, ezért különösen fontos a kései virágzási idő Közép-Európában is. 
 Fontos a bőtermőképesség is, egyes ukrán kutatók szerint termőkorban 8 kg/bokor 
termésmennyiséget kell elérnie az ígéretes fajtáknak.  
 Érési idő tekintetében lényeges a korai érési idő az elsődleges cél, így a termesztők hamar meg 
tudnak jelenni a piacon friss áruval.  
 Nagyon fontos a kiváló termésminőség. A különböző mogyorótermés alakok közül a kerek vagy 
gömbölyded termésalakok preferáltak, mivel kiváló termésméretet érnek el. Ezen kívül fontos még a 
kedvező, világos szín, vékony terméshéj, jó íz és a legalább 43–50%-os béltartalom. Számos minősített 
mogyorófajta esetében problémát okoz heterogén termésminőség.  



 Egy jó mogyorófajta esetében lényeges a jó téltűrőképesség, mely nagyon sok termőhelyen a 
termesztés sikerének kulcsát jelenti. Emellett a szárazságtűrés is előtérbe kerül a nemesítési célok 
között.  
 Sarjhozam tekintetében a gyenge sarjhozam a legkedvezőbb, mivel így hatékonyabban tudunk 
védekezni a Phytoptus avellanae ellen (Slyusarchuk és Ryabokon 2005, Rovira et al 2005, Fidigelli és 
Salvador 2009).  
 
9.13. A nemesítés genetikai forrásai 
Az európai mogyorótermesztésben kizárólag a Corylus avellana (2n=22) fajt termesztjük (Thompson et 
al. 1996). Ukrajnában a téltűrőképesség fokozása érdekében a Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv 
fajt vonták be a nemesítő munkába (Slyusarchuk és Ryabokon 2005). Grúziában a Corylus pontica és a 
Corylus conchica fajokra épül a nemesítés és a termesztés is (Mirotadze 2005).  
 A kínai mogyorónemesítésben a Corylus heteropylla és a Corylus avellana kombinációkat 
használnak, mivel a Corylus heterophylla jó tél- és fagytűrőképességgel, de szerény 
termésmennyiséggel és kisméretű (1 g alatti) termésekkel rendelkezik. A Corylus avellana 
termőképessége és terméseinek minősége azonban kiváló. E két faj keresztezéséből számos 
interspecifikus hibrid jött létre, melyek közül néhány már a termesztésben is megtalálható (Xie et al 
2005).  
 Amerikai kutatók az Oregoni Állami Egyetemen az Anisogramma anomala (Peck) E. Müller 
kórokozó gombával szemben végeznek rezisztencianemesítést, mely eredményeként állították elő a 
Santiam fajtát (McCluskey et al 2009). Az ország keleti partvidékén a New Yersey-i Egyetemen is folyik 
rezisztencianemesítés, melyben a Zimmerman és a spanyol nemesítésű Ratoli fajtákat használják fel a 
rezisztencia érdekében, mivel mindkét fajta jól örökíti ellenállóképességét. (Molnar et al 2009).  
 A patogének ellen biotechnológiai módszerekkel állítanak elő rezisztens genotípusokat Pilloti és 
munkatársai (2009). Kutatásuk a rezisztens gének (R gének) megkeresésén, illetve a patogénekhez 
kapcsolódó molekuláris háttér tanulmányozásán alapszik.  
 
9.14. A mogyoró fajtahasználata Magyarországon 
Magyarországon az árutermelő mogyoróültetvények negyedét a Római mogyoró K.1. fajta teszi ki, 
melyet szorosan követ a magyar nemesítésű ‟Bőtermő nagy‟ (termesztési részaránya 21,8%), az angol 
nemesítésű ‟Cosford‟ (termesztési részaránya 18,5%) és a ‟Bollwilleri csoda K.4‟ (termesztési 
részaránya 14,45%). Figyelemre méltó, hogy az egyéb mogyorófajták aránya igen magas, közel 20% a 
magyar mogyorótermesztésben (KSH, 2003).  
 
9.15. Fajtaújdonságok – az új ültetvényekbe ajánlott új hazai és külföldi fajták 
 
A külföldön nemesített mogyorófajták közül olyan ígéretes fajtákat mutatunk be ebben az alfejezetben, 
melyek genetikai hátterük alapján illetve megfelelő adaptációs képességük után Magyarországon is 
sikeresen termeszthetők. 
 
Barcelona 
 
Régi amerikai nemesítésű, nagy alkalmazkodó-képeséggel rendelkező mogyorófajta, Nyugat-
Európában igen elterjedt. Középidőben virágzik, középkésőn érő fajta. Kupacsa egyharmaddal 
hosszabb, mint a termés. Termése nagyméretű, közép- vagy sötétbarna színű, kerek alakú, középesen 
vastag terméshéjjal és 39–42%-os béltartalommal rendelkezik, jó ízű (1. ábra). Bőtermő fajta. 
Növekedési erélye erős, nagy bokrot nevel (Solar 2000, Internet 1).  
 



 
9.24. ábra. Barcelona mogyorófajta (forrás: Internet1) 

 
Istarski duguljasti 
 
Horvát nemesítésű fajta, melyet egész Horvátországban termesztenek. Bőtermő fajta. Termései 
csövesek, nagyméretűek, jó ízűek. Középerős növekedési erélyű, felfelétörő habitusú bokrot nevel. 
Erősen sarjadzik (Miljkovic 2000).  
 

 
9.25. ábra. (Internet2) 

 
Istarski okruglasti 
Isztrián nemesített fajta, melyet mogyorótermesztő vidékeken termesztenek. Középidőben virágzik és 
érik, termőképessége közepes - nagy. Termései kerek alakúak, nagyméretűek, jó ízűek, 45%-os 
béltartalommal rendelkeznek (3. ábra). Erős növekedési erélyű, félig felálló szerkezetű bokrot nevel. 
Gyengén sarjadzik. (Miljkovic 2000)  
 



 
9.26. ábra. Istarski okruglasti (Internet3) 

 
Tonda Gentile Romana 
Olasz nemesítésű fajta. Nővirágai középidőben vagy későn nyílnak, kevésszámú hímvirágzata 
középidőben nyílik. Érési ideje középidejű. Kupacs a termésen túlnyúlik. Termése gömbölyű alakú, 
középnagy, világosbarna színű. Magbele gömbölyű alakú, középnagy, egyöntetű, jó ízű. Magbelének 
aránya 57%. Bokra félig felálló szerkezetű, gyenge növekedési erélyű, közepesen sarjadzó (Internet4). 
 

 
9.27. ábra. Tonda Gentile Romana (Internet4) 

 
 
 
Ellenőrző kérdések:  
 
Dió 
1. Ismertesse a magyar diónemesítés történetét! 
2. Melyek a diónemesítés legfontosabb céljai?  
3. Melyek a dió legfontosabb génforrásai?  
4. Milyen nemesítési módszereket használhatunk a diónemesítésben? 
5. Melyek a honosítás veszélyei és nemzetközi tapasztalatai?  
6. Mi a jelentősége az interspecifikus hibrideknek?  
7. Melyek a legfontosabb fajtairányzatok a világ nagy diótermesztő országaiban?  
8. Melyek a jelentősebb diótermesztő európai országok nemesítési és fajtahasználati irányvonalai?  
9. Melyek az ideális diófajta kritériumai?  



10. Melyek a magyar diópopuláció legfontosabb, nemesítésben is használható sajátosságai?  
11. Mutassa be az ukrán diófajták legfontosabb sajátosságait és fajtáit! 
12. Mutassa be a szlovén diófajták legfontosabb sajátosságait és fajtáit! 
13. Mutassa be a francia diófajták legfontosabb sajátosságait és fajtáit! 
14. Mutassa be a szerb diófajták legfontosabb sajátosságait és fajtáit! 
15. Mutassa be a bolgár és amerikai diófajták legfontosabb sajátosságait és fajtáit! 
16. Mutassa be a román diófajták legfontosabb sajátosságait és fajtáit! 
17. Milyen szempontokat alapján zárható ki egy külföldi nemesítésű diófajta a magyarországi 
termesztésből?  
 
Gesztenye 
1. Milyen nemesítési módszerekkel állíthatunk elő gesztenyefajtákat? Értékelje az egyes nemesítési 
módszerek sikerességét! 
2. Milyen nemesítési módszereket használtak a magyar gesztenyenemesítésben?  
3. Milyen gesztenyefajok használhatók a gesztenyenemesítésben? Értékelje őket! 
4. Milyen nemesítési célokat kell figyelembe venni a gesztenyenemesítésben?  
5. Ismertesse a jelentősebb gesztenyetermesztő országok fajtairányzatait! 
6. Ismertesse a magyar gesztenyefajta-használatot! 
7. Ismertesse és a legfontosabb pomológiai sajátosságaikkal együtt jellemezze a külföldön nemesített, 
de vélhetően a magyar ökológiai adottságok mellett is ígéretesen termeszthető gesztenyefajtákat! 
 
Mogyoró 
1. Ismertesse a mogyoró termesztésének rövid történetét! 
2. Melyek a fontosabb mogyorónemesítési célok? 
3. Milyen génforrásokat használnak a mogyorónemesítéssel foglakozó kutatók? 
4. Melyek a fontosabb mogyorót termesztő országok? 
5. Milyen fajták használata terjedt el a fontosabb mogyorótermesztő országokban? 
6. Melyek a jelentősebb fajtairányzatok mogyorótermesztésben? 
7. Ismertesse a magyar fajtahasználat alakulását! 
8. Nevezze meg és röviden jellemezze a magyar nemesítésű mogyorófajtákat! 
9. Melyek a jelentősebb, ígéretes külföldi nemesítésű mogyorófajták?  
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10. A fajtatársítás virágzás- és termékenyülésbiológiai alapjai és főbb rendező elvei 
 
Szerző: Békefi Zsuzsanna 
 
10.1. A virág felépítése 
A Rosaceae családba tartozó gyümölcsfajok virágai sugaras szimmetriájú, pentamer virágok. A 
takarólevelek (csésze-és sziromlevelek) általában öt tagból állnak. A porzók száma általában az öt 
többszöröse, több körben helyezkednek el. A porzók tövében nektáriumok találhatók, amelyeknek 
fontos szerepük van a megporzó rovarok vonzásában. Almatermésűek esetében a magházak száma öt, 
ezek mindegyikéhez egy-egy bibeszál tartozik. Alma esetében a bibeszálak összeforrnak, bibeoszlopot 
képeznek, míg a körte esetében szabadon állnak. Csonthéjasoknál egy magházat találunk. 
Minden magházban kezdetben általában két magkezdemény található, csonthéjas fajoknál az egyik 
abortálódik. Almánál azonban akár mindkét magkezdeményből fejlődhet mag, így gyümölcsönként akár 
tíz magot is találunk. Kedvező körülmények között magházanként kettőnél több mag is fejlődhet. A 
csonthéjasok magkezdeménye atrop, míg almatermésűeknél anatrop. 
 
10.2. A virágok minősége 
Amennyiben a bibe a megfelelő pollennel a kellő fenológiai állapotban találkozik, a virágból gyümölcs 
fejlődik. Ennek az átalakulásnak az esélyét a virág minősége is meghatározza. Almánál bizonyították, 
hogy ha a virágrügy differenciálódás későn indul meg, és a virágok relatíve fiatalok, akkor nagyobb az 
esélye a rosszabb kötődésnek. Amennyiben egy almavirágban kevesebb, mint öt magház és kevesebb, 
mint 10–15 porzó található, akkor a virág rossz minőségűnek tekinthető. Ilyen virágok leggyakrabban a 
hosszú vesszők oldalán képződnek, s ezeknél a magkezdemény életképessége is rövidebb. Ilyenkor a 
fiatal fák terméskötődése gyengébb. Ha a vegyesrügyből kevés levél fejlődik, vagy ha a virágzatban 
kevés virág található, az szintén gyengébb virágminőséget jelez.  
A virágok szénhidrát-tartalma is szerepet játszik azok minőségében. Különösen fontos ez a csonthéjas 
fajoknál, ahol a virágok kinyílása megelőzi a lomblevelek kiterülését, így még azok nem tudnak részt 
venni a virágok táplálásában. A virágok keményítőtartalma pollenszóródás idején a legnagyobb, 
mennyisége a magkezdemények növekedésével párhuzamosan csökken.A virágok minősége egyenes 
arányban áll a vacok átmérőjével. A pollen keményítőtartalma is fontos, mert ez biztosítja az energiát a 
pollenszemek tömlőfejlesztéséhez, ezáltal a pollen termékenyítőképességét meghatározza. 
 
10.3. Pollenmennyiség és -minőség 
A pollen éretté válása előtt számos élettani folyamat játszódik le. A portokkezdemények már nyár 
végén, a rügydifferenciálódás folyamán megjelennek. Rügypattanás idején a pollenzsákokban 
megjelennek a pollenanyasejtek. A pollenanyasejtek meiotikus osztódásával létrejönnek a 
pollentetrádok. A meiózis során rendellenességek gyakran lépnek fel. Triploid fajtáknál a háromszoros 
kromoszómakészlet miatt a meiózist követően különböző kromoszómaszámú pollenszemek képződnek, 
amelyek termékenyítőképessége változó. Ezért a triploid fajták általában rossz pollenadók. A pollenek 
nagy száma miatt közöttük is akad funkcióképes pollen, amely képes a termékenyítésre, de rosszabb 
terméskötődésre számíthatunk. Alma- és körtefajták között gyakori a triploid, pl. „Jonagold‟, „Mutsu‟, 
„Diel Vajkörte‟, „Pap körte‟. Pollenképződési rendellenességek előfordulnak diploid fajtáknál is, ennek 
mértéke függ az adott fajta hajlamától és a környezeti tényezőktől. Szilvafajták körében előfordul a 
hímsterilitás. Ennek oka az, hogy a pollen külső exine rétege hiányzik, a tapétum sejtek elnyomják a 
pollenszemeket. 
Almatermésű és csonthéjas fajok pollenjeinek keresztmetszeti képe háromszög. A kajszifajták 
pollenmérete a gyümölcsfajokon belül nagynak tekinthető, míg az alma pollen kicsi.  
A pollen mennyisége tekintetében nagy különbség mutatkozik a gyümölcsfajok és fajták között, 
mérőszáma a portokonkénti pollenek száma. Körtefajták közül például az „Avranchesi jó Lujza‟ kevés 
pollent termel, míg a „Vilmos‟ körte az előző fajtának többszörösét. A virágonkénti átlag porzószám is 



meghatározza egy fa pollentermő képességét, amely évjáratonként változhat. A díszalmafajták 
virágonként mintegy negyven porzót tartalmaznak, ezért is alkalmazhatók pollenadónak, míg a 
termesztett fajták virágaiban átlagosan húsz porzó található. 
 
10.4. Virágzási sajátosságok 
A megporzandó és a megporzó fajta virágzási idejének – főként a fővirágzás időszakának (a 
virágzásnak azon időtartama, amikor a kinyílt virágok aránya 50% fölött van, 10.1. ábra)– egymást 
nagymértékben át kell fednie, azaz fontos az együttvirágzás a kölcsönös megporzás lehetőségének 
biztosításához.  
A fajták együttvirágzását különböző módokon vizsgálják (virágzásritmika, virágzásdinamika). Az 
eredményeket megjeleníthetik ún. virágzási fenogramokon (10.1. ábra), ahol a két fajta görbéje által 
határolt közös terület nagysága jelzi az együttvirágzás mértékét. Ideális esetben az átfedés mértéke 
60–80%. Ha ez nem lehetséges, akkor a megporzandó fajta számára két, a virágzási időszakát 
együttesen lefedő pollenadót kell választani – legjobb, ha az egyik kicsit előbb, a másik kicsit később 
virágzik a megporzandó fajtánál.  
A termesztők számára használhatóbb információ az, ha a fajtákat a mért adatok alapján virágzási 
időcsoportokba sorolják. Fajonként változó számú (általába 3–5) virágzási időcsoporttal találkozhatunk 
a szakirodalomban. Mint az alapképzésben felhívtuk rá a figyelmet, egy adott fajta számára 
pollenadóként csak a vele azonos, vagy legfeljebb a szomszédos virágzási időcsoportokba tartozó 
másik fajta alkalmas. Amennyiben ugyanis két fajta fővirágzási ideje megfelelően átfedi egymást, akkor 
a megporzandó fajta bibéjének életképessége és a pollenadó fajta pollenszóródásának ideje nagy 
valószínűséggel szintén egybeesik. A pollenadó jó, ha kicsit előbb kezd nyílni, mint a megporzandó 
fajta, így biztosított, hogy az első kinyílt virágok – amelyekből általában a legjobb minőségű gyümölcs 
kötődik – megporzódjanak.  
A virágzás menete, a virágzás idejével kapcsolatos ismeretek, a virágzást befolyásoló tényezők az 
alapképzés során ismertetésre kerültek. 
 

 
10.1. ábra: Almafajták virágzási fenogramja, a virágzási idők átfedése 
 
10.5. Megporzás 
Amikor a bibe életképes, felülete általában fényes, ún. bibeszekrétumot termel, a pollen könnyen 
megtapad a felületén. A virágok elnyílásakor a bibék barnulni kezdenek, szekrétumcsepp már nem 
található rajtuk. A pollenek megérésének időpontja az antézis, ekkor a portokok felnyílnak, megkezdődik 
a pollenszóródás. Az antézis általában a virágok nyílásának kezdetével esik egybe.  
Megporzáskor a virágpor a bibe ragadós felületén megtapad. Ezután a pollen néhány órán belül 
csírázik, majd tömlőt hajt. Pollencsírázásnak nevezzük, amikor a pollentömlő a pollen pórusán keresztül 
kinőve láthatóvá válik. A pollen csírázásához nedvességre és tápanyagokra van szüksége, amit a bibén 



levő szekrétumcsepp biztosít. A szekrétumcsepp egy bórtartalmú cukros oldat. Minél magasabb a 
hőmérséklet, a pollenszemek annál gyorsabban csíráznak. Egyes fajták pollenje alacsonyabb 
hőmérsékleten is jól csírázik, ami előnyös tulajdonság, mert hidegebb időjárás esetén is biztosítja a 
megtermékenyülés lehetőségét. A begyűjtött pollen lefagyasztva évekig megőrzi csírázóképességét. 
A csírázó pollen tömlője a bibén áthaladva a bibeszálban folytatja útját a magház felé. A pollentömlő 
vége tartalmazza a hímivarsejteket, a tömlő többi részében kallózdugók képződnek. A pollentömlő 
növekedéséhez az energiát a bibeszálban található szénhidrátok adják. Egy bibe felszínéről sok pollen 
tömlője indul fejlődésnek egyszerre, ezek közül csak néhány éri el a magkezdeményt. Magasabb 
hőmérsékleten a pollentömlők növekedése felgyorsul. 
 
10.6. Effektív megporzási periódus 
A magkezdemény élettartama behatárolt, így a sikeres termékenyülés egyik fontos tényezője. Amikor a 
pollen a bibe felszínére kerül, megindul a pollentömlő növekedése a bibeszálon át a magkezdemény 
felé. A pollentömlő növekedésnek időre van szüksége, és mire eléri a magkezdeményt, annak még 
életképesnek kell lennie. Williams vezette be a hatékony megporzási periódus (EPP) fogalmát. Ezt úgy 
kapjuk meg, ha a magkezdemény életképességének időtartamából levonjuk a pollentömlő bibefejtől 
magkezdeményig növekedéséhez szükséges idő hosszát. Gyorsabb pollentömlő növekedés és 
hosszabb magkezdemény élettartam növeli az EPP idejét. A magas hőmérséklet felgyorsítja a 
magkezdemény elöregedését, ugyanakkor a pollentömlő növekedést is, ezért az EPP hosszát az 
időjárás erősen meghatározza. Az alany, a nitrogén ellátás és más környezeti tényezők mind hatással 
vannak a magkezdemény élettartamára. A pollen bibére kerülésének ideje nagyon fontos eleme a 
hatékony megporzásnak. A virágnyíláskor vagy azt rövid időn belül követően megporzódott virágokból 
nagy biztonsággal kötődik gyümölcs. A gyümölcsfajták között azonos évjáraton belül különbségek 
vannak a hatékony megporzási periódus hosszát illetően.  
A termesztők megfelelő technológiával biztosíthatják az EPP megfelelő hosszát. Az időben végzett és 
megfelelő mértékű ritkítás, a fák jó tápanyag ellátása (különösen nitrogén a rügydifferenciálódás idején), 
a megfelelő mikroklíma kialakítása szegélyező fasorral pozitív hatással vannak az EPP idejére. Ahhoz, 
hogy a virágnyílás idején a kellő mennyiségű pollen a rendelkezésre álljon, gondoskodni kell a 
megfelelő pollenadóról. 
 
10.7. Termékenyülési sajátosságok 
A legtöbb almatermésű és csonthéjas gyümölcsfajta önmeddő (ön-inkompatibilis), saját virágporától 
nem termékenyül, a természet ezzel védekezik a beltenyésztés ellen. Önmeddőségről beszélünk, ha a 
gyümölcsfajta (klón) önmagában telepítve, nem hoz megfelelő mennyiségű és csíraképes magvakkal 
rendelkező termést, vagy ha dichogámia miatt az öntermékenyülés akadályozott. Az önmeddő fajták 
csak akkor hoznak termést, ha virágaik egy másik fajta pollenjével porzódnak meg, szükségük van 
pollenadóra. 
Az öntermékeny fajták saját fajtájuk virágporától is termékenyülnek. Öntermékeny a gyümölcsfajta (vagy 
klón), ha önmagában telepítve, saját virágporával való megporzás eredményeként a gazdaságos 
termesztéshez megfelelő mennyiségű termést hoz, s a gyümölcsökben csíraképes magvak képződnek. 
A saját virágpor származhat ugyanazon virágból (autogámia), ugyanazon fáról (geitonogámia), 
ugyanazon fajta másik fájáról (allogámia).  Az öntermékeny fajtáknak abban az esetben van szükségük 
pollenadóra, ha az öntermékenyülésből származó gyümölcsök mennyisége vagy minősége nem 
megfelelő.  
Az egyes gyümölcsfajok körében az önmeddő fajták aránya változatos képet ad. A mandulafajták jó 
részére az önmeddőség jellemző, míg őszibaracknál szinte az összes fajta öntermékeny. Szilvánál a 
teljesen önmeddő fajtáktól (pl. „Cacanska rana‟) kezdve a részben („Cacanska lepotica‟) vagy teljesen 
öntermékeny („Besztercei‟) fajtákig minden változat előfordul. Ahhoz, hogy egy fajta számára 
meghatározzuk a pollenadók számát és arányát, tisztában kell lennünk az öntermékenyülésének 
mértékével.  



A 10.1. táblázat mutatja be az egyes gyümölcsfajokat termékenyülési igényük szerint. Ez alapján 
megállapítható, hogy a gyümölcsfajták többségénél szükség van pollenadó fajta választására. 
Fajtatiszta ültetvények létrehozása mindössze őszibarack fajták és egyes kajszi- és szilvafajták 
esetében javasolt. 
 
10.1. táblázat: Gyümölcsfajok csoportosítása üzemi termesztésben levő fajtáik termékenyülési 
igénye szerint (Tóth, 2009)   

ÖNMEDDŐK ÖNTERMÉKENYÜLŐK 

tipikusan gyakorlatilag dichogámia 
miatt 

megfelelően kiválóan 

mandula 
cseresznye 
meggy 
kajszi 
szilva 

alma 
körte 
birs 
fek. ribiszke  
kajszi 
szilva 

dió 
mogyoró 
gesztenye 

málna 
szeder 
szamóca 
pir. ribiszke 
köszméte 
meggy 
szilva 
cseresznye 

őszibarack 
kajszi 
szilva 

feltétlenül idegenmegporzást igényelnek, de a 
pollenadók száma és aránya eltérő 

minőség 
javítás, 
mennyiség 
növelés 

fajtatiszta 
ültetvény 
vagy széles 
fajtatömbök 

 
Az ön- és idegenmegporzás során fellépő összeférhetetlenség (ön- és kölcsönös inkompatibilitás - SI) 
oka genetikailag meghatározott: az ún. S-lókusz génjei szabályozzák. Ezen géneknek számos allél-
változatuk létezik, az egyes fajták S-allél változatai (S-genotípus) felelősek a fajták közötti 
inkompatibilitásért. 
 
10.8.Az inkompatibilitás típusai 
Sporofitikus (ön)inkompatibilitás (SSI): 
A megporzandó növény bibefején lép fel, a pollen nem tud tömlőt hajtani, vagy nem tud a bibefejbe 
hatolni. A bibefej papillái és a pollen (vagy pollentömlő) közötti kölcsönhatás gyors, eredménye a 
kallózlerakódás, amely meggátolja a pollentömlő növekedést. Gyümölcstermő növények közül a 
mogyoróra jellemző a sporofitikus inkompatibilitás, eredményeként egyetlen fajta sem öntermékeny, és 
gyakori a fajták közötti kölcsönös meddőség is. 
Gametofitikus (ön)inkompatibilitás (GSI): 
A Rosaceae családba tartozó gyümölcsfajokra jellemző inkompatibilitási forma. A gátlás a bibeszálban 
jelentkezik: a pollentömlő nem tud keresztülnőni a bibeszálon, nem jut el a magházig. A saját fajta 
pollenje, illetve az a pollen, amelynek S-allélja megegyezik a megporzandó fajta bibéjének valamely S-
alléljával, nem képes a termékenyítésre. Tehát az azonos S-genotípussal rendelkező fajták egymást 
kölcsönösen nem termékenyítik. Az S-gén két komponensének (a bibeszál-komponens és a pollen 
komponens) termékei fehérjék (RN-ázok, illetve F-box fehérjék), amelyek kölcsönhatása révén jön létre 
a gátlás a bibeszálban. Az inkompatibilis pollentömlők végében kallózlerakódás figyelhető meg.  
 
10.9. Öntermékenység 
Cseresznyénél az öntermékeny fajták általában olyan mutáns S-allélt hordoznak, amelyek képesek a 
saját és más fajták virágait is megtermékenyíteni (univerzális pollenadók). A fajták között gyakori a 



kölcsönös inkompatibilitás. Japán körtefajták között is találunk öntermékeny fajtákat (pl. „Osa-Nijisseiki‟), 
amelynek oka szintén mutáción átesett S-allélban keresendő.  
Almafajták között ritka az öntermékeny fajta, a saját pollennel megporzott virágokból sokszor 
partenokarp gyümölcsök fejlődnek. Az Angliában népszerű almafajta, a „Cox Orange Pippin‟ 
öntermékeny változata a mutációs nemesítéssel előállított „Queen Cox‟. 
Az S-allélok kifejeződését befolyásolja a virágok kora. Almánál és japán körténél a nagyon fiatal és 
nagyon idős virágokban az allélok kifejeződése gyengébb, ezért ha ebben az állapotban kerül rájuk az 
elvileg inkompatibilis saját pollen, mégis megtörténik a terméskötődés. Japán körtéknél megfigyelték, 
hogy az egyes S-allélok által kódolt RN-ázok aktivitása allélonként különbözik. Emiatt lehetséges, hogy 
a különböző S-genotípusú fajták öntermékenységének mértéke változik. 
A nemesítés fontos célkitűzése az öntermékeny fajták előállítása. Az ilyen fajták terméskötődése 
biztosabb, mint önmeddőké. Egyfajtás tömbökbe telepíthetők, viszont hátrányuk lehet a túlkötődés, ami 
miatt gyakran ritkításra szorulnak. Szerencsésebb ezért olyan fajtákat választani, amelyek 
öntermékenyülése mérsékelt, vagy amelyek önmeddők, de partenokarpiára hajlamosak. Az idegen 
pollennel szemben a saját pollennek olyan virágokban van nagyobb esélye a megporzásban részt 
venni, ahol a portokok és a bibe közel helyezkednek el egymáshoz. 
 
10.10. Fajták kölcsönös termékenyülése 
Ha két fajta egymást termékenyíteni képes, a kapcsolat kompatibilis, amennyiben nem, a kapcsolat 
inkompatibilis. A fajták között akkor lép fel kölcsönös inkompatibilitás, amikor a két fajta S-alléljai (S-
genotípusa) megegyeznek. Amennyiben két diploid gyümölcsfajta S-alléljai közül az egyik azonos, 
akkor a kapcsolat részben kompatibilis. A terméskötődés ebben az esetben általában gyengébb, mintha 
a kombináció teljesen kompatibilis volna. A diploid fajoknál (pl. cseresznye) a fajták közti 
inkompatibilitás kiszámítható. Ugyanakkor például a hexaploid európai szilváknál nehéz teljesen 
megegyező S-genotípusú fajtákat találni, ezért ritka közöttük a kölcsönös inkompatibilitás. Alma-, körte- 
és cseresznyefajtáknál beszámoltak a fajták közötti egyoldalú inkompatibilitásról is, a jelenség kögött az 
egyes S-allélok eltérő kifejeződése állhat. 
 
10.11. Terméskötődés 
Nem minden megporzódott virágból kötődik termés. A terméskötődést a megporzott virágokhoz 
viszonyított beérett termések százalékos aránya jellemzi. Az egyes gyümölcsfajok, sőt fajták esetében a 
megfelelő termésmennyiség eléréséhez eltérő mértékű terméskötődés szükséges (10.2. táblázat). 
 

10.2. táblázat: Gyümölcsfajok termésátlagai és az ahhoz szükséges optimális terméskötődési 
értékei (Soltész 1996 nyomán) 

Gyümölcsfaj Termésátlag 
(t/ha) 

Kötődés 
(%) 

Gyümölcsfaj Termésátlag 
(t/ha) 

Kötődés 
(%) 

alma, körte 30–40 3–20 meggy 4–5 15–60 

birs 10–15 10–30 mandula 1 20–45 

szilva 12–16 4–30 dió 2–3 50–90 

kajszi, 
őszibarack 

5–10 
10–20 

10–40 ribiszke, málna, 
szamóca, 
köszméte 

1–6 80–95 

cseresznye 3–6 10–50 

 
Általában a nagyobb gyümölcsű fajok (pl. alma, körte), fajták (pl. „Mutsu‟) esetében alacsonyabb 
kötődési arány is elegendő a megfelelő termésmennyiséghez, míg a kisebb gyümölcsű fajoknál (pl. 
meggy), fajták (pl. „Jonathan‟) a virágok nagyobb arányának kell kötődnie. Nagyobb virágsűrűséggel 
rendelkező fajták kisebb kötődési aránnyal is megfelelő termésmennyiséget adnak. Vannak olyan fajták, 



melyek terméskötődési mértéke (fruktifikációs hajlama) magas, ezeknél a fajtáknál a túlzott kötődés 
káros: a gyümölcsök elaprósodásához vezet (pl. „Alex‟ cseresznyefajta). 
Bizonyos gyümölcsfajok hajlamosak a szabályos megtermékenyülés nélküli gyümölcskötődésre: 
partenokarpia vagy apomixis útján való termésképződésre. Partenokarpia rendszeresen előfordul egyes 
körte- és almafajtáknál. Partenokarp gyümölcsök képződését almatermésűeknél a virágzás kezdetekor 
kijuttatott gibberellinkészítmények használatával indukálhatjuk. A gibberellin a sejtosztódást és 
növekedést serkenti, ezáltal a gyümölcsök mérete nagyobb lesz, alakjuk megnyúltabbá válik. A modern 
almatermesztő ültetvényekben gyakran használják fenti hatásai miatt. A gibberellinkészítmények a 
virágképződést indukálják, így az elfagyott virágok pótlására is alkalmasak, de kiválthatnak 
másodvirágzást is. 
Apomixis jellemző pl. a dióra és a citrusfélékre. Az apomixis típusai az apospória és az adventív 
embriónia. Almánál találkozhatunk az apospória jelenségével, amikor az embrió az embriózsák egyik 
sejtjéből fejlődik. Adventív embriónia során a nucellusz vagy az integumentum sejtből fejlődnek magvak, 
ez a citrusfélékre jellemző.  
 
10.12. Megporzási sajátosságok 
Az alapképzésben már tisztáztuk, hogy a Rosaceae családba tartozó gyümölcsfajok esetében a pollen 
rovarok közvetítésével kerül az egyik virágról a másikra. A dió és mogyoró virágaira a virágport a szél 
juttatja el. A szelídgesztenye hím virágzataiból a pollen általában a nektárt gyűjtő rovarok tevékenysége 
révén jut a levegőbe, majd a szél által kerül a nővirágzatokra. 
A virágok rovarlátogatottsága azok nektár- és pollentermelésétől függ. A nektár ún. nektáriumokban 
termelődik, amelyek a Rosaceae családban a porzók eredése és a magház között helyezkednek el. Az 
egyes gyümölcsfajok mézelő méhekre gyakorolt vonzóképessége függ a virágok által termelt nektár 
mennyiségétől, tápértékétől (főleg cukor) és a begyűjtés hatásfokától. Hideg vagy száraz időben rossz a 
virágok nektárprodukciója. A nektár cukortartalma a legfontosabb tényező a méhek vonzásában. A 
mérsékelt övi gyümölcsfajok közül a meggyvirágok nektárjának cukortartalma a legmagasabb, ezt 
követi csökkenő sorrendben az alma, szilva és az őszibarack. A kajszivirágok nektárjainak 
cukortartalma alacsony, a legkevesebb cukrot a körte nektáriumai termelik, nem csoda, hogy a 
körtevirágok nem vonzóak a nektárgyűjtő méhek számára. 
A gyümölcsfajok legjellemzőbb megporzó faja a mézelő méh, az egyéb méhalkatú rovarfajok közül a 
poszméh is gyakori viráglátogató. A nektárgyűjtő méhek a porzókon állva nyújtják szipókájukat a nektár 
felé, és eközben a testükről pollen kerül a bibére. Más méhek a sziromleveleken landolnak, és 
szipókájukat a szirmok és a porzók között nyomják a nektár felé, ezeket hívják oldalmunkásoknak. 
Megporzást nem végeznek, mivel közvetlenül nem érintkeznek a bibével. A hosszú porzószállal 
rendelkező fajtákon (pl. „Red Delicious‟) gyakoriak az oldalmunkás méhek. A pollengyűjtő méhek a 
legeredményesebbek a megporzásban, hiszen a porzókon állva dolgoznak, és közben rendszeresen 
érintkeznek a bibével. A virág élete során először a pollengyűjtő méheket vonzza, majd később kezdik 
látogatni a nektárgyűjtő méhek. 
A méhek gyakran hűek a számukra vonzó gyümölcsfajtához. Ezért az egymást megporzandó fajtáknak 
egyformán attraktívnak kell lennie a méhek számára. Előfordulhat, hogy a méhek más növények virágait 
szívesebben látogatják, az ilyen elvonó növényeket (pl. gyermekláncfű, repce) az ültetvényben és 
környékén kerülni kell. Ha egy adott méhcsalád által bejárt területen belül van a megporzandó és a 
pollenadó fajta, a pollencsere a méhkaptárban is megvalósulhat.  
A hideg időjárás, eső, erős szél a méhlátogatottságot, így a megporzás sikerét erősen lecsökkenti. A 
sikeres megporzáshoz hektáronként kihelyezendő méhcsaládok száma fajtától és termőhelytől függően 
változik. Általánosságban 2-5 méhcsalád szükséges hektáronként az almatermésű fajták számára, míg 
a csonthéjasoknál akár 8 család is szükséges lehet. 
 
10.13. A pollenadó megválasztásának szempontjai: 



A megfelelő pollenadó, amellett, hogy virágzási ideje átfedi a megporzandó fajtáét és virágpora 
kompatibilis, rendelkezik egyéb kívánatos tulajdonságokkal is. Az ideális pollenadó virágzástartama 
hosszú. A fajták virágzási sorrendjében a virágzási ideje stabil – évjáratonként kevésbé ingadozó. Nagy 
virágsűrűséggel rendelkezik, a virágok nagy mennyiségű életképes virágport tartalmaznak.  
Termőhely-igénye egyezzen meg a megporzandó fajtáéval. Rendelkezzen megfelelő áruértékkel. A 
pollenadó számára szükséges agro- és fitotechnikai munkálatok, növényvédelem, szüret legyen 
összehangolható az ültetvény többi fajtája számára szükséges feladatokkal.  
 
10.14. Fajták száma és aránya 
Az idegenmegporzásra szoruló gyümölcsfajtáknál megfigyelték, hogy minél nagyobb a pollenadótól való 
távolság, annál rosszabb a terméskötődés. A pollenadók arányát a megporzandó fajta 
termésmennyisége és a pollenadó fajta áruértéke is befolyásolja. Ha túl sok a pollenadó, a túlkötődés 
révén a gyümölcsök elaprósodnak, és a fák terméshozása rendszertelen lesz (alternancia). 
Almaültetvényben megfigyelték, hogy a pollenadóhoz közel eső fák gyümölcse leaprósodik, a távol eső 
fák gyümölcsei viszont kicsik maradnak, mert bennük kevesebb mag fejlődik.  
Célszerű olyan ültetvényeket létesíteni, ahol a pollenadó fajta maga is árufajta. Ez a legtöbb 
gyümölcsfaj esetében a fajták nagy választékának köszönhetően megoldható. A fajták arányát így a 
termesztő szándéka dönti el. Rovarporozta gyümölcsfajoknál az adott fajtát megporzó pollenadó fajta 
aránya minimum 15–20% legyen, szélporozta fajoknál (dió, mogyoró, gesztenye) fajtól függően 2–15%. 
Amennyiben egy önmeddő fő fajta telepítésében gondolkodunk, a pollenadók lehetnek kisebb áruértékű 
fajták, arányuk 5–10%.  
Az üzemi gyümölcstermesztésben sokszor kevés fajta telepítése a kívánatos, azokat lehetőleg egy 
tömbbe helyezve, így megkönnyítve az agro- és fitotechnikai feladatokat. Minél kevesebb fajtát ültetünk 
azonban, és köztük a távolság minél nagyobb, annál kevésbé biztosított a gyümölcsfák biztonságos 
megporzása. Üzemszervezési okokból célszerű azonos érési időből 2-3 fajtát, vagy érési sort alkotó 3 
vagy több fajtát választani az ültetvénybe. 
Az ültetvénybe telepítendő fajták javasolt számát az egyes gyümölcsfajoknál a 10.3. táblázat 
tartalmazza. Triploid fajták nem alkalmasok pollenadónak, minden triploid fajta mellé két diploid fajta 
szükséges. 
 
 
10.3. táblázat: Együttes telepítésre javasolt fajták száma  

legalább 2 fajta legalább 3 fajta legalább 4 fajta 

alma triploid alma mandula 

körte triploid körte   

birs önmeddő meggy   

önmeddő cseresznye mogyoró   

önmeddő kajszi fekete ribiszke   

önmeddő szilva   

gesztenye   

dió (pollenadó 2–5%)   

 
10.15. A sorok és fák elrendezése 



A gyümölcsültetvényekben ideális, ha a sorok az észak-déli irányt követik. Ezekben a sorokban – 
szemben a kelet-nyugat irányú sorokkal – jobb a fény eloszlása, ezáltal a gyümölcs minőség is 
egyenletesebb. Észak-déli tájolású alma- és körteültetvényben nagyobb termésmennyiséget mértek. 
Kelet-nyugati tájolású sorokban a fák törzse a déli oldalon jobban felmelegszik, a nagy hőmérséklet 
különbség miatt a fagy hatására erősebben megrepedhet.  Az ilyen kitettségű sorokban a virágrügyek a 
déli oldalon fejlettebbek, ezért nagyobb eséllyel fagyhatnak el. 
A hektáronkénti nagyobb tőszám bizonyos határig a termés mennyiségét növeli. Nem mindegy 
azonban, hogy a magas tőszámot milyen elrendezéssel valósítjuk meg. A tőtávolság erőteljes 
csökkentése a fák beárnyékolódásához vezet, ezáltal kevesebb és rosszabb minőségű termésre 
számíthatunk. Ilyen ültetvényekben a sortávolság és tőtávolság aránya 3:1. Ha a sortávolságot 
csökkentjük, és a tőtávolságot növeljük (arányuk közelít a 2:1-hez), akkor  a fák fényellátása kedvezőbb 
lesz, és nem kell számolni terméskieséssel. 
Láthatunk példákat olyan elrendezésre is, ahol a sorok egymáshoz közel helyezkednek el, a 
szomszédos fák között mindössze fél méteres sávot hagynak szabadon (a lomb palást külsejétől 
számítva) a műveléshez. Ezekben az ültetvényekben az ültetvény ápolása nehezen kivitelezhető, a 
jelenlegi alanyhasználattal és gépekkel nem megoldható. 
 
A sortávolság meghatározása után és a maximális pollenadótól való távolság ismeretében következtetni 
tudunk az egyes fajoknál az azonos fajtából telepíthető egymás melletti sorok maximális számára. A 
fajták ültetvényben való elhelyezését a 10.4. táblázatban követhetjük nyomon. 
 
10.4. táblázat: A leggyakrabban alkalmazott fajtaelhelyezési változatok (Soltész, 2002 nyomán) 

Fajtaelhelyezési változat Pollenadók elhelyezése Gyümölcsfaj 

Szórt (=sorban kevert) telepítés  - főfajta soraiban 20 m-enként 
pollenadó 
- minden 3. (5.) sorban minden 3. 
(5.) fa pollenadó 
- 8 főfajta fához 1 fa pollenadó  

 

Fajták soronként váltakozva 
 

a főfajtát mindkét oldalról más-
más pollenadó fajta határolja 

mandula, cseresznye, 
önmeddő meggyfajták, birs 

Fajták két soronként 
váltakoznak 
 

főfajtákból két sor, mellettük 1-1 
sor különböző pollenadó 

japán szilva, önmeddő kajszi- 
és európai szilvafajták 

Fajtatömbök (blokkok)  
váltakozva telepítve 
 

fajtánként 4-6 soros tömbök, 
amelyeket mindkét oldalról jó 
pollenadó fajták határolják  

alma, körte, egyes 
öntermékeny meggy-, 
cseresznye-, kajszi- és 
szilvafajták  

Egyfajtás táblák nincs szükség pollenadóra őszibarack, egyes 
nagymértékben 
öntermékenyülő kajszi- és 
európai szilvafajták 

 
Ellenőrző kérdések: 
1. Mi a különbség az almatermésű és csonthéjas gyümölcsfajok között a magkezdemények számát, 

elhelyezkedését, életképességét illetően? 
2. A virág mely tulajdonságai jelzik a jó minőségét? 
3. Mit tud a triploid gyümölcsfajták pollenadó képességéről? Nevezzen meg néhány triploid fajtát! 
4. Hogyan határozható meg két fajta virágzási idejének átfedése? Milyen mértékű átfedés szükséges a 
biztonságos megporzáshoz? 
5. Határozza meg a hatékony megporzási periódus fogalmát! 



6. Milyen módon lehet befolyásolni a hatékony megporzási periódus hosszát? 
7. Milyen inkompatibilitási formákat ismer a gyümölcsfajoknál? Ismertesse a kialakításukban szerepet 
játszó genetikai hátteret! 
8. Ismertesse az öntermékeny fajták előnyös és hátrányos tulajdonságait! 
9.  Miért van jelentőségük a partenokarp gyümölcsképzésre hajlamos fajtáknak? Mely gyümölcsfajra 
jellemző a természetes partenokarpia? 
10. Hogyan indukálják a mesterséges partenokarpiát almánál? Milyen egyéb hatásai vannak az 
alkalmazott anyagnak? 
11. Mi a nektárium szerepe? Hol helyezkedik el a gyümölcsfajok virágában? 
12. Milyen virág sajátosságok vonzóak a méhek számára? 
13. Melyek az ideális pollenadó fajta kritériumai? 
14. Melyek a sorok és fák elrendezésének főbb elvei a gyümölcsültetvényekben?  
15. Melyek a biztonságos megporzást segítő leggyakoribb fajtaelhelyezési változatok?  
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