
SZÜRET, SZÜRET UTÁNI 

MŰVELETEK



Szüreti terv

1. Szüret módszere

2. Értékesítési terv

3. Munkaerő-terv
- szedők, rakodók, kiszállítók, áruvá készítők, szállítók, 
értékesítők, vagyonőrök

4. Göngyölegterv
- szedő-, tároló-göngyölegek; csomagolóanyagok, 
kiegészítők

5. Szedőeszközök
- szedőedények, szedőállványok

6. Erő és munkagépek
- szállító járművek, rakodógépek, traktorok, speciális 
szállítóeszközök

7. Áruvá készítés
- göngyölegigény, anyagmozgatás gépei, betárolási terv 

8. Bizonylatok



Mikor kezdődhet a szüret?

NEM UTÓÉRŐK

▪ Cseresznye

▪ Meggy

▪ Szilva (?)

▪ Bogyósok

UTÓÉRŐK

▪ Alma

▪ Körte

▪ Kajszi

▪ Őszibarack

Különleges esetek: dió, mandula, mogyoró, 

fekete bodza, köszméte



alapszínskálák



Keményítőtartalom vizsg.



Hogyan szüreteljünk?

KÉZI

▪ Alma

▪ Körte

▪ Csonthéjasok

▪ Bogyósok…

FRISS PIACRA

GÉPI

▪ Ribiszke

▪ Meggy

▪ Szilva

▪ Ipari őszibarack

FELDOLGOZÁSRA

Dió, gesztenye, mogyoró !



• termés mennyisége

• gyümölcs  mérete

• szüret módja (pl. egymenetes, válogatva szedés, gépi) 

• gyümölcs érettségi állapota, leválaszthatósága

• minőségi, osztályozottsági követelmények (pl. kocsánnyal, 

hamvasan, pálhalevél nélkül)

• ültetvény jellemzők (faméret) 

• egyéb tényezők (bérezés, szolgáltatások, időjárás, 

szervezettség, begyakorlottság, stb..)

A kézi szüret teljesítményét meghatározó tényezők:



Testre függeszthető 

szedőedények





Fára függeszthető 

szedőedények



A rugalmas falú 

szedőedény ürítése 

tartályládába



Vödör és rekesz



Szedőállványok









Kihelyezett tartályládás 

szüret

Kézi szüret anyagmozgatási módszerei



Járvaszedés



Járvaszedés görgős 

kocsival



Járvaszedés 

szedőszerelvénnyel



Géppel segített szüret



Gépi szüret



- gyümölcsök együttérése,

- gyümölcsök hússzilárdsága, 

- törzs- és ágrendszer ellenálló képessége mechanikai 

terhelésekkel szemben, 

- termés mennyisége, 

- fajták száma, aránya

- egyéb tényezők (a csapat összeszokottsága, időjárás, 

bérezés, stb.)

A gépi szüret teljesítményét meghatározó tényezők:



Schaumann típusú 

törzsrázógép















Folyamatos üzemű meggy 
szüretelő gép





Önjáró szedő – metsző kocsi



Önjáró gyümölcsfelszedő gép





Anyagmozgatás az ültetvényben



GÖNGYÖLEGEK



fából













műanyagból

















Új generációs szétszedhető – összehajtható 

műanyag tartályláda









Szupermarket Lleidában



papírból



Papír göngyölegek





Kombinált fa – papír göngyöleg



Egyéb speciális 

göngyölegek



Göngyölegek előnyei és hátrányai

Fa

- előny:

- házilag készíthető, 

- tartós, javítható

- olcsó,

- magasra rakható.

- hátrány:

- nehezen tisztítható, fertőtleníthető, 

biológiai fertőzésekre fogékony

- nedvszívó, tárasúly változik,

- nem feliratozható,

- nem fénystabil,

- sérülést okozhat. 



Papír

- előny:

- könnyű, 

- feliratozható,

- olcsó,

- összehajtható,

- jól védi az árut.

- hátrány:

- nedvszívó,

- házilag nem készíthető,

- nem javítható,

- nem tisztítható, 

- rövid élettartamú,

- nem fénystabil,

- korlátozott méretű, 

- magas rakat nem készíthető



Műanyag

- előny:

- könnyű, tárasúly állandó, 

- tartós, 

- tisztítható,

- magasra rakható,

- jól védi az árut.

- hátrány:

- nem javítható,

- drága,

- nem feliratozható,

- házilag nem készíthető. 



Áruvá készítés



kisebb üzemben kézzel



Korszerű üzemben gépsoron



Áruvá késztő gépsor



Ládaürítés





Válogatás



Tisztítás



Osztályozás – méret, szín, (húskeménység) 

alapján



Méret szerinti 

osztályozás



Csomagolás













TÁROLÁS

▪ Egyszerű tárolók

▪ Hűtőtárolók

▪ Szabályozott légterű tárolók

▪ ULO tárolók

▪ Dinamikusan ellenőrzött tárolástechnika

▪ …





„SZEDD MAGAD”

Amit megspórolunk:

• Szedőmunkások

• Szedőedények-, 

eszközök

• Szállítás, tárolás

Amit nem:

• Reklám, tájékoztatás

• Eligazító személyzet

• Pontos mérés, 

számlázás

• Udvarias kiszolgálás

A közvetlen értékesítés egyik formája





Minőségbiztosítás



GLOBALGAP ellenőrzési pontjai

• Nyomonkövethetőség  18 pont

• Dolgozók jóléte            28 pont

• Környezet                    40 pont

• Élelmiszerbiztonság   142 pont

Összesen:  228 pont

a 4-es verzió van életben



VÉGE


