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1. kép  Művelési rendszerek 

A művelési rendszer tervezésénél figyelembe kell venni a termőhely és a fajta adottságait, a 

rendelkezésre álló gépeket és munkaerőt, valamint azt, hogy kézi, vagy gépi szüretre tervezzük az 

ültetvényt. Magyarországon a sokféle szilva faj közül a termesztésben csak az európai házi szilvának 

(Prunus domestica) van jelentősége, ezért tananyagunkban csak ezzel foglalkozunk. Régebben a 

szilvát hazánkban meglehetősen extenzív körülmények között termesztették, nagyméretű, lassan 

termőre forduló fákon, nagy térállásra telepítve és alig metszve. Ilyen ültetvényekben nem tudunk 

gazdaságosan termeszteni. A kereskedelmi ültetvények létesítésekor többféle félintenzív és intenzív 

művelési rendszer jöhet számításba. Friss piacra történő termesztéshez kézi szüretre tervezett, 

alacsony törzsű orsókoronákat célszerű kialakítani. Ennek félintenzív változatai a termőkaros orsó és 

a szabad orsó, intenzív változata pedig a karcsú orsó. Ha feldolgozásra termesztjük a szilvát, akkor 

gépi szüret a célravezető, ehhez a szüretelő gép igényeinek megfelelően kell kialakítani a művelési 

rendszert. Magyarországon a gépi szürethez a törzsrázó gépek terjedtek el, ezek magas törzsű nyitott 

koronákról tudják jól betakarítani a termést.  

 



Szilva művelési rendszerek fő jellemzői: 

  faalak sor- és 
tőtávolság 

(m x m) 

tenyész-

terület (m
2
) 

termés 
(kg/fa) 

20 t/ha-hoz 

Karcsú 
orsó 

4 x 2 8 16 

Termőkaros 
orsó 

6 x 4 24 48 

Szabad 
orsó 

6 x 4 24 48 

Váza 6 x 4 24 48 

 



2. kép  Termőkaros orsó 

A termőkaros orsó a félintenzív művelési rendszerek egyik faalakja. Kézi szüretre tervezett 

szilvaültetvényekben jól alkalmazható. Telepítését 6 x 4 méteres térállásra javasoljuk, gyengébb 

növekedésű fajtával (pl. Cacanska lepotica) a térállás 5 x 3 méterre csökkenthető.  

 

 

 

 

 

 



3. kép A szilva termőkaros orsó alakító metszése 1.  

 

Ha szilvából termőkaros orsót szeretnénk kialakítani, többféle ültetési anyagot ültethetünk 

(suhángot, koronás oltványt). Példánkban suhánggal való telepítés után indítjuk az alakító metszését. 

Akár ősszel, akár tavasszal ültettük az oltványokat, tavasszal, a rügyek kihajtása előtt végezzük az első 

metszési műveletet, ami nem más, mint a koronába metszés. Ezzel határozzuk meg a fa 

törzsmagasságát. Nem érdemes magas törzset nevelni, az a célunk, hogy a termőfelület minél 

közelebb legyen a talajszinthez. 40-50 cm-es törzsmagasság bőven elegendő. Ennek megfelelően a 

talajszint felett 60-80 cm-re vágjuk vissza a suhángot, tehát a kívánt törzsmagasság felett egy jó 

arasszal.  

 

 

 

 



4. kép A szilva termőkaros orsó alakító metszése 2. 

 

A telepítés utáni tavasszal elkezdődik a hajtásnövekedés. A csúcsdominancia miatt főként a fölső 

részen kapunk erőteljes hajtásokat, lefelé egyre gyengébbeket. A végálló rügyből növekvő hajtást 

függőlegesen neveljük, ebből lesz a fa sudara, központi tengelye. Az első évben előtörő 

oldalelágazásokból pedig a korona alsó vázágait kell elkezdenünk kinevelni. Annak érdekében, hogy 

kezdettől jól induljon a fa, és később szép, szabályos koronaszerkezetet tudjunk kialakítani, érdemes 

a nyár folyamán hajtásválogatást végezni, és az oldalelágazások szögállásán változtatni, ha szükséges. 

Ennek során a kívánt törzsmagasság alatt előtörő hajtásokat tőből eltávolítjuk, az oldalelágazások 

közül pedig maximum 4-5 darabot hagyunk meg, többet nem. Ezeket, ha túl meredeken nőnek, 

lekötözéssel, vagy csipesszel lehajlítjuk a vízszintes fölött kb. 30 fokos szögállásúra. Mikor végezzük el 

ezt a műveletet? Május-június folyamán, amikor a hajtások arasznyi hosszúságúak, már elkezdhetjük. 

Ekkor akár laposabb szög is beállítható, ezután tovább nőnek a hajtások egy kicsit fölfelé kanyarodva. 

Július-augusztus folyamán is csinálhatjuk, a hajtásnövekedés végefelé, vagy amikor a 

hajtásnövekedés leállt, ekkor az említett szögállás beállítás a célszerű. Ha ezeket a műveleteket a 

nyár folyamán elvégeztük, akkor kedvező szögben fognak az oldalelágazások megfásodni, 

megerősödni. 

 

 

 

 

 



5. kép A szilva termőkaros orsó alakító metszése 3. 

 

Az alakító metszés következő lépése második év tavaszán van. Ekkor a lekötözéshez, csipeszeléshez 

használt eszközöket már eltávolíthatjuk. Meg kell jegyezni, hogy azt az esetet tárgyaljuk, amikor 

kezdettől gondos tápanyag-ellátásban, növényvédelemben, öntözésben részesítettük a kis fákat, és 

nem álltak nyakig gyomban, tehát az első évben legalább 1-1,5 méteres hajtásokat produkáltak. 

Hogyan alakítsuk őket tovább? A második év tavaszán az oldalelágazásokat gyengén visszavágjuk, ha 

sűrűn állnak, kiritkítjuk. Végső esetben egy vázágemeleten 3-4 vázág lesz, de most még akár ötöt is 

meghagyhatunk, és ezekből fogjuk később a legjobb állásúakat kiválasztani. A központi tengelynek 

való vesszőt ezen a tavaszon úgy kell visszametszeni, hogy az biztosítsa a következő vázágemelet 

megfelelő kialakulását. Ha hosszabbra hagyjuk magasabban, ha rövidebbre vágjuk alacsonyabban lesz 

a második vázágemelet. A jó fényellátottság érdekében az a jó, ha két vázágemelet között legalább 

60-80 cm távolság van. A központi tengelynek való vesszőt tehát megint csak egy jó arasznyi 

hosszúság ráhagyásával (mint a koronába metszéskor) 80-100 cm hosszúságúra vágjuk vissza.  

 

 

 

 

 

 



6. kép A szilva termőkaros orsó alakító metszése 4. 

A második évben az így elindított fán újból erőteljes hajtásnövekedésre számítunk, és ezekből a 

hajtásokból alakítjuk tovább a koronaszerkezetet. A központi tengelyt tovább neveljük függőlegesen 

a visszametszett vessző végálló rügyéből előtörő hajtásból. Az alatta növekedő hajtásokból lesz a 

második vázágemelet. A nyár során ezt pontosan úgy kezeljük, mint az előző évben az első 

vázágemeletet. Lekötözéssel vagy csipesszel leszorítjuk az oldalelágazásokat a vízszinteshez képest 

kb. 30 fokos szögállásba, ha túl sűrűn állnak, kiritkítjuk azokat. A nyári hajtásválogatás során az alsó 

vázágemeleten a vezérhajtások konkurenseit eltávolítjuk. Vezérhajtásnak nevezzük azt a hajtást, 

amelyik a vázág végén van és továbbviszi annak növekedését. A konkurensek pedig azok a hajtások, 

amelyek közvetlenül a vezérhajtás mellett vannak és hasonló térbeli helyzetűek. A konkurenseket 

mindig célszerű eltávolítani (a fa idősebb korában is) és kiemelni a vezérhajtást (később 

vezérvesszőt), hogy az jól tudjon növekedni. A fa belsejében meredeken fölfelé törő hajtásokat 

szintén tőből eltávolítjuk, és a friss hajtásokat úgy ritkítjuk, hogy a vázágon lapos szögállású 

elágazások alakuljanak ki, ami később jó koronaszerkezetet biztosít. 

 

 

 

 

 



 

7. kép A szilva termőkaros orsó alakító metszése 5. 

 

Következő év tavaszán a lekötözést csipeszelést föloldhatjuk, hiszen az oldalelágazások kedvező 

szögben megfásodtak. A második vázágemeleten ugyanaz a feladatunk, mint az előző tavasszal egy 

szinttel lejjebb. Az oldalvesszők közül maximum 4-5 jó állásút hagyunk meg, azokat gyengén 

visszametsszük. A központi tengelynek való vesszőt úgy vágjuk vissza, hogy a harmadik vázágemelet 

megfelelő magasságban alakuljon ki. Az alsó vázágemeleten a vezérvesszőket gyengén 

visszametszhetjük, ha túl hosszúra nyúltak. Mindegyik vázágon kiszemelünk olyan vesszőket, 

amelyekből jó vázágelágazások lesznek, szem előtt tartva, hogy nem jó, ha ezek nagyon meredeken 

felfelé törők, de vízszintes alá sem hajolhatnak. Ha az előző nyáron gondos hajtásválogatást 

végeztünk, túl sok feladatunk nincs tavasszal. Ha a nyári munka nem volt teljes, most tavasszal is 

eltávolíthatjuk a vezérvesszők konkurenseit, a fa belsejében meredeken felfelé törő fattyúvesszőket 

és a túl sűrű részeken ritkíthatunk. Nyáron ismét akár többször is célszerű zöldmunkát végezni. Ennek 

során tőből eltávolítjuk a vezérhajtások konkurenseit, a vízhajtásokat és a sűrítő hajtásokat. Így 

építjük fel a koronát, minden évben egy vázágemeletet kialakítva. Az alábbi ábra a harmadik évi, nyár 

végi állapotot mutatja, a nyári zöldmunkák elvégzése után.  

 

 

 



8. kép A szilva termőkaros orsó alakító metszése 5. 

 

Mindegyik vázágemeleten fokozatos kiválogatással 3-4 vázágat nevelünk erős oldalágakkal. Egy 

termőkaros orsón, amit 4-4,5 méter magasra nevelünk 4 vázágemelet fér el, több nem. Miután ezek 

kialakultak és fokozatosan termőre fordítottuk a fát, az alakító metszés befejeződött, és a következő 

években rendszeres fenntartó metszést kell végezni, aminek a célja, hogy a korona ne sűrűsödjön el, 

és folyamatosan megújuljanak a termőrészek. A szilva termőkaros orsó alakító metszése tehát 

suhánggal telepítve 4-5 évet vesz igénybe. Leírásomból kiderült, de szeretném külön hangsúlyozni, 

hogy az alakító metszés időszakában, és később a fenntartó metszés során is, a ritkítást kell előtérbe 

helyeznünk, és kerülni kell az erős visszametszéseket. Így tudunk jó szerkezetű, szellős, ritka 

ágrendszerű koronát kialakítani és fenntartani, amelyben jó lesz a fényellátottság, ennek 

következtében mindenütt kiváló minőségű gyümölcsöket fog teremni a fa.  

Az ágcsoportos termőkaros orsó koronaforma alakító metszésének lépéseit ismertettük, amelynél 

határozott, egymástól elkülönülő vázágemeletek vannak. Sok más koronaforma is van. Szórt 

állásúnak nevezzük például azt, amelynél nincsenek elkülönülő vázágemeletek, hanem a vázágak 

spirálisan helyezkednek el a központi tengelyen, arányosan kitöltve a teret. Ilyet is kialakíthatunk. A 

lényeg az, hogy az alakító metszés lépéseit a kiválasztott faalaknak megfelelően, következetesen 

hajtsuk végre, és a végeredmény egy jó szerkezetű, jó termőképességű fa legyen.  

Az alábbi ábra a kész, termőre fordításra alkalmas faalakot mutatja.  

 



9. kép Szilva szabad orsó 

A termőkaros orsóhoz hasonló faalak a szabad orsó. Ennél azonban a vázágakat nem lekötözéssel 

alakítjuk, hanem metszéssel igyekszünk elérni a kedvező vázág-szögállást és korona szerkezetet. A fa 

méretei és térállása hasonló a termőkaros orsóéhoz, 6 x 4 vagy 5 x 3 méteres térállásra javasoljuk 

telepíteni. (Ettől intenzívebb szilvaültetvény is létesíthető karcsú orsó faalakkal és 4 x 2 méteres 

térállással, de az Magyarországon nem terjedt el.) 

 

 

 



10. kép Váza faalak 

Rázógépes betakarításra a váza faalak alkalmas. Ezt általában 6 x 4 méteres sor- és tőtávolságra 

telepítik, és 3-4 vázágból és gallérágakból álló koronaszerkezetet alakítanak ki. A törzsrázó gépek 

működéséhez 1 méter magas törzs szükséges.  

 

 

 



11. kép Alakító metszés 

 

A telepítés utáni első tavasszal el kell kezdeni a kívánt koronaformának megfelelő alakító metszést, és 

ezt a fák termőre fordulásáig folytatni kell. Télen lehetőleg ne metsszük a fákat. Tavasszal március-

április hónapokban fás metszést végzünk, nyáron a tenyészidőszakban zöld metszéssel és 

hajtásválogatással alakítjuk a fákat. A cél az, hogy a kívánt koronaszerkezet kialakuljon, és 

fokozatosan termőre forduljon az ültetvény.  Az alakító metszés időszakában a vázágak és gallérágak 

helyes szögállását veszélyeztető terméseket le kell szedni. A tananyag korábbi részében részletesen 

ismertettük a termőkaros orsó faalak alakító metszésének lépéseit.  

 

 

 



12. kép Fenntartó metszés 1.  

A termőre fordulás után fenntartó metszést végzünk. Ennek célja a korona elsűrűsödésének 

megakadályozása, a termőrészek megújulásának biztosítása, valamint a termésmennyiség 

szabályozása. A tenyészidőszakban a fákon különböző hosszúságú hajtások képződnek. Ezeken a 

levelek hónaljában alakulnak ki a virágrügyek és a hajtásrügyek. A hajtások őszre megfásodnak, és a 

lombhullás után termővesszőkké válnak.  

 

 

 



13. kép Fenntartó metszés 2. 

A termővesszők oldalán, a nóduszokon hajtásrügyeket és virágrügyeket találunk.  

 

 

 

 



14. kép Fenntartó metszés 3. 

A vesszők oldalán a hajtásrügyekből a következő tenyészidőszakban új hajtások keletkeznek, ez a 

növényi rész a következő évben 2 éves gally lesz.  

 

 

 

 



15.  kép Fenntartó metszés 4. 

A szilvafák fenntartó metszése során az egy éves termővesszőket, valamint a 2, 3 és 4 éves 

termőgallyakat kell meghagyni megfelelő számban. Ezeket lehetőleg ne vágjuk vissza. A fenntartó 

metszés tehát elsősorban ritkításból áll, kerüljük a visszametszéseket.  

 

 

 

 



16. kép Rovar megporzás 

A szilva rovarmegporzású növény. A megporzást elsősorban mézelő méhek végzik. Virágzáskor 

kaptárak kihelyezésével gondoskodnunk kell a megfelelő számú megporzó rovarról.  

 

 

 

 



17. kép Talajművelés 

 

A korszerű, integrált termesztéstechnológiában füvesített sorközöket alkalmazunk. Ezt azonban csak 

öntözéssel tudjuk megvalósítani, mert a természetes csapadék nem biztosítja a szilvafák és a 

füvesítés együttes vízigényét. Ahol nincs öntözőrendszer, ott továbbra is ugarműveléssel tartjuk fenn 

a művelőutakat. A fák alatti sávot gyommentesen kell tartani. Ez történhet rendszeres 

gyomirtószeres permetezéssel, vagy oldalazó talajművelő eszközzel.  

 

 

 

 



18. kép Tápanyag-ellátás 

 

A tápanyag-ellátást rendszeres talaj- és levélvizsgálatok alapján tervezzük. A kijuttatandó tápelemek 

mennyiségének meghatározásához a szakkönyvekben szereplő tápelem kivonási értékek is segítséget 

nyújtanak számunkra. Ezek azt mutatják meg, kísérleti eredmények alapján kalkulálva, hogy egy 

tonna gyümölccsel mennyi tápanyagot viszünk ki egy hektár területről.  

 

A szilvafák leveleinek optimális tápelem tartalma 

N P K Ca Mg Mn Fe Cu B Zn 

% mg/kg 

2,2-3,2 0,2-0,3 2,0-2,3 2,0-2,8 0,3-0,7 50-90 50-100 7-10 25-50 30-50 

  

Tápelem kivonási értékek (1 t gyümölcs által 1 ha területről kivont tápelem mennyiség) 

N P2O5 K2O CaO 

kg 

2,0 1,0 4,8 3,0 

 

A megfelelő tápanyag-ellátásban részesített ültetvényben a fák jó kondíciójúak, rendszeresen 

teremnek, és megfelelő a hajtásnövekedés is a termőrészek megújulásához. 

 



19. kép Öntözés 

A szilva vízigényes gyümölcsfaj. Évenként rendszeresen 800-900 mm csapadéknak megfelelő 

vízmennyiséget igényelnek a fák. Füvesített ültetvényben a vízigény még 20-25%-al növekszik. 

Hazánkban az is probléma, hogy a természetes csapadék éven belüli eloszlása nem egyenletes. 

Gyakran a legvízigényesebb időszakban, augusztusban van szárazság, amikor a gyümölcsök fejlődése 

és a virágrügyek képződése zajlik, és a magas hőmérséklet miatt intenzíven párologtatnak a fák. Ha 

nincs elegendő csapadék, öntözni kell. Ennek többféle módszere lehetséges, a legvíztakarékosabb 

megoldás a csepegtető öntözés.  

 

 

 

 

 



20. kép A szilva legfontosabb betegségei 

 

A szilva egyik legjelentősebb betegsége a szilvahimlő, amelynek kórokozója a Plum pox virus  

(sharka vírus). Az egyetlen védekezési mód ellene a garantáltan vírusmentes oltványok telepítése és a 

vírust terjesztő szervezetek irtása. Vannak már vírussal szemben ellenálló fajták is, de a kereskedelmi 

fajták egy része fogékony.   

A gombás betegségek közül a lombon jelentkeznek a szilva sztigminás betegsége, a szilva 

polisztigminás levélfoltossága és a szilvarozsda. A leveleken és a gyümölcsökön is kárt okoz a szilva 

tafrinás levél- és gyümölcstorzulása, a szilva fómás betegsége és a szilva minilíniás betegsége. A 

gyökérnyakon és a gyökérágakon károsít a szilva agrobaktériumos gyökérgolyvája. Egyes fajták 

fogékonyak a vesszők-ágak elszáradását, a fa pusztulását okozó komplex gombás és baktériumos 

betegségre, amelynek legfőbb kórokozói a Pseudomonas syringea baktérium és a Cytospora cincta 

gomba.  

A képen a szivahimlő tüneteit látjuk szilvafa levelén.  

 

         

 



21. kép A szilva legfontosabb kártevői 

A kártevők közül a hamvas szilvalevéltetű és a sárga szilvalevéltetű a lombot károsítja, ezen kívül a 

vírusokat is terjeszti. Lombkárosítók még a sodrómolyok, a kis téliaraszoló, a piros gyümölcsfa-

takácsatka és a közönséges takácsatka. A fás részeken károsítanak a szilva-pajzstetű és a kaliforniai 

pajzstetű. A gyümölcsöket poloskaszagú szilvadarázs, a szilvamoly és a keleti gyümölcsmoly károsítja.    

A szilva növényvédelmi programjában a gyümölcsöt, a lombot és a fás részeket károsító kártevők 

ellen is védekezni kell.  

    

 



22. kép A termőkorú szilvaültetvény növényvédelmi programjának alapelvei 

 

Minden metszési művelet elvégzése után a nagyobb sebeket zárjuk le sebkezelő anyaggal.  

A téli nyugalmi időszakban több alkalommal végezzünk alapos lemosó permetezést réz hatóanyagú 

szerrel. Ez gyéríti a fák felületén áttelelő képleteket és lezárja a kisebb sebeket. Az arra érzékeny 

fajták fáit virágzáskor permetezni kell a Monilinia laxa fertőzése ellen. Virágzás végétől a szüreti 

időszakig a lombot károsító betegségek ellen kell rendszeresen védekezni, a szerek várakozási 

idejének figyelembe vételével. Közvetlenül sziromhullás után védekezni kell a poloskaszagú 

szilvadarázs ellen, majd rajzásmegfigyelés alapján, szükség esetén a többi rovarkártevő ellen is.  

A szilvamoly és a keleti gyümölcsmoly károsításának megelőzésére jól időzített vegyszeres 

kezeléseket alkalmazhatunk a szexferomon csapdák jelzései alapján. A takácsatkák ellen tavasszal a 

tömeges lárvakelés idején permetezzünk, és a nyár folyamán ismételjük meg a kezelést, ha az 

indokolt. A növényvédelmi munkák során az integrált termesztéstechnológia alapelveit és szabályait 

tartsuk be. Körültekintően, felesleges környezetterhelés nélkül dolgozzunk. A növényvédelemben 

nem törekszünk a károsítók teljes kiirtására, csak a gazdasági károsítási küszöbérték alatt tartásukra. 

Fontos, hogy egészséges és szermaradványoktól mentes gyümölcsöket tudjunk a piacra vinni.  

 

 

 



23. kép Szüret 

 

A szilva nem utóérő gyümölcs. Egyes fajtáknak ugyan a kutatási eredmények szerint van kismértékű 

utóérő képessége, gyakorlati szempontból nem utóérőnek kell tekintenünk a szilvát. Ez azt jelenti, 

hogy teljesen érett állapotban kell szüretelni a gyümölcsöket.  Az érettség megállapítása a 

gyümölcsök fajtára jellemző mérete, színe és a fáról való leválaszthatósága alapján történik. Vannak 

fajták, amelyek érése elhúzódó, ezeket több menetben kell szüretelni. Friss piacra a szilvát 

kocsánnyal, hamvasan, gondos kézi szedéssel kell szüretelni. Feldolgozóipari célra a szilva géppel is 

szüretelhető, ha erre a művelési rendszer alkalmas.   

 



 

Kiegészítő információk:  

A szilva ökológiai igényei 

A különböző szilvafajok, fajták ökológiai igénye között jelentős az eltérés. Az európai csoportba 

tartozó fajok többsége nagyfokú ökológiai toleranciájának köszönhetően hazánkban gyakorlatilag 

minden termesztőtájban eredményesen termeszthetők, ha vízigényüket kielégítjük. Termőhellyel 

szemben igényesebbek a ringlók, a nagy gyümölcsű cseresznyeszilva fajták, valamint a mirabellák. A 

mediterrán területeken igen elterjedt és a világ szilvatermésének meghatározó hányadát adó japán 

típusú szilvafajták termesztése a környezetből kiemelkedő, kiegyenlített klímájú területeken 

(dombtető, domboldal) a legbiztonságosabb. Termesztéstechnológiára igényesek, termesztésük 

nálunk nem jelentős. 

A magyarországi termőterületekre jellemző évi 1900–2100 óra napsütés kielégíti az európai szilva 

közepes fényigényét. A nyári erős napsugárzás azonban a gyümölcs felületén perzselést (pl. 

‘Cacanska rodna’), a mag felmelegedése következtében a mag körül barnulást okozhat (pl: ‘Althann 

ringló’). A hazánkra jellemző 10°C évi átlaghő-mérséklet meghaladja a szilva 7,5°C évi 

átlaghőmérséklet igényét. A háziszilva-fajták jó fagytűrő képességűek. Jelentősebb fagykár csak 

tartós -20°C alatti hőmérséklet után várható, amely először a virágrügyek, majd vesszők, ágak, 

gyökerek szállítószövetének fagykárosodásában jelentkezik. A fák törzse a napsütötte oldalon a 

nappali felmelegedés és az éjszakai lehűlés hatására felrepedhet, és úgynevezett fagyfoltok 

keletkezhetnek. Gyakoribb virágrügy- vagy virágkárosodás csak az érzékeny fajtákon (pl. ‘Cacanska 

lepotica’, ringlók), gyenge kondíciójú fákon és fagyzugos területeken fordul elő. 

A szilva vízigényes növény. Rendszeres, kiváló gyümölcsminőségű és nagy termés mennyiségű 

gyümölcs legalább évi 800 mm egyenletes eloszlású csapadék mellett szüretelhető. A hazai 

áruültetvényekben öntözéssel pótolni kell a hiányzó csapadékmennyiséget. Száraz talajon kicsi, rossz 

ízű gyümölcsöket terem például a ‘President’ vagy a ‘Bluefre’, míg az ‘Ageni’ jól tűri a szárazabb 

termőhelyeket. 

A szilva kevésbé igényes a talaj minőségére. Laza és kötött, savanyú és meszes talajon is jól érzi 

magát (pH igénye 5,0–8,8, optimuma 6,2–8,2 pH). Legsikeresebben azonban a tápanyagban gazdag, 

mélyrétegű, humuszos vályogtalajon termeszthető. A tápanyagban gazdag talajokat meghálálja az 

‘Althann ringló’, a ‘Debreceni muskotály’. 

A szilva gyökérzete sekélyen, a talajfelszín közelében helyezkedik el. Jól elviseli a magas talajvizet, ha 

az 60 cm-nél magasabbra nem emelkedik. A magas, pangó talaj-víz káros lehet, de a mozgó vizet, 

patakok, folyók mentét kedveli. 

Szilvaültetvényekben előnyös lehet a szélvédő fasorok telepítése. Az erős szél akadályozza a méhek 

munkáját, leveri a gyümölcsöket, letöri az ágakat, viszont felszárítja a lombozatot, és csökkenti a 

gombás fertőzések esélyét. Szélvédett helyet kedvel például az ‘Althann ringló’, vagy a ‘Tuleu gras’. 

Égtáji kitettség szempontjából a keleti, délkeleti és a nyugati fekvésű, 0–5% lejtésű területek 

kedvezőek ültetvények létesítésére. A szilva viszonylag nagy vízigénye miatt a szárazabb, 

meredekebb hegyoldalak, valamint a nagy napi hőingadozású, kiszáradásra hajlamos déli, délnyugati 

lejtők alkalmatlanok szilvatermesztésre. 
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