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A gyümölcstermesztés    ökológiai 
és ökonómiai feltételei, ame
lyekben dolgoznunk kell, fo

lyamatosan változnak. Milyen kihívá
sok elé állítják ezek a változások a 
szakma művelőit? Hogyan tudnak 
megfelelni ezeknek? Mik az aktu
ális teendők? Bevezetőmben csak 
néhány dologra térek ki, hiszen az 
egész lapszámot, amit a kedves 
olvasó a kezében tart, vagy a ké
pernyőn olvas azért szerkesztettük, 
hogy ezekre a kérdésekre megpró
báljunk válaszolni. 

Az ökológiai, környezeti feltételek 
változását egyre inkább a bőrün
kön érezzük mindannyian. A klíma
változásról már évtizedek óta sok 
szó esik. Okai, tendenciája, hatásai 
a szakmai viták középpontjában 
állnak, de azt senki sem vitatja, 
hiszen a tények mutatják, hogy a 
Föld klímája melegszik. Ez önma
gában még nem is lenne nagy 
baj, gyümölcstermesztő szem
mel legalábbis, a nagyobb baj az, 
hogy a szélsőséges időjárási ese
mények egyre gyakoribbá válnak, 
egyre durvább szélső értékekkel. 
A mögöttünk lévő év során olyan 
helyeken is megtapasztalhatták 
ezt, amelyek korábban a nyuga
lom szigetei voltak. Hollandiában 
több nyári napon is sokfelé 40 °C 
fölé emelkedett a hőmérsékelt. 
Spanyolország déli részén, ahol az 
egyre kevesebb évi csapadékmeny
nyiség miatt az elsivatagosodás 
veszélye fenyeget, ősszel özönvíz
szerű esőzések árasztották el az 
ültetvényket. A klímaváltozással 
van összefüggésben, hogy új kár
tevők és kórokozók jelennek meg. 
Új növényvédelmi technológiákat 
kell kidolgozni. Mindezt úgy, hogy 
csökken a növényvédelemben 
használható készítmények köre. A 

változó környezeti feltételek hatás
sal vannak növényeink fejlődési 
folyamataira is. Az egyik legszem
betűnőbb változás, hogy az enyhe 
télvégi időjárás miatt egyre koráb
ban virágoznak a gyümölcsfáink. 
Ez különösen az amúgy is korai vi
rágzású fajokat érinti hátrányosan, 
a mandulát, a kajszit és az ősziba
rackot, mert ha aztán jön egykét 
fagyos hajnal, elfagynak a virágok 
és nem lesz termés. A nyári hőség
napokon pedig a túl magas hő
mérséklet és az erős UVsugárzás 
okoz problémát, egyre gyakrabban 
látunk napégéses tüneteket a gyü
mölcsökön. Mindezek miatt át kell 
gondolni a teljes technológiai folya
matot, csökkenteni kell a károsító 
tényezők negatív hatásait. 

Az ökonómiai, gazdasági feltéte
lek változásai is okoznak álmatlan 
éjszakákat a gyümölcstermesz
tőknek. A jövedelmezőséget ve
szélyezteti, ha egyik oldalról növe
kednek a termesztési költségek, 
mert egyre intenzívebb ültetvények 
kellenek, a másik oldalról pedig 
nyomottak az árak. A szupermar
ketek diktálják ugyanis az árakat, 
mert ott vásároljuk a legtöbb gyü
mölcsöt. Sok fajból túltermelés 
van Európában, az árutöbbletet 
a szupermarketek akciós árak
kal igyekeznek levezetni. De így a 
termesztőnek sem tudnak sokat 
fizetni. Ördögi kör. Gondolkodni 
kell a megoldásokon. A választék 
bővítése, a piaci rések kihasználá
sa, különleges igényeket kielégítő 
gyümölcsök, közvetlen értékesítés, 
internetes értékesítés. Mind új le
hetőségeket nyithatnak, de ezeket 
ma még nem használja ki eléggé a 
szakma. Nem is említem, mert már 
unalmas, hogy persze össze kel
lene fogni a termesztőknek, hogy 

jobb alkupozícióba kerülhessenek 
a kereskedőkkel. A fogyasztói szo
kások, divatok, igények is változ
nak. A termesztőknek erre kevés 
befolyásuk van, a feladatuk inkább 
az ezekhez való alkalmazkodás. 
Olyan fajtákat kell termeszteni, 
amelyek jól eladhatók. Nem köny
nyű azonban egykét évtizeddel 
előre tervezni. A legintenzívebb ül
tetvények kifutási ideje is 1215 év. 
Kivételt képeznek a bogyósok, ott 
gyorsabb lehet a fajtaváltás. A ku
tatásból, a nemesítésből, az inno
vációs folyamatokból egyre inkább 
kivonul az állam, csökkenti ezek 
anyagi támogatását, sok szegmen
sük a versenyszférában, a profitori
entált vállalkozások keretében foly
tatódik. Ma a kutató és a nemesítő 
is arra kényszerül, hogy az állami 
támogatás hiányában a saját te
vékenységeiből jusson minél több 
pénzhez. Oltványok, növényanya
gok, gyümölcsök értékesítéséből, 
fizetős szakmai programok szerve
zéséből, szaktanácsadásból tudja 
ezt megtenni. Az új fajták licensz
díjából juthat bevételhez. A valódi 
kutatómunkára nem jut elég idő és 
energia, az új fajták gyakran azok 
gondos és sok évig tartó kipróbá
lása nélkül kerülnek forgalmazásra 
az anyagi kényszer miatt.

Lehetne tovább sorolni a prob
lémákat. Ide sorolhatók a 
szakképzett munkaerő hiá

nya, a jogszabályi háttér változásai 
vagy éppen a minőségbiztosítási 
rendszerek szigorításai. Ezekre a 
kihívásokra együtt kell megtalál
nunk a 21. századi válaszokat ah
hoz, hogy a gyümölcstermesztés 
versenyképességét hosszútávon 
biztosítani tudjuk. 

Dr. Szalay László

Kihívások és válaszok 
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E lapszámunk összeállításában, előkészítésében 
Dr. Szalay László működött közre.

Címoldal: Marosfalvi Ákos
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A magyar cseresznyeorsó műve-
lési rendszer az elmúlt három év-
tizedben elméleti jellegű kutatási 
eredményeket alkalmazva és ismert 
gyakorlati fogásokat ötvözve folya-
matos fejlődésen ment keresztül . A 
jelenlegi formában magában foglal 
számos magyar fejlesztésű metszési 
eljárást, gyakorlati fogást, valamint 
az alanyhasználatra, sor- és tőtávol-
ságra vonatkozó elméleti kutatási 
eredményt és gyakorlati tapaszta-
latot, amelyek egy sajátos, a hazai 
talaj- és klímaviszonyokhoz jól al-
kalmazkodó intenzív ültetvény ki-
alakítását teszik lehetővé . Ez utóbbi 
alkalmazkodóképességnek a jelen-
tősége várhatóan növekedni fog az 
egyre erőteljesebben érzékelhető 
klímaváltozási jelenségekre való re-
agálás kényszere miatt . 

Az intenzív 
cseresznyeültetvények előnyei

Ma már nem szorul különösebb 
magyarázatra, hogy miért van szük-
ség intenzív ültetvényekre a cse-
resznyénél, noha ez néhány évtize-
de még nem volt ennyire magától 
értetődő . A piacokon csak a kézzel 
szedett, prémium minőségű és leg-
alább 28 mm átmérőjű cseresznyé-
vel lehet elérni elfogadható árakat . 
A rendszeres metszéssel olyan ter-
mőgallyakat alakíthatunk ki, ame-
lyek közel helyezkednek el a köz-
ponti tengelyhez (sudár), amely a 
fő tápelem- és vízszállító rendszere 
a fáknak, s fő biztosítéka a gyümöl-
csök jó víz- és tápelem-ellátásának 
(1. kép) . Másrészt az orsófák termé-
se közel 70-80%-ban a földön állva 

leszedhető, a maradék pedig sze-
dőállványok, vagy ma már önjáró 
szedő platformok segítségével kéz-
zel hatékonyan szüretelhető . Ezek a 
platformok a metszésnél is jó szol-
gálatot tesznek (2. kép) . A kisebb 
fákról a kézi szedés sokkal hatéko-
nyabb, nagyobbak a szedési teljesít-
mények, és a magas fákkal szemben 
a balesetek veszélye is csökken . 

A kúpos koronaszerkezet meg-
könnyíti a napfény behatolását a 
korona belsejébe, a levelek és gyü-
mölcsök jobb fénykitettsége pedig 
javítja a gyümölcsök színeződését, 
ízét és a hússzilárdságot (3. kép) . 
Mivel az intenzív ültetvényekben a 
fák levélzete egy kisebb térben kon-
centráltan helyezkedik el, a terület 
kihasználása, az öntözés, tápolda-
tozás, trágyázás jobban hasznosul . 

A magyar cseresznyeorsó művelési rendszer 
fejlesztésének három évtizede
Dr. Hrotkó Károly
SZIE Kertészettudományi Kar, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék, Budapest

1. kép Magyar cseresznyeorsó fák virágzása  
az 5. tavaszon a soroksári kísérleti ültetvényben

2. kép A magasabb fák metszése és szedése önjáró platformról jól megoldható  
(Kecskemét, Gerőmajor)
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Emellett könnyebb a kártevők és 
kórokozók figyelemmel kísérése, s 
az ellenük való védekezés . A kisebb 
korona permetezése pontosabban 
és gazdaságosabban kivitelezhető 
a precíziós permetezőgépekkel, 
vagy éppen drónokkal, csökkent-
hető a szerveszteség és a környeze-
ti terhelés . Az intenzív rendszerek 
felelnek meg a legjobban az integ-
rált termesztés követelményeinek . 
A cseresznyénél különösen fontos, 
hogy a kisméretű fákat hálóval véd-
hetjük a jégkár (4. kép), a madarak, 
vagy éppen a foltosszárnyú muslica 
kártétele ellen, a fóliatakarás pedig 
eredményesen csökkenti az eső 
okozta gyümölcsrepedést .

A cseresznyefák emberemlékezet 
óta hatalmasra nőttek, ami komoly 
akadálya volt a minőségi, kézzel sze-
dett, friss piaci értékesítésre alkal-
mas gyümölcs megtermelésének . 
Korábban a fejlődés akadályát a tör-
pe alanyok hiányában látták, ami a 
cseresznye termesztésének fokoza-
tos visszaeséséhez vezetett . A múlt 
század 70-es éveiben számos kuta-
tási program eredményezett hasz-
nálhatónak bizonyuló, növekedést 
mérséklő alanyokat, de ezzel pár-
huzamosan kidolgoztunk olyan ko-
ronaalakítási és metszési eljárásokat 
is, amelyek akár erős növekedésű 
alanyokon is alkalmasak voltak kis-
koronájú fák kialakítására . A fejlesz-
tésben a Szent István Egyetem ku-
tatói mellett jelentős részt vállaltak 
a Debreceni Egyetem munkatársai, 
valamint azok a termelésben műkö-
dő szakemberek, akik tanácsainkat 
meghallva bátran belevágtak az új 
módszerek alkalmazásába, metszé-
si konzultációkra hívtak, s közös 
munkával, egymást tanítva, az adott 
termőhelyhez adaptálva kerestük a 
megoldást a még jobb ültetvények 
létrehozására . 

A cseresznye művelési rendszerek 
intenzitásának a fejlesztése termé-
szetesen nem előzmények nélküli . 
Több kutatót itthon és külföldön 
foglalkoztatott a probléma megol-
dása, akik nem csupán a törpe ala-
nyoktól várták a megoldást . Hazánk-
ban Dr . Brunner Tamás fejlesztett ki 
olyan koronaformákat és metszési 
eljárásokat már a múlt század 70-
es éveiben, amelyekre építhettünk, 
külföldön pedig a németországi (F . 

G . Zahn és T . Vogel), franciaországi 
(J . Claverie és P .E . Laurie), és olasz-
országi (Prof . Bargioni, S . Sansavini 
és S . Lugli) kutatóműhelyek ered-
ményei járultak hozzá termékenyí-
tőleg fejlesztő munkánkhoz .

Hazai és külföldi előzmények

Jómagam a múlt század 80-as 
éveiben kezdtem el növekedést 
mérséklő alanyok hazai értékelésé-
vel foglalkozni, amelyhez sűrűbb 
térállású, kisebb korona nevelésére 
alkalmas megoldásokat kerestem . 
Az 1988-ban telepített első kísérleti 
ültetvényünkből alakult ki a módo-
sított Brunner-orsó koronaforma, 
amely átmeneti félintenzív megol-
dásként 600-700 fa/ha ültetvénysű-
rűséggel jól működött .

Ekkor vált világossá számom-
ra, hogy az alanyértékelési mun-
ka nem választható el a művelési 
rendszer többi elemétől, s kezd-
tem gyűjteni a külföldi tapaszta-
latokat, és megpróbáltuk ezeket 
alkalmazni hazai viszonyok között . 
A külföldi kutatóműhelyek zöme 
optimális talaj- és klímaviszonyok 
között alkalmazható rendszereket 
javasol, mi viszont kezdettől fogva 
folyamatosan szembesültünk azzal 
az igénnyel, hogy a magyarorszá-
gi talaj- és klímaviszonyokhoz jól 
alkalmazkodó művelési rendsze-
reket fejlesszünk . A három évtized 
alatt számos ismerettel, tapasztalat-

tal gazdagodva végül is a „magyar 
cseresznyeorsó +” rendszerünket 
kiteljesedve, folyamatosan bővülve, 
finomítva mutatjuk be . A „plusz” 
ebben az, hogy a rendszerhez folya-
matosan hozzáadunk, kiegészítjük 
újabb és újabb megoldásokkal, gya-
korlatban szerzett tapasztalatokkal, 
amelyeket a hazai viszonyok között 
kipróbáltunk és alkalmasnak talál-
tunk .

3. kép 10 éves ’Regina’ fák megújuló termőgallyai sajmeggy magoncalanyon  
(Kecskemét, Gerőmajor)

4. kép Cseresznyeorsó ültetvény jéghálóval 
termőkorban sajmeggy magoncalanyon (Nagykutas)
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A magyar cseresznyeorsó külföl-
dön is sikeres az olyan termőhe-
lyeken, ahol a hazaihoz hasonló 
talaj- és éghajlati viszonyokkal kell 
megküzdeni a termelőknek . Bul-
gáriában a legnagyobb ilyen, a kö-
zelmúltban termőre fordult ültet-
vény Slivenben létesült rendszeres 
tanácsadási közreműködésemmel . 
Kínában pedig a 25 éves szakértői 
tevékenységemnek köszönhetően 
ma már mintegy 5000 hektáron al-
kalmazzák a sajmeggy alanyon tele-
pített magyar cseresznyeorsót, csa-
ládok tízezreinek adva jobb megél-
hetést .

A magyar cseresznyeorsó 
művelési rendszer

A magyar cseresznyeorsó egy 
komplex, intenzív művelési rend-
szer, amely a karcsúorsó eredeti 
koncepciójára alapozva magában 
foglalja a hazai körülményekhez 
jól alkalmazkodó alanyhasználatot, 
sor- és tőtávolságot, a koronaformát 
és a sajátos metszési eljárásokat, 
gyökérmetszést és talajművelést . 
Attól sajátosan magyar, hogy első-
sorban középerős, vagy erős növe-
kedésű hazai sajmeggy alanyokat 
használunk, ezek erős növeke-
dését pedig gyökérmetszéssel és 
egyéb magyar fejlesztésű metszési 
eljárásokkal kompenzáljuk, mivel 
a sajmeggy alanyon álló fák jól 
tűrik ezeket a beavatkozásokat. A 
sajmeggy alany a fák korai termőre 
fordulása mellett nagy biztonság-

gal adja a piac által megkívánt nagy 
gyümölcsméretet és minőséget és a 
törpe alanyokkal szemben nem igé-
nyelnek támaszrendszert .

A koronaforma központi tenge-
lyes, magas orsóforma, amelyen a 
hosszabb alapi termőgallyakkal el-
lensúlyozzuk a csúcsi növekedést 
(1, 3. kép) . A központi tengelyen 
teljes hosszában arányosan elhe-
lyezkedő könnyű termőgallyak ta-
lálhatók, amelyek a csúcs felé foko-
zatosan rövidülnek . A termőgallyak 
élettartama fajtától függően 4-5 év, 
ezt követően azokat fokozatos visz-
szametszéssel, késleltetett szektori-
ális kettős metszéssel, váltjuk fiata-
labb hajtásokra . A hajtások, gallyak 
optimális szögállását (80-90 fok) az 
alapi 100-160 cm közötti tengelysza-
kaszon csipeszekkel, kampókkal, 
lekötözéssel, a hajtások megcsava-
rásával, ropogtatással, illetve ahol 
lehetséges a Brunner-féle szektoriá-
lis kettős metszéssel érjük el . A csak 
könnyű termőgallyakat hordozó 
központi tengely magassága 3,5-4,5 
m, alanytól és sortávolságtól függő-
en . Az optimális sor és tőtávolság 
3,5-5 x 1,2-2 m, ami 1000-2400 fa/ha 
egyedsűrűséget jelent . 

A koronaalakítás és metszés 
során alkalmazott módszerek

A sudár dominanciájának 
biztosítása

A rendszer legfontosabb eleme a 
sudár dominanciája . A fák sudarát 

tehát úgy neveljük visszametszés 
nélkül, hogy csúcsuk minél előbb 
elérje a kívánt magasságot . Termé-
szetesen az ültetési anyag minősé-
gétől és az alanytól függően a gyen-
gébb fákon szükség lehet vissza-
metszésre, de ez elsősorban a törpe 
alanyú fákra érvényes . A csúcsrügy-
ből tovább növekedő sudár mérsék-
li a növekedést a központi tengely 
felső szakaszán . Amennyiben a su-
dáron, különösen a csúcsrügy alatti 
rügykoszorúból túl erős hajtások 
képződnének, ezeket felsőrügyes 
metszéssel elágaztathatjuk, vagy 
már a rügyeket is eltávolítjuk kihaj-
tás előtt . Amint a fa elérte a kívánt 
magasságot, a jól megvilágított ten-
gelyen képződő hajtások közel 90 
fokos szögben állnak és belőlük 
könnyen termőgallyakat nevelhe-
tünk . A 60-80 cm-nél nem hosszabb, 
ceruzánál nem vastagabb hajtáso-
kon, ha azokat a csúcsrügyükből 
neveljük tovább, a következő év-
ben rövid dárdák, majd bokrétás 
nyársak képződnek . Az elágaztató 
hatású felsőrügyes metszést inkább 
csak az alapi erősebb hajtásokon, 
illetve az erősebb, hegyes szögben 
álló oldalhajtásokon alkalmazzuk . 
A könnyen hajlítható, nem túl erős 
hajtásokat szintén csak az alapi sza-
kaszon csipesszel, kampókkal, le-
kötözéssel, ropogtatással állíthatjuk 
a megfelelő szögbe . A koronaalakí-
tás és metszés az első években nagy 
figyelmet és az átlagosnál nagyobb 
ráfordítást igényel, de ez a későbbi-
ekben jócskán megtérül.

Oldalelágazások képződése  
a sudáron

A nyugalmi állapotban levő téli 
rügyek kihajtása, a fa elágazódása 
jelentős mértékben függ a fajtá-
tól, de még inkább az alanytól . A 
legjobb elágazódást a ’Bogdány’ 
sajmeggy klónalanyunk biztosítja, 
míg a törpe alanyokon gyengébb 
az elágazódási hajlam . Különösen 
a hiányos elágazódású alapi ré-
szen szükség lehet a rügyek feletti 
bemetszésre, aminek eredményes-
ségét hormonhatású készítmények-
kel való ecseteléssel, permetezéssel 
(Promalin, Accel, Arbolin, Globa-
ryll) növelni lehet . 

5. kép A hajtások kitámasztása speciális kampókkal
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A hajtások, vesszők hajlítása, 
lekötözése, hajlító hatású 
metszése

A hajlítás, kötözés régóta ismert 
gyakorlati fogás, a sudáron képző-
dött hajtásokat 80-90 °-os szögbe 
állítva lehajlítjuk ruhacsipeszek-
kel, kampókkal vagy zsinórokkal 
lekötve (5. kép) . Ezt a munkát folya-
matosan végezzük a nyár folyamán 
is a hajtások helyzetétől függően . A 

sudáron képződő túl erős (ceruzá-
nál vastagabb) és hegyesszögben 
felfelé álló hajtásokat csavarással, 
ropogtatással hozzuk megfelelő 
helyzetbe (6. kép) . Amennyiben a 
hajtások ehhez már túl erősek, s a 
tengelyen elegendő elágazást kap-
tunk, a hajlításra nem alkalmas haj-
tásokat 3-4 levélre, belső felső rügy-
re visszametszhetjük . A tavasszal, 
nyugalmi állapotban alkalmazott 
Brunner-féle felsőrügyes metszés 
felső hajtásait nyáron eltávolítjuk, 
amint az alsó hajtások szögállása 
rögzült, a hajtás fásodott .

Erős növekedésű alanyokon a ter-
mőre fordulás időszakában és azt 
követően csak korrekciós céllal le-
het szükség tavaszi metszésre: a ce-
ruzánál vastagabb, hegyes szögben 
képződött vesszőket 3-4 rügyre, 
belső felső rügyre visszametsszük . 
A nagy szögben álló, vagy lehajló 
vesszőket csúcsrügyből hagyjuk 
növekedni, hogy azokon rövid haj-
tások, majd bokrétás nyársak kép-
ződjenek. A túl erős, vegetatív túl-
súlyban levő ültetvényben a rügy-
pattanás után ajánlatos gyökérmet-
széssel (a fák egyik, vagy mindkét 
oldalán) korlátozni a növekedést . 
Az erősebb, hosszabb távra szánt 
alapi gallyak felett csak könnyű ter-
mőgallyakat hagyjunk meg a fákon . 

A gyengébb fákon, törpe ala-
nyokon a termőgallyak rendszeres 
váltását ilyenkor kell megkezdeni, 
úgy, hogy a letermett gallyak felét, 
harmadát tavasszal 2-3 alapi nyársat 
meghagyva visszametsszük annak 
érdekében, hogy azokból új hajtá-
sokat kapjunk . A törpe alanyú ültet-
vények fő metszési ideje a további 
években is a tavaszi, nyugalmi álla-
potban történő metszés marad .

Gyökérmetszés

Az erős növekedésű sajmeggy ala-
nyokon a harmadik évtől alkalma-
zott rügypattanás utáni gyökérmet-
szés jól visszafogja a vegetatív nö-
vekedést és elősegíti a termőgallyak, 
bokrétás termőnyársak képződését . 
A gyökérmetszés almánál régóta is-
mert megoldás a túl erős növekedés 
korlátozására, a gyakorlatban több 
üzemben eredményesen alkalmaz-
zák, anélkül, hogy kedvezőtlen ha-
tású volna a gyümölcsök méretére . 

A gyökérmetszés a termőkorban is 
szükséges az erős alanyokon, külö-
nösen fontos a kihagyó években a 
vegetatív túlsúly visszafogására (pl . 
virágfagykár esetén) . A gyökérmet-
szést a törzstől 60-70 cm távolságban 
járatott gyökérmetsző géppel vé-
gezzük . A gyökérmetszésre a megy-
gy alanyok, illetve fajhibridjeik (pl . 
GiSelA vagy Weiroot alanyok) erős 
sarjadzással reagálnak, ilyen alanyú 

6. kép A hajtások lekötözése, csavarása, 
megtörése segít a jó szögállás kialakításában

8. kép A termőgallyak rendszeres megújítása  
a nyári metszés során történik, 25-30 cm 
hosszú csapra való visszametszéssel

9. kép A tetejezés akkor célszerű,  
ha a csúcson a gallyak  
virággal berakódtak

7. kép Az erős alanyú fákat termőkorban rend-
szeres nyári metszésben részesítjük, melynek 
fontos szerepe van a növekedés korlátozásában



10

ültetvényben ne alkalmazzuk! A sor-
köz füvesítésének is van bizonyos 
fokú növekedést mérséklő hatása, 
minél előbb füvesítünk, annál ko-
rábban élvezhetjük az előnyeit. 

Nyári zöldmetszés

A termőre fordulás időszakától 

kezdődően az erős alanyokon álló 
ültetvények meghatározó metszési 
művelete a nyári zöldmetszés lesz, 
amelyet célszerű júliusban, a sze-
dés után elvégezni, hogy a korona 
belseje a termőrügy képződés ide-
jére kellő megvilágítást kapjon (7. 
kép) . A termőkori metszésnél 25-30 
cm-es csonkra visszametsszük azo-
kat a gallyakat, amelyek vastagsága 
meghaladja a felettük levő tengely 
vastagságának a felét (8. kép) . Ezt 
követően visszametsszük az elö-
regedett termőgallyakat egy véko-
nyabb, megújulást biztosító gallyra, 
szükség esetén bekurtítjuk a kúpos 
koronatérből kitörő gallyakat . A ter-
mőgallyakon képződött felfelé törő 
hajtásokat, illetve a tengelyből elő-
törő vízhajtásokat 3-4 levélre vissza-
metsszük elágaztatás céljával .

A fák tetejezése

Amint a fák elérték a tervezett 
magasságot, elvégezhetjük a tete-
jezést: a sudarat egy gyengébb ter-
mőgallyra visszametsszük (9. kép) . 
Szerencsés ezt akkor elvégezni, ami-
kor a csúcsi részen már megtörtén 
a termésberakódás . A fák optimális 
magassága a sortávolság és a szedé-
si technológia függvénye . A kellő 
megvilágítás elérése érdekében a 
fák magassága ne haladja meg a sor-
távolságot . Gyakorlati szempontból 
az optimális magasságot a szedőáll-
vánnyal vagy a szedőplatformról 
kényelmesen elérhető magasság je-

lenti . A tetejezést követő év tavaszán 
érdemes gyökérmetszést alkalmaz-
ni, hogy mérsékeljük a csúcsi növe-
kedést . A tetejezést követő, vagy ki-
hagyó évek után a fák könnyen ke-
rülnek vegetatív túlsúlyba . Ilyenkor 
a tavaszi, vagy akár már a nyárvégi 
időszakban is a törzs befűrészelé-
sével korlátozhatjuk a fák túl erős 
hajtásnövekedését. A befűrészelés 
az uralkodó széliránnyal ellentétes 
oldalon, a törzs harmadáig, feléig 
érjen, alulról enyhén emelkedjen a 
vágás felfelé, hogy a csapadékvíz ki-
folyjon a keletkezett résből .

Az ültetési anyag 
megválasztása, jelentősége

A magyar faiskolák általában egy-
éves, másodrendű hajtásokkal ko-
ronás oltványokat állítanak elő . A 
koronás oltványokról csak azokat 
a vesszőket távolítjuk el, amelyek 
vastagsága meghaladja a sudár vas-
tagságának felét és hegyes szögben 
állnak . Ha a koronás oltványokat 
a telepítés után metszetlenül hagy-
juk (10. kép), ez azt eredményezi, 
hogy csaknem az összes rügy kihajt 
és többnyire rövid dárdákat (5-10 
cm), vagy legfeljebb 20-30 cm hosz-
szú hajtásokat kapunk, amelyeken 
az alanytól függően virágrügyek is 
képződhetnek . Akkor is ezt a keze-
lést alkalmazzuk, ha az oltványok 
sudara meghaladja akár a 2 m ma-
gasságot is .

A magas suhángok 120-150 cm 
magasságúak, nemegyszer elérik, 
vagy meghaladják a 150-200 cm-t is . 
Az ilyen suhángokat is a telepítést 
követően metszetlenül hagyjuk, 
rajtuk a kihajtott rügyek többnyire 
rövid dárdákat (2-10 cm), eseten-
ként néhány rövid hajtást (20-30 
cm) hoznak, a következő tavaszon 
pedig alanytól függően kedvező ál-
lású hajtásokat hoznak (11. kép) . A 
faiskolák ritkán nevelnek alacsony 
suhángokat, ezek elágazás nélküli, 
80-120 cm magasságúak, csúcsrügy-
ben végződnek; kézbenoltással 
viszont elég nagy arányban ezt a 
minőséget lehet előállítani . Orsófák 
nevelésére kiválóan alkalmasak, te-
lepítés után a fákat az első évben 
metszetlenül hagyjuk . A csúcsrügy-
ből 30-40 cm hosszú hajtást, az alat-
ta levő rügykoszorúból pedig közel 

10. kép Metszetlen suhángok és koronás oltványok fejlődése a második tavaszon (Ravazd)

11. kép Metszetlen suháng kedvező elágazódása 
’Magyar®’ alanyon a második év nyarán  
(Kecskemét, Gerőmajor)
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90 fokos szögben álló szintén rövid 
(30-40 cm) hajtásokat kapunk .

Fajtaválasztás

Minden cseresznyefajta alkalmas 
a magyar cseresznyeorsó művelé-
si rendszer kialakítására, azonban 
célszerű figyelembe venni a fajták 
növekedési és terméshozási jelleg-
zetességeit, valamint az alanynöve-
kedésre és terméshozásra gyakorolt 
tulajdonságait . Ma általánosan el-
fogadott vélemény, hogy az önter-
mékeny fajtákat inkább sajmeggy 
alanyokon célszerű telepíteni a 
gyümölcs aprósodásának elkerülé-
sére . Ezzel szemben a bizonytalan 
gyümölcskötődésű fajták az igen 
termékeny, törpe alanyokon jobb 
termést adnak még a gyengébb ter-
mékenyülésű években is . 

Növekedési erélytől függetlenül 
a termésüket főleg bokrétás ter-
mőnyársakon hozó fajták (Ger-
mersdorfi óriás, Katalin, Kordia) 
ideális orsófákat adnak az erős 
vagy középerős növekedésű saj-
meggy alanyokon . Az erős, felfelé 
törő növekedésű fajták (pl . Lapins, 
Bigarreau Burlat, Celeste, Tünde) 
magonc sajmeggyen nehezen kezel-
hetők, célszerű ezeket inkább féltör-
pe, vagy középerős alanyra telepí-
teni . A kevésbé elágazódó, hosszú 
vesszőket hozó, csüngő hajtású faj-
ták (Rita, Valerij Cskalov) koronaala-
kítása az első években az átlagosnál 
több figyelmet igényel és több mun-
kát ad, később azonban a korona-
szerkezet kialakulása után könnyű 
a metszésük . Az éves vesszők alapi 
részén is virágrügyeket hozó fajták 
(Regina, Kordia, Linda) hajlamo-
sabbak a felkopaszodásra, ezek ter-
mőgallyait nem tarthatjuk meg hosz-
szabb ideig, mert felkopaszodnak . 
Az ilyen fajtákat középerős, de akár 
féltörpe alanyon erősebb metszéssel 
kombinálva lehet szép fává nevelni .

Alanyválasztás

A magyar cseresznyeorsó ideális 
alanya a hazai talajokhoz jól alkal-
mazkodó sajmeggy magonc, vagy a 
fajták kedvező növekedését és elága-
zódását biztosító sajmeggy klónala-
nyok (’Bogdány’®, ’Egervár’®, ’Ma-
gyar’®) . Ezeken kívül a középerős 

növekedésű sajmeggy hibrid MaxMa 
14, vagy a Pi-KU 1, GiSelA® 8, GiSe-
lA® 12-vel vannak jó tapasztalataink . 
A sajmeggy alany jól tűri a talaj ma-
gas pH-ját, mésztartalmát, a száraz-
ságot, a nyári magas hőmérsékletet, 
viszonylag korai termőre fordulást 
eredményez és nem igényel támasz-
rendszert . Kétségtelenül hátránya 
az erős növekedés, amelyet viszont 
a nyári metszéssel, valamint a jó 
időpontban alkalmazott gyökér-
metszéssel jól lehet kompenzálni. 
Az alanyok közül egyedül a saj-
meggy tűri jól a gyökérmetszést, a 
meggy, vagy meggy hibrid alanyok-
kal szemben a sajmeggyen a gyö-
kérmetszés nem okoz sarjadzást . Az 
egyre gyorsuló és szembetűnő klí-
maváltozás jelenségeire tekintettel 
a sajmeggy számos előnyt biztosít a 
közép- és kelet-európai termesztők 
számára, de a kontinentális klímájú 
ázsiai országokban is perspektivi-
kus alany . Egy újabb tényezővel is 
számolnunk kell: az elmúlt 20-25 
évben GiSelA® alanyokon telepített 
ültetvényeket folyamatosan cserélni 
kell, s ha a termesztő nem tud szűz 
területet igénybe venni, az újrate-
lepítési betegségeket a sajmeggy 
alanyok viselik el a legjobban. A 
sajmeggy klónalanyok fontos tulaj-
donsága, hogy a korábban divatos 
alanyokhoz hasonlóan homogén 
növényállományt biztosítanak a ma-
goncalanyokkal szemben .

Az utóbbi években sokan próbál-
koztak a törpe-féltörpe növekedé-
sű GiSelA® alanyokkal (GiSelA® 5, 
GiSelA® 6), amelyek korán termőre 
forduló, de korán el is öregedő ül-
tetvényeket adnak . A fák ezeken az 
alanyokon a legkorszerűbb tápolda-
tos öntözéssel sem érzik jól magu-
kat a mi magas pH-jú és mésztartal-
mú talajainkon, és nagy hátrányuk, 
hogy a levelek gázcserenyílásai az 
alanyra jellemző hormonális szabá-
lyozásnak köszönhetően már 30-32 
°C levélhőmérsékletnél záródnak, a 
korona vízellátása, és természetesen 
a gyümölcsök vízellátása is romlik, s 
a gyümölcsök aprósodnak . Az ilyen 
törpe alanyokon csak mérsékelten 
alkalmazzuk a nyári metszést és a 
gyökérmetszést, viszont kezdettől 
fogva egy erős, elágaztató metszési 
technikával, illetve erős ifjító met-
széssel kell a termőgallyakat folya-

matos megújulásra kényszeríteni . 
Ez persze azt is jelenti, hogy a fák 
optimális tőtávolsága ezeken az 
alanyokon 0,5-0,8 m, ezt a művelési 
rendszert a nyugat-európai szakiro-
dalom szuper-orsónak nevezi .

Tapasztalataink a meggy ala-
nyokkal (Weiroot sorozat, CAB 
sorozat, Edabriz) eléggé vegyesek . 
Nem vitatható, hogy a meggy ala-
nyokon a szár edénynyaláb-szer-
kezetének és a gyümölcsök jó ví-
zellátásának köszönhetően igen jó 
gyümölcsméretet lehet elérni, de 
nagy hátrányuk, hogy a meggyalany 
hajlamos a sarjadzásra, az erős növe-
kedésű Weiroot 10, vagy Weiroot 13 
alanyon pedig ugyan szükség volna 
gyökérmetszésre, de erre az alany 
igen erős sarjadzással reagál . A sar-
jadzó meggyalanyokkal közbeoltva 
volt már kísérleti gyümölcsösünk 
(pl . ’Érdi bőtermő’, vagy a Franciaor-
szágban ma Furtos néven alanyként 
ajánlott ’Újfehértói fürtössel’), de a 
vegetatív sajmeggyekkel egyszerűb-
ben is el lehet érni ugyanazt a hatást . 
Ugyanez érvényes a külföldön érté-
kelésben levő csepleszmeggy szár-
mazékú új alanyokra (pl . Krymsk 5) .

A cseresznye- és meggyfák mé-
rete sajmeggy alanyon igen külön-
böző lehet, a hibrid magoncokon 
igen erős, nagy fákat kapunk, míg 
az ivartalanul szaporított klónala-
nyokon a nemes fajták növekedése 
mérsékeltebb, az alanytól függően 
középerőstől az erősig terjed . A ne-
mes fajták sajmeggy alanyokon ko-
rábban fordulnak termőre és rajta 
a fák fajlagos termőképessége na-
gyobb, mint a vadcseresznyén . A ha-
zai klónalanyok előnye, hogy több-
ségüknél ismert, és általában jó az 
összeférhetőség a nemes fajtákkal . A 
sajmeggy nem igazán törpe alany, 
az eddigi eredmények legfeljebb 
40%-os méretcsökkentés lehetősé-
gét igazolják, ami a középerős nö-
vekedési erélynek felel meg . Az in-
tenzív ültetvények koronaalakításá-
val kapcsolatos újabb felismerések 
alapján magas mésztartalom és pH 
mellett, száraz és nagy nyári hőség-
gel jellemezhető termőhelyeken a 
sajmeggy alanyok a legalkalmasab-
bak intenzív ültetvények létesítésé-
re . A hazai sajmeggy klóalanyokon 
a termőre fordulás korán bekövet-
kezik, s a termőhelyi viszonyokhoz 
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jól alkalmazkodó alanyok a nemes 
fajták terméshozási tulajdonságait, 
valamint a gyümölcsméretet kedve-
zően befolyásolják (12-13. kép) . 

Sor- és tőtávolság

Ajánlásaink az optimális sor- és tőtá-
volság, valamint a fák magasságának 
meghatározásához folyamatosan vál-
toztak, itthon és külföldön egyaránt . 
A múlt század 90-es éveiben az aján-
lott sor- és tőtávolság 4-5 x 2-3 m volt, 
még sajmeggy magonc alanyokon 
is . A fák magassága elérte a 4-4,5 mé-
tert . A nagyobb tér kihasználásához 
hosszabb termőgallyakra volt szük-
ség, amelyeket nehezebb volt egyen-
súlyban tartani a fák magasságával . A 
gyakorlatban kiderült, hogy szűkebb 
térállásban könnyebb megtarta-
ni az orsófák karcsú szerkezetét, 
amelyhez természetesen rövideb-
ben tartott termőgallyak, a növeke-
dést mérséklő gyökérmetszés, illetve 
ezt tűrő alanyok szükségesek . Kecs-
keméten a Gerőmajorban telepített 
ültetvényben kezdetben 4 m sortá-
volság mellett 1,8 m tőtávolságot, 
később 1,5 m tőtávolságot alakított 
ki, míg a nagykutasi Alma 2000 Kft . 
ültetvényében 1,2-1,3 m a tőtávolság . 
A Debrecen-Pallagon telepített kísér-
leti ültetvényben a sor és tőtávolság 4 
x 1 m volt, ahol a sajmeggy magonc 
alanyú fákon többszöri nyári zöld-
metszést alkalmaztak .

A sor-, de különösen a tőtávolság 
csökkentése a gyökerek versengése 
miatt növekedést mérséklő hatású. 
Gyakorlati tapasztalatok igazolják, 
hogy az erős növekedésű sajmeggy 
magonc alanyon 3,6-4 m sortávolság 
mellett 1,3-1,5 m tőtávolságon gyö-

kérmetszéssel jól kezelhető orsófá-
kat lehet kialakítani . A kézi szedés-
hez a termőgallyak optimális hosszát 
70-80 cm-ben határozhatjuk meg, 
ami a szomszédos fák gallyainak mi-
nimális egymásba nyúlásával 1,3-1,5 
m koronaátmérőt, és ugyanilyen tő-
távolságot ad . A sortávolság megha-
tározásánál a fák fényellátására kell 
különösen ügyelni, a sortávolság ne 
legyen kisebb a fák magasságánál, 
így szomszéd sorok nem árnyékol-
nak, s elegendő napfény jut a 80-
100 cm magasságban elhelyezkedő 
alsó termőgallyakra is . Amennyiben 
a fákat 3-3,5 m-nél magasabbra nem 
neveljük, a 3,6-4 m körüli sortávolság 
elegendő, ebből a facsík 1,5 m-t fog-
lal el, s marad 2 m körüli művelőút 
a gépek mozgására . A sortávolság 
meghatározásánál a művelő gépek 
méreteit is érdemes figyelembe ven-
ni, az ültetvényekben alkalmazható 
korszerű traktorok az 1,8-2 m körüli 
művelőútban kényelmesen mozog-
nak . 

A legjobb gyümölcsméretet és mi-
nőséget általában a fák koronájának 
felső harmadában kapjuk, ezért, ha 
rendelkezünk megfelelő szedőáll-
vánnyal vagy gyümölcsszedésre 
alkalmas önjáró platformokkal (2. 
kép) és munkaerővel, érdemes a fá-
kat kissé magasabbra engedni . Az 
utóbbi évek tapasztalatai alapján az 
önjáró platformok alkalmazásával 
lehet a fákat akár 4-4,5 m magasra 
is nevelni, ilyenkor a sortávolsághoz 
a 4,5-5 m szükséges, ami kényelmes 
művelőút szélességet (2-2,5 m) biz-
tosít . A tőtávolság szűkítésével és 
gyökérmetszéssel viszont mérsékel-
hetjük a fák növekedési erélyét és jól 
kézben tartható fáink lesznek .  

Kísérleti, félüzemi és üzemi 
terméshozam eredmények

A kutatási eredményeket gyakor-
latban alkalmazó termelőket első-
sorban a hozam érdekli . Ebben a 
vonatkozásban hangsúlyoznunk 
kell a termőhely alkalmasságát, az 
egyes fajták termőképességének a 
jelentőségét, valamint az alany ha-
tását a gyümölcsök méretére . Friss 
eredményeink egyértelműen alátá-
masztják a gyümölcs méretének a 
szerepét a termesztés gazdaságos-
ságában . Elvira-majorban telepített 
kísérletünkben a fajták összehason-
lításában a nagygyümölcsű ’Car-
men’ adta a legnagyobb értékhoza-
mot (a méret szerint differenciáltan 
számított gyümölcs árbevétel), s ezt 
a nagyobb fajlagos terméshozamot 
biztosító, de kisebb gyümölcsmére-
tet eredményező fajta/alany kom-
binációk sem tudták felülmúlni . Al-
földi viszonyok között (Kecskemét, 
Debrecen, Soroksár), ahol gyako-
ribb a virágfagykár, a fák termésho-
zama több év átlagában az 5-12 kg 
közötti tartományban mozog, ami a 
hektáronkénti egyedszámtól függő-
en 8-15 t/ha terméshozamnak felel 
meg . Jobb talajon, kevésbé fagyve-
szélyes termőhelyeken és optimális 
időjárású években a kiváló termő-
képességű fajták hozama elérheti, 
vagy akár meg is haladhatja a 20-25 
t/ha átlagos terméshozamot is, de 
a túl nagy hozamok könnyen ve-
szélyeztethetik a gyümölcsméretet, 
ami viszont az elérhető árbevétel 
rovására megy .

Fotó: a szerző felvételei

12. kép ’Pál’® cseresznyefák SL 64 (balra az első)  
és ’Bogdány’® sajmeggy klónalanyon (jobbra)

13. kép ’Vera’® cseresznyefák ´Magyar’® sajmeggy (jobbrról az első kettő)  
és MxM 14 (balra) klónalanyon
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A legtöbb fás szárú álló kultúrá-
ban már duzzadnak a rügyek, sok 
helyen pedig már színesednek is . 
Az időjárásjelentés szerint sajnos 
a következő hetekben ugrásra 
készen kell állnunk a termés vé-
delme érdekében, mert a tavaszi 
fagyok jelentős károkat okozhat-
nak a terméskötésben, így meg-
határozhatják az egész év eredmé-
nyességét . 

A növények szöveteinek szén-
hidráttartalma (ozmotikus és io-
negyensúlya) jelentősen befolyá-
solja azok fagytűrését . A virágzás-
kori kedvezőtlen időjárásra való 
felkészülésben és a virágok védel-
mében segít a Megafol stressz
csökkentő biostimulátor . Hatá-
sára megnő az ozmotikus egyen-
súlyért felelős fehérjék termelése 
és a fagytűrést támogató Ca2+ fel-
halmozódással járó élettani folya-

matok aktivitása . A Megafol fagy-
védő hatása tovább fokozható a 
Boroplus készítménnyel, amely 
növeli a sejtnedvek szénhidrát-tar-
talmát (cukortartalmát) .

A talajban jelenlévő elegendő 
mennyiségű csapadék és a rela-
tíve magas hőmérséklet korai ki-
hajtást, valamint a tápanyagraktár 
gyors aktiválását és felhasználását 
eredményezi . Készen kell állnunk 
a gyors hajtási folyamatokra és a 
megnövekedett tápanyagigény 
kielégítésére . Az MGrow szul
fátos alaptrágya magas tápe-
lemtartalma és prémium techno-
lógiai minősége miatt kiválóan 
alkalmas valamennyi gyümölcsfaj 
tápanyag igényének gyors és haté-
kony kielégítésére . 

A tápanyagok további haszno-
sulása és a kedvezőtlen talajviszo-
nyok, a talajuntság kialakulásának 

elkerülése érdekében gondot kell 
fordítani a talajélet és a növényi 
szimbiózisok támogatására . A 
három szinergista mikroorganiz-
must tartalmazó Myco’Sol PTC 
javítja a kedvezőtlen talajflóra ha-
tásait és a tápanyagfeltáródás, táp-
anyagfelvétel körülményeit .

A növényi kondíció alapja a jól 
felépített faszöveti váz, valamint 
a kifogástalanul működő szállító-
szöveti és raktározó rendszer . Ez 
biztos alapot nyújt az ültetvény 
életkorának maximalizálásához, 
az alternancia jelenségének elke-
rüléséhez és a szezonbeli kedve-
zőtlen körülmények átvészelésé-
hez . A Vitaséve biostimulátor 
hatására a növény energiatermelő 
folyamatai, a cellulóz bioszintézi-
se és a kambium szöveti aktivitá-
sa jelentősen fokozódik . A maga-
sabb stabilitású szilárdító- és rak-
tározószövet, valamint az intenzí-
vebb energiatermelő folyamatok 
növelik a növények cukortermelő 
és -raktározó képességét . Ezáltal 
fokozódik a cukorfelhalmozódás, 
javul a termés minősége, a vesz-
szők áttelelési képessége és kihaj-
tási erélye .

A tenyészidőszak teljes hosz-
szában fontos a kiegyensúlyozott 
tápanyagellátás . A csepegtető 
öntözéssel kijuttatható Master 
öntöző műtrágyák pontos, ok-
szerűen adagolt tápanyagellátást 
tesznek lehetővé . A lombon ke-
resztül történő táplálásban kima-
gasló hatású a Plantafol NPK 
lombtrágyacsalád . A szükséges 
mikroelemek nagy hatékonyságú 
pótlását pedig a Brexil mikroe-
lem műtrágya-család szolgálja . A 
Brexilben található lignin-alapú 
kelát a növény bőrszövetében 
szintén megtalálható lignin mo-
lekulával való azonossága miatt 
sokkal hatékonyabban felvehető, 
mint az egyéb kelátképzővel kijut-
tatott nyomelemek .

A gyümölcs növekedését a gene-

Gyümölcstermesztés 2020-ban
MALAGROW

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA
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tikailag meghatározott összes sejt 
mennyisége korlátozza . A gyümöl-
csök végső méretét meghatározó 
maximális sejtszám jellemzően 
a zöld gyümölcs növekedésének 
első 1-3 hetében véglegesedik, a 
sejtosztódás leáll és megkezdődik 
a tápanyagok intenzív beépülése . 
A Benefit PZ + MC Cream tech-
nológiai biostimulátor kombiná-
ció sikeresen növeli a képződött 
sejtek számát és azok méretét . A 
nagyobb mennyiségű sejtet tartal-
mazó termés jobban kitelik, a sejt-
falak rugalmasságának megőrzése 
miatt repedésre kevésbé hajlamos .

A kiegyenlített kalciumellátás ha-
tására a termés héja rugalmasabbá 
válik, kevésbé lesz hajlamos a re-
pedésre, mechanikai sérülésre . A 
kalciummal megfelelően ellátott 
gyümölcs jobban színeződik és az 
érzékeny fajtáknál nem alakul ki 
a jellemző barna foltosság, rázott 
szüretkor pedig csökken a sérülés 
esélye . Az LSA kelatizált Calbit C 
természetes növényi sejtalkotó 
molekula, a lignin segítségével 
gyakorlatilag maradékmentesen 
juttatja a levél szövetébe a kalciu-
mot, s ezzel maximalizálja annak 
jótékony hatását .

Az érőfélben lévő gyümölcsök 
napégés és légköri hőstressz elle-
ni védelmét a természetes kalci-
um-karbonát tartalmú DeccoShi
eld készítmény alkalmazásával 
hatékonyan csökkenthetjük .

Az idei szezonban az előrejelzé-
sek alapján, mivel a tél enyhe volt, 
intenzívebb levéltetű betelepü-
lésre számíthatunk, ami fokozott 
védekezést igényel majd a vegeta-
tív növekedés során . A NanoTac 
fizikai hatású levéltetű irtó-gyé-
rítő polimer szilikát hatóanyaga 
a levéltetvek kutikuláján szilárd 
hálót képez, helyhez rögzíti, szin-
te megfojtja a kártevőket . A Nan
oTac jó fedést biztosítva hatéko-
nyan irtja a levéltetveket és kíméli 
a nagyobb testű, hasznos szerve-
zeteket (katicabogarak, méhek) . 

A Malagrow gyümölcs biosti-
mulátor technológiáját használva 
tudományos, növényélettani ala-
pokra helyezett teljesítmény- és 
minőségnövelés mellett javítható 
a gyümölcstermesztés eredmé-
nyessége .

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA
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TUDÁSSAL TÁPLÁLJA 
NÖVÉNYEIT

A Malagrow gyümölcs biostimulátor technológiájának hasz-

nálatával tudományos, növényélettani alapokra helyezett 

teljesítmény- és minőségnövelés mellett javíthatja Ön is gyü-

mölcstermesztése eredményességét.
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A 2000-es évek közepén egy né-
metországi szaktanácsadóval kezd-
tünk együtt dolgozni, aki értetlen-
kedve nézte, hogy miért sajmeggy 
alanyon telepítünk cseresznyét . Rö-
vid idő alatt mi is megtapasztaltuk, 
hogy a kedvező ökológiai adottsá-
gaink mellett, a kiváló minőségű 
2-3% humusztartalmú, középkötött 
vályogtalajainkon, sajmeggy ala-
nyon, 5x3 méteres sor- és tőtávol-
ságban telepített cseresznyefáink 
hajtásnövekedésének kontroll alatt 
tartása, vegetatív-generatív egyen-
súlyának megtartása, a homogén és 
nagy gyümölcsméret elérése nem 
egyszerű feladat . A magyarországi 
információhiány és kevés tapaszta-
lat ellenére az új cseresznyeültetvé-
nyeinket 2008-tól már gyenge nö-
vekedésű alanyokon telepítettük el . 
Kísérleti céllal gyenge növekedésű 
alanyokra szemzett magyar meggy-
fajtákat is telepítettünk . Bár a kezdet 
nem volt könnyű, és számos hibát is 
elkövettünk, az elmúlt bő 10 évben 
sok tapasztalatot gyűjtöttünk össze, 
és számunkra egyértelművé vált, 
hogy a mi körülményeink között 
nem a sajmeggy alany a legmeg-
felelőbb, hanem gyenge növeke-
désű alanyokon hatékonyabban 
tudunk cseresznye-, illetve meggy-
termesztést folytatni.

Jelenleg 39 ha cseresznyeültet-
vényünk van, kizárólag Gisela 5, 
Gisela 6 és PiKu 1 alanyokon . Az 
elsőként telepített sajmeggy alanyú 
cseresznyeültetvényünket kivág-
tuk 10 éves korukban, amikor már 
megtapasztaltuk, hogy mennyivel 
hatékonyabb a gyenge növekedésű 
alanyon való termesztés a mi terüle-
tünkön . A Gisela 5-ös alany nagyon 
generatív jellegű, ezért az öntermé-
keny fajtáknál inkább Gisela 6-ot 
használunk . A PiKu 1-es alanyra már 

nem telepítünk, mert hajlamos a 
törzsén mézgafolyásra .

A meggytermesztésünkben is 
megtörtént a paradigmaváltás, je-
lenleg 5 ha meggyültetvényünk van 
Gisela 5-ös alanyon, további 40 ha 
öreg sajmeggy alanyú ültetvény ki-
vágását és Gisela 5-ös alanyon való 
újratelepítését tervezzük a követke-
ző 5 évben .

Homogén, nagy méretű 
cseresznyetermés

A gyenge növekedésű alany hasz-
nálatának más-más a célja a cseresz-
nye- és a meggytermesztésben . A 
cseresznye esetében a piac homo-
gén és nagy méretű gyümölcsöt 
keres . A fán belül minél messzebb 
vannak a cseresznyeszemek a köz-
ponti tengelytől, annál nagyobb 
az esélye annak, hogy a méretük 
heterogén és kisebb lesz . Ebből az 
következik, hogy a sor- és tőtávolsá-
got nem szabad túl nagyra tervezni, 
mert a nagy és széles fákban hosz-
szú elágazásokat fogunk hagyni . A 
szűkebb térállásban a sajmeggy ala-
nyú fák térben tartása ugyanakkor 
jó talajon nagy kihívást jelent és túl 
sok energiát kíván tőlünk . Nálunk a 
standard tőtávolság 2 m, amiből kö-
vetkezik, hogy az elágazások hosz-
szát nagyjából 1 méterben korlátoz-
nunk kell, így tulajdonképpen egy 
darab cseresznyeszem sem lesz 1 
méternél messzebb a központi ten-
gelytől . A jól termékenyülő, illetve 
az öntermékeny fajták elágazásait 
kicsit rövidebbre, a gyengébben kö-
tődő fajták elágazásait hosszabbra 
hagyhatjuk . A megfelelő sortávolság 
szintén az előbbi logikából, illetve a 
fák kívánt és lehetséges magasságá-
ból következik . A cseresznyefák fölé 
kiépített jég- és esővédelmi rendsze-
rek általában maximálisan 3,5 méte-

res famagasságot engednek, illetve 
erről a magasságról a cseresznye 
még hatékonyan betakarítható önjá-
ró állvánnyal . A szélességi körünkön 
érvényes nap beesési szögéből ere-
dően ez a mi üzemünkben 4 méte-
res sortávolság alkalmazását jelenti 
(a fa maximális magassága = sortá-
volság – 0,5 m) .

A gyenge növekedésű alanyokkal 
jól kialakítható a magas karcsú orsó 
(TSA) művelési rendszer. A telepí-
tést követő 4 . vegetációs évben már 
teljes termést kapunk, a sajmeggy 
alanyú fákhoz képest a termőre for-
dulás 1-2 évvel gyorsabb . A telepí-
tést követő első év feladata a meg-
felelő gyökérzet kialakulásának az 
elősegítése, a fákat csak kissé, 160-
180 cm magasságban vágjuk vissza 
és a gyenge, illetve a nagyon erős el-
ágazásokat távolítjuk el . A második 
vegetációs év tavaszán végzett rügy 
feletti bemetszés hatásaként sze-
rencsés esetben akár 20-30 hajtást 
is kinevelhetünk a központi tenge-
lyen . Ezek a 3 . vegetációs évben be-
rakódnak termőrügyekkel és ezek 
adják a következő évektől a termés 
gerincét .

Az alkalmazott művelési rendsze-
rünkben a 1250 db fa/ha tőszámnál 
a 10-15 t/ha-os termés eléréséhez 
megfelelő gyümölcsméret esetén 
nem lesz szükség 10-12 folyóméter 
gyümölcstermő elágazásnál (15-20 
db termőgally) többre, így akár már 
a 3 . évben elkezdhetjük a fák ifjítá-
sát a felesleges elágazások csonk-
ra történő visszavágásával . Fontos, 
hogy mindig egy-két évvel előre 
gondolkodjunk . Előre kell látnunk 
az elágazások felkopaszodási folya-
matát, és még mielőtt ez a folyamat 
végbe menne ezeket visszavágással 
meg kell ifjítanunk . Ha elkésünk, 
nem lesz aktív rügy a csonkon, ami 
a termőalap elvesztését fogja jelen-

Cseresznye- és meggytermesztés  
gyenge növekedésű alanyokon
Nemesnyik István 
Hunapfel Mezőgazdasági Kft., Csorvás
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Cseresznyefák a második vegetációs ciklusban Gisela 5 alanyon

A rügy feletti bemetszés hatása fiatal cseresznyefán

4. éves cseresznyeültetvény Gisela 5 alanyon

10 éves cseresznyeültetvény  
esővédő fóliával Gisela 5 és Piku 1 alanyon

Kétéves cseresznyefa a központi tengelyen 
kialakított elágazásokkal

Cseresznyefa a 4. év tavaszán,  
a központi tengelyen megfelelő elágazásokkal
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Bal oldalon kétéves, jobb oldalon hároméves meggyfák Gisela 5 alanyon

Újfehértói fürtös meggyfák a 4. vegetációs ciklusban, Gisela 5 alanyon

A fák magasságának korlátozása  
síkfalmetsző géppel

10 éves Érdi bőtermő fajtájú meggyfa  
Gisela 5 alanyon

10 éves meggyfa koronájának belső része  
aktív rügyekkel, Gisela 5 alanyon

TELJES  
ERŐBEDOBÁSSAL 
az Ön sikeréért

Szaktanácsadás: Szíriusz Trade Bt. 
Tel: 30 232 01 54 · zsom.eszter@t-online.hu 

K+S Minerals and Agriculture GmbH 
A K+S Company 
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teni . Mivel a 4 évesnél idősebb el-
ágazásokon már apróbb lehet a cse-
resznye, minden évben az elágazá-
sok 20%-át vissza kell vágni csonkra, 
amivel elérjük, hogy minden kor-
csoportból nagyjából egyforma da-
rabszám legyen a fákon .

A gyenge növekedésű alanyokon 
való sikeres termesztés kulcsa a ki-
váló termőhely, a megfelelő éven-
kénti metszés, a tápanyag-utánpót-
lás és az öntözés . Ha ezeket meg-
adjuk a gyümölcsfáknak, a gyenge 
növekedésű alanyon való termesz-
tés működni fog . Az erősebb növe-
kedésű alanyokkal ellentétben a ter-
mesztéstechnológiai műveleteink a 
vegetatív növekedés serkentésére 
irányulnak, nem a gyengítésére, 
ami a tapasztalataink szerint egy-
szerűbb és könnyebben gépesíthető.

Olcsóbb és hatékonyabb 
meggytermesztés

Az ipari meggytermesztésben a 
gyenge növekedésű alanyok hasz-
nálatának a célja nem a homogén 
és nagy gyümölcsméret elérése, va-

lamint a kézi szüret hatékonyságá-
nak a növelése, hanem az olcsóbb 
és hatékonyabb termesztés . A gépi 
metszést hatékonyabban tudjuk al-
kalmazni, illetve a kiegészítő kézi 
korrekciós metszés egy elektromos 
kézi ollóval egyszerűen és gyor-
sabban elvégezhető . A kisebb és 
keskenyebb korona a vegyszeres 
rovar- és gombaölő szeres kezelések 
hatékonyságát növeli, ami különö-
sen fontos a folyamatos növényvé-
dőszer-hatóanyag kivonások és a 
klímaváltozás tükrében . Továbbá 
itt sem elhanyagolható az 1-2 évvel 
gyorsabb termőre fordulás .

A telepítést követően a cseresz-
nyével ellentétben a gyenge növe-
kedésű alanyon telepített meggy-
fákat erősen vissza kell vágni. A 
tapasztalataink azt mutatják, hogy a 
2 . vegetációs év tavaszán is érdemes 
a csúcsi vesszőt enyhén visszavágni, 
különben a csúcsi vessző is berakó-
dik termőrügyekkel és a csúcsi nö-
vekedés túlságosan lelassul mielőtt 
a fa elérné a végleges magasságát . A 
Gisela 5-ös alany rendkívül genera-
tív, az ilyen alanyú meggyültetvény 

képes már a harmadik vegetációs 
évben akár 8-10 t/ha termést hozni, 
ami a koronaalakítás időszakában 
még nem kívánatos . A fák ugyan-
olyan hatékonyan betakaríthatók 
rázógéppel, mint a sajmeggy alanyú 
fák .

*
A legidősebb gyenge növekedé-

sű alanyon telepített cseresznye- és 
meggyfáink már több mint tíz éve-
sek . Eddig nem figyeltünk meg az 
átlagostól, illetve a várttól erősebb 
felkopaszodást . A vegetatív növeke-
dés fenntartható, sőt megfigyeltük, 
hogy sokkal több aktív rügyet talá-
lunk a korona alsó és belső részei-
ben, mint a sajmeggy alanyú fák 
esetében . Valószínűleg ez a kisebb 
és keskenyebb koronából, illetve a 
túlzott hajtásnövekedés hiányából 
adódó jobb fényellátottságnak és 
az alany generatív tulajdonságának 
köszönhető .

A cikkhez kapcsolódó képeken az 
ültetvény részleteiről és egyes tech-
nológiai elemekről láthatnak felvé-
teleket . 

Fotó: Nemesnyik István
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A cseresznyetermesztésben nagy 
gondot okoz az érés előtti gyü-
mölcsrepedés . A 2019-es évre vissza-
tekintve elmondhatjuk, hogy szinte 
nem volt olyan cseresznyeültetvény 
az országban ahol ne jelentkezett 
volna az esővíz következtében fel-
lépő gyümölcsrepedés . A tavalyi év-
ben közvetlenül a szüreti időszakot 
megelőző és a szüreti időszakban 
lehullott hirtelen nagy mennyiségű 
csapadék országszerte problémát 
okozott, rontva a gyümölcs minő-
ségét és értékesíthetőségét, súlyos 
gazdasági károkat okozva a terme-
lőknek .  Sokéves hazai tapasztalat, 
hogy az érés időszakában számíta-
ni kell a hirtelen fellépő kisebb-na-
gyobb csapadékmennyiségekre . 

A gyümölcsrepedést több té-
nyezőre is visszavezethetjük . 
Általánosságban elmondhatjuk, 
hogy a nagyobb gyümölcsű fajták 
(’Carmen’) esetében nagyobb a 
repedés előfordulásának a gyakorisága 
is . A problémát fokozhatja, ha kisebb 
volt adott évben a kötődés mértéke, 
ami szintén a gyümölcsméretre lesz 
hatással . Kutatók összefüggést ta-
láltak a hús és héjkeménysége és a 
repedés gyakorisága között . Kemé-
nyebb, roppanó húsú cseresznyefaj-
ták nagyobb mértékben hajlamosak 
a repedésre, ugyanakkor a késői 
érésű fajták ellenállóbbak. 

A víz két irányból okozhat problé-
mát, egyrészt a gyökérzeten keresz-
tül, mivel az itt hirtelen felvett víz a 
gyümölcsökben megnövekedett tur-
gornyomáshoz fog vezetni. Másrészt 

a gyümölcsök felületére kerülő víz 
felborítja a gyümölcsök ozmotikus 
koncentrációját, ami fokozódik 
az érés előrehaladtával, mivel a 
növekvő cukortartalom miatt egyre 
nagyobb potenciálkülönbség jelent-
kezik a gyümölcshús és gyümölcs 
felszíne között . Sajnos ezeket a fo-
lyamatokat a hőmérséklet jelentős 
mértékben tudja még befolyásolni . 
Az utóbbi években megfigyelhető, 
hirtelen fellépő nagy melegek to-
vább fokozzák a repedés kockáza-
tát. Tapasztalatok szerint ebben az 
időszakban jelentkező nyári zápo-
rok után nagyobb a valószínűsége 
a gyümölcsök hirtelen kicsattaná-
sának, mint egy hűvös hosszantartó 
csendes esőzés után . 

Jogosan tesszük fel a kérdést, 
hogy mit tehetünk gyümölcseink 
védelmének az érdekében? Nagyon 
fontos lesz a helyes fajtaválasztás 
és mellette az optimális alany meg-
választása . Törekedni kell, hogy a 
tenyészidőszak alatt folyamatos le-

gyen a vízellátottság . Rendszeres kis 
mennyiségű öntözéssel felkészít-
hetjük növényeinket, hogy ne érje 
őket „váratlanul” a hirtelen lehulló 
nagyobb mennyiségű csapadék . 
Végül, de nem utolsósorban fontos 
lesz a növények jó kondíciója . He-
lyes tápanyag-utánpótlással bizto-
síthatjuk növényeink megfelelő tű-
rőképességét . Közismert tény, hogy 
kalciumtartalmú lombtrágyákkal 
fokozhatjuk a gyümölcsök húske-
ménységét . Azonban az eredmé-
nyesség nagyban függ az alkalma-
zott kalciumformuláktól, vivőanya-
goktól, töménységtől és a kijuttatás 
idejétől . A kalcium sejterősítő hatá-
sának köszönhetően ruganyosabbá 
válik a sejtfal és a gyümölcsök pul-
ton tarthatósága is jelentős mérték-
ben javul .

A 2019-es évben gyümölcsrepe-
dés mérséklésére kísérleteket állí-
tottunk be a Szent István Egyetem 
Soroksári Kísérleti Üzemében . A ke-
zelések egységesen ’Vera’ cseresz-

Esővíz okozta gyümölcsrepedés mérséklése 
huminsavas technológiával

Kezelések Dózis 
(l/ha)

1. kijuttatás 
időpontja

2. kijuttatás  
időpontja

Cseresznye fenofázisa 
az 1. kijuttatás 
időpontjában   

(BBCH)

Cseresznye fenofázisa 
az 2. kijuttatás  
időpontjában   

(BBCH)

Víz mennyiség 
(l/ha)

Kezeletlen kontroll -

2019. 05. 17. 2019. 05. 28. 77 81 500Magas foszfor kálium és aminosavval dúsí-
tott huminsavas technológia+Solvitis Ca 2+2

1. táblázat ’Vera’ cseresznyében beállított kezelések részletes adatai

1. ábra Laboratóriumban 12 órás desztillált vizes áztatás során mért felrepedt gyümölcsök aránya

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA
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nyefajtában kerültek beállításra . A 
vizsgálat során egy kezeletlen kont-
roll blokkot meghagytunk, melyben 
a fák semmiféle lombtrágyás keze-
lésben nem részesültek . A másik 
blokkban, pedig a Huminisz Kft. 
által forgalmazott aminosavakkal 
dúsított huminsavas technológiáját 
használtuk (1. táblázat) . 

A kezelések közti különbségeket 
szabadföldi körülmények között 
és laboratóriumban értékeltük . 
Az előbbit két időpontban, elő-
ször az első kezelést követő 11 . na-
pon, majd a szüret időpontjában 
a gyümölcsök bonitálásával, míg 
az utóbbit a szüretet követően 2, 
5 és 12 órás desztillált vízben való 

áztatás során . A laborvizsgálatokat 
a Szent István Egyetem Gyümölcs-
termő Növények Tanszék Gyü-
mölcsvizsgáló laboratóriumában 
végeztük .  

Szabadföldi és laboratóriumi 
vizsgálataink megerősítették, hogy 
kalciumtartalmú szerek alkal-
mazása a cseresznye esetében 
sikeresen csökkentheti a gyü-
mölcsrepedések mértékét (1. 
ábra) . Cseresznyében érdemes a 
kalciumos lombtrágyás kezelése-
ket már borsónagyságtól elkezde-
ni, abban az esetben, ha erre nincs 
lehetőségünk, vagy lekéstük ezt a 
fenológiai állapotot, még a színe-
ződéskor kijutatott kezelésekkel 

is jelentős mértékben tudjuk csök-
kenteni a kicsattant gyümölcsök 
számát . 2019-es évben a szüretet 
megelőző hetekben történt 2 felül-
kezelésnek köszönhetően 15%-kal 
mérséklődött a repedt gyümöl-
csök aránya (2. táblázat, 1-2. kép) .

Összefoglalva, a cseresznye éré-
sekor egyrészt a megnövekedett 
gyökérnyomás, másrészt a gyü-
mölcs bőrszövetén keresztül fel-
vett túlzott mennyiségű víz hatásá-
ra a gyümölcs kireped . Ezek a gyü-
mölcsök a piacon eladhatatlanná 
válnak, problémát tovább fokozza, 
hogy gombás betegségeknek nyit-
hatnak utat (szürkerothadás) és 
az ilyen termések a szomszédos 
egészséges gyümölcsöket is meg-
fertőzhetik .  A megelőzés érdeké-
ben nagyon fontos hangsúlyozni, 
hogy a gyümölcsrepedés elleni 
védekezés alapja a fák kiegyen-
súlyozott víz- és tápanyagellátása . 
Ilyen körülmények között kevésbé 
okoz problémát, egy hirtelen jött 
nagyobb mennyiségű csapadék . 
Az érés folyamán lezajló biokémiai 
változások következtében gyümöl-
cseink kitetté válnak a külső be-
hatásokkal szemben, ezért ebben 
a kritikus időszakban elvégzett 
kalciumos kezelésekkel jelentős 
mértékben tudjuk befolyásolni a 
gyümölcsrepedés előfordulásának 
gyakoriságát . 

05. 28. 50%-os érésben

Repedés gyakoriság 
(%) Kontroll%

Kezeletlen kontroll 20 100

Magas foszfor kálium és aminosavval  
dúsított huminsavas technológia+Solvitis Ca 17 85

06. 05. szüretben

Repedés gyakoriság 
(%) Kontroll%

Kezeletlen kontroll 33 100

Magas foszfor kálium és aminosavval  
dúsított huminsavas technológia+Solvitis Ca 28 84,8

2. táblázat Gyümölcsrepedés alakulása

1-2. kép Jól időzített kezeléseknek köszönhetően 15%-kal csökkent a repedés gyakorisága

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA
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Legfontosabb az íz!

Egy Dél-Tirolban végzett közvéle-
mény-kutatás eredménye szerint az 
almavásárlásnál a legfontosabbnak az 
ízt tekintik a fogyasztók, amikor arról 
döntenek, hogy milyen fajtát válasz-
szanak . A második helyen a helyi ter-
mék, a harmadikon a húskeménység 
áll a preferenciák listáján . Meglepő 
módon ebben a felmérésben a gyü-
mölcsméret csak a 9 . helyen szerepelt 
a fontossági listán . A régióban a Gol-
den Delicious (1. kép) és a Gala fajták 
a legkedveltebbek, a harmadik helyen 
pedig a Pink Lady áll . A Bolzano Free 
Univeristy által megkérdezettek több-
ségében nők voltak (68%), és az átlag 
életkoruk 49 év volt . A megkérdezet-
tek többsége ugyanannyi, vagy több 
almát fogyaszt, mint 10 évvel koráb-
ban . Arra a kérdésre, hogy mennyit 
hajlandók fizetni egy kg almáért, a 
legtöbben 2 eurót jelölték meg fölső 
határként . Az ilyen és hasonló felmé-
rések fontos információkat szolgáltat-
nak az ágazatban dolgozók számára . 

A statisztikai adatok az Európai Unió 
legtöbb országában az almafogyasz-
tás fokozatos csökkenését mutatják az 
elmúlt években, miközben a termés 
mennyisége növekszik . Olaszország-
ról ellentmondó adatok érkeznek . 
Egyes elemzések csökkenést, mások 
kis mértékű növekedést mutatnak 
ki a fogyasztásban . Összességében 
azonban az információk arra figyel-
meztetnek, hogy az almatermesztés 
területén Európában tapasztalt túlter-
melés nem látszik csökkenni, inkább 
növekvő tendenciát mutat, és erre a 
problémára mihamarabb megnyugta-
tó megoldásokat kellene találni . 

Kevesebb alma és körte a 
kosárban

Spanyolországban évek óta csökken 
az alma- és körtefogyasztás, emellett 
az egzotikus gyümölcsök és a mérsé-
kelt égövi bogyósok fokozatos előre-
törése figyelhető meg . Nagy a verseny 
a piacon, és sokan választják inkább 

a kivit, a banánt, az avokádót vagy a 
szamócát vásárláskor . Erről számol be 
az European Fruit Magazin, számada-
tokkal alátámasztva . 2008 és 2016 kö-
zött a fejenkénti 13 kilógrammról 10,9 
kilóra esett vissza az almafogyasztás, 
ami 16%-os csökkenést jelent . A körte-
fogyasztás 27%-kal csökkent ez alatt az 
időszak alatt, 7,5 kg/fő/év-ről 5,5 kg/
fő/év mennyiségre . 

Kutatás a gyakorlat szolgálatában 
Stájerország fővárosában

Ausztrián belül Stájeroszágban van 
a legjelentősebb gyümölcstermesztő 
körzet . A Grazban lévő Haidegg Ku-
tató Központ kísérleti ültetvényében 
az itteni gyümölcstermesztők helyi 
problémáira keresnek megoldásokat . 
Kutatási programjukban a művelési 
rendszerek fejlesztése és új fajták ki-
próbálása mellett az új technológiai 
elemek kidolgozása is fontos helyet 
foglal el . A választékbővítő fajták jel-
lemzőinek értékelése fontos kutatá-
si terület . Ilyen például a sárga gyü-
mölcsű málna is (2. kép) . Részletesen 
vizsgálják a bogyósok fólia alatti ter-
mesztésének lehetőségeit, de nem-
csak a már elterjedt fajokat (szamóca, 
málna, szeder, ribiszke, köszméte, áfo-
nya) vonták vizsgálat alá, hanem eddig 
itt ismeretlen fajokat is, mint például a 
szibériai mézbogyót (Lonicera kam-
chatka) . 2017-ben 14 fajtát ültettek el 
ebből a különleges bogyós gyümölcs-
ből . A kísérleti ültetvényben a füge és 
a datolyaszilva 10-10 különböző fajtá-
ja, valamint 9 olajbogyó fajta is megta-
lálható . A kísérleti kajsziültetvényben 
fagyvédelmi rendszereket próbálnak 
ki . Többek között annak lehetőségét, 
hogy a fák koronája felett elhelyezett 
mikroszórófejes öntözőrendszerrel 
hogyan lehet késleltetni a virágzást . 
A körben lehálózott és fóliatakarással 
ellátott „keep-in-touch” rendszerben 

Dióhéjban –  
rövid hírek a gyümölcstermesztés területéről
Dr. Szalay László
SZIE Kertészettudományi Kar, Gyümölcstermő Növények Tanszék, Budapest

1. kép Dél-Tirolban régóta a Golden Delicious az egyik legnépszerűbb almafajta 
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több faj termesztésének lehetőségét 
is vizsgálják . Ez a rendszer védelmet 
nyújt az eső, a jégeső és a rovarok be-
települése ellen is . Silberbergben lévő 
telephelyükön 2018-ban 2,5 ha-os or-
ganikus almaültetvényt létesítettek, 
amelybe a betegségekre kevésbé ér-
zékeny fajtákat telepítettek (Crimson 
Crisp, Santana, Topaz, Natyra, Bonita, 
Swing/Xeleven) . Az alma mellett a 
bioültetvényben körte, pirosribiszke, 

indiai banán és különböző vad gyü-
mölcsfajok szelektált fajtáit is elültet-
ték . Az elmúlt években egyre gyako-
ribbá váltak errefelé a virágzáskori 
fagyok az ültetvényekben, jelentős 
terméskiesést okozva . Vannak helyek, 
ahol fagyvédelmi öntözéssel védekez-
nek ez ellen, de ez nem minden ültet-
vényben oldható meg, technikai okok 
miatt, vagy pedig azért, mert nincs 
elegendő víz . A Haidegg Kutató Állo-
máson ezért alternatív megoldások 
kidolgozásába kezdtek 2018-ban . Töb-
bek között légkeveréses és különböző 
fűtő megoldások hatékonyságát tesz-
telik . Telepített légkeverő szerkezetek 
(3. kép) és azok mobil változatai is ki-
próbálás alatt állnak . Ezek a berende-
zések a talajmenti kisugárzásos fagyok 
esetén használhatók . A felső enyhébb 
légtömegeket az alsó hideg levegő-
vel összekeverve próbálják elkerülni 
a fagykárt a fák koronájának zónájá-
ban . Mivel ez csak akkor működik, ha 
ténylegesen jelentős hőmérsékleti kü-
lönbség van a légrétegek között, a lég-
keverést fűtéssel kombinálva is kipró-
bálják . A módszer energiaszükségletét 
gáz, olaj vagy fanyesedék szolgáltatja 
a különböző kísérleti eszközökben . 
Az ültetvény fűtéséhez a paraffint, a 
fatörmeléket és a brikettet is kipróbál-
ják . Errefelé sok a hegyes, dombvidéki 
terület, ahol főként az alacsonyabban 
fekvő ültetvények a veszélyeztetettek . 
A kísérletek főként ilyen ültetvények-

ben folynak . Több éves kutató-fej-
lesztő munka után tudnak majd véle-
ményt mondani a különböző módsze-
rek hatékonyságáról és költségeiről, és 
ajánlásokat megfogalmazni a termesz-
tők számára . 

Import helyett saját termés

Oroszország almafákat vásárol alma 
helyett . Jelentős ültetvényfejlesztések-
be kezdtek ugyanis egyes területeken, 
és ehhez külföldről is vásárolnak oltvá-
nyokat . A Krasznodár környéki alma-
ültetvények telepítéséhez például sok 
almaoltvány érkezik Olaszországból . 
A statisztikai adatok szerint Oroszor-
szág a világ legnagyobb almaimportő-
re, de szeretne egyre inkább önellátó 
lenni . 2018-ban és 2019-ben főként 
olasz faiskolákból Gala, Red Delicious 
és Granny Smith almafajták oltványait 
szerezték be az új telepítésekhez, ami-
vel a hagyományos helyi fajtaválaszté-
kot kívánják bővíteni . 

Cseresznyefák fólia alatt

Észak-Németországban 274 ha 
cseresznyeültetvény van esővédő 
fólia takarás alatt, ez a régió cse-
resznyeültetvényeinek 47%-a . Főleg 
olyan késői érésű fajtákkal foglal-
koznak, mint a Kordia, a Areko és a 
Regina . Az új ültetvényekben 80%-
ban ezeket a fajtákat telepítik . Föl-
ismerték, hogy a korai fajták tekin-
tetében nem tudnak versenyezni 
Dél-Európa termesztőivel . 

Kivi és őszibarack helyett más 
fajok Piemont tartományban

A kivi és az őszibarack két nagyon 
fontos gyümölcsfaj Olaszországban, 
azonban mindkettővel problémák 
vannak . A kiviültetvényekben az utób-
bi években nagy pusztítást végzett a 
PSA baktérium . Őszibarackból pedig 
túltermelés van, a dömping időszak-
ban lezuhanó árak nem biztosítanak 
jó jövedelmezőséget . Sokfelé ezért 
más fajokkal próbálják leváltani eze-
ket az ültetvényekben . Piemont tarto-
mányban például az áfonyát tartják az 
egyik perspektivikus gyümölcsfajnak, 
sokan ezt ültetik a kivágott kivi- és 
őszibarack-ültetvények helyére . A ko-
rai érésű Duke fajta a legelterjedtebb, 
de egyre nagyobb érdeklődés mu-

2. kép Különleges, sárga gyümölcsű málnafajta

3. kép Légkeveréses fagyvédelem egy intenzív őszibarack-ültetvényben
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tatkozik az American Fall Creek cég 
középérésű és késői fajtái iránt is . Az 
utóbbi években 500 ha új áfonyaül-
tetvény létesült a térségben . Közben 
a kivi növényvédelmi problémáira 
megoldás látszik születni, mégpedig 
rezisztens fajták nemesítésének for-
májában . A Miretti faiskola 2017-től 
árusítja a baktérium rezisztens Green 
Angel kivifajta szaporítóanyagát, ami 
jól vizsgázott a kísérleti ültetvényben . 
2017/18 kemény telén a Green Angel 
növényei teljesen egészségesek ma-
radtak, miközben a többi kivi fajta 
több mint 80%-ban fertőződött PSA 
baktériummal ugyanebben a kertben . 

Holland alma a déli féltekére

Hollandia és a Dél-Afrikai Köztársa-
ság még 2014-ben szerződést kötött 
holland alma exportjáról a déli félte-
ke országába . Az első szállítmányok 
azonban csak 2108 augusztusától 
indulhattak útnak . A négyéves admi-
nisztratív procedúra nem szokatlan, 
Kínával például 6 évet vett igénybe a 
megállapodás megszületése . Hollan-
dia az utóbbi évektől elkezdett almát 
szállítani Indiába, Vietnámba és Me-
xikóba is . Ezekkel az üzleti lehetősé-
gekkel igyekeznek pótolni az orosz 
embargó miatti kieséseket . 

FRUDISTOR – új app  
a tárolási rendelleneségek 

meghatározására

Barna foltok az alma felületén a táro-
lóban? Gyorsan puhul és elszíneződik 
a gyümölcsök húsa? Vajon mi okozza? 
Valamilyen gombás vagy baktériumos 
fertőzés? Rossz technológia az ültet-
vényben? Hiányos tápanyagellátás? 
Nem megfelelő körülmények a tá-

rolóban? És hogyan tudom ezt kikü-
szöbölni, megszüntetni, legközelebb 
megelőzni? Ezekre a kérdésekre kap-
hatunk választ egy új számítógépre és 
okos telefonra kidolgozott alkalmazás-
sal . Több éves fejlesztő munka után a 
2018 . évi INTERPOMA kiállításon mu-
tatták be, és ami nagyon fontos, bárki 
számára ingyen elérhető angol, né-
met, holland és olasz nyelven (www.
frudistor.de) . Három főmenü segítsé-
gével, a tünetek alapján behatárolható 
a probléma . Ehhez fényképek és a tü-
netek részletes leírása nyújt segítséget . 
A fejlesztésben hat német, egy olasz 
és egy svájci résztvevő volt, kutatók, 
gyümölcstermesztők, technológusok 
és informatikai szakemberek . A fej-
lesztők komoly munkát végeztek, az 
alkalmazás nagyon sok hasznos infor-
mációt tartalmaz . Lényegre törően és 
közérthetően mutatják be az alma tá-
rolása során előforduló betegségeket, 
rendellenességeket . Ezek egy részét 

az ültetvényben, vagy a szüret után a 
gyümölcsök felületére került kóroko-
zók okozzák (4. kép) . Más tároláskori 
rendellenességek oka a rossz tápanya-
gellátásban keresendő (5-6. kép) . Hi-
ányossága a weboldalnak, hogy nem 
tartalmaz határozó kulcsos keresést, 
én legalábbis nem találtam rajta . Így 
kezelése egy kicsit nehézkes, sok ol-
dalt végig kell néznünk, hogy ponto-
san be tudjuk határolni a problémát . 
De, ha van időnk, megéri, mert köz-
ben sokat tanulunk .  

Kína szeretne minél inkább 
önellátó lenni

Kínában már közel 2 .400 .000 ha-on 
termesztenek almát, a termésmennyi-
ség az utóbbi 10 év alatt 28 millió ton-
náról 44 millió tonnára nőtt, a Faostat 
adatai szerint . Vannak fagykáros évek, 
mint 2018, amikor kevesebb terem 
(32 millió tonna) . További növekedés 

4. kép Kórokozók által keletkezett tárolási betegségek almán

5. kép A barna foltok az alma héján a rossz tápanyagellátásra 
utalnak

6. kép A tárolóban jelentkező húsbarnulás  
kalcium hiányára utal



25

várható, a telepítési kedv nem hagyott 
alább . Évente 0,8-1,2 millió tonna al-
mát exportálnak, 2016-ban volt a csúcs 
1,3 millió tonnával . Ha Kína növelni 
akarja az exportját, elsősorban az ázsi-
ai országokra kell koncentrálnia, mert 
a többi térségbe nagy a szállítási távol-
ság . Persze Kína több vasat is tart a tűz-
be, építés alatt áll a vasútvonal Wuhan 
és Duisburg között, ez közelebb fogja 
hozni Európát Kínához, de azért még-
is Ázsia van a legközelebb . Európában 
nyomottak az árak, mert sok alma 
terem, Ázsiában jobb áron tudnak 
értékesíteni . A friss piac mellett a fel-
dolgozott termékek is nagy szerepet 
játszanak Kínában, ma ez az ország a 
legnagyobb almasűrítmény-exportá-
ló, így ármeghatározó a világpiacon . 
A teljes képhez hozzátartozik, hogy 
Kína nagy mennyiségben importál is 
almát . A beszállító országok köre idő-
ről időre változik, különböző okok 
miatt . Messzire vezetne ennek részle-
tes elemzése, de a környezeti károk, a 
szállítási távolság, és egyes országok 
vámpolitikája is közrejátszik ebben . 
Régebben nagy mennyiségű friss al-
mát vásároltak az USA-ból, főként Wa-
shington Államból, ma áthelyeződik a 
hangsúly Ausztráliára és Új-Zélandra . 

Műanyagok a talajban

Sokat hallunk manapság arról, hogy 
a világóceánban milyen sok műanyag 
hulladék van . Az Augsburgi Egyetem 
és a Laimburgi Gyümölcskutató Ál-
lomás kutatói nyilvánosságra hozták 
kutatási eredményeiket, a gyümölcsül-
tetvények talajában található műagyag 
maradványokról . Ezek közül is a mik-
roméretűek a legveszélyesebbek, 
amelyek mérete 1 mikrométer és 5 
mm között van . Ezek szinte láthatat-
lanul vannak jelen olyan helyeken is, 
ahol nem számítunk rájuk . A kutatók 
megkülönböztetnek elsődleges és 
másodlagos műanyag maradványo-
kat . Az elsődleges maradványokat a 
sokféle kommunális és ipari műanyag 
hulladék jelenti . A másodlagos marad-
ványok ezek aprózódásával jönnek 
létre . A gyümölcsültetvények fölső 60 
cm-es talajrétegét vizsgálták Németor-
szágban és Olaszországban . Nagyon 
sokféle és viszonylag nagy mennyi-
ségű makro- és mikroműanyag ma-
radványt találtak, amelyek eredetét 
próbálták a legpontosabban beazo-

nosítani . Legnagyobb mennyiségben 
kötözőanyag maradvány, feromon 
csapda és diszpenzer maradvány, 
takarófólia és műanyag öntözőcső 
maradvány, valamint jégvédő háló és 
kapcsolóelem fordult elő . Ezek a helyi 
technológia során használt eszközök, 
anyagok maradványai . Magyarorszá-
gon is sokféle műanyagot használunk 
az ültetvényekben . Ezeknek vajon mi 
lesz a sorsuk? Sok „idegen” marad-
vány is előfordult, főként a legkisebb 
és másodlagos mikromaradványok 
között . Ezek forrása nehezebben 
azonosítható, de leginkább szerves 
trágyával vagy komposzttal kerülhet-
tek ide . Az öntözővizek összetételét 
is megvizsgálták, ezekben is találtak 
mikroműanyag maradványokat, tehát 
ezt is fölvették a szennyező források 
listájára . A víztisztítás során a nagyon 
kis méretű műanyag maradványokat 
a tisztító rendszer nem tudja eltávolí-
tani . A talajművelő eszközök munká-
jának következtében a talajban lévő 
műanyag maradványok folyamatosan 
aprózódnak, így egyre több veszélyes 
mikromaradvány lesz a talajban, ame-
lyek előbb-utóbb problémát fognak 
okozni . Nem tudjuk pontosan, hogy 
mi lesz a sorsuk a talajban ezeknek 
az idegen anyagoknak . Ezt azért is ne-
héz megmondani, mert ezek nagyon 
sokféle kémiai összetételű és fizikai 
tulajdonságú anyagok . Mennyi fog 
belőlük a talajvízbe bekerülve esetleg 
az ivóvizünkben is megjelenni? A talaj 
mikoorganizmusai, kémiai anyagai, az 
UV sugárzás, a hőmérsékletváltozás 
segíti-e ezek lebomlását? Vagy több 
száz évig ott maradnak és szennyezik 
a talajunkat? Válaszra váró kérdések .

Áruminőség jelző kód

A vásárlók tájékoztatására új áru-
minőség jelző kódot vezettek be Bel-
giumban és Franciaországban egyes 
áruházláncok . A neve NUTRI-SCORE . 
A kód A-tól E-ig betűkkel és színekkel 
jelöli, hogy a termék az emberi egész-
ség szempontjából milyennek mi-
nősül . A színek a sötét zöldtől a sárgán 
át a pirosig változnak . Az öt fokozatú 
skálán a sötét zöld színnel és „A”-val 
jelzett termék a legegészségesebb, 
míg a pirossal és „E” betűvel jelzett a 
legkevésbé egészséges . A kódot a ter-
mék összes beltartalmi értékének és 
minőségi jellemzőinek figyelembe vé-

telével, egy tudományos igényesség-
gel kidolgozott algoritmus határozza 
meg . Például a cukor, a só, a telített 
zsírsavak, a sok kalória, a mesterséges 
állományjavítók negatív irányba, az 
élelmi rost, a fehérjék, a természetes 
formában jelen lévő zöldség- és gyü-
mölcstartalom pozitív irányba módo-
sítják az értéket . A kód megállapításá-
nál ma még nem veszik figyelembe, 
hogy a termesztés során milyen tech-
nológiát alkalmaztak, és hogy fenn-
tartható módon történt-e az alapanyag 
előállítása . A későbbiekben valószínű-
leg ez is szükséges lesz . A friss alma 
természetesen zöld „A” kódot kap . 
Kidolgoztak egy online alkalmazást 
is, amely elérhető az interneten . Ha 
nem találunk az árun ilyen kódot, a 
csomagoláson feltüntetett összetevők 
beírásával az alkalmazás kikalkulálja a 
termék NUTRI-SCORE kódját . Hollan-
diában és Spanyolországban is folya-
matban van az árujelző bevezetése, és 
nemsokára ott is megjelenik néhány 
szupermarketben az ott árusított élel-
miszereken . 

Precíziós növényvédelem

A holland Munkchof Fruit Tech 
Innovators cég a Wageningeni Egye-
tem kutatóival, növényvédőszer-gyár-
tókkal és a német Müller Elektronik 
fejlesztőivel együttműködve olyan 
ültetvénypermetező berendezést dol-
goztak ki, amely a növények jellemző-
it és igényeit, valamint a szélerősséget 
és irányt is figyelembe véve optimális 
mennyiségű permetezőszert juttat ki, 
a környezetbe történő szerelsodródás 
pedig minimális . Mivel egy-egy nö-
vényvédelmi munka során az egész ül-
tetvényt végigjárja a permetezőgép, ki-
váló lehetőséget nyújt arra, hogy fon-
tos információkat gyűjtsön be az ültet-
vényről . Ehhez csak különféle szenzo-
rokat kell rászerelni . Fontos fejlesztési 
irány ma minél több ilyen szenzor ki-
dolgozása, informatikai szakemberek 
segítségével . A virágzási időszakban 
föl tudják mérni a virágberakódottsá-
got a fákon, a gyümölcsfejlődés idején 
meg tudják számolni a gyümölcsöket 
az ültetvényben . Természetesen ehhez 
sövényszerű, „két dimenziós” művelé-
si rendszerekre van szükség . 

Fotó: a szerző felvételei
n
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A 0 °C alatti hőmérsékleti értékek 
kialakulása a mérsékelt éghajlati öv-
ben rendszeres és gyakori időjárási 
jelenség, a problémát az időbeli el-
oszlása és lefolyása jelenti . Kertésze-
ti szempontból a virágzáskori fagy-
károk jelentik az egyik legnagyobb 
termesztési kockázatott . A fagy köz-
vetlen káros hatása mellett sajnos 
hosszútávon is jelentős gondokat 
okozhat gyümölcsösünkben . A 
gyümölcsök virágzási időszakában 
főként az úgynevezett kisugárzási 
fagy jelenségével találkozhatunk, ki-
alakulásának oka elsősorban a nyi-
tott égbolt és a szélcsendes időszak, 
aminek következtében a talajhoz 
közeli néhány méter magas légréteg 
hőmérséklete 0 °C alá hűlhet . A fagy 
keletkezése szerint beszélhetünk 
még szállított fagyról, amikor is egy 
tájegységre hideg légtömeg áramlik 
be . A tavasszal fellépő fagyok közül 
ennek a típusnak ritkább a való-
színűsége . 

Napjainkra a gyümölcsfajok fagy-
állósága jól kutatott terület . Ez alap-
ján elmondhatjuk, hogy egy faj vagy 
fajta fagyállóságát örökletes tulaj-
donságai határozzák meg a legna-
gyobb mértékben . Ezen felül az op-
timális termőterület kiválasztásával 
és helyes termesztéstechnológiával 

tudjuk növényünket felkészíteni a 
nem várt hideghatásokra. Az őszi 
időjárás és az ebben az időszakban 
végzett technológiai műveletek, be-
leértve az optimális tápanyag-után-
pótlást nagy mértékben befolyásol-
ják a fák télre való felkészülését és 
tavaszi indulását . 

A fagy károsító hatása a sejtekből 
történő vízelvonáson alapszik és a 
szöveteket a jégkristályok kialaku-
lása teszi tönkre . Jégkristályok a sej-
tek közötti térben, valamint a sejten 
belül is keletkezhetnek, míg az előb-
bi enyhébb károkat okoz, addig az 
utóbbi súlyos elfagyáshoz vezethet . 
A szövetek károsodását nagyban 
befolyásolja a lehűlés sebessége, ál-
talánosságban elmondható, hogy a 
fokozatos lehűlés mellett kisebb a 
károsodás mértéke, mint a hirtelen 
hőmérsékletcsökkenésnél . Gyakori 
a fagykárosodás akkor is, ha a lehű-
lés lassú, de a felmelegedés hirtelen 
következett be . 

A tavasz közeledtével érdemes 
beszélni azokról a lehetőségekről, 
melyekkel mérsékelhetjük a lehűlés-
ből származó károkat . A megfelelően 
táplált növényeknek mindig jobb az 
ellenálló képessége és ez a lehűlések-
kel szemben is igaz . A növényeink 
számára a virágzás és terméskötő-

dés rendkívül energiaigényes idő-
szak, éppen ezért ekkor vannak a 
legérzékenyebb fenofázisban . Az 
elfagyásnak leginkább kitett részek 
ilyenkor a fakadó rügyek, virágok 
és apró gyümölcskezdemények . Kis 
hidegigényű fajok esetében, mint a 
kajszi és őszibarack hazai klimatikus 
körülmények mellett túl hamar meg-
kapják a szükséges hidegmennyisé-
get és ebből kifolyólag korán megin-
dul a rügyek fejlődése, ami szintén 
fokozza a virágzáskor fellépő fa-
gyokkal szembeni kitettségüket . 

Számtalan aktív és passzív mód-
szer ismert, amivel mérsékelhetjük 
a lehűlésből adódó károkat . Közis-
mert tény, hogy minél töményebb 
egy oldat annál alacsonyabb a fa-
gyáspontja . A virágzáskori kezelé-
sekkel a sejtek oldott anyag kon-
centrációját befolyásolhatjuk és ez-
zel javíthatjuk a fagyérzékenységet . 
Lefordítva ez annyit tesz, hogy a 
táp anyagokkal jobban ellátott sejtek 
jobban tűrik a lehűlésből származó 
stresszt . 

A 2019-es évben annak a lehetősé-
gét vizsgáltuk, hogy huminsav alapú 
növénykondicionáló készítmények 
virágzásban történő kijuttatásával 
mérsékelhető-e a fagykár mértéke . 
Huminsavakról tudjuk, hogy fontos 
szerepet játszanak a stressztoleranci-
ában, javítják a növények abiotikus 
stresszel szembeni ellenálló képes-
ségét. Továbbá a fagy elleni véde-
lemben a tápanyagok közül fontos 
szerepet tölt még be a foszfor, mely 
a sejtosztódás szempontjából lesz 
kritikus . Jelenléte a sérült sejtek, szö-
vetek helyreállításához lesz elenged-
hetetlen . A kálium kedvező hatással 

Kezelések Dózis
(l/ha)

Kijuttatás 
időpontja

Kajszi fenofázis 
(BBCH)

Víz- mennyiség
(l/ha)

Kezeletlen kontroll -

2019.03.24. 65 500

Alap huminsavas technológia+bór 4+1

Magas foszfor kálium és aminosavval 
dúsított huminsavas technológia+bór 2+1

1. táblázat ’Gönci magyar’ kajsziban beállított kezelések részletes adatai

Kezelések Dózis
(l/ha)

1. kijuttatás 
időpontja

2. kijuttatás 
időpontja

Őszibarack fenofázisa 
az 1. kijuttatás 
időpontjában  

(BBCH)

Őszibarack fenofázisa 
az 2. kijuttatás 
időpontjában  

(BBCH)

Víz- mennyiség
(l/ha)

Kezeletlen kontroll -

2019.03.30. 2019.04.02. 58 64 500

Alap huminsavas technológia+bór 4+1

Magas foszfor kálium és aminosavval  
dúsított huminsavas technológia+bór 2+1

2. táblázat ’Redhaven’ őszibarackban beállított kezelések részletes adatai

Huminsavas technológiával  
a tavaszi fagyok ellen

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA
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van a növények vízszabályozására, 
valamint a cukrok és szénhidrátok 
képződéséhez is nélkülözhetetlen . A 
bór a teljes növényi anyagcserét befo-
lyásolja és alapvető szerepet tölt be a 
virág és termésképzésben . A cink je-
lenléte nélkülözhetetlen a megfelelő 
pollen és a virágszervek kifejlődésé-
hez . 

2019 tavaszán kajszi és őszibarack 
kultúrákban állítottunk be kísérle-
teket a Huminisz Kft. két humin-
sav-tartalmú növénykondicionáló 
készítményével . A készítményeket az 
egyes beállításokban egy, illetve két 
alkalommal juttattuk ki, melyek idő-
pontjait a 1. és 2. táblázatban foglal-
tuk össze .

A kezeléseket követően az elfagyott 
és épen maradt virágok arányát vizs-
gáltuk laboratóriumban mestersé-
ges fagyasztás után . A laboratóriumi 
munkához teljes virágzásban gyűjtöt-
tük be a virágzó vesszőket, kezelésen-
ként 20 db-ot . A mesterséges fagyasz-
tásos kísérlet során a természetes 
lehűléseket modelleztük . Óránként 2 
°C-kal csökkentettük, illetve növeltük 
a hőmérsékletet . A legalacsonyabb 
hőmérsékleten négy órán keresztül 
tartottuk a mintákat . Kezelés után leg-
alább 12 órán át szobahőmérsékletre 
raktuk a vesszőket . A fagykárosodás 
mértékét a virágok elmetszésével ér-
tékeltük, a belső szövetek elbarnulá-
sa alapján, kezelésenként 100 virág 
vizsgálatának az átlagában (1. és 2. 
ábra) . A megbarnult szöveteket ká-
rosodottnak tekintettük, míg a zöld 
szöveteket épeknek (1. kép) .

A hazánkban termesztett gyü-
mölcsfajok közül a kajszi és ősziba-
rack az egyik legfagyérzékenyebb . A 
2019-es év tapasztalatai ismét meg-
erősítették azt a tényt, hogy a fiatal 
fejlődő növényi részek érzékenyen 
reagálnak a tavaszi lehűlésekre . Az 
erre az időszakra jellemző intenzív 
fejlődés eredményeképpen a növé-
nyi szövetekben lévő sejtnedv fel-
hígul, aminek az eredménye a meg-
növekedett fagyérzékenység lesz . A 
gazdaságos termesztés fontos szem-
pontja ezért az áttelelt generatív 
szervek tavaszi fagytűrő képességé-
nek a javítása . Huminisztechnoló-
giával kezelt csonthéjasokban akár 
10-20%-kal is mérsékelni tudtuk a 
fellépő fagykárt, mint ahogy azt az 
eredményeink is mutatták .

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA

1. ábra Az elfagyott virágok aránya (%) ’Gönci magyar’ kajszin –3 °C után,  
teljes virágzásban levő állományban a kezelést követő 3. napon értékelve

2. ábra Az elfagyott virágok aránya (%) őszibarack ‚Redhaven’ fajtán –4,9 °C után, teljes virágzásban 
levő állományban a második kezelést követő 3. napon értékelve

1. kép Kajszi ép és fagykárt szenvedett virágai
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A ringlók, Angyal Dezsőt idézve, 
„sokkal nagyobb figyelmet érde-
melnének, mint amidőnben ré-
szesülnek” . Bár sokan szívesen fo-
gyasztják gömbölyded, különleges 
aromájú gyümölcseiket, a piacokon 
egyre kevesebbet találkozhatunk 
velük . A termesztők sem szívesen 
„bíbelődnek” az igényes fajták ter-
mesztésével, és a nemesítői műhe-
lyek látószögéből is kikerültek a 
ringlók . Az egykoron kedvelt fajták 
közül ma már gyakorlatilag csak 
egyet találhatunk számottevő meny-
nyiségben árugyümölcsöseinkben, 
az ’Althann ringló’-t . Az igényes 
ringlókkal egyre kevesebb termesz-
tő foglalkozik, így termőterületük 
fokozatosan csökken .

Származásuk, hazai 
termesztésük története, 

jelenlegi helyzetük

Rapaics Rajmund (1935) szerint 
az első ringlófajtákat francia kerté-
szek állították elő a XVII . században . 
Nevük, Reine Claude, Quintinye 
1690-ben megjelent gyümölcsészeti 
munkájában jelent meg elsőként . A 
feltételezések szerint az elnevezés 
XII . Lajos Claudia nevű leányára 
utal, aki I . Ferenc király felesége volt . 
A legutóbbi irodalmak szerint azon-
ban a ringlók Örményországból 
származhatnak . Innen kerültek Gö-
rögországba, Olaszországba, majd a 
XIV . században Franciaországba és 
a XVIII . században Angliába . 

Quintinye korában a legkedvel-
tebb ringlófajta a ’Zöld ringló’ volt, 
mely ’Reine Claude’ néven vált az 
egész világon ismertté . A fajta és 
francia elnevezése elterjedt Euró-
pában, de a név az egyes országok 
nyelvhasználatában fokozatosan 
módosult . Németországban a ’Rei-
ne Claude’-ból ringlotta, majd ringló 
lett, melyet a magyar nyelv is átvett . 
Lengyelországban és Csehország-

ban ringle, Szlovákiában ringloty, 
Portugáliában Raínha Cláudia név-
vel illetik a ringlókat . Franciaország-
ban ’Reine Claude’, Olaszországban 
’Verdochio’, míg Angliában John 
Gage katolikus tiszteletes neve után 
elnevezésük ’Gage’ . A legenda sze-
rint John Gage tiszteletes 1725-ben 
Angliába, a testvéréhez küldte a fajta 
szaporítóanyagát . A címke, melyen 
a fajtanév volt azonban elveszett, 
így annak kertésze tiszteletből John 
Gage-ről nevezte el a fajtát (’Green 
Gage’) . Más feltételezések szerint 
azonban ezt a fajtát ’Verdoch’ néven 
már termesztették Angliában, és a 
középkorban Olaszországból került 
Angliába . ’Green Gage’ néven törté-
nő forgalmazása a fajta újbóli beve-
zetését jelentette a termesztésbe . A 
zöld héjú ringlók a XVIII . században 
kerültek az USA-ba, ahol szintén 
’Green Gage’ néven váltak ismertté .

A XIX . század első felében Ma-
gyarországon a legkedveltebb, 
legelterjedtebb ringlófajta a ’Zöld 
ringló’ volt, melyet jól bizonyít Entz 
Ferenc méltatása is . Az 1858-ban 
megjelent Kertészeti füzetek című 
munkájában hazai termesztésre ja-
vasolja másik öt szilvafajta, többek 
között a ’Besztercei szilva’ mellett . 
A XIX . század második felében már 
több ringlófajtát is ismertek . Be-
reczki Máté (1887) Gyümölcsészeti 
vázlatok címmel megjelent mun-
kájában 137 szilvafajtát mutatott 
be, melyből 16 ringló volt . A ’Zöld 
ringló’-t Bereczki így jellemzi: „Ha-
zánkban is, a nemesebb szilvafajok 
közt, a Besztercei szilva után ez a faj 
van legjobban elterjedve . Nem is ne-
vezhető uri kertnek az, a hol a gyü-
mölcsfák közül a ’Zöld ringló’ fája 
hiányzanék .” A termesztésben több 
típusa is megtalálható volt, mert ré-
gebben magról és gyökérsarjról is 
szaporították . Magyarországon két 
változata terjedt el, a ’Kis zöld ringló’ 
és a ’Nagy zöld ringló’ . 

A ’Zöld ringló’ a XX . század ele-
jéig a Besztercei mellett a leggyak-
rabban termesztett fajta volt . Jó és 
kevésbé jó tulajdonságaira ezidőtájt 
Angyal Dezső már felhívta a figyel-
met: „nagybani termesztését csak 
ott érdemli meg, ahol a kereset ele-
gendő; uri kertekből azonban ép-
pen az előadottak miatt sehol sem 
volna szabad hiányoznia” . Mohácsy 
Mátyás a XX . század közepén még 
termesztésre javasolta az ’Althann 
ringló’ mellett . Az 1960-1970-es évek 
szilvásaiban 1-2% volt aránya, napja-
inkban azonban már csak házi ker-
tekben fordul elő .

Az ’Althann ringló’ Csehország-
ban keletkezett a XIX . század köze-
pén . Althann gróf birtokán Prochaz-
ka szelektálta a ’Zöld ringló’ magon-
cai közül . Már Bereczki Máté is nagy 
jövőt jósolt a fajtának, a XX . század 
elejére pedig valóban egyre kedvel-
tebbé vált . Angyal Dezső tömeges 
termesztésre is ajánlotta, „mert ez 
a szilva szépségével és jóságával a 
maga részére hódítja mindazokat, 
akik a kiváló ringlószilvák kedve-
lői” . A mutatós gyümölcsű ’Althann 
ringló’ XX . század közepétől egyre 
jobban terjedt a kertekben, ültetvé-
nyekben, az 1960-as években már 
nagyobb arányban termesztették 
Magyarországon, mint a ’Zöld ring-
ló’-t . Faiskolai szaporítása ma 5% kö-
rüli arányt tesz ki . 

Szintén a ’Zöld ringló’ magonca 
az egyik legkésőbben érő ringló, a 
’Bavay ringló’ . A XIX . század köze-
pén Esperen szelektálta és barátjá-
ról, a vilvordesi királyi gyümölcsös 
igazgatójáról, Bavayról nevezte el . 
Leginkább Franciaországban és a 
kelet-európai országokban terjedt 
el .

Az ’Oullins ringló’-t a XIX . század 
első felében Franciaországban ta-
lálták véletlen magoncként . Nevét 
arról a településről kapta (Oulins), 
ahol ezt a fajtát Massot francia gyü-

A szilvák elfeledett királynői, a ringlók
Dr. Kovács Szilvia
NAIK Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutatóintézet, Budapest
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mölcskertész elkezdte termeszte-
ni . Bereczki szerint a XIX . század 
második felében már ritka volt 
Európában az a faiskolás, aki nem 
szaporította volna, „minthogy fája 
mindenütt jól díszlik és bőven is 
terem, gyümölcsei pedig nagyok, 
szépek és jóízűek; piaczi eladásra 
már azért is nyereséggel lehetne te-
nyésztenünk; mert oly időben érik, 
a mikor a még más, szép, nagy és jó 
szilvák nem versenyezhetnek vele .” 
A XX . század elején Angyal Dezső 
is termesztésre ajánlotta, mert „akik 
termesztésével foglalkoznak, általá-
ban meg vannak vele elégedve” . Az 
’Oullins ringló’ sok jó tulajdonsága 
ellenére feledésbe merült, ma már 
csak gyűjteményekben, vagy szór-
ványosan házi kertekben lelhetjük 
fel . 

A ’Sermina’ Angliában, vagy 
Dél-Olaszországban keletkezett faj-
ta, de egyes szerzők szerint ame-
rikai eredetű . A XIX . században 
vált ismertté leginkább a kelet- és 
észak-európai országokban . Angyal 
Dezső a XX . század elején termesz-
tésre ajánlotta a ’Zöld ringló’, az ’Alt-
hann ringló’ és az ’Oullins ringló’ 
mellett a Horemoritzi ringlót (’Ser-
mina’) . Mohácsy Mátyás (1926) is ki-
próbálásra ajánlja a fajtát, „mint kivá-
lóan szép és jó szilvát mindazoknak, 
akik a piros gyümölcsű ringlóknak 
kedvelői” . A ’Sermina’ csak az 1980-
as években vált az ’Althann ringló’ 
mellett a hazai ültetvények fő ring-
lójává . A Nemzeti fajtajegyzékben is 
megtalálható fajta kedveltségét ko-
rai érésének és mutatós gyümölcse-
inek köszönhette . A termesztés kö-
rülményeire azonban igényesebb, 
így szaporítási aránya soha sem 
haladta meg az ’Althann ringló’-ét . 
Harsányi József (1979) szerint a ’Ser-
mina’ név nem a legszerencsésebb, 
megfelelőbbnek tartotta volna a 
Brózik Sándor (1960) által használt 
Korai barack szilva, vagy a Vörös 
nektarin elnevezést . A köztudatban 
használt számos név, a Nápolyi szil-
va, Horemoritzi ringló, Doktor szil-
va, ugyanazt a fajtát takarja .

Jellemzésük, ökológiai igényük

A szilváknak számos csoportját 
különítik el, melyek származásuk, 
gyümölcseik felhasználhatósága, 

vagy küllemük alapján alakultak 
ki . Bár az egyes fajták „történelmi” 
besorolása az egyes csoportokba a 
mai korszerű vizsgálati módszerek-
kel nem mindig igazolható, ezek 
a csoportok a mai napig fontosak 
mind történeti, mind pedig marke-
ting szempontból . A ringlók a házi 
szilvák (Prunus domestica L .) egyik 
alfajába, a Prunus domestica subsp . 
italica (Borkh .) Gams ex Hegi (= 
Prunus italica Borkh .) tartoznak . A 
legújabb kutatások szerint azonban 
közelebb állnak a házi szilvákhoz 
(Prunus domestica subsp . domesti-
ca), így a Prunus domestica subsp . 
domestica var . italica elnevezést 
tartják pontosabbnak .

A házi szilvák ökológiai toleranciá-
juknak köszönhetően csaknem min-
den termesztőtájban eredményesen 
termeszthetők, a ringlók azonban 
a többi házi szilvafajtához képest 
a termőhellyel szemben igényeseb-
bek. Meghálálják a tápanyagban 
gazdag, jó vízgazdálkodású, mély-
rétegű (min . 80 cm), középkötött 
talajokat (vályog), a kiegyenlített 
klímájú, védett fekvésű területeket . 
Különösen érzékenyek a száraz-
ságra, mivel gyökérzetük sekélyen, 
a talajfelszín közelében helyezkedik 
el . Köves, gyorsan kiszáradó gyenge 
homoktalajra, meredek domboldal-
ra, nagy napi hőingadozású, kiszára-
dásra hajlamos déli lejtőkre ne tele-
pítsük őket . Elviselik a mozgó, nem 
pangó talajvizet, de a talajvízszint 
tartósan 100 cm-nél magasabbra ne 
emelkedjen . Jó gyümölcsminőségre 
és nagy termésmennyiségre a többi 
szilvafajtához hasonlóan legalább 
évi 700 mm egyenletes eloszlású 
csapadék mellett számíthatunk . Tar-
tós csapadékhiány a gyümölcsmé-
ret csökkenését, minőségromlást 
és hullást eredményez . A vízigény 
az intenzív gyümölcsfejlődés és 
hajtásnövekedés, a csonthéjkemé-
nyedés időszakában, valamint a 
gyümölc sszíneződés kezdetén a 
legnagyobb . A megfelelő csapadék-
mennyiség mellett előnyös, ha a 
nyári hónapokban legalább 75%-os 
a levegő relatív páratartalma . 

A fák föld feletti szervei nyugalmi 
időszakban a téli fagyokat jól elvise-
lik . A virágrügyek és a szállítószöve-
tek jelentős fagykárosodása tartós 
–20 °C alatti hőmérsékleten, vala-

mint gyenge kondíciójú fákon vár-
ható . A ringlók április első hetében 
nyílnak, a többi szilvafajtához ké-
pest középkorai időben . A ringlók 
közül a késő tavaszi fagyokra legke-
vésbé érzékeny az ’Althann ringló’, 
míg a ’Sermina’, a ’Zöld ringló’ és az 
’Oullins ringló’ virágjai nagyon ér-
zékenyek .

Az erős nyári napsugárzás a gyü-
mölcs felületén perzselést, a mag 
felmelegedése következtében a mag 
körül barnulást okozhat . Az ’Althann 
ringló’ gyümölcseinek húsában a 
mag körül megfigyelhető barnulás 
azonban nemcsak a mag felmele-
gedésére, hanem vírusfertőzésre is 
visszavezethető . A szilva himlő ví-
russal fertőzött fák gyümölcsei félig 
magvaválók, fedőszínük márványo-
zott . A ringlók gyümölcsei esős idő-
ben könnyen felrepedhetnek, ekkor 
jelentősebb moníliás gyümölcsfer-
tőződésre számíthatunk .

A ringlók a szilváknál használt 
alanyok többségével jól összefér-
nek. Nem ajánlják viszont C .359 
mirobalán magoncot, és inkompa-
tibilitást figyeltek meg a Myrobalan 
B, valamint a MY-KL-A alanyokkal . A 
ringlók fája legtöbbször feltörőbb, 
ritkább, növekedésük erőteljeseb, 
ágrendszerük törékenyebb, mint 
a házi szilváké . Gyümölcseik göm-
bölydedek, zöldessárga héjszín 
és változatos mértékű, narancsos 
piros, bordópiros fedőszín borít-
ja őket . Húsuk zöldessárga, sárga, 
édeskés ízű . Éretten többnyire mag-
vaválók . Többnyire önmeddők, 
ezért legalább két megporzó fajtá-
val telepítsük . A megfelelő termés-
mennyiséghez legalább 20%-os ter-
mékenyülés szükséges . A pollenadó 
fajtától maximum 16 méteres távol-
ság engedhető meg . 

Termesztett fajtáink

A hazai gyűjteményekben, kertek-
ben megtalálható ringlók érési ideje 
július közepétől szeptember köze-
péig tart . A szépen színeződő, nagy-
gyümölcsű ’Sermina’ és ’Althann 
ringló’ jól értékesíthető friss piacra . 
A ringlók gyümölcse változatosan 
feldolgozható . Készíthető belőlük 
befőtt, dzsem, aszalvány, kandíro-
zott gyümölcs és pálinka .

Angyal Dezső az ’Althann ringló’ 
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szüretének módjáról, idejéről meg-
szívlelendő információkkal szolgál: 
„a szállítást – gondos csomagolást 
feltételezve – eléggé jól tűri érett ál-
lapotában is, de az emberséges bá-
nást nagyon megkívánja .” Friss pi-

acra a „teljes érésük előtt legfeljebb 
1-2 nappal előbb” szedjük gyümöl-
cseit rekeszekbe, „úgy mint az őszi-
barackot szokás”, és „e műveletnél 
a hamvára és szárára” különösen 
figyeljünk . A tapasztalatok szerint 

a többi ringlófajta is kíméletes szü-
retet igényel . Szállításra csak a még 
a kemény gyümölcsök alkalmasak . 
Kevéssé jól tárolhatók, csak az érté-
kesítés előtti néhány napos átmene-
ti tárolásra alkalmasak . 

’Sermina’

Társnevei: Korai barackszilva, Vö-
rös nektarin, Horemoritzi ringló, 
Nápolyi szilva, Korai ringló, Korai 
piros ringló, Piros nektarin, Dok-
tor szilva, Claudia Rossa Precoce, 
Dalmatinka, Konsztantinopol’szka-
ja, Malvazinka, Monsineur Hâtive, 
Nectarina rosie, Perszikovaja, Prune 
Pêche, Rote Nectarine .

A július második-harmadik dekád-
jában érő fajta hullásra hajlamos, 
ezért legalább két menetben szüre-
teljük . Kedveltségét korai érésének, 
szép, kellemes ízű terméseinek kö-
szönheti . Gyümölcsei nagyok, át-
lagtömegük 40-45 g, de elérhetik a 
60 g-ot is . Enyhén lapított gömböly-
dedek, hamvasak, bíborlila, éretten 
sötétlila fedőszínnel (1. kép) . Húsuk 
lédús, illatos, sárgászöld, éretten 
aranysárga színű, éretten magva-
váló . Kocsányuk rövid, kőmagjuk 
középnagy-kicsi, kerekded . Kőmag 
arányuk 3,93 . Vízoldható száraza-
nyag-tartalmuk 14,5 Brixo, savtartal-
muk 1,0% .

Önmeddő, virágzási ideje ko-
rai-középkorai . Pollenadói az 
’Ageni’, ’Čačanska rana’, ’Althann 
ringló’ és a ’Zöld ringló’ . Terméke-
nyülőképessége többnyire gyenge, 
termőképessége kicsi . Nagymére-
tű, rosszul elágazódó, ritka, feltörő 
koronájú, törékeny ágrendszerű fát 
nevel . Erős metszésre erős növe-
kedéssel reagál, ezért kíméletesen 
metsszük .  

’Oullins ringló’

Társnevei: Reine Claude d’Oul-
lins, Reine Claude précoce, Oullins 
golden, Massot .

Július végén, augusztus első de-
kádjában érik . Értékét viszonylag 
korán érő, tetszetős, nagy méretű 
gyümölcsei mellett fájának edzettsé-
ge adja . A ’Zöld ringló’-hoz hasonló 
igényű fajta .

Gyümölcsei az ’Althann ring-
ló’-hoz hasonló méretűek, zöldes-

1. kép ’Sermina ringló’

2. kép ’Oullins ringló’
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sárga héjszínüket a napos oldalon 
apró piros pöttyök díszítik . Eny-
hén megnyúlt gömbölyded alakú, 
erősen hamvas (2. kép) . Átlagos 
gyümölcstömegük 35-40-45 g . Héja 
vastag, húsa kellemes fűszeres ízű, 
enyhén illatos . Magvaváló .  Kőmag 
arányuk 5,42 . Vízoldható száraza-
nyag-tartalmuk 16,8 Brixo, savtartal-
muk 0,9% .

Fája fiatalon feltörő, idősebb kor-
ban szétterülő, közepesen sűrű . 
Ágrendszere kissé törékeny . Közép-
korai virágzási idejű, az irodalmak 
szerint öntermékeny . Korán termő-
re fordul, bőven és rendszeresen 
terem . 

’Althann ringló’

Társnevei: Gróf Althann piros 
ringlója, Piros ringló, Reine Claude 
d’Althann, Althann’s Reine Claude, 
Reine Claude rouge comte d’Alt-
hann, Althann’s Rote Reine Claude, 
Reine Claude Comte d’Althann’s 
Gage, Reine Claude de Comte Hat-
hem, Hathen’s Gage, Renklod Al’ta-
na, Althanova ringlota .

Kiegyenlített klímájú, szélvédett, 
tápanyagban gazdag, középkötött 
talajú területeken érzi jól magát . An-
gyal Dezső szavaival élve „A szőlő 
égalja alatt és annak határain szél-
től védett fekvésben mindenütt te-
nyészthető, csak a talajnak legyen 
meg ama nyirkossága, amelyet min-
den szilvafa megkíván” . ’Bb . 94’ jelű 
klónja az alapfajtánál 10-12%-kal 
nagyobb gyümölcsű, 20%-kal na-
gyobb termőképességű . 

Augusztus 1-2 . dekádjában érik . 
Gyümölcsei többnyire 30-45 g tö-
megűek . Kissé lapított gömb ala-
kúak, sokszor részaránytalanok, 
zöldessárga alapon lilás fedőszín-
nel borítottak, erősen hamvasak (3. 
kép) . Húsuk zöldessárga, éretten 
narancssárga, magvaváló, kellemes 
ízű . Kőmagjuk középnagy-kicsi 
méretű, kerekded . Kőmag arányuk 
4,52 . Vízoldható szárazanyag-tartal-
muk 15-17 Brixo, savtartalmuk kicsi, 
0,3-0,5% .

Fája fiatalon felfelé törő, később 
széthajló, nagy-középnagy méretű . 
Kevéssé elágazódó, ritka koronát 
nevel . Ágai törésre hajlamosak . Ön-
meddő, virágai középkorán nyílnak . 
Jó pollenadói az ’Ageni’, ’Čačanska 

rodna’, ’Čačanska lepotica’, ’Debre-
ceni muskotály’, ’Stanley’, és egyes 
irodalmak szerint a ’Sermina’, ’Pre-
sident’, és a ’Zöld ringló’ . Korán ter-
mőre fordul, bőven és rendszeresen 
terem .

’Zöld ringló’

Társnevei: Kis zöld ringló, Nagy 
zöld ringló, Grosse Grüne Reine 
Claude, Gute Grüne, Grüe Aprikose, 

3. kép ’Althann ringló’

4. kép ’Zöld ringló’
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Green Gage, Wilmot’s Green Gage, 
Reine Claude Verte Tiquetée, Reine 
Claude Doree, Renklod zeljonnij, 
Rensselaar Gage, Verdacia, Ver-
dochio, Vert Bonne, Verte Tiquetee, 
Königin Claudia, Queen Claudia .

Augusztus közepén érő, kevéssé 
mutatós, de kiváló ízű gyümölcseit 
elsősorban feldolgozva hasznosít-
ják . A ringlók közül a legigénytele-
nebb .

Termései középnagyok, 25-30 g 
tömegűek, kissé lapított gömb ala-
kúak . Héjuk zöldessárga-sárga, a 
napos oldalon pirosan pontozott, 
hamvas (4. kép) . Húsuk zöldessárga, 
lédús, nagyon édes . Féléretten, szá-
raz termőhelyen félig magvaváló, 
éretten magvaváló . 

Fája nagyméretű, szétterülő, kö-
zepesen sűrű . Idősödve ritka koro-
nát nevel . Önmeddő, virágai korán, 

középkorán nyílnak . Pollenadója az 
’Ageni’, ’Čačanska rana’, ’Čačanska 
rodna’, és az ’Althann ringló’ . Kö-
zépkorán fordul termőre, rendszer-
telenül terem .

’Bavay ringló’

Társnevei: Reine Claude de Bavay, 
Reine Claude monot, Monstrueuese 
de Bavay .

Szeptember elején, közepén érik . 
Leginkább befőtt készítésére alkal-
mas .

A ’Zöld ringló’-nál nagyobb 
gyümölcsű (30-40-45 g), enyhén 
megnyúlt gömbölyded alakú . Ko-
csánya rövid . Héja vastag, színe 
halványzöld, éretten zöldessárga, 
napos oldalán piros pöttyözött-
séggel (5. kép) . Húsa zöldessár-
ga, éretten sárga, lédús, zamatos, 
magvaváló . Kőmag aránya 5,27 . 
Vízoldható szárazanyag-tartalma 
a ringlók közül a legnagyobb, 23,8 
Brixo, savtartalma alacsony, 0,25-
0,5% .

Korai-középkorai virágzású, nagy-
mértékben öntermékeny fajta . Ko-
ronája fiatalon nagyon erőteljes, 
feltörő növekedésű, termőkorban 
azonban kissé széthajló, ritka . Ké-
sőn fordul termőre, és kissé rend-
szertelenül terem . 

Fotó: a szerző felvételei

n

5. kép ’Bavay ringló’
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Kategóriateremtő márka a rézkészítmények piacán. Legendásan kíméletes védelmet nyújt,
amit már 1993 óta bizonyít Magyarországon. Esőálló baktérium- és gombaölő szer a
gyümölcsösök, a szőlő, a zöldségfélék, a burgonya és a cukorrépa védelmére.
Fémrézre átszámolt dózisa alacsony, így a határérték betartása mellett több-
szöri rezes védekezést tesz lehetővé. Kezelése, adagolása és elkeverése
a folyékony formának köszönhetően egyszerű és biztonságos.

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. 
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

GYENGÉD 
VÉDELEM
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A termesztett őszibarack őse Kí-
nából származik, eredeti géncentru-
mában főleg a fehér húsú molyhos 
változatok fordulnak elő . Az ősziba-
rack meleg- és fényigényes növény, 
telepítése ezért körültekintően 
megválasztott termőhelyekre java-
solt, ahol a téli és tavaszi fagyok esé-
lye kisebb . Hidegigénye tág határok 
között mozog, nálunk azok a fajták 
termeszthetők, amelyeknél a 7 oC 
alatti órák összege a nyugalmi idő-
ben legalább 1000 óra . Mindezek el-
lenére termesztése Magyarországon 
különösen nagy népszerűségnek 
örvendett a nagyüzemek, állami 
gazdaságok fénykorában . Manap-
ság a telepítési kedv és a termesztés 
visszaesett, és a fajtahasználat is 
megváltozott: az egykor kedvelt lé-
dús, ízletes, nagy gyümölcsű, sokáig 
nem tárolható fajták helyett ma a 
kemény húsú, sokáig pulton tart-
ható, színes piros fedőszínnel ren-
delkező fajtákat telepítik a világon 

és sokan nálunk is . Tért hódítanak a 
különleges lapos (donut) barackok, 
valamint a piros húsú fajták .

Az érdi gyűjtemény az őszibarack 
termesztése szempontjából ideális 
termőtájban található, létrejötte a 
Kertészeti Kutató Intézet megalaku-
lásához, az 1950-es évekhez köthe-
tő . A kutatók minden gyümölcsfaj, 
így az őszibarack esetében is a nagy 
felületen termeszthető fajták kivá-
lasztását kapták feladatul . Ősziba-
rackfajtákat akkoriban Brózik Sán-
dor gyűjtött és honosított, számos 
amerikai fajtát szerzett be és próbált 
ki, közülük számos fajta, mint pl . a 
’Dixired’ és az ’Elberta’ ma is meg-
található a nemzeti fajtajegyzékben . 
Tudatos génbanki célú országos 
begyűjtés az 1970-es évek végén in-
dult, ekkor Budapest környékéről 
és az Alföldről kerültek hozzánk 
különböző őszibarack változatok, 
mint például a parasztbarackok .

Az alábbiakban eredetük szerint 

csoportosítva szeretnénk bemutat-
ni néhány érdekes tételt a gyűjtemé-
nyünkből .

Amerikai és francia fajták

Az amerikai fajták a 19 . század 
végétől jelentek meg Európában, 
amelyek gyorsan terjedtek a ma-
gyar kertekben is, mint a ’Ford’ vagy 
az ’Amsden’ fajták . Angyal Dezső 
munkájában az amerikai barackok 
mellett találkozhatunk számos fran-
cia eredetű fajtával is, ezek a fajták 
tehát a századfordulón elterjedtek 
voltak, mint a ’Doué-i szép’ vagy a 
’Szép őrnő’ . Sajnos ezek már nin-
csenek a gyűjteményben . Viszont 
megtalálható közülük a ’Belle de 
Cap’ nevű fajta, adataink szerint 
augusztus közepén érik, gyümöl-
cse megnyúlt elliptikus, sárga húsú, 
benne antociános elszíneződéssel . 
Sárga alapszínét 30-40%-ban borítja 
fedőszín . Magvaváló, olvadó húsú, 
kellemes, harmonikus ízű barack . 
A ’Sensation’ (1. kép) egy régi ame-
rikai fajta . Augusztus közepén érik, 
kb . 50 mm átmérőjű gyümölcse la-
pított gömb alakú . Sárga alapszínen 
90% a sötétpiros vagy mélybordó, 
szinte fekete fedőszín látható . Húsa 
narancsos sárga, olvadó és magva-
váló, mag körül antociános elszíne-
ződéssel . A ’Felicia’ (syn: ’Zaifave’) 
kaliforniai nemesítő műhelyből 
származó amerikai fajta . Érési ideje 
július eleje . Nagy méretű, gömb ala-
kú gyümölcsei bordó intenzív fedő-
színük miatt feltűnőek . Húsa éppen 
elegendően leveses, íze savasság 
nélküli nektáros íz . Fehér húsában 
vérvörös antociános színeződés lát-
ható . 

Tájfajták a génbankban

Az őszibarack nem őshonos gyü-
mölcsfaj Magyarországon, ezért 
igazi magyar tájfajtákban sem 

Értékeink az érdi őszibarack génbankban
Dr. Békefi Zsuzsanna, Ari Istvánné
NAIK Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutatóintézet, Budapest

1. kép ´Sensation´
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bővelkedünk . A XX . század elejétől 
inkább a bekerült fajták magoncai-
nak felnevelésével próbálkoztak, az 
egyik lelkész kertjében így született 
például a ’Metelka’ díjazottja nevű 
fajta, amely egy zamatos fehér húsú 
barack volt . Így több duránci ba-
rackfajtát is kiválasztottak elődeink, 
így Entz Ferenc szelektálta például a 
’Mezőkomáromi duránci’ fajtát . 

A génbanki begyűjtés időszaká-
ban Csongrád, Kecskemét és kör-
nyéke, Pest és Fejér megye voltak az 
elsődleges célpontok .

Néhány érdekes fajta fő jellemzőit 
az alábbiakban mutatjuk be ebből a 
csoportból .

’Olga’: Fehér húsú, igen zamatos, 
bőlevű, nagy gyümölcsöket terem 
augusztus végén . Ezen a néven az 

1970-es években az ország több 
pontján is ismert volt .

’Júliusi piros’: Abaújdevecserről 
gyűjtötték be ezt a változatot . Július 
első felében érleli nagy méretű gyü-
mölcseit . Zöldessárga alapszínen a 
piros fedőszín kb . 30%-ban borítja 
(2. kép) . Fehéreszöld színű olvadó 
húsa közepesen savas, nagyon lé-
dús, maghoz kötött . 

’Keszthely’: Július végén érik, gyü-
mölcsének átmérője kb . 60 mm, 
alakja lapított gömb, hasi varrata 
gyenge . Narancsos-sárga alapszí-
nen 80%-ban bíbor fedőszín borítja, 
héja erősen molyhos (3. kép) . A ko-
csányánál a gyümölcs jellegzetesen 
barázdált . Narancssárga húsa kicsit 
savas, finom, lédús, olvadó, magva-
váló . 

A dél-alföldi begyűjtő utakon ju-
tottunk hozzá a „Parasztbarack” 
gyűjteményhez . Általában későn, 
augusztus közepétől kezdenek érni 
és legtöbbjük szeptemberben szü-
retelhető . Általánosságban sharka 
vírus tünetek a gyümölcsön kevés-
bé jelentkeznek . 

’Parasztbarack „W”’: Augusztus 
végén érik . Enyhén alma formájú 
gömb alakú, átmérője kb . 50 mm . 
Krémes sárga alapszínen 40-50%-
ban márványozott pírral mosott . Fe-
héres zöld, olvadó húsa közepesen 
savas . Magvaváló, lédús, „intenzív, 
tömény ízű” . Mag körül élesen rajzo-
lódó antociános színeződés látható 
(4. kép) .

2. kép ´Júliusi piros´

4. kép `Parasztbarack W`

3. kép `Keszthely`
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Kínai barackok

Érdekes, hogy már az 1925-ös po-
mológiai leírásokban is beszámol-
nak lapos kínai barackról, amely a 
Peen-too névre hallgatott . Ez a fajta 
fagyérzékeny volt, augusztus máso-
dik felében érett, fehér húsú, nem 
magvaváló .

Kínából származó tételeinket a 
Kertészeti Egyetemtől örököltük, 
Timon Béla 1992-es kínai útja so-
rán hozta haza őket gyűjteményé-
be . Eredeti kínai nevükkel sajnos 
nem tudjuk őket beazonosítani . 
Általában nyár elején érnek, jelleg-
zetesen édesek, savszegények . Van 
köztük néhány lapos típus is, ezek 
a kocsánynál hamar berepednek . A 
’Kínai 5’ jelű genotípus gömb ala-

kú gyümölcsöket nevel, korai, júli-
us elején érik, érése jellegzetesen 
több hétig elhúzódó . A gyümölcse 
kicsi–közepes méretű, sárgászöld 
alapszínen kevés fakó narancspiros 
fedőszínnel . Teljes érésben külön-
leges zamatú, erősen nektáros ízű . 
Húsa olvadó, maghoz kötött krém 
vagy hófehér színű, édes, a savas íz 
hiányzik a gyümölcsből (5. kép) . 

Egyéb érdekességek

A NÉBIH jóvoltából rendelkezé-
sünkre áll néhány változat a Nyikitai 
Botanikus Kertből, ahol évtizedek 
óta foglalkoznak őszibarack fajták 
gyűjtésével, megőrzésével, sőt, ne-

mesítésével is . Két fajtát mutatunk 
be ebből a kollekcióból . 

’Krümcsanyin’: Július végén érő 
sárga húsú nektarin fajta . Kiváló 
termőképességű, nagy méretű gyü-
mölcsöket terem . Héja 70%-ban 
tetszetős piros-mélypiros fedőszín-
nel borított (6. kép) . Íze fűszeres, 
édes-savas . 

’Lapos orosz’: A július közepén 
érő gyümölcsök érdekessége a la-
pított alak . Zöldessárga alapszínen 
a napos oldalon 30-60%-ban borítja 
pír, árnyékban a fedőszín hiányzik . 
Húsa fehéres zöld színű, olvadó, 
lédús, édes, sav alig van . Magvavá-
ló vagy félig magvaváló, kis, kerek, 
lapos magja repedésre hajlamos (7. 
kép) .

*
Cikkünkben olyan genotípusokat 

mutattunk be, amelyek a mai áru-
termelő ültetvényekben nem talál-
hatók meg, a nagyüzemi termesztés 
szempontjából nem jelentősek, de 
fontos őket megőrizni több szem-
pontból is . Egyrészt a biodiverzitás 
fenntartása miatt, másrészt azért, 
mert olyan tulajdonságokkal ren-
delkeznek (ellenállóság, íz, küllemi 
és beltartalmi jellemzők), amelyek 
miatt nemesítésben is felhasználha-
tók a későbbiekben .

Fotó: Ari Istvánné

5. kép `Kínai 5`

6. kép `Krümcsanyin`

7. kép Lapos orosz
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A tágabb versenykörnyezetünk – 
Európa fő meggypiaci szereplői

A számunkra releváns versenykör-
nyezetet a meggy piacán döntően 
négy ország: Lengyelország, Ma-
gyarország, Szerbia és Németország 
alkotja mintegy 300-400 ezer tonnás 
termésmennyiséggel . Lengyelor-
szág a legnagyobb meggytermelő 
évi 150-200 ezer tonna terméssel 
(átlagosan 170-180 ezer tonna) . Ezt 
követi Szerbia a 75-100 ezer tonna 
közötti mennyiségével . Magyaror-
szág meggytermése 50-90 ezer ton-
na között szóródik . Németország 
termelése egyre csökken, jelenleg 
már csak 15-20 ezer tonna . 

A magyar meggy szempontjából 
meghatározó piaci szereplők Né-
metország mint legfőbb vevő az 
európai piacon, valamint Lengyel-
ország és Szerbia mint legfőbb ver-
senytársak . Más nagyobb termelők, 
mint az USA, Irán, Törökország és 
Ukrajna, egyelőre nem jelentenek 
érdemi konkurenciát a feldolgozott 
meggytermékek piacán, hiszen Eu-
rópában, illetve azokon a piacokon, 
ahova mi is szállítunk, csak mini-
mális mennyiségben értékesítenek . 
A főbb piaci szereplők pozíciói az 
alábbiak szerint jellemezhetők:

Németország fontos piaci szerep-
lő, mert a legnagyobb vevő az EU 
meggypiacán: fagyasztott meggy-
ből 45-60 ezer tonnát vásárol meg, 
ami az Unió fagyasztott meggy ke-
resletének a fele, meggybefőttből 
pedig 50-60 ezer tonna – vagyis 70-
85 millió üveg – mennyiségben vá-
sárol, amivel az európai előállítású 
meggy befőtt döntő részét egymaga 
felveszi . 

Lengyelország évente 170-180 
ezer tonna meggyet termel, melyből 
mindösszesen 5-10 ezer tonnát ex-

portál nyers, feldolgozatlan formá-
ban . Csekély mennyiségben gyárt 
meggybefőttet (kb . 5 ezer tonna / 
7 millió üveg, nagyobbrészt német 
exportra megy), viszont vezető ex-
portőr a világon a fagyasztott meggy 
vonatkozásában: éves szinten 50-80 
ezer tonnát értékesít, legfőképpen 
Németországba és Oroszországba . 
Ez a mennyiség mintegy 70-110 ezer 
tonna nyers meggy fagyasztóipari 
feldolgozását feltételezi, azaz a meg-
termelt meggyének 50-60%-ából 
fagyasztott meggyet gyárt, és azt 
döntően export piacokon értékesíti. 
A maradék termés (50-90 ezer ton-
na) nagyobb részéből évi 10-20 ezer 
tonna meggysűrítmény készül .

Szerbiában éves szinten 75-100 
ezer tonna meggy terem, melyet 
nyersen 5-8 ezer tonna mennyiség-
ben exportál . A szerb meggy ugyan-
csak elsősorban fagyasztott meggy 
gyártásra alkalmas, befőttet minimá-
lis (5-6 ezer tonna, 7-8 millió üveg) 
mennyiségben exportálnak Német-
országba és Franciaországba . Jelen-
tős mennyiséget, 25-35 ezer tonna 
fagyasztott meggyet szállítanak a né-
met, orosz és francia piacokra éves 
szinten . A Szerbiában megtermelt 
meggy összesen mintegy 2/3-a fa-
gyasztott meggyként kerül az export 
piacokra, a maradék mennyiség na-
gyobb részéből sűrítmény készül .

Magyarország átlagosan 70 ezer 
tonnás terméséből mintegy 20 ezer 
tonnát nyers/friss formában expor-
tál (döntően Németországba), a ma-
radék 50 ezer tonna meggy mintegy 
70%-ából pedig meggybefőttet állít 
elő, míg a fagyasztott meggy, vala-
mit a lé- és sűrítménygyártás kis je-
lentőséggel bír (lásd még később) .

A Szerbiában és Lengyelország-
ban termelt meggy minőségében el-
marad a hazánkban termelt meggy-
től, főleg méretében, cukortartal-

mában és selejtezési hányadában . 
A méret és a cukortartalom különös 
tekintettel a meggybefőtt gyártásá-
nál lényeges, hiszen az üvegben egy 
elvárt méretet (min . 18 mm) el kell 
érnie a meggynek, illetve minél ma-
gasabb cukortartalommal rendelke-
zik a gyümölcs, annál kevesebb cuk-
rot kell hozzáadni a felöntőléhez . 
A selejt nemcsak külső minőségi 
kifogást jelent, hanem a meggyfel-
dolgozásra nem használható részek 
arányát, azaz a magot és a gyártás 
során elvesztetett levet és gyümölcs-
húst . A magyar meggy kedvezőbb 
minőségű befőtt előállítására, mint 
a lengyel és a szerb, utóbbiak in-
kább fagyasztóüzemi és léipari fel-
dolgozásra alkalmasak.

Az eddigiekben a főbb meggyter-
melő és feldolgozott terméket gyár-
tó, illetve vevő és eladó országok 
pozíciót jellemeztük, a következők-
ben – hasonlóképpen, de más bon-
tásban és megközelítésben – a két 
legjelentősebb feldolgozott megy-
gytermék (fagyasztott meggy és 
meggy befőtt) helyzetét tekintjük át .

A fagyasztott meggy 
európai piaca

Az Európai Unió fagyasztott meggy 
kereslete – a nemzetközi kereske-
delemben mozgó tételek alapján 
becsülve – évente változóan 85-110 
ezer tonna, melynek felét a legna-
gyobb vevő, Németország vásárolja 
fel: éves szinten 45-60 ezer tonna 
fagyasztott meggyet importál . Jelen-
tősebb vevőként Franciaország (6-
10 ezer tonna), Ausztria (2-13 ezer 
tonna), Belgium (6-9 ezer tonna) és 
Hollandia (3-10 ezer tonna) jelenik 
még meg, melyek évről évre egyre 
növekvő mennyiségben vásárolnak . 

Az Unió fagyasztott meggy keres-
letét 40%-ban Lengyelország, 30%-

A meggy piaca, fejlődési lehetőségei és korlátai
Dr. Apáti Ferenc
DE Gazdaságtudományi Kar, Üzemtani és Vállalati Tervezés Tanszék 

Dr. Tóth-Kurmai Viktória agrár-közgazdász
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ban Szerbia szolgálja ki . A legna-
gyobb eladó, Lengyelország évente 
átlagosan 60-65 ezer tonna fagyasz-
tott meggyet visz nemzetközi piac-
ra (35-40 ezer tonnát EU-n belül), 
melynek 30-50%-át Németországba, 
15-30%-át Oroszországba, 5-15%-át 
Hollandiába szállítja . Szerbia nem 
uniós ország, de az EU importot je-
lentős részben fedezi . Szerbia éves 
fagyasztott meggy exportja 20-35 
ezer tonna, melynek 35-45%-át Né-
metországba, 20-25%-át Oroszor-
szágba és kb . 10%-át Franciaország-
ba szállítja . Ausztria és Belgium 3-6 
ezer tonna fagyasztott meggyet visz 
piacra, míg Németország, Törökor-
szág és Magyarország 1-5 ezer ton-
nát . Hazánk tehát kis mennyiséggel 
tud eladóként érvényesülni az EU 
piacán, mely csupán 3-5%-os piaci 
részesedést jelent .

A meggybefőtt európai piaca

A meggybefőtt piacán jelentősen 
eltérő a helyzet, illetve a Magyar-
országon termelő feldolgozóipari 
üzemek piaci részesedése és pozí-
ciója is . 

A legnagyobb meggybefőtt im-
portőr (vevő) a világon Német-
ország (50-60 ezer tonna, 70-85 
millió üveg/év), ezt követi Francia-
ország (10-15 ezer tonna, 15-22 mil-
lió üveg) . E két ország együttesen 
mintegy 85-105 millió üveges pia-
cot testesít meg, és fedi le az euró-
pai meggybefőtt piac döntő részét . 

A német fogyasztói szokásoknak 
köszönhetően a német piacon éves 
szinten állandóan kb . 70-80 millió 
üveg (49-56 ezer tonna) meggybe-
főtt fogyasztására lehet számítani, 
de a fogyasztás évek óta enyhén 
csökkenő tendenciát mutat, ami a 
friss gyümölcsök bővülő kínálatával 
és a fogyasztási, vásárlási szokások 
átalakulásával magyarázható . Né-
metország mint legnagyobb vevő 
meggybefőtt igényének mintegy 
60%-át Magyarországtól vásárolja, 
de egyben a második legnagyobb 
meggybefőtt-gyártó is Európában 
kb. 15-20 millió üveges gyártásá-
val, amit nagyobbrészt szintén 
magyar nyersanyagból állít elő. 
Igényét így döntően magyar im-
portból és – jórészt magyar nyers-
anyagra alapozott – saját gyártásból 

fedezi, de Belgiumból, Bulgáriából 
és Hollandiából is vásárol kis meny-
nyiségben . A második legnagyobb 
vevő Európa meggybefőtt piacán 
Franciaország, ahova hazánk mini-
mális mennyiséget szállít, ezt a pi-
acot a németek és szerbek uralják . 

A világ legnagyobb meggybefőtt 
exportőre Magyarország: éven-
te 35-40 ezer tonna (50-60 millió 
üveg) meggybefőttet exportál, 
többségét Németországba, kisebb 
mennyiségben Lengyelországba, 
Ausztriába, Belgiumba és sok más 
európai országba . Ez a piaci pozí-
ció annak is köszönhető, hogy a ha-
zánkban használt fajták és hazánk 
éghajlata miatt a Magyarországon 
termelt meggy alkalmas leginkább 
konzervipari célra. Az a meggy 
is, melyet 10-14 ezer tonnás meny-
nyiségben frissen Németországba 
exportálunk, döntően az ottani 
konzerviparba kerül . Ezért tud Ma-
gyarország a világ vezető meggybe-
főtt exportőre lenni: világszinten 
30-35%, európai viszonylatban pe-
dig 50-60%-os részesedése van az 
exportból . 

Az USA, mint második legna-
gyobb eladó a meggybefőtt világ-
piacán, nem jelent érdemi konku-
renciát, hiszen Európában csak 
minimális mennyiségben értéke-
sítenek . Törökország, a hatalmas 
meggytermelő ország egyelőre 
ugyancsak nem jelent számunk-
ra konkurenciát, mert minimális 
mennyiségben juttatja el készter-
mékét Európába . Lengyelország és 
Szerbia relatíve szerény mennyisé-
gekkel jelenik meg a meggybefőtt 
piacán .

Magyarország 
meggytermelése és -piaca

Hazánkban átlagosan június 
5-től július 15-ig számolhatunk 
meggyterméssel, a betakarított ter-
més néhány napig tárolható hűtve 
jelentős minőségromlás nélkül, 
ezért elsősorban ipari gyümölcs-
ként hasznosítjuk . A hazai meggy-
termő terület hosszú ideje 14 ezer 
hektár körül stagnál, a termés pe-
dig 50 és 90 ezer tonna között in-
gadozik, átlagosan 70 ezer tonna 
(1. ábra) .

Magyarország évi átlagosan 70 
ezer tonnás meggyterméséből kb . 
20 ezer tonna kerül nyers/friss ex-
portra, 50 ezer tonna pedig a bel-
ső piacainkon értékesül:

 � A nyers/friss export kb . 85-90%-
a feldolgozóipari alapanyag, 
10-15%-a frisspiaci meggy . Az 
export tekintetében 10-12 ezer 
tonna körüli mennyiséggel 
stabil piacunk Németország, 
mely döntően konzervipari 
alapanyagot vásárol . Lengyel-
ország vásárlása – termése és 
gazdasági érdekei alapján – 
rendkívül hektikusan változik: 
2017-ben mintegy 25 .000 ton-
na, míg 2018-ban mindössze 
1400 tonna nyers meggyet vá-
sárolt Magyarországról hűtő-, 
illetve léipari feldolgozásra, 
2019-ben szintén alig volt je-
len a magyar piacon . Kisebb 
mennyiségeket vesz fel még 
Hollandia, Belgium, Szlovákia, 
Csehország, Ausztria, Romá-
nia stb . A frisspiaci meggyre 
korábban stabil vevőnk volt 

Megjegyzés: 2019. év előzetes adat 
1. ábra A hazai meggytermő terület és termésmennyiség alakulása 2008-2019. között  
(Forrás: FruitVeB adatok alapján saját szerkesztés)
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5-8 ezer tonnás mennyiségben 
Oroszország, de ez a csatorna 
az utóbbi 2-3 évben szinte tel-
jesen elhalt, így a frisspiaci ter-
mék esetében megrekedünk 
a 3-4 ezer tonnára becsülhető 
belföldi piac szűk keretei kö-
zött .

 � A belpiacon értékesített kb . 
50 ezer tonna meggy 6-8%-
ára tehető a frisspiac (3-4 ezer 
tonna), döntő hányad tehát 
a feldolgozóipari alapanyag 
(~46-48 ezer tonna) . A belföldi 
feldolgozóiparon belül meg-
határozó a konzervipar évi 
átlagosan 32-34 ezer tonna – 
intervallumban 20 és 40 ezer 
tonna közötti – felvásárlással 
(átlagosan ~60-65 millió üveg 
befőtt, szélsőértékek: 40-80 
millió üveg) . Mintegy 6-7 ezer 
tonnát vesz fel a fagyasztóipar 
(~ 5 ezer tonna késztermék), 
évente változóan 3-5 ezer ton-
na jut a sűrítmény- és léiparba, 
továbbá 2-4 ezer tonna közötti 
mennyiség kerül más feldolgo-
zóipari szakágazatokba (szárít-
mány, pálinka stb) . 

A magyar nyers meggy import 
elhanyagolható (1-3 ezer tonna), 
általában a léipar vásárol olcsó 
alapanyagot Szerbiából, de kisebb 
mennyiségben, kiegészítő jelleg-
gel a hűtőipar és a konzervipar is 
szerez be külföldről alapanyagot . 

A fentiekből kitűnik, hogy – a 
rendkívül hektikus lengyel vásár-
lás nélkül – kb. 65-70 ezer tonna 
magyar meggynek van meg a sta-
bil piaca, vagyis ez az az „egyen-

súlyi mennyiség”, amit a szokásos 
bel- és külpiacokon piaci zavarok 
nélkül képesek vagyunk levezet-
ni. Az e fölötti termések lefelé, 
míg az alacsonyabb termések fel-
felé tolhatják a meggy termelői 
árait – erősen függően a meglévő 
(főleg meggybefőtt) készletszint-
től . Továbbá jelentős részben ké-
pes a hazánkban kialakuló árat 
befolyásolni a Lengyelországból 
megnyilvánuló kereslet intenzitá-
sa: 2018-ban és 2019-ben érdemi 
kereslet hiányában abszolút nem 
voltak hatással az árakra, míg 2017-
ben rendkívül intenzív piaci jelen-
lét mellett mintegy 60-80 Ft/kg-mal 
„húzták feljebb” a nyers meggy ter-
melői árát a hazai feldolgozóipari 
induló árakhoz viszonyítva . A pia-
ci viszonyaink mellett hozzávető-
leges „egyensúlyi állapotnak” az 
tekinthető, ha:

 � a várható hazai termés az 
egyensúlyi mennyiség körül 
alakul;

 � van több hónapra való, rak-
tározott és kiszállításra váró 
meggybefőtt-készlet, de nincs 
érdemi eladatlan készlet;

 � Lengyelországban, Németor-
szágban és Szerbiában normál, 
de nem rekord termés várható;

 � a lengyelek magyarországi 
vásárlása nem haladja meg a 
néhány ezer tonnás nagyság-
rendet (a magyar meggy iránt 
tanúsított keresletük intenzi-
tása legfőképpen a várható 
meggytermésüktől és a meglé-
vő fagyasztott meggy készlete-
iktől függ) . 

A hazai meggyágazat vezérter-
méke, vagyis a meggybefőtt tekin-
tetében Németország és Magyar-
ország egymásra utaltsága nagyon 
nagy: a német igény döntő részét 
hazánk elégíti ki, illetve a hazai 
gyártás döntő részét egyedül Né-
metország veszi fel, így a meggy-
befőtt kvázi „egypiacos” termék . 
Tovább fokozza a konzervmeggy, 
illetve meggybefőtt piac „kétol-
dalúan monopol” jellegét, hogy 
meggybefőtt gyártására egész Eu-
rópában szinte csak a magyar 
meggy alkalmas (így gyenge ter-
més esetén az alapanyagnak nincs 
alternatív beszerzési forrása, ezért 
a termelő kerül jó alkupozíció-
ba), míg fordítva is igaz: a magyar 
meggytermés döntő részét csak a – 
magyar vagy német – konzervipar 
felé tudjuk levezetni (ennél fogva 
nagy termés esetén nincs más ér-
demi levezetési lehetősége, a ve-
vői oldal van jó alkupozícióban) . E 
mechanizmusnál fogva a két oldal 
folyamatosan „pofozza egymást”, 
függően attól, hogy adott évben 
éppen melyik oldal van erősebb 
pozícióban . Erre vezethető vissza 
a meggy árának hektikus és szé-
les intervallumban történő moz-
gása (2. ábra), ami igazából egyik 
félnek sem jó, sőt egyes években 
kifejezetten nagy kárt okoz .

A 2. ábrán láthatjuk, hogy az ipa-
ri meggy átlagára hosszú távon a 60 
és 230 Ft/kg között ingadozik, ami 
300-400%-os árintervallumnak, il-
letve az árcentrumtól (~150-160 
Ft/kg) számítva ±60%-os kilengés-
nek felel meg . Ekkora áringadozás 
csak a leghektikusabb mezőgaz-
dasági piacokra jellemző, még a 
gyümölcsök között is ez az egyik 
legkevésbé kiszámítható ágazat . 
Így a termelés gazdaságossága te-
kintetében a legnagyobb bizony-
talansági tényező az értékesítési 
ár, alapvetően meghatározva a 
termelés jövedelmi viszonyait. 

Az ipari meggy (konzerv- és hű-
tőipari alapanyagot értve alatta) 
sokéves átlagára – a kiragadott 
időszaktól függően – a 150-160 Ft/
kg magasságában alakul, tehát a 
piac hosszú távon ezt az árat haj-
landó megfizetni az ipari megy-
gyért . Megjegyzendő, hogy az 
utóbbi öt évben a nagyon magas 

Megjegyzés: a 2019. év előzetes adat 
2. ábra Az ipari meggy (konzerv- és hűtőipari alapanyag) termelői átlagárának alakulása 2008  
és 2019. között (Forrás: FruitVeB és KSH adatok alapján saját szerkesztés)
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árak (pl . 2015, 2019) egy relatíve 
gyenge hazai/európai terméshez 
kötődtek, míg az alacsony árak (pl . 
2014, 2018) mögött magas hazai/
európai termés állt . Ez – az egy-
szerű átlaghoz viszonyítva – sú-
lyozott átlagban lefelé korrigálja a 
sokéves árcentrumot, de csak kis 
mértékben (5-10 Ft/kg-mal), mert 
volt olyan év is (pl . 2017), amikor 
egészen jó termés mellett viszony-
lag magas árakon vásárolt a fel-
dolgozóipar (a gyengébb európai 
termés vagy más nemzetközi piaci 
hatások miatt) . Így az egyszerű és 
a súlyozott átlagár között országos 
szinten nagy különbség nincs, de 
vállalkozásonként nagyon erősen 
eltérő a kép abban, hogy mely 
gazdaság milyen termések mellett 
realizálta a magas vagy alacsony 
árakat . Megjegyzendő az is, hogy 
az évek többségében a hazai hű-
tőipar által vásárolt meggy, illetve 
a Németországba exportált kon-
zervipari alapanyag ára általában 
kb . 5-15 Ft/kg-mal meghaladja a 
vezérterméknek számító, hazai fel-
vásárlású konzervmeggy árát, míg 
legalacsonyabb áron (40-120 Ft/
kg) a sűrítményipar által felvett lé-
meggy értékesül . 

Összegzés – kilátások, 
lehetőségek, korlátok

A meggy a hazai gyümölcster-
mesztés talán leginkább proble-
matikus ágazata: gyakori jelenség-
nek tekinthetők a piaci anomáliák, 
a kereslet és kínálat egyensúlyá-
nak zavarai, az értékesítési árak 
hektikus és kiszámíthatatlan vál-
tozása, valamint a piac időnkénti 
összeomlása . Az ágazat szerve-
zettsége nagyon alacsony szinten 
áll, és az utóbbi három év piaci 
történései miatt a szervezettség 

tovább csökkent, a piaci szereplők 
(termelők, TÉSZ-ek, feldolgozók) 
közötti „szakadék” a bizalom és 
együttműködés tekintetében to-
vább mélyült . 

Piaci elemzéseink eredményei-
nek összefoglalásaként a különbö-
ző meggytermékek piaci, növeke-
dési potenciálja vonatkozásában a 
következők becsülhetők:

 � A frisspiaci meggyet bő fél év-
tizeddel ezelőtt még a hazai 
meggyágazat egyik kitörési 
pontjának tekintettük . Az ed-
digi legnagyobb felvevő orosz 
piac azonban lényegében meg-
szűnt . Számottevő piaci bővü-
lés keretei más országok felé 
sem látszanak . Ezért e szeg-
mensben fejlődési lehetőséget, 
piaci tartalékot nem látunk, a 
hazai igények ellátása (kb . 4 
ezer tonna) marad meg lehe-
tőségként . A frisspiaci meggy 
pozícióját – kézi szedése miatti 
jelentős élőmunkaigénye okán 
– tovább rontja a munkaerő hi-
ánya, illetve jelentős drágulása .

 � Az európai meggybefőtt pia-
con meghatározó a szerepünk 
60-70% körüli piaci részese-
déssel, ami eleve korlátos nö-
vekedési lehetőséget sejtet, 
de további „féket” jelent, hogy 
egyetlen meghatározó vevőnk 
Németország, ahol ráadásul 
enyhén csökkenő a meggy-
befőtt fogyasztása . Úgy tűnik, 
hogy rövid- és középtávon (5-8 
év) a meglévő piacok bővülé-
sére vagy jelentős új piacok 
megjelenésére nem számítha-
tunk, így a meggybefőtt-elő-
állításunk a jelenlegi korlátok 
közé szorulni látszik, érdemi 
kitörési lehetőségek nélkül . 
A meggybefőtt terén érdemi 
fejlődési lehetőség csak akkor 

lenne, ha sikerülne emelni a 
német fogyasztást vagy új pia-
cokat nyitnánk meg . 

 � A fagyasztott meggyben elvi-
ekben sokkal tágabbak a piaci 
bővülés lehetőségeink, mivel a 
szerb és lengyel versenytársak 
mögött az európai fagyasztott 
meggy termelés mindössze 
3-5%-át adjuk, így itt „van hova” 
bővülni . Meghatározó piaci ré-
szesedéseik okán az árakat vi-
szont a lengyelek és a szerbek 
diktálják, nekünk erre érdemi 
ráhatásunk nincs . A lengyel és 
szerb fagyasztott meggy árak 
tükrében 140-150 Ft/kg árat 
nem meghaladó alapanyagár-
ra lenne szükség ahhoz, hogy 
a hűtőiparunk nagy tömegben 
versenyezni tudjon a verseny-
társakkal, vagyis tudnunk/
akarnunk kellene ilyen ára-
kon értékesíteni a megtermelt 
meggyünket mint nyersanya-
got . 

Fentiek alapján megállapítható, 
hogy nagyobb gazdasági realitása 
és magasabb fejlődési potenciál-
ja az ipari meggy termesztésének 
van . Üzemgazdasági elemzéseink 
azonban azt mutatják, hogy sok-
éves átlagban 11-14 t/ha-os hoza-
mok elérése szükséges a gazdasá-
gos termeléshez – az élőmunka-
igény lehető legnagyobb mértékű 
csökkentése mellett . Ez magas rá-
fordítási színvonalat, szigorú tech-
nológiai fegyelmet, totális gépesí-
tést (metszés, betakarítás) és ko-
moly szaktudást feltételez . Jóllehet 
ilyen átlaghozamok elérése – külö-
nösen az időjárási káresemények 
miatt – még profi üzemekben 
sem könnyű feladat, de bizonyos, 
hogy a megcélzandó irány a fejlő-
désben csak ez a magas termelési 
színvonal lehet . E mellett nem lesz 
megkerülhető a versenyképesség 
másik fontos lába, a magas fokú 
szervezettség (horizontális szer-
vezettség, illetve termelő-feldolgo-
zó közötti integráció) sem, mert 
amennyiben ez a szervezetlen álla-
pot továbbra is fennáll, a követke-
ző években a magyar meggy folya-
matos európai piaci térvesztésével 
kell számolnunk .

n
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Köszöntőjében Horváth Boglár
ka, a Bayer Crop Science marketing-
vezetője arra emlékeztetett, hogy az 
elmúlt évben a Bayer a gyümölcs-
védelem gombaölő szegmensében 
piacvezető lett, amiért a termesztő 
partnereket is köszönet illeti . Ez a 
helyzet egyszerre jelent elismerést, 
de kötelezettségeket is: a jövőben is 
keresni kell az elfogadható legjobb 
megoldásokat a felmerülő növény-
védelmi problémákra . A kihívások 
között említette az új károsítókat, a 
környezetvédelem és a klímaválto-
zás támasztotta követelményeket és 
az egyre szigorodó hatóanyag-enge-
délyezést, ill . az ehhez kapcsolódó 
visszavonásokat . Ezért is örvende-
tes, hogy a fejlesztői munka ered-
ményeként – ilyen körülmények 
között is – ismét egy új gombaölő 
szert mutathatnak be a termesztők-
nek, növényvédősöknek .   

Előrelépünk vagy lemaradunk?

A fejlődés irányai a magyar gyü-
mölcstermesztésben címmel a 
FruitVeb képviseletében Dr. Apáti 
Ferenc alelnök és Hunyadi István 
szakmai igazgató közös előadása 
hangzott el, a második szerző inter-
pretálásában . Mint mondta, a rend-
kívül heterogén színvonalú hazai 
gyümölcstermesztésben nem köny-
nyű feladat fejlődési irányokat meg-
határozni . A 80 ezer hektár teljes 
gyümölcsös felületből 40 ezer kor-
szerűtlen, lényegében nem verseny-
képes . 20 ezer ha kellő ráfordítások-
kal fejleszthető (bár a világtrendeket 
figyelve kérdéses, hogy érdemes-e 
ezekbe beruházni), és 20 ezer, ami 
korszerűnek, magas színvonalúnak, 
versenyképesnek nevezhető . De eb-
ből igazán profi szintű ültetvény leg-
feljebb 10 ezer ha az (főként alma és 
kajszi), amelyek létesítése jelentős 

tőkét, művelése nagy szakmai felké-
szültséget igényel . 

Vezető gyümölcsfaj az alma (25-26 
ezer ha), második helyen a meggy 
áll (14-15 ezer ha) . Az egyes gyü-
mölcsfajok termőterülete az utóbbi 
15 évben stagnál vagy éppen csök-
ken, a legnagyobb csökkenést az 
alma és az őszibarack szenvedte el; 
ez utóbbi a korábbinak felére zsugo-
rodva most mindössze 3500 hektár . 
Kissé csökkent a körte, változatlan a 
meggy, a kajszi és a szilva, némi nö-
vekedést mutat a cseresznye . A bo-
gyósokban a stagnáló szamóca ki-
vételével mind a termőterület, mind 
a termésmennyiség tekintetében 
nagyon jelentős a csökkenés, egyes 
fajok szinte teljesen eltűntek a hazai 
termesztésből . Érdemi területi növe-
kedés történt a dióban és a bodzá-
ban, de külpiaci jelenlétünk mind-
két kultúrában jelentősen romlott . 

A termésmennyiség valamennyi 
fontosabb gyümölcsfajban éven-
ként rendkívüli ingadozást mutat, 
elsősorban az időjárástól függő-
en (virágzáskori tavaszi fagyok) . A 
hosszútávon stagnáló volumen, a 
rossz termésbiztonság, a nem kielé-

gítő minőségi kihozatal (a termés 
3/4-e feldolgozóipari alapanyag!) 
nem segíti a stabil piaci jelenlétet . 
Gyümölcstermesztésünk alapvető 
szerkezeti problémáinak ok-oko-
zati összefüggéseit az előadó bő-
vebben is taglalta . Alapprobléma a 
korszerűtlen ültetvényháttér és ter-
melési szerkezet, a versenyképtelen 
gyümölcsösök nagy aránya . Emiatt 
alacsonyak a fajlagos hozamaink, 
ugyanakkor magas a gyenge mi-
nőségű áru aránya . A rossz termés-
biztonság miatt kiszámíthatatlan a 
termés mennyisége és minősége, 
azaz bizonytalan az árualap . Ennek 
következtében alacsony fokú a ter-
melési színvonala (a hatékonyság) 
és a szervezettség is . A frisspiaci ér-
tékesítés 50-60%-a áruházláncokba 
irányul, és még mindig jelentős a 
„neppereknek” történő eladás . 

Mi lehet versenyképes ma a pia-
con? 1 ./ Az, amire van fizetőképes 
fogyasztói igény; 2 ./ az, amit piacra 
tudunk juttatni; 3 ./ és az, aminek a 
termelése hatékony, gazdaságos . 
Mindegyik ponton belül több rész-
feltételt sorolt fel az előadó, ame-
lyek teljesülése nélkül csökken vagy 

Bayer innovációk a gyümölcstermesztőknek

Ez év elején is megtartotta a Bayer Crop Science az ország több pontján hagyományos gyümölcs növényvédelmi 
szimpóziumait, amelyeken a gyümölcstermesztés globális kérdéseiről és a Bayer legújabb fejlesztéseiről esett 
szó. Lapunk az akasztói helyszínen tett eleget a meghívásnak, s ott elhangzottakra tekintünk vissza, a teljesség 
igénye nélkül. 

Horváth Boglárka: az elmúlt évben a Bayer  
a gyümölcsvédelem gombaölő szegmensében 
piacvezető lett

Gyümölcstermesztésünk helyzetét  
Hunyadi István  
ismertette 
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elmarad a versenyképesség . A ver-
senyképes árualapok megteremté-
séhez a jelenleginél nagyobb piaci 
transzparenciára, a piac letisztulá-
sára, egyöntetű, nagy mennyiségű 
homogén árura és sokkal fejlettebb 
posztharveszt technológiára vol-
na szükség . A heterogén színvonal 
mellett nem alakulhat ki a termelők 
közötti érdekazonosság, enélkül pe-
dig nincs termelői összefogás sem . 
Így állandósul az értékesítés és a pi-
acra jutás szervezetlensége .  

A hatékonyság növelésének alap-
vető feltételei az elegendő tőke, a 
magas szintű szaktudás, a munka-
erő és a megfelelő időjárás . A jövő 
fejlesztésének lehetséges fokozatait 
a következőkben nevezte meg: ex-
tenzív, öntözetlen ültetvény; exten-
zív, de öntözött; intenzív, öntözött; 
intenzív, öntözött, jéghálós; inten-
zív, öntözött, jéghálós és fagyvédett 
ültetvény . Ezek létesítési költségei 
igen eltérőek, az előbbi sorrendben 
2 MFt/ha-tól 14 MFt/ha-ig terjednek . 

Tudunk-e mindent a rézről?

Hogy sokat, eleget vagy keveset 
tudunk-e a rézről, a növényvédelem 
egyik legrégebben használt ható-
anyagáról, azt mindenki eldönthet-
te magában Dr. Szabó Árpádnak, 
a SZIE Kertészettudományi Kara 
egyetemi docensének előadása után, 
amit a BVN Növényvédő Kft. szakér-
tőjeként tartott meg . Emlékeztetett 
rá, hogy a réz mint az élőlények szá-
mára nélkülözhetetlen kémiai elem, 
az emberi szervezetben is megtalál-
ható, legnagyobb koncentrációban 
a májban, de az agyban és a szívben 
is . Az ivóvízben megengedett ha-
tárértéke 2,0 mg/liter, e fölött már 
káros hatásai vannak . A növényvé-
dőszer-hatóanyagok EU általi egyre 
szigorúbb felülvizsgálata alól a réz 
sem mentesült: a 2019 . évi vizsgálat 
– politikai döntéssel – egyelőre csak 
7 évre (2026-ig) engedélyezte fel-
használását, s ezalatt hektáronként 
összesen 28 kg fémréz juttatható ki, 
azaz éves átlagban 4 kg . Szennyvíz-
zel, szennyvíziszappal és szenny-
víziszap-komposzttal mezőgazda-
sági területre ennél több, évente 10 
kg/ha kerülhet ki . A magyar szabá-
lyozás szerint a rézszennyezettség 
megengedett határértéke a talajban 

(mint ún . földtani közegben) 75 
mg/kg, és a felszín alatti vízben 200 
µg/liter .

A növényekre kijuttatott réz nem 
bomlik le, hanem ionos formában 
távozik, lemosódik a felületükről, 
végső soron a talajban jelenik meg, 
ahol főként annak felső 10-20 cm-es 
rétegében a szerves alkotórészek-
hez kötődik . Hazánkban a mező-
gazdaságilag nem művelt talajok 
természetes réztartalma 1-5 mg/kg . 
Szőlőültetvények esetében, ahol a 
réztartalmú gombaölő szerek hasz-
nálata hosszabb időn keresztül ál-
talános (vagy gyakori), ennél maga-
sabb értékek mérhetők, de rendsze-
rint a megengedett határérték (75 
mg/kg) alattiak . Talajtani összefüg-
géseket elemezve elhangzott, hogy 
minél savanyúbb kémhatású a talaj, 
annál több réz válik oldhatóvá . Nyu-
gat-Európában (pl . Franciaország), 
ahol a klíma miatt meghatározó a 
peronoszpóra elleni védelem, így 
jóval több a rézfelhasználás, a tala-
jok rézszennyezettsége az 1500 mg/
kg-ot is elérheti . Arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy a növényvédelemmel 
kijuttatott és a talajba kerülő réz egy 
része a szél- és vízerózió által más 
területekre is elkerül, és ott okozhat 
szennyeződéseket .

A réz hatóanyag a növényen ál-
talában ionos formában fejti ki ha-
tását, s mivel nem felszívódó, ezért 
megelőző jelleggel, a kórokozó 
gomba fertőzése előtt kell kijuttat-
ni . A réz-szulfát vízoldhatósága jó, 
de a réz-hidroxid, gyengén, a réz-
oxid pedig egyáltalán nem oldódik 
a vízben . Kérdés, ha nem keletkezik 

szabad rézion, akkor mi felel a hatá-
sért? Német kutatók megállapítot-
ták, hogy a gomba által kiválasztott, 
a növényi kültakaró megbontását 
és a növénybe való bejutást szolgá-
ló exudátumok rézionokat és más 
toxikus vegyületeket szabadítanak 
fel a rézkristályokból, azaz maga a 
gomba segít előidézni a gombaö-
lő hatást . A növényvédelmi kezelés 
célja az, hogy megfelelő anyaggal 
ragassza oda a rézkristályt a levél 
felületére, hogy az minél tovább 
ott maradjon, a kívánt jó gombaölő 
hatás érdekében . Ezt a célt valósítja 
meg a BVN Kft . szabadalma, az ola-
jos filmképző technológia a linolsa-
vas napraforgóolaj hozzáadásával, 
pl . a Vegesol R gombaölő szerben, 
ugyanis a kipermetezés után a víz 
elpárolgását követően a kialakuló 
térhálós szerkezet révén a rézkris-
tályok tovább a felületen maradnak .

Tudatos növénytáplálás

A növénytáplálás kérdéseiről Pecz
nyik Béla, a Malagrow Kft. szakta-
nácsadója tartott ismertetést . A több 
mint két évtizede tevékenykedő 
hazai cég elsősorban a tápanyagel-
látás terén szolgálja a termesztőket, 
egyre bővülő kínálatukban NPK és 
mikroelem lombtrágyák, komplex 
öntöző műtrágyák mellett kiemelt 
szerep jut a biostimulátoroknak, 
algakészítményeknek, és számos 
más olyan terméknek, amelyek az 
életfolyamatokra gyakorolt kedvező 
hatásukkal segítik a növényeket pl . 
a stresszhatások kivédésében, kom-
penzálásában . Az olasz Valagro cé-

Tudunk-e mindent a rézről? – 
 a válasz Szabó Árpád  
előadásában 

A tudatos növénytáplálás kérdéseiről Pecznyik 
Béla, a Malagrow Kft. szaktanácsadója tartott 
ismertetést
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get hazánkban húsz éve képviselő 
kft . 2019-től az anyavállalatnak kizá-
rólagos képviselője és forgalmazója 
lett Szlovákiában és Romániában 
is . Mint mondta, ez nemcsak több 
munkát jelent, hanem sok tanul-
ságot is nyújt számukra az említett 
országokban, különösen Szlovákiá-
ban szerzett tapasztalatok révén . A 
hazai termesztőknek nyújtott szak-
mai támogatást azáltal is fokozni kí-
vánják, hogy gyümölcs- és zöldség-
termesztőknél üzemi körülmények 
között végzett kísérletek eredmé-
nyeit minél szélesebb kör számára 
bemutatják az ún . Tanulmány-farm 
hálózat által . 

Hivatkozott a Valagro anyacég 
intenzív és precíz termékfejlesztő 
munkájára, amit kiterjedt nemzet-
közi kutatási hálózatban folytatnak, 
s ennek nyomán igen sok olyan ha-
tóanyaggal rendelkeznek, amelyek 
valamilyen módon hatással vannak 
a növényekre . Ezek közül a legújabb 
tudományos módszerekkel (geno-
mika, fenomika, metabolomika) 
választják ki a gyakorlatban legmeg-
felelőbbeket . 

Kitért arra, hogy a tápanyagok 
felvételét befolyásolja a talajok kém-
hatása, a legtöbb elem felvételének 
a 6,5-7,0 közötti tartomány kedvez . 

Példaként említette, hogy a kiskun-
sági almatermesztőknek kedvezőt-
len az erősen lúgos kémhatású ho-
moktalaj, szemben a szabolcsiak sa-
vanyúbb jellegű talajadottságaival . 

Előadásában a továbbiakban né-
hány, a Malagrow által forgalmazott 
s a gyümölcstermesztésben hasz-
nálható terméket ismertetett . Így 
bemutatta a célzottan a gyökérnö-
vekedést befolyásoló géncsopor-
tokat aktivizáló Radifarm készít-
ményt, amelynek hatására az olt-
ványokon nagyobb gyökértömeg 
fejlődik, s ennek nyomán javul a 
növények víz- és tápanyag-ellátott-
sága . A talaj untság megszüntetésé-
re alkalmas és egyben tápanyagot 
is szolgáltat a Myco’Sol PTC komp-
lex mikrobiológiai készítmény, 
amelynek összetételében a Tricho-
derma, a Pseudomonas és a Conio-
thyrium nemzetség tagjai egyaránt 
megtalálhatók . Komplex szulfá-
tos műtrágya az M-Grow 11-12-17, 
amely valamennyi kultúra számára 
optimális megoldás lehet . Össze-
tételénél fogva hatékonyan stimu-
lálja a sejtosztódást a Benefit PZ, 
ami így jobb minőséget és darabos 
termést eredményez . Barnaalga ki-
vonatot tartalmaz, látványos vege-
tatív növekedést és fotoszintézist 

indukál és végeredményben jobb 
osztályozottságú termést ad a McC-
ream . Bemutatta a Valagro Vitasève 
nevű új termékét, amely a növény 
szöveteiben fokozza a kambium 
működését, ezáltal elősegíti az új 
fás részek kialakulását, és segíti a 
nedvkeringést, végeredményként 
megakadályozza a tőkék idő előtti 
öregedését . 

Az előre ható védelem

A Bayer új gombaölő szerét, az 
alma és körte számos gombás be-
tegsége ellen alkalmazható Luna 
Care-t Lovász Csaba marketing me-
nedzser mutatta be . Bevezetésként 
előbb visszatekintett a termesztést 
és a növényvédelmet befolyásoló 
időjárás alakulására . Az utóbbi 120 
év évi átlaghőmérsékleteit szemlél-
tető ábra szerint a tíz legmelegebb 
év közül nyolc a 2000 utáni idő-
szakra esik, tehát a melegedés té-
nye egyértelmű . A csapadék meny-
nyisége követi a megszokottat: sok 
év átlagában 600 mm körül alakul, 
s bár az eloszlása nagyon hektikus, 
mert többhetes szárazság és hir-
telen nagy esők jellemzik az éven 
belüli eloszlást, a kórokozók fejlő-
déséhez és fertőzéséhez szükséges 
mennyiség minden évben adott . A 
varasodás kórokozójának életmód-
ját ismertetve kiemelte, hogy az átte-
lelő ivaros termőtestek nagyszámú 
aszkospórát termelnek, a fertőzés-
hez szükség van nedvességre, de a 
hideg nem befolyásolja a gomba át-
telelését . Mint mondta, a varasodás 
kórokozója „visszahat”, akkor is, ha 

Lovász Csaba: egy ismert és egy új hatóanyag 
optimális szinergizmusa adja a Luna Care  
jó hatását

Idén is teltházas volt a Bayer rendezvény az akasztói Halascsárdában
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minél többet tudunk az életmódjá-
ról és minél többet védekezünk el-
lene . Több, gyors fertőzési hullámot 
indít, a különféle hatásmódú fungi-
cidek ellen is képes rezisztenciát ki-
fejleszteni, s újabban előtérbe került 
egy új tüneti forma, az ún . mozaik 
varasodás . 

Az új fungicid, a Luna Care ható-
anyagai az SDHI csoportba tartozó 
fluopiram és a hazánkban már a 
nyolcvanas évek óta ismert foszetil, 
amelyek egymást segítő szinergiz-
musa eredményezi a termék jó ha-
tását . A fluopiram gyorsan felszívó-
dik az új növekménybe, a sajátos, 
egyedi molekulaszerkezet révén 
csak közepes szintű rezisztenciave-
szélyt jelent, és a kórokozók széles 
spektruma ellen hatásos . A növényi 
immunreakciókat stimuláló foszetil 
nagyon gyors és a növényben gyö-
kér és csúcsi irányú áramlással jel-
lemezhető, és egy nagyságrenddel 
megemeli az immunreakcióért fele-
lős anyagok, az elicitorok mennyisé-
gét . Rezisztenciaveszélye alacsony 
fokú . 

A Luna Care almában varasodás, 

lisztharmat és nektriás ágelhalás, 
míg körte esetében varasodás, 
sztemfiliumos gyümölcsfoltosság, 
tűzelhalás és baktériumos rügyel-
halás ellen hatékony . Felhasználása 
– a kórokozó aszkospóra szóródá-
sának, majd a konídiumos fertő-
zésnek a dinamikájához igazodóan 
– almában először virágzás után két 
héttel javasolt két alkalommal, majd 
egy más hatásmódú szerrel végzett 
kezelés után választható ismét, egy 
alkalommal . Körtében való kijutta-
tása hasonló, de már közvetlenül a 
virágzás után megkezdhető . Külföl-
di vizsgálatok szerint – az indol-ecet-
sav és a gibberellin fokozott képző-
dése révén – a Luna Care kezelés 
javítja a virágrügyek minőségét, a 
kötődő gyümölcsben növeli a sejtek 
méretét, ill . a pollen csíraképessé-
gét . További előnyeként említette, 
hogy a virágzás utáni időszakban 
egy Luna Care permetezés két kon-
takt kezelést vált ki, s a következő 
évi szezonra jelentősen csökkenti a 
fertőzőanyagot .

Előadásához szorosan kapcso-
lódott Fogl Tamás fejlesztőmérnök 

prezentációja, aki számos kísérleti 
eredménnyel támasztotta alá az új 
készítmény kiváló hatását . Felhívta a 
figyelmet a felhasználás néhány fon-
tos körülményére is . Almában a vi-
rágzás idején nem használható, csak 
utána (legkorábban a BBCH 71 stá-
diumtól), de a Golden fajtakörben 
egyáltalán nem, mert alacsony hő-
mérsékleten, elhúzódó párás, ned-
ves időben fitotoxikus lehet . Körte 
esetében fajtára vagy fenológiára 
vonatkozó korlátozás nincs . A re-
zisztenciakezelési stratégia előírásai 
szerint egymást követően kettőnél 
több kijuttatás nem engedélyezett, 
de egy tenyészidőben max . három 
alkalommal használható . 

A továbbiakban Hegyi Tamás fej-
lesztőmérnök, majd Elek Rita terü-
leti képviselő a 2019-ben engedé-
lyezett, flupiradifuron hatóanyagú 
rovarölő szer alma- és körtevédelmi 
technológiákba illesztéséről, ill . a 
levéltetvek, vértetű és körte-levél-
bolha elleni hatásáról szerzett hazai 
tapasztalatokról számolt be .    

 ✍ Dr . Princzinger Gábor
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Évekkel ezelőtt hallottunk egy ta-
nulságos történetet arról, hogy mi-
ként sikerült megóvni és minőségi 
almát termelnie egy gazdának, az 
esős, gombafertőzéseket támogató 
időjárás ellenére . Kíváncsian kap-
tuk fel a fejünket arra a kérdésre, 
hogy mi volt a módszer, ami olyan 
jól működött? „Hétvégén a főutcán, 
hét közben a kertek alatt mentem 
permetezni” mondta szerényen a 
gazda . 

Mit jelentett ez? A gazda érezte, 
hogy a permetezési fordulónak rö-
videbbnek kell lennie, mint egy hét, 
mert a rendelkezésére álló gom-
baölő szer nem jelent védelmet hét 
napon keresztül a párás, esős időjá-
rásban . Ha azonban sűrűbben ment 
volna a főutcán mint a hét nap, ak-
kor az épelméjűségét kérdőjelezték 
volna meg – ezért minden második 
alkalommal a kevésbé feltűnő utat 
választotta . Szüret idején aztán már 
nyugodtan el merte mondani a si-
ker titkát . Igen, vannak olyan nehéz 
körülmények, amikor a szokásostól 
kénytelenek vagyunk eltérni . Az 
ilyen és hasonlóan nehéz helyze-
tekre ad megoldást 2020-tól új ké-
szítményünk a Luna Care . A Luna 
termékcsalád legújabb tagja két 
felszívódó hatóanyagot tartalmaz: a 
foszetilt és a fluopyramot . Ez utóbbi 
a Luna család állandó tagja, még fia-
tal innováció, társa a foszetil viszont 
egy régi, jól bevált, de annál bizto-
sabb gombaölőszer-hatóanyag . A 
Luna Care kiváló gombaölő hatása 
a két hatóanyag szinergizmusára 
épül . Különösen az almafa varaso-
dás ellen ad még markánsabb ered-
ményt, mint az önálló hatóanyagok, 
de ez a szinergia a készítmény be-
tegség spektrumát is kiszélesíti . A 
Luna Care három fő tulajdonsága 
jelentősen segíti az alma- és körte-
termesztők kényelmét . 
1 . Belgiumban, ahol az éves csa-

padékmennyiség két és félszer 
több, mint a Kárpát-medencé-
ben, nagyon fontos, hogy egy 
készítmény hatástartama minél 
hosszabb legyen . Számos kí-

sérletben bizonyították, hogy a 
Luna Care hatástartama erős 
fertőzési nyomás mellett is 10 
nap . Egy vegetációban három-
szor alkalmazható, ami 30 napot 
jelent, és ami a csak kontakt ké-
szítményekkel történő védeke-
zés esetén 6-szori permetezést 
válthat ki . 

2 . A két hatóanyag egymást erősí-
tő hatása látványosan védi az új 
hajtásnövekményt . Az esetleg 
már előzőleg fertőződött hajtá-
son a kezelés utáni növekmény 
tünetmentes lesz és az új levé-
lemeleteken nem jelenik meg a 
fertőzés . 

3 . A vegetáció végén jelentkező 
úgynevezett mozaik varasodás 
tüneteit, azaz az áttelelő alak 
kifejlődését is visszafogja, így 
csökkenti a következő év fertő-
ző képleteinek a mennyiségét . 
Tavasszal kevesebb aszkosóra 
indítja majd a primer fertőzést .

Előírt növényvédelmi 
technológia

Almában és körtében varasodás 
és lisztharmat ellen, illetve körté-
ben sztemfíliumos barnafoltosság 
ellen a kezeléseket előrejelzésre 
alapozva, megelőző jelleggel kell 
megkezdeni, majd a fertőzési ve-
szélyhelyzet függvényében 7-12 
naponta javasolt megismételni . 

A készítmény mellékhatással 
rendelkezik nektriás kéregrák, il-
letve a baktériumos betegségek 
közül tűzelhalás és pszeudomóná-
szos bimbó- és virágelhalás ellen . 
A tűzelhalás elleni kezeléseket 
előrejelzésre alapozva a virágzás 
kezdeti időszakában, illetve az 
intenzív hajtásnövekedés idősza-
kában szükséges 2-3 alkalommal 
elvégezni .

Almában a virágzás idején vég-
rehajtott kezelések nem megen-
gedettek, továbbá szintén nem 
javasolt a készítmény kijuttatása 
’Golden Delicious’, illetve ’Golden 
Delicious’ szülővel rendelkező faj-
tákban . A készítmény közvetlenül 
egymás utáni felhasználását egy-
szer javasoljuk, a második perme-
tezés után más hatásmechanizmu-
sú készítmény beiktatása ajánlott, 
majd még egyszer vissza lehet 
térni a Luna Care-hez . A kijuttatott 
dózist és a felhasznált permetlé 
mennyiséget igazítani kell a per-
metezett korona nagyságához .

az előreható védelem

Szakmázzunk a Bayerrel!
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„A meggy-fát, az Authorok ösz-
ve keverik a cseresnye-fával, azért 
a Németek is a meggyet savanyú 
cseresnyének híják: és az Herbariu-
sok is közönségesen . Az egyik féle: 
fekete és vörös . A második fekete 
spanyol megy” (Lippay J . 1667) .

A latin tudományos elnevezések 
természetesen ma már megkü-
lönböztetik a két fajt, de angolul 
még mindig a cseresznye: cherry, 
sweet-cherry, vagyis édes cseresz-
nye, a meggy: sour-cherry, vagyis 
savanyú cseresznye . 

A cseresznye és meggy faj közöt-
ti jelentős különbséget Rapaics R . 
(1940) az eltérő genetikai tulajdon-
sággal magyarázta, mivel a cseresz-
nye (Prunus avium) öröklési sze-
relvénye 16 kromoszóma, a megy-
gyé (Prunus cerasus) pedig 32 . 

Kr . e . az első évezred végén Euró-
pa keleti szélén, a Volga vidékén a 
finnugor népcsalád ősi szókincsé-
ből a fák nevei, fenyő, hárs, nyár, 
nyír, szil mellett csak egyetlen gyü-
mölcsfa neve, a meggy szó maradt 

fenn . Ez az egyetlen finnugor ősi-
ségű gyümölcsöt jelző szavunk, a 
meggy, arra az 1 méter magasságú 
törpe meggyfára (Prunus fructico-
sa) vonatkozik, ami Oroszország-
ban vadon fordul elő, gyümölcse 
legfeljebb egy cm átmérőjű . Az 
élelem gyűjtögetésére vonatkozó 
szavak között, a méz és bogyó szó 
mellett a meggy is előfordult . A mai 
napig a meggyfára és a fa termésé-
re is azonos szót használunk .  

A cseresznye szót Plinius, Gaius 
Secundus (Kr .u . 23-79) a Historia 
Naturalis, növényekről szóló kö-
tete szerint Lucullus honosította 
meg Rómában . A piros, gömbölyű 
gyümölcs, Törökország Pontus 
hegységéből származik, és 120 év 
alatt a tengeren is átkelve jutott el 
Britanniáig . Az eltérő fajtákat íz sze-
rint különbözteti meg, lehet édes, 
mézédes vagy fanyar, kesernyés 
vagy savanyú (Plinius, G . S .) Tehát 
az édes és a savanyú fajra egyaránt 
a cseresznye szót használták . 

A Rózsavirágúak (Rosales) rend-

jébe, a Rózsafélék (Rosaceae) csa-
ládjába, a szilvafélék (Prunoideae) 
alcsaládjába közel 60 Prunus faj tar-
tozik, ezért a közelebbi rokonságot 
mutató fajokat a Cerasus genusba 
sorolták . A genetikai kutatások sze-
rint a Cerasus fajcsoportban az ere-
deti termőhelyen spontán hibridi-
záció ritkán fordul elő . Ennek oka 
a fajonként eltérő kromoszóma-
szám . Az alap kromoszómaszám 8, 
a Cerasus nemzetségben változó 
kromoszómaszámú fajok is előfor-
dulnak, de mindig a 8-as kromoszó-
maszám többszöröse . Lehet 16, 24 
és 32, ez a fajok nagyfokú mester-
séges hibridizációját teszi lehetővé 
(Hrotkó K . 2003) . 

Magyarország elsődleges gén-
centruma a csepleszmeggyeknek 
(Cerasus fruticosa), és egyben má-
sodlagos géncentruma a termesz-
tett meggyeknek is (Cerasus vul-
garis). A vad és a termesztett fajok 
természetes kereszteződése, majd 
a kedvező tulajdonságú egyedek 
kiválogatása, később tudatos sze-
lekciója után nagyszámú változat 
alakult ki . Ezek értékes tulajdonsá-
gukat a spontán, vagy tudatos mag-
vetéssel már nem tartották meg . A 
keresztezéses nemesítés iránya a 
termesztők igényei szerint válto-
zott: bő termés, piacosság, szín, mé-
ret, cukortartalom, festőlé, vagy ép-
pen nem festőlé, íz, zamat és csak 
nagyon soká lett szempont a beteg-
ségekkel szembeni rezisztencia . A 
kiváló minőségű, de betegségekre 
fogékony fajták termesztésbe ke-
rülésével gyakoribbá vált a vegy-
szeres védekezés, és ez szennyezte 
a környezetet (Pór J . és Faluba Z ., 
1982) .

A Magyarországon ősidők óta 
honos meggy együtt élt a kóroko-
zóival . A természetes kiválasztódás, 
és a mesterséges szelekció során 
a meggyfajták közül megfigyelhet-
tünk betegségekkel szembeni el-
lenálló képességet mutató fajtákat . 
Az 1950-es évek elején megindult 
nemesítési munka első eredmé-

Meggy, az őshonos magyar gyümölcs

1. kép Amerikában nemzeti eledel a cherry pie (Fotó: Véghelyi K.)
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nyei előtt, az értékesíthető megy-
gytermést két fajta, a Cigánymegy-
gy és a Pándy meggy biztosította . 
Hazánkban a múltban a meggyet 
elsősorban friss fogyasztásra vá-
sárolták, de a háztartásokban ké-
szült belőle szörp, befőtt, lekvár és 
dzsem, amit sütemények, elsősor-
ban a rétes töltéséhez használtak . 
A régi szakácskönyvek általában 
csak a cseresznyefelhasználást is-
mertették, legfeljebb hozzátették, 
hogy meggy felhasználása esetén 
növelni kell a cukor hozzáadását . 
Ma már úgy találjuk az interneten, 
hogy: „cseresznye és meggy – az 
egészséges testvérpár” . A tápanyag-
táblázatokban is hasonló értékeket 
találunk a két faj esetében, csak a 
meggynél a retinolszármazék-érték 
(A-vitamin) kiugróan magas, tehát 
a meggy nyersen történő fogyasz-
tása a hajra, a bőrre, a szemre és a 
látásra rendkívül jó hatású . 

A keresztezéses nemesítési mun-
kát Maliga Pál (1913-1987) a Kerté-
szeti Főiskolán kezdte meg, majd a 
Kertészeti Kutató Intézetben foly-
tatta . Kezdetben a meggy virágbio-
lógiáját vizsgálta . Majd jó érzékkel 
megválasztott szülőpárok hibridi-
zációjával a világon egyedülállóan 
gazdag fajtaválasztékot teremtett 
(Maliga 1970) . A magyar meggyter-
mesztés a világ élvonalába került 
(Hrotkó 2003) . 

Eredményeinkre hamarosan felfi-
gyeltek a tengerentúlon is . Ame-
rikában nem őshonos a meggy, 
de a kivándorlók magukkal vittek 
meggymagokat és elkezdték a ter-
mesztését . Az amerikai meggyter-
mesztésre vonatkozó első írásos 
hivatkozás csak 1832-ből való . Az 
1980-as években Amy Iezzoni pro-
fesszor, az USA meggynemesítője 
bejárta a kelet- és közép-európai 
országokat, Bulgáriától Magyar-
országig, meggymagot és -pollent 
gyűjtött, majd Amerikában Mi-
chigani Állami Egyetemen (MSU) 
elkezdte a nemesítési munkát . Az 
USA meggytermesztésének 75%-a 
Michigan államban van . Ezt fontos-
sági sorrendben követi New York, 
Utah, Wisconsin és Pennsylvania . 
Az USA-ban a meggytermesztés a 
francia eredetű Montmorency faj-
ta monokultúrája (Iezzoni 1993) . A 
fajta kisméretű, puha húsú, íze ke-

sernyés-savanykás, nyers fogyasz-
tása nem kedvelt . A rázógéppel 
leszüretelt teljes termésmennyiség 
még a tábla szélén vízzel telt tartá-
lyokba kerül, és azonnal a feldolgo-
zó üzembe szállítják . Nagyon szép, 
élénkpiros csillogó dzsemet gyár-
tanak, és az Amerikában nemzeti 

eledelnek számító híres amerikai 
pitét, a cherry pie-t készítik belőle 
üzemekben és háztartásokban (1. 
kép) . 

Amy Iezzoni javaslatára a Michiga-
ni Állami Egyetem és a Magyaror-
szági Gyümölcs- és Dísznövény-ter-
mesztési Kutató Intézet 1991-től 

2. kép Blumeriellás fertőzés meggylevélen (Fotó: Véghelyi K.)

3. kép Monilíniás virágfertőzés következménye: a bibe elhal, a fertőzés nyomán később elhal a virág, 
a fertőzés átterjed a vesszőre (Fotó: Véghelyi K.)
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kezdődően együttműködési szer-
ződést kötött a betegség-ellenálló 
meggyfajták nemesítése céljából .  

A levélbetegséget okozó Blume-

riella jaapii (2. kép), és a virág-, 
vesszőszáradást, gyümölcsrotha-
dást okozó Monilinia laxa mikro-
gomba mindkét szerződő félnél előfordult . De a Monilinia fructico-

la Európában még nem volt jelen, 
karantén listán szerepelt, ezért a re-
zisztenciavizsgálatokat a már virág-
zó és termést hozó kísérleti fákon, 
csak Amerikában tudtam elvégez-
ni . 1992-ben és 1993-ban az MSU 
laboratóriumában, üvegházában 
és Kísérleti Telepén mesterségesen 
fertőztem a begyűjtött virágokat, a 
magoncokat, és az éredő, később 
az érett meggytermést (3., 4., 5. 
kép) . Az Európában honos M. laxa 
csak sérülésen keresztül fertőzi a 
termést, de a veszélyesebb ameri-
kai M. fructicola az ép epidermi-
szen keresztül is behatol . A másik 
különbség a két faj között, hogy 
a Monilinia laxa faj a virágokat a 
bibén keresztül is megbetegíti . Az 
egyesével, vagy csoportosan elhe-
lyezkedő rövid termőképleteken 
keresztül a gomba micéliuma beha-
tol az ágakba, és a virágok pusztu-
lását okozza . A fertőzés elsősorban 
párás, nedves időben következik 

4. kép Moniliás fertőzés vesszőben (Fotó: Véghelyi K.)

5. kép Meggy monilia fertőzöttség vizsgálat (Fotó: Véghelyi K.)

6. kép Felmegy a raccoon a fára… (Forrás: https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/
b9/RaccoonMotherEatingCherry.jpg/460px-Raccoon-
MotherEatingCherry.jpg)
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be . Ilyenkor mondta a magyar gazda, hogy megette 
a meggyet a köd . Ezért Amerikában az európai barna 
rothadás kórokozóját (M. laxa), tartják veszélyesebb-
nek . De biztonság kedvéért a virágok mesterséges fer-
tőzését a M. fructicola gomba spóraszuszpenziójával 
is elvégeztük .

A mesterséges fertőzéseknél párás mikroklímát biz-
tosítottunk a laboratóriumban .

A meggy érése előtt kimentünk a már jól ismert ül-
tetvénybe és meglepődve láttam, hogy a kísérleti ül-
tetvényt körbevették fél méter magasságú dróthálóval . 
Ezt a hálót könnyű volt átlépni, a nyulak is átugorhat-
ták, ezért kérdeztem Amy-t mi célt szolgál . Elmagya-
rázta, hogy meg kell védeni a kísérleti termést a mo-
sómedvéktől, a raccoontól (Procyon lotor). Nagyon 
szemléletesen megmutatta, hogy felmegy a mosó-
medve a fára, megkapaszkodik és megrázza magát, és 
a meggy lepotyog a fa alatt várakozó családja számára 
(6. kép) . A dróthálóba gyenge áramot vezettek, ami 
csak megijeszti a betolakodót, de nem árt neki . Hiszen 
mindenki nagyon kedveli a házak között, kertekben 
is szabadon kószáló kedves, de elég veszélyes állato-
kat . Lefordítottam számára a kedvelt szüretelő nótán-
kat egy kis módosítással: „Felmegy a raccoon a fára, 
a meggyfa tetejére, lerázza a meggyet…” Lehet, hogy a 
dalocska Amerikában is népszerű lett, és lehet, hogy 
a rázógépek kitalálását, megalkotását is a mosómedve 
ihlette!

A professzor asszony meglepődött, hogy a gyümöl-
csösben járva kóstolgattam a meggyfajtákat . Azután ő 
is kipróbálta és szívesen fogyasztotta a jó ízű, savany-
kás, de üdítő Maliga meggyfajtákat . A mi híres megy-
gyes rétesünket, és a meggyből készült gyümölcslevest 
is megszerette . 

Michigan-ben elképesztő reklámot csinálnak már 
a meggyvirágzás idején . Képeslapokon, plakátokon, 
szórólapokon mutatják be a virágzó meggyültetvé-
nyek, fasorok látványát (7. kép) . Hirdetik, hogy min-
den év júliusában, a cseresznye-, meggyérés idején, 
nemzeti cherry fesztivált rendeznek, a Michigan-tó 
partján . Képeslapokon hirdetik, hogy Michigan a cher-
ry country (cseresznye-meggy ország), és itt van az 
egész világ cseresznye-meggy fővárosa, a cherry capi-
tal . Tódulnak is az emberek a vidám mulatságba, ahol 
„szedd magad” szüretre is lehetőség nyílik .

Vajon mi miért nem tudunk így örülni, fesztivált ren-
dezni, miért nem ünnepeljük meg az őshonos, nagyon 
kedvelt gyümölcsünket, a meggyet, ami igazán hunga-
rikumnak számít?!

 ✍ Dr . Véghelyi Klára 
c . egyetemi docens
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7. kép Amerikában képeslapokon is reklámozzák a meggyültetvényeket
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2019 júniusában érkezett meg az 
FMC-Agro új hatóanyagú terméke, a 
Benevia® rovarölő szer, mely az első 
éves hazai tapasztalatok alapján 
nagyon ígéretes és kikerülhetetlen 
tagja lesz a kertészeti rovarkártevők 
elleni védekezéseknek .

A Cyazypyr® hatóanyag a diamid 
csoport (IRAC: 28) második tag-
ja és az első a csoportból, mely a 
rágó- (lepke- és bogárlárvák) és szí-
vókártevők (tripszek, levél- és moly-
tetvek) ellen egyaránt hatásos . Az új 
hatóanyag révén a Benevia® egy új 
hatásmechanizmust képvisel az en-
gedélyezett kultúrnövények többsé-
gében, használatával a rezisztenciát 
meg tudjuk előzni, vagy ha már ki-
alakult, meg is tudjuk törni azt .

A kertészeti termesztés során 
előforduló leggyakoribb kártevők 
széles skálája ellen védelmet nyújt . 
Hatását kontakt, illetve felszívódó 
módon is kifejti, erősen transzlami-
náris, a növényben jól szállítódik . A 
kultúrnövénybe felszívódva sokáig 
megőrzi biológiai aktivitását, így 
hosszú hatástartamot biztosít . Ha-
tását az izom-összehúzódás gátlása 
révén éri el . A célkártevők táplál-
kozását a kezelés után pár perccel 
leállítja, ezáltal nemcsak a növényi 
szövetek károsodása, hanem a szí-
vókártevők által terjesztett vírusok 
átvitele is ellehetetlenül . Kártevőfaj-
tól és azok fejlettségi állapotától füg-
gően a teljes pusztuláshoz 24-48 óra 
szükséges . Ökotoxikológiai profilja 
kedvező, a nem célkártevőket és 
a hasznos élő szervezeteket kímé-
li, ezért az integrált céltermesztési 
programokba (IPM) tökéletesen be-
illeszthető .

Burgonyában a burgonya
bogár elleni védekezésben egyre 
kevesebb az engedélyezett és ha-
tékony készítmény, sok hatóanyag 
ellen már kialakult a rezisztencia . A 
Benevia® valódi „vérfrissítés” lehet 
a burgonyabogár elleni védekezés-
ben . Hatását a tojás, a lárva és az 

imágók ellen is kifejti. Hatástarta-
ma kiemelkedő, hazai eredmények 
alapján akár 19 nap . A burgonya első 
virágzása előtt, a tömeges lárvakelés 
idején célszerű a készítményt kijut-
tatni . Engedélyezett dózisa 0,125 l/
ha, mellyel igen kedvező hektárkölt-
ség mellett tarthatjuk távol a burgo-
nyabogarakat . Élelmezés-egészség-
ügyi ideje rövid, 14 nap .

Vöröshagymában, fokhagymá-
ban és mogyoróhagymában is 
egyedülálló tulajdonságokkal ren-
delkezik . A jelenleg engedélyezett 
készítmények közül a Benevia® az 

egyetlen, amely véd a hagymafélék 
két legjelentősebb rovarkártevője 
(dohánytripsz, hagymalégy) el-
len, ráadásul felszívódó hatásával 
magas hatékonyságot és hosszú tar-
tamhatást biztosít . A tenyészidőszak 
folyamán, a hagymafélék 3-5 leveles 
állapotában, rajzásmegfigyelésre 
alapozottan, a dohánytripsz lárvák, 
illetve a hagymalégy imágók első 
megjelenése idején célszerű kijut-
tatni a készítményt . A hagymafélék 
levelét viaszréteg borítja, emiatt a 
megfelelő hatékonyság érdekében 
a Benevia® rovarölő szerrel történő 
kezelés során növényi olaj hozzá-
adása szükséges. Dózisa 0,75 l/ha, 
élelmezés-egészségügyi várakozási 
ideje 14 nap . 

A gyökérzöldségek (sárgarépa, 
gyökérpetrezselyem, gumós zeller, 
pasztinák, retek, karórépa) termesz-
tése során a sárgarépalégy és az 
egyéb lepkefajok legkisebb károsí-
tása is eladhatatlanná, piacképtelen-
né teheti termésünket, mely nagy 
anyagi kockázatot rejt magában . A 
jó minőségű, károsítóktól mentes, 
piacosabb termés érdekében a sár-
garépalégy rajzása és tojásrakása 
kezdetén érdemes alkalmazni a 
Benevia® rovarölő készítményt . A 
készítmény hosszú tartamhatása 
különösen előnyös még elhúzódó 
rajzás esetén is . Dózisa: 0,6-0,75 l/ha, 
élelmezés-egészségügyi várakozási 
ideje csupán 14 nap, mely egy rövid 
tenyészidejű kultúrnövény esetén 

Az első évben kitűnőre vizsgázott  
a kertészeknél az FMC-Agro  
új rovarölő készítménye: a Benevia®

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA
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(pl . hónapos retek) további előnyö-
ket rejt magában . 

A káposztaféléket (fejes káposz-
ta, karfiol, brokkoli, bimbóskel) 
termesztő gazdálkodókat egyre na-
gyobb mértékben sújtották a soro-

zatos hatóanyag-kivonások, aminek 
következtében nem maradt elegen-
dő és hatékony készítmény a rovar-
kártevők ellen . Erre nyújt megoldást 
a Benevia®, mely véd a káposztafélé-
ket legnagyobb mértékben károsító 
kártevők ellen, mint pl . tavaszi ká
posztalégy, közönséges lisztes
ke, fehér lepkék, bagolylepkék, 
káposztamoly . A Benevia® rovar-
ölő szert a tenyészidőszak, illetve 
a célkártevők felszaporodásának 
kezdeti időszakában, tojásrakás, 
lárvakelés kezdetén célszerű kijut-
tatni . Hatékonysága még az olyan 
nehezen irtható (és sok hatóanyag-
gal szemben már rezisztens) kárte-
vők ellen is kiemelkedő, mint a kö-
zönséges liszteske, melynek szinte 
minden fejlődési alakja (tojás, lárva, 
imágó) ellen hatékony . Növényi olaj 
hozzáadása a káposztaféléket borító 
viaszos levélfelület miatt szükséges . 
Dózisa: célkártevőktől függően 0,4-
0,75 l/ha, élelmezés-egészségügyi 

várakozási ideje mindössze 7 nap, 
így két betakarítás közé tökéletesen 
beilleszthető . 

A tenyészidőszak kezdetén törté-
nő alkalmazásával a rovarkártevők 
elpusztításán túlmenően ki tudjuk 
használni a Benevia® rovarölő szer-
ben található Cyarypyr® hatóanyag 
termésnövelő, vigornövelő hatását 
is, mely tovább emelheti nyereséges-
ségünket . Világszerte elvégzett ter-
mesztési kísérletek igazolták, hogy 
a Benevia® készítményre alapozott 
termesztéstechnológiák 74%-ában 
növekedett a hozam, egységesebb, 
piacosabb termést takaríthattak be .

www.fmcagro.hu
FMC-Agro Hungary Kft.

A növényvédő szereket biztonságosan és felelősség-
gel használja! Kérjük, mindig kövesse a készítmény cím-
kéjén leírtakat annak alkalmazásakor! Az ® jellel jelölt 
termékek az FMC Corporation vagy leányvállalatainak 
márkanevei.
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TALLÓZÁS...

A nemesített rizs tápanyagdúsabb, 
keményítőtartalma magasabb, mint a 
vad fajoké . A világnépesség több mint 
fele számára alapélelmiszerként szol-
gáló rizs örökítő anyagának felmérése 
során néhány olyan genetikai válto-
zást azonosítottak, amely hozzájárult 
ahhoz, hogy kialakuljon a ma ismert 
kultúrnövény . A legfrissebb kutatási 
eredmények arra világítanak rá, hogy 
ezek a változások olyan génszakaszo-
kon következtek be, amelyek nem fe-
hérjéket kódolnak . Ezek a nem kódo-
ló RNS-ek játszanak vélhetően nagy 
szerepet a növekedés és a fejlődés 
szabályozásában . A látványos, egysze-
rű tulajdonságot, mint az alacsonyan 
képződő kalászt egy, esetleg két gén 
határoz meg, ez jól követhető . Nehe-
zebb viszont meghatározni a term-
esztés hosszú története során létrejött 
fejlődésbeli apróbb, de alapvető fon-
tosságú eltéréseket .

A Kínai Akadémiai Növénytermesz-
tési Kutató Intézet és a Washington 
Egyetem együttműködésében létre-
jött kutatócsoport annak a szabályozó 
mechanizmusnak az elemzését tűzte 

célul, amely alapvető jelentőségű volt 
a rizs kultúrnövénnyé válásának folya-
matában .

A tulajdonságok sokszínűsége

Sok növény- és állatfaj esetében a 
kromoszómákat felépítő DNS nagy 
arányban tartalmaz olyan géneket, 
amelyeknek nincs szerepük a fehérjék 
kódolásában . Ez a mennyiség hatal-
mas, akár 98% is lehet . Annak ellenére, 
hogy ez a genetikai információ meg-
határozó része, nagyon kevés ismere-
tanyag áll róla rendelkezésünkre . So-
kan a genetikai anyagnak ezt a részét 
csak „sötét anyag”-ként említik, mások 
egyenesen genetikai hulladék kategó-
riába sorolják . A rizs kultúrnövénnyé 
válásának folyamatában viszont rend-
kívüli nagy szerepe lehetett . A legfris-
sebb kutatási eredmények szerint a 
rizsgenomban több mint 9000 évvel 
ezelőtt történt változások a 200 nuk-
leotidot meghaladó nagyságú RNS-ek 
családjába tartozó, úgynevezett hosz-
szú, nem kódoló RNS molekulákhoz 
köthetők (lncRNSs) . A rizsgenomban 

található információ 36%-a valószínű-
leg a nem kódoló régiókhoz kapcsol-
ható, de azt is meg kell említeni, hogy 
az agronómiai szempontból fontos 
tulajdonságok diverzitását biztosító 
gének 50%-a tartozik ide . A kutató-
csoport a világon elsőként tárta fel és 
elemezte a termesztett rizs és a vadfa-
jok lncRNSs régióit . Meggyőző ered-
mények támasztják alá, hogy az lncR-
NSs-ekre irányuló szelekciós folyamat 
hozzájárult a beltartalmi értékek válto-
zásához, a keményítőszintézisért, illet-
ve a magok pigmentációjáért felelős 
gének kifejeződésének módosulása 
révén . 

Ez a tanulmány arra hívja fel a figyel-
met, hogy akár a növény-, akár az állat-
fajok alkalmazkodását lehetővé tevő 
legnagyobb genetikai átalakulások a 
génszabályozás változásához köthe-
tők, nem pedig a fehérjék evolúció-
jához . A témáról bővebb információ 
a https://source.wustl.edu/2019/12/
grain-traits-traced-to-dark-matter-of-ri-
ce-genom-on.

Összeállította és fordította: 
Polgárné Balogh Eszter

Nem kódoló RNS-ek a rizs örökítő anyagában
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A piaci trendek és a fogyasztói 
igények változása folyamatosan új 
kihívások elé állítják a gyümölcs-
termesztőket . Ha piros fedőszínű 
almafajtákat termesztünk, az a kí-
vánalom, hogy a fedőszín minél 
szebb és intenzívebb legyen . Ennek 
érdekében egy új technológiai elem 
került sok helyen a technológiába, 
amit a szőlőtermesztők már régóta 
alkalmaznak, a lelevelezés . 

Az almák fedőszínének kialakulá-
sa sok tényezőtől függ . Alapvetően 
meghatározzák azt a fajta öröklött 
tulajdonságai, de a környezeti té-
nyezők nagy mértékben befolyásol-
ják, hogy végül milyen lesz az alma 
színe . Először is fontos tehát, hogy 
legyenek jól színeződő fajtáink . A 
nemesítők régóta dolgoznak azon, 
hogy mindegyik piros gyümölcsű 

alma fajtacsoportban egyre jobban 
színeződő fajtákat állítsanak elő . Így 
ezek választéka ma már elég bősé-
ges . A fajtában rejlő lehetőségeket 
azonban csak optimális termőhe-
lyen és gondos technológiával tud-
juk kamatoztatni . Ezért kísérleti ül-
tetvényekben több éves vizsgálatok-
kal kell meggyőződni arról, hogy 
az adott termesztési körzetben, az 
ottani klimatikus és talajadottságok 
közepette melyik fajták teljesíte-
nek a legjobban, a fa növekedése, 
a terméshozam, a növényegészség, 
a gyümölcsminőség és nem utol-
só sorban a fedőszín tekintetében . 
Ha kiválasztottuk és eltelepítettük 
a megfelelő fajtákat, a következő 
lépés a technológia gondos meg-
tervezése és szakszerű kivitelezése . 
Lehetőleg egy keskeny, összefüggő 

lombfalat kell a sorokban kialakíta-
ni, a metszést, a tápanyag- és vízel-
látást, a növényvédelmet és minden 
más munkát precízen el kell végez-
ni . A szüretkor aztán azt látjuk, hogy 
sok alma felületén a levelekkel fe-
dett rész nem színeződött jól . Erre 
is van megoldás . El kell távolítani az 
almákat beárnyékoló leveleket, kéz-
zel, vagy valamilyen géppel . De mi-
előtt ezt elkezdenénk, nézzük meg 
a probléma élettani hátterét . 

A színeződés élettani háttere

Az almák piros fedőszínét az anto-
cianidok okozzák . Ezeknek a vegyü-
leteknek a kialakulásához fontos, 
hogy közvetlen napfény érje a gyü-
mölcsöket . Az almatermesztők már 
régen megfigyelték, hogy a fák bel-
ső, árnyékos részén rosszabbul szí-
neződnek a gyümölcsök, mint a ko-
rona külső részén . Többek között ez 
is ösztönözte őket arra, hogy kisebb 
méretű fákat neveljenek, rendszeres 
metszéssel elkerüljék a korona elsű-
rűsödését, és nyári zöldmetszéssel is 
elősegítsék a fa minden részének jó 
fényellátottságát . A fény egyébként 
a növény minden életfolyamatához 
nagyon fontos . A levelek a fény se-
gítségével készítenek szervetlen 
anyagokból szerves táplálékot, töb-
bek között cukrokat a fejlődéshez 
és növekedéshez . Fény nélkül nem 
képződnek termőrügyek, nem lesz-
nek virágok és gyümölcsök sem . A 
gyümölcsfejlődés kezdeti szakaszá-
ban a kis gyümölcskezdemények is 
képesek fény segítségével szerves 
anyagokat készíteni . Az antociani-
dok kialakulásához a napból érke-
ző fénysugár ultraibolya, lila és kék 
színtartományát tudják a legjobban 
hasznosítani a növényi szervek . 
Ezért van az, hogy a magasabban 
fekvő termőhelyeken, ahol erősebb 

Le a levelekkel! De csak óvatosan!
Szentpéteri Tamás
Fruttamas Kft., Debrecen

Dr. Szalay László
SZIE Kertészettudományi Kar, Gyümölcstermő Növények Tanszék, Budapest

1. kép Pink Lady almaültetvény gépi levéleltávolítás után
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az UV sugárzás, színesebbek az al-
mák, mint az alföldeken . Az antocia-
nin szintézis fő enzime az L-fenilala-
nin ammónia-liáz (PAL) . Ennek mű-
ködését a környezeti tényezők nagy 
mértékben befolyásolják . Kedvező 
számára, ha a gyümölcsök érési idő-
szakában meleg, napfényes nappa-
lok és hűvös éjszakák vannak . Ha a 
klimatikus viszonyok nem ilyenek, 
akkor például éjszakai öntözéssel 
tudjuk biztosítani a jobb színező-
dést, azáltal, hogy lehűtjük a fákat . 
A piros színanyagok vegyületeinek 
fontos összetevői a cukrok, amiket 
a levelek készítenek . Ezért fontos, 
hogy elegendő levél, mégpedig 
ép, jól fotoszintetizáló levél legyen 
a fán . ’Jonagold’ és ’Red Delicious’ 
fajtákkal végzett kísérletek eredmé-
nye szerint egy alma teljes kifejlődé-
séhez 40-45 db levél kell .  Egy-egy 
alma tehát akkor fejlődik, növeke-
dik és színesedik jól, ha lehetőleg 
hozzá a legközelebb megfelelő szá-
mú levél van, és ezektől megfelelő 
mennyiségű tápanyagot kap . 

Az erős napfény, és a gyümölcsök 
túlzott felmelegedése károkat is 
okozhat . A klíma változása miatt a 
napperzselés, napégés egyre több 
helyen fordul elő . Olyan helyeken is, 
ahol ezt korábban nem tapasztalták . 
A nyár közepén, a legforróbb napo-
kon vannak a legnagyobb veszély-
nek kitéve a gyümölcsök . Ilyenkor 
éppen az árnyékolás, a lehűtés old-
hatja meg a problémát, és nagyon 
veszélyes, ha a fejlődő gyümölcsök 
az árnyékból hirtelen a fényre ke-
rülnek . A korszerű ültetvényekben a 
fák fölé kifeszített, jégeső ellen védő 
hálók jó szolgálatot tesznek a napé-
gés elkerülése szempontjából is . 

A lelevelezés technikai 
lehetőségei

Mindezek fényében azt mondhat-
juk, hogy a lelevelezés csak akkor 
fejti ki kedvező hatását, ha azt a ter-
mőhely, a művelési rendszer, a fajta 
és a gyümölcsfejlődés jellemzőinek 
figyelembevételével végezzük . Mi-
lyen technikai megoldások vannak 
erre? Leszedhetjük kézzel a gyümöl-
csöket árnyékoló leveleket . Ez a leg-
precízebb megoldás, de általában 
erre nincs elegendő munkaerő . Az 
elmúlt időszakban több fejlesztő 

gépi megoldásokat dolgozott ki a 
levelek eltávolítására, és ezeket már 
üzemi körülmények között is alkal-
mazzák . 

Németországban a Fruit Tec cég 
fejlesztése nyomán született a RED
pulse Duo pneumatikus levél el-
távolító . Szuperorsó és V-system 
művelési rendszerű almaültetvé-
nyekben tud dolgozni . A traktorra 
szerelt szerkezet sűrített levegő se-
gítségével a fák alsó zónájában tudja 
hatékonyan eltávolítani a leveleket . 
Ha szükséges, magasabbra emelve 
a levegő-kifúvó egységet, még egy 
menetben a koronák felső részén is 
el tudja végezni a műveletet . A szü-
ret előtt jól időzítve kedvező ered-
ményt lehet vele elérni . Az interne-
ten demonstrációs videókon meg-
tekinthető a munkavégzése (https://
fruit-tec.com/en/redpulse-duo-en) . 

Olaszországban is kifejlesztettek 
egy hasonló gépet . Az MGH cég a 
szőlőültetvények számára már rég-
óta gyárt lelevelező eszközöket . 
Ezek almára adaptált változata az 
Olmi 501 F márkajelű szerkezet, 
ami szintén erős levegőáram segít-
ségével távolítja el a gyümölcsöket 
árnyékoló leveleket . Természetesen 
ennek a működése is megtekint-
hető internetes videókon (https://
www.youtube.com/watch?v=6V-
H2aR8NVAw) . 

Az említett szerkezetek iránt az 
amerikai almatermesztők is érdek-
lődnek . 2019 őszén Washington 
Államban mindkét cég több alma-
ültetvényben tartott bemutatókat . 
A levéleltávolító gépeket több fajtán 

és művelési rendszerben is kipró-
bálták . Ezek eredményei alapján 
a gyártók arra számítanak, hogy a 
gazdák fognak belőlük vásárolni . 

Egyre több gyakorlati tapasztalat 
van a lelevelező gépek működésé-
ről . Olaszországban egy Pink Lady 
ültetvényben szerzett tapasztalatok-
ról első kézből számolhatunk be . 
A gépek érkezése előtt, 2016-2018 
években kézzel levelezték le a fákat . 
Ez hektáronként 150-200 munkaóra 
igényt jelentett . A legutóbbi két év-
ben ezt már gépek végzik . Egy gép 
1-2 fős személyzettel naponta akár 
több 10 ha ültetvény lelevelezésé-
vel is végez . A teljesítmény termé-
szetesen függ az ültetvénymérettől, 
a fajtától, a művelési rendszertől és 
a domborzati viszonyoktól is . A fő 
kétség a gépek működésével kap-
csolatban az volt, hogy a fák ter-
mőrügyképződését visszaveti, vagy 
a hajtáscsúcsok újbóli növekedését 
okozza, mint pl . egy jégeső utáni 
másodlagos növekedés . Szerencsé-
re egyik sem valósult meg, mert 
a beavatkozást szüret előtt 10-20 
nappal végeztük, nem korábban 
(1. kép) . Szüretkor jól színeződött, 
piacképes almákat szüreteltünk (2. 
kép) . A legtöbben a fáknak az alsó 
harmadát levelezik, hiszen itt van 
a legnagyobb szükség a színesítés-
re, illetve a legmodernebb orsó és 
bibaum rendszerekben is a termés 
40-50%-a koncentrálódik a korona-
magasság alsó 30%-os zónájában . 

Fotó: Szentpéteri Tamás
n

2. kép Szüretkor jól színeződött almákat szedhetünk a fákról
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Nem kell mindig … méreg!

Körte-levélbolha

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA

Manapság, ha egy növényvédő 
szerről, vagy hatóanyagról esik szó, 
a hallgatókban óhatatlanul felmerül 
az a kérdés, hogy ez most vajon mi-
féle hatóanyag, milyen készítmény, 
milyen hatóanyagcsoportba sorol-
ható, hogyan fejti ki a hatását, mi-
képp pusztítja el a károsítókat? Az 
esetek 99%-ában szinte mindenki 
valamilyen kémiai hatásra, valami-
lyen mérgezés útján bekövetkező 
károsítópusztulásra gondol . Való 
igaz, a hazánkban engedélyezett 
növényvédő szerek és hatóanya-
gok túlnyomó többsége biokémiai 
folyamat útján fejti ki hatását . A nö-
vényvédő szeres kezeléseknél vala-
milyen mérgező anyagot juttatunk 
ki a környezetünkbe . Ennek nyil-
vánvalóan vannak a környezetre és 
a felhasználóra nézve is kockázatai . 
Javarészben ezen okok miatt vonja 
ki sorra az EU illetékes hatósága a 
hatóanyagok és készítmények egy-
re nagyobb hányadát a forgalomból . 
Egyre nehezebb olyan növényvédő 
szereket használni, engedélyeztetni, 
forgalomba hozni, amelyek valami-
lyen módon mérgezhetik a környe-
zetben előforduló élőlényeket .

Ugyanakkor adott károsítókat 
nemcsak különböző biokémiai 
folyamatok révén, mérgezés útján 
lehet elpusztítani, hanem más mód-
szerek alkalmazásával is . Vannak 
olyan hatóanyagok, készítmények, 
amelyek nem mérgezés útján, ha-
nem az élethez szükséges fizikai fo-
lyamatok befolyásolásával, pl . kiszá-
rítással érik el a kívánt kártevőirtó 
hatást .

A kártevő rovarok kiszárítására 
alkalmazott fizikai módszerek hasz-
nálata nem újkeletű . A közegészség-
ügyi kártevőirtásban pl . már pár éve 
sikeresen alkalmaznak speciális szi-
likát kristály bevonatot nagyon ne-
hezen irtható károsítók, pl . ágyi po-
loska ellen . A szélsőségesen durva 
kristályos felület a kutikula felsérté-
se útján juttatja el a károsítókat a ha-

lálos folyadék-, illetve testnedv-vesz-
teség állapotába . Ugyanakkor ez a 
hatás sokkalta finomabb módon, az 
emberi bőrfelület irritációját elke-
rülve is elérhető .

A kaolin világszerte nagyon sok 
helyen előforduló, finom szemcsés 
állapotban nagyon higroszkópos 
agyagásvány . Különböző károsítók 
ellen már korábban is szerte a világ-
ban alkalmazták és alkalmazzák ma 
is „fekete technológiák” részeként . 
Hatása a benne rejlő agyagásvá-
nyok erősen higroszkópos, vízmeg-
kötő tulajdonságán alapul . Vékony 
kutikulával rendelkező kártevőkkel 
érintkezve képes azok testéből el-
vonni a nedvességet, ezáltal azok 
kiszáradás útján történő pusztulását 
okozva .

A kaolin agyagőrlemény alapú 
Surround WP készítmény 95% alu-
mínium-szilikát, azaz kaolintartalmú 
rovarriasztó készítmény . Hazánk-
ban 2016 óta engedélyezett a hasz-
nálata . Bár rovarriasztó szerként lett 
engedélyezve, rovarölő hatása igen 
jó . Az, hogy riasztószerként kapott 
engedélyt, az az Európai Unió te-
rületén a növényvédő szerek enge-
délyezésénél alkalmazott kölcsönös 
megfeleltetés rendszeréből adódik . 

Az eredetileg az USA területén 
elsőként engedélyt nyert terméket 
először Belgiumban engedélyeztet-
ték az Unió területén . Ott a lehet-
séges engedélymódozatok közül a 
riasztószer besorolást kapta meg, 
amely a kölcsönös megfeleltetés 
szabályai szerint csak újabb időigé-
nyes regisztrációs folyamat során 
módosítható . Bár riasztószer, ráadá-
sul hazánkban csak a körte-levélbol-
ha (leggyakoribb faj a füstösszárnyú 
körte-levélbolha – Cacopsylla pyri 
L .) ellen van még engedélyezve a 

használata, ez ne tévesszen meg 
senkit! A levélbolha lárvák nem fog-
nak a kezelt területről elmenekülni . 
Nem is nagyon tudnának, hiszen 
lárva korukban mozgékonyságuk 
meglehetősen korlátozott . A kaolin-
nal kezelt felülettel érintkezve kiszá-
radnak és elpusztulnak .

A készítmény speciálisan rend-
kívül finomra őrölt kaolintartalma 
kellően tiszta . Az agyagásványok-
ban helyenként gyakori szennye-
ződések, így a különböző nehézfé-
mek nem találhatóak meg benne . 
A Surround WP-ben a 95% kaolin 
mellett található 5% segédanyag biz-
tosítja azt, hogy a készítmény rend-
kívül jól tapad a különböző növényi 
felületekhez . A jó tapadás még a 
körte kifejlett, viaszos burkolatú le-
velein is fennáll, amely döntő jelen-
tőségő a jó hatékonyság elérésében . 
Külön adjuváns, tapadásfokozó al-
kalmazása nem szükséges .

A Surround WP fehér színe a ké-
sőbb betelepülő rovarok számára 
enyhén repellens hatású, ugyanak-
kor döntően a helyben élő károsí-
tók ellen hatásos . Ezen ok miatt a 
fő célpont, a körte-levélbolha elleni 
jó hatékonyság miatt a készítmény 
technológiai ajánlása 5, egymást kö-
vető kezelést feltételez, amelynek 
kezdetét a kártevő első egyedeinek 
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észleléséhez kell időzíteni . Egy ilyen 
kezeléssorozat gyakorlatilag lefedi 
a körte intenzív vegetatív növeke-
dési időszakát . Pont azt az idősza-
kot, amikor a körte-levélbolha ellen 
eredményesen lehet védekezni .

Bár a készítmény használata szer-
te a világban több más károsító el-
len is elterjedt, hazánkban csak a 
körte-levélbolha ellen rendelkezik 
engedéllyel . Ennek java részben az 
az oka, hogy a készítmény hazai 
bevezetése még folyamatban van, 
viszont az EU nagy és jelentős körte-
termesztő tagállamaiban (Benelux 
államok, Olaszország) használata 
sikeres és eredményes . Ami tőlünk 
nyugatra sikeres, az hazánkban is 
nagy valószínűséggel az . 

A Surround WP használata so-
rán fontos az intenzív növekedési 
időszakban a folyamatos és minél 
tökéletesebb fedettség . Ennek el-
érése döntően kijuttatástechnikai 
feladat . Helytelen használat, rossz 
kijuttatás esetén a hatékonyság szá-
mottevően csökkenhet .

A készítmény már bevezetése 
óta elterjedt az ökológiai termesz-
tésben érdekelt ültetvényekben . 
Igazság szerint ilyen körülmények 
között a körte-levélbolha ellen a bio-
gazdálkodóknak a Surround WP 
mellett nincs túlságosan sok haté-
kony fegyverük a károsító leküzdé-
sére . Bár hazánkban sem a konven-
cionális, sem a biotermesztés esetén 
nincsenek olyan nagy körteültetvé-
nyek, mint pl . Olaszországban, de a 
kisebb ültetvények tulajdonosai, nö-
vényvédelmi szakirányítói elégedet-
tek a termékkel és szívesen használ-
ják azt gyümölcsöseikben . A készít-
ménynek nincs fitotoxikus hatása, 
még az olyan hírhedten érzékeny 
fajtákon sem, mint a Hardenpont, 
Concorde vagy a Conference . Hasz-
nálata csökkenti a napégés okozta 
felületi elváltozásokat, amely egyes, 
arra hajlamos fajtáknál döntő mi-
nőség- és értékesítési árcsökkentő 
tényező lehet .

Nem „mérget tartalmazó” készít-
ményről lévén szó nem mehetünk 
el a méhekre gyakorolt hatás mellett . 
A készítmény méhekre mérsékelten 
kockázatos, így mindenképpen az 
engedélyokiratnak megfelelő méh-
kímélő technológia előírásai szerint 
használható fel . A legelső kezelé-

sek idején ugyan a körte még nem 
virágzik, de a gyümölcsösökben 
olyankor már elég sok gyomnövény 
(Taraxacum officinale, Capsel-
la bursa pastoris stb .) virágozhat, 
amely a területre vonzhatja a méhe-
ket . Érdemes figyelni arra is, hogy 
a mézelő méhek mellett sok szaba-
don, a talajban élő, szoliter életmó-
dú földiméh, karcsúméh is lehet a 
gyümölcsösben, amelyek napi akti-
vitási időszaka eltérhet a házi méhe-
kétől . Célszerű akkor végrehajtani a 
kezelést, amikor a gyümölcsösben 
levő virágos növényeken semmiféle 
méh nem észlelhető .

A Surround WP gyakorlatilag 
minden olyan rovar ellen hatékony, 
amelynek kutikulája vékony és éle-
tének egy részét szabadon, a készít-
mény által elérhető területen éli le . 
Nem véletlenül engedélyezett a szer 
használata a világ több pontján az 
almamoly (Cydia pomonella) ellen, 

de nem használják a sokkalta rej-
tőzködőbb életvitelű, a gyümölcs 
felszínén még véletlenül sem tartóz-
kodó körtemoly (Cydia pyrivora) 
ellen . A készítménnyel hazánkban 
és Európa-szerte is eredményes 
kísérletek folytak és folynak repce-
becő-gubacsszúnyog (Dasyneura 
brassicae), foltos szárnyú muslica 
(Drosophila suzukii), illetve ameri-
kai szőlőkabóca (Scaphoideus tita-
nus) ellen . Svájcban a foltosszárnyú 
muslica ellen üzemszerűen hasz-
nált és engedélyezett készítmény . 
Ugyancsak hatékony a készítmény 
a csonthéjasokon előforduló és ká-
rosító, a csonthéjasok európai sár-
gulása nevű fitoplazmás betegség 
vektoraként ismert szilva-levélbolha 
(Cacopsylla pruni) ellen is . 

Ha a körte-levélbolha gondot 
okoz gyümölcsösünkben, érdemes 
a különböző kémiai megoldások 
helyett a környezetre kémiai jellegű 
terhelést nem juttató, ugyanakkor 
kellően hatékony megoldásra, a 
Surround WP-re gondolni . 

A készítmény használatával kap-
csolatos bármilyen információ az 
info@vgagro.hu e-mail címen köny-
nyen elérhető .

Völgyi Gábor
VG AGRO Kft.

     

Mézharmatos hajtás

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA
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Oroszországba az Európai Unió 
országaiból 2014-től nem lehet gyü-
mölcsöt beszállítani . Ez a határozat 
egy csapásra átrendezte az európai 
piac helyzetét . A gyümölcsök kö-
zül az unió területén a legnagyobb 
mennyiségben almát termesztenek, 
így bár minden gyümölcsre hatá-
lyos az embargó, az alma forgalmá-
ra gyakorolta a legnagyobb hatást . 
Elemzésünkben ezért az almára 
fókuszálva szeretnénk bemutatni a 
megváltozott helyzetet . 

Az orosz almaimport változása
Oroszország régóta jelentős alma-

importőrnek számít . Az országban 
forgalomba hozott alma mennyisé-
gének 60-70%-a külföldről érkezik . 
Az embargót megelőzően a legfon-
tosabb beszállítójuk Lengyelország 
volt . Innen érkezett az importált 

mennyiség 35-50%-a . Lengyelország 
mellett Szerbiából, Fehéroroszor-
szágból és Kínából is jelentős meny-
nyiségben szállítottak almát Orosz-
országba .

2014. augusztus 1-jén lépett 
életbe a határozat, melynek értel-
mében az Európai Unió területén 
megtermelt gyümölcsöt nem lehet 
ezentúl Oroszországba beszállíta-
ni. Ennek következtében Lengyelor-
szág elveszítette az orosz almapiaci 
részesedését . Az unión kívüli orszá-
gok számára igen kedvező helyzet 
állt elő, hiszen egy óriási piaci rést 
tölthettek be . Ezt a kínálkozó lehető-
séget kezdetben Fehéroroszország, 
Szerbia és Kína használta ki . Mára 
az arányok megváltoztak . Fehéro-
roszország exportja csökkent és he-
lyét Moldva kezdi átvenni . Szerbia 
exportja 2,5-szeressére, míg Kínáé 

duplájára növekedett 2014-hez ké-
pest (1. ábra) .

Az orosz almatermelés 
változása

Az embargó bevezetése nagy len-
dületet adott Oroszországban a 
gyümölcstermesztési szektor fejlő-
désének. Egy új fejlesztési progra-
mot indítottak el, mellyel szeretnék 
elérni, hogy az igényeik 70%-át saját 
ültetvényeikből tudják kielégíteni . 

A statisztikai adatok szerint 2018-
ban 212 .000 ha-on termett alma 
Oroszországban . Ebből 150 .600 ha 
az árutermelő ültetvény, melynek 
harmada elavult és csak 12 .000 ha az 
igazán korszerű . Az utóbbi években 
fokozottan megnőtt az oltványok 
iránti igény . 2017-ben 4 millió, míg 
2018-ban 6,5 millió almacsemetét 
ültettek el . Az új ültetvények létesí-
tésének fő korlátozó tényezője volt, 
hogy nem állt rendelkezésre elegen-
dő szaporítóanyag . Oroszországban 
különböző méretű gazdaságokkal 
találkozunk . Az almaültetvények 
harmada 100 ha-nál kisebb, harma-
da 100-500 ha közötti és szintén egy-
harmad része 500 ha-nál nagyobb . A 
fő almatermesztő területek Közép- 
és Dél-Oroszországban, valamint 
az észak-kaukázusi régióban talál-
hatók . A legjelentősebb termesztő 
körzet Krasznodar környékén van . 
2018-ban 1,5 millió tonna almát ter-
mesztettek Oroszországban, 2025-
re ezt szeretnék megkétszerezni . 
Sok kihívással kell szembenézni az 
orosz almatermesztőknek . Állami 
támogatásokra ugyan számíthat-
nak, ennek mértéke és elérhetősé-
ge azonban időről időre változik . A 
gyakran szélsőséges időjárás (fagy, 
hőség, jégeső), a korlátozott meny-
nyiségben elérhető öntözővíz, és a 
szakemberek hiánya további nehe-
zítő körülmény .

A lengyel almatermesztés  
és az -export változása

Az európai országok közül Len-
gyelország a legnagyobb vesztese 
az Oroszországba történő gyü-

Alma embargó körkép
Tósaki Ágnes
SZIE Kertészettudományi Kar, Gyümölcstermő Növények Tanszék, Budapest

1. ábra Oroszország almaimportjának arányai a beszállító országok szerint 2013 és 2017 között
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mölcsszállítás tilalmának. Az em-
bargó 2014 . augusztus 1-jén lépett 
életbe . Ez előtt Lengyelországból 
nagy mennyiségű almát szállítot-
tak Oroszországba, kivéve a 2005 
és 2007 közötti három évet, amikor 
szintén szállítási tilalom volt érvény-
ben . Ráadásul a lengyel ültetvények 
fajtaválasztékát is az orosz igények-
hez igazították . A fennmaradó árut 
tehát nemcsak azért nehéz a nyu-
gat-európai országokban eladni, 
mert ott is túltermelés van, hanem 
azért is, mert más fajtákat igényelné-
nek, mint amit a lengyelek szállítani 
tudnak .

2014-ben egy jól kiépített piacot 
veszítettek el, így új piaci lehetősé-
gek után kellett nézniük . Nyugat-Eu-
rópa kevés lehetőséggel kecsegte-
tett, de jó kereskedelmi kapcsolato-
kat építettek ki Fehéroroszország-
gal, Kazahsztánnal, Egyiptommal és 
Jordániával . Ezekbe az országokba 
el tudják helyezni a termés egy ré-
szét . Ezen kívül szállítanak Csehor-
szágba, Szlovákiába és számos más 
országba is (2. ábra) . A lengyel al-
matermesztőknek szembe kellett 
nézni a növekvő termesztési költsé-
gekkel és a kézi munka drágulásával 
is, valamint azzal, hogy a friss gyü-
mölcs kereskedelme egyre inkább a 
szupermarketekben zajlik, a keres-
kedelmi láncok pedig szigorú mi-
nőségbiztosítási követelményeket 
támasztanak a beszállítókkal szem-
ben . Az új helyzetben a fajtahaszná-
latot is át kell gondolniuk . Ma a len-
gyel almatermés felét a Jonagold és 
az Idared fajták adják . Ezek helyett 
az új ültetvényekbe inkább Gala, 
Red Delicious, Red Jonaprince és 
Golden Delicious fajtákat kell ültet-
ni az elemzők szerint, mert ezekkel 
lehet megjelenni az ázsiai, észak-af-
rikai és esetleg a nyugat-európai pi-
acokon . Már régóta feldolgozásra is 
termesztenek . A termésmennyiség 
fagykárok miatti évenkénti ingado-
zása miatt ez persze évente változik . 
A lengyel feldolgozóipar évente 2,5 
millió tonna almát képes fogadni .

A szerb almatermesztés 
változása

Szerbia a balkáni térség legjelen-
tősebb almatermesztő országa . A 
termelés sokat fejlődött az elmúlt 
évtized során . A 29 .000 ha almaül-
tetvényükből 15 .000 ha tekinthető 

igazán korszerűnek . A legutóbbi 10 
évben közel 8000 ha új ültetvény 
létesült . Az áruvá készítési és táro-
lási kapacitás viszont nem követte 
a termésmennyiség növekedését . 
Ma 110 .000 tonna kapacitású szabá-
lyozott légterű tárolójuk van, mely 
nem elégíti ki a szükségleteket . 
Négy-öt nagy méretű gazdaság van, 
összesen 2500 ha ültetvény terület-
tel, emellett sok a kisgazdaság . A 
Golden Delicious fajtát termesztik a 
legnagyobb arányban (30%), a Gala 
aránya 20%, emellett a Red Jonap-
rince, a Fuji és a Red Delicious fajták 
is megtalálhatók az ültetvényekben . 
A térségben elsőként kezdtek el 
klubfajtákat termeszteni . Az Evelina, 
a Modi és a Crimson Snow fajták ter-
mesztésére kötöttek szerződéseket 
a fajták forgalmazóival . Az almater-
més felét Oroszországba szállítják, 
de keresnek más export piacokat is . 

Macedónia

A balkáni térségben Szerbia mel-
lett Macedónia szerepe erősödik 
az almatermesztés és nemzetközi 
kereskedelem területén . Az elmúlt 
10 év során sok új ültetvény létesült, 
és évente 70-90 ezer tonna almát 
szállítanak külföldre, ennek 80%-át 
Oroszországba . Emellett a Közel-Ke-
leten is igyekeznek kiépíteni piacai-
kat . 10 .000 ha almaültetvényükből 
3000 ha igazán korszerűnek tekint-
hető, fő fajtáik a Golden Delicious 

és a Red Delicious . Az állam anya-
gilag támogatja a termesztőket és 
külföldi befektetők is érkeztek . Je-
lenleg 100 és 140 ezer tonna közötti 
az éves termésmennyiségük, de ezt 
170 ezer tonnára szeretnék növelni .

Albánia

A balkáni országokban körülnéz-
ve Albániában is jelentősen növek-
vő tendenciát mutat az almater-
mesztés . Az utóbbi 10 évben 50 
ezerről 100 ezer tonnára nőtt az 
éves termésmennyiség . Az export 
nem jelentős, főként belső fogyasz-
tásra termesztenek . A termesztők 
állami segítséget kapnak az ültetvé-
nyek modernizálásához, emellett 
megjelentek ebben a szektorban 
svájci, holland és észak-amerikai be-
fektetők is . 

Fehéroroszország

Fehéroroszország almatermeszté-
se messze elmarad a lehetőségeitől . 
Az almaültetvények 55%-a nagyon 
elaprózott, kis területű és korsze-
rűtlen . Kevés az igazán jó ültetvény . 
A tárolókapacitás sem elegendő . A 
termés 60%-ából almalé készül . A 
2014-ben bevezetett orosz embargó 
után az ország almaexportja és -im-
portja is jelentősen megnövekedett . 
Fehéroroszország ma tranzit ország 
Oroszország és más államok között 
az almapiac tekintetében . 

n

2. ábra Lengyelország almaexportjának arányai a célországok szerint
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A szüret az egyik legköltsége-
sebb munkafolyamat az almaül-
tetvényekben . Egyben nagyon 
kényes munkafolyamat is, mert itt 
dől el, hogy az egész éves mun-
kánk sikeres volt-e . Nagyon fon-
tos, hogy megfelelő időpontban, 
megfelelő érettségi állapotban, 
sérülésmentesen kerüljenek az 
almák a göngyölegekbe, akár rö-
vid, akár hosszú idejű tárolást 
tervezünk . Ezután pedig a legki-
válóbb minőségben kerüljenek a 
fogyasztókhoz . Mindezt gondos 
kézi szedéssel tudjuk a legjobban 
biztosítani . Régóta fölmerült azon-
ban az igény a szüret gépesítésére, 
a kézi munkaerő kiváltására . Az 
utóbbi években sokfelé krónikus 
munkaerő-hiány alakult ki, nincs, 
aki leszedje az almát . Ez nagy lö-
kést adott a fejlesztéseknek, és 
sokan érdeklődnek a gépesített 
megoldások iránt . Hozzá kell ten-
ni, hogy olyanok is, akik korábban 
nagyon szkeptikusak voltak ezzel 
kapcsolatban . Valójában ma még 
sok a kérdés és a bizonytalanság 
a gépesített szüret hatékonysága, 
gazdaságossága, minőségre gya-
korolt hatása körül, de az elkövet-
kező években valószínűleg egyre 
több almaültetvényben fognak 
ilyen szerkezetek dolgozni, mert 
nélkülük a fán marad a termés . 

A szüreti műveletek gyorsabbá, 
hatékonyabbá tételéhez már régóta 
sokféle gépet használunk . Ide tar-
toznak a különböző szedőkocsik, 
szállító eszközök, platformok . A 
gépi szüret szorosabban vett téma-
köréhez nem ezeket, hanem azokat 
az eszközöket soroljuk, amelyek 
segítségével néhány ember több 
hektár szüretét tudja elvégezni egy 
nap alatt . Ezek is kétfélék, a szüre-
tet segítő gépek és a szedőrobotok . 
Nézzük meg, hogy hol is tart ezek 
fejlesztése, bevezetése most, 2020 
elején . 

Szüretet segítő gépek sokfelé 
munkában

Hollandiában a gyümölcstermesz-
tés minden részterületén régóta in-
tenzív fejlesztő munka folyik . A mű-
velési rendszerek és a technológiai 
elemek innovációja terén ma is élen 
járnak . Sikereik egyik titka, hogy egy-
egy probléma megoldásán mindig 
több cég, fejlesztő, kutató dolgozik 
együtt . Mindegyik résztvevő azt teszi 
hozzá a fejlesztéshez, amihez a leg-
jobban ért . Így aztán a gyakorlatban 
is kiválóan használható megoldások 
születnek . Az együttműködést jól 
példázza a Munkchof Fruit Tech In-
novators cég esete, amely egy régi 
családi vállalkozásból nőtte ki magát . 
A Munckhof Machinefabriek 135 év-
vel ezelőtt mezőgazdasági eszközök 
készítésével kezdte működését Hol-
landiában, Horst településen . Az örö-
kösök nemrég eladták a céget, és a két 
új tulajdonos, Henri Michiels és Han 
Smits Munkchof Fruit Tech Innova-
tors néven folytatja a nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező vállalkozás mű-
ködését . Két területre koncentrálnak, 
a növényvédelemre és a szüretre . 

A Wageningeni Egyetem által me-
nedzselt Dutch Fruit 4 .0 fejlesztési 
program keretében született a Munck-
hof Fruit Tech cég almaszüretet segítő 
berendezése, a PlukOTrak, amelyet 
folyamatosan fejlesztenek, és egyre 
több okos eszközzel szerelnek föl . 
Ezek kidolgozásában is sok termesz-
tő, gépészeti és informatikai cég vesz 
részt folyamatosan . 

A Pluk-O-Trak egy szállítószalagos 
szüretet segítő szerkezet, ami egy dol-
gozó irányításával folyamatosan halad 
a sorok között . A szedő munkások a 
földön, illetve a gép platformján áll-
va leszedik az almákat, és ráhelyezik 
az előttük lévő szállítószalagra, több 
dolguk nincs vele . Nem kellenek sze-
dőedények, szedőállványok . Az almák 
mozgatását, begyűjtését a továbbiak-

ban a gép végzi, továbbítja azokat a 
gépen elhelyezett tartályládába . Ami-
kor a tartályláda megtelt, azt beszállít-
ják az áruvá készítő csarnokba, ahol 
a vevő igényi szerint csomagolja egy 
automatizált gépsor . 

A Pluk-O-Trak legújabb változatait 
már olyan precíziós és informatikai 
eszközökkel fölszerelve is forgal-
mazzák, amelyek a leszüretelt alma 
mennyiségét, minőségi paramétereit 
és pillanatnyi tartózkodási helyét is 
rögzítik, és a gazda okos telefonon 
vagy tableten minden információt 
meg tud nézni . Minden dolgozónak 
egy szállítószalagja van, így a gép dol-
gozónként is rögzíteni tudja, hogy ki 
mennyit szedett le . GPS segítségével 
beazonosítja a szedés helyét . Mérleg 
és közeli infravörös spektroszkópia 
segítségével minden almáról több 
minőségi paramétert rögzít, többek 
között annak tömegét, színét, húske-
ménységét . A tartályládákon elektro-
nikus jelkövetők vannak, amik segít-
ségével beazonosítható a leszedett 
gyümölcsök helye . Az informatikai 
berendezés egy térképen kirajzol-
ja, hogy az adott időpontban az ül-
tetvény különböző részeiről éppen 
mennyi almát szedtek már le . A Fruit 
Tech nemcsak az alma szedését igyek-
szik gépesíteni, mindenfajta más gyü-
mölcs szüreteléséhez is fejlesztenek 
eszközöket . Fő céljuk a kézi munka-
erő igény jelentős csökkentése, emel-
lett a gyümölcsök sérülésének mini-
malizálása . A Munkchof Fruit Tech 
Innovators további partnereket keres 
az innovációs folyamat folytatásához . 
Szerkezeteik már többfelé működnek 
Európában és Európán kívül is . 

Hasonló szüretet segítő eszközöket 
máshol is fejlesztenek . A Frumaco 
eredetileg olasz székhelyű, de ma már 
világcég TECNOFRUIT márkanévvel 
forgalmazza az ugyanilyen elvek sze-
rint működő szüretelő szerkezeteit . 
Az őszi szüreti szezonban John Guest 
(The English Apple Man) számolt be 

Almaszüret másképp
Dr. Szalay László
SZIE Kertészettudományi Kar, Gyümölcstermő Növények Tanszék, Budapest
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a blogjában egy ilyen működéséről . 
Egy dél-angliai almaültetvényben egy 
8 hektáros Gala táblát 5-6 nap alatt 
szüreteltek le 6 ilyen szerkezet segít-
ségével, összesen 30 dolgozóval . Egy 
Frumaco Harvester 5 fős személyzetet 
igényel . Egy ember irányítja a gépet és 
gondoskodik a tartályládák mozgatá-
sáról, négy fő pedig szedi az almát . 
Nyolc hektárról 1500-1600 tartályláda 
almát szállítottak be . Hagyományos 
módszerekkel egy 36 fős brigád na-
ponta 220 tartályládányi almát szed 
le . Különösen fontos a szüret gyors 
befejezése és az almák tárolóba jut-
tatása az őszi fajták szedésekor, ilyen 
a Gala is, mert ezek érési folyamatai 
gyorsak, és az optimális szüreti idő-
szakuk általában csak egy hét . 

A Good Fruit Grower magazin idei 
második száma számolt be arról, hogy 
Michigan Államban több fejlesztő cég 
és egyetem a szállítószalagos almaszü-
retet segítő szerkezetek új generáció-
jának kifejlesztésén dolgozik . Ez még 
több precíziós és informatikai eszköz-
zel lesz fölszerelve, mint a korábbiak . 

Amerikában vákuumos rendszerű 
szüretet segítő eszközöket is fejleszte-
nek, de ezekről még kevés információ 
található a szakmai fórumokon . Ezek 
lényege, hogy minden szedő a kezébe 
kap egy csövet, a leszedett almát en-
nek végéhez illeszti, majd az beszip-
pantja, és továbbítja a tartályládába . 

Elhalasztották az almaszüretelő 
robot sorozatgyártását

Az almaszedő robotok emberi kéz 
érintése nélkül szedik le a gyümölcsö-
ket a fáról . Kifejlesztésük alapfeltétele 
volt, hogy a műszaki és informatikai 
háttér olyan fejlettségi szintre jusson, 
hogy a szerkezet fölismerje, hogy hol 
van az alma, kíméletesen eltávolítsa a 
fáról, és automatikusan továbbítsa egy 
gyűjtőedénybe . A technikai háttér né-
hány éve jutott el ide, ami megnyitot-
ta az utat a szedőrobotok széleskörű 
elterjedése előtt . Különböző cégcso-
portok egymással versenyezve nagy 
erőkkel dolgoztak az utóbbi években 
a robotok kidolgozásán, és különbö-
ző megoldások születtek . Alapvetően 
két típust lehet megkülönböztetni, a 
szedőujjas és a vákuumos típusokat . 

2019-ben a szakmai fórumok szen-
zációként adták hírül, hogy Új-Zélan-
don munkába állt az első almaszedő 

robot, ami már nem kísérleti, hanem 
üzemi ültetvényben szüretelte a gyü-
mölcsöket . Erről az Agrofórum hasáb-
jain is beszámoltunk . Az őszi szezon-
ban átszállították Amerikába és ott 
folytatta a munkát . Ez nem más, mint 
az Abundant Robotics kaliforniai cég 
vákuumos elven működő szerkezete . 
A fejlesztés hátterében jelentős anyagi 
források, nagy technikai és informati-
kai apparátus mozgósítása áll . Inter-
netes videókon bárki megtekintheti 
a gép működését . Azt tervezték, hogy 
a prototípus egy éves munkájának 
tapasztalatai alapján 2020-ban meg-
kezdik a sorozatgyártást, amit sokan 
már nagyon várnak . Lehűtötte a ke-
délyeket az a decemberben érkezett 
hír, hogy a sorozatgyártás beindítása 
egyelőre elmarad . Úgy tűnik, hogy 
vannak még elhárítandó technikai 
akadályok . 

A jelenlegi prototípus, amelyből 
néhány darab készült el, 2,1 méter 
magasságú fákról tud szüretelni . Ez az 
új-zélandi ültetvények számára meg-
felelt, ott szuperorsó ültetvényekben 
dolgozott a gép . Amerikában maga-
sabbak a fák, ott a fölső részeket nem 
érte el . Most dolgoznak egy olyan 
változaton, amelyik 3,6 méter magas-
ságig képes leszedni az almákat . Nem 
is a fák magassága volt az igazi prob-
léma, hanem a lombfal szélessége és 
sűrűsége . Az interneten látható képek 
tanúsága szerint Washington Állam-
ban egy V-system művelési rendszerű 
ültetvényben szüretelt a gép, amely-
ben a kb . 3,5 méter magas orsó fákat 
alternálva jobbra-balra megdöntve 
nevelték egy erős támrendszer mel-
lett . Ráadásul a fenntartó metszés sem 
volt túl intenzív, a fák lombozata meg-
lehetősen sűrű . A lényeg az, hogy sen-
ki sem volt elégedett a gép munkájá-
val, hatékonyságával . A fák belsejében 
nem érte el a szerkezet az almákat, a 
levelek, gallyak által takart gyümöl-
csöket nem ismerte föl, sok maradt 
a fán . A szedőegységek a gallyakhoz 
ütődve gyakran sérültek, cserére szo-
rultak . Úgy tűnik, hogy az amerikai 
ültetvényekhez kevésbé kompatibilis 
a robot, mint az új-zélandiakhoz. A 
szakemberek úgy vélik, hogy a rend-
szert a gép és az ültetvény oldaláról 
is tökéletesíteni kell, hogy valóban 
olyan minőségben és hatékonysággal 
dolgozzon, mintha ember szedné az 
almát . Minden esetre a sorozatgyár-

tást egyelőre nem kezdik el . Dan Ste-
ere, az Abundant Robotics cég igazga-
tója nyilatkozott a Good Fruit Grower 
magazinnak, és elmondta, hogy ezút-
tal nem is mer jóslásokba bocsátkoz-
ni a sorozatgyártás megkezdésének 
időpontjáról, de szerinte a fejlesztők a 
célegyenesben vannak . Néhány évvel 
ezelőtt 2018-ra ígérte, hogy széles kör-
ben hozzáférhető lesz az almaszedő 
robot, majd 2020-ra datálta ezt, most 
újabb halasztásnak vagyunk szem-
tanúi . A gép tökéletesítése során meg 
kívánják oldani, hogy extenzívebb kö-
rülmények között is hatékonyan dol-
gozzon, ne csak kiválóan fenntartott 
szuperorsón. Az ültetvények oldaláról 
pedig azt kell elérni, hogy a gép igé-
nyeihez igazítsák azokat . Minél keske-
nyebb, összefüggő lombfalat képező 
művelési rendszereket kell kialakíta-
ni, szellős, ritka ágrendszerrel. Most 
is bebizonyosodott, hogy a gépesí-
tés területén csak akkor születnek 
jó megoldások, ha a gépészek és a 
gyümölcstermesztők szorosan együtt 
dolgoznak. 

Miközben úgy tűnik, hogy a kalifor-
niai Abundant Robotics áll a legköze-
lebb az almaszedő robot tényleges 
megvalósításához, új versenytársak is 
megjelentek a pályán . Méghozzá más 
technikai megoldásokat alkalmazva . 
Az izraeli FFRobotics idén mutatkozott 
be először Amerikában . Washington 
Államban a Columbia Fruit cég Kanzi 
fajtájú ültetvényében végzett kísérle-
ti szedést . Avi Kahani, a cég alapítója 
és vezetője személyesen irányította a 
munkát, aki a Good Fruit Grower ma-
gazinnak elmondta, hogy Amerikában 
és Európában is végeznek kísérleteket 
a prototípussal, és keresnek innova-
tív gyümölcstermesztő partnereket . 
A Washingtoni Állami Egyetem mun-
katársaival is együtt dolgoznak olyan 
precíziós megoldások kifejlesztésén, 
amelyek segítséget nyújthatnak nem-
csak a szüret, hanem a termésbecslés, 
a gyümölcsritkítás, valamint egyéb 
technológiai műveletek kivitelezésé-
hez is . Almaszedő szerkezetük nem 
vákuumos, hanem szedőujjas elven 
működik . A sorközben haladó önjáró 
szerkezet minkét oldalán 6-6 db há-
rom ujjú szedőkart helyeztek el, ame-
lyek megfogják, csavaró mozdulattal a 
fáról leválasztják, és egy szállítószalag-
ra helyezik az almákat, ami aztán a tar-
tályládába továbbítja azokat . Az idei ta-
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pasztalatok alapján folytatják a fejlesz-
tést . Olyan algoritmusokon dolgoznak 
többek között, amelyek segítségével 
a szedőkarok a leveleket, gallyakat és 
huzalokat kikerülve is le tudják szedni 
az almát . Ezen kívül még számos tech-
nikai problémát kell megoldani, töb-
bek között a tartályládák elhelyezését 
és mozgatását . Nem bocsátkoznak jós-
lásokba a sorozatgyártás megkezdését 
illetően, de érzik, hogy sietniük kell, 
mert erős a konkurencia . Az igazgató 
elmondta, hogy nem céljuk a szedés 
100%-os hatékonyságának elérése . 

Ha a robot az almák 80-90%-át leszedi 
és sérülésmentesen eljuttatja a hűtő-
csarnokba, azzal elégedettek lesznek . 
Technikailag valószínűleg megoldha-
tó lenne minden egyes gyümölcs le-
szedése is a robottal, de nem biztos, 
hogy megéri, mert nagyon idő- és költ-
ségigényes . Arról sem nyilatkoznak 
még, hogy a robot mennyibe fog ke-
rülni . Annyit mondtak, hogy az a cél, 
hogy a termesztőnek három év alatt 
megtérüljön a beruházás. Nemcsak 
alma, hanem körte, narancs és más 
fajok szüretelő robotjának kifejleszté-

sén is dolgoznak . A körténél például 
ők vannak előnyben, mert ott csak a 
szedőujjas megoldás lehetséges, a vá-
kuumos nem . 

A robitizáció tehát minden kétséget 
kizáróan megkezdődött a gyümölcsz-
szüret területén is . Hogy a különböző 
megoldások mikor, hogyan és főként 
hová fognak eljutni, az a jövő kérdése . 
Valószínűleg ebben nagy különbsé-
gek lesznek a világ különböző helye-
in lévő ültetvények között . 

n

TALLÓZÁS...

A körte-levélbolha az Egyesült Álla-
mokban invazív fajként szerepel, ame-
lyet Európából hurcoltak be . A leveleket, 
gyümölcsöket szívogatja, ez a fő kártéte-
le . A magas cukortartartalmú ürülékén, 
a mézharmaton megtelepülő korom-
penész tovább rontja a növény életfel-
tételeit . A körte-levélbolha levél- és gyü-
mölcshullást okoz, kártétele nyomán 
a következő évi termés mennyisége is 
csökken . 

A Washingtoni Állami Egyetemen a 
körte-levélbolha elleni védekezés új, 
környezetbarát módszerének kidolgo-
zását célzó kutatások zajlanak . A fejlesz-
tés a kártevő hím és nőstény egyedei 
közötti kommunikáció megzavarására, 
ezen keresztül pedig a szaporodási ráta 
visszafogására irányul . A körte-levélbol-
hák főként vibráció útján kommunikál-
nak . Az egyik egyed által kibocsájtott 
hangot a másik rezgésként érzékeli . Do-
wen Jocson doktorandusz hallgató egy 
zárt stúdióban rögzítette az állatok által 
kibocsátott hangokat, és elemezte azok 
mintázatát . 

Ahogy más károsítóknál is, a körte-le-
vélbolha esetében is fokozatosan épül 
ki a növényvédő szerekkel szembeni re-
zisztencia . A termesztők számos olyan 
kutatást támogatnak, amelyek alterna-
tív védekezési módszerek fejlesztését 
célozzák . Ezek között található például 
a visszatükröződő hatást kiváltó mulcs 
alkalmazása, a mézharmat eltávolítására 
irányuló törekvések, illetve parazitoid 
fürkészdarazsak használata . Ebbe a kör-
be tartozik a kommunikáció megzavará-
sa is .

A biotremológia elnevezésű tudo-
mányterület foglalkozik az állatok vib-
ráció által kiváltott viselkedésével . Létez-
nek olyan gerinctelen fajok, amelyek a 
hangot a levegő közvetítésével képesek 
érzékelni, a körte-levélbolha azonban 
nem tartozik közéjük . Számára annak a 
felületnek a rezgése jelent információt, 
amelyen tartózkodik .

Dowen Jocson, aki korábban a púpos-
kabócák vibrációs kommunikációjával, 
a hőmérséklet hangmagasságra gyako-
rolt hatásával foglalkozott, a körte-levél-
bolhák esetében a cserépben nevelt nö-
vényeken tartott hím és nőstény állatok 
által kibocsájtott hangokat rögzítette .

Azt tapasztalta, hogy a kezdeménye-
ző szerep a hímeké . Egy rövid csiripe-
lésszerű hangot a zümmögő ciripelés 
váltja fel, amelyet a szárnyat mozgató 
izmaikkal keltenek . Ez a rezgés végigfut 
a növényen, amelyet az azon tartózkodó 
nőstény érzékel . A nőstény esetenként 
válaszol erre a rezgésmintázatra . A „pár-
beszéd” addig zajlik köztük, amíg egy-
másra nem találnak . Mindebben a fe-
romonok is segítségükre vannak, azon-
ban úgy tűnik, hogy a szaporodásukban 
a vibráció jelentette kommunikációnak 
van kulcsszerepe . Elméletileg, ha a kör-
teültetvényt mesterséges jelekkel árasz-
tanák el, az összezavarná az állatokat, 
nem találnának egymásra, így csökken-
ne a szaporodási rátájuk .

Az elmélet adott, a problémát a gya-
korlat jelenti . Van azonban más fajjal 
már eredmény e tekintetben . Az USDA 
egyik entomológusa ugyanis a citrus-le-
vélbolha szaporodásának gátlásához 

alkalmazott csapdákban kombinált mó-
don a fajra jellemző rezgésszignálokat 
és a zöld fényt sikeresen alkalmazta . 
Azonban ezek a kutatások sem szabad-
földön zajlottak még . Ennek az az egyik 
oka, hogy azok a berendezések, ame-
lyek egy nagy ültetvényben a jeleket 
kellőképpen ki tudják bocsátani, igen 
drágák . 

E területen azok az olasz kutatók áll-
nak legközelebb ahhoz, hogy fejleszté-
seik eredményeként konkrét termékkel 
tudjanak megjelenni a piacon, akik me-
zei kabócák közötti, támrendszeren ke-
resztül terjedő vibrációs kommunikációt 
tanulmányozták szőlőültetvényekben . 
Az általuk kiadott szignálokkal 50%-kal 
csökkentették a kártevő-populáció mé-
retét Cabernet Blanc ültetvényben .

Az Oregoni Állami Egyetemen is ígé-
retes kutatások folynak ázsiai márvá-
nyospoloskával . Ebben az esetben nem 
a nemek közötti kommunikáció megza-
varása a cél, hanem a csapdába csaloga-
tás .

Jocson is folytatja a munkát, a követ-
kező lépésben elkülönített nőstény és 
hím populációkat fog a rögzített hang-
mintázattal „kezelni”, majd összekeveri 
az állatokat a kontrollcsoporttal, és méri 
a szaporodási ráta változását .

Tervei között szerepel csapdafejlesz-
tés, amelyben a nőstények által keltett 
rezgést fogja használni . További infor-
máció: https://www.goodfruit.com/a-
passion-for-pear-psylla-love-songs-vi-
deo/.

Összeállította és fordította:  
Polgárné Balogh Eszter

Új irányvonal a körte-levélbolha elleni védekezésben
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Napjainkba a megváltozott klimati-
kus viszonyok és az EU növényvédő 
szer szabályozása eredményeként 
az almát károsító molyfajok közül 
az almamoly (Cydia Pomonella) 
egyértelműen az első helyre került . 
A sodrómolyfajok megjelenése és 
kártétele drasztikusan lecsökkent .  
Ez azt jelenti, hogy konvencionális 
és bio ültetvényben egyaránt az al-
mamoly ellen minden évben szük-
séges védekezni .  Alapvetően két 
nemzedékes, de évjáratonként egy 
csonka harmadik nemzedék is meg-
jelenik . A kifejlett lárvák telelnek át 
a fák törzsén .  A védekezési straté-
giát felállítani nem egyszerű, mivel 
az almamoly rajzása virágzástól kez-
dődik és betakarításig tart, nehezen 
elkülöníthető rajzásdinamikával .

Az almamoly ellen használható 
inszekticidek száma folyamatosan 
csökken, egyre kevesebb lehetőség 
van a szerek rotálására, ezzel egye-
nes arányba nő a rezisztencia veszé-
lye .  Sok esetben az almamoly első 
nemzedéke ellen bevetett kitinszin-
tézisgátló, átalakulásgátló rovarölő 
szerek jelentősen gyérítik a kitin-
vázzal rendelkező hasznos élőszer-
vezeteket (katicabogár, ragadozó 
poloskák) .

A UPL megoldása az almamolyok 
ellen: Carpovirusine biológiai ro-
varölő szer, melynek hatékonysága 
megegyezik a kémiai hatóanyagok-
kal . Hatóanyaga: Cydia Pomonella 
Granulo Vírus. A vírus szupersze-
lektív, hatását az almamoly lárvák el-
len fejti ki . A lárvák táplálkozás útján 
veszik fel a hatóanyagot, amely bél-
csatornába kerülve felszaporodik és 
kb . 2-3 nap alatt elpusztítja kártevőt . 
Az elpusztult lárvákon felszaporo-
dott vírusok a következő generáció 
almamoly populációt is megfertő-
zik . Kereskedelmi forgalomba 1 l-es 
kiszerelésben kerül (dózisa 1 l/ha), 
felhasználásig fagyasztva szüksé-
ges tárolni . A konkurens készítmé-
nyekkel szemben a Carpovirusi
ne olyan „kész” termék, amelynek 
eredményes felhasználásához semi-
lyen adalékanyag nem szükséges . A 
készítmény esőállósága és UV védel-
me nagyon jó, csalogató attraktánst 
tartalmaz, és kedvező pH-t biztosít . 
Az almamoly elleni védekezés sike-
rességét alapvetően meghatározza 
a növényvédelmi előrejelzés alap-
ján készített permetezési program. 
A legeredményesebb megoldás, ha 
ötvözzük a szexferomoncsapdás 
előrejelzést a hőösszegszámítási 
rendszerrel, amit biofix módszer-
nek neveznek. A csupán szexfero-
moncsapdás előrejelzés alapján ne-
héz eredményes döntést hozni, mi-
vel egy nemzedéknek is lehet több 
rajzáscsúcsa (több mint 5 hím egyed 
hetente) . Fontos megemlíteni, hogy 
kertenként szükséges a csapdák ki-
helyezése és megfigyelése az eltérő 
számú áttelelt almamoly lárvák mi-
att, illetve elhanyagolt ültetvények-
ből berepülő lepkék megfigyelése 
szempontjából .

A biofix módszer lényege: a rajzást 
követően kiválasztjuk azt az estét, 
amikor 21 órakor a hőmérséklet 
legalább 16 °C . Ezután a napi át-
laghőmérséklet 10 °C feletti értékét 
összeadjuk, és amikor elérjük a 85-
90-es értéket, akkor juttatjuk ki a 

Carpovirusine-t .  Ezzel a módszer-
rel pontosan a lárvakelés időpont-
jára tudjuk időzíteni a készítményt, 
amely átlagos időjárási viszonyok 
mellett 10-12 napos tartamhatással 
rendelkezik .

A Carpovirusine kijuttatását cél-
szerű az első nemzedék ellen irányí-
tani a következő tényezők miatt:

 � az almamoly első nemzedé-
kének tojásáit a levél felületé-
re helyezi, kikelést követően a 
lárva 2-3 napig vándorol, míg 
rátalál a kis gyümölcsre, ezért 
nagy jelentősége van a csaloga-
tó anyagnak a hatóanyag biztos 
felvételéhez;

 � az első nemzedék lárvájának 
kártétele során a károsított gyü-
mölcs lehull a fáról, míg a 2 . és a 
3 . nemzedék károsítása során a 
gyümölcs „kukacos”, felületi rá-
gásokkal károsított lesz, viszont 
ipari célra értékesíthető;

 � a korai alkalmazás esetén a kö-
vetkező nemzedékek egyedszá-
mát csökkenthetjük;

 � az első nemzedék áttelelő popu-
lációját megfertőzve, jelentősen 
gyéríthetjük a következő évi át-
telelő lárvák egyedszámát .

A Carpovirusine alkalmazása 
egy vegetációban legalább 3-4 alka-
lommal javasolt . A készítmény öko-
lógiai gazdálkodásban is alkalmaz-
ható . Növényvédő szerekkel, lomb-
trágyákkal kombinálható (kivéve a 
mikronizált kén) . Élelmezés-egész-
ségügyi várakozási ideje 3 nap .

2020-ban az ökológiai gazdálko-
dást folytató termelők részére lét-
rehoztunk egy virtuális egységcso-
magot, amely „Alma Bio Csomag” 
névre hallgat . A 4 ha-os egységcso-
mag tartalmaz: Carpovirusine-t, 
Colpenn-t (kén), Cuprogard DG-t 
(bordói keverék), amely gyártói 
kedvezménnyel megvásárolható a 
kereskedő partnereinknél .

Kiss Dániel alma-kultúrafelelős

Az almamoly elleni védekezés  
biológiai módszerrel

TALLÓZÁS...

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA
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A galagonya szó hallatán sokunk-
nak jut eszébe Weöres Sándor – 
gyermekkorunkban sokszor hallott 
– megzenésített verse, melyben 
mint írja: „Őszi éjjel izzik a gala-
gonya izzik a galagonya ruhája” . 
Erdőt-mezőt járva, de a városi par-
kokban és útsorfaként is találkozha-
tunk ezzel az igen tűrőképes hazai 
növénnyel, pontosabban fajaival, 
illetve ezek fajtáival . Az egybibés és 
a cseregalagonya szinte mindenhol 
előfordul az országban, és vörös ter-
méseikkel megrakottan díszlenek 
az őszi lombhullás után, addig, amíg 
az éhes madarak téli eleségként el 
nem fogyasztják azokat . 

A galagonyák (Crataegus) a rózsa-
félék (Rosaceae) családjának, alma-
formák (Maloideae) alcsaládjába so-

rolt növénynemzetségbe tartoznak . 
A botanikai név, a „Crataegus” a gö-
rög „krataiósz (κραταíος) – erős, ke-
mény szóból származik, vélhetőleg 
igen kemény fájára utalva .

Általában tövises cserjék, vagy 
kis fák . Eredeti elterjedési terüle-
tük az északi féltekére korlátozó-
dik, Észak-Amerikában és Ázsiában 
nagy fajgazdagsággal képviseltetik 
magukat . Leveleik szórt állásúak . 
A levél az európai honos fajoknál 
különböző mértékben szárnyasan 
tagolt – karéjos, hasadt, osztott vagy 
szeldelt is lehet, akár egy növényen 
belül is, az elhelyezkedéstől füg-
gően . Virágzatuk sátorozó buga, a 
termésük jellegzetes almatermés, 
amely a vacok megduzzadásával 
keletkezik . A mag héja nagyon ke-
mény, ez biztosítja az állatok általi 
elterjesztést, a termés elfogyasztása 
után a mag a bélcsatornán sértetle-
nül áthaladva az anyanövénytől tá-
vol jut ki a külvilágba . 

Hazánkban – a legtöbb botani-
kus által elfogadottan – négy faja 
őshonos ennek a nemzetségnek, az 
egybibés (Cr. monogyna), a csere- 
(Cr. laevigata), a fekete (Cr. nigra) 
és a rózsaképű (Cr. rhipidophylla) 
galagonya . Ezek közül a fekete gala-
gonya a Duna menti ártereink fo-
kozottan védett, vízigényes, fekete 
termésű cserjéje . A hazai galago-
nya fajok gyümölcsei méretük és 
kis mennyiségű lisztes húsuk miatt 
friss fogyasztásra nem alkalmasak, 
de pektintartalmuknak köszönhe-
tően különböző gyümölcslekvárok 
adalékanyagaként használatosak. 
A galagonyákról viszont közismert, 
hogy gyógyhatással bírnak, ezért 
elsősorban virágos hajtáscsúcsai-
kat (herba) szívgyógyszerként és 
magas vérnyomás elleni teák alap-
anyagaként szervezetten gyűjtik . 
Jótékony hatásait a 20 . században 
orvosilag is igazolták . Hatóanyagai 
(flavonoidok, aminszármazékok, 

proantocianidok és triterpének) a 
növény leveléből, virágaiból vagy 
terméséből főzött teában is megta-
lálhatók, de a feldolgozott (befőtt, 
lekvár, sajt, aszalvány, por), esetleg 
nyersen fogyasztott gyümölcsök-
ben is jelen vannak .

Egyes egzóta, hazánkban nem ho-
nos, távoli tájakról származó galago-
nya fajok nagyobb méretű terméseit 
viszont hazájukban gyümölcsként is 
nagyra értékelik, és különböző for-
mátumokban fogyasztják . Ilyen faj, 
a messze a legnagyobb termésmé-
rettel rendelkező kínai galagonya 
(Crataegus pinnatifida) . Nagyobb 
gyümölcsméretű változatából Kíná-
ban már igen régen gyümölcstermő 
változatokat szelektáltak .

A ’Crataegus pinnatifida var. ma-
jor’ (Kínai v . hegyi v . szárnyaltlevelű 
galagonya) Kína északi és középső 
részén, ill . Koreában él . 4-7 m magas 
bokorrá vagy kisebb fává nő meg 
(1. kép) . Tövisektől mentes vaskos 
hajtásai vannak . Levelei nagyok (12 
cm-esek is lehetnek), mélyen karé-
josak vagy szeldeltek, fénylő sötét-
zöldek, bőrneműek . Április végén 
virágzik, fehér virágai kellemetlen 
szagúak (döglött hal, büdös zokni), 
általában legyek és bogarak poroz-
zák be . Érésideje szeptember végé-
től október végéig tarthat, fajtától 
függően . Termése igen nagy, akár 
a 3 cm átmérőt is meghaladhatja, 
fénylő vörös, lenticellákkal ponto-
zott, nagyon dekoratív . A gyümölcs 
húsállománya szivacsos, (ragacsos), 
savanykás-kesernyés, nyersen nem 
túl ízletes . Őszi lombszíne sárga, ez 
növeli díszítő értékét, viszont lomb-
ját gyorsan elveszíti . Kártevőkre és 
kórokozókra a hazai almástermésű 
fajokhoz képest kevésbé fogékony . 
Tévesen ezt a növényt Amúri gala-
gonyának is szokták nevezni, de 
a valódi Amúri galagonya a Crata-
egus dahurica, egy erősen tövises, 
kis gyümölcsű cserje . Ne tévesszük 

Új gyümölcsünk a kínai galagonya
Magyar Lajos
SZIE Kertészettudományi Kar, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék, Budapest

1. kép Kínai galagonya fa terméssel megrakottan 
(Korall fajta)
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össze a kettőt! A Kínai galagonya 
alapfaj hazánkban dísznövényként 
nemesített ’Tahi’ fajtája narancs és 
mélyvörös lombszínével, világítóan 
fényes, piros termésével díszít . A 
többi galagonyához hasonlóan szin-
tén gyógynövény, őshazájában sok-
féleképpen feldolgozzák: kandíroz-
zák, lekvárt és sajtot készítenek be-
lőle, aszalják, ill . porítják . Legújab-
ban gyümölcsnektárt készítenek 
belőle . Kínában egy egész iparág 
épült a gyógynövénynek számító 
kínai galagonya feldolgozására és 
kereskedelmére, és mivel a termesz-
tési körülmények elég extenzívek, 
ezért aztán igen olcsó a termékek 
előállítása .

Hazánkba a kínai galagonya há-
rom termesztett fajtája került be Dr . 
Hrotkó Károly által, a múlt század 
kilencvenes éveinek közepén . A 
három fajta az észak-nyugat-kínai 
Shaanxi tartományban lévő Wei 
folyó árteréből való . Hszianban 
(Xi’án), a hajdani Han-birodalom 
fővárosában, az egykori Selyemút 
kiindulópontján ezeket a fajtákat 
már régóta termesztésbe vonták . 
A folyó árterének köves talaján, de 
a löszös partfalon is kiválóan meg-
élnek a ter mesztett változatok . A 
hagyományos termesztés során a 
kínaiak nem metszik a fákat, mert 
azzal – hitük szerint – megsértenék 
a fák természetes energiarendsze-
rét . Metszés nélkül széthajló, szellős 
koronát nevel . A fajták teljes mér-
tékben télállóak, mivel északról 
származnak . A három fajta nevei a 
következők: 大参考 – Dà cānkǎo (Da 
Csan Kao), vagyis „Nagy ízletes” ha-
zai neve ’Bíbor’, 遼洪 – Liáo hóng 
(Liao Hong), magyarul „Liao-folyó 
áradása”, magyar neve ’Korall’, 大
金星 - Dà jīnxīng – (Da Yin Xing), 
„Nagy arany csillag” mely nálunk 
’Karmazsin’ névre hallgat . Ez utób-
bi fajtát néha dísznövényként ’Big 
Golden Star’, míg a két előző fajtát 
’Kína’ vagy ’Amúri’, nem hivatalos 
fantázianéven forgalmazzák egyes 
faiskolák . 

A ’Bíbor’ fajta termésének színe 
sötétvörös, gömbölyű, paraszemöl-
csei sárgásak, íze fanyarkás, kicsit a 
piros ribiszkééhez hasonlít (2. kép) . 
Fényes, sötétzöld levelei karéjosak, 
erősen fogazott szélűek, vesszőik 
sötétbarnák, nagy fehér parasze-

mölcsökkel . Ez a fajta adja a legna-
gyobb hozamokat .

A ’Korall’ termései a legnagyob-
bak, világosabbak, ragyogó, élénk-
pirosak . Közel szabályos gömb ala-
kúak (3. kép) . A termés húsa lisztes, 
íze kevésbé fanyar, fényes világos-
zöld levelei középmély karéjúak, 
csipkések . Vesszői sárgásbarnák, 

elszórt fehér paraszemölcsökkel . 
Mindhárom fajta közül ez neveli a 
legnagyobb koronát, ami átlagosan 
3-3,5 m magas .

A ’Karmazsin’ fajta termései kiseb-
bek az előző kettőénél, inkább hen-
geres alakúak, de ennek az íze a leg-
zamatosabb (frissen is élvezhető) . 
Terméshúsa – eltérően az előzőek-

2. kép A ’Bíbor’ fajta gyümölcse

3. kép A ’Korall’ fajta gyümölcse
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től – pirosas (4. kép) . Fiatal hajtásai 
élénkzöldek, levelei erősen, mélyen 
karéjosak vagy szeldeltek, enyhén 
fogazottak . Vesszői világosbarnák, 
vékonyabbak a másik két fajtáénál . 
Koronája kisebb, szellősebb, felfelé 
törő elágazódásokkal (kisebb tér-
állás) . A behozott fajtákat az Egye-

tem soroksári Kísérleti Üzemének 
faiskolájában leszaporítottuk, majd 
génbankba helyeztük, további fais-
kolai és gyümölcstermesztési kísér-
letek céljából . 

A faiskolai szaporítási kísérletek 
során megállapítottuk, hogy a fajták 
vékony hajtásdugványai vízperme-

tes fóliasátor alatt aránylag jól gyö-
keresednek, de oltvány-előállítással 
erőteljesebb és korábban termőre 
forduló fákat kapunk . Ez utóbbi 
esetben alanyként a hazánkban 
mindenhol megtalálható két honos 
faj használható, az egybibés (ezen 
az alanyon kissé alacsonyabb, de 
jobb szárazságtűrésű), ill . a csere-
galagonya, ezeken kompatibilis, 
hosszú életű gyümölcsfák nevelhe-
tők . Dajka alanyként (mélyre ültet-
ve, a nemes fajta legyökeresedésé-
ig) esetleg más fajok is használha-
tók, pl . egyes alma és birs klón ala-
nyok, ill . a svéd berkenye magonc, 
a fajtáktól függően eltérő mértékű 
eredési százalékkal . Az oltvány-elő-
állítás mind nyári alvószemzéssel, 
mind téli kézben oltással lehetsé-
ges, kiváló eredési százalékkal .

A kínai galagonya 
termesztéséről

Kínában a kb . 2-2,5 m-es tőtávol-
sággal telepített, természetes úton 
kialakult, szabad koronájú, alacsony 
törzsű fácskákat sövényszerűen, 
minimális ápolással nevelik . A ha-
zai kísérletekben két koronaformát 
próbáltunk ki . A viszonylag kevés 
koronakialakítási és metszési mun-
kát és nagyobb térállást (min . 2x5 
m) igénylő váza koronaformát, és a 
nagyobb figyelmet igénylő, de a fia-
tal elágazódások törékenysége és az 
idősebbek lehasadási hajlama miatt 
jobban bevált, intenzívebb termesz-
tést lehetővé tevő (1,5x4 m) orsó ko-
ronaformát (központi tengellyel és 
ágemeletekkel – pontosabban ter-
mőgallyakkal – alul vannak vázka-
rok), mely utóbbit tudjuk javasolni a 
termesztők számára . A fánkénti ter-
més térállástól és fajtától függően 3 
és 5 kg lehet . Kísérleti munkánk so-
rán feldolgozott termékeket is készí-
tettünk a gyümölcsökből, amelyek 
különböző mértékű elismertség-
nek örvendtek a kóstolók körében .

Bízom benne, hogy sikerült felkel-
teni minden kedves olvasó figyel-
mét erre a különleges, többhasznú, 
akár díszfaként is alkalmazható nö-
vényre . Az 1-2. táblázatban néhány 
adatot közlünk a vizsgált fajták főbb 
jellemzőiről . 

 (Fotó: a szerző felvételei)

Fajta Magasság (mm) Átmérő (mm) Tömeg (g)

Bíbor 28,60 32,84 15,27

Korall 29,54 34,32 16,47

Karmazsin 28,25 29,40 11,80

1. táblázat A vizsgált fajták gyümölcsmérete és tömege

Fajta
Cukortartartalom

glükóz-6-foszfát szacharóz glükóz fruktóz szorbitól

Bíbor 0,821 13,62 4,23 4,87 2,08

Korall 1,376 16,28 5,35 4,70 2,62

Karmazsin 1,291 0,91 8,49 8,61 3,26

Fajta
Savtartalom

antranilsav oxálsav citromsav aszkorbinsav borostyánkősav

Bíbor 5,52 0,42 8,01 0,47 3,75

Korall 4,53 0,55 7,81 0,34 1,94

Karmazsin 2,31 0,42 7,28 0,35 1,91

2. táblázat A vizsgált fajták gyümölcseinek beltartalmi értékei (mg/g)

4. kép A ’Karmazsin’ fajta gyümölcse
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A hazánkban vadon is termő 
bodza (Sambucus nigra L .) gyümöl-
csét már évszázadok óta gyűjtik, és 
széles körben alkalmazzák, főként 
gyógyító hatása miatt, de házi ké-
szítésű élelmiszerként való felhasz-
nálása is ismert . Gyümölcse számos 
értékes beltartalmi összetevővel 
rendelkezik, melyek közül kiemel-
kedő jelentősége van nagy meny-
nyiségű antocianin-tartalmának . Az 
élelmiszeripar is hamar felfigyelt 
gyümölcsére, hiszen színanyagának 
köszönhetően a mesterséges élelmi-
szerszínezékek kiváltására alkalmas, 
ezáltal főként más növényi eredetű 
termékek természetes színezője-
ként szolgál . A gyűjtésből származó 
gyümölcsök mennyisége és minő-
sége nem tudta az ipari kereslet igé-
nyeit kielégíteni, ezért indokolt volt 
a hazai termesztés megszervezése . 

Az első ültetvények hazánkban 
1980-as években létesültek az oszt-
rák nemesítésű ’Haschberg’ fajtából . 
Magyarországon 1998-ban került az 
államilag elismert fajták jegyzékébe, 
mint árufajta . Az osztrák vadbodza 
populációból szelektált ’Haschberg’ 
jól bevált a termesztésben, hiszen 
azóta is hazánk legnagyobb meny-
nyiségben telepített fajtája, az ültet-
vények 90%-ában ez található . Nagy 
mértékű elterjedése rendszeres és 
bőtermő képességének, valamint 
a gyümölcsök jó minőségének tu-
lajdonítható . Negatív tulajdonságai 
azonban a több évtizedes termesz-
tési gyakorlat hatására egyre jobban 
megmutatkoznak (elhúzódó érés, 
növényvédelmi problémák, vala-
mint a korlátozott érési és feldolgo-
zási szezon) . A legjelentősebb gon-
dot a nagy mennyiségű áru egy-
szerre érése okozza, mely a feldol-
gozóipar kapacitását meghaladja. 

Az elmúlt években a bodza 6570 
hektáros nagyságágával Magyar-
ország legjelentősebb bogyósgyü-
mölcs-fajává vált, ezért mind a fel-

dolgozók, mind a termelők részéről 
felmerült az igény korábbi érésű faj-
ták termesztésbe vonására, a gyakor-
latilag egy fajtára alapozott fajtavá-
laszték bővítésére. A termesztésben 
ezért sorra jelennek meg a külföldi, 
elsősorban Dániából származó faj-
ták, melyekkel bővíteni szeretnék 
a hazai fajtaválasztékot . Nemcsak 
a hazai és külföldi ültetvényekben, 
hanem a kutatóintézetekben is egy-
re nagyobb arányban kezdődött el a 
rendelkezésre álló fajták tesztelése, 
és az élelmiszeripari célfajták neme-
sítése .

Európában elsőként Dániában 
kezdődött meg a nemesítői munka 
1954-ben, majd néhány évvel ké-
sőbb, 1957-ben Ausztriában is . Dá-
niában először az amerikai fajtákat 
próbálták meghonosítani, viszont 
ezek a fajták az alacsony színanyag-
tartalmuk és nem megfelelő termés-
biztonságuk miatt nem váltották be 
a hozzájuk fűzött reményeket . A 
bodza iránti megnövekedett igény 
miatt azonban elkezdték felkutatni 
a kedvező gyümölcstulajdonságú, 
nagy termőképességű egyedeket . 
A magyarországi honosító munka 

Bodzafajta-vizsgálatok új hazai eredményei
Csorba Virág
SZIE Kertészettudományi Kar, Gyümölcstermő Növények Tanszék, Budapest

1. kép  A ’Sampo’ gyümölcse
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1979-ben kezdődött el, elsősorban 
konzervipari és mélyhűtés céljára al-
kalmas gyümölcsminőségű típusok 
kiválasztásával . Hazánkban NAIK 
Gyümölcstermesztési Kutatóintézet 

Fertődi Kutatóállomásán foglalkoz-
nak fajtanemesítéssel . A vadon be-
gyűjtött és magonc állományok sze-
lekcióját, valamint az új fajták érté-
kelését végzik . A jelenleg is vizsgálat 
alatt álló K-sorozatban szintén több 
ígéretes fajtajelölt található .

A fajtaválaszték bővítésének 
lehetőségei

A SZIE Gyümölcstermő Növények 
Tanszék bogyós gyűjteményében 
11 bodzafajta összehasonlító érté-
kelését végeztük több éven keresz-
tül . A következőkben a fajták rövid 
leírásával szeretnénk a termesztők-
nek segítségére lenni a fajtaválasz-
tásban . 

Európában a legrégebb óta a dán 
származású ’Korsör’ van jelen, mely 
a dán bodzatermesztésben a fajták 
közül gyakran standard fajtának 
számít . Középerős növekedésű, fel-
felé törő habitusú fát nevel, nagy és 
erős hajtásokkal . Ernyői közepesen 
nagyok vagy nagyok, laza szerke-
zetűek, egy időben és középkorán 
érnek . Érési ideje a ’Haschberg’-hez 
hasonló . Bogyói gömbölyűek, leve 
világosabb a többi fajtához képest . 
Ezt a fajtát különleges (enyhén édes-
kés) gyümölcsíze miatt ajánlják . 

Az 1970-es évek végén elismert 
nagyon jó beltartalmi értékű dán 
’Sambu’ gyengébb termőképessé-

ge miatt nem tudott a ’Korsör’-höz 
hasonló mértékben elterjedni . Kö-
zéperős növekedésű fája évente 
számos meredeken feltörő hajtást 
képez . Levelei középnagyok, gyü-
mölcskocsánya zöld, termésmeny-
nyisége közepes–alacsony . Közepe-
sen nagy ernyői egyszerre és közép-
korán érnek . Nagy, piros bogyóinak 
jellegzetes bodza íze van . A bogyói-
ból készült lé sötét színű, mely erős 
színezőképességgel rendelkezik . 

A termesztett fajták zöme szelek-
ciós tevékenység eredménye, ki-
vételt képeznek ez alól az 1980-as 
években keresztezéses nemesítés-
sel előállított, szintén kiváló áruér-
tékű, de már jobb termőképességű 
dán ’Samidan’, ’Sampo’, ’Samdal’ és 
’Samyl’ és ’Samocco’ fajták . A ’Sam
po’ középerős növekedésű fája bo-
korforma kialakítására ajánlott, ami 
számos új hajtást képez . Levelei na-
gyok, ernyői közepesek nagy fekete 
csillogó bogyókkal, rendszeresen és 
bőven terem (1. kép) .  A legkorábbi 
érésű fajta (július vége – augusztus 
eleje) . Beltartalma kiváló, savakban 
és más összetevőkben gazdag, na-
gyon kellemes ízű, leve intenzív szí-
nező képességgel rendelkezik . 

A ’Samyl’ középerős növekedé-
sű, nagy termőképességű fajta (2. 
kép) . Közepes nagyságú ernyői kis 
bogyókkal vannak tele . Érési ideje 
a ’Haschberg’ elé tehető (augusztus 

2. kép  Bokor művelésű ’Samyl’ 4. kép  Törzses vázkaros művelésű ’Haschberg’ szüret előtt

3. kép  A ’Samdal’ virágzata
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közepe; augusztus vége) . Közép-
nagy ernyőméret és közepes ernyő-
tömeg jellemzi . Bogyói rubintvörö-
sek, kellemes aromájúak .

A ’Samdal’ középerős növekedé-
sű bokrain évről évre sok új hajtást 
nevel . A 3. képen a virágzata látha-
tó . Nagyméretű levelek, középnagy 
ernyők, és aromás levű bogyók jel-
lemzők rá . Bőtermő, egy menetben 
szüretelhető fajta . Különösen ipari 
feldolgozásra ajánlott korai érésű 
(augusztus első fele) fajta . Hátránya, 
hogy bogyói kis mértékben pergés-
re hajlamosak, levele pedig atkákra 
fogékony .

A ’Samidan’ kisméretű bokrot 
nevel, melyen kevés új hajtás kép-
ződik, ezért házikerti ültetésre java-
solt . Nagyméretű ernyőiben köze-
pes nagyságú bogyók találhatóak . 
A dán fajták közül a leggyengébb 
növekedésű, túlterhelés hatására 
vegetatív növekedése lecsökken . 
Augusztus első felében érik, bogyói 
egyszerre színeződnek . Nagyon jó 
íze miatt frisspiaci értékesítésre is 
ajánlható .

A ’Samocco’ erős növekedési erély-
lyel rendelkezik, viszont a termő-
vesszőinek alsó részén nem terem . 
Nagy–középnagy ernyőiben a kö-
zépnagy méretű bogyók tömötten 
állnak . Augusztus vége felé érő faj-
ta . Gyümölcse rubintos színű, egy 
menetben szüretelhető . Érzékeny a 

levélatka, valamint a takácsatka ká-
rosítására is .

A ’Haschberg’ fajta atkákra és 
gombás betegségekre kissé fogé-
kony . Szélcsendes helyre telepítve a 
levéltetvek hamar megjelenhetnek 
lombozatán . A magyarországi ültet-
vényekben jelenleg ez az egyedural-
kodó fajta (4. kép) . Gyümölcsére 
jellemző a nagy – nagyon nagy er-
nyőtömeg . A bogyók színe kékesfe-
kete, méretük kicsi vagy középnagy, 
alakjuk ovális vagy kerek . Az érési 
idő (az időjárás és a területi elhe-
lyezkedés függvényében) augusz-
tus vége, szeptember közepe között 
van hazánkban . 

Az osztrákok szelekciós munká-
jának köszönhetők a ’Haschberg’ 
mellett a ʻHaidegg klónok’ is . Kö-
zülük a ’Haidegg 13’-nak (5. kép) 
és a ’Haidegg 17’-nek (6. kép) van 
a legnagyobb hozama, a többinek 
(’Haidegg 14’, ’Haidegg 25’) köze-
pes . A termések színanyagtartalma 
a ’Haidegg’ klónok esetében egyál-
talán nem mondható magasnak, a 
közepes és gyenge között ingado-
zik . A vízoldható szárazanyag-tarta-
ma a ’Haidegg 13’ és ’17’ klónoknak 
a ’Haschberg’ fajtáétól jóval maga-
sabb . 

A ’Weihenstephan’ német neme-
sítő munka eredménye . Erős növe-
kedésű, késői érésű (szeptember 
eleje – szeptember közepe) fajta . 

Közepes méretű és tömegű ernyői-
ben közepes nagyságú bogyók ta-
lálhatóak . Bőtermő, figyelemre mél-
tó színanyagtartalmú, többmenetes 
betakarítást igénylő fajta .

A K3as magyar fajtajelölt, erős 
hajtásrendszerű, feltörő habitusú 
bokrot nevel . Termései középko-
rán érének (augusztus közepe), két 
menetben szüretelhetőek . Bogyói 
kicsik, de magas ernyőnkénti bo-
gyószámmal, így nagyméretű er-
nyőkkel rendelkezik . Jellemző rá a 
rendszeres és bőséges terméshozás .

A fajták összehasonlítása során 
arra a következtetésre jutottunk, 
hogy több fajta is értékesnek tűnik 
egy-egy tulajdonsága alapján . A ko-
raiságukat tekintve a ’Sampo’ és a 
’Samdal’; termőképessége alapján 
a ’Sampo’, a ’Samyl’ és a K3-as kód-
számú fajtajelölt emelhetők ki . Az 
ernyők tömege szerint a ’Sampo’ és 
a ’Haidegg 17’; az ernyők mérete és 
tömege alapján pedig a ’Samidan’ 
és a ’Samdal’ bizonyultak a legjobb-
nak . Beltartalmi összetevőik közül 
a gyümölcsök polifenol- és antocia-
nin-tartalma tekintetében a ’Sampo’ 
és a ’Samidan’ volt kiemelkedő, de 
a ’Weihenstephan’ is kiváló eredmé-
nyeket produkált kutatásunkban .

Fotó: a szerző felvételei

n

6. kép  A ’Haidegg 17’ gyümölcse5. kép  A ’Haidegg 13’ virágzata
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Volcan
profi ültetvény traktorok

Basak  
2080BB
ültetvény traktor

Basak  
2110
traktor

– 110 LE-s Perkins motor
– 24 + 24 sebességes 

Carraro váltó
– Elektomos  

függesztőkar-vezérlés
– Hidraulikus harmadik pont

– 4 kihelyezett szeleppár
– Klíma
– Légfék elektromos 

kompresszor kikapcsolással

– 79 LE-s Perkins motor

– 16+8 sebességes váltó

– 2 sebességes TLT hajtás

– 3.000 kg  
emelési képesség

– Fülke klímával

Raktári ár: 7 990 000 Ft + ÁFA
(335 Ft/Euro árfolyamig érvényes) (335 Ft/Euro árfolyamig érvényes)

Raktári ár: 10 490 000 Ft + ÁFA

Különleges DualSteer kormányzás rendelhető

•	74-98 le max. 
teljesítmény

•	16+16  
sebességes váltó

•	egyirányú vagy 
kétirányú  
vezetési pozíció

•	akár 6 kihelyezett 
szeleppár

A képek illusztrációk. Az árak 2020. 04. 10-ig érvényesek.

•	normál vagy emelt  
hidraulikateljesítmény

•	Opciós	első	függesztőkarok

•	Egy	és	két	oldali	
kivitel

•	Előre,	középre	vagy	
hátra	szerelhető

•	Traktorközéptől		
3,5	m	max.	
kitolhatóság

•	Akár	automata	
sorközépen	
tartással

•	Traktorról	vagy	
önálló	hidraulikus	
rendszer

•	1	gép,	akár		
12	különféle	
eszközzel

Orizzonti sOraljművelők  
– szőlőbe, gyümölcsösbe

6791 Szeged, Dorozsmai út 143.
Telefon/fax: 62/554-640 • Mobil: 30/589-8624

E-mail: szegana1@t-online.hu • web: www.szegana.hu

1  30/625-2571

2  30/383-7851

3  30/383-7852

4  30/928-2730

5  30/445-7599

6  70/778-3066

7  30/625-2576

1

2
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Az elmúlt időszakban, a világban 
olyan folyamatok játszódtak le, ami 
a felelős gazdálkodókat a megszo-
kott termelési folyamataik újragon-
dolására késztette . Az áru szabad 
mozgásában bekövetkezett ked-
vezőtlen folyamatok az input 
anyagok beszerzésében nagy 
feladat elé állítják mind a keres-
kedőket, mind a termelőket. Az 
Unión belüli termelő vállalatoknál a 
harmadik országokból érkező alap-
anyagok hiánya kihat a késztermék 
előállítására, de számítanunk kell 
a közeljövőben az EU tagországok 
közötti árufuvarozási gondokra is . 
A szűkös források elosztásánál 
előnyt fognak élvezni a saját 
országbeli termelők, gyártók. A 
beszerzéseknél előtérben kell he-
lyezni az itthon előállított termé-
keket, mivel ezek beszerzése akadá-
lyoztatás esetén is gördülékenyebb, 
kiszámíthatóbb . Ezért is érdemes 
a hazai fejlesztésű és gyártású nö-
vényvédelmi hatásokkal is rendel-
kező növénykondicionáló anyagot, 
a Flavo Plant-ot alkalmazni.

Flavo Plant termékből jelen-
leg megfelelő mennyiségű rak-
tárkészlettel rendelkezünk a 
növényvédelmi szezon felére, és 
további gyártáshoz szükséges 
alapanyagaink is rendelkezés-
re állnak. Nemzetközi tapaszta-
latok alapján azt valószínűsítjük, 
hogy a cikk megírásakor (2020 . 03 . 
20 .) még nem ismert tevékenység-
korlátozások esetén is biztosítja a 
hatóság az élelmiszerlánc részé-
nek tekinthető növénytermesztési 
és állattenyésztési input anyagok 
kiszolgálását . COVID-19 higiéniai 
szabályzatunk tartalmazza, hogy a 
kiszállítások folyamatában is mini-
malizáljuk a fertőzési veszélyt . 

Flavo Plant termékünk általános 
és speciális tulajdonságairól kol-
légáink részletes tájékoztatást ad-
nak, segítenek a rendelkezésre álló 
készítmények figyelembe vételé-

vel a növényvédelmi technológia 
módosításában is . Törekszünk az 
infokommunikációs csatornákon 
keresztüli szaktanácsadás biztosítá-
sában, de rendkívüli esetben a sze-
mélyes szemlézést sem utasítjuk el 
a járványügyi szabályok betartása 
mellett . 

A Flavo Plant, használat gyü-
mölcsösökben . Fokozza az egyéb 
készítmények és lombtrágyák haté-
konyságát . Használata esetén tapa-
dásfokozó készítmények alkalma-
zására nincs szükség . Flavo Plant 
korlátozás nélkül minden kultúrá-
ban és fenofázisban használható! 
Készítménykomponensei miatt 
munkaegészségügyi és élelmezés-
ügyi várakozási idő nincs! Termé-
sérési és szedési időszakban hasz-
nálható . Ökológia termesztésben 
is használható, alternatíva nélküli 
készítmény!

Almatermésű gyümölcsösök-
ben tartós védelmet nyújt a liszt-
harmat és tűzelhalás fertőzésekkel 
szembe . Önálló használatával meg-
előzhető, illetve lisztharmat esetén 
a már kialakult fertőzés megszün-
tethető (eradikáció) . Erőteljes viasz 
kontamináció és a stabil hatóanya-
gok miatt a tartamhatás 2-3 hét . Kí-
méletes felületi védelem virágzás 
időszakában is . Virágzáskori kijut-
tatása – a nem specifikus antioxi-
dáns hatás miatt – segíti a kötődést . 
Alternancia esetén kihagyó évben, 
a rákötődés és a termés fokozásá-
val érdemben segíti a generatív–
vegetatív egyensúly kialakulását . 
Használatával fokozható a lombon 
keresztüli növénytáplálás, továbbá 
szerkombináció esetén a partner 
hatóanyagok hatékonysága . Egysze-
rű réztartalmú hatóanyaggal kom-
binálva alkalmazhatjuk varasodás 
ellen, csökkentett részdózissal is! 
Egy vegetációs ciklus alatt a kezelé-
sek maximális száma: 6 . A kezelések 
között legalább 14 napnak el kell 
telnie, a viaszréteg megfelelő rege-

nerálódása miatt A vegetáció során 
bekövetkező mechanikai sérülések 
(jégverés, homokverés stb .) esetén, 
illetve fitotechnikai műveleteket kö-
vetően azonnali eseti kezelés aján-
lott a fertőzési kapuk lezárása és 
stressz csökkentés céljából 1 l/ha 
dózissal . 

Csonthéjasokban szintén tartós 
kontakt védelem az ektoparazita le-
vélbetegségekkel (sztigmina, apig-
nomonia, blumeriella, polisztigma 
és a tranzschelia) és a gyümölcs-
kárósító (glöosporium és monília) 
fertőzésekkel szembe . Erőteljes vi-
asz kontamináció és a stabil ható-
anyagok miatt a tartamhatás 2-3 hét . 
Kíméletes felületi védelem virágzás 
időszakában is . Virágzáskori kijut-
tatása – a nem specifikus antioxi-
dáns hatás miatt – segíti a kötődést . 
Növeli a gyümölcsök átmérőjét és 
a termésmennyiséget . Közvetlenül 
betakarítás előtt elvégzett kezelés-
sel egyszerre, gondoskodhatunk 
a gyümölcs tárolhatóságának, il-
letve pultállóságának fokozásáról 
és a posztharvest lombvédelemről 
is . A növény metabolitikus teljesít-
ményét segítő (nem pedig fékező) 
biológiai védelem mérésekkel iga-
zoltan növeli a termés beltartalmát, 
cukor- és savszintjét . Gátolja az aro-
maanyagok, észterek oxidációját . 
Elősegítve ezzel prémium minő-
ségű friss étkezési konzerv- és sze-
szipari alapanyagok előállítását .

Dankó Róbert 
okl . növényvédelmi  

agrármérnök  
robert@arravis .hu  

+36302287435 
Gombos Gergely 

kertészmérnök 
gergo@arravis .hu  

+36307855276
Szőke Tamás 

okl . agrármérnök 
tamas@arravis .hu 

+36309449552

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA

Kihívások a gyümölcstermesztők előtt  
az elkövetkező hónapokban
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Ami motivált a gondolataim meg-
fogalmazásában, az a kertészeti és a 
szántóföldi ágazatokban mutatko-
zó versenyképességi különbségek 
okainak a feltárása, pontosabban 
mi az oka annak, hogy a gazdálko-
dók jelentős része, kisebb-nagyobb 
sikertelenségek következtében, fel-
hagy a kertészeti termeléssel és a 
szántóföldi termesztés felé fordul . 
Felmerül a kérdés, hogy ez tüneti 
jelenség, amely előrevetíti magát a 
betegséget, vagy valamilyen komp-
lex agrártársadalmi változóKÓRnak 
vagyunk tanúi . A humán vagy a nö-
vényi orvoslásban hasonló esetek-
ben hívják segítségül a „differenciál 
diagnózisnak” nevezett, Dr . Vajna 
László megfogalmazása szerint, 
„kóroktani” eljárást .

Mi a helyzet a kertészetben?

• A kertészethez elengedhetetlen 
a kézi munkaerő, amely eny-
hén szólva „problémássá” vált, 
és amelynek a gépi kiváltása 
változó mértékben lehetséges . 

• Az EU-s támogatások a terü-
let miatt lényegesen kisebbek, 
mint a szántóföldön, és ezt a 
termeléshez kötött támogatá-
sok nem, vagy csak részben 
tudják kompenzálni .

• A kiírt pályázatok adminisztra-
tív komplexitása, pl . egy ültet-
vénytelepítés esetében, sokszo-
rosan meghaladja egy átlagos 
családi gazdálkodó teljesítőké-
pességét .

• A „piaci küzdelem” folyamatos-
sá vált, mivel a külföldről (EU-s) 
kamionokban beszállított zöld-
ség- és gyümölcstételek árban 
folyamatosan „megvernek” 
bennünket .

• A termelői integrációs próbál-

kozások igen kevés kivétellel, 
sorra dőlnek be .

Ha az okok mélyebb rétegeit pró-
báljuk felderíteni rájövünk, hogy a 
kertészeti szaktanácsadás hiányzik, 
a gyümölcs kertészeti szaporító-
anyag területén folyamatos az út-
keresés, a termelői és kereskedelmi 
integráció haldoklik .

Mi a helyzet a szántóföldön?

• A szántóföldön gazdálkodó 
családok nagy többsége a saját 
munkájával és egy két alkalma-
zott segítségével tökéletesen el 
tudja látni azt a 300 ha körüli 
„családi gazdasági” modellt, 
amely nemcsak életképes, de 
fejlődőképes is .

• Az erő- és munkagép EU-s pá-
lyázat adminisztrációja arány-
lag könnyen megoldható, 
ennek köszönhetően a szántó-
földi gépi eszközök ugrásszerű 
modernizációja igen jelentős 
agrotechnikai fejlődést tett le-
hetővé, és ez már a közepes 
gazdaságok szintjén is tökélete-
sen megmutatkozik .

• Az „input anyagok” mint a 
vetőmag, a műtrágya és a nö-
vényvédő szer integrálódnak a 
terménykereskedelemmel, és 
ezáltal a termelés finanszírozá-
sa is sokkal könnyebbé válik . 

• A termény feldolgozóipari ága-
zatai (etanol-, biodízel- és a ta-
karmánygyárak) óriási kapaci-
tásbővítést valósítottak meg . 

Elemezve a szántóföldi termesztés 
helyzetét, a siker kulcsa könnyen fel-
fedezhető abban az üzleti érdekelt-
ségi hálóban, amely ezt az ágazatot 
átszövi . Az „agrár-biznisznek” része 
a vetőmagkereskedelem, a műtrá-

gyaipar, a növényvédőszer-kereske-
delem, a gépkereskedelem, az alkat-
rész- és egyéb segédanyagkereske-
delem, a terményszállítmányozás, a 
terménytárolás vagy a biodízel- és 
a etanolipar .  A beszállító ipari és a 
terményt fogadó ágazatok „üzletkö-
tői” személyesen vagy csoportosan 
kézen fogják a termelőt, és a pénz-
ügyi finanszírozásukon kívül érté-
kes szaktanácsadást is biztosítanak 
részükre .

Röviden összegezve, bármely 
ágazat sikerének a kulcsa három 
tényezőtől függ: a pénztőke, a ver-
senyképes szaktudás és a verseny-
képes szaporítóanyag.

A pénztőke egy részét pályázatok-
ból kellene megszereznie a fiatal 
gazdának, csakhogy ezek a kertésze-
ti ágazatban egy átlagosnak mond-
ható családi gazdaság számára szin-
te elérhetetlenek a rengeteg admi-
nisztratív és bürokratikus akadály 
miatt .  Ezért ezek a „közepes családi 
gazdaságok” gyümölcstelepítési pá-
lyázatokba bele sem fognak, vagy 
ha mégis elkezdenek egy ilyet a „pá-
lyázatíró cég” segítségével, amikor 
a részleteket megismerik, általában 
elállnak ettől a versenytől . 

A médiában arra buzdítják a fia-
talokat, hogy „tudásintenzív” ágaza-
tokkal érdemes foglalkozni, mivel 
ezeknek kicsi a területigényük, és 
a befektetett tőke nagysága is meg-
oldható, lásd zöldség, gyümölcs, 
dísznövény, gyógynövény stb . Nem 
tudok ezekkel a kissé felületes és 
eléggé megalapozatlan ajánlások-
kal egyetérteni, és miért nem? Mert 
a földterület, amely a kertészethez 
kell valóban sokkal kisebb, mint 
a szántó esetében, de a pénztőke, 
amit be kell ruházni az sokszorosan 
nagyobb, a tudástőkéről már nem is 
beszélve . 

A tudástőkének két része van: 

Gondolatok  
a szántóföldi és a kertészeti ágazatok helyzetéről
Makay Miklós
Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft., Érd



75

egyik az elméleti, a másik pedig a 
gyakorlati tudástőke . Szerencsé-
sebb esetben a család egyik fiatal 
tagja elvégzi a SZIE vagy más neves 
felsőoktatási intézmény Kertészeti 
Karát, és nekivág családi segédlettel 
a kertészkedés egyik ágazatának, 
mindenekelőtt felmérve a gazdasá-
ga ökológiai adottságait . 

Felmerülnek a következő kérdé-
sek:

• Talál-e olyan szaktanácsadói in-
tézményt, amelyhez bátran for-
dulhat, amely korrekt, gyakor-
latias és hasznos tanácsokkal 
fogja ellátni őt annak érdeké-
ben, hogy egy igazán verseny-
képes vállalkozást hozzon létre?

• Be tudja-e szerezni (pl . bel-
földön) azokat a szaporító-
anyagokat (palántát, oltványt), 
amelyek az üzeméhez majd 
szükségesek lesznek? 

• A termesztésben előforduló 
rengeteg buktató és probléma 
felmerülése esetén lesz-e kihez 
fordulnia rendszeresen és biza-
lommal? 

• Ha úgy dönt, hogy nem akar 
posztharveszttel is foglalkozni, 
a régióban van-e olyan megbíz-
ható felvásárló, akihez elviheti a 
gyümölcsöt/zöldséget, és kor-
rekt áron ki fogják fizetni?

• Ha úgy dönt, hogy a gyümöl-
csét saját maga szeretné áruvá 
készíteni és majd piacra juttat-
ni, lesz-e elég tőkéje az infra-
struktúrát beruházni, és majd 
energiája ezt működtetni?

• Lesz-e neki elég elszántsága, 
hogy a vállalkozásának jogi, ad-
minisztratív feladatait napra ké-
szen el tudja látni, anélkül, hogy 
az egyszerűsített „áfa-mentes 
szirénhangoknak” ellen tudjon 
majd állni?

• Meg tudja-e győzni a családját, 
aki mindenben támogatni sze-
retné, hogy az üzleti modellje 
életképes, és a befektetett anya-
gi és fizikai energia egyszer 
majd meghozza a gyümölcsét? 

Tételezzük fel, hogy az útjára in-
dított fiatal kertész számára három 
tényező közül az első kettő adott, 
elvégre vannak más források is, pl . 
a fiatal agrárvállalkozók támogatása, 
vagy szerencsés esetben a család-

ban már foglalkoznak kertészettel, 
a tapasztalati tőke is rendelkezésre 
áll az idősebb generáció részéről, 
aki nagy örömmel nyugtázza, hogy 
van, aki tovább viszi vállalkozását, 
kertészetét . 

A szaporítóanyagokról

Pályám során számtalanszor be-
igazolódott az a mindenki által is-
mert tény, hogy a „legdrágább sza-
porítóanyag” a „rossz és megbízha-
tatlan szaporítóanyag”, tehát a nagy 
biológiai értékű vetőmag, palánta, 
bujtás vagy oltvány „minden pénzt 
megér” a termesztőnek, mert ezek-
től függ munkájának az eredmé-
nye . Nem kevesebb forog kockán 
egy vagy több éven keresztül, mint 
a rengeteg anyagi és szellemi ráfor-
dítás, amelyeknek a hozadéka a ker-
tész anyagi megélhetése és szakmai 
fejlődése, tehát egy cseppet sem 
mellékes, hogy mit vetünk és mit 
ültetünk .

Elődeink arra tanítottak bennün-
ket, hogy az útkeresésben az idő 
dimenzióját is érdemes figyelembe 
venni, tehát a „honnan jövünk, mer-
re tartunk a kertészeti szaporító-
anyag területén” fogalom bár kissé 
filozofikusnak hat, azt hiszem elen-
gedhetetlen a helyes út megtalálásá-
ban, ebben az esetben is .  

„A történelem nemcsak nemzeti 
emlékezetünkbe, hanem környeze-
tünkbe is bele van írva” – írja Surá-
nyi, amikor a történelmi Magyaror-
szág faiskoláiról értekezik. 

A XX . század háború és gazda-
sági válság sújtotta évtizedeiben 
olyan márkanevek születtek, mint 
az Unghváry Faiskola Rt . Cegléden, 
Schricker Faiskola Alsótekeres pusz-
tán, vagy a Fischer és Társa Faisko-
lája Nagyenyeden és a budapesti 
Mauthner családi cég, amely cégek 
oltványait és a zöldség vetőmagvait 
az egész Kárpát-medencében keres-
ték .

A Herman Ottó és a Keleti Károly 
utcai épületekben ezekben az év-
tizedekben indult el az a tudomá-
nyos és szakhatósági alkotó munka, 
amely hazánk mezőgazdaságát Eu-
rópa élvonalába emelte . A 60-as és 
70-es évek elején a „korszerű terv-
gazdálkodás” hozadékaként elkezd-
te működését MÉM Növényvédel-

mi és Agrokémiai Központ (MÉM 
NAK) a Budaörsi úton, amelynek 
a növénykárosító diagnosztikai la-
boratóriuma az egyik legfontosabb 
pillérét jelentette a „vírusmentes 
vetőmag- és szaporítóanyag-” elő-
állításnak . Ebben a munkában az 
1979-ben Dr . V . Németh Mária által 
szerkesztett „Gyümölcsfák vírusos, 
mikoplazmás és rickettsiás betegsé-
gei” című könyv megjelenése mér-
földkövet jelentett .

Ezekben az intézményekben foly-
tatott munka szavatolta a „vetőmag” 
és a „vegetatív” szaporítóanyagok 
egészséges állapotát és fajtaazonos-
ságát . 

E két alapvető tulajdonság mellett 
a „fajta gazdasági értéke” is ugyano-
lyan fontossággal bír . 

Visszatérve az írásom eredeti cél-
jához, az összehasonlításban a „faj-
tára” korlátozom a további gondola-
taimat .

A „növényfajta” a nemesítőnek a 
szellemi tulajdona, amely egyben 
jelentős gazdasági értéket hordoz, 
tehát egy objektív teljesítményvizs-
gálat tárgya. 

• Szántóföldi gazdálkodói szem-
mel vizsgálódva, aki búzát, 
kukoricát, napraforgót vagy 
repcét termel értékesítés cél-
jából, a növényi fajtaválaszték 
tanúbizonysága annak, hogy a 
magyarországi fajtakínálat dön-
tő részét a multinacionális cé-
gek által ajánlott (reklámozott, 
javasolt stb .) fajták fedik le . A 
hazai búzatermeléstől eltekint-
ve, amely malmi és javító minő-
séget céloz meg az értékesítés 
céljaként, a többi növényfajnál, 
legyen az hibrid vagy fajta, a 
hazai előállítású vetőmagkíná-
lat részesedése folyamatosan 
csökken, és bizonyos esetek-
ben már el is tűnt . Nem csoda, 
hiszen a szántóföldi termesztés 
esetében ennek a fajtainnová-
ciós munkának a nagy részét a 
„multi cégek” vállvetve végzik, 
mert „üzletet” látnak a magyar 
agráriumban, tehát megtalálják 
a maguk hasznát . Az országutak 
mentén minden évben, igen 
sok reklámcélú kisparcellás faj-
tabemutatóval találkozhatunk, 
élő bizonyítékaként annak az 
erős marketing tevékenység-
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nek, amelyet hazánkban ezek a 
cégek végeznek .

•  A zöldségtermesztésben a faj-
takínálat, valamint az ahhoz 
társított szaktanácsadás és tech-
nológiai információszolgáltatás 
magas szinten valósult meg . Eb-
ben az ágazatban a technológi-
ai és a kereskedelmi innovációs 
készség a legeredményesebben 
párosult a kereskedelmi integ-
rációval, amely összességében 
nagyon pozitív folyamatnak 
tekinthető . A zöldségvetőmag 
piaci letisztulása összefügg a 
fajtanemesítés átszervezésével 
(1996), amelynek eredménye-
ként a 28 zöldségfajból a hazai 
nemesítés 4 fajra csökkent . En-
nek is köszönhető, hogy a ter-
melők első kézből kaphatnak 
objektív információt a neme-
sítő, fenntartó, termelő, forgal-
mazó cégek részéről, mivel a 
közös siker és megelégedettség 
legfontosabb a kapcsolatrend-
szerben . A fajok sokfélesége, az 
évjárati időjárási anomáliák és 
az erős EU-piaci hatások mel-
let nem elhanyagolható a hazai 
gazdasági (27% áfa) makrokör-
nyezet sem, mindezek válasz-
ként azokra a feltett kérdésekre: 
miért 1200 Ft a fehérrépa, hová 
tűnt a makói hagyma vagy, mi-
ért nem megy nyáron sem 300 
Ft alá a paradicsom kilója?

• A gyümölcstermesztésben, (az 
EU régi országaiban) a fajták 
gazdasági teljesítményéről 
alkotott korrekt, objektív vé-
leményt a „fajta management-
tel” foglalkozó cégek saját 
vizsgálataik alapján alakítják 
ki . Fajtamarketinget folytatnak 
és szerződéses kapcsolatot 
hoznak létre a nemesítő, a sza-
porító-forgalmazó és a felhasz-
náló (termelő) között, amely 
egyben korrekt és követhető 
magatartást is követel a rend-
szer szereplőitől . A fajtákat 
vizsgáló intézmények munká-
jukban szakmai függetlenséget 
igyekeznek tanúsítani, amely 
csak független gazdasági kö-
rülmények között lehetséges . 
Ilyenek a németországi Op-
penheimi (Dienstleistugszent-
ren) telep, vagy franciaországi 
Serfel és CTIFL telepei . A fajták 
teljesítményének a pontos mé-
rése mellett ezek a telepek igen 
értékes termesztéstechnikai 
adatokat is közölnek, és egy-
ben a szaktanácsadói rendszer 
szerves részei . Magyarországon 
ennek a munkának egy részét 
a NÉBIH elvégzi, de a terme-
lői igények és a faiskolák által 
kínált alany-nemes oltvány 
ajánlat között, a szakadék egy-
re tágul . Az importált faiskolai 
oltvány mennyiségek évről 

évre emelkednek, a faiskolások 
körében a kilátástalanság egyre 
nő .

Következtetések

Egy ágazat (kertészet) akkor fej-
lődőképes, ha vonzó alternatívát kí-
nál azok számára, akik döntés előtt 
állnak, jelen esetben a fiatal gazdál-
kodókról van szó . Melyek azok a 
lehetőségek, amik ma rendelkezés-
re állnak? Az állami szerepvállalás 
elengedhetetlennek látszik a kerté-
szeti ágazatok megsegítésében, de 
valószínű, hogy nem jó megoldás 
a külföldi modellek automatikus és 
mintaszerű átvétele, viszont tanul-
ni lehetne ezek tapasztalatából . Az 
E . G . Közösség tagországai sajnos 
ma már nem rendelkeznek azzal a 
gazdasági függetlenséggel, amelyek 
lehetőségeket nyújtanának a felzár-
kóztatásra, tehát igen bonyolult fel-
adat megtalálni ebben a rendszer-
ben azokat a „rejtett” lehetősége-
ket, amelyek hatékonyak lehetnek 
az EU-s versenyben . Ha sikerülne 
vonzóvá tenni a kertészetet, akkor 
ez versenyképességet is generálna 
majd, megfelelő befektetett ener-
gia és idő elteltével . A közgazdasági 
törvényszerűségek előbb-utóbb ér-
vényesülnek majd, ahogyan történt 
minden gazdasági területen, Ma-
gyarországon és a világban is .

n

TALLÓZÁS...

...TALLÓZÁS

Brazília 2019-ben importálta a va-
laha regisztrált legnagyobb meny-
nyiségű növényvédő szert: 335 ezer 
tonna rovarölő szert, gyomirtó szert 
és gombaölő szert vittek be az or-
szágba . Ez az érték az előző évhez 
képest is számottevő emelkedést 
mutat, 16%-kal nőtt a behozatal . Az 
importnövekedést követte a hatá-
rokon belüli értékesítés felfutása . 
Tavaly 474 új készítmény került for-
galomba Brazíliában, ami az elmúlt 
14 évre vonatkozóan rekordmeny-
nyiségnek számít . Összességében 

2247 termék közül választhatnak a 
termelők országszerte .

Mindezek hátterében több ok hú-
zódik meg . A szántóterületek bővü-
lésével párhuzamosan fokozódik a 
peszticidek iránti igény . Az elmúlt 
10 év alatt a szója termőterülete 
100%-kal, a cukornádé 50%-kal nőtt . 
A szója és a kukorica esetében a 
termesztés herbicidekre rezisztens 
transzgénikus fajták alkalmazásán 
alapszik, ez pedig a gyomirtó sze-
rek használatának növekedéséhez 
vezet . A klímaváltozás és az annak 

következtében szaporodó új káro-
sítók megjelenése miatt az újon-
nan regisztrált készítmények száma 
emelkedett 2019-ben .

Az import részarányának növe-
kedését a nemzeti növényvédő-
szer-ipart jellemző nehézségek to-
vább fokozták . A témáról további 
információ az agropages honlapján 
található: news.agropages.com /
News/NewsDetail---34373.htm.

 ✍ Összeállította és fordította:  
Polgárné Balogh Eszter

Rekord mennyiségű növényvédő szert vásárolt Brazília 2019-ben
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Élő kapcsolatot  

a pálya szereplői között! 

Dr. Preininger Évának, a NAIK 
Gyümölcstermesztési Kutatóintézet 
igazgatóhelyettesének köszöntője 
után Makay Miklós, az MKSZN Érd 
Elvira majori telepvezetője beveze-
tőjében elmondta, hogy az elmúlt 
évben néhány céges és független 
szaktanácsadó kollégával arra az 
elhatározásra jutottak, hogy mega-
lakítják az MKSZN Gyümölcsösért 
Szaktanácsadói Munkacsoportot a 
gyümölcstermesztők termesztési, 
technológiai problémái megoldásá-
nak elősegítésére . Céljuk, hogy élő 
kapcsolat jöjjön létre a gyakorlati ta-
pasztalattal rendelkező termesztők, 
a termékinformációkat átadó gyár-
tók és forgalmazók, továbbá a szak-
értők, a kutatás művelői között . 

Miben segíthetik a termesztőket? 
A gyümölcstermesztést számos hát-
rányos tényező sújthatja, pl . a hozott 
és szerzett betegségek, az állati kárte-
vők, a tápanyag-szolgáltatási zavarok 
és legkülönfélébb stresszhatások . A 
hozott betegségek a vírusokkal, bak-
tériumokkal, fitoplazmákkal vagy 
gombákkal fertőzött faiskolai ültető 
anyaggal kerülnek a gyümölcsösbe, 
s kártételük rendszerint nem azon-
nal, hanem néhány év múltán nyil-
vánul meg . Mivel a faiskolai szapo-
rítóanyagok egészségi állapotában 
alapvető fontosságúak a vírusbeteg-
ségek, ill . az ezektől való mentesség, 
ezért történelmi visszapillantást tett 
a hazánkban korábban folytatott ez 
irányú munkára . Felidézte Dr. V. Né-
meth Mária tudományos munkás-
ságát, aki az 1955-1980 közötti idő-
szakban a gyümölcsvírusok kimuta-
tására szolgáló tesztelési módszerek 
kifejlesztésével és alkalmazásával, 

továbbá 10 gyümölcsfajon 52 vírus- 
és fitoplazmás betegség leírásával 
múlhatatlan érdemeket szerzett a 
hazai növényvirológiában . Munkás-
ságával a magyar gyümölcsvirológia 
Európa és a világ élvonalába emel-
kedett . Nagy jelentőségű volt az az 
1977 . évi MÉM miniszterhelyettesi 
koordinációs értekezlet is, amelyen 
döntöttek az országos vírusmente-
sítési program meghirdetéséről . En-
nek hátterében az a felismerés állt, 
hogy a vírusmentesség éppen olyan 
alapvető minősítési kritérium, mint 
a biológiai értéktöbblet . A gyümölcs 
szaporítóanyag előállításának nö-
vény-egészségügyi rendszerében a 
későbbi években is további mérföld-
kövek (új ellenőrzési vizsgálati mód-
szerek, legkorszerűbb diagnosztikai 
technikák bevezetése stb .) jelezték a 
folyamatos fejlődést . 

Napjainkra a helyzet azonban je-
lentősen megváltozott . A növényvé-
delmi szervezet 1990 utáni leépülése, 
majd a 2004-es EU-csatlakozás foko-
zatos visszalépésekkel, piacvesztés-
sel, a gyümölcsfajták vírusmentesí-
tési bázisainak elhalásával, s minde-
zek eredőjeként a külföldi ültető- és 

szaporítóanyag masszív beáramlá-
sával járt és jelenleg is jár együtt . Az 
előadó szerint a gyümölcs szapo-
rítóanyag-előállításban a technikai 
elvárások komplexitása, és a piaci 
versenyhelyzetre adandó válasz egy 
új szakmai, társadalmi konszenzus 
megteremtésével képzelhető csak el . 
Ideje lenne elgondolkodni, mi lenne 
fontosabb: állami finanszírozás kere-
teiben tartani a gyümölcsnemesítést 
egy olyan rendszerben, amely nem 
képes a szellemi produktumot (az 
új fajtát) a mai kornak megfelelően 
piacra juttatni, vagy megpróbáljuk 
a meglévő világhírű fajtáink megőr-
zését, az ezekből létrehozott törzsül-
tetvények újraindítását a legmoder-
nebb vírusmentesítési eljárásokkal, 
ágazati és állami finanszírozással . 

Az előrelépés érdekében az 
MKSZN az útkeresésen túl a faiskolai 
termékfejlesztés céljából egy vizsgá-
lati laboratórium felállításával pár év-
vel ezelőtt kezdeményező szerepet is 
vállalt . Az új laboratórium létesítésé-
vel céljuk a saját faiskolai növényállo-
mányaik szűrése, a szemzéssel vagy 
oltással átvihető betegségek terjedé-
sének megelőzése . Szándékaik sze-
rint szántóföldi kultúrákban is vál-
lalnak virológiai tömegteszteléseket . 
Távolabbi céljaik között említette a 
szaktanácsadói munka támogatását 
is, a növényvédelmi laboratóriumi 
diagnosztikai szolgáltatással . 

Kártevő gyümölcslegyek

A gyümölcstermesztésben jelen-
tős néhány gyümölcslégy fajról, így 
az európai cseresznyelégyről, az 
amerikai keleti cseresznyelégyről, a 
dióburok-fúrólégyről és a homoktö-
vis-légyről nyújtott ismertetést Tóth 
Mikós akadémikus (ATK Növényvé-
delmi Intézet) és Dr. Voigt Erzsébet 

Javítani kell a szaporítóanyag-termesztés színvonalán

Makay Miklós: élő kapcsolatot szeretnénk  
a pálya szereplői között

Február utolsó hetében Érd Elvira majorban került sor arra a gyümölcstermesztési szakmai konferenciára, amit 
a NAIKMKSZN (Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit) Kft. a TÉSZÉSZ Nonprofit Kft. együttműködésé
vel szervezett. Ez alkalommal bemutatkozott a Gyümölcsösért Szaktanácsadói Munkacsoport, tájékoztattak az 
MKSZN Kft. által beruházott Növénykárosító Diagnosztikai Laboratórium munkájáról, és felkért előadások 
hangzottak el gyümölcstermesztési és növényvédelmi témákban. 
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ny. tudományos főmunkatárs közös 
előadása . E fajok morfológiailag lát-
szólag nagyon hasonlóak, megha-
tározásuk többek között a szárnyuk 
eltérő rajzolata alapján lehetsé-
ges . Tóth Miklós az előrejelzésük-
re, rajzásmegfigyelésükre szolgáló 
csapdázási eljárást ismertette . E célra 
mind a négy faj esetében a zöldessár-
ga színű, ún . Csalomon palást csap-
da használható, amit a jobb fogás ér-
dekében csalogató anyaggal, de nem 
ivari feromonnal, hanem táplálkozá-
si csalétekkel is kiegészítettek . 

Megállapították, hogy a csapdázás 
sikerében jelentősége van a színin-
gernek: a zöldessárga színű (PALz) 
csapdák háromszor annyi cseresz-
nyelegyet fogtak, mint az élénksár-
ga színűek (PALs) . A kísérletekben 
az is beigazolódott, hogy a legna-
gyobb fogásszámot mindegyik faj 
esetében a színinger és a csalétek 
együttes alkalmazása eredményezte . 
Az sem mindegy, hogy a csapdákat 
a fa koronájában milyen magasság-
ban helyezzük el: mind az európai, 
mind az amerikai cseresznyelégy és 
a dióburok-fúrólégy esetében a leg-
több imágót a 6 méter magasságban 
lévő csapdák fogták, a 4 m-en lévők 
ennek csak tizedét, és a 2 m magasan 
elhelyezettek pedig csak igen keve-
set . A csapdák fogásának, a rajzás-
követésnek és így a védekezés ide-
jének eldöntéséhez elengedhetetlen 
a csapdák folyamatos ellenőrzése és 
az adatok regisztrálása . A hetenkénti 
átvizsgálás nem elegendő, legalább 
2-3 naponként meg kell számlálni a 
fogott imágókat, hogy a rajzás mene-
téről elfogadható képet kapjunk . 

Dr. Voigt Erzsébet a gyümölcsle-
gyek rajzásáról szerzett megfigye-
léseket és tapasztalatokat tárta a 
hallgatóság elé, rámutatva az ezzel 
kapcsolatos egyes tévhitekre is . Az 
európai cseresznyelégy (Rhagoletis 
cerasi) rajzása hazánkban általában 
május közepén – utolsó hetében 
kezdődik (Csalomon PALz csapdák 
fogásai), június elején tetőzik, de 
utána – bár csökkent egyedszámban 
– a hónap végéig, júliusig is elhú-
zódhat . Ez a rajzásmenet a közepes 
érésű cseresznye és a korai meggy 
fajtákat érinti leginkább, a kártétel 
e fajtacsoportokban okozhat érzé-
keny piaci veszteséget . Egyes közle-
ményekkel szemben, amelyek április 
végi rajzásról is beszámolnak, a 2001 
és 2007 között végzett módszeres 
rajzásmegfigyeléseikben május 10 . 
előtt soha nem észlelték az imágókat 
(más légyfajok, pl . a kétnemzedékes 
zellerlégy esetében ez előfordulhat) . 

2006 óta ismert hazánkban az 

amerikai keleti cseresznyelégy (Rha-
goletis cingulata), amelyet már az 
első évben nagy egyedszámban fog-
tak, ezért elképzelhető, hogy már 
korábban is jelen volt . Rajzása termő 
cseresznye ültetvényben 3-4 héttel 
később kezdődik, mint az európai 
cseresznyelégyé, tehát a két kártevő 
folyamatos veszélyt jelent . A két cse-
resznyelégy fajjal végzett csapdázási 
kísérletekben és megfigyelésekben 
azt találták, hogy az amerikai cseresz-
nyelégy a természetben valószínű-
leg szívesebben keresi a sajmeggyet 
(pl . erdőszéleken, szántóföldi ve-
gyes cserjesorokban, sövényekben), 
mert itt mindig megtalálható volt, de 
ugyanakkor a meggytermesztésre is 
veszélyes, különösen a rázógépes 
betakarítás után a fán maradó gyü-
mölcsök révén . 

A dióburok-fúrólégyre (Rhagole-
tis completa) térve elmondta, hogy 
jelenléte 2011 óta igazolt Magyaror-
szágon, kezdetben csak az ország 
nyugati megyéiben károsított, de 
2017 óta rohamos elterjedéséről van 
tudomásunk . Példaként bemutatta a 
2019 . évi Érd Elvira majori meglepő 
rajzásadatokat, amely szerint a csap-
dák július közepétől október közepé-
ig fogták a kártevő egyedeit, annak 
ellenére, hogy a diószüret már szep-
temberben lezajlott . Mindez jelzi a 
hatásos védekezés rendkívüli nehéz-
ségét is (függetlenül a hatóanyag-ki-
vonásoktól), mert a kártevő három 
hónapig jelen van a gyümölcsösben, 
legnagyobb egyedszámban augusz-
tusban és szeptemberben . Ebben az 
időszakban ismételt védekezésekre 
van szükség ellene a NÉBIH által en-
gedélyezett növényvédő szerekkel, 

Tóth Miklós: a legtöbb fogást a csapdák megfe-
lelő színe és a csalétek együttes alkalmazása 
eredményezte

A gyümölcslegyek rajzásáról  
szerzett tapasztalatokat Voigt Erzsébet  
ismertette
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és ez már kérdésessé teheti a gazda-
ságos termesztést, különösen akkor, 
ha más okok miatt csupán fél termés-
re számíthatunk . 

Hangsúlyozta, hogy e kártevő lár-
vái, a nyüvek mindig a zöld burok és 
a csonthéj között rágnak és károsíta-
nak, s tévhit, hogy a gyümölcs belse-
jébe is behatolnak . A dióbél elszíne-
ződését, megbarnulását nem a dió-
burok-fúrólégy lárvái, hanem a diót 
károsító gombás és baktériumos 
betegségek okozzák . Ezek fertőzése 
már a dióburok-fúrólégy rajzása előtt 
bekövetkezik, aminek tünetei barnu-
ló foltok formájában már júniusban 
láthatók a leveleken és a termés zöld 
burkán . Az előadó arról is tudósí-
tott, hogy a dióburok-fúrólégy ellen 
kísérletek folynak csalogató anyag-
ként szolgáló fehérje-hidrolizátum + 
inszekticid kombinációkkal .    

A rügydifferenciálódásról

A gyümölcsfajok virágrügyfejlődé-
séről és a szakaszos terméshozásról 
(alternancia) kaphattunk képet Dr. 
Szalay László egyetemi docens (SZIE 
Kertészettudományi Kar) előadá-
sából . A termés alapját jelentő vi-
rágrügyek kialakulása, differenciá-
lódása a vegetációs időben, a gyü-
mölcsfajoktól függően májusban, 
júniusban vagy júliusban kezdődik 
el, és több hónapig tartó, hosszú fo-
lyamat . E folyamat szakaszai: az elő-
nyugalom, amelyet gyors fejlődés 
jellemez és az őszi lombhullásig tart; 
a mélynyugalom, amelyben lassú a 
szöveti fejlődés, és a növénynek bi-
zonyos hideghatáson kell átesnie; az 

ezt követő kényszernyugalom fázi-
sában ismét gyorsabb a virágrészek 
továbbfejlődése . Mikroszkópos met-
szetek látványos fotóival szemléltette 
az egyes szakaszokban végbemenő 
fejlődési folyamatokat, a virág alko-
tórészek kialakulását, amelyek rend-
szerint az őszi lombhullás idejére 
lesznek felismerhetők a metszetek-
ben . A mélynyugalmi időszak elmúl-
táról és a kényszernyugalmi fázisba 
lépésről a tél végén begyűjtött és víz-
be állított termővesszők hajtatásával, 
valamint laboratóriumi szövettani 
vizsgálatokkal győződhetünk meg . 

Az optimális virágrügyfejlődés fel-
tételei a vegetációs időben a növé-
nyek jó kondíciója, a megfelelő víz- 
és tápanyagellátás, elegendő fény és 
a kedvező hőmérséklet . A mélynyu-
galom alatt a hidegigénynek, míg a 
kényszernyugalomban a meleg hő-
igénynek kell teljesülnie, ami fajon-
ként és fajtánként is eltérő . 

A virágzás folyamatáról szólva el-
hangzott, hogy az alma virágzata 
bogernyő, amelyben először a kö-
zépen álló virág (királyvirág) nyílik 
ki, majd utána a szélen elhelyezke-
dők . Ennek ismerete az esetlegesen 
tervezett vegyszeres termésritkítás 
időzítése miatt fontos . A körtének 
fürtvirágzata van, amelyben a szélső 
virágok nyílnak előbb, s a középső 
legkésőbb . A kajszinál és őszibarack-
nál egy virágrügyben egy virág fejlő-
dik; a cseresznye, meggy és a szilva 
esetében egy virágrügyből 2-3 virág, 
amelyek nagyjából egy időben nyíl-
nak ki . A virágzás utáni gyümölcsfej-
lődés ismét egy hosszú időszak, ami 
a terméséréssel ér véget . A gyümöl-
csök kialakulása tehát a rügydiffe-
renciálódás kezdetétől az érésig két 
vegetációs cikluson át tart . 

Részben ebben a hosszú folya-
matban keresendők a szakaszos ter-
méshozás (az alternancia) okai is . 
Ugyanis, mint mondta, különösen az 
almagyümölcsűek esetében nyáron 
két év termése van a fán: a szemmel 
látható, ez évi termés, és a jövő évi a 
virágrügyekben . Ha a sok gyümölcs 
miatt az ez évi terhelés túl nagy, ak-
kor kevesebb tápanyagkészlete és 
energiája marad a fának a fejlődő, 
differenciálódó virágrügyek kifej-
lesztésére, és következő tavasszal ke-
vesebb termőrügy, kevesebb virág és 
termés lesz a következmény . Ugyan-

akkor a csökkent termés nyomán 
több energia és tápanyag marad a 
termőrügyek differenciálódására, 
és a folyamat ismétlődik . Ez a fizio-
lógiai folyamat akkor is végbemegy, 
ha a rügydifferenciálódás és az adott 
évi termés érésének időbeli átfedése 
(pl . kajszi vagy korai őszibarack faj-
táknál) rövid ideig tart . Az alternan-
cia kialakulásában emellett szerepük 
van a növényi hormonoknak is: a 
gibberellinek és az auxinok gátló, 
míg a citokininek pozitív hatást fej-
tenek ki a virágrügyek differenciáló-
dására . 

Kitért a gyümölcshullás jelenségé-
re is, amely egy önszabályozó folya-
mat, s amelyben a gyümölcsfejlődés 
és növekedés megtermékenyítés 
utáni fázisai és a növényi hormonok 
játszanak szerepet . Ezek hatására pl . 
alma esetében ún . tisztuló hullásról, 
júniusi, majd szüret előtti hullásról 
beszélünk . Végül szólt a terméssza-
bályozás lehetséges módjairól is . 
Ezek: a metszés, a metszést kiegészí-
tő eljárások (pl . lekötözés), a virágrit-
kítás, a termésritkítás, ill . a kötődés 
fokozása, ha szükséges .

A program további előadásaiban 
Szentpéteri Tamás független szakta-
nácsadó (Fruttamas Kft.) a metszés 
szerepéről, a korona helyes kialakí-
tásáról és a metszési hibák elkerü-
lésének módjairól szólt . Dr. Parádi 
István egyetemi docens (ELTE) a fagy 
okozta stressz növényélettani alapja-
it ismertette . 

Az előadások között, ill . azt köve-
tően a rendezvényen közreműködő 
gyártó és forgalmazó cégek: az Ag-
rometry, a Biolchim, a Malagrow, a 
Profeed, a Sumi Agro és a Syngenta 
szaktanácsadói vagy területi képvi-
selői rövid kiegészítéseikkel, hozzá-
szólásaikkal – technológiai javasla-
taikat vagy fejlesztési eredményeiket 
ismertetve – csatlakoztak az elhang-
zottakhoz . A gyümölcsfajok igen el-
térő stresszhelyzetének és tápanya-
gigényeinek a tudatában elmondha-
tó, hogy a különböző készítmények 
cégek által tett rövid bemutatása az 
adott növényélettani környezetben 
hozzásegíti a termelőt a helyes vá-
lasztáshoz, hogy mit, mikor és ho-
gyan alkalmazzon a gyümölcsösé-
ben a remélt eredmény elérésének 
érdekében . 

 ✍ Dr . Princzinger Gábor

Szalay László: a gyümölcsök kialakulása  
a rügydifferenciálódás kezdetétől az érésig  
két vegetációs cikluson át tart
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Ha környezettudatosan végezzük 
a gyümölcstermesztést, és az egyre 
szigorúbb minőségbiztosítási elő-
írásoknak is meg szeretnénk felelni, 
mint annyi más technológiai ele-
met, a gyomszabályozást is át kell 
gondolnunk, és nem biztos, hogy a 
továbbiakban is úgy tudjuk csinál-
ni, ahogy eddig . Szerencsére egyre 
több megoldás közül választhatunk . 
Ez a művelet a talajműveléssel is 
szoros kapcsolatban van, és a ter-
mesztett faj, a talajtípus, a lejtésvi-
szonyok, valamint a művelési rend-
szer jellemzőinek figyelembevételé-
vel kell a részleteit megterveznünk 
és kiviteleznünk . Most főként a 
csonthéjasok és az almatermésűek 
ültetvényeiben használható mód-
szerekkel foglalkozunk . 

Ahogy a talajművelést, úgy a 
gyomszabályozást sem tudjuk az 
egész területünkön egységesen 
elvégezni, hanem külön kell vá-
lasztanunk a fák alatti sávot és a 
művelőutat. Ha van öntözés az ül-
tetvényben, a művelőutat célszerű 
füvesíteni és rendszeresen kaszálni . 
Ez az egyszerűbb eset . A bonyolul-
tabb a fák alatti sáv . Próbálkoztak 
azzal is, hogy ezt a részt is füvesít-
sék, és oldalazó, kitérő rendszerű 
kaszával lekaszálják, de ez nem vált 
be . Mégpedig azért nem, mert a fű 
„élelmesebb”, mint a gyümölcsfák, 
könnyebben hozzájut a vízhez és a 
tápanyagokhoz, így a fák szenvedni 
fognak (1. kép) . Ha nagyon kis víz-
fogyasztású fűfajokat tudnánk vetni 
ebbe a sávba, az talán megoldás len-
ne . Ez egy speciális kutatási terület, 
még kevés gyakorlati eredménnyel . 
Nagyon hasznos, ha a facsíkban va-
lamilyen szerves anyaggal takarjuk 
a talajt . Lehet az szalma, érett szer-
ves trágya, lekaszált fű, faforgács 
vagy fakéreg . A talaj víz- és hőház-
tartására ez kedvező hatással van, és 
a gyomosodást is megakadályozza . 
Nagyobb ültetvényekben azonban 

a talajtakarás általában nem oldható 
meg, nincs hozzá elegendő takaró-
anyag és munkaerő sem . A gyomir-
tó szerek elterjedésével egyre általá-
nosabbá vált, hogy a fák alatti sávot 
rendszeresen ilyenekkel kezeljük, 
az elpusztult gyomok mulcsréteget 
alkotnak, és talajtakarásként funkci-
onálnak . Az integrált termesztésben 
a csonthéjasok és almatermésűek 
ültetvényeiben ma igen elterjedt 
módszer, hogy a füvesített sorközö-
ket rendszeresen kaszáljuk, és ezzel 
egy menetben gyomirtó szert jutta-
tunk a fák alatti sávra (2. kép) . 

Kedvezőtlen környezeti hatásaik 
miatt viszont a gyomirtó szereket 
egyre kevésbé szeretjük, és igyek-
szünk azokat elfelejteni . Emellett 
a minőségbiztosítási rendszerek is 
egyre kevésbé engedélyezik . Kény-
telenek vagyunk ezért más megol-
dások után nézni . 

Mechanikai módszerek

A facsík műveléséhez sokféle me-
chanikai eszköz áll rendelkezésre . A 
traktorra szerelt oldalazó rotációs 
kapa vagy talajmaró gyomirtást és 
sekély talajművelést végez egyszer-
re . Gyakori használata esetén ron-
csolódik, elporosodik a talajszerke-
zet (3. kép) . Ezért a fejlesztés fontos 
iránya most olyan mechanikai esz-
közök kidolgozása, amelyek kímé-
letesebben bánnak a talajjal . Ezeken 
kis méretű kapatestek, csillag alakú 
forgó alkatrészek, ujjas vagy fésűsze-
rű szerkezetek végzik a gyomirtást 
és a talajlazítást . Az oldalazó eszköz 
lehet kitérő rendszerű, így a teljes 
területet (fák alatti sávot) gyommen-
tesíti . A haladási sebessége 3-4 km/
óra . A fatörzset, a támrendszer osz-
lopát vagy a bambuszrudat egy ér-
zékelő kar segítségével kerüli ki az 

Alternatív gyomszabályozási megoldások
Dr. Szalay László
SZIE Kertészettudományi Kar, Gyümölcstermő Növények Tanszék, Budapest

1. kép Ha a fák alatti sávban is fűtakaró van, az jelentős víz- és tápanyag-konkurenciát okoz  
a gyümölcsfák számára
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eszköz . Az érzékelőknek olyannak 
kell lenniük, hogy ne sértsék meg a 
fák kérgét . A kitérő rendszer nélküli 
eszközökkel akár 10-15 km/órás se-
bességgel is haladhatunk, de ez egy 
gyomos sávot hagy meg középen, 
amit külön kezelni kell valahogy . A 
mechanikai eszközöknek vannak 
előnyeik és hátrányaik. Feltétlenül 
hasznos, ha a talajt időnként moz-
gatjuk . Lazább és levegősebb lesz, 
ez segíti a tápelemek feltáródását, 
emellett megakadályozza a talajlakó 
kártevők elszaporodását . Hátrány 
lehet, hogy a gyökerek egy részét 
megsérti, elvágja . A gyökerek sérü-
lése az arra hajlamos növényeknél 
gyökérsarjak képződését idézheti 
elő, ami nem kívánatos az ültetvény-
ben . A kisebb mértékű gyökérmet-
széssel felérő művelet visszafog-
hatja a fák növekedését, különösen 
akkor, ha tavasszal végezzük . Ez in-
tenzív ültetvényekben akár előny is 
lehet . 

A mechanikai eszközök tárházá-
hoz sorolhatók a gyomláló robotok, 
amelyek egyre több mezőgazda-
sági kultúrában dolgoznak világ-
szerte . Ma még túl drágák, de nem 
elképzelhetetlen, hogy a jövőben 
gyümölcsültetvényekben is fognak 
dolgozni . 

Nagynyomású vízadagolás-
sal tünteti el a gyomokat az olasz 
gyártmányú GrassKiller. A traktor-
ral vontatott szerkezeten egy 1000 
literes víztartály, egy maximálisan 
1250 bar nyomást biztosító komp-
resszor és oldalt egy hidraulikusan 
vezérelt, forgó munkaegység van . A 
munkaegységen négy fúvókán ke-
resztül, porlasztva áramlik ki nagy 
nyomással a víz . Egy menetben 40-
50 centiméter szélességű sávban 
képes a gyomirtást elvégezni . A 
gyomnövényeknek nemcsak a zöld 
részét, hanem a gyökérzetüket is 
megsemmisíti hat centiméter mély-
ségig a talajfelszín alatt . Az ültetvény 
gyomflórája természetesen sokféle 
lehet, de a különböző területeken 
végzett kísérletek eredménye sze-
rint évente kétszeri alkalmazásával 
tartósan gyommentesen lehetett tar-
tani a kezelt területet . A gép haladá-
si sebessége 2 és 3,5 km/óra között 
változik . Ha kicsi a gyomborított-
ság, akkor gyorsabban tud haladni, 
ha nagyobb, akkor csak a lassabb 
ütem biztosítja a precíz munkát . Fő 
előnye ennek a megoldásnak, hogy 
nem használ vegyszereket . Viszont 
nagy mennyiségű és tiszta vízre 
van szükség a működtetéséhez, ami 
nem minden ültetvényben áll ren-
delkezésre . A vízben lévő szennye-
ződések károsítják a szivattyút és a 
fúvókákat, ezért többlépcsős szűrő-
rendszer van a rendszerbe építve . 
Azt még vizsgálni kell, hogy a talaj 
szerkezetére milyen hatással van a 
rendszeres használata . A gazdasá-
gossága is fontos kérdés, eddigi szá-
mítások szerint költségesebb, mint 
a hagyományos oldalazó talajműve-
lő eszközök . 

Az elektromos áram és a hő 
gyomirtó hatása

A Zasso cég Electroherb nevű 
készüléke elektromos áram segít-
ségével roncsolja a növényi sejteket 
és tönkreteszi a klorofilltartalmu-
kat, így a kezelt növény elpusztul . 
Európában 2018-ban mutatták be, 
Amerikában már régebben használ-
ják . Az elmúlt két év során Németor-
szágban végeztek vele kísérleteket, 
kedvező tapasztalatokkal . A kezelés 
után 7-10 nappal a gyomnövények 
teljesen elhervadtak, elpusztultak . 

2. kép Füvesített sorközű kajsziültetvény,  
amelyben a fák alatti sávot rendszeresen gyomirtó szerrel kezelik

3. kép Az oldalazó talajmaró rendszeres 
használata roncsolja a talajszerkezetet
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A gyomnövények kisebb területen 
nyílt lánggal is megsemmisíthetők . 
Ehhez gázüzemű, kézi szerkezetet 
használhatunk . A célzottan a nö-
vényekre irányított láng leperzseli 
a föld feletti részüket . Nagyüzemi, 
gépre szerelt változatával is kísérle-
teznek, de nehéz megoldani, hogy 
a fák törzsét ne károsítsa . Emellett a 
nagy energiaigénye miatt sem fog 
valószínűleg az ültetvényekben el-
terjedni . 

Az extrém hőmérséklet gyomir-
tásra történő alkalmazásáról azon-
ban nem mondtak le a fejlesztők . 
Legyen az túl magas, vagy túl ala-
csony hőmérséklet, mindkettő 
használható lehet a gyomok elleni 
küzdelemben . Folynak is ilyen kí-
sérletek, sokféle szerkezet prototí-
pusa elkészült és tesztelés alatt áll . 
Forró víz, forró hab kijuttatásá-
val elég hatékonyan lehet irtani 
a gyomokat, vagy éppen megfa-
gyasztani őket egy erre alkalmas 
készülékkel . 

Talajtakarás

A fák alatti sávot gyommentesen 
tarthatjuk valamilyen takaróanyag 
használatával is . Egy-egy intenzív 
ültetvényben régebben fekete fó-
lia takarást alkalmaztak, de ez 
nem terjedt el . A drága fólia az ül-
tetvényben végzett műveletek során 
hamar sérült, tönkrement . Emellett 
az anyaga el nem bomló veszélyes 
hulladékként az ültetvény felszámo-
lása után is sokáig a környezetben 
marad . A fekete fólia takarás segíti 
a talaj víztartalmának megőrzését, 
viszont az esővizet és az öntözővi-
zet nem engedi át . Hátránya még, 
hogy alatta elszaporodhatnak a 
talajlakó kártevők . Ugyanez a ve-
szély fönnáll akkor is, ha valamilyen 
szerves anyaggal takarjuk a facsíkot, 
vagy csak gyomirtó szerrel kezeljük 
rendszeresen . Az utóbbi években a 
mezei pockok okoztak sok helyen 
nehezen megoldható problémát a 
gyümölcsültetvényekben . Ha nin-

csenek talajlakó kártevők a terü-
leten, a talajtakaró fóliák újabb 
generációjával próbálkozhatunk . 
Ezek között vannak fényre elbomló 
anyagúak és vízáteresztők is .  

*
A gyommentesítési eljárások ki-

dolgozása terén tehát folyamatos az 
innováció . A korszerű és környezet-
barát megoldások fejlesztésének az 
utóbbi években nagy lökést adott 
a gyomirtó szerek használatának 
visszaszorulása . Helyettük válasz-
szunk a környezeti adottságaink-
hoz, az ültetvényméretünkhöz és a 
ter mesztett növényfajunkhoz leg-
inkább alkalmas vegyszermentes 
módszert . A világhálón sok hasz-
nos információ található ezekről, a 
forgalmazó cégek is készséggel ad-
nak információkat . Az Agrofórum 
hasábjain pedig igyekszünk időről 
időre beszámolni az újdonságokról . 

Fotó: a szerző felvételei

TALLÓZÁS...

...TALLÓZÁS

A karambola vagy más néven 
csillaggyümölcs népszerűsége az 
Egyesült Államokban egyre nő . Az 
egzotikus gyümölcs fenntartható 
ter mesztésének támogatására a Flo-
ridai Nemzetközi Egyetem kutatói 
az ültetvényben alkalmazható taka-
rónövények jelentette pozitív hatá-
sokat vizsgálták – olvasható a https://
www.crops.org/news/science-news/
star-fruit-could-be-new-star-f lori-
da-agriculture címen .

A floridai ültetvényekben jelenleg 
leggyakrabban használt csillaggyü-
mölcs fajta az ’Arkin’, azonban egy-
re több gazdálkodó vált Hawaiiból 
és más területekről származó éde-
sebb és lédúsabb fajtákra . A karam-
bolát leginkább salátakészítéshez 
használják fel, illetve gyümölcslevet 
állítanak elő belőle, de létezik egy 
borászat, ahol bor alapanyagaként 
szolgál . Az íz mellett egy másik ok 

is húzódik annak hátterében, hogy 
miért válik egyre népszerűbbé a 
floridai gyümölcstermesztők kö-
rében a csillaggyümölcs . Ez pedig 
a diverzitás kérdése . Floridában 
ugyanis az itt nagy területeken ter-
mesztett gyümölcsök, így a narancs 
és az avokádó termesztését számos 
növény egészségügyi kihívás veszé-
lyezteti (citrus greening, laurel wilt) . 
A kipusztuló ültetvények helyére 
más fajokat keresnek .

Ezek közé tartozik a csillaggyü-
mölcs is, amely az agroökoszisz-
téma sokszínűségének növelése 
mellett a gazda bevételi forrásait is 
diverzifikálja, így kockázatait csök-
kenti . 

A csillaggyümölcs termesztése so-
rán alkalmazható talajtakaró növé-
nyek közül két pillangósvirágú fajjal 
végeztek kísérleteket (sziki kender, 
bengáli bársonybab) . A fiatal ültet-

vények sorközeibe vetették e nit-
rogénkötő növényeket, amelyeket 
kifejlődésük után talajba forgattak . 
Kétévente alkalmazták a módszert, 
amely mellett nem volt szükség 
műtrágya használatára .

A talajtakaró növények javít-
ják a talaj pH-ját, növelik szerves-
anyag-tartalmát, gyomelnyomó 
hatásúak, a csillaggyümölcs fák 
számára egészséges környezetet te-
remtenek . A módszer hozzájárul a 
fenntartható gyümölcstermesztés 
gyakorlatához, biogazdálkodóknak 
is ajánlható .

Dél-Floridában trópusi éghajlati 
viszonyok között hamar bomlik a 
talajok szervesanyag-tartalma, így e 
pillangós talajtakaró növényeknek 
nagy szerepük van a visszapótlás-
ban .

Összeállította és fordította:  
Polgárné Balogh Eszter

Csillaggyümölcs – egy egzotikus növény Floridából 
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Chile, bár még mindig a legjelen-
tősebb mérsékelt égövi gyümölcs-
termesztő ország a déli féltekén, 
2010-ig sokkal előnyösebb helyzet-
ben volt, mint ma . A többi latin-ame-
rikai ország kisebb volumenben, és 
főként belső fogyasztásra termelt, 
míg Chile hagyományosan nagy 
mennyiséget exportált, és ebben 
régebben nem kellett igazán kon-
kurenciával számolnia . Az utób-
bi tíz évben azonban több ország 
kezdett jelentős fejlesztésekbe, és 
jelent meg az exportpiacokon . Ma 
már legfőképpen Peru, de Argentí-
na és Brazília is konkurenciát jelent . 
Ezekben az országokban nagyobb 
és jobb minőségű a rendelkezésre 
álló termőterület, sokkal több a fel-
használható víz, nagyságrendekkel 
olcsóbb a munkaerő, és általában 
rövidebb az exportpiacokra a szál-
lítási idő is . Ezek mind olyan adott-
ságok, amiket valahogy kompen-
zálniuk kell a chilei termesztőknek . 
Ennek egyik útja olyan gyümölcsök 
előállítása, amelyek Peruban és Bra-
zíliában nem, vagy csak nehezen te-
remnek meg, a másik út az új fajták 

nemesítése és bevezetése a termesz-
tésbe . 2020 elején tett rövid szakmai 
látogatásom alkalmával az egyik 
nemesítő műhely munkájába volt 
alkalmam betekintést nyerni .

Rodrigo Infante professzor az Uni-
versidad de Chile Agrártudományi 
Karán több mint 20 éve nemesít 
gyümölcsöt . A nemesítéssel a Bo-
lognai Egyetem PhD hallgatójaként 
került kapcsolatba, ott még az eper 
volt a témája . Hazatérve évekig a 
chilei fehér eperrel (Fragaria chi-
loensis) foglalkozott, az ország déli 
részén lévő eredeti géncentrumok-
ban kutatott fel és gyűjtött be ígére-
tes példányokat keresztezésekhez 
és génmegőrzéshez . A 90-es évek 
végén egy megnyert pályázat segít-
ségével tudta beindítani az ősziba
rack és nektarinnemesítő program-
ját . 

Posztharveszt tulajdonságok

Az első években nem nagyon jött 
a siker, ezt Infante professzor rész-
ben a kezdetleges genetikai alap-
anyagnak, részben a saját tapaszta-

latlanságuknak tudja be . „Eredetileg 
csak a posztharveszt tulajdonságo-
kat akartuk javítani, nem nagyon 
volt ötletünk, mi mást lehetett volna 
még elérni” – meséli .

Chile elhelyezkedéséből adódó-
an a gyümölcsök posztharveszt 
tulajdonságai kiemelten fontosak: 
a korábban legfontosabb export-
célnak számító Egyesült Államok-
ba nagyjából egy hónap a szállítási 
idő, az időközben legnagyobb fel-
vevőpiaccá előlépett Kínába, vagy 
Japánba és Koreába, ez akár 50 nap 
is lehet . Emiatt a helyi termelők 
folyamatosan keresik azokat az új-
donságokat, amik hosszabb ideig is 
megőrzik frissességüket . A program 
ötödik évében már elegendő meny-
nyiségű új fajta és információ állt 
rendelkezésre ahhoz, hogy a helyi 
faiskolákkal szerződéseket kösse-
nek . Ez alapján a fajták tulajdonjoga 
megoszlik az egyetem és a faiskolák 
között, cserébe a fiatal programnak 
kicsit javult az anyagi biztonsága . 
Az eredetileg, ha nem is kitűnő, de 
elfogadható üzletnek tűnő megálla-
podás mára már komoly nyűg, anya-
gilag sem jár jól vele az egyetem . 
Részben az ebből fakadó frusztrá-
ció, részben az új gyümölcsök iránti 
vágy motiválta a professzort, hogy 
belekezdjen a japán szilva (Prunus 
salicina) nemesítésébe . 

 „2006 táján körülnéztem, milyen 
fajokat termesztenek, és ezeknek 
milyen nemesítési programjaik van-
nak . A japán szilva egy relatíve isme-
retlen gyümölcs volt 15 éve, szinte 
senki nem foglalkozott vele, a ge-
netikájáról nagyjából semmit nem 
lehetett tudni . Az elérhető fajták csú-
csát az olyan kaliforniai nemesíté-
sek képviselték, mint az Angeleno . 
Láttam benne fantáziát” . 

A 2007-ben indult program első 3 
évében fajtákat gyűjtöttek, elvégez-
ték az első keresztezéseket, illetve a 
genetikai markerezéshez szükséges 
munka alapjait fektették le . Tanulva 

1. kép Fiatal őszibarack magoncok a kísérleti ültetvényben

Gyümölcsnemesítés Chilében

TALLÓZÁS...
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a barack program hibáiból, itt az 
együttműködésből teljesen kihagy-
ták a szerintük csak közvetítő szere-
pet betöltő faiskolákat, és közvetle-
nül a termelőkkel szerződnek . A pi-
acra bevezetett fajták joga így teljes 
egészében az egyetemnél marad, és 
a termelő is választhat, melyik fais-
kolát bízza meg a szaporítóanyag 
előállításával .

Textúra, érésidő, íz

Infante professzor szerint az ere-
deti cél a japán szilvánál is a poszt-
harveszt tulajdonságok javítása volt . 
„Az első keresztezésekből született 
néhány meglepően kemény vagy 
roppanó húsú darab is . A meglepe-
tés utáni első reakcióm az volt, hogy 
rendben van, érdekes, sőt, egyálta-
lán nem rossz! Lássuk, ebből mi sül 
ki!” Ekkoriban a barackoknál már 
többé-kevésbé szempont volt a ke-
ményebb hús is, de a roppanó-ha-
sadó textúra csak itt lépett elő pri-
oritássá . 

Az utóbbi években harmadik 
szempontként komolyan megjelent 
a későn érő fajták iránti igény is . 
Ennek oka egyrészt az, hogy Chile 
nagy részén a klíma nem alkalmas 
a korai fajták termesztésére, a minő-
ség messze elmarad az elvárhatótól . 
Másrészt viszont egy késői érésű 
gyümölcs, a hosszú szállítási idővel 
együtt, esetlegesen már szezonban 
tud versenyezni a helyi, általában 
nem kiemelkedő minőségű korai 
fajtákkal . A professzor szerint en-
nek külön előnye, hogy az emberek 
még mindig bizalmatlanok a hagyo-
mányos szezonon kívül megjelenő 
gyümölcsökkel szemben, és bár 
fel lehetne őket világosítani, ez egy 
egyszerűbb megoldásnak tűnik . 
Már ahol hagyják, Kaliforniában 
például a helyi termelők védelme 
érdekében szabályozzák, hogy sze-
zonban mikor szabad külföldről im-
portálni .

A gyümölcs textúrája ma már nem 
csak a szilva, hanem az őszibarack 
és a nektarin (valamint a szőlő, a kivi 
stb .) értékelésénél is legalább olyan 
fontos szempont, mint az érési idő 
vagy az íz . Az érzékszervi tesztelők 
számára meghatározott hét szem-
pontból például négy a hús fizikai 
minőségét vizsgálja, de a műszeres 

vizsgálatok között is jelentős szere-
pe van . „Gyümölcsöt ne azért egyen 
az ember, mert az egészséges, vagy 
a rostbevitelét és vitaminszükség-
letét akarja fedezni belőle . Arra ott 
van számtalan bogyó a gyógyszer-
tárakban, ha valakinek erre lenne 
igénye . Szerintem az ember azért 
egyen gyümölcsöt, mondjuk étke-
zés után desszertként, mert meg-
kívánta, és jólesik . Ebben az érzék-
szervi ingereknek, így a textúrának 
is, döntő szerepe van . A mi célunk 
az ennek megfelelő fajták nemesíté-
se” – fejti ki alapveleit a professzor . 

A nemesítés során felbukkanó, 
egyre roppanóbb húsú fajták az 
egyetem személyzetének az ízlését 
is formálják . „Ma már inkább válasz-
tanék egy jó textúrájú, de közepes 
ízű barackot, mint egy kitűnő ízű, de 
mállóbb húsút . Az íz nem minden .” 
– jegyezte meg egyikük egy gyü-
mölcsbemutatón . Az iparági kósto-
lók is rendszeresen lepontozzák a 
puha húsú fajtákat, már ha egyálta-
lán találkoznak velük . Az tagadha-
tatlan, hogy az új nemesítésű szilvák 
hangosan reccsenő héja, sercegve 
roppanó húsa sajátos élményt nyújt, 
és nagyban hozzájárul a gyümölcs 
egyedi üdeségérzetéhez .

’Sweet Pekeetah’  japán szilva 
fajta

Ennek a vonalnak a legkiemelke-
dőbb képviselője a ’Sweet Pekeetah’ 

néven fajtajegyzékbe vett japán szil-
va fajta . Fája kifejezetten bőtermő, 
az ágak ritkítás nélkül hajlamosak 
akár a földig lehajlani a terhelés 
hatására . Valószínűsítik, hogy nem 
öntermő, de a konkrét porzási vi-
szonyai jelenleg még nem teljesen 
tisztázottak . A legjobb minőségű 
gyümölcsöt feltehetőleg egy másik 
P. salicina fajtával adja, de tapasz-
talatok szerint termékenyül kaj-
szival, európai szilvával, vagy akár 
őszibarackkal/nektarinnal porozva 
is . Megfelelő körülmények között 
tárolva frissességét legalább 70 na-
pig megőrzi . Jelenleg Chilén kívül 
Kaliforniában, Spanyolországban és 
Dél-Afrikában folytatnak termesz-
tési kísérleteket vele . Gyümölcsmé-
rete a termesztési viszonyoktól füg-
gően 80-150 g között mozog, általá-
ban hasonló az Angelenóhoz . Héja 
erősen hamvas, világoslila, bordós 
színű, amin kezdetben zöld, később 
sárga foltok lehetnek . A gyümölcs 
külseje nem sima, inkább bordás, 
kicsit göcsörtös . Cukortartalma 
ideális esetben 20 Brix feletti, sav-
tartalma nem jelentős, de a legtöbb 
esetben valamennyire érezhető . A 
húsa eleinte világoszöld, érés során 
sárgába megy át . Kemény, kifejezet-
ten lédús, hangosan roppanva törik . 
Ez utóbbi tulajdonságait nem lehet 
eléggé kihangsúlyozni, teljesen más 
élményt ad, mint bármi, amire a fo-
gyasztó a szilva szó hallatán eredeti-
leg gondolna .

2. kép Termőkorú japán szilva hibridek
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Hidegigény,  
harmonikus cukor–sav arány

Az egyetem másik nagy nemesí-
tési programja az áfonya . Itt a szük-
séges hideghatás csökkentése a cél, 
hogy az ország minél nagyobb terü-
letén termeszthető növényeket hoz-
zanak létre . Az eredeti 25 fajtából 
indulva jelenleg évi 5000 új magon-
cot nevelnek, és 10 .000 növényt ér-
tékelnek – ezeket a számokat a jövő 
évtől szeretnék megduplázni . Érde-
kesség, hogy a szelekció elsődlege-
sen a szár kihúzása után keletkező 
seb lehető legkisebb mérete, illetve 
a héj szakadásának mértéke alapján 
történik . Ezután egy egyszerű ér-
zékszervi teszttel (ízlelés), a megfe-
lelő, harmonikus cukor–sav arányt 
keresik . Ennek az a magyarázata, 
hogy szerintük olyan fajtával nem 
érdemes foglalkozni, aminek nincs 
kiemelkedő ízvilága . A kísérleti 
termesztésben már csak azoknak 
a genotípusoknak a hidegigényét 
vizsgálják, amik az előző kívánal-
maknak megfeleltek .

Nemesítői kísérleti tér

Jelenleg a barack és szilva nemesíté-
si munka legjava az egyetem kísérleti 
üzemének egy 7,5 hektáros területé-
ben folyik . Itt a magoncokat (450+50)
x50 cm-es ikersoros rendszerbe ülte-
tik (1. kép) . Az értékelés termő korban 
az itt termett gyümölcs alapján zajlik 
(2. kép), ami ebben a rendszerben 
nem tud kiemelkedőt produkálni, an-
nak szinte kivétel nélkül a balta vagy 
markoló jelenti a jövőjét . 23 év neme-
sítéssel töltött év után Infante profesz-
szornak már kellően pragmatikus a 
magoncokhoz való hozzáállása: „nem 
fajtákat akarunk gyűjtögetni, hanem 
valami újat, és legfőképp jobbat aka-
runk létrehozni . Saját magamnak kell 
a fajtáim legszigorúbb kritikusának 
lennem, ennek szellemében jó, ha 
10%-uk marad meg .” 

Mivel Santiago gyakorlatilag a siva-
tagban van, ezért muszáj mindenhol 
öntözni . Ahova nem juttatnak ki vizet, 
ott semmi nem nő . Ennek pozitív mel-
lékhatása, hogy a sorközök természe-
tesen gyommentesek, és a sorokban 
sem burjánzanak megállíthatatlanul . 
Az új táblákat általában mélyszántás-
sal készítik elő, kihúzzák az öntözőve-

zetékeket, valamint a fiatal magoncok 
körül a talajt fóliával takarják, de ezen 
kívül semmi más munkát nem vé-
geznek . Az agrotechnikai munkákra 
egyszerűen nincs ember, több tízezer 
fáról beszélünk, de nincs rendszeres 
táp anyag-utánpótlás sem, a szom-
szédos kukoricaföldekről az öntöző-
vizükbe mosódó műtrágyamaradvá-
nyok elegendőek . A kártevők elleni 
harcban is egyedi az ország helyzete, 
mert keletről és északról az Andok, 
délről az Antarktisz, nyugatról pedig 
a Csendes-óceán nyújt természetes 
védelmet az esetleges vándorlásokkal 
szemben, így csak a nem túl számos 
honos faj jelent kisebb problémát .

Ízértékelés

Az utóbbi években rendszeresen 
szerveznek teszteket a gyümölcster-
mesztők részére . Szezonban nagyjá-
ból havonta kóstolhatnak az érdek-
lődők részben új, akkor érő fajtákat, 
részben korábban szüretelt, a tesztig 
hűtőkamrákban tárolt darabokat . A 
papírokon nem ritka a 40-50 nappal 
korábbi szüreti időpont sem, de ezt 
ránézésre, vagy akár kóstolásra sen-
ki nem mondaná meg . Emellett az 
értékelések nyilvánvalóan szubjek-
tívek, csak az adott kóstoló ízlését 
képviselik . A professzor szerint „ter-
mészetesen a gyümölcstermesztés 
képviselőinek is van beleszólásuk 
a szelekcióba, az ő véleményüket 
is számításba vesszük . Ugyanakkor 
ők a termesztés részében vannak 
otthon, nem is igazán tudnák meg-
mondani, mit akarnak pontosan . 
Ezért, és mert a tulajdonjog az egye-
temé, mi választjuk ki, melyik fajtá-
kat akarjuk bevezetni a piacra .”

Merre tovább?

A helyi gyümölcstermesztésre a jö-
vőben leselkedő három legnagyobb 
kihívás a professzor szerint a jelenleg 
egyébként sem bőségesen rendelke-
zésre álló víz mennyiségének csök-
kenése a klímaváltozás miatt, a perui 
mezőgazdaság további fejlődése, és 
emiatt a chilei termesztők fokozatos 
kiszorulása az exportpiacokról, vala-
mint a környezettudatos gondolko-
dás térhódítása . „Az még szerintem 
is valahol nonszensz, hogy 8-10 ezer 

kilométert utaztatjuk a barackjainkat 
vagy szilváinkat, csak azért, hogy va-
laki a világ túloldalán a tél közepén 
is tudjon belőlük enni . Ha a környe-
zettudatos gondolkodás térnyerése 
nem lassul a jövőben, akkor az olyan 
hatalmas karbonlábnyomú ágazatok, 
mint az itteni gyümölcstermesztés, 
komoly bajba kerülhetnek” – ismeri 
el . A kiutat szerinte az alacsonyabb 
volumenű, de magasabb minőségű, 
réspiacokat megcélzó termesztés je-
lenti majd .

Nagyrészt emiatt is az itteniek sze-
rint folyamatos fejlődésre van szük-
ség, nem lehet megállni . A legjobb 
minőségű egyedeket azonnal bevon-
ják a nemesítésbe szülőként, az új faj-
tajelöltek között is vannak olyanok, 
amik a még kereskedelemi bevezetés 
előtt álló fajták leszármazottai . A sok 
ígéretes hibrid közül kell megtalálni a 
legjobbakat (3. kép) . Infante profesz-
szor az utóbbi években egyre aktí-
vabban próbál újabb és újabb réseket 
találni a gyümölcspalettán . „A szilva 
és barack mellett dolgozunk új cse-
mege- és borszőlőfajtákon, kivin, cse-
resznyén, áfonyán, fügekaktuszon . 
Személy szerint én a jövőben szeret-
nék egy roppanó húsú, vérbélű szil-
vát kinemesíteni, utána meglátjuk .”

Fotó: a szerző felvételei

 ✍ Szendy Gergő egyetemi hallgató 
SZIE Kertészettudományi Kar,  

Budapest

3. kép Egy ígéretes japán szilva hibrid érés előtt
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Mi a titka annak, hogy Dél-Tirol 
hosszú idő óta meg tudta őrizni 
vezető szerepét a világ almaterm-
esztésében? A termesztők szakma 
iránti elkötelezettsége és szorgalma, 
a hagyományok ápolása, a fejlett ter-
mesztési infrastruktúra, a környeze-
ti adottságok jó kihasználása, a piaci 
kapcsolatok kiépítése mellett kell 
hozzá egy jó kutatóintézet is . Ezt fel-
ismerve alapították meg 1975-ben 
Laimburgban azt az intézetet, amely 
fő feladatul kapta, hogy a gyümölcs-
termesztés, ezen belül főként az al-
matermesztés fejlesztésének tudo-
mányos hátterét biztosítsa . 

Minden termesztőkörzet fajtavá-
lasztékát folyamatosan hozzá kell 
igazítani a változó piaci igényekhez, 
hogy megőrizze versenyképessé-
gét . A kutatóállomás pomológia 
munkacsoportja több mint 30 
éve folyamatosan vizsgálja az új 
nemesítésű almafajtákat, a világ 
minden részéről. Kutatási program-
jukban többszáz almafajta vizsgála-
ta szerepel . A munkacsoportot 15 
éve Walter Guerra vezeti . Részletes 
fajtaértékelést végeznek, ami kiter-
jed a fajták környezeti igényeinek, 
betegségekkel szembeni ellenálló 
képességének, növekedési jellem-
zőinek és gyümölcsminőségének 
vizsgálatára . A térségben régóta 
a sárga gyümölcsű almafajták a 
legnépszerűbbek, de a fogyasztói 
szokások errefelé is változnak, és 
egyre többen keresik a piros héj-
színű almákat, így ezek vizsgálata is 
fontos feladat (1. kép) . A Pomosano 
Project keretében végzett fajtaérté-
kelő munka részletei honlapjukon 
is figyelemmel kísérhetők (www.
pomosano.laimburg.it) . Keresik, 
és megkülönböztetett figyelemmel 
vizsgálják a különleges fajtákat, úgy-
mint a speciális beltartalmi értékű, a 
vörös húsú, a kis gyümölcsméretű, a 

jó klímaadaptációjú, valamint a be-
tegségekkel szemben ellenálló faj-
tákat . 1997-ben egy új almaneme-
sítési programot kezdtek az inté-
zetben, amelyben a hagyományos 
nemesítési módszereket a korszerű 
technikai megoldásokkal kombinál-
ják . Jelenleg 15 .000 hagyományos 
keresztezéssel előállított hibridjük 
van . Fiatalkorban tesztelik ezeket 
varasodás és lisztharmat ellenálló-
ság szempontjából, majd néhány év 
múlva, amikor elkezdenek teremni, 
megkezdődik a gyümölcsminőség 
szerinti szelekció . A molekuláris 
markerek segítségével végzett sze-
lekció fontos része a nemesítési fo-
lyamatnak. A különböző genetika-
ilag meghatározott tulajdonságokat 
a hozzájuk kapcsolódó markerek 
segítségével a laboratóriumban ha-
tékonyabban és korábbi fejlődési 
stádiumban tudják vizsgálni, mint 
szabadföldön . Korai szelekcióval 
már kis magonckorban kiszűrhe-
tők a kedvezőtlen tulajdonságú 
egyedek, így jóval kevesebb hibri-
det kell kiültetni a tesztelő kertbe, 
mint korábban, amikor még ilyen 
lehetőség nem állt rendelkezésre . 
A nemesítési program célja a teljes 
almafajta-választék megújítása a 
Dél-Tiroli termesztő régió számá-
ra. Mivel az új fajták előállítása 25-
30 évet vesz igénybe a nemesítési 
program eredményei néhány éven 
belül várhatók . 

Átfogó almatermesztési 
program

A részletes virágzásbiológiai vizs-
gálataik fő célja minden fajtához a 
legmegfelelőbb pollenadó partnerek 
kiválasztása, hiszen az almafajták 
önmeddők (2. kép) . Az ültetvény 
csak akkor fog jól teremni, ha meg-
felelő fajtatársítással mindegyik el-

A Laimburgi Kutatóintézet  
a gyümölcstermesztés szolgálatában
Dr. Szalay László
SZIE Kertészettudományi Kar, Gyümölcstermő Növények Tanszék, Budapest

1. kép Egyre fontosabbak errefelé a piros 
gyümölcsű almafajták

2. kép Az alma virágzásbiológiai vizsgálatok  
fő célja a fajtatársítás tervezésének segítése
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ültetett fajta számára biztosított a 
pollenadó . Mióta a termesztésben 
sok triploid fajta is van, és sok a kö-
zeli rokon fajta, a megfelelő pollen-
adók kiválasztása még alaposabb 
vizsgálatokat igényel . Szabadföldi 
vizsgálatokkal több éven keresztül 
vizsgálni kell a fajták virágzási ide-
jét az adott termőhelyen, hiszen az 
egyik legfontosabb, hogy a pollen-
adóként választott fajta jól együtt 
virágozzon a megporzandó fajtával . 
A klímaváltozás a gyümölcsfák fej-
lődési folyamatait is befolyásolja, a 
virágzási idők évenként egyre na-
gyobb ingadozást, és korábbra toló-
dó tendenciát mutatnak . Ez megne-
hezíti a fajtatársítás tervezését . Mivel 
az almafajták önmeddőségnek ge-
netikai okai vannak, korszerű ge-
netikai módszerekkel ezt is kutatni 
kell, és meghatározni, hogy mely 
fajták fogják ténylegesen jól meg-
porozni egymást .  

Az alma nemcsak azért a legna-
gyobb mennyiségben termesztett 
mérséklet égövi gyümölcsfaj, mert 
kiváló beltartalmi értékei vannak, 
hanem azért is, mert jól tárolható . A 
tárolási technológia részleteit fajtán-
ként kell kidolgozni és folyamato-
san fejleszteni . Ehhez a munkához 
is korszerű laboratórium és kísérleti 
tároló áll rendelkezésre az intézet-
ben . 

Az intenzív almaültetvényekben 
gyenge növekedésű alanyokat hasz-
nálnak világszerte . Sokfelé még 
mindig az M 9-es alany a legelterjed-
tebb, de a nemesítő műhelyekből 
újabb és újabb alanyok kerülnek 
ki, amelyeket Laimburgban folya-
matosan vizsgálnak . Kísérleti ered-
ményeik segítenek kiválasztani a 
ter mesztő körzetben elterjedt faj-
tákhoz a legmegfelelőbb alanyokat .  

Az alma kétségtelenül a legfonto-
sabb termék ebben a körzetben, de 
fölismerték, hogy az egy fajra alapo-
zott termesztés veszélyekkel is jár . 
Ezért az intézetben külön osztályt 
hoztak létre, amely a csonthéjas és 
bogyós gyümölcsfajok problémai-
val foglalkozik (3. kép) . Az alma pia-
cán jelentkező gondok, értékesítési 
nehézségek miatt sok gazda gon-
dolkodik azon, hogy részben vagy 
egészében más fajok termesztésére 
áll át . Őket segíti munkájával ez az 
osztály . 

Dél-Tirolban az almaültetvények-
ben és más gyümölcsfajok ültetvé-
nyeiben is a legkorszerűbb művelési 
rendszereket láthatjuk, és a termesz-
téstechnológia során is a legújabb 
módszereket alkalmazzák (4. kép) . 

A termesztői szervezetek főállású 
szaktanácsadókat foglalkoztatnak, 
akik folyamatos szakmai kapcso-
latban állnak a termesztőkkel és a 
kutatóintézet munkatársaival is . A 
kutatási eredmények így tudnak 
hatékonyan átkerülni a gyakorlat-
ba . Ma már elképzelhetetlen a ver-
senyképes gyümölcstermesztés egy 
ilyen jól működő rendszer nélkül . 
Egy-egy gyümölcsfaj technológiája 
is olyan szerteágazó és bonyolult, 
hogy nehéz a gazdának minden 
részletét átlátni, nem beszélve arról, 
ha több gyümölcsfajjal is foglalko-
zik . A rendszer tudományos és ku-
tatási alapjait tehát a Laimburgi Ku-
tatóintézet szolgáltatja, ahol a fent 
részletezett területeken kívül külön 
munkacsoportok foglalkoznak a 
tápanyagellátás, a talajművelés, az 
öntözés, a metszés, a gyümölcsritkí-
tás és a szüret kérdéseivel . Kutatási 
eredményeiket szakmai és tudomá-
nyos folyóiratokban rendszeresen 
publikálják, és egy saját újságjuk is 
van, amely az intézet honlapján bár-
ki számára elérhető . 

Fotó: a szerző felvételei
n

3. kép Külön osztály foglalkozik  
a bogyósgyümölcsűek kutatásával

4. kép Dél-Tirolban mindenütt intenzív almaültetvények vannak
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A rendezvényt megnyitó köszön-
tőjében Wirth László, a Sumi Agro 
Hungary Kft. ügyvezetője emlé-
keztetett, hogy napjaink növény-
termesztését és növényvédelmét 
két fontos változás határozza meg: 
az egyre nyilvánvalóbban érzé-
kelhető éghajlatváltozás, valamint 
a növényvédőszer-hatóanyagok 
egyre drasztikusabb visszavonása, 
felhasználásuk korlátozása . Hogy 
ezek milyen mindennapos ne-
hézséget okoznak a technológiák 
megtervezésében és kivitelezé-
sében, azt a jelenlevők előtt nem 
kell bizonygatni, hiszen maguk 
is személyes részesei azoknak . A 
változásokkal szemben örömmel 
nyugtázta azt az állandóságot, amit 
a Sumi Agro munkatársi csapata 
jelent mind a vállalatnak, mind a 
partnereknek: a kiszámíthatóság, 
a megbízhatóság, hosszú távú 
megoldások révén . Hangsúlyozta, 
hogy az említett nehézségek kö-
zepette is fejlesztői és értékesítői 
tevékenységük arra irányul, hogy 

minél jobban szolgálják a termesz-
tőket . 

A növényvédelmi és termesz-
téstechnológiai témájú előadások 
előtt Jordán László igazgató (NÉB-
IH NTAI) tájékoztatott a 2020 . év 
növényvédelmi, köztük hatósági 
aktualitásokról . Mivel e fontos té-
mák a közelmúltban más országos 
szakmai rendezvények napirend-
jén is szerepeltek, ezért az általa 
elmondottakat a KITE szakmai to-
vábbképzéséről szóló írásunkban 
az Agrofórum ez évi márciusi szá-
mában, foglaltuk össze .     

Az alma és meggy 
növényvédelméről

Simon Zoltán területi képviselő 
előbb a 2019 . év gyümölcstermesz-
tési tapasztalataira tekintett vissza, 
majd ismertette a Sumi Agro fon-
tosabb technológiai javaslatait . A 
termesztés és a növényvédelem 
igen sok részletére kiterjedő be-
számolójából összeállításunkban 
csak szemelvényeket tudunk fel-
villantani . Ismét egy rekord meleg 
évet tudhatunk magunk mögött, 
hangzott el bevezetésként, mivel 
2019-ben az évi középhőmérsék-
let 12,19 °C volt, de a szélsőségek-
re is akadt példa a régióban . Így pl . 
májusban hidegrekordok dőltek 
meg, a hónap átlaghőmérséklete 
2,5 °C-kal volt kevesebb a sokéves 
átlagnál, ugyanakkor júniusban és 
decemberben 3,6 °C-kal volt mele-
gebb a havi átlag . Emlékeztetett a 
csapadékeloszlás szélsőséges vol-
tára is, ami év közben többször is 
3-4 hetes szárazság, majd pár nap 
alatt lezúduló nagy esők formájá-
ban nyilvánult meg . 2019 kellemet-
len sajátosságai között említette, 

az április 16-18-i talaj menti fagyo-
kat és a júniusi jégveréseket is . 

Az almatermés az előző évinél 
jóval kevesebb lett, az almavara-
sodás és a lisztharmat közepes 
mértékű volt, s a levéltetvek és fi-
tofág atkák sem okoztak a szoká-
sosnál nagyobb gondot . Feltűnő 
volt viszont a hazánkban 2004 óta 
jelenlévő lepkekabóca (Metcalfa 
pruinosa) tömeges előfordulása, 
amelynek kártétele a szívókárte-
vőkre jellemző mézharmat-kibo-
csátás és az azon megtelepedő ko-
rompenész minőségcsökkentő ha-
tása miatt érdemel több figyelmet . 
Az ellene való védekezés egyelőre 
nem megoldott, mivel a hagyomá-
nyos, ún . ingerületvezetést gátló 
hatóanyagok korlátozottan, s csak 
a tenyészidő elején használhatók, 
a később szóba jöhető rovar-fejlő-
désgátlók pedig kevésbé hatáso-
sak . 

A Sumi Agro igen széles gyü-
mölcsvédelmi portfóliójából – 
amelyben a gombaölő, rovarölő, 

A Sumi Agro ajánlotta az alma- és meggytermesztőknek

Bár február első hetében, a hómentes, napsütéses előtavaszban jó alkalom lett volna a szabolcsi almáskertek 
már szépen haladó metszését folytatni, sokan mégis másként döntöttek. Közel kétszázan fogadták el a Sumi 
Agro Hungary Kft. meghívását, hogy részt vegyenek az alma és a meggy növényvédelmi kérdéseit tárgyaló 
baktalórántházi rendezvényen, ahol technológiákról, ismert és új készítményekről és a növényvédelmi jogszabá
lyokról egyaránt hallhattak az előadásokban.  

Wirth László: az éghajlatváltozás és a hatóanya-
gok visszavonása egyformán sújtja  
a növénytermesztést

Simon Zoltán:  
a meggyben egyre nagyobb  
a jelentősége az antraknózisnak
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atkaölő, gyomirtó, növekedéssza-
bályzó és egyéb hatású szerek egy-
aránt megtalálhatóak – elsőként 
említette a Cyflamid fungicidet . Az 
amidoxim csoportba tartozó ható-
anyaga (ciflufenamid) az ismert 
egyéb hatóanyagokétól teljesen 
eltérő, egyedi hatásmechanizmusa 
révén a lisztharmat gomba életfo-
lyamatait több ponton is gátolja, 
ezáltal a fungicid-rezisztencia ki-
alakulásának veszélyét is csök-
kenti . Az utóbbi években egyre 
több gondot okoznak az almában 
a levéltetvek, különösen a szürke 
almalevéltetű, amely sokkal ellen-
állóbb a rovarölő szerekkel szem-
ben, ezért az első észlelések után 
azonnal védekezni kell ellene . 
E célra, de a cserebogár imágók 
vagy az alma ismert molykártevői 
ellen is választható a Mospilan 20 
SG (acetamiprid) . A bimbólikasz-
tó bogár ellen a zöldbimbós álla-
potban kijuttatott Wakizasi (lam-
da-cihalotrin) adhat jó eredményt . 
Az almában károsító takácsatkák 
és levélatkák ellen javasolt a Nis-
sorun 10 WP (hexitiazox), amely a 
tojás, lárva és nimfa fejlődési alako-
kat, ill . a fenpiroximát hatóanyagú 
Ortus 5 SC, amely a lárva, nimfa és 
kifejlett alakokat pusztítja hatáso-
san . Mindkét termék hosszú hatá-
sú, és hatásspektrumuk alapján jól 
kiegészítik egymást .

Kitért a gyümölcsfák termő-
egyensúlyának szabályozására is, 
amelyben a harmonikus tápanya-
gellátás és a metszés mellett bizo-
nyos kémiai termékek is szerepet 
kaphatnak . Így pl . a benzil-adenin 
hatóanyagú Exilis termésritkító 
készítmény, amely termésritkítás, 
gyümölcsméret növelése és az 
egyenletes terméshozás céljából 
használható . Új terméknek tekint-
hető a Kudos (prohexadion-kalci-
um) növekedésszabályzó; a keze-
lés hatására a hajtások, ill . azok íz-
közei rövidebbek lesznek, anélkül, 
hogy a levelek száma csökkenne . 

Az utóbbi évtizedben egyre sú-
lyosabb tüneteket okozó napégés 
(UV sugárzás) és hősokk (infravö-
rös sugárzás) együttesen károsítja 
a növényeket . Ezek megelőzésére 
a termesztéstechnikai eljárásokkal 
alig van lehetőség, de a növények 
felületén kialakított védőréteg 

többet segíthet . E célra szolgál a 
Green Miracle növénykondicio-
náló készítmény, amely vékony 
filmréteget képez a növényen, ami 
visszaveri a káros sugarakat, de a 
légzést nem akadályozza . Csökken 
a növények hőmérséklete és a pá-
rolgás, a vízveszteség kisebb lesz, s 
mivel sem kalciumot, sem kaolint 
nem tartalmaz, ezért nem hagy 
nyomot a termésen .

A megyében található mintegy 
5 ezer hektár meggy növényvé-
delmére térve említette, hogy a 
termelők az elmúlt évek során 
„megtanulták” a moniliás beteg-
ség elleni védelmet, aminek egy-
aránt része a fertőzött gyümölcs-
maradványok lehetőség szerinti 
megsemmisítése, az alapos téli és 
kora tavaszi réztartalmú lemosó 
permetezések, majd a fehérbim-
bós állapotban és virágzásban 
elvégzett további fungicides ke-
zelések . E célra számos kontakt 
hatású és szisztemikus gombaölő 
szer áll a termelők rendelkezésére; 
a Sumi Agro kínálatából eddig a 
Topsin Metil 70 WDG és a Tiuram 
granuflow volt választható, de az 
utóbbi sajnos a hatóanyag-kivoná-
sok „áldozata” lett . Egyre nagyobb 
a jelentősége a másik gombás be-
tegségnek, a meggy antraknózisá-
nak (Colletotrichum acutatum), 
amelynek tünetei az érőfélben 
lévő gyümölcsön a legjellegzete-
sebbek (apró, besüppedő, barnás 
foltok formájában, s az ezeken fej-
lődő pontszerű termőtestekben 
képződnek az ivartalan szaporító 
képletek, a konídiumok) . A kuta-

tások szerint a konídiumok soká-
ig inaktív állapotban vannak jelen 
a növény felületén, különösen a 
korona belsejében, s a betegség 
gyakran csak érés alatt és robba-
násszerűen válik szembetűnővé . 
Ez a tény is aláhúzza az általános 
növényhigiénia fontosságát! Meg-
előző védekezésre a kötődéstől 
kezdve 2-3 alkalommal kijuttatott 
szisztemikus + kontakt gombaölő 
szeres kombinációkat (ezekben a 
Tiuram granuflow már nem szere-
pelhet), majd a Sumi Agro palettá-
járól az érés idején végzett kétszeri 
Sergomil-L 60 kezelést ajánlotta . A 
lombtrágyák közé sorolt 5,5% ví-
zoldható, felszívódó réztartalmú 
Sergomil-L 60 készítmény kedvező 
hatása összetett: intenzív kondici-
onáló hatás; a növény aktív immu-
nizálása (polifenolok és fitoalexi-
nek képződés) és növényvédelmi 
mellékhatások jellemzik . Élelme-
zés-egészségügyi várakozási ideje 
0 nap .

Jáger Ferenc fejlesztési és en-
gedélyezési menedzser egy két 
éve bevezetett új termék, az alma, 
meggy, szilva és szőlő tőhajtásai-
nak, tősarjainak és oldalhajtásai-
nak leperzselésére négy évesnél 
idősebb állományban használható 
Kabuki (piraflufen-etil) gyomirtó 
szer használatát ismertette . Almá-
ban a sarjak 15-20 cm-es magas-
ságánál célszerű kipermetezni, 
adalékanyaggal (pl . Spur) . A ha-
tóanyag kontakt hatású, a fában 
nem áramlik, nem szívódik fel . 
Leperzseli a kétszikű gyomokat is, 
de az egyszikűekre hatástalan . A 
permetezést kizárólag kis nyomá-
son, nagy cseppekkel, célzott kijut-
tatással, szélcsendes időben lehet 
végrehajtani a kultúrnövény káro-
sodásának elkerülése érdekében . 
Részletesen ismertette a Kabuki és 
a Pledge gyomirtó szer (flumioxa-
zin) ültetvényekben egy tenyész-
időben, de eltérő időpontokban 
történő kombinált alkalmazását is, 
a kijuttatás idejének és adagjainak 
megadásával . 

Segítenek a biostimulátorok is

A növényvédelmi rendezvénye-
ken az elmúlt évtizedben egyre 
többet hallhatunk a biostimuláto-

A Kabuki és a Pledge gyomirtó szer ültetvények-
ben történő kombinált alkalmazását  
Jáger Ferenc ismertette
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rokról, az olyan anyagokról, ame-
lyek nem a hagyományos módon 
szolgálják pl . a tápanyag-ellátást 
vagy a növények károsítóktól és 
más kedvezőtlen hatásoktól való 
védelmét, hanem a növény véde-
kezőképességének fokozásával, 
a nem kívánt hatásokra adandó 
válaszreakciók indukálásával . Al-
kalmazásukkal – az agrokemiká-
liák észszerű használata mellett – 
kedvezőbb állapotba hozhatók a 
növények, hogy genetikailag meg-
határozott termő- vagy teljesítőké-
pességük minél jobban kifejezésre 
jusson, érvényesülhessen . A Sumi 

Agro által forgalmazott Shigeki 
nevű biostimulátor készítményé-
ről Matyasovszki István kereskedel-
mi igazgató tartott ismertetést .

Elöljáróban, mintegy háttérként, 
a kedvezőtlen élettelen környeze-
ti (abiotikus) tényezők által elői-
dézett stresszhatásokról szólt . A 
stressz az élő szervezeteknek az 
ingerekre adott nem specifikus vá-
laszát jelenti . A növénytermesztés 
eredményességét korlátozó ténye-
zők közül az abiotikus stressz ha-
tások – időjárási, gazdálkodási és 
fenológiai eredetű stresszek – je-
lentik a legnagyobb korlátot . Szak-
irodalmi adatok szerint ezek gyak-
ran 30-40%-os, szélsőséges eset-
ben ennél nagyobb terméskiesést 
is okozhatnak . Az említett hatások 
a növényekben oxidatív stresszt 
eredményeznek azáltal, hogy reak-
tív oxigénformák, szabad gyökök 
(peroxidok) képződését idézik 
elő, ami a sejtmembrán károsodá-
sa, sejtfunkció-vesztés révén a sejt 
pusztulását okozza . A kedvezőtlen 
hatásokra minden élőlény, így a 
növények is megfelelő válaszreak-
ciókkal reagálnak, ezek beindulá-
sát adott gének szabályozzák . Itt 
jutnak szerephez a biostimuláto-
rok, amelyek e gének aktivizáló-

dását, ezáltal a válaszreakciókat 
fokozzák, megsokszorozzák . 

A spanyol Futureco Bioscience 
cég által előállított Shigeki biosti-
mulátor magas és kiváló minőségű 
hatóanyag-tartalmú Ascophyllum 
nodosum algakivonat, megemelt 
makro- és mikroelem tartalommal, 
amely ezen kívül még növényi 
hormonszerű anyagokat, oligosza-
haridokat, polifenolokat (antioxi-
dánsok), vitaminokat, aminosava-
kat stb . is tartalmaz . Részletesen 
ismertette az említett tengeri alga 
előfordulását, gyűjtését, feldolgo-
zását és az algakivonat előállítá-
sát . Az algakivonat legfőbb hatá-
sa, hogy fokozza a fotoszintézist 
(hajtásnövekedés, virágzás, kötő-
dés), segít az abiotikus stresszek 
leküzdésében, és segíti a regene-
rálódást . A Shigeki felhasználása 
hazánkban almatermésűekben, 
csonthéjasokban és szőlőben en-
gedélyezett . Használata virágzás 
előtt, virágzás végén, gyümölcsnö-
vekedés időszakában, ill . stressz-
helyzet esetén javasolt . Foszfort 
is tartalmaz, ezért kalcium- vagy 
magnéziumtartalmú készítmény-
nyel együtt ne juttassuk ki!

 ✍ Dr . Princzinger Gábor

Matyasovszki István:  
a biostimulátorok a védekező képességük  
fokozásával segítik a növényeket 
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•  Szuperszelektív - Csak az alma és keleti gyümölcsmolyt pusztítja el

•  Csalogató anyagot tartalmaz

•  Jó esőállóság és UV védelem
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