


A BELSŐ ENERGIA

M
AG

YA
R 

TE
RM

ÉK

ÚJ TERMÉKEK 
A HUMINISZ KFT. KÍNÁLATÁBAN!

www.huminisz.huRészletekkel kapcsolatban kérem keresse képviselőinket, szaktanácsadóinkat!

Rendeljen 2019. január-február hónapban bármely KONDISOL növénykondicionáló és SOLVITIS 
lombtrágya terméket és a 2019. évi listaárból 10% árengedményt adunk!*
*Fizetési határidő: legkésőbb 2019. február 28.

ALMAMOLY ELLEN 
TISZTÁN, TERMÉSZETESEN

ROVARÖLŐ
SZER

ARYSTA LIFESCIENCE MAGYARORSZÁG KFT. 
1138 Budapest, Tomori utca 34.  
Telefon: (06) 1 335 2100, (06) 1 387 7630
E-mail: info-hu@arysta.com 
www.arystalifescience.hu

Használja biztonságosan a növényvédő szereket! Mindig olvassa el a címkét és a termék tájékoztatóját használat előtt!

BIOLÓGIAI ROVARÖLŐ SZER
CARPOVIRUSINE

ROVARÖLŐ
SZER



3

A gyümölcstermesztés a többi kertészeti ághoz ha-
sonlóan nagyon kézimunkaigényes. Minél korsze-
rűbb és intenzívebb a művelési rendszer, annál több 

szorgos és szakértő kéz szükséges a műveletek pontos 
és időbeni elvégzéséhez. A telepítéstől elkezdve az áru 
piacra juttatásáig, az ültetvény működése során folyama-
tosan szükség van munkaerőre, olyan dolgozókra, akik az 
adott gyümölcsfajra jellemző munkafolyamatokat elvégzik: 
a gondos alakító, majd fenntartó metszést, a gyümölcsrit-
kítást, a szüretet, az áruvá készítést, a csomagolást, nem 
beszélve a vadhajtások és sarjak eltávolításáról, vagy a 
törzsek ápolásáról. Külön nehézséget okoz, hogy sok 
az idényjellegű munka, tehát nem tudjuk a dolgozókat 
egész évben egyenletesen foglalkoztatni. Ha nincs elég 
munkaerő, mégpedig olyanok, akik értenek ahhoz, amit 
csinálnak, és kellően motiváltak, valamint szorgalmasak 
is, akkor a minőség súlyos csorbát szenved, esetleg hosz-
szabb távon csődbe megy a vállalkozásunk. Időről időre 
felmerül az a probléma, hogy nincs elég ember, mármint 
akik dolgoznának az ültetvényekben, és most is egy ilyen 
korszakot élünk. Ilyenkor jön a megoldás: gépesítsünk! 
Minél több munkafolyamatot végezzenek el gépek (sőt 
netán robotok) az emberek helyett. Az innovációnak ma 
ez az egyik fő iránya. De ez nem ma kezdődött, hanem 
nagyon régen. Ha körülnézünk az ültetvényekben láthat-
juk, hogy jelentős előrelépés volt ezen a téren az utóbbi 
évtizedekben, emellett persze voltak mellékvágányok is. A 
talajművelést, a tápanyagellátást, a növényvédelmi mun-
kákat, a fű kaszálását, metszés után a nyesedék kihordá-
sát mindenütt gépek végzik. Persze ehhez is szükségesek 
emberek (ma még), akik a gépeket vezetik, de sok, régen 
kézzel végzett munka így könnyebb, gyorsabb, olcsóbb. 
Ma az eszköztárat az informatikai eszközök is szerencsé-
sen bővítik, és például az öntözés, a tápoldatozás telje-
sen automatizálható. Vannak azonban műveletek, ame-
lyek nehezen gépesíthetők. A munkaerő hiánya azonban 
esetenként olyan kényszerpályára viszi a gyümölcsterm-
esztőket, hogy mindent gépesíteni szeretnének. Az első 
ilyen próbálkozás a kaszáló gyümölcsös volt. Erről már 
írtunk az Agrofórumban korábban. Csak kísérlet volt, a 
gyakorlatban nem terjedt el. Elsősorban almaültetvények-
ben próbálkoztak olyan lugasszerű művelési rendszer 
kialakításával, amelyben a fák termőfelülete vízszintes 
síkban van kiterítve, és a metszést, a gyümölcsritkítást, 
valamint a szüretet speciális gépek végzik. Ez sem terjedt 
el a gyakorlatban. Egy másik, az előzőektől merőben más-
fajta művelési rendszer a „gyümölcsfal”. Célja egy olyan 
keskeny, magas, összefüggő lombfal kialakítása, amelyen 
a fitotechnikai műveletek (metszés, termésritkítás) géppel 
elvégezhetők, a kézi szüretet pedig gépekkel tudjuk 
segíteni, hatékonnyá tenni. Alma, körte, őszibarack és 
újabban kajszi ültetvényekben is próbálkoznak vele. 
Számos nehézsége van, de úgy tűnik, hogy ez egy 
járhatóbb út az előzőeknél. 

A gyümölcstermesztés technológiájának talán a legké-
nyesebb része a szüret, ez gépesíthető a legnehezebben. 
A ribiszke az egyik olyan kultúra, ahol ez megoldottnak 
tekinthető. A ribiszkekombájnnal betakarított termés ki-
válóan alkalmas feldolgozásra. A bogyósok területén is 
voltak azonban tévutak. A szamóca betakarítását a fejlesz-
tők kezdetben úgy képzelték el, hogy éréskor az egész 
növényt lekaszálják (a lombozat szüret utáni eltávolítása 
úgyis a technológia része), és ebből a lombtömegből ki-
rostálják a szamóca szemeket. A probléma csak az, hogy 
nem egyszerre érnek a gyümölcsök a növényen. A ná-
lunk termesztésben lévő fajtáknál egy növényről közel egy 
hónapon keresztül szüretelhetjük folyamatosan a termést. 
Mikor kaszáljuk tehát le? Amikor az első gyümölcs megé-
rett, vagy amikor az utolsó? Ráadásul a szamóca nagyon 
sérülékeny, nem bírja ezt a tortúrát. Kevésbé hozzáértők 
ekkor kiadták a feladatot a nemesítőknek: együtt érő fajtá-
kat kell nemesíteni. Mivel azonban a szamócának bogos 
elágazási rendszerű virágzata van, ez nehezen elképzel-
hető (biztatóbb a helyzet a málnánál, mert ott a virágzat 
fürtös, a koncentráltabb érés könnyebben megvalósít-
ható). A prototípusnál nem is jutott messzebb ez a fajta 
szamócakombájn. Arra azonban felhívta a figyelmet, hogy 
csak úgy születhetnek jó megoldások, ha a gépészek és 
a gyümölcstermesztők szorosan együtt dolgoznak. A kü-
lönböző gyümölcsfajok speciális igényeit figyelembe véve 
ma már sokféle szakaszos és folyamatos üzemű szüretelő 
gép létezik. Sikeres működésükhöz a művelési rendszert 
és a gépet nagyon fontos összeegyeztetni. Hazánkban a 
legnagyobb mennyiségben a meggyet szüreteljük géppel, 
ipari feldolgozásra. Ehhez nálunk a törzsrázók terjedtek 
el. Ezek magas törzsű, nyitott koronájú fákról tudnak jól 
szüretelni. Ma már azonban nem a törzsrázók számítanak 
a legkorszerűbbnek a meggyültetvényekben, hanem a hi-
das, folyamatos üzemű szüretelő gépek, amelyeket elő-
ször Lengyelországban kezdtek kifejleszteni, de ma már 
Európában és Észak-Amerikában is sokfelé üzemelnek. 
Ezek működéséhez azonban egészen másfajta művelési 
rendszer szükséges. Csak alacsony törzsű, kisméretű, bo-
korszerű fákból kialakított, sövényszerű művelési rendsze-
rű ültetvényben tudnak dolgozni. Hiába tetszik nekünk ez 
a megoldás, amíg a korábbi rendszerre kidolgozott ültet-
vények és törzsrázók nem amortizálnak, nemigen tudnak 
a magyar meggytermesztők erre átállni. 

A fejlesztés tehát folyamatos, és akkor még nem is 
beszéltünk a legkorszerűbb technológiákról. A 
precíziós, helyspecifikus módszerek, a digitális 

mezőgazdaság eszközrendszere, a robotok új távlatokat 
nyitnak a gyümölcstermesztésben. Nagy kérdés, hogy kik, 
hogyan, mikor tudnak hatékonyan bekapcsolódni ebbe a 
folyamatba, és a gyakorlati munka során is alkalmazni az 
új módszereket. Mindenesetre, aki nem lesz képes erre, 
az súlyos versenyhátrányba kerül. 

Dr. Szalay László

Gépesítsünk!
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Címoldal: Marosfalvi Ákos
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Előzmények és európai 
helyzet

A 2018 . évi európai gyümölcssze-
zont eleve meghatározta és megala-
pozta az a kiinduló helyzet, hogy 
2017-ben a legtöbb gyümölcsfaj ese-
tében viszonylag gyenge volt a ter-
més Európában, tulajdoníthatóan 
elsősorban a – szinte az egész kon-
tinenst sújtó – tavaszi fagykároknak . 
2017-ben európai szinten mindösz-
sze a kajszibarack és őszibarack 
esetében szüreteltek jó termést, míg 
hazánk minden gyümölcsfaj eseté-
ben közepes vagy gyenge közepes 
termést realizált . 

A gyenge 2017 . évi termésterhelés 
okán eleve prognosztizálható volt, 
hogy 2018-ban nagy termés lesz 
egész Európában, ha semmilyen 
időjárási katasztrófa (elsősorban a 
tavaszi fagyok) nem sújtja a terme-
lést . Ez be is következett, elmaradtak 
a tavaszi fagyok, így minden eu-
rópai országban és szinte minden 
gyümölcsfajból bőséges volt a ter-
més, ami együtt is járt a jelentős kí-
nálati nyomással és időszakos túlter-
meléssel, egyes gyümölcsfajoknál 
a piac időszakos összeomlásával . 
Ezt fokozta az – az időjárási okok-
ra visszavezethető – jelenség, hogy 
Európa egyébként nálunk későb-
ben szüretelő északi államaiban 1-2 
héttel korábbra, a piacon korábban 
megjelenő déli államokban pedig 
kb . egy héttel későbbre csúszott az 
érési időszak, így – főleg a csonthé-

jasoknál – a szokásosnál nagyobb 
európai termés „jött össze” a hazai 
érési időszakban .

Évjárat – klimatikus  
és időjárási viszonyok

Magyarország 2018 . évi időjárási, 
klimatikus viszonyait a szélsőségek 
jellemezték . A tél kifejezetten eny-
he volt, melynek következtében a 
kártevők és kórokozók áttelelő kép-
letei nem gyérültek kellőképpen, 
továbbá – különösen az alacsony 
hidegigényű fajok (kajszibarack, 
őszibarack) esetében – korán meg-
indult a fák nedvkeringése, a rügyek 
duzzadása és fakadása . A téli csapa-
dék a legtöbb termőhelyen bőséges 
volt, jó víztartalékot képezve a tava-
szi időszakra . Február végén, már-
cius első napjaiban télies időjárás 
köszöntött be, melynek következté-
ben március 1-jére virradó éjszaka 
a Dunántúl döntő részén, a Duna–
Tisza köze és az Alföld déli részén 
–20 °C körüli, illetve alatti lehűlések 
alakultak ki . Ezek a – jellegüknél 
fogva téli – fagyok döntő mértékű 
rügykárt idéztek elő a kajszibarack 
és az őszibarack esetében, de va-
lamelyest mérsékelték a korai szil-
va- és cseresznyefajták termését is, 
más fajoknál azonban nem okoztak 
érdemi terméscsökkenést . Újabb 
téli fagyhullám alakult ki március 
utolsó dekádjának elején, döntően 
az észak-keleti térségekben –10 °C 
körüli hőmérsékletekkel, de ezek 

országos szinten érdemi kárt már 
nem okoztak . Az április és május 
szokatlanul és abnormálisan meleg, 
illetve aszályos volt 30 °C körüli, he-
lyenként a fölötti hőmérsékletekkel, 
bár előny, hogy elmaradtak a tava-
szi fagyok . Ez – a márciusi hidegek 
után – felgyorsította a fák életfolya-
matait, és számos fajnál előbbre, 
illetve összehozta, valamint – főleg 
április második felében – robba-
násszerűen gyorssá tette a virág-
zást: áprilisban mintegy három hét 
alatt szinte az összes gyümölcsfaj 
virágzása lezajlott . A rendkívüli ta-
vaszi aszályt (melynek kárhatását 
tompította a gazdag téli csapadék) 
a május végén, június első felében 
érkező csapadékhullám törte meg, 
mely a legtöbb gyümölcstermő tér-
ségben bőséges, helyenként túlzott 
csapadékmennyiséget eredménye-
zett, ami kb . július közepéig megol-
dotta az ültetvények vízellátását . A 
nyár kifejezetten aszályos volt (júni-
us közepétől szeptember közepéig 
nem volt érdemi csapadék), amit 
csak fokozott a július utolsó napjai-
ban kezdődő mintegy három hetes 
kánikulai hullám . A nyári jégkárok 
(ami eleve elsősorban minőségi kár, 
és kevésbé mennyiségi) nem voltak 
jelentősebbek az átlagosnál, és or-
szágosan szórványosan lokális jel-
legűek voltak . Szeptember közepén 
már érkezett kisebb mennyiségű 
csapadék, de az első őszi hónap is 
szokatlanul napos és meleg volt 30 
°C körüli nappali hőmérsékletekkel . 

A 2018. évi gyümölcsszezon és tapasztalatai
Dr. Apáti Ferenc
FruitVeB

A hazai átlagos gyümölcstermés 850-900 ezer tonna, amiből mintegy 80-85 Mrd Ft árbevétele származik a 
termelőknek. A 2016. évi gyümölcstermés 830 ezer tonna volt, míg a 2017. évi termés valamivel ez alatt,  
a 820 ezer tonna körül alakult. A 2018. évi termés előzetes adatgyűjtésünk szerint bizonyosan meghaladta  
az 1,0 millió tonnát, de a 2018. évi „különös” sajátossága volt, hogy a termésmennyiségre vonatkozó statisztikák-
ban éles különbséget kell tenni a „fán lévő termés” és a „betakarított, piacra kerülő termés” között, ugyanis 
számos fajnál a megtermett gyümölcs 10-30%-a betakarítatlanul vagy felvevőpiac hiányában értékesítetlenül 
maradt. Tanulságos volt ez az év olyan szempontból is, hogy számos gyümölcsfajnál kiütközött a gyümölcságaza-
tunk minden gyengesége és korlátja, melyeket az ágazat fejlesztési irányainak meghatározásánál jó ideig nem 
szabad elfelejtenünk.
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Az őszi időjárás szeptember utolsó 
dekádjában billent vissza a normá-
lis kerékvágásba . Növényvédelmi 
szempontból – az enyhe tél ellenére 
– nem volt különösebben nehéz év 
a 2108-as,  nem alakultak ki extrém 
növényvédelmi károk, bár egyes 
gyümölcsfajoknál (meggy, cseresz-
nye) voltak kellemetlen időszakok .

A 2018. évi gyümölcsszezon 
értékelése fajonként

Szamóca

A szamóca esetében kora tavasz-
szal jók voltak a terméskilátások, és 
a márciusi téli fagyok is elkerülték 
a főbb termesztőkörzeteket . A „ta-
vaszi kánikula” azonban április má-
sodik és május első felében jelentős 
minőségi és mennyiségi károkat 
okozott a fóliasátras állományok 
termésében (növények hervadása, 
gyümölcsök puhulása, töppedése), 
ezzel együtt az addig elfogadhatóan 
alakuló termelői árak is a mélybe 
(nettó ~300 Ft/kg) zuhantak . Május 
utolsó dekádjától a szabadföldi állo-
mányokban már jelentősen javult a 
minőség és a termésmennyiségek 
is, így a későbbi érésű állományok-
nál és/vagy fajtáknál valamelyest a 
piaci árak is normalizálódtak . 

Cseresznye

A cseresznye esetében átlag fölöt-
ti, jó, bár nem kiváló termést vártunk 
(13-16 ezer tonna) . Ez a mennyiség 
bizonyosan meg is volt a fákon, de 
jelentős minőségi károkat, ezáltal 
mennyiségi kiesést okozott június 
első felének csapadékos időjárása 
(gyümölcsrepedés, -rothadás) . Az 
egész európai piac telített volt cse-
resznyével, amit fokozott az északi 
tagállamokban egy-másfél héttel 
hamarabb, a déli tagállamokban 
ennyivel később jelentkező termés 
miatti „összeérés” . Az európai nagy 
termés miatt érdemi exportlehető-
ségünk sem volt, ráadásul a hazai 
ültetvények többsége – az elavult 
fajtaszerkezet és az extenzívebb 
művelési rendszerek alkalmazása 
miatt – nem képes az exportpia-
cok igényeinek megfelelő méretű 
gyümölcsöt produkálni . A hazai 
termés jelentős része (~20-30%-a) 

egyrészt egyáltalán értékesíthető-
ség hiányában, másrészt a csapadék 
miatti repedés-rothadás okán beta-
karítatlanul maradt . Az árak egész 
szezonban nyomottak voltak . Nagy 
tanulsága a 2018-as évnek, hogy az 
ültetvények döntő többségében 
alkalmazott extenzívebb művelési 
rendszerek és „hagyományosabb” 
fajták, valamint az ágazat szervezet-
lensége okán nagyobbrészt beleszo-
rultunk a belpiac adta keretekbe . A 
kialakult helyzet azért égető, mert 
borítékolható, hogy a 2007 . körül 
kezdődő ültetvénytelepítési hullám-
ban létesített ültetvények (2007-ről 
2013-ra 1000 hektárról 2700 hektár-
ra nőtt a cseresznye termőterülete) 
termőre fordulásával egyre fokozó-
dó termésmennyiségekkel kell szá-
molnunk a piacon . 

Meggy

A meggy jó termést produkált 
(~80-85 ezer tonna), de minden más 
jelentős európai meggyter mesztő 
országban is (Lengyelország, Szer-
bia, Németország, Törökország) 
nagyon nagy termést realizáltak . 
E szakágazatunkban szinte min-
den körülmény „szerencsétlenül” 
alakult, és asszisztált a piac ösz-
szeomlásához: jelentős (túl)kínálat 
az európai piacon; a tavaszi meleg 
időjárás miatt a különböző érési-
dejű fajták és termesztőkörzetek 
„összeérése”, ezáltal a kínálati nyo-
más időszakos fokozódása, a korai 
érésű fajták gyenge minősége (sok 
csapadék miatti gyümölcshúspu-
hulás) . Ebben az évben a szokásos 
német nyersanyagvásárlók is későn 
kezdték vásárolni a magyar megy-
gyet (a meggyszezon elején még a 
dél-európai cseresznyét dolgozták 
fel), és – az előző évvel ellentétben 
– a lengyelek sem mutattak érde-
mi vételi szándékot . Ezáltal a nagy 
kínálat, mely ráadásul időszakosan 
összetorlódott, több oldalról is mér-
sékelt kereslettel találkozott, aminek 
eredményeként június 22 . körül ösz-
szeomlott a piac, erősen nyomott 
árak (a szezonkezdeti 150 Ft/kg 
körüli termelői árak 80-100 Ft/kg 
tartományba zuhantak) és felvevő-
piac nélkül maradt jelentős tételek 
kíséretében . Ennek eredményeként 
becslésünk szerint a 80-85 ezer ton-

nás „fán lévő” termésből legfeljebb 
– az átlagos éveknek megfelelő – 65 
ezer tonna körüli mennyiségnek 
volt meg a piaca, amit az magyaráz, 
hogy lengyel vásárlás érdemben 
nem volt, a németek is kevesebbet 
vásároltak a szokásosnál, mint aho-
gyan a hazai fagyasztóipar is „mérsé-
kelt lelkesedéssel” fogadta a gyenge 
húskeménységű meggyet . A kon-
zervgyárak igyekeztek nagy meny-
nyiségeket feldolgozni, de egész 
szezonban küszködtek a gyengébb 
minőséggel . Sokat elmond a 2018-
as meggyszezonról, hogy a léüze-
meknek egy idő után már 30-40 Ft/
kg áron sem kellett az lémeggy . A 
szezon előtt azt mondtuk, hogy ez 
az év nagy erőpróbája lesz az előző 
évben kialakult magyar-lengyel üz-
leti kapcsolatoknak, de sok sikert 
nem könyvelhettünk el, mert kide-
rült, hogy a lengyel is első helyen 
saját érdekei szerint cselekszik, és 
nem vásárol tőlünk, ha neki is bő-
séggel van meggye . Kidomborodott 
az ágazatunk „egypiacos” jellege 
is, vagyis, hogy a magyar meggy 
egyetlen meghatározó felvevőpia-
ca a konzervipar, a meggybefőtt 
egyetlen meghatározó felvevőpiaca 
pedig Németország, így nagy termé-
sű években a vételi oldal szereplői 
(a meggybefőtt német importőrei, 
illetve a konzervüzemek) kerülnek 
kvázi monopolhelyzetbe, amivel – 
nyomott árak formájában – élnek 
is . Igaz, gyengébb termésű években 
(mint pl . 2017) megfordul a kocka, 
a termelő kerül kvázi monopolhely-
zetbe, és kihasználja, hogy meggy-
befőtt előállítás céljára a magyar és 
német konzervüzemek lényegében 
„csak” magyar meggyet tudnak vásá-
rolni . A meggypiacunk e furcsa ket-
tőssége okozza azt a libikókaszerű 
billegést az árakban, amelyet a 2017 . 
és 2018 . év teljesen ellentétes árala-
kulása jellemez . Ez a kettősség és 
hektikusság mindaddig megmarad 
meggypiacon, amíg nem találunk 
a magyar meggynek más leveze-
tési csatornákat . Erre érdemi lehe-
tőséget egyelőre csak a fagyasztott 
meggy jelent, ahol viszont 120-150 
Ft/kg árakon kellene tudnunk ver-
senyezni a jóval nagyobb, ezért ár-
meghatározó lengyel és szerb kon-
kurenciával . 
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Kajszi és őszibarack

A kajszi és az őszibarack szezon-
ja az elmúlt 10-15 év egyik leggyen-
gébb termését hozta . A március 1-jei 
téli fagykárok miatt megsemmisült 
a Dunántúl termésének döntő ré-
sze (csak a késői fajtákon volt némi 
értékelhető termés), de nagyon 
jelentősek voltak a károk a Duna–
Tisza köze és az Alföld déli részén . 
Az északi és észak-keleti termőtája-
kon azonban elfogadható termést 
szüreteltek . A termelői értékesítési 
árak az őszibarack esetében az akut 
hazai hiánynak megfelelően igen 
magas szinten mozogtak (akár 400 
Ft/kg is), bár a termelők jelentős há-
nyada – érdemi termés hiányában – 
ebből nem érzékelt és realizált sem-
mit . A kajszi esetében is jók voltak 
az árak, bár messze elmaradt azok-
tól az optimista várakozásoktól, ami-
ket a gyenge termés indokolt volna . 

Szilva

A szilva jóval nagyobb termést 
mutatott mind hazai, mind európai 
szinten, mint a 2017-es évben, de 
hazánkban összességében nem ha-
ladta meg az erős közepes szintet . 
Ennek megfelelőn a szezon meg-
határozó részében alacsonyak ma-
radtak a termelői árak (ipari szilva: 
15-55 Ft/kg, frisspiaci szilva: 60-100 
Ft/kg), jóllehet a látványos piaci ösz-
szeomlás elmaradt . A szilva eseté-
ben is jelentkeztek minőségi prob-
lémák rossz tárolhatóság, gyors 
felpuhulás formájában, ami nehezí-
tette a frisspiaci és feldolgozóipari 
eladásokat egyaránt . 

Alma

Az alma esetében az előzetes 
prognózisok szerint hazai szinten 
a sokéves átlagnál mintegy 25%-
kal több termést vártunk (mint-
egy 750 ezer tonnát), és minden 
EU-tagállamban nagyon jók voltak 
a terméskilátások (EU-s termés-
prognózis ~12,6 millió tonna volt, 
ami az elmúlt évtized legnagyobb 
termésének ígérkezett) . A szezon 
végére bebizonyosodott, hogy még 
ezen prognózisok is alulbecsülték 
a megtermett mennyiséget . A „fán 
lévő” mennyiség Magyarországon 

a becsültnél mintegy 15%-kal ma-
gasabban alakult (mintegy 850-900 
ezer tonna), míg az EU-ban 13,5 
millió tonna körül realizálódott, ami 
2,0-2,5 millió tonnával több, mint 
amennyit „elbír” a piac . Megítélé-
sünk szerint a hazai, 900 ezer tonná-
hoz közelítő termésből mintegy 750 
ezer tonnának volt, illetve van piaca, 
és 150 ezer tonna körüli mennyi-
ség maradt betakarítatlanul (1. kép) 
vagy betakarítás után eladatlanul .

Az európai méretű aszály miatt 
komoly gondok voltak a gyümölcs-
mérettel és napégéssel, így az ét-
kezési alma aránya a szokásosnál 
visszafogottabb, ennek megfelelő-
en az ipari almáé magasabb volt . A 
jelentős mértékű túlkínálat az árak-
ban is érzékeltette hatását . A léalma 
ára 13 Ft/kg-mal indult augusztus 
közepén, mely a gazdademonstrá-
ciók hatására augusztus végén 20 
Ft/kg-ra emelkedett, de szeptember 
közepe után 16 Ft/kg-ra esett vissza 
(sokéves átlagár ~26 Ft/kg); komoly 
torlódások alakultak ki a feldolgo-
zóüzemekben, a nyersanyagtételek 

jelentős részét képtelenek voltak 
átvenni és feldolgozni . Az étkezési 
alma termelői árai szintén nagyon 
nyomottak voltak, a szezon döntő 
részében 40-60 Ft/kg körül alakul-
tak (sokéves átagár 70-80 Ft/kg), 
de ennél is sokkal komolyabb gon-
dot jelent a kereslet erőteljes reny-
hesége, kifejezett piaci pangással 
szembesülünk . Soha nem tapasztalt 
jelenség volt, hogy október köze-
pére megteltek a tárolókapacitá-
sok, és elfogyott a szedőgöngyöleg, 
ami nemcsak hazai, hanem európai 
szintű probléma is volt . Így a késői 
érésű fajták (Idared, Braeburn, Fuji) 
egy részét elhelyezhetőség hiányá-
ban képtelenek voltunk betakarí-
tani, vagy a korábban szüretelt és 
betárolt, „kevésbé értékes” fajtákat 
kellett – tárolókapacitások felszaba-
dítása végett – eltávolítani a tárolók-
ból, de ezeket a kieső tételeket nem 
tudta maradéktalanul fogadni a fel-
dolgozóipar .

Bizonytalan az alma hosszú távú 
tárolhatósága is, így jelenleg telje-
sen kiszámíthatatlanok a hosszabb 

1. kép Az európai túltermelés, valamint munkaerő, szedőgöngyöleg és tárolókapacitás hiánya miatt 
tetemes almamennyiség maradt betakarítatlanul
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távú piaci folyamatok . Azt becsül-
jük, hogy január-február folyamán 
elfogy a gyengébb minőségű alma 
az ideiglenes tárolókból, illetve a 
rosszul tárolható vagy a már eleve 
gyengébb minőségben betárolt té-
telektől is megszabadul a piac, ami 
március-április folyamán hozhat 
némi „megkönnyebbülést” . Magas 
árakra ebben a szezonban vélhető-
en már nem kell számítani, de leg-
alább a kereslet-kínálat egyensúlya 
helyre billenhet némileg . 

Körte

A körte az átlagosnál valamivel 
jobb (35-40 ezer tonna) termést 
produkált idén, de a jelentős euró-
pai termés miatt a szokásosnál vala-
mivel alacsonyak az árak . A kereslet 
visszafogottsága, illetve a relatív túl-
termelés az almához hasonló piaci 
jelenséget eredményezett, bár olyan 
látványos piaci összeomlásról itt kö-
zel sem beszélhetünk . 

Dió

A dió esetében a tavalyinál mint-
egy 30%-kal gyengébb termést szü-
reteltünk, elsősorban a márciusi téli 
jellegű fagyok és az aszály miatt, de 

kisebb mértékben – legfőképpen a 
kevésbé gondozott szórványültet-
vényekben – növényvédelmi prob-
lémák is rontották a termést . Megle-
pő volt a piaci árak alakulása, mert 
a jóval gyengébb termés ellenére 
nem emelkedtek, sőt kis mértékben 
még csökkentek is (főleg a nyers, 
héjas dió szintjén) a termelői árak . 
A fogyasztói árak viszont – különö-
sen a dióbél esetében – jelentős nö-
vekedést mutattak az előző évekhez 
képest . Ennek egyik oka vélhetően 
az, hogy a piacokon megjelenő dió-
bél nagyobb része nem a nagyobb, 
árutermelő gazdaságokból szár-
mazik (mert azok főleg héjas diót 
visznek a piacra), hanem a kisebb 
ültetvényekről, vagy szórványültet-
vényekből és vadon élő diófákról 
gyűjtött dió „házi” vagy kisüzemi 
töréséből . Elképzelhető (bár erre 
a szegmensre kevesebb rálátásunk 
van), hogy a kevésbé vagy nem is 
gondozott szórványültetvényeken 
az árutermelő gazdaságokénál jóval 
nagyobb volt terméskiesés – főleg 
növényvédelmi problémák miatt, 
így a szokásosnál jóval kevesebb 
dió állt rendelkezésre a töréshez, 
vagyis a dióbél-előállításhoz, ami 
a magas fogyasztói árakban öltött 
testet .

Bodza

A bodza szintén jó termést pro-
dukált, de régen látott mélységekig 
(40-60 Ft/kg) zuhantak az árak, il-
letve, egyes esetekben, a felvásárlás 
sem kezdődött meg, így szintén je-
lentős mennyiség maradt betaka-
rítatlanul . A bodza piaca szemmel 
láthatóan újra – az ezredforduló 
környékéhez hasonlóan – összeom-
lott, mely folyamat 2017-ben vette 
kezdetét, és jelenleg nem látható a 
vége, de bizonyos, hogy a „túltelepí-
tés” miatti túltermelés okán néhány 
rosszabb év következhet .

Tanulságok –  
a 2018. évi gyümölcsszezon 

átfogó értékelése

Magyarországon a 2018 . évi gyü-
mölcstermés fajonként változóan, 
de mennyiségileg összességében 
jól alakult: a jelentősebb gyümölcs-
fajok közül jó vagy kifejezetten jó 
termést realizáltunk a cseresznye, 
meggy, szilva, bodza, alma és körte 
esetében, „felemás” volt a helyzet a 
szamócánál, és kifejezetten gyenge 
termést értünk el kajsziból és őszi-
barackból. Ugyanakkor – a jelentős 

Forrás: saját szerkesztés 
1. ábra A hazai gyümölcságazat alapvető strukturális problémáinak ok-okozati összefüggései és következményei
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európai termés miatt is – az értékesítési árak a kajszi 
és az őszibarack kivételével nagyon nyomottak vol-
tak, több ágazat esetében (cseresznye, meggy, bodza, 
alma) a főszezonban bekövetkezett a piaci összeomlás 
is, vagyis a termés egy részére kereslet sem nyilvánult 
meg, így az felvevőpiac hiányában betakarítatlanul 
maradt . 

A 2018 . év sokáig tanulságos és emlékezetes marad, 
mert kiütközött a hazai gyümölcstermesztés minden 
főbb gyengesége és korlátja . A piaci helyzet – tőlünk, 
illetve az adottságainktól teljesen függetlenül – egész 
Európában rossz volt, de gyengeségeinknek és kor-
látainknak köszönhetően jóval sérülékenyebbek va-
gyunk, mint sokkal fejlettebb európai versenytársa-
ink . Az alapproblémát a korszerűtlen a termelési 
szerkezetünk jelenti: magas a gyenge színvonalú, kor-
szerűtlen, potenciálisan versenyképtelen ültetvények 
aránya . Emiatt (lásd még 1. ábra) országos átlagban, 
illetve viszonylatban: 

• alacsonyak a fajlagos hozamaink (vagyis a terme-
lési színvonal, ami a gazdaságos termelés alapja);

• magas a gyenge minőségű áru aránya, az alacsony 
színvonalú ültetvényekből érkező – nem elhanya-
golható részarányt képező – gyengébb minőségű 
termés piaczavaró hatású, vagyis hozzájárul az 
árak letöréséhez és a piaci összeomlásokhoz;

• rossz a termésbiztonság (évek között jelentősen 
ingadozó és kiszámíthatatlan a termés) így erősen 
korlátos a homogén, minőségi, nemzetközi vagy 
belföldi áruházlánci piacokon is versenyképes 
árualap nagysága, ami alapjaiban lehetetleníti el 
egyrészt a hatékony termelést, másrészt olyan új 
piacok megszerzését és megtartását, melyek irá-
nyába a hasonló évek többlettermése levezethető 
lenne;

• a heterogén színvonal egyúttal heterogén (külön-
böző) termelői érdekeket eredményez, nem ala-
kul ki a termelők között homogén érdek, érdeka-
zonosság nélkül pedig nincs összefogás;

• a feldolgozóipari alapanyagoknál bizonyos te-
kintetben korlátos a hazai feldolgozókapacitás, 
a frisspiaci gyümölcsöknél nem elégségesek a 
posztharveszt kapacitások (tárolás, válogatás, cso-
magolás) és a szedőgöngyölegek mennyisége, il-
letve színvonala .

Mindezen tényezők végső eredőjeként ágazati átlag-
ban gyenge a termelés hatékonysága, valamint a ter-
melés és értékesítés szervezetlensége miatt a piacra 
jutásban erőteljes korlátaink vannak:

• a gyenge hatékonyság miatt nagyon érzékenyek 
vagyunk az alacsony piaci árakkal szemben, és je-
lentős pénzügyi veszteségeket kell ilyen években 
elszenvedni;

• a termelés és az értékesítés szervezetlensége mi-
att hiányoznak a koncentrált árualapok, nehézkes 
a piacra jutás, az exportpiaci kiszállítások szinte 
teljesen ellehetetlenülnek, a belpiac adta szűk ke-
retekbe szorulunk be . 

A hazai gyümölcságazat 2018 . évhez hasonló válsá-
gai tehát nem akut problémának tekinthetők, hanem 
egy idült, bár látványosan csak egyes években fellán-
goló rendellenességnek, ami alapvető strukturális 
problémákra vezethető vissza . Éppen ezért az ilyen 
piaci helyzeteknek sosincs érdemi rövid távú megol-
dása és kezelési lehetősége, gazdasági szabályozókkal 
csak hosszú távon hathatunk ellenük . 

A jövőben hosszú távon arra kell törekednünk, hogy 
a beruházási támogatásokkal segítsük az ültetvény-
felület zökkenőmentes és lendületes megújítását, 
korszerűsítését; a terület alapon járó közvetlen támo-
gatásokkal ne idézzük elő a korszerűtlen termelési 
szerkezet konzerválását; teremtsük meg az ültetvények 
öntözhetőségét, részbeni jég- és fagy védelmét; bizto-
sítsuk a szükséges mennyiségű és minőségű munka-
erő rendelkezésre állását, valamint a profi termeléshez 
szükséges szaktudás-hátteret; erőtejesen fejlesszük a 
posztharveszt infrastruktúra színvonalát . Mindezen, 
alapvető tényezők tekintetében komoly elmaradása-
ink vannak a múltból, amiben 

• vagy rövid távon rendet teszünk gyökeres struktu-
rális átalakításokkal, 

• vagy minden ilyen évben védtelenek leszünk az 
európai piaci hatásokkal szemben és már néhány 
éves távlatban tönkremegy a gyümölcstermelő 
vállalkozások mintegy 2/3-a és a termőfelület kb . 
1/3-a .

n
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Az egykori Kertészeti és Élelmiszeripari 
Egyetem Gyümölcstermesztési Tanszé-
kén a ’90-es években indított rezisztenci-
anemesítési program – mely később Cor-
vinus Almanemesítési Program névvel 
vált ismertté – eredményeiből már négy 
multirezisztens (‘Artemisz’, ‘Cordelia’, 
‘Hesztia’, ‘Rosmerta’) és két varasodásra 
toleráns fajta (‘Karneol’ és ‘Rodonit’) ke-
rült be a termesztésbe . E fajták bemutatá-
sára az Agrofórum korábbi lapszámaiban 
– 20 (Extra 28 .), pp . 16-19; 25 (Extra 53 .), 
pp . 20-23 . került sor . A fajták szaporítási 
jogával rendelkező Balogh Faiskola (Új-
kígyós) adatai szerint 2018 májusáig több 
mint 70 üzemben telepítettek már ezek-
ből a fajtákból . Tavaly a NÉBIH Növény-
termesztési Igazgatóságának felterjeszté-
se alapján a nemesítőműhelyből három 
új fajta (‘Bellona’, ‘Damara’, ‘Isolda’) álla-
mi elismerésére került sor .

A gyümölcsök fogyasztási érettsége és 
tárolhatósága alapján e fajták a tartós táro-
lásra is alkalmas őszi, illetve téli fajtákhoz 
sorolhatók . Itt jegyzem meg, hogy varaso-
dásrezisztens fajtáknál a gombaölő szerek 
teljes kiküszöbölése miatt tárolási romló-
hibákkal kell számolni, tartós tárolásnál 
ezért mindenképpen ajánlatos a Smart 
Fresh technológia alkalmazása . S mivel 
az érésgátló készítmények a tárolóban az 
utóérést akadályozzák, ezt a gyümölcsök 
szedési időpontjának megválasztásánál 
mindenképpen figyelembe kell venni . 
Biotermesztésnél ajánlatos a növény kon-
dicionálását is biztosító készítmények 
használata . 

Érési idő

A három fajta közül a tipikus bikolor 
küllemű ‘Isolda’ (1. kép) érik legkoráb-
ban . Zalaszántón szeptember második 
dekádjában szüreteltük a gyümölcsét, 
mely az édes almát kedvelőknek közvet-
lenül szedés után vagy tartós tárolást kö-
vetően friss fogyasztásra ajánlott . Érésben 
ezt követi a ‘Damara’, mely Zalaszántón 

a ‘Jonagored’-del azonos időszakban, 
szeptember utolsó dekádjában szedhető . 
Gyümölcse (2. kép) kettős hasznosítású, 
friss étkezésre a savas almát kedvelőknek 
ajánlott, s beltartalmi értékei alapján lé- 
vagy sűrítménygyártásra is javasolható . 

A ‘Bellona’ harmonikus ízű gyümölcse 
nagyon hamar színeződik (3. kép), de az 
optimális szedési érettséget Zalaszántón 
csak október első napjaiban érte el, s így 
az ‘Idared’-del egyidőben szüreteltük . 
Túl korai szedés esetén magházbarnulás 

Három új hazai nemesítésű rezisztens almafajta: 
Bellona, Damara és Isolda
Dr. Tóth Magdolna 
Almakúti Kft., Zalaszántó

1. kép A bikolor típusú ‘Isolda’ gyümölcsei

2. kép A ‘Damara’ gyümölcsei friss piacra és feldolgozásra is alkalmasak
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jelentkezhet a tárolóban . A gyümölcsök 
főbb minőségi jellemzői és egészségvédő 
értékei az 1. táblázatban találhatók . 

Növekedési erély

Mindhárom fajta korán fordult termőre, 
s a túlkötődésre való hajlam miatt a szak-
szerű termésszabályozás elengedhetetlen . 
A ‘Bellona’ növekedési erélye közepes (4 . 
kép) . A termőre fordulás időszakában en-
nél kicsivel erősebb a ‘Damara’ (5. kép), 
de később mérséklődik a növekedése . 
Zalaszántón az ‘Isolda’ fái voltak a legerő-
sebbek, de M .9 alanyon ezek is könnyen 
kezelhetőnek bizonyultak (6. kép) . A fák 
növekedési tulajdonságai az intenzív ter-
mesztés szempontjából is kedvezőek, 
mint ahogy ezt a zalaszántói tesztelő ültet-
vényben a fák negyedik nyaras korában 
készült kép is bizonyítja (7. kép) .

Genetikai védelem

E fajták rezisztensek a varasodásra, s 
emellett a tűzelhalással és a lisztharmattal 
szemben is sikerült rezisztenciát, illetve 
toleranciát kialakítani . 

A varasodással szembeni ellenállóság 
vonatkozásában az új fajtákban is több 
rezisztenciagént sikerült felhalmozni . A 
varasodásrezisztenciáért felelős fő R gé-
nekhez kapcsolt markerallélok bevoná-
sával mindhárom fajtában igazolódott a 
Vf rezisztenciagén jelenléte, méghozzá a 
‘Bellona’ és a ‘Damara’ e génre homozigó-
ta . Emellett a további leghatásosabb fő R 
gének közül a ʻDamara’ a Vh4, a ‘Bellona’ 
pedig a Vh2 vagy Vh8 allélt (a pontosítás-
hoz újabb markerezésre van szükség) is 
hordozza . Továbbá mindhárom fajtában 
azonosítottuk az efemer Vg gént, mely bi-
zonyos rasszokkal szemben a hatásosabb 
gének rezisztenciáját képes erősíteni . Tud-
valévő, hogy a venturiás varasodást elői-

déző Venturia inaequalis (Cke ./Wint .) 
kórokozó változásra való képessége miatt 
kerülni kell az azonos rezisztenciagént 
hordozó fajták egyazon táblába való tele-
pítését . Az újabb rasszok megjelenését az 
ilyen több rezisztenciagénnel rendelkező 
fajtákkal lehet megelőzni . Tehát e fajták-
nak nemcsak önállóan vagy a többi ma-
gyar fajtával együtt, hanem a jobbára csak 
a Vf génnel rendelkező külföldi rezisztens 
fajtákkal társítva is fontos szerepe lehet a 
hazai ültetvényekben .

A tűzelhalással szembeni ellenállósá-
got nemcsak genetikai markerezéssel 
követtük, hanem izolált körülmények kö-
zött, mesterséges fertőzéseket követően 
a virágok és a hajtások fogékonyságát is 
teszteltük . Mivel a két növényi szervnél 
mutatkozó fogékonyság között nincs erős 
korreláció, ezért volt szükség mindkettő 

Fajta

Hús-
keménység Refrakció Titrálható 

sav Pektin Polifenol FRAP

(kg/cm2) (%) (%) (%) (mg GS/l) (mM AS/l)

2013-2015 2015

Damara 7,5 13,6 0,7 0,66 219 0,2

Isolda 5,2 14,5 0,5 0,55 295 0,4

Bellona 6,3 14,3 0,6 0,44 319 0,7

Schnitzer 
Gala 7,2 12,9 0,5 0,18 167 0,4

Idared 5,5 12,8 0,6 0,59 184 0,6

1. táblázat Az új fajták és két ismert árufajta gyümölcseinek beltartalmi értékei

3. kép A ‘Bellona’ igazi téli alma

4. kép A ‘Bellona’ fái a második évben
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vizsgálatba vonására . Az Erwinia amylo-
vora (Burill .) baktérium törzskeverék 
szuszpenzióval történő inokuláció után 
a legnagyobb ellenállóságot a ‘Bellona’ 
fajtánál tapasztaltuk, hisz mind a virágok, 
mind a hajtások fogékonyságára vonatko-
zó több éves adatok alapján az R (rezisz-
tens) kategóriába sorolódott . Az ‘Isolda’ a 
virágok és a hajtások fertőzöttsége szerint 
is MR (mérsékelten rezisztens) minősítést 
kapott . A ‘Damara’ hajtásainak ellenállósá-
ga ugyancsak mérsékelten rezisztensnek 
bizonyult, de a virágok nagyobb sebezhe-
tősége miatt e vonatkozásban csak mérsé-
kelten fogékonynak (MS) tekinthető . 

A hajtások tűzelhalás rezisztenciájához/
toleranciájához kapcsolt QTL-ek marke-
rezéssel történő azonosítása lényegében 
a fenotípusra vonatkozó előbbi eredmé-
nyekkel volt összefüggésben . A ‘Bellona’ 
kimagasló ellenállósága mögött a nagy 
hatású FBF7 mellett további két gyengébb 
hatású QTL áll (FLO5 és FLO10) . Az ‘Isol-
da’ fajtánál a nagy hatású FBF7 mellett az 
FLO5 játszik egyfajta additív szerepet . A 
‘Damara’ fajtában egy másik nagy hatású 
QTL-t (FB_MF), s ezen túl a gyengébb ha-
tású FLO10 igazolódott . 

A fák lisztharmattal való fertőzöttségé-
nek Soroksáron és Zalaszántón történő 
több éves vizsgálata alapján az ‘Isolda’ 
bizonyult a legellenállóbbnak . A ‘Bellona’ 
a mérsékelten rezisztens csoportba so-
rolható, s az eddigi tapasztalatok szerint 
a kisebb mértékű fertőzés mechanikai 
védekezéssel teljes mértékben kivédhető . 
A ‘Damara’ a mérsékelten fogékony minő-
sítést érdemelte ki, s ennél a nagyon erős 
fertőzési nyomás esetén szükség lehet 
némi vegyszeres védekezésre . 

Ezek a minimális permetezést igény-
lő, szermaradvány-mentes árut biztosító 
fajták a hagyományos fajtákhoz képest 
60–70%-kal alacsonyabb növényvédelmi 
költséggel termeszthetők . Tehát nemcsak 
integrált termesztésre, hanem bioterm-
esztésre is alkalmasak . A NÉBIH Növény-, 
Talaj- és Agrárkörnyezetvédelmi Igazga-
tóság Velencei Virológiai Laboratóriumá-
nak vizsgálata alapján a ‘Bellona’ és ‘Isol-
da’ vírusmentesnek bizonyult, a ‘Damara’ 
esetében a vírusmentesítés elindítására 
van szükség . 

A fajtafenntartói joggal a nemesítői mű-
hely jogutódja, a Szent István Egyetem 
Kertészettudományi Karának Gyümölcs-
termő Növények Tanszéke rendelkezik . 

Fotó: A szerző felvételei
n

5. kép A ‘Damara’ a második éves ültetvényben

6. kép Az ‘Isolda’ fái a második évben

7. kép Negyedik nyaras ‘Bellona’ fák M.9 alanyon
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Mitől lesz fenntartható a gyü-
mölcstermesztés? Milyen kutatási 
és innovációs eredmények szület-
tek itthon és külföldön, amelyek 
ezt megalapozzák? Hol tartunk mi 
a világ élvonalához képest, és mik 
a közeljövő legfontosabb feladatai? 
Ezekre a fontos kérdésekre keresik 
a választ a kutatók, a fejlesztők, a 
szaktanácsadók és a gyümölcster-
mesztést megvalósító gyakorlati 
szakemberek a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Kertészet- és Élel-
miszertudományi Bizottság, Gyü-
mölcstermesztési Albizottságának 
szakmai rendezvényein . A külön-
böző társintézményekkel közösen 
megrendezett konferenciákon és 
szakmai bemutatókon kívül az Al-
bizottság 2018-ban két értekezletet 
is tartott, amelynek legfontosabb 
megállapításairól szeretnénk cik-
künkben beszámolni . 

Előzmények

A magyar gyümölcstermesztők kö-
zött mindig voltak, akik élen jártak a 
kutatásban, korszerűsítésben, fejlesz-
tésben, és nemzetközi szintű ered-
ményeket értek el . Hosszú a névsor, 
itt csak Mohácsy Mátyást emeljük ki, 
aki bejárta a világot, több világnyel-
ven beszélt, és fáradhatatlanul azon 
dolgozott, hogy a hazai ültetvények-
ben a legkorszerűbb módszerekkel 
a legpiacképesebb fajtákat termesz-
szük . Az elődök nyomdokait követve 
a XX . század során a kutatóhálózat-
ban, az egyetemeken és az áruterme-
lő üzemekben jelentős eredmények 
születtek . A tájfajták begyűjtésével és 
új fajták nemesítésével kialakult az 
a fajtaválaszték, ami megalapozta a 
magyar gyümölcs hírnevét itthon és 

külföldön is . A művelési rendszerek 
és a technológia fejlesztése terén is 
élen jártak a hazai szakemberek . Az 
almatermesztésben forradalmian 
új volt a termőkaros orsó művelési 
rendszer kidolgozása, és a karcsú 
orsó gyors adaptálása hazai viszo-
nyokra . A többi gyümölcsfaj számára 
is számos új megoldást dolgoztak ki, 
amelyekkel elindulhatott a fejlődés 
az intenzitás fokozásának irányába . 
Magyar szakemberek tárták fel a dió 
speciális termékenyülésbiológiai sa-
játosságainak hátterét . A hazai kórta-
ni kutatások eredménye volt, hogy 
a világon elsőként azonosították a 
csonthéjasok ág- és fapusztulásának 
kórokozóit . Csak néhány példa, ame-
lyek eredményeként az 1980-as évek-
ben azzal büszkélkedhettünk, hogy 
Magyarország az első a világon az 
egy főre jutó gyümölcs termésmeny-
nyiség tekintetében . Tudjuk, hogy a 
mennyiség nem mindig takart minő-
séget is, de ez azért büszkeségre ad-
hatott okot . Aztán ahogy elérkezett a 
nagy reményekkel várt ezredforduló, 
nem egyértelműen fejlődést, hanem 
a gyümölcstermesztés sok területén 
visszaesést hozott hazánkban . A szak-
mai és technikai színvonal ma rend-
kívül heterogén, a kiváló üzemek 
mellett a fejlődésben elmaradt gaz-
daságok is szép számmal megtalál-
hatók, és ez a helyzet veszélyezteti az 
egész magyar gyümölcstermesztés 
versenyképességét . A kutatásnak, fej-
lesztésnek, innovációnak tehát soha 
nem volt olyan nagy szerepe, mint 
éppen most . 

A Magyar Tudományos Akadémia 
sokrétű feladatai között szerepel az 
egyes szakterületek aktuális problé-
máinak tudományos igényű megkö-
zelítése, a felmerülő kérdésekre a 

kutatási eredményekre alapozott vá-
laszok megfogalmazása . A szakmai 
munka az MTA bizottságaiban és al-
bizottságaiban folyik . A Gyümölcs-
termesztési Albizottság feladatának 
tekinti, hogy fórumot biztosítson a 
szakterületünkön felmerülő problé-
mák megtárgyalásához, ezért érte-
kezleteit olyan műhelyvita sorozat-
nak tekinti, amelyben a résztvevők 
sorra tudják venni a kutatás-fejlesz-
tés-innováció aktuális kérdéseit 
a gyümölcstermesztés területén, 
és a közös gondolkodás minden-
ki számára plusz információkat és 
energiákat adhat a feladatai megol-
dásához . Az albizottságokban há-
rom évenként van tisztújítás . 2018 
januárjában újonnan megválasztott 
vezetőség kezdte meg a munkáját a 
Gyümölcstermesztési Albizottság-
ban is, Dr . Szalay László elnök és 
Dr . Békefi Zsuzsanna titkár irányí-
tásával . Az új vezetőség a tagság kö-
rében végzett közvéleménykutatás 
eredményeként az idei két ülésére 
kiválasztott egy-egy megtárgyalan-
dó témakört . 2018 . június 11-én a 
növényvédelem, 2018 . december 
14-én pedig a gépesítés és precíziós 
gazdálkodás került terítékre .  

Növényvédelem

Első értekezletünkön tehát a gyü-
mölcsültetvények korszerű növény-
védelmét megalapozó kutatások 
helyzete és feladatai volt a téma .

Dr. Pénzes Béla egyetemi tanár a 
rovartani kutatások feladatairól 
tartott összefoglaló előadást . A gyü-
mölcsültetvények kártevő-együttese 
folyamatosan változik . Az utóbbi idő-
szakban ezt a változást felgyorsította 
a termesztéstechnológia átalakulása 

A fenntartható gyümölcstermesztést megalapozó 
kutatások helyzete és feladatai Magyarországon
Dr. Szalay László
SZIE Kertészettudományi Kar, Gyümölcstermő Növények Tanszék, Budapest

Dr. Békefi Zsuzsanna
NAIK Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutatóintézet, Budapest
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és a művelés egyre intenzívebbé vá-
lása . Új kártevők jelentek meg, ami 
egyrészt a más földrészekről való 
behurcolás eredménye (Rhagole-
tis cingulata, Drosophila suzukii), 
másrészt a klímaváltozás okozza, hi-
szen a melegebb térségekből egyre 
északabbra húzódnak bizonyos fa-
jok (Eurytoma amygdali, Pseudau-
lacaspis pentagona, Diaspidiotus 
perniciosus) . A mechanikai talajmű-
velés háttérbe szorulásával egyre 
nagyobb problémát jelent a csere-
bogarak és a mezei pockok töme-
ges elszaporodása . Az enyhe telek 
és a technológia átalakulása miatt a 
vértetű és pajzstetű kártétel nagyon 
gyakori . Az ültetvények növényvé-
delmének megtervezéséhez nagyon 
hiányzik a kártevők táblaszintű elő-
rejelzése . A legfontosabb kutatási 
területek és innovációs feladatok 
az előadó szerint a következők: (1) 
Kártevő állatfajok és az alanyhaszná-
lat kapcsolatának kutatása, (2) Vál-
tozások hatásának vizsgálata a káro-
sítóegyüttesek kiemelt jelentőségű 
fajaira, (3) Környezetbarát véde-
kezési módszerek, eljárások kidol-
gozása, (4) Kártevők előrejelzését 
szolgáló fejlesztések, (5) A tervezett 
növényvédő szer visszavonásokból 
adódó gyakorlati kérdések tisztázá-
sa, (6) Méhtoxikológiai vizsgálatok, 
(7) Kórokozókat terjesztő vektorok 
szerepének kutatása .

A kórtani kutatások aktuális fel-
adatairól Dr. Palkovics László egye-
temi tanár és Dr. Petróczy Marietta 
egyetemi docens közös előadását 
hallgattuk meg . A fő kutatási irány-
vonalak ezen a területen a követke-
zők: (1) Új kórokozók megjelenése, 
ismert kórokozók járványszerű fel-
lépése, új tünetek, (2) Gyors diag-
nosztikai módszerek kidolgozása, 
(3) Növényvédő szerek hatékony-
ságának ellenőrzése, a hatékony-
ságcsökkenés problematikája, (4) 
Növényvédelmi technológiák kor-
szerűsítése, előrejelzés fejleszté-
se, (5) Alternatív növényvédelmi 
lehetőségek keresése, (6) A fajták 
fogékonyságának vizsgálata . Az ül-
tetvények szerkezeti átalakítása, a 
fajtaváltás, új kórokozók behurcolá-
sa, egyes kórokozók adaptálódása 
új gazdanövényekhez, a nem meg-
felelő növényvédelmi technológia, 
mind hozzájárulhat egyes kóroko-

zók tömeges elszaporodásához, 
illetve nem várt helyeken való fel-
bukkanásához . Csak néhány pél-
da: meggy antraknózis, kajszi xan-
tomónászos betegsége, tűzelhalás 
csonthéjas fajokon, birs monilíniás 
betegsége . A fejlesztés fontos terüle-
te a gyors diagnosztikai módszerek 
kidolgozása . Ebben sokat segíthet 
az új molekuláris genetikai, infor-
matikai és távérzékelési módszerek 
alkalmazása . A növényvédő szerek 
hatékonyságának csökkenését első-
sorban a szerrotáció hiánya, a nem 
megfelelő dózis és a rossz időzítés 
okozza . Az előrejelző módszerek 
fejlesztése terén el kell jutnunk a 
„fajtaspecifikus” növényvédelem 
megvalósításához . Az alternatív nö-
vényvédelmi módszerek tárháza 
egyre bővül . Itt nagy szerepük lehet 
a jövőben az antagonista gombák-
nak és baktériumoknak, az illóola-
joknak, a növényi kivonatoknak, 
valamint számos más anyagnak . 
A megfelelő növényvédelmi tech-
nológia kidolgozásához elenged-
hetetlen a fajták kórokozókra való 
fogékonyságának ismerete, amit 
szabadföldi vizsgálatok mellett la-
boratóriumi mesterséges fertőzé-
sekkel lehet vizsgálni . 

A felkért hozzászólók közül első-
ként Dr. Voigt Erzsébet a NAIK ny. 
tudományos főmunkatársa mond-
ta el véleményét . A kártevők ösz-
szetétele, a károsításuk súlyossága 
sokat változott az elmúlt évek alatt . 
Megoldatlan aktuális problémákat 
okozhatnak új invazív kártevők 
(pl . Drosophila suzukii), korábban 
megjelent invazív fajok (pl . ameri-
kai keleti cseresznyelégy, amerikai 
bivalykabóca), és régebben sokat 
tanulmányozott kártevők (szilva-
moly, almamoly, keleti gyümölcs-
moly) egyaránt . A kutatásnak ezen 
irányokba kell mozdulnia . A kör-
nyező országokkal való összefogást 
szorgalmazta, amihez közös kuta-
tási pályázatokra és hozzárendelt 
forrásokra van szükség .

Ezt követően Dr. Imrei Zoltán, az 
MTA ATK Növényvédelmi Intézet 
tudományos főmunkatársa kapott 
szót . Elmondta, hogy a gyümölcs-
termelők nem rendelkeznek kellő 
információkkal, hogy mikor mely 
károsító ellen mivel kell védekez-
niük . Ahhoz, hogy számukra meg-

fogható gyakorlati információkat 
tudjunk adni, nagy szükség lenne 
új döntéshozó rendszerek kidolgo-
zására . A kártevők meghatározása a 
nem-specifikus csapdákban nehéz-
ségekbe ütközik, és hiányoznak a 
megfelelő specialisták, akik ebben 
segítséget tudnának nyújtani . 

Dr. Rozsnyay Zsuzsanna a NAIK 
ny. tudományos főmunkatársa 
megerősítette az előzőekben el-
hangzottakat, hogy nagy szükség 
van a gazdák megsegítésére, szak-
tanácsadásra . A külföldi szaporí-
tóanyagok ellenőrzése nem megol-
dott, velük új károsítók kerülnek az 
országba .

Dr. Várallyay Éva a NAIK tudomá-
nyos főmunkatársa a kórokozók 
azonosításának, jelenlétük kimu-
tatásának fontosságáról beszélt a 
molekuláris technikák alkalmazá-
sának (pl. új generációs szekvená-
lás) bevonásával, amely nagy pon-
tosságot tesz lehetővé e téren .

Szentpéteri Tamás termelő és 
szaktanácsadó elmondta, hogy óri-
ási a hézag a szaktanácsadásban . 
Az információk termelőkhöz ju-
tása nem valósul meg, a szakmai 
információk egy részét külföldi 
tanulmány utak révén szerzik meg . 
Mivel bizonyos kártevők ellen vegy-
szeresen nem tudunk védekezni 
(pl . érésben a Drosophila suzukii 
ellen), a megoldás az ültetvények 
hálóval való felszerelése . A másik 
probléma, hogy az áruházláncok 
megmondják, hogy melyik növény-
védőszer-hatóanyagból maximáli-
san mennyi lehet a gyümölcsben, 
és ezt figyelembe kellene vennie a 
termelőknek . 

Gara Júlia termelő, növényorvos 
beszámolt arról, hogy saját ültetvé-
nyeikben korszerű diagnosztikai el-
járásokat (LAMP – kajszi fitoplazma 
kimutatásra) is alkalmaznak . Problé-
mát okoz új kártevők, kórokozók 
felbukkanása .

Dr. Szabó Zoltán a Gyümölcsért 
Kft. ügyvezetője a kajszi fitoplaz-
más betegség problematikájáról 
beszélt. 

Az ülés alkalmával véleményt nyil-
vánítók kifejezték, hogy a gyümölcs-
ágazat növényvédelmi problémái-
nak megoldása égető feladat, amely 
mielőbbi beavatkozást és forrásokat 
igényel .
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Gépesítés, precíziós 
gazdálkodás

A 2018 . december 14-i ülésen a 
gyümölcstermesztés műszaki és in-
formatikai fejlesztését megalapozó 
kutatások helyzete, feladatai kerül-
tek szóba . 

Dr. Láng Zoltán a SZIE Kertészettu-
dományi Kar Műszaki Tanszékének 
professor emeritusa A gyümölcster-
mesztés gépesítéséről tartott össze-
foglaló előadást . A termesztéstechno-
lógia minden területén egyre több és 
egyre korszerűbb gépet használunk . 
Az első gépcsoport, amiről szó esett, 
az erőgépek . Ezek ma már a talajmű-
velés, a növényvédelem, a fitotechni-
kai műveletek és a szüret elvégzésé-
hez is nélkülözhetetlenek, valamint 
a különböző szállítási feladatokhoz 
is szükség van rájuk . A fejlesztés fő 
irányai ezen a területen a dízelmeg-
hajtás felváltása elektromos meghaj-
tással, az autonóm, vezető nélküli 
eszközök kifejlesztése, a speciális 
célokra kisméretű eszközök készíté-
se, és a távérzékelési technikák be-
vezetése a mindennapi gyakorlatba . 
Az elektromos meghajtás hátránya, 
hogy bizonyos műveletekhez nem 
tud kellően nagy teljesítményt kifejte-
ni a gép, illetve a meghajtáshoz szük-
séges energia tárolása nehézségekbe 
ütközik . Kompromisszumos megol-
dást jelent a hibrid üzemmód, a dízel 
és az elektromos erőforrás kombi-
nálása . A gyakorlatban sokféle olyan 
kombinált gép üzemel már, amelyek-
ben a nagy energiaigényű fő művele-
tek dízel-, a segédműveletek elektro-
mos meghajtásúak . A vezető nélküli 
traktorok üzemeltetését a GPS-vezér-
lés teszi lehetővé, sok ilyen traktoron 
már vezetőfülke sincs . A gyümölcsül-
tetvények agrotechnikai műveletei-
hez, a gyomszabályozáshoz, a fűka-
száláshoz, a talajlazításhoz, valamint 
a tápanyag-kijuttatáshoz speciális 
eszközökre van szükség . Ráadásul a 
művelőutat és a fák alatti sávot külön 
kell kezelnünk . Új innovációs ered-
mények ebben a gépcsoportban a 
fogazott, legördülő, mechanikus ka-
sza, amely a facsík gyommentesen 
tartását teszi lehetővé a törzsek meg-
sértése nélkül, és a nagynyomású 
vízzel üzemelő Grass Killer, szintén a 
facsík gyomtalanítására . A növényvé-
delem területén a fő cél az optimális 

szermennyiség célfelületre juttatása . 
A kis fákat tartalmazó és összefüggő 
lombfelületű, intenzív gyümölcsül-
tetvényekben erre már régóta van-
nak kiváló technikai megoldások . 
A nagy fákból álló, gyakran hiányos 
állományú, extenzív ültetvényekben 
azonban sokkal nehezebb megolda-
ni, hogy ne legyen szerelsodródás, 
és a permetlé csak a kívánt növé-
nyekre és növényi részekre jusson . 
Erre a problémára jelentenek meg-
oldást azok a lézerszkennerrel ellá-
tott, speciális permetezők, amelyek 
érzékelik a növényállomány elhe-
lyezkedését és méreteit, kiszámítják, 
hogy az egyes fák számára mennyi 
permetlé szükséges, és csak oda és 
csak annyit juttatnak ki, amennyi 
szükséges . A legkorszerűbb növény-
védelmi gépek olyan GPS-vezérléssel 
és informatikai eszközökkel vannak 
fölszerelve, amelyek a digitális táv-
ellenőrzést és távkarbantartást is 
lehetővé teszik . A fitotechnikai mű-
veletek elvégzéshez is egyre több 
gép és segédeszköz áll rendelkezé-
sünkre . A kézi metszőollókat lassan 
fölváltják a pneumatikus, a hidrauli-
kus vagy az elektromos eszközök . A 
fejlesztés ezen a területen még elen-
gedhetetlen, mert sok ilyen eszköz 
még nagyon nagy súlyú, nehézkes, 
nem elég hosszú üzemidejű és drága 
is . A platformokat viszont, amelyek 
ma már mindenütt önjárók, széles 
körben használják a korszerű ültet-
vényekben nemcsak a metszéshez, 
hanem a gyümölcsritkításhoz és a 
kézi szedéshez is . Máris a szüretnél 
vagyunk, ami talán a legkritikusabb 
területe gépesítés szempontjából a 
gyümölcstermesztésnek, hiszen a 
gyümölcsök nagyon sérülékenyek, 
ráadásul nagyon sokfélék, mind-
egyikhez más-más megoldások kel-
lenek . Először ezen a területen a 
gépi segédeszközök kifejlesztésével 
értek el jelentős eredményeket . A 
„szupermagas állványok”, amik leg-
inkább a villanyszerelők emelőkosa-
ras daruira hasonlítanak, már régóta 
segítik a szüreti munkákat . Kezdet-
ben ezek traktorra szerelt, pneuma-
tikus szerkezetek voltak, ma már 
önjáró, elektromos meghajtású vál-
tozataik is vannak . A szüretet segítik 
az elektromos tartályláda szállítók, a 
járvaszedő kocsik, a vákuumos gyűj-
tőszerkezetek, amelyeknek ma már 

sokféle változta van forgalomban . A 
fejlesztés fő iránya itt a szedőrobotok 
kifejlesztése . Ez nem ma kezdődött, az 
első almaszedőrobot prototípusa már 
1989-ben elkészült . Azonban nem ter-
jedt el a gyakorlatban, mert túl lassú, 
drága, és gazdaságosan nem üzemel-
tethető . Azóta nagyon sok új szerkezet 
született, amelyek tesztelése jelenleg 
folyik . A kézimunka hiánya egyre na-
gyobb kényszert fog jelenteni ezek 
bevezetésére világszerte . Külön kell 
beszélni a gépi rázásról, ami elég rég-
óta elterjedt, főként a csonthéjasok-
nál, de a lerázott gyümölcs csak feldol-
gozásra alkalmas, friss piacra nem . Itt 
is folyamatos fejlesztésre van szükség, 
hiszen új fajták, új művelési rendsze-
rek kerülnek bevezetésre, amelyek 
jellemzői mások, mint a korábbiaké . 
A gépek oldaláról pedig az a fő cél, 
hogy a szüretelés minél hatékonyabb 
legyen, de egyben kíméletes is, a fát 
ne tegye tönkre . A Műszaki Tanszé-
ken folytatott kutató-fejlesztő munka 
során olyan szerkezetet dolgoztak 
ki, amelyben kettő darab kéttömegű 
rázóegység foglal helyet egymással 
szemben, a törzs mindkét oldalán . 
Ezáltal a rázás közben nincs csavaró 
erő, ami a fa kérgét megsértené, és 
sokkal szimmetrikusabb a rázáskép, 
mint a korábbi rázógépeknél volt . A 
fejlesztés iránya tehát nagyon sokrétű, 
reméljük, hogy a legújabb eredmé-
nyek minél hamarabb a gyakorlatban 
is megjelennek hazánkban is . 

Dr. Jung András egyetemi docens, 
a SZIE Kertészettudományi Kar 
Műszaki Tanszékének vezetője a 
helyspecifikus módszerek alkal-
mazási lehetőségeiről beszélt a 
gyümölcstermesztésben . A szántó-
földi növénytermesztésben ezeket 
a módszereket már szélesebb kör-
ben alkalmazzák, mint a kertészeti 
kultúrákban, de a mi számunkra 
is egyre több lehetőséget kínálnak 
munkánk segítéséhez . Az első alkal-
mazási terület a műholdas távérzéke-
lés adatainak felhasználása volt, ami 
egyre jobban fejlődik, egyre jobb 
felbontású adatokhoz juthatunk . A 
földi mérések itt többnyire nélkü-
lözhetetlenek, hogy összehasonlító, 
referencia adatokhoz juthassunk . Jól 
használhatók állományfelmérésre, 
növényvédelmi problémák felderíté-
sére, talajerő-gazdálkodási munkák 
tervezéséhez . A repülőgépes adatfel-
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vételezés is egy jó lehetőség, hiszen 
a repülőgép sokkal közelebb van az 
ültetvényhez, mint a műhold . Sajnos 
a magas költségei miatt számunkra 
kevésbé használható . Nagy áttörést 
jelentett a drónok megjelenése, ame-
lyekkel még pontosabb és nagyobb 
tömegű adatot gyűjthetünk a ter-
mesztéstechnológiai műveletek pon-
tosabb elvégzéséhez . A negyedik 
terület a földi (terepi) adatfelvétele-
ző rendszerek használata, amelyek 
lehetnek traktorra szereltek, vagy ön-
járók . Ezekre a hordozókra sokféle, 
különböző elveken működő érzéke-
lő rendszer fölszerelhető . Képalkotó 
spektroszkópiával a látható fény tar-
tományon kívüli hullámhosszak, és 
az ott bekövetkező változások is nyo-
mon követhetők . Drónokról gyűjtött 
adatokkal, terepi mérésekkel kiegé-
szítve alkalmas a növényállomány 
vitalitásának mérésére, a betegségek 
és stressz okozta tünetek felderítésé-
re, a növények vízháztartásának nyo-
mon követésére, termésbecslésre, a 
fenológiai folyamatok megfigyelésé-
re, a növényállomány heterogenitá-
sának meghatározására, hogy csak a 
legfontosabbakat említsük . Telepítés 
előtt a talajviszonyok felmérésére is 
kiváló lehetőséget nyújt . A távérzéke-
lési módszerek másik fontos terüle-
tét a hőkamerás rendszerek jelentik . 
Ezekkel tudjuk mérni a talajnedves-
séget valamint a talaj textúráját, a nö-
vényállományban pedig a vízstressz 
tüneteit, a patogének jelenlétét, az 
érési folyamatokat, ezen kívül alkal-
mas lehet termésbecslésre is . Számta-
lan más módszer van még, amelyek-
re ebben a rövid előadásban nem 
volt idő kitérni . Az innováció a távér-
zékelési módszerek fejlesztése terü-
letén intenzíven folyik, egyre több 
adatot tudunk fölvételezni rövid idő 
alatt . Ezek azonban csak akkor vál-
nak a hasznunkra, ha a döntéshoza-
tali rendszerekbe jól beilleszthetők, 
és a gazdaságos valamint környezet-
kímélő gyümölcstermesztés érdeké-
ben jól fel tudjuk használni azokat . 
Nagyon fontos tehát a szakma egyes 
részterületeit művelők szoros együtt-
működése .

A felkért hozzászólók közül első-
ként Dr. Jóri J. István kapott szót, 
aki professor emeritus a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen, és nagyon régóta foglal-

kozik a mezőgazdaság gépesítésé-
vel . A jelen, amiben élünk a precíziós 
gazdálkodás jegyében zajlik, a jövő 
pedig a digitális mezőgazdaságé, 
kezdte felszólalását . Akkor is így van 
ez, ha ma még Magyarországon nem 
minden gazdaság alkalmazza ezeket 
a módszereket, és az Európai Unió-
ban is a gazdaságok kb . 25%-a hasz-
nálja a mindennapi gyakorlatban a 
precíziós gazdálkodás módszereit . 
A szűkebb értelemben vett precíziós 
gazdálkodás feltételei a GPS-alapú 
helymeghatározás, a távérzékeléses 
módszerrel felvételezett nagy meny-
nyiségű adatállomány, a korszerű in-
formatikai eszközökkel végzett ada-
telemzés, és az ezek működtetésére 
alkalmas erő- és munkagépek, vala-
mint természetesen a jól képzett szak-
emberek, akik mindezt működtetni 
tudják . A traktor és a hozzá kapcsolt 
munkagép kapcsolatát az új módsze-
rek megváltoztatták, és sokkal szoro-
sabb együttműködést tettek lehetővé 
a két elem között . Munkagép vezér-
lésű traktorról beszélhetünk például 
akkor, ha a munkagép küld jeleket a 
traktornak az optimális működésé-
hez szükséges feltételek biztosítása 
érdekében, és az esetleges üzemza-
vart, problémát is azonnal jelzi . Új 
fejlesztési irány a hangvezérléssel 
irányítható gépek kidolgozása . A jö-
vőben várhatóan meghatározó lesz 
a vezető nélküli erő- és munkagépek 
fejlesztése, amelyek a digitális mező-
gazdaság alapját képezik . A szürete-
lő gépek fejlődését Jóri professzor 
úr az alma példáján mutatta be . Az 
alma szüretének gépesítése nem-
csak külföldön, hanem hazánkban is 
elkezdődött már a múlt század 70-80-
as éveiben . Nagyon sokféle műszaki 
megoldás született . Ezek között van-
nak olyanok, amelyek rázó, ütögető 
vagy más módszerrel maguk szedik 
le a termést a fáról, és olyanok is, 
amelyek begyűjtik és a tartályládába 
továbbítják a szedőmunkások által 
kézzel leszedett gyümölcsöket, pél-
dául szállítószalagos vagy vákuumos 
megoldással . Ez utóbbiakat szüretet 
segítő gépeknek nevezhetjük . Az 
almakombájn egy hidas szerkezet, 
amely a sövényművelésű ültetvény-
ben a sort közrefogja, és rázóujjakkal 
takarítja be a termést az almabor ké-
szítéséhez . Azok az intelligens rend-
szerek, amelyek egyenként fölisme-

rik és leszedik az almákat, a szüretelő 
robotok . A fejlesztés legújabb iránya, 
ezek tökéletesítése . A felismerési 
módszer kidolgozása után a követ-
kező megoldandó probléma az volt, 
hogy a szerkezet hogyan fogja meg 
és szedje le kíméletesen az almát, 
hogy az ne sérüljön meg . Először 
mechanikus megoldásokban gon-
dolkodtak . Kis gumikerekes, fogóuj-
jas vagy kanálszerű szedő elemeket 
dolgoztak ki . Ezek azonban gyakran 
sérüléseket okoztak a gyümölcsö-
kön . Az igazi megoldás a vákuumos 
szerkezet lett . Egy cső végén elhelye-
zett puha műanyag vagy gumi tölcsér 
szippantja magához az egyenként 
felismert almákat és a göngyölegbe 
helyezi a vákuum megszüntetésével . 
Ezzel a módszerrel kíméletesen és 
sérülés nélkül lehet a gyümölcsöket 
szüretelni . Az almaszedő robotok 
prototípusai jelenleg tesztelés alatt 
állnak . Akkor várható az elterjedésük 
a gyakorlatban, ha a gazdák számára 
elérhető áron kínálják a gyártók . 

Dr. Lakatos Tamás, a NAIK Gyü-
mölcstermesztési Kutatóintézet igaz-
gatója szerint a technika fejlődése 
ugyan egyre több adat rögzítését 
teszi lehetővé, ugyanakkor az ada-
tokat nem tudjuk lefordítani a bio-
lógiai okokra . A Kutatóintézetben 
folynak ilyen irányú kutatások, de 
még nagyon sok munka szükséges 
ahhoz, hogy ez megvalósuljon .

Nemesnyik István a Hunapfel Kft. 
vezetője a saját gyümölcsösükben 
tapasztalt legfontosabb nehézsé-
geket ismertette, amelyekre a leg-
fontosabb lenne az automatizálás 
oldaláról megoldást találni . A legna-
gyobb probléma a munkaerőhiány, 
illetve annak nagy költsége . A beta-
karítás gépesítése megoldás lenne, 
vagy a hozamot kell növelni, hogy a 
gyümölcsös hasznot hozzon a gaz-
dáknak . A kártevők, kórokozók mo-
nitoring rendszerének fejlesztésé-
vel célzottabban lehetne védekezni 
időben és térben az ültetvényekben . 
Szerinte a kis koronaméret feltétele 
az automatizálásnak . 

Hunyadi István, a FruitVeB szak-
mai igazgatója szerint is fontos a 
munkaerő kiváltása gépekkel . Egy 
francia fejlesztőcsoport szerint 10-20 
év múlva mindenütt szedőrobotok 
fognak dolgozni .

n
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 ✎ Mióta dolgozol a Malag-
row-nál?

Jelenleg 15 . éve tevékenykedem 
szaktanácsadóként Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében . A szakmai 
alapokat a céget megelőzően a csa-
ládi gazdaságban és az Újfehértói 
Kutató Intézetben eltöltött évek alatt 
szereztem meg . A kezdetek idején 
azt tapasztaltam, hogy a gyümölcs-
termesztésben szinte ismeretlen fo-
galom volt a programszerű, intenzív 
lombtrágyázás és tápanyag-utánpót-
lás gyakorlata . Mint az olasz Valagro 
vállalat kizárólagos magyarországi 
forgalmazója, elsősorban a világ-
színvonalú olasz termelők által java-
solt komplex technológiákat hono-
sítottuk meg itthon, természetesen a 
hazai adottságokra, körülményekre 
szabva . Azóta más gyártók innovatív 
termékivel is kibővülve széleskörű, 
szakmai és ami a legfontosabb, ered-
ményes tanácsokkal tudjuk ellátni a 
gazdálkodókat, legyen az fagyvéde-
lem, talajuntság, termésméret-növe-
lés, színeződés, stb . 

 ✎ Bemutatnád a céget?
A Malagrow Kft . 20 évvel ezelőtt 

alakult Malatinszki György veze-
tésével Szolnokon . Eleinte fólia és 
fólia rendszerek forgalmazásával 
fog lal kozott, majd egy olasz cég, a 
Valagro megkereste őt egy Magyar-
országon addig teljesen ismeretlen 
termékkör, a biostimulátorok és spe-
ciális lombtrágyák forgalmazásának 
lehetőségével . Elsőként belépve a 
magyar piacra nem volt könnyű fel-
adata, de kitartó, szorgos munkával, 
országos hálózatot kiépítve, vezető 
szerepet vívott ki a gyümölcs- és a 
zöldségkultúrák területén. A Val ag-
ro termékfejlesztési innovációi és 
a világban betöltött vezető szerepe 
komoly és biztos hátteret biztosít 
számunkra . A Malagrow környezet-
védelmi elhivatottságát bizonyítja a 
cég hulladékgazdálkodási üzletága, 

melyet testvére, Malatinszki Gergely 
vezet . A két üzletág kooperációjának 
eredményeként született meg 2018-
ban a Malagrow Környezetvédelmi 
Program (MKP), melynek keretein 
belül a cég az üres göngyölegek 
begyűjtését és megsemmisítését is 
felvállalta úgy, hogy a programban 
résztvevő gazdálkodók egyedülálló 
módon, még vásárlási kedvezményt 
is kapnak érte . 

 ✎ Biostimulátorozás  
vagy lomb  trágyázás? 

Ez jó kérdés! Sokan összetévesztik 
a két fogalmat, pedig teljesen más-
ról beszélünk . Lombtrágyázáskor 
tápanyagokat, mikroelemeket jutta-
tunk ki a lombra, míg a biostimulá-
torozás komplexebb tevékenység . 
Ez alatt biológiailag aktív hatóanya-
gok kijuttatásával, a növényi életfo-
lyamatok javításán keresztül a nö-
vekedés, a hozamfokozás, a stressz 
csökkentésének folyamatát értjük 
a készítmény tápanyag-tartalmától 
függetlenül . 

 ✎ Akkor a biostimulátorozás 
= tudatosság?

A kezdetektől fogva az a célunk, 
hogy tudást adjunk az emberek ke-
zébe . A tudás elvezet a biostimuláto-

rokhoz, de önmagában a biostimu-
látor használata még nem jelenti a 
tudást . Attól, hogy valaki biostimulá-
torokat használ, még nem tájékozot-
tabb, nem fogja érteni azok hatását . 
Lehet, nem is sejti, hogy közben egy 
csendes, álcázott és néha megté-
vesztő biostimulátor-háború kellős 
közepén ül . Kellő mennyiségű in-
formáció és tudás nélkül képtelen 
lesz összerakni a mozaik darabokat . 
A mi feladatunk, hogy ráébresszük 
az embereket a valódi tudással és 
hatással rendelkező készítmények 
használatának jelentőségére . 

 ✎ Gyakran halljuk, hogy a bio-
stimulátorok komolytalan, 
szakmai eredményekkel alá 
nem támasztott készítmé-
nyek…

Még a mai napig hallom én is eze-
ket, az azonban sok mindent elárul, 
hogy ez a világon az egyik legdina-
mikusabban fejlődő mezőgazdasá-
gi üzletág . Több száz speciális cég 
mellett a multinacionális növény-
védőszer-gyártó cégek is ezen a 
területen fejlesztenek gőzerővel .  
Létjogosultságát szintén bizonyítja, 
hogy hazánkban egyetemi kerete-
ken belül már önálló témakörként 
oktatják . Emellett cégünk több ezer 
elégedett felhasználójának eredmé-
nyei, kutató intézetek, egyetemek 
összehasonlító kísérletei (pl . Calbit 
C, Benefit PZ, MC Cream, Kendal), 
szakdolgozatai biztos szakmai ala-
pot adnak számunkra . 

 ✎ Kalciumhiány, termésméret- 
növelés, színeződés, fagyvé-
delem, stb. Úgy tudom, erre 
mindre van válaszotok?

Minden életfolyamat, minden 
fenológiai fázis, sőt minden, a ter-
mesztés folyamán felmerülő prob-
léma más-más biokémiai folyamatot 
indukál a növényben . Nem hiszek 
az „egy termék mindenre jó” kate-

15 év tapasztalat a gyümölcstermesztésben

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA

A Malagrow Kft. sok éve meghatározó szereplő a kertészeti kultúrák területén, ezért Deme Jánost, a cég 
gyümölcstermesztési szakmai vezetőjét kérdezem az elmúlt évek során felhalmozódott tapasztalatairól.
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góriában! Nincs olyan gyógyszer 
sem például, ami mindenre jó! Egy-
szerűbb kommunikálni, terméket 
ajánlani így, de a hatékonyság mesz-
sze elmarad a célzott termékekhez 
képest! A Valagro a növények ge-
nom-szintű és biokémiai működé-
sének ismeretében igen hatékony, 
sokrétű és eredményes megoldáso-
kat tud ajánlani a felhasználóknak, 
legyen szó akár stresszről, tápanyag-
hiányról, vagy bármilyen egyéb, ter-
mesztést érintő kérdésről.

 ✎ Egyre jobban terjednek az 
intenzív, jéghálós ültetvé-
nyek. Itt is szükség van ilyen 
készítményekre? 

Azt gondolnánk, hogy szabályo-
zott körülmények között csökken 
a speciális készítmények jelentősé-
ge . Pont ellenkezőleg! A beruházá-
sok magas költsége, az ültetvények 
élettartama, a piac fajtaigényének 
változásai a leggyorsabb megtérü-
lést vonják maguk után . Minél ha-
marabb, minél több első osztályú, 
egyöntetű, jól tárolható gyümölcsre 
van szükség minden évben . Az in-
tenzív alanyok talajuntságra és be-
tegségekre való érzékenysége miatt 
a Myco’Sol PTC talajkondicionáló 
alaptrágya telepítésnél és termő kor-
ban való használata már általános, 
valamint az M-Grow, új szulfátos 
komplex trágyánk, míg csepegtetve 
a Master öntöző műtrágyák haszná-

lata egyre több ültetvényben a tech-
nológia részét képezi . A növények 
stresszérzékenységét, tápanyaghi-
ányait szintén a minimálisra kell 
csökkenteni . Tavaszi vagy nyári 
stresszekre a Megafol és a Boroplus, 
a termésméret optimalizálására a 
Benefit PZ és az MC Cream, NPK 
lombtrágyázásra a Plantafol, mik-
roelem- és kalcium-utánpótlásra pe-
dig a Brexil és a Calbit C jól csengő 
és biztos megoldások a szakmában . 
Talán keveset beszélünk róla, de a 
növényvédő szerek kivonásával a 

meglévő készítmények hatékony-
ságának megtartásával is foglalkoz-
ni kell . A permetvíz kémhatásának 
csökkentésével (pl . Control DMP) 
fokozhatjuk a gomba-, a rovar- és a 
gyomirtó szerek hatékonyságát .

 ✎ A biotermesztőknek mit tud-
tok javasolni?

Ahogy fejlődik a termesztés ezen 
ága, úgy egy komoly cégnek erre 
is kell legyen megoldása . Az olyan, 
konvencionális termesztésben már 
bizonyított készítmények, mint a 
Boroplus, az MC Cream, a Brexil 
Combi és a Kendal TE a termés-
kötődés, a termésméret-növelés, a 
kondíciófokozás, a mikroelem-után-
pótlás és a növényi ellenálló képes-
ség fokozásával biztonságosabbá és 
versenyképesebbé tehetik a bioter-
mesztést is . 

 ✎ Tavaszkezdet…
Erre szerintem most nagyon ne-

héz válaszolni. A hosszan tartó me-
leg, szárazság és a bizonytalan téli, 
tavaszi időjárás talán meglepetése-
ket is tartogathat . Mi igyekszünk fel-
készülni minden körülményre és a 
tavasznak, piacnak legmegfelelőbb 
döntést, javaslatot fogjuk meghozni .

 ✎ Köszönöm a riportot!

AF
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Olaszország egyike Európa legje-
lentősebb, egyben legváltozatosabb 
gyümölcstermesztő országainak . 
Ezen a területen már az ókorban 
jelentős kertészeti, ezen belül gyü-
mölcstermesztési kultúra alakult ki . 
A Római Birodalom időszakában 
az egész mediterrán térségre hatást 
gyakorolt az itáliai kultúra, és a pro-
vinciákon, például a mi dunántúli te-
rületünkön kialakult Pannóniában 
is, a római mintát követő villagazda-
ságok alakultak ki . Környezetükben 
a helyi adottságoknak megfelelő 
gyümölcskultúra mellett természe-
tesen a szőlőtermesztés, valamint 
a zöldségnövények és gabonafélék 
előállítása is fontos szerepet kapott . 
Ezek a kertek nemcsak a helyi la-
kosság ellátását szolgálták, hanem 
a provinciák között élénk csereke-

reskedelem is folyt . Aztán a törté-
nelem viharaiban az egyes területek 
jelentősége gyümölcster mesztés 
szempontjából hol csökkent, hol 
nőtt, így volt ez Itália területén is . 
Ma azonban akár a statisztikai ada-
tokat, akár a termesztés technikai 
színvonalát nézzük, Olaszország ve-
zető szerepe elvitathatatlan . A leg-
frissebb elérhető statisztikai adatok 
szerint évente közel 12 millió tonna 
gyümölcs terem itt, a szubtrópusi fa-
jokat és a csemegeszőlőt is ide szá-
mítva . Ennek 20%-át exportálják (1. 
táblázat) . Az olasz mezőgazdaság 
bevételének 25%-át a gyümölcster-
mesztés adja .

Éghajlati és talajadottságok

Az észak–déli irányban 1300 km 

hosszan elnyúló ország éghajlati 
adottságai és felszíne nagyon vál-
tozatos . Ez sokféle gyümölcsfaj ter-
mesztését teszi lehetővé . A magas 
hegyek kivételével mindenfelé talá-
lunk gyümölcsöskerteket . Az ország 
középső és déli részén mediterrán 
éghajlat uralkodik, amelyet száraz, 
forró nyár és enyhe, csapadékos tél 
jellemez . Az ország északi részén, 
a magasabban fekvő területeken 
mérséklet égövi klíma uralkodik, 
helyenként jelentős csapadékmeny-
nyiséggel, magas páratartalommal . 
A Pó-síkságon a kettő átmeneteként 
a száraz, de kevésbé forró nyár, és 
enyhe, de hidegebb időszakokkal 
tarkított tél a jellemző . Szicília és 
a fölötte lévő Calabria tartomány, 
valamint Szardínia éghajlata már 
szinte félsivatagi . Az éves csapadék-

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

Faj Helyezés Európában Termésmennyiség (1000 tonna) Export (1000 tonna) Import (1000 tonna) Termőterület (1000 ha)

alma 2 2454,1 944,7 39,6 55

olajbogyó 2 1925,3 2,1 7,5 1141,3

narancs 2 1704,5 118,6 158 88,3

csemegeszőlő 1 1037,7 440,5 21,1 47,8

őszibarack 2 859,9 79,5 58 50,6

mandarin 2 810,3 88,6 76,5 36,1

körte 1 758,4 171,3 102,6 33,3

nektarin 1 519,5 183 39,2 23,9

kivi 1 483,3 343,1 45,6 25,1

citrom 1 382,8 44,1 90,9 25,7

kajszi 1 222,7 25,3 28,1 19,1

szilva 3 214,9 59,7 7,4 13,6

szamóca 7 135,1 15,5 43,9 5,7

cseresznye 1 110,8 5,7 9,6 29,8

mogyoró 1 75,5 1,2 1,1 72,1

mandula 2 74 0,5 1,8 54,8

gesztenye 1 49,1 12,9 38,9 21,5

dió 11 12,4 1 3,5 4,1

összesen 11830,3 2537,3 773,3 1747,8

Forrás: ISTAT (Olasz Statisztikai Szolgálat) 
1. táblázat Az olaszországi gyümölcstermesztés és -kereskedelem főbb statisztikai adatai 2014. évben
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mennyiség helyenként a 200 mm-t 
sem éri el . A különböző gyümölcsfa-
jok termesztési körzeteinek kialaku-
lását az éghajlati adottságok mellett 
a talajviszonyok is befolyásolták . 
Emellett természetesen a hagyomá-
nyok, a szállítási útvonalak, a felve-
vő piacok közelsége, mind hatással 
voltak arra, hogy hol milyen kultúra 
termesztése terjedt el nagyobb mér-
tékben . A Vignola környéki cseresz-
nyetermesztés például mély rétegű, 
kissé meszes, kiváló adottságú ta-
lajokon folyik, míg Dél-Tirolban az 
almatermesztés a domboldalakon, 
sekély rétegű, sokszor erodált, eny-
hén savanyú talajviszonyok között 
alakult ki . Ferrara, Modena és Bo-
logna környékén a körteültetvénye-
ket kötött, agyagos talajú területekre 
telepítették . A Pó folyó völgyében a 
meszes folyami hordalékokon kiala-
kult öntéstalajok a csonthéjas fajok 
termesztésének kedveznek . 

Folyamatos az intenzitás 
növekedése

A gyümölcstermesztő gazdaságok 
mérete 5 és 50 ha között változik, 
az átlagos birtoknagyság 10 ha . A 
termesztők legtöbb helyen egy-egy 
szövetkezethez tartoznak . Ezek a mi 
fogalmaink szerint TÉSZ-ek, ame-
lyek magasabb szintű társulásokat, 
konzorciumokat is kialakítottak, a 
nagyobb tömegű, egységes minő-
ségű áru közös marketing munkával 
történő értékesítésének segítésére . 
Olaszországban a termesztői össze-
fogásnak, szövetkezeteknek több 
mint 100 éves hagyománya van a 
gyümölcstermesztésben, és a rend-
szer jól működik . 

Az utóbbi évtizedekben fokozott 
figyelmet fordítottak a fenntartha-
tó gazdálkodás kialakítására . A ter-
mesztők, szaktanácsadók, kutatók 
közös erőfeszítéssel igyekeztek en-
nek szakmai részleteit kidolgozni 
és a gyakorlatba bevezetni . Fontos 
cél ezen a területen, a jövedelme-
zőség növelésével párhuzamosan a 
környezet megóvása, a talajok ter-
mékenységének fenntartása és az 
energiafelhasználás csökkentése . A 
legfontosabb gyümölcstermesztő 
régiókban az integrált növényvéde-
lem követelményeinek megfelelő 
technológiát folytatnak, ami 2018-

tól törvényi előírás is az áruterme-
lő ültetvényekben . De nemcsak a 
növényvédelem, hanem egyre több 
helyen az egész termesztéstechno-
lógia integrált, és például Emilia-Ro-
magna tartományban az őszibarack-
termesztők 85%-a, Dél-Tirolban az 
almatermesztők 95%-a minőségbiz-
tosítással rendelkező, integrált ter-
mesztéstechnológiát folytat . Becslé-
sek szerint az integrált termesztésre 
való átállás 20%-kal csökkentette a 
legutóbbi 10 év alatt a növényvédő-
szer-felhasználást Olaszországban . 
Az ökológiai (bio) termesztés egyre 
terjed Olaszországban is . A maga ne-
hézségeivel és korlátaival az ágazat 
úgy tekint rá, mint speciális fogyasz-
tói igényeket kielégítő szegmensre . 
Az összes gyümölcstermő terület 
5-6%-át teszi ki a bio, a citrusoknál 
és az olajbogyó-termesztésben a 
legjelentősebb, ott eléri a 15-20%-ot . 

A művelési rendszerek és a tech-
nológia területén is nagy átalakulás 
történt az utóbbi évtizedek során . 
Az intenzitás folyamatos növekedé-
sét figyelhetjük meg . Minden gyü-
mölcsfajnál megvan az állomány sű-
rítésének észszerű határa, a modern 
ültetvényekben ezt közelítik meg, 
sőt helyenként feszegetik is ezeket a 
határokat . A csonthéjas ültetvények-
ben a 800–1200 fa/ha közötti ültet-
vénysűrűség jellemző . Az alma- és 
körteültetvényekben egy hektáron 
2000–4000 közötti fa darabszámmal 
találkozunk, de helyenként 5000 
db fát ültetnek egy hektárra, ami az 
abszolút intenzív, szuperorsó műve-
lési rendszert jelenti . A mogyoróül-
tetvényekben 400–500 növény van 

hektáronként, a dió- és olívaültetvé-
nyekben 500–800 fa/ha a jellemző 
ültetvénysűrűség . Vannak azonban 
már olyan korszerű olívaültetvé-
nyek is, amelyekben 2000 fát ültet-
nek egy hektárra, egy sövényszerű 
művelési rendszert alakítanak ki, és 
hidas szerkezetű géppel szüretelik a 
termést. Az intenzív ültetvényeknél 
fontos a gyors termőre fordulás, 
hogy hamar hozza a pénzt a be-
ruházás . Nem is tervezik túl hosz-
szú élettartamúra az ültetvénye-
ket . Az alma és körte 15-20 éves, az 
őszibarack, kajszi 12-15 éves kifutá-
sa gyors fajtaváltást, és a legkorsze-
rűbb módszerek bevezetését teszi 
lehetővé . Sok helyen nem elegendő 
a csapadék az intenzív műveléshez, 
ezért új ültetvényeket csak öntö-
zéssel ellátva létesítenek . A víztaka-
rékos mikroöntözési módszerek a 
legelterjedtebbek. 

Az 1. táblázatban a legfontosabb 
termesztett gyümölcsfajok gazdasá-
gi jelentőségét mutató statisztikai 
adatokat gyűjtöttük össze, feltün-
tetve azt is, hogy Európán belül 
hányadik helyen áll Olaszország az 
adott gyümölcsfaj termésmennyisé-
gét tekintve . Vezető szerepe van a 
körte, a kajszi, a cseresznye, a kivi, a 
citrom és a mogyoró, továbbá a cse-
megeszőlő termesztésében, a má-
sodik helyet foglalja el az alma, az 
őszibarack, az olajbogyó, a narancs 
és a mandula területén . 

Alma

Olaszországban az alma a legje-
lentősebb gyümölcsfaj . Régóta több 

1. ábra A legjelentősebb mérséklet égövi gyümölcsfajok termésmennyisége Olaszországban  
(2010-2016)
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mint kétmillió tonna terem belőle 
évente, az utóbbi időszakban a ter-
mésmennyiség megközelítette a két 
és fél millió tonnát (1. ábra), ennek 
40%-át exportálják . A legfontosabb 
almatermesztő körzet Dél-Tirol-
ban található, Bolzano környékén, 
ahol az ország almatermésének 
70%-a terem . Jelentősebb ültetvé-
nyek Emilia-Romagna és Veneto 
tartományokban vannak még . Rég-
óta a ’Golden Delicious’ a vezető 

fajta, emellett az utóbbi években 
nagyon elterjedtek a ’Gala’ alakkör-
höz tartozó új fajták . A’Fuji’, a ’Red 
Delicious’, a ’Braeburn’, a ’Granny 
Smith’, a ’Jonagold’ szintén nagy 
területeken terem, ellátva nemcsak 
az olasz szupermarketeket, hanem 
az exportpiacokat is . A klubfajták 
közül a világon az elsők között te-
lepítették a ’Pink Lady’, a ’Kanzi’ és 
a ’Pinova’ fajtákat, és sokat szállíta-
nak ezekből is külföldre . Dél-Tirol-

ban már 1000 hektárt meghaladta 
az alma klubfajták termőterülete . 
Egyre több ter mesztő érdeklődését 
keltik fel a varasodás rezisztens faj-
ták, mint például a ’Topaz’, a ’Modi’, 
a ’Crimson Crisp’, a ’Goldrush’, vagy 
a ’Primiera’, mert ezeket kisebb nö-
vényvédelmi költséggel tudják ter-
meszteni . Egy-egy termesztő körzet 
régi történelmi almafajtái nagy érté-
ket képviselnek, ezeket igyekeznek 
megőrizni . Itália déli részén példá-
ul már az ókori Római Birodalom 
időszakában is termesztették az 
’Annurca’ fajtát, amit Plinius is em-
lít a Természet Históriája című mű-
vében . Ez Campania tartományban 
ma is fontos fajta a helyi piacokon . 
Hasonló értékes történelmi fajták a 
’Gelata’ és az ’Appio’ . 

Az árutermelő almaültetvények-
ben a legkorszerűbb művelési rend-
szerekkel és technikai megoldások-
kal találkozunk szerte az országban . 
Ebben is Dél-Tirolé azonban a veze-
tő szerep . A karcsú orsót (1. kép) és 
a szuper orsót már régóta alkalmaz-
zák errefelé, M 9-es vagy M 26-os 
alanyon, előfeszített vasbeton oszlo-
pos, huzalos támrendszerrel . Az ül-
tetvények mindenütt öntöző rend-
szerrel vannak fölszerelve, amit a 
virágzási időszakban fagyvédelem-
re is használnak, ha szükséges . Az 
új ültetvényekben sokfelé láthatunk 
Bibaum fákat, ami olasz találmány . 
Almánál és körténél is alkalmazzák . 
Olyan szuper orsó fákról van szó, 
amelyeknek két tengelyük van . Ha 
a gyökérzet nem egy, hanem két 
központi tengelyen lévő gallyazatot 
lát el vízzel és tápanyagokkal, még 
gyengébb lesz a fa vegetatív növe-
kedése, hamarabb termőre fordul, 
és egyenletesebben terem . Az ültet-
vényekben az integrált ter mesztés 
elveit alkalmazzák, füvesített sor-
közökkel, előrejelző módszereken 
alapuló növényvédelemmel, ta-
laj- és levélvizsgálat alapján végzett 
tápanyagellátással . Az ültetvények 
sokfelé fel vannak szerelve jégeső 
ellen védő hálóval is . 

Őszibarack

Régebben Olaszország Európa ve-
zető őszibaracktermesztője volt, de 
néhány éve Spanyolország, a nagy 
versenytárs megelőzte, és mára visz-

1. kép Karcsú orsó almaültetvény integrált technológiával Észak-Olaszországban

2. kép Palmetta művelési rendszerű őszibarack ültetvény Imola mellett
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szaszorult a második helyre . A ré-
gebbi másfél millió tonnás termés-
mennyiségek helyett mostanában 
kevéssel ez alatti értékeket regisztrál-
nak a statisztikák (1. ábra) . Az éven-
kénti termésingadozást a fagykárok 
okozzák, 2003-ban és 2014-ben is 
jelentős tavaszi fagyok tizedelték 
a termést . A korábban jól kiépített 
export piacaikat nem könnyű meg-
tartani a spanyol dömping áruval 
folytatott versenyben, ezért sok 
termesztő átáll a biztonságosabban 
értékesíthető kajszira . Azért még így 
is a termésmennyiség közel 10%-a 
kerül külföldi piacokra (1. táblá-
zat), elsősorban Európa országaiba . 
Helyi piacokra sokfelé termesztik a 
régi, hagyományos fajtákat . Ebből a 
szempontból Szicília emelhető ki, 
ahol a hagyományokat legjobban 
őrzik . Innen indultak el hódító út-
jukra a lapos őszibarackok, amelye-
ket már a Római Birodalom idején 
is termesztettek . Az ültetvényekben 
azonban egyre inkább csak a diva-
tos, tetszetős, és jól szállítható új 
fajtákkal foglalkoznak . Fokozatosan 
növekszik a nektarinok aránya, és 
ma már a piacra kerülő gyümölcsök 
több mint felét teszik ki . A molyhos 
és a nektarin fajták körében is a 
sárgahúsúak dominálnak, a fehér 
húsúak aránya 10-15% . Speciális faj-
tákat termesztenek feldolgozásra, 
gyümölcslé és befőtt készítésre, 
amelyek a termésmennyiség 10%-át 
teszik ki . Az ültetvényekben sokfelé 
találkozunk még a váza koronákkal, 
6x4 méteres térállással kialakítva, 
és az Olaszországban kidolgozott 
sövényműveléssel, a Palmettával 
(2. kép), amelyhez 4x4 méterre te-
lepítették a fákat . A legújabb ültet-
vényekben azonban leginkább az 
őszibarack legintenzívebb, sövény-
szerű művelési rendszerét láthatjuk . 
Ehhez a sorokon belül egy méterre 
ültetik a fákat, és magas füzérorsó-
kat nevelnek belőlük . Az alacso-
nyabban fekvő területeken a tavaszi 
fagykár ellen sok helyen légkeverés-
sel védekeznek (3. kép) . A kézi mun-
kát igénylő műveleteket ezekben az 
ültetvényekben ugyanazoknak a 
platformoknak a segítségével vég-
zik, amelyeket a Palmettához hasz-
náltak . Sokfelé gyenge minőségű 
talajok vannak, itt az igen erős növe-
kedésű GF 677-es alanyt használják . 

Mindenfelé elterjedt az integrált ter-
mesztés, füvesített sorközökkel és 
öntözőrendszerrel ellátva . 

Körte

A körte termésmennyisége ré-
gebben megközelítette az egymil-
lió tonnát Olaszországban . Ez az 

utóbbi időszakban kismértékben 
csökkent, és ma 700-750 ezer tonna 
körül alakul, de még így is a körte 
a harmadik legfontosabb mérséklet 
égövi gyümölcsfaj errefelé (1. ábra) . 
Emilia-Romagna és Veneto tartomá-
nyok adják a termés 75%-át . A vezető 
fajta az ’Abate Fetel’, amelyet ilyen 
nagy mennyiségben sehol máshol 

3. kép Füzérorsókból kialakított őszibarack sövény a Pó-síkságon, légkeverő berendezéssel ellátva

4. kép Félintenzív körteültetvény termőkaros orsó fákkal
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nem termesztenek a világban . Ez a 
fajta adja a termésmennyiség közel 
felét, mellette a ’Vilmos’ és a ’Con-
ference’ fajtákkal foglalkoznak még 
nagy területen . Az új fajták nehezen 
terjednek, bár sok kiváló olasz ne-
mesítésű fajta is van, amelyek felve-
hetnék a versenyt a régi fajtákkal a 
piacon . A fajtaválaszték bővítésére 
20 évvel ezelőtt a japán körtéket 

(nashi-kat) is elkezdték telepíteni . 
A környezeti adottságok jók errefe-
lé ennek a melegigényes és fagyér-
zékeny fajnak a termesztéséhez, de 
gyümölcsminőségük nagyon eltér 
az Európában megszokottól, ezért 
nem könnyű ezeket bevezetni a pi-
acra . A körte nagy fát nevel, ezért 
sokfelé még a félintenzív művelési 
rendszerekhez tartozó termőkaros 

orsókkal találkozhatunk az ültet-
vényekben (4. kép) . Növekedést 
csökkentő alanyok használatával 
azonban egyre több az intenzív kör-
teültetvény, kis méretű orsófákkal, 
V-system rendszerrel (5. kép), vagy 
speciális sövényműveléssel (6. kép) 
kialakítva . 

Kajszi

Olaszország Európa vezető kaj-
szitermesztő országa (1. táblázat), 
már az ókorban is foglalkoztak ez-
zel a gyümölccsel . Ma is nagy a 
kereslet iránta, mind a friss piacon, 
mind a feldolgozók részéről . A ha-
gyományos régi fajták, a ’Boccuc-
cia’, a ’Palummella’, a ’Portici’ és a 
’San Castrese’ még mindig fontos 
szerepet játszanak a termesztésben, 
főként Nápoly környékén . Ezeket a 
közeli friss piacra és feldolgozásra 
termesztik . A szupermarketek szá-
mára viszont egyre inkább az új, 
kemény húsú, tetszetős fedőszínű 
fajtákat ültetik mindenütt, amelyek-
ből egyre hosszabb szüreti idősza-
kot lehetővé tevő fajtasor áll ren-
delkezésre . A ’Ninfa’, a ’Tsunami’ és 
a ’Spring Blush’ nyitják a szezont, 
a főidényben a ’Kioto’ a legnép-
szerűbb, és a Far… sorozat tagjaival 
zárul az idény (Faralia, Farbaly, Fa-
rely) . A teljesen fedőszínnel borí-
tott gyümölcsű ’Rubista’ és ’Rubely’ 
fajtákban is nagy fantáziát látnak, 
ezek különleges, választékbővítő 
minőséget képviselnek a kajszipia-
con . Mivel észak–déli irányban na-
gyon hosszú országról van szó, dé-
len sokkal hamarabb érnek a fajták, 
mint északon . Ezt a földrajzi adott-
ságot ki is használják . Délről szállít-
ják a belföldi és exportpiacokra a 
legkorábban érő gyümölcsöket, itt 
a szezon május közepén kezdődik . 
Egyes helyeken fólia alatti hajtatás-
sal még korábbra tudják hozni az 
érést, és már május elején szüretel-
nek . Délen június 20-25 körül lefut 
a szüreti szezon . Az ország középső 
részén június elejétől július közepé-
ig tart a szüret, északon pedig június 
10-15 környékén érnek az első fajták 
és július végéig tudnak szállítani a 
piacra . Sokfelé, ahol régebben ha-
gyományosan az őszibarack volt a 
legfontosabb gyümölcs, egyre több 
kajsziültetvényt látni . A gazdák azért 

5. kép Intenzív körteültetvény V-system rendszerrel, Bologna mellett

6. kép Speciális körtesövény
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állnak át erre, mert könnyebb elad-
ni, mint az őszibarackot . 

A legelterjedtebb faalak a kom-
pakt váza (7. kép), amit mediterrán 
koronának is neveznek . Ez alakítha-
tó ki és tartható fenn legkönnyeb-
ben a kajsziból . Rendszeresen és na-
gyon erősen metszik a fákat, ezzel 
évente erős hajtásnövekedést indu-
kálnak . A hosszú vesszőkön terme-
lik a kajszit . Egyre több helyen van 
öntözés, főleg északon, sokfelé jég-
eső ellen védő hálóval is fölszerelik 
az ültetvényeket. Kísérleti jelleggel 
néhány ültetvényben karcsú orsó 
művelési rendszert is láthatunk, tám-
rendszer mellett, gondosan kialakít-
va . Ez gyorsabb termőre fordulást 
biztosít, mint a mediterrán korona, 
de nagyobb a beruházási költsége 
és a kézimunka igénye, ami nem 
biztos, hogy megtérül . 

Szilva

Régen Olaszországban is az euró-
pai házi szilva fajtáit termesztették, 
mint szerte Európában, amelyek 
közül az ’Olasz kék’ volt a legismer-
tebb . Amióta megjelentek a kiváló 
minőségű japán típusú szilvák, 
azóta azonban szinte csak ezekkel 
foglalkoznak az árutermelő ültet-
vényekben . Környezeti igényeik 
és termesztéstechnológiájuk na-
gyon hasonló a kajsziéhoz és az 
őszibarackéhoz, ez is elősegítette 
elterjedésüket errefelé . A japán szil-
vák gyümölcsméretben, színben 
nagyon változatosak . A piacon a 
nagy gyümölcsű, sötét lila héjszínű-
ek a legkeresettebbek, ezért ezek 
dominálnak a termesztésben . Az 
’Angeleno’ (8. kép), a ’Fortune’ és a 
’Black Gold’ fajták terméséből sokat 
szállítanak külföldre is . Az őszi idő-
szakban a magyar szupermarketek 
polcain is megjelennek . 

Szamóca

A szamóca szezon délen, Basili-
cata tartományban és Szicíliában 
kezdődik legkorábban, márciusban, 
ahol főleg a nappalhossz-közömbös 
fajtákkal (’Capri’, ’Ischia’) foglalkoz-
nak . A fóliasátrak alatt még korábbi 
a szüret, mint szabadföldön . Az or-
szág északi részén is nagy ültetvé-
nyek vannak, ott manapság a ’Cle-

7. kép Kompakt váza kajsziültetvény Brisighellában

8. kép ’Angeleno’ japán szilva

9. kép Szamócaválaszték májusban Padovában a helyi piacon
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ry’, a ’Joly’, a ’Garda’ és a ’Premy’ a 
legnépszerűbbek, de megtalálható 
még a régebbi ’Marmolada’ fajta 
is . A nemesítő műhelyekből évről 
évre nagyon sok új fajta kerül ki, és 
az árutermelő ültetvényekben gyors 
a fajtaváltás . Az új fajtákkal szemben 
támasztott követelmények közül 
újabban az első helyre került, hogy 
a talajlakó kórokozókkal szemben 
ellenállók legyenek, mert a talajfer-
tőtlenítés egyre kevesebb helyen 
engedélyezett . Emellett jó, ha a le-
vélfoltosságot okozó kórokozókkal 
szemben is ellenálló a fajta, és termé-
szetesen fontos, hogy tetszetős, nagy 
méretű, kemény húsú, jól szállítható 
és jó ízű legyen a gyümölcse . Az ízzel 
gyakran probléma van, ezért egy új 
nemesítési irány a kisebb gyümölcsű, 
de nagyon jó ízű fajták nemesítése, 
egy speciális fogyasztói igény kielé-
gítésére . Az ilyen fajták gyümölcsei, 
amelyek nemesítéséhez vad fajokat 
(pl . Fragaria vesca) is felhasználnak, 
gyakran magasabb áron értékesíthe-
tők, mint a nagy gyümölcsű, de ke-
vésbé jó ízű fajták (9. kép) . 

Cseresznye

A cseresznye termésmennyisé-
ge tartósan 100 ezer tonna körül 
alakul Olaszországban (2. ábra) . 
Ehhez sok fajta áll rendelkezésre . 
Ezek egy részét képezik a termesz-
tő körzetekben kialakult régi fajták, 
amelyek közül a ’Ferrovia’ a legnép-
szerűbb, de helyi piacokra sokfelé 
más fajtákat (’Vignola’, ’Durone’) is 
termesztenek . A nagyobb áruterme-
lő ültetvényekben a ’Bigarreau Bur-
lat’, a ’Van’ és a ’Giorgia’ szerepelnek 
nagyobb mennyiségben a régebbi 
fajták közül, és egyre jobban terjed-
nek az új, öntermékenyülő fajták 
(’Lapins’, ’Big Star’, Black Star’) . A 
hagyományos, régi ültetvényekben 
vadcseresznye alanyon álló, nagy 
méretű fákkal dolgoztak, de az új 
ültetvényeket már korszerű művelési 
rendszerekkel tervezik . Gisela 5 és 
Gisela 6 alanyon, kis méretű orsóko-
ronákat alakítanak ki . 

Héjastermésűek (mogyoró, 
mandula, gesztenye, dió)

A héjastermésűek közül a mogyo-
ró és a mandula a legjelentősebbek 

2. ábra A termesztésben fontos szerepet játszó mérsékelt égövi gyümölcsfajok termésmennyisége 
Olaszországban (2010-2016)

3. ábra Héjastermésűek termésmennyisége Olaszországban (2010-2016)

10. kép Észak-Olasz tájkép június végén virágzó szelídgesztenye ligetekkel
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errefelé (3. ábra) . Előbbiből 65 ezer, 
az utóbbiból 70 ezer hektár ültet-
vény van . Piedmont, Lazio és Cam-
pania dombvidéki területein régóta 
nagy hagyománya van a mogyoró 
termesztésének, az utóbbi időszak-
ban a világpiacon is egyre kereset-
tebb, így sokan ma is fantáziát lát-
nak benne . Ez a Nutella alapanyaga 
is, ami olasz találmány, és nagy 
karriert futott be világszerte . Egyre 
több helyen öntözik az ültetvénye-
ket, és a korábbinál intenzívebb mű-
velési rendszereket alkalmaznak . Az 
új módszerek javítani fognak azon a 
helyzeten, hogy évente igen nagy a 
termésingadozás . 

A mandula termésmennyisé-
ge csökkenő tendenciát mutat (3. 
ábra) . A nagy mennyiségű kalifor-
niai és a spanyol áruval nehéz ver-
senyezni a nemzetközi piacon . Dió-
ból viszont többet is el lehetne adni, 
ezért ennek fejlesztésében sokan 
látnak fantáziát . Régebben magonc 
alanyra oltva magas törzsű fákat ne-
veltek a dióból, a legújabb ültetvé-
nyekben már mikroszaporított, saját 
gyökerű növényeket telepítenek, és 
a régebbinél intenzívebb művelést 
valósítanak meg . 

Szelídgesztenye 25 ezer hektáron 
terem Olaszországban, a termés-
mennyiség tartósan 50 ezer tonna 
körül alakul . Júniusban a virágzó 
gesztenyések, és a sok gesztenyefát 
tartalmazó ligeterdők szorosan hoz-
zá tartoznak az ország északi részén 
a dombvidéki területek tájképéhez 
(10. kép) .

Olajbogyó

Az olajfa a Mediterrán térség ősi 
kultúrnövénye . Már az ókorban is 
fontos kereskedelmi cikk volt a ter-
méséből kipréselt olaj . Olaszország 
a térség második legjelentősebb 
olívatermesztője Spanyolország 
után (1. táblázat) . A déli területe-
ken foglalkoznak vele, elsősorban 
Puglia és Calabria tartományok-
ban, valamint Szicíliában . A hosszú 
ideje folyó termesztés során sok 
helyi fajta alakult ki . Több mint 100 
fajta van a termesztésben, ezek kö-
zül a legfontosabbak manapság a 
’Frantoio’ és a ’Leccino’ . A termesz-
tés hagyományosan nagyon ex-
tenzív módon zajlik (11. kép), ke-

vés a modern ültetvény . Ezt jelzi az 
óriási termőterülethez viszonyítva 
szerénynek mondható termés-
mennyiség . Mondhatnánk, sokfelé 
ma is ugyanolyan módszerekkel 
dolgoznak, mint a Római Biroda-
lom idején . A nagyméretű fákról, 
amik szinte semmilyen ápolást 
nem kapnak, az érési szezonban 
ponyvára leverik botokkal a termést, 
és viszik az olajütőbe . Országszerte 
4500 ilyen van . Az olaszországi ter-
més majdnem egészéből olívaolaj 
készül, csak 1% kerül konzervipari 
feldolgozásra . A termésmennyi-
ség csökkenő tendenciát mutat (4. 
ábra), és ez főleg a hazai igényeket 
elégíti ki, exportra kis mennyiség 
jut . 

Citrusok (narancs, citrom, 
mandarin)

A citrusfélék fontos részei az olasz 
gyümölcstermesztésnek, különö-
sen az ország déli részén . A közel 
150 ezer hektár termőterület és az 
évenkénti hárommillió tonna ter-
mésmennyiség világviszonylatban 
is jelentős . A termés fele Szicíliából 
származik, ezen kívül jelentős ültet-
vények vannak Calabria, Basilicata 
és Apulia tartományokban, valamint 
Szardínia szigetén . A narancs, a 
mandarin és a citrom a fő termesz-
tett fajok, de sokfelé foglalkoznak 
az illóolajáért termesztett bergamot 
narancs és más különleges citrus 
fajok termesztésével is . A szüreti 

11. kép Extenzív olajbogyó-termesztés

4. ábra A legfontosabb szubtrópusi gyümölcsfajok termésmennyisége Olaszországban (2010-2016)
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időszak hosszú, október elején kez-
dődik délen és májusig tart a leg-
északabbra fekvő ültetvényekben . 
Különlegesség a szicíliai „Tarocco” 
vérnarancs, amit már nagyon régi 
idők óta termesztenek ezen a vidé-
ken, és az olasz narancstermesztés 
szimbólumává vált . Mivel a citrusfa-
jok egymással is könnyen kereszte-
ződnek, a nemesítés egyik célja új, 
különleges gyümölcsű genotípu-
sok előállítása a választék bővítése 
céljából, emellett a termesztő kör-
zetekben spontán módon kialakult 
hibrideket is igyekeznek begyűjte-

ni és megőrizni . A másik cél a kor-
szerű, intenzív ültetvényekben jól 
termeszthető, a szupermarketek 
igényeit kielégítő fajták nemesítése, 
amelyek gyümölcseit nagy mennyi-
ségben szállíthatják külföldre is . Mi-
vel sok a növényvédelmi probléma, 
ezeknél az új fajtáknál az is követel-
mény, hogy ellenállóak legyenek a 
legfontosabb betegségekkel szem-
ben . A friss piaci igények kielégíté-
se mellett figyelni kell a feldolgozás 
igényeire is, hiszen a narancsot és 
a citromot nagy mennyiségben fel-
dolgozásra termesztik . 

Kivi

A kivi termesztése csak az utób-
bi 40 évben hódított teret Olaszor-
szágban . 25 ezer hektár ültetvény 
van, ezek főként Lazio és Emilia-Ro-
magna tartományban, az évenkénti 
500 ezer tonna termés 70%-a ex-
portra kerül (1. táblázat, 4. ábra) . 
A ’Hayward’ a legelterjedtebb fajta 
a hagyományos zöld kivik csoport-
jából, de a nemesítők sok új fajtát 
állítottak elő az utóbbi években, 
amelyek gyümölcse ettől eltérően, 
sárga, piros, vagy éppen lila. Olasz-
országban nemesítették például a 
’Sun Gold’, a ’Jingold’ és a ’Soreli’ 
sárga húsú fajtákat . Ezek is kezde-
nek elterjedni a termesztésben, ami 
nem könnyű, mert újabb és újabb 
betegségek jelennek meg, amik el-
len ki kell dolgozni a védekezési 
módszereket . Arra is oda kell figyel-
ni, hogy a kivi kétlaki növény, külön 
pollenadó példányokat kell ültetni 
a nővirágúak mellé . Többnyire ví-
rusmentes, mikroszaporított, saját 
gyökerű növényeket ültetnek, csak 
a nagyon kötött talajú helyeken 
használnak oltványokat, ehhez a 
Cesenában szelektált D1 jelű alanyt 
használják . 

*
Olaszországban tehát sok gyü-

mölcs terem, de sok is fogy . A ha-
gyományos étkezési szokások sze-
rint errefelé a táplálkozás szerves 
részét képezik a gyümölcsök és 
tegyük hozzá a zöldségfélék is, sok-
kal inkább, mint mifelénk . A piaco-
kon mindig bőséges a választék, és 
együtt kínálják a trópusi, a szubtró-
pusi és a mérsékelt égövi fajok gyü-
mölcseit (12. kép) . Az olasz gyü-
mölcstermesztést tanulmányozva 
sok előremutató példát látunk arra, 
hogy csak a szakma különböző te-
rületeit képviselők összefogásával 
lehet fejlődni, talpon maradni, és 
megőrizni versenyképességünket 
a hazai és a nemzetközi piacon . A 
folyamatos innováció a gazdák, a 
szaktanácsadók, a forgalmazók, a 
technikai fejlesztők és a kutatók kö-
zös munkájával zajlik . Sokat tanul-
hatunk tőlük! 

Fotó: A szerző felvételei 

n

12. kép Veronában a piacon mindig bőséges a gyümölcsök választéka 
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• A széles körben alkalmazott pirimetanil és ditianon hatóanyagok gyári kombinációja
• Hatékonyság egészen alacsony hőmérsékleten a korai fertőzések elhárítására 
• Megbízható védelem a virágzás utáni intenzív hajtásnövekedés idején magas hőmérsékleten
• Hosszú hatástartam a különleges Co-Crystal szerkezetnek köszönhetően
• Eredményesen alkalmazható preventív és kuratív kezelésre egyaránt

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

Faban® 500 SC 
Varasodás ellen – alacsony és magas hőmérsékleten is

www.agro.basf.hu/go/faban    BASF Mezőgazdasági megoldások
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Egyre nő a kereslet az európai kör-
te (Pyrus communis) fajták gyümöl-
csei iránt Ázsiában, ami persze nem 
veszélyezteti az ottani piacokon az 
ázsiai körte (Pyrus pyrifolia) fajtái-
nak pozícióját . A növekvő keresletet 
sok ázsiai országban főként import-
ból elégítik ki . Ez lehetőséget ad az 
európai körtét termesztő országok 
számára a fejlesztésre . Belgium, Hol-
landia, Portugália sok körtét szállít 
ázsiai országokba . Távoli exportra 
elsősorban a hosszan tárolható faj-
ták jöhetnek számításba, így főként 
a ’Conference’, a ’Rocha’ és a ’Pack-
ham’s Triumph’ fajták gyümölcsei 
utaznak az óceánon át, vagy repü-
lőgépen a hűtőkonténerekben . Ez a 
piac a déli félteke országai, például 
Ausztrália számára is sok lehetőséget 
kínál, ráadásul délről az északi félte-
ke országaiba történő szállítás nagy 
előnye, hogy fél év eltolódással ér-
nek a fajták . 

Új fajta, 
termesztéstechnológiával

Ausztráliai nemesítők egy újonnan 
nemesített fajtájukat mostanában 
egyre több szakmai fórumon propa-
gálják, és a belföldi mellett az export 
piacokra való termesztésre is javasol-
ják a termesztőknek, különös tekin-
tettel az ázsiai piaci lehetőségekre . 
Ez a fajta a Deliza™, melynek ne-
mesítői jelzése ANP-0131 . Újabban 
Ricö® kereskedelmi márkanéven is 
forgalmazzák . 

A körte termesztése, szürete, piacra 
juttatása fajtánként eltérő, speciális 
elemekből áll . Tudják ezt az ausztrál 
nemesítők, ezért fajtájukat techno-
lógiai javaslatokkal együtt kínálják, 
hangsúlyozva persze, hogy a techno-
lógiai elemeket mindig a termőhelyi 
viszonyokhoz kell igazítani . De hát 
pont erre valók a szaktanácsadók . 

Kísérleti ültetvényekben végzett 
több éves vizsgálatok eredményei 

alapján dolgozták ki a termesztés-
technológia főbb részleteit, amit 
a fajtával együtt adnak át a ter-
mesztőknek . Gazdaságos körteter-
mesztés csak intenzív ültetvényben 
képzelhető el, ezért az intenzív 
művelési rendszerek kialakítása és 
fenntartása fontos része a technoló-
giának . 

Alany kísérletek

Először is tisztázni kell, hogy mi-
lyen alanyon érdemes szaporítani a 
fajtát . A körte számára eléggé szűkös 
a gyenge növekedésű alanyok válasz-
téka, ami a kis faméretet biztosítaná . 
Leginkább a különböző birs alanyok 
jöhetnek számításba, ezekkel viszont 
nem mindig él jól együtt a nemes 
körte fajta . A fajta forgalmazása előtt 
tehát tisztázni kell, hogy mely ala-
nyok lesznek alkalmasak számára . 
A Deliza™ fajtát is többféle alanyon 
próbálták ki a kísérleti ültetvényben . 
A több éves vizsgálatok eredménye 
az lett, hogy a D6 jelű alanyon jól fej-
lődik, emellett a Quince A és a Qu-
ince C jelű birs alanyok is használha-
tók, de csak egy birssel kompatibilis 
fajta közbeoltásával . A közbeoltásra 
a ’Beurre Hardy’ fajtát használták . 
Ezek az alanyok közép erős növeke-
dési erélyű fákat eredményeznek . Az 
alany kísérletek Dr . Ian Goodwin irá-
nyításával Ausztrália Victoria Államá-
ban, a Tatura városban lévő kísérleti 

állomáson folytak . Ez a név ismerős 
lehet számunkra, hiszen itt dolgoz-
ták ki korábban a Tatura művelési 
rendszert, ami olyan két vázágú, Y 
alakú fákból áll, amelyek vázágai a 
sorra merőlegesen állnak . Kézen-
fekvő, hogy a művelési rendszer 
kísérleteket is itt végezték a fajta ter-
mesztésbe történő bevezetése előtt . 
A Tatura művelési rendszer jól kiala-
kítható és fenntartható a Deliza™ faj-
tából az említett alanyokon . A termő-
re fordulás a telepítés után 4-5 éven 
belül várható . Ettől intenzívebb, és 
korábban termőre forduló ültetvény 
is kialakítható, kisméretű, központi 
tengelyes faalakokkal, például kar-
csú orsóval, vagy bibaum (két ten-
gelyű) fákkal . Ezekhez azonban túl 
erős növekedést produkálnak a fák 
ezeken az alanyokon . Itt következett 
tehát az innováció következő lépése, 
a növekedést szabályozó anyagok 
bevetése a technológiai folyamatba . 

Növekedést szabályozó anyagok 
a technológiában

Különböző hormonális hatásokon 
alapuló növekedésgátló anyagokat 
próbáltak ki, hatféle szerkombiná-
ciót alkalmaztak a kísérlet során (1. 
táblázat) . Ezek közül az első kettő 
vált be . A kísérlet további részében 
az A és B jelű kezelést a fa tengelyén 
ejtett bemetszésekkel is kombinál-
ták, és ezek hatását vizsgálták 2 éves 

Új körtefajta komplett technológiával Ausztráliában
Dr. Szalay László 
SZIE Kertészettudományi Kar, Gyümölcstermő Növények Tanszék, Budapest

Kezelés kódja Hatóanyag

A 19 g/l 6-benziladenin (BA)

B 19 g/l 6-benziladenin + 19 g/l GA
4+7

C 520 g/l cyanamide

D 400 g/kg GA
3

E 100 g/kg prohexadione-calcium (Pro-Ca)

F 150 g/kg aminoethoxyvinylglycine (AVG)

1. táblázat Az intenzív művelési rendszer kísérletben alkalmazott növekedésszabályozó anyagok
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fákon . A bemetszéseket a vegetáció 
megindulásakor végezték, mégpe-
dig úgy, hogy a tengely vezérvessző-
jén minden harmadik hajtásrügy fö-
lött éles késsel 2-3 mm mély bevágást 
ejtettek . A növekedést gátló szereket 
pedig három különböző időpont-
ban, szintén a vegetáció kezdetén 
juttatták ki . A kezelések időpontjai 
a következők voltak: (1) szeptember 
25 . (2) október 10 . (3) október 31 . 
Ne felejtsük el, hogy a déli féltekén 
vagyunk, tehát ezek tavaszi, nyáreleji 
időpontok . Mind az A, mind a B jelű 
kezelés önmagában is hatásos volt, 
de a bemetszésekkel kombinálva 
még inkább visszafogták a fák növe-
kedését . A három kijuttatási időpont 
közül a középső volt a legjobb . Az 
alakító metszés időszakában, a tele-
pítés utáni első két-három évben te-
hát az árutermelő ültetvényekben is 
ezeket a technológiai elemeket java-
solják alkalmazni . 

A szedés időpontjának 
meghatározása

Dr . Mark Hincksman a fajta vezető 

nemesítője . A déli félteke fő fajtája, a 
’Packham’s Triumph’ mellett az új faj-
tában is nagy piaci lehetőségeket lát, 
annak ellenére, hogy a két fajta közel 
egy időben érik . 

A hosszú tárolásra szánt gyü-
mölcsök technológiájának kritikus 
pontja az optimális szedési időpont . 
Szintén több éves vizsgálatok ered-
ményei alapján határozták meg a 
javasolt paramétereket . A keményí-
tőtartalom vizsgálatát jódpróbával 
elvégezhetjük, de a technológiai le-
írásuk szerint ennél a fajtánál nem ez 
a legpontosabb módszer az optimá-
lis szüreti időpont meghatározására, 
hanem a hússzilárdság mérése . A 
Deliza™ gyümölcseinek szedését 5,4 
és 4,7 kp/cm2 közötti hússzilárdság-
gal javasolják . Kézi penetrométerrel 
végezhetjük el ezt a vizsgálatot, és 
ez adja a legpontosabb eredményt . 
A gond vele az, hogy ez egy roncso-
lásos vizsgálat . Újabban vannak már 
roncsolásmentes vizsgálati módsze-
rek is, amelyek a gyümölcsök ütöge-
tése után a hangeffektusból, vagy a 
visszapattanás paramétereiből követ-
keztetnek a húskeménységre . Ezek 

értékeit át tudjuk számolni kp/cm2-
re, de az eredmény kevésbé pontos . 
Megfelelő időpontban leszedve a 
Deliza™ gyümölcsei 9 hónapig tárol-
hatók –0,5 °C-on . Szabályozott lég-
terű tárolóban, ugyanilyen hőmér-
sékleten, 1,5% CO2 és 1,5% O2 szint 
beállításával a tárolási idő 10 hónap 
is lehet . A tárolási kísérletek során 
nem tapasztaltak számottevő romlá-
si veszteséget . 

*
Az itt említettek mellett a tá-

panyag-gazdálkodás és a növényvé-
delem megtervezéséhez is fontos 
támpontokat adnak a termesztők-
nek, de mivel ezek a műveletek a 
helyi viszonyoktól nagymértékben 
függnek, a szaktanácsadókkal kiala-
kított folyamatos kapcsolat itt nélkü-
lözhetetlen . 

Nem elég tehát a jó fajta a sikerhez . 
Teljes rendszerben érdemes gon-
dolkodni, és akkor még nem is be-
széltünk a reklámról és a marketing 
munkáról, ami ahhoz kell, hogy el is 
tudják majd adni a gyümölcsöket a 
megcélzott területeken . 

n

Az egészséges almáért! 

A kártevő mentes almáért! 
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A mai üzemi gyümölcstermesztésben 
az ültetvények intenzitása igen megha-
tározó . Egy adott gyümölcsültetvény 
intenzitása alatt nagyon sokan a hek-
táronként telepített fák számát (fa/ha), 
vagyis az ültetvénysűrűséget értik . Az 
intenzitás, bár összefügg az ültetvény-
sűrűséggel, de mégsem egyezik a két 
fogalom . Az intenzitás az üzemeltetés 
gazdaságosságára, az üzemeltetés haté-
konyságára, a befektetett költségek meg-
térülésére vonatkozik, amely túlmutat 
az ültetvénysűrűségen.

A korszerű alma- és körteültetvények-
ben hazánkban is egyre jobban terjed-
nek az intenzív művelési rendszerek. 
Alma esetében elsősorban az M9-es ala-
nyon álló 2500-3500 fa/ha ültetvénysű-
rűségű és öntözőrendszerrel, valamint 
jégvédő hálóval felszerelt karcsú orsó 
koronaformájú ültetvényeket telepítik . 
Körtéből a hazai ökológiai adottságok 

miatt kisebb a telepítési kedv, ezek az 
ültetvények a terület talajától függően 
vadkörte, birs, vagy hibrid OHxF ala-
nyokat alkalmazva, a leggyakrabban 
1500-2000 fa/ha ültetvénysűrűségű 
szabad vagy karcsú orsó művelési rend-
szerűek. A nagyobb hozamok elérése 
érdekében helyenként a termőfelületet 
megnövelve 3-4 m magas, kis átmérőjű, 
tengelyes (orsó) koronaformákat alakí-
tanak ki, ahol a termőfelület a tengely-
hez közel, térben egyenletesen elosztva 
alakul ki, így elérve az egyenletes és ki-
váló gyümölcsminőséget .

Az intenzív gyümölcsültetvények álta-
lános jellemzői:

• magas jövedelmezőség (gyors 
megtérülés),

• a kézimunka jobb hasznosulása,
• hatékony gépkihasználás (jobb ter-

melékenység),

• korszerű fitotechnika (termőfelü-
let- és termésszabályozás),

• integrált növényvédelem,
• korszerű tárolás és áruvá készítés .

Ezeknek a szempontoknak megfele-
lően Olaszországban fejlesztették ki a 
kéttengelyű, úgynevezett Bibaum koro-
naformát is . A korábbi hazai tapasztala-
tok is alátámasztották azt a szakmai vé-
leményt, hogy a magas humusztartalmú 
talajokon, tápoldatozó öntözés mellett, 
az M9-es alanyú almafák túl erőteljesen 
növekedtek . Ennek a növekedési prob-
lémának a kiküszöbölésére tettek kísér-
letet az olasz szakemberek, akik M9-es 
alanyra egymással szemben két rügyet 
szemeztek . Így egy alanyon sorirány-
ban kiterítve két tengelyen alakították ki 
a termőfelületet. A fa nagyjából úgy néz 
ki, mintha egy alanyon két gyengébb 
kacsú orsó fa állna . Az olasz tapasztala-
tok alapján az almán kívül körte és cse-
resznye ültetvényekben is alkalmazzák 
a Bibaum rendszert . Ezeknél a fajoknál 
még nehezebb a növekedést alannyal 
befolyásolni .

Az olasz Mazzoni Faiskola, amely 
a Bibaum rendszer kifejlesztésében 
meghatározó szeret játszott, és amely 
az ikertörzsű Bibaum ültetési anyag 
licenszével rendelkezik, az alábbiakban 
foglalta össze az alkalmazásának az 
előnyeit:

• az ikertörzsű ültetési anyag és a 
rajta kialakított Bibaum rendszer a 
gyakorlatban is hatékonyan korlá-
tozza a fák növekedési erélyét,

• a fák egységes alakítása révén az 
ültetvényben a gépi munkák haté-
konyabban végezhetők,

• a termesztéstechnológiai munkák 
egyszerűbben és hatékonyabban 
hajthatók végre,

• a termőfelület egy összefüggő, egy-
séges gyümölcsfalat alkot, melynek 
kialakítása és fenntartása a met-

A Bibaum művelési rendszer alkalmazása  
hazai alma- és körteültetvényekben
Dr. Simon Gergely 
SZIE Kertészettudományi Kar, Gyümölcstermő Növények Tanszék, Budapest

1. kép Intenzív Bibaum körteültetvény Vámosmikolán
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szést végző dolgozóknak könnyen 
betanítható .

Az innovációs munkát végző Mazzoni 
Faiskola szakemberei szerint sokéves kí-
sérlet és faiskolai gyakorlat kellett ahhoz, 
hogy a Bibaum rendszer ültetési anya-
gát kifejlesszék . A legnagyobb kihívást 
az jelentette számukra, hogy a két ten-
gely növekedése, termőrész berakódása 
egymással egyensúlyban legyen . Fon-
tosnak tartják, hogy az eladásra kerülő 
ikertörzsű fák tengelyei jól fejlett vegyes 
rügyeket tartalmazó rövid termőrészek-
kel berakódva kerüljenek értékesítésre 
a faiskolából, ennek megfelelően a tele-
pítést követő évben már akár egy kisebb 
termést is hozhatnak . A korai termésho-
zásnak a gyors megtérülés mellett a fák 
növekedésének mérséklésében is óriási 
szerepe van . 

Az ikertörzsű Bibaum csemeték elő-
állításának költsége mintegy 25%-kal 
nagyobb, mint a hagyományos oltvá-
nyoké, így az értékesítési áruk is maga-
sabb. A nagyobb tőtáv miatt, a hasonló 
intenzitást és sövényfalat adó hagyomá-
nyos oltvánnyal történő ültetvényekhez 
képest, folyóméterenként kevesebb 

csemete kell, ezért a magasabb egyedi 
oltványár területegységre vetítve nem 
jelent magasabb költséget . A telepítés-
kor általánosan alkalmazott tér állás 3,2-
3,5-(4) m x 1,0-1,2-(1,5) m, így a hektá-
ronkénti tőszám (1700)-2400-3000 fa/
ha körül van . Ezek az értékek hasonló-
ak a karcsú orsó ültetvénysűrűségéhez, 
azonban itt egy növényen két tengely 
található, így az ültetvény valós termőfe-
lülete inkább egy intenzívebb 5000 fa/
ha-os szuperorsóéhoz hasonló .

A termőkorú ültetvények kimagasló 
hozamokra képesek, 45-55 t/ha, ezért 
magas a termelési érték. A kedvezőt-
len időjárási viszonyoknak betudható 
károk (fagy, jég, szél stb .) elkerülése 
érdekében a lehetőségekhez mérten 
csakis biztonságos termőhelyre szabad 
telepíteni az ültevényt . A fagyzugos, 
lefolyástalan területek a Bibaum koro-
naformájú ültetvények telepítésekor 
kerülendők. Az enyhe lejtésű dombol-
dalak a legmegfelelőbbek . Az ültetvény 
helyének kiválasztásakor azt is szem 
előtt kell tartani, hogy a tervezett ültet-
vény közelében van-e olyan növényzet, 
erdő, épület, amely a levegő áramlását 
megakadályozva fagy zugot alakíthat ki . 

Az utólagosan alkalmazásra kerülő fa-
gyvédelmi rendszerek mindig nagyon 
költségesek . Mivel a fák gyenge növeke-
dési erélyű alanyon (alma esetében M9, 
körte esetében, ha a talajparaméterek 
engedik birs alanyon) állnak, ezért a hu-
zalos támrendszer alkalmazása elkerül-
hetetlen. A magas termelési érték és a jó 
termésbiztonság elvárásainak megfelel-
ve a huzalos támberendezést érdemes 
egy jégvédő háló rendszerrel kombinál-
ni. A fákat rögzítő 4-5 huzal egymáshoz 
viszonyítva általában 50 cm-es távolság-
ban fut . A jégvédő háló ma már nem-
csak a jégeső elleni védelemre szolgál, 
hanem az arra érzékeny fajták esetében 
a napégés mérséklésére is, valamint az 
ültetvény mikroklímáját (hőmérséklet, 
relatív légnedvesség) is kedvezően be-
folyásolja . A magas hozamok elérésének 
feltétele a megfelelő víz- és tápanyagellá-
tás, így a hazai intenzív gyümölcsösök-
ben is már jól bevált tápoldatozó öntö-
zési rendszer kiépítése javasolt.

Hazai tapasztalatok

A Bibaum rendszerekről hazánkban 
is kedvező tapasztalatok vannak, mind 

2. kép Birsalanyú Hardy vajkörtével közbeoltott 
Bibaum Bosc körtefa törzse és elágazásai

3. kép Letermett oldalelágazások megújítása csonkra történő,  
erős visszametszéssel
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alma-, mind körteültetvényekben (1. 
kép) . Almánál az erőteljesebben növő 
triploid fajták (pl . Jonagold és klónjai) 
növekedése mérsékelhető könnyebben 
ezzel a rendszerrel . Az ikertengelyek 
hamar berakódnak terméssel . A ten-
gelyeken levő termőgallyak 2-3 évente 
szorulnak megújításra . Körténél az 
alanyhasználat és kompatibilitási viszo-
nyok variálják az alkalmazhatóságát . 
Az erősebb növekedési eréllyel rendel-
kező Sydo birsalanyon, Hardy vajkörte 
közbeoltással a fák növekedési erélye 
erősebb (2. kép), így itt a gyökérmetszés 
is szükséges lehet . Ez segít az oldalhaj-
tások hosszának korlátozásában és a 
kedvezőbb gyümölcsberakódottság el-
érésében . Az Adams birs alanyon a fa 
növekedése mérsékeltebb, nincs szük-
ség gyökérmetszésre . A vegetatív folya-
matokkal szemben inkább a termés-
hozás kerül előtérbe . A Sydo alanyon 

álló fákon a termő oldalelágazásokat 2 
évente szükséges egy csonkra történő 
erős visszametszéssel megújítani, míg 
az Adams alanyon állókon ezt a műve-
letet elegendő 3-4 évente elvégezni (3. 
kép) . Lényeges, hogy a termő oldale-
lágazások ne nyúljanak be hosszan a 
sorközbe, mert ezek gyengítik az alkal-
mazott növényvédelem hatékonyságát, 
árnyékolják a tengelyt, ezzel felkopaszo-
dást okozhatnak, és heterogénebb lesz 
a gyümölcsminőség .

Az eddigi hazai tapasztalatok alma 
és körte ültetvényekben is igazolják az 
olasz véleményeket, a magas hozamok 
és a könnyű kezelhetőség tekintetében .

A Bibaum rendszert nálunk cseresz-
nyeültetvényekben még nem próbálták 
ki, de várható, hogy a közeljövőben lesz-
nek erre is vállalkozó szellemű termesz-
tők .

*

A gyümölcstermesztés intenzitásá-
ra ösztönzőleg hatnak a magas földá-
rak, földbérleti díjak és adók, a magas 
munkabérek, a kézi munkaerő limitált 
rendelkezésre állása, a jó piaci értékesít-
hetőség, valamint az egyre növekvő pi-
aci követelmények . Így nálunk is egyre 
több intenzív ültetvény létesül . 

További információk találhatók a Bi-
baum rendszerről a következő források-
ban: 

Mazzini Faiskola honlapja (http://
en.mazzonigroup.com/bibaum-mazzo-
ni/);

Good Fruit Grower Magazin: Melissa 
Hansen 2011 . Double-axis system shows 
benefits (http://www.goodfruit.com/
double-axis-system-shows-benefits/)

 Fotó: A szerző felvételei
n
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2018 októberétől elérhető Dr . Keszt-
helyi Sándor harmadik, „A változó klí-
ma és termesztéstechnológia hatása a 
szántóföldi kultúrák kár tevőire” című 
önálló szakkönyve . A kiadvány az Agro-
fórum Kft . mint kiadó, illetve a támoga-
tó Adama Hungary Zrt . és a CortevaTM 
Agri Science DowDuPont Mezőgazda-
sági Divíziójának közreműködésével 
látott napvilágot . 

A 264 oldalt felölelő mű – mint ahogy 
a címből is következik – a szántóföldi 
kultúrnövényeket érintő hatások 
elemzésére vállal kozik . A kiadvány a 
Szerző tollából korábban megjelent cik-
kek egy vezérfonal mentén összeállított 
gyűjteménye . Témája az ezredfordulót 
követő évek során az agrár-élettársulá-
sokban károsító állati szervezetek kli-
matikus és termesztéstechnológiai ere-
detű változásainak elemzése .

A felvezetésben a Szerző a kukorica 
példáján keresztül szemlélteti a kultúr-
növényeket érintő időjárási szélsőségek 
következményeit . Itt kiragadott évek ter-
mesztési következményein, növényfej-
lődési sajátságain keresztül elevenítheti 
fel az Olvasó a szélsőségesen aszályos, 

vagy a rendkívül csapadékos évek jel-
lemzőit . Továbbiakban a szántóföldi 
kártevők jelentőségének változását 
kiváltó hatásokat, biológiai háttér-
eseményeket tárja fel a mű . Itt tárgyalja 
a Szerző a felmelegedés, a hőmérséklet, 
illetve a víz, a csapadék kártevők bioló-
giájára, kártételére gyakorolt hatásait . 
Emellett bővebb terjedelemben foglal-
kozik a kártevők jelentőségét befolyáso-
ló termelési adottságok, agrotechnika, 
klíma és urbanizációs eredetű befolyá-
soló tényezőkkel . E gondolatokat zár-
ván pár veszélyes kártevő példáján 
keresztül érzékelteti e fajok sike rének 
hátterében meghúzódó speciális bioló-
giai sajátságokat . 

Dr . Keszthelyi Sándor külön fejezetet 
szentel a rovarkártételek kórtani 
következményeinek, mely – mint ismert 
– jelentős állat- és humán-egészségügyi 
aggály kiváltója . Végül a könyvet záró 
fejezetekben ritka vagy különösen je-
lentős káreseményekről, kártevő-felsza-
porodásokról olvashatók tudósítások . 
Többek között a csapadékos perió-
dusokban fellépő ritka fritlégy okozta 
problémákról, a 2014-es tömeges mezei 

pocok gradációról, a gyepi hangya meg-
lepő repce kártételéről, vagy például a 
vetésfehérítők 2018 . évi tömegszaporo-
dásáról olvashatók beszámolók .

A könyv mintegy 80 fotóval, és szá-
mos (25 db), a könnyebb megértést 
elősegítő diagrammal illusztrált . Stílusa 
olvasmányos, mely bár szakmai alapos-
sággal készült, de szakít a tudományos 
kéziratok struktúrájával, felépítésével . A 
könyv nem titkolt célja a múlt példáinak 
felelevenítésén keresztül a növényter-
mesztésben és növényvédelemben 
dolgozó szakemberek munkájának 
elősegítése . Emellett a tématerület iránt 
érdeklődő egyetemi hallgatók, illetve a 
szakigazgatásban szereplő kollégák szá-
mára is hasznos olvasmány lehet .

Dr. Keszthelyi Sándor: A változó klíma és termesztéstechnológia hatása  
a szántóföldi kultúrák kártevőire

KÖNYVAJÁNLÓ

A könyv megrendelhető az Agrofó-
rum online felületén: agroforum.hu 
vagy az: olvasoszolgalat@agroforum.
hu email címen.
A kiadvány ára: 4500 Ft + 1500 Ft/
db szállítási költség.
(Bolti forgalomba nem kerül.)
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A vállalkozókedvű termesztők-
nek és a piaci igényeknek köszön-
hetően növekszik termesztett gyü-
mölcsfajaink száma . Ezek közé 
tartoznak a vadon termő gyümölcs-
fajok is, melyeknél elsősorban a 
munkaerőhiányra vezethető vissza 
a termesztési igény megjelenése . 
A gyűjtésből származó mennyiség 
évtizedeken át kielégítette a piaci 
igényeket, az utóbbi években azon-
ban csökkenő tendenciát mutat 
a begyűjtött gyümölcs mennyisé-
ge . A hazánkban honos, gyűjthető 
gyümölcsfajok közül ezt láthatjuk a 
csipkerózsánál, húsos somnál és a 
kökénynél is . 

A vadon termő gyümölcsfajok 
többségénél kidolgozott technoló-
gia, fajták állnak a termesztők ren-
delkezésére . A kökény e tekintetben 
hátrányban van, az elismert fajták 
köre még szűk, ahogy a termeszté-
si tapasztalatok is . Előnyeként hoz-
ható fel azonban, hogy a szilvánál 
használt technológiai elemek több-

sége jól alkalmazható, és a fajtane-
mesítés eredményei is biztatók .  

A kökény hazánkban honos 
gyümölcsfaj. Terméstől roskadozó 
bokraival gyakran találkozhatunk 
utak mentén, erdők szélén (1. kép) . 
Pionír faj, mely az egybibés galago-
nyával, vadrózsával alkot társulást . 
Csemetéit szívesen ültetik rézsűk 
megkötésére, erdősávok fásítására, 
vízmosásos területek védelmére, 
utak mellé (2. kép), hó- és szélfogó 
sövénynek vagy területet védő sö-
vénynek . Kertekbe kevésbé tövises 
díszváltozatai ajánlhatók, mint az 
apró teltvirágú ‘Plena’, vagy a piro-
sas levelű ‘Purpurea’ . 

Magleletek bizonyítják, hogy a 
kökény az egyik legrégebben fo-
gyasztott vadgyümölcsünk . Virágait, 
terméseit gyógynövényként hasz-
nálták, gyümölcseiből aszalványt, 
lekvárt készítettek . Középkorban 
gazdasági jelentőséggel bírt, melyet 
bizonyít, hogy a kökényaszalvány 
adótételnek számított .

Táplálkozásbiológia 
jelentősége, felhasználási 

területe

Érdemes gyümölcsét fogyaszta-
nunk, hiszen vizsgálatok igazolták, 
hogy fogyasztása csökkenti számos 
betegség kialakulását . Csonthéjas 
termése sok cseranyagot (1,7% 
tannint), szerves savat (1,9–3,0%, 
főként almasav) tartalmaz . A gyü-
mölcsökben cukor (7–10%, főként 
glükóz), ásványi anyagok (K, Ca, P, 
Fe, Na, B, Mg), B1-, B2-, B6-vitami-
nok és pektin található . Figyelem-
re méltó továbbá az antioxidáns 
vegyületek mennyisége is (A-, E-, 
C-vitamin; polifenolok; karotinoi-
dok) . 

A gyümölcsök a magas csera-
nyagtartalomnak köszönhetően 
fanyar ízűek, erőteljes összehúzó 
(adstringens) hatásúak, ízük az első 
enyhe fagyok után azonban kelle-
mesebbé válik . A pektin, a cukrok 
és a cseranyagok serkentő hatással 
vannak az emésztésre . Hasmenés 
esetén a gyümölcsök összehúzó 
hatása használható ki, míg pektin-
tartalma megnyugtatja a hurutos 
bélrendszert . Kísérletekkel igazol-
ták hatékonyságát a gyomorfekélyt 
okozó Helicobakteri pylori visz-
szaszorításában . Ellagsav-tartalma 
gátolja a szervezetben a kollagén 
lebomlását, kedvezően hat a szív- és 
érrendszeri betegségek megelőzé-
sére és a gátolja a tumorok kiala-
kulását . A tapasztalatok szerint jól 
használható ekcémánál, herpesznél, 
allergiás megbetegedéseknél, vala-
mint vesekő és húgyhólyag problé-
máknál . 

A kökény gyümölcseit ma főként 
pálinka, dzsem, lekvár készítésére 
használják, de kiváló kökénybor-
nak, likőrnek, kompótnak, aszal-
ványnak és gyümölcslének is . A 
termések egyébként derítőszernek, 
és ételfestéknek is használhatók, és 

Gyümölcsültetvényeink ígéretes növénye a kökény
Dr. Kovács Szilvia, Behán Tamás
NAIK, Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutatóintézet, Budapest

1. kép Erdőszéli kökénybokrok
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kozmetikumokban is találkozha-
tunk velük . 

A gyümölcsök feldolgozása ne-
hézkes, mert a hús erősen kötődik 
a csonthéjhoz, és a kőmag gyü-
mölcshöz viszonyított aránya nagy 
(13–25%) . Az amigdalint tartalmazó 
mag a gyomorsav hatására mérgező 
ciánhidrogénné alakul, ezért fontos 
feldolgozás során sérülésmentes el-
távolítása . 

A kökény virágai (Pruni spinosae 
flos) és érett termései (Pruni spino-
sae fructus) gyógynövényként ma 
is használatosak . 1 kg száraz áru 
előállításához 5 kg virág, illetve 3 
kg gyümölcs szükséges . A virágok-
ból készült tea enyhe hashajtó, vi-
zelethajtó, vértisztító és vérnyomást 
csökkentő hatású . A levelekből fris-
sítő tea készíthető, levélfőzetük ha-
tásos torokgyulladás, mandulagyul-
ladás esetén . A népi gyógyászatban 
egyébként csaknem minden részét 
használták, így hajtását, gyökerét, 
kérgét is . 

Hazánkban megtalálható 
alfajai, változatai

A kökénynek hazánkban számos 
alfaja, változata ismert . Legnagyobb 
termetű (3–4 méter magas) az Észa-
ki-középhegységben gyakorta elő-
forduló Prunus spinosa ssp . fruti-
cosa, melynek gallyazata kevéssé 
tövises, gyümölcsei nagyok (1,5–2,5 
cm átmérőjűek) . Magyarországon 
a leggyakrabban előforduló alfaj 
a Prunus spinosa ssp . dasyphylla, 
mely 1,5–2 méter magas, nagyobb 
levelű cserje . Gyümölcsei 1,0–1,5 
cm átmérőjűek . Felismerhető moly-
hos hajtásairól, szőrös levélfonákjá-
ról . A legkisebb gyümölcsű (6–10 
mm átmérőjű) a Dunántúl nyuga-
ti részén élő Prunus spinosa ssp . 
spinosa. Levelei kicsik (1,5–4,0 cm 
hosszúak), kopaszak . 

A kökény könnyen kereszteződik 
a Prunus nemzetség más fajaival . 
A házi szilva (Prunus domestica L .) 
feltehetően a kökény és a cseresz-
nyeszilva (Prunus cerasifera Ehrh .) 
természetes hibridje .

Környezeti igénye

A kökény nem tartozik a külö-
nösebben igényes gyümölcsfajok 

közé . Melegkedvelő, fényigényes 
faj, mely jól tűri a szárazságot . A 
szélsőségesen száraz területeket 
azonban nem kedveli és a tartós víz-
borítást sem viseli el . Nem igényes 
a talaj kémhatására sem, de kedveli 
az enyhén meszes, humuszban és 
tápanyagokban gazdag talajokat . 
Termesztésére a középkötött–kötött 
talajok a legalkalmasabbak . Jól tűri 
a kemény téli hidegeket, de korai vi-
rágnyílása miatt termésbiztonságát 

a késő tavaszi fagyok évről évre ve-
szélyeztetik . A szennyezett levegőjű 
területeket is jól tolerálja . 

Fajtái

Fajtaelőállítással Németországban 
és Magyarországon foglalkoznak . 
A nemesítők elsődleges szempont-
ként a rendszeres és nagy termőké-
pességet, valamint a minél nagyobb 
gyümölcsméretet (min . 17–18 mm 

2. kép A kökény mint dísznövény

3. kép A ’Zempléni kökény’ Szőke Ferenc magánnemesítő fajtája
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átmérő, 3 g gyümölcstömeg) céloz-
zák meg . Fontos azonban a kedve-
ző íz és aroma, valamint az is, hogy 
értékes beltartalmi összetevői meg-
maradjanak . Lényeges szempont 
továbbá a jó termékenyülés, a korai 
termőrefordulás, a megfelelő ökoló-
giai tűrőképesség, és a jó ellenálló 
képesség betegségekkel, kártevők-
kel szemben . Fájuk jól alakítható 
legyen, gyümölcseiket géppel haté-
konyan be lehessen takarítani . 

Németországban már több fajta is 
forgalomban van . Az első a ‘Nittel’ 
és a ‘Merzig’ volt, melyeket a vizs-
gálatok alapján gyümölcstermesz-
tésre, pálinkakészítésre javasoltak . 
A ’Nittel’ fája kompakt növekedésű, 
hajtásrendszere enyhén tövises . A 
’Merzig’ 2–4 méter magas bokrot 
nevel, korai virágzású, öntermé-
keny, kései érésű . Mindkét fajta 
gyümölcse nagyméretű (16–18 mm 
átmérőjű, 3–3,2 g tömegű), vízold-
ható szárazanyagtartalma magas 
(25–30 Brix%) . A 3–4 . évtől már 3–5 

kg gyümölcsöt teremnek . A ’Gol-
denhaus’ nagygyümölcsű, bőtermő 
fajta . Bokra erős, feltörő növekedé-
sű . A ’Maali’-t nagy gyümölcsméret, 
nagy termőképesség, jó íz, valamint 
könnyű szüretelhetőség jellemzi . A 
legnagyobb gyümölcsű, legkevésbé 
fanyar ízű német fajta a ’Reto’ . Olt-
ványaik már a második évben meg-
mutatják gyümölcseiket . 

Hazánkban Szőke Ferenc magán-
nemesítő ’Zempléni kökény’ nevű 
fajtája (3. kép) 2016 óta államilag 
elismert tájfajtánk . Enyhén lapított 
gyümölcsei 20–23 mm átmérőjűek, 
7–9 g tömegűek . Bár kőmagja vi-
szonylag nagy, a gyümölcs méreté-
hez viszonyított aránya kedvező (6–
9%), a termesztett szilvafajtákéhoz 
hasonló . Nagy vízoldható száraza-
nyagtartalmának (24–25 Birx%) és 
alacsonyabb savtartalmának (1,3–
1,4%) köszönhetően íze kellemes . 
Fája erőteljes, feltörő növekedésű, 
gallyazata alig tüskés . A nemesítő 
szerint öntermékeny, pollenadó 
nélkül is rendszeresen és bőven 
terem . A hazai faiskolák egyikében 
’Szentendrei bőtermő’ néven is for-
galmaznak kökényt . A ’Szentendrei 
bőtermő’ bokra 2–3 méter magasra 
nő, rendkívül bőtermő, gyümölcsei 
középnagy méretűek .

Művelési rendszere, ápolása

A kökény bokra saját gyökéren 
változatos méretű, lassú növekedé-
sű . Sűrű, gyökérsarjakkal terjedő, 
fokozatosan növekvő méretű, jó 
alkalmazkodóképességű állomá-
nyai alkalmasak kedvezőtlenebb 
adottságú területek hasznosítására . 
Gyümölcstermesztésre azonban 
oltványait ültessük. Jól erednek és 
teremnek szilvaalanyra szemzett 
oltványai, melyeket az alany és a faj-
ta növekedési erélyétől, a fajta ter-
mészetes koronahabitusától függő-
en telepítsünk . Sövénynél a javasolt 
térállás 3x1,2 méter, szabadorsónál 
4–4,5x2,5–3 méter . Kézi betakarítás-
nál a törzsmagasság 60 cm, gépinél 
legalább 80 cm legyen . A kökény jól 
termékenyül, de a termésbiztonság 
fokozása érdekében legalább két 
fajta telepítése javasolt .

A vesszők és a nyársak oldalán 
lévő magános, vagy 2–3-asával álló 
virágrügyeiből fejlődnek néhány 
centiméter átmérőjű, hamvas kék 
termései . Rendszeres metszés nél-

4. kép Termőnyársak bőségesen berakódva terméssel

5. kép Ültetvényben törzses fák kialakítása célszerű
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kül főként a nyársakon hozza a 
termését (4. kép) . A nyársak leg-
többször tövisben végződnek, mely 
megnehezíti a gyümölcsök kézi be-
takarítását és a növények ápolását . 
Az egyes típusok tövisességének 
mértéke, a korona sűrűsége, habitu-
sa, mérete eltérő és ez az oltványok-
nál is érvényesül . 

Növekedési sajátosságaiból adó-
dóan szabályos korona nehezen 
alakítható ki, és nehezen tartható 
fenn . Kíméletes alakító és fenntartó 
metszése ajánlott . Termőkorban ele-
gendő, ha rendszeresen ritkítjuk a 
koronát: eltávolítjuk az idős, beteg, 
elhalt, egymást keresztező vessző-
ket/gallyakat . Fényigényes növény, 
ezért nagyon fontos, hogy a koro-
na belső része ne sűrűsödjön el, 
jó megvilágítottságú maradjon (5. 
kép) . 

Szüret ideje, módja

A szüreti idő fajtától, típustól 
függően szeptember–október 
folyamán van . A gyümölcsöket 
akkor szedjük, amikor a szín, az 

íz- és aromaanyagok már kiala-
kultak . A vastagabb gyümölcshéj-
nak és a tömörebb húsállomány-
nak köszönhetően jól szállítható 
és tárolható . A dércsípte gyümöl-
csök leginkább friss fogyasztásra, 
vagy gyors feldolgozásra alkalma-
sak . A várható termésmennyiség 
8–11 kg gyümölcs növényenként . 
A kézi szüret a kisebb gyümölcs-
méret és a gallyazat tövisessége 
miatt kevéssé hatékony . Gépi be-
takarítása lehetséges, bár a mód-
szer még nem teljesen kidolgo-
zott . 

Károsítók

A kökény növényvédelme a 
szilváéhoz hasonló . Itt is prob-
lémát okoz a szilva himlő vírus 
(Plum pox virus), melynek kárté-
telét mérsékelhetjük egészséges 
szaporítóanyag használatával, a 
beteg növények eltávolításával és 
nem utolsó sorban a vírusvekto-
rok (levéltetvek) elleni védeke-
zéssel . 

Gyümölcsét károsítja a fekete 

szilvadarázs (Hoplocampa mi-
nuta), a poloskaszagú sárga szil-
vadarázs (Hoplocampa f lava), a 
szilvamoly (Grapholita funebra-
na), valamint a Monilinia laxa 
és a Monilinia fructigena. A Mo-
nilinia laxa a kökényvirágokat 
is fertőzi és hajtáshervadást is 
okoz . Leveleken megjelenhetnek 
a polisztigmás vörösfoltosság 
(Polystigma rubrum), a sztigmi-
nás levéllyukacsosodás (Stigmi-
na carpophila) és a szilvarozsda 
(Tranzschelia pruni spinosae) 
tünetei . A kökény rügyét, levelét, 
termését szívesen fogyasztják az 
eszelények . A kökény két védett 
lepkefaj, a kardfarkú lepke és a 
közepes éjjeli pávaszem tápnövé-
nye .

Bár a kökénynek számos károsí-
tója ismert, a termőterület helyes 
megválasztásával, az ültetvény jó 
kondíciójával ellensúlyozni tud-
juk a károkat .

Fotó: Dr. Kovács Szilvia 
n

TALLÓZÁS...

...TALLÓZÁS

Egy korábban ismeretlen alma kór-
okozó, egy bizonyos penészgomba 
jelenlétére – Paecilomyces niveus 
– vezethető vissza az almalevek, az 
almakoncentrátumok és -szirupok, 
valamint más alma alapú termékek 
romlásának egy része – állítják a 
Cornell Egyetem kutatói . A többi pe-
nészgombához hasonlóan ez a faj is 
toxinanyagot, patulint termel . A figye-
lem középpontjába azért került a kór-
okozó, mert a magas hőmérsékletet 
is túléli, a pasztörizálás sem pusztítja 
el – tájékozódhatunk a https://www.
goodfruit.com/hunting-down-a-mys-
terious-rot-on.

Az irodalmi adatokból az ismert 
volt, hogy Paecilomyces niveus a talaj-
ban fordul elő . Mivel az almát megbe-
tegítő penészgombák a gyümölcsöt a 
sérüléseken keresztül képesek meg-
fertőzni, kérdésként merült fel, hogy 

a P. niveus esetében is így történik-e. 
A Cornell Egyetemen a fertőzés kiala-
kulásának modellezésére vállalkoz-
tak . A kísérlet során P. niveus-szal bo-
rított fogpiszkálókat szúrtak világos 
héjszínű (Gala és Golden Delicious) 
almákba . A fertőzés három hét lefor-
gása alatt kialakult, amelyet 3,8 cm 
átmérőjű, barna kör alakú folt megje-
lenése jelzett . A betegséget okozó, al-
máról újraizolált kórokozó a P. niveus 
volt .

A kutatók feltételezik, hogy a 
gyümölcs fertőződésének legvaló-
színűbb útja a gyümölcs földre hul-
lásával kezdődik . Az ütődéstől sérült 
alma szövetei közé ekkor kerül a talaj-
ból a penészgomba . 

A fertőzés folyamtának feltérképe-
zése után a fertőző anyag mennyisé-
gére voltak kíváncsiak a kutatók, így a 
gyümölcsösök talajvizsgálatára került 

sor . Az eljárás a penészgomba magas 
hőtűrésére épül . A talaj és víz keveré-
két 30 percre 70 oC-ra hevítették . Ez a 
hőmérséklet szinte minden élőlényt 
elpusztít, kivéve a P. niveus-t, amely a 
85 °C-ot is túléli . A New York állam-
ban ezzel a módszerrel vizsgált talaj-
minták több mint egyharmadából ki-
mutatható volt a kórokozó jelenléte .

A P. niveus-szal kapcsolatos vizsgá-
latok tovább folytatódnak, a jelenlegi 
tesztek arra irányulnak, hogy az al-
maültetvényekben gyakran használt 
fungicidekre hogyan reagál ez a pe-
nészgomba .

Amíg nem készül el az ajánlott 
vegyszeres védekezési módszer azt 
tanácsolják a gazdálkodóknak, hogy 
nagyon figyeljenek arra, hogy hullott 
gyümölcsöt ne takarítsanak be .

Összeállította és fordította:  
Polgárné Balogh Eszter

A pasztörizálást is túléli
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® ™ A DuPont, a Dow AgroSciences és a Pioneer, valamint ezek leányvállalatainak vagy a védjegy tulajdonosainak védjegyei.

Alma varasodástól 
mentes 
gyümölcs és lombozat.

GOMBAÖLŐ SZER

Fontelis® 20 SC Kimagasló hatású gombaölőszer 
az almafélék varasodása és 
lisztharmata ellen.

• Hosszú preventív és kuratív (48 óra) hatás.
• Kontakt és helyileg felszívódó hatás.
• 7-10 napos hatástartam.
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® ™ A DuPont, a Dow AgroSciences és a Pioneer, valamint ezek leányvállalatainak vagy a védjegy tulajdonosainak védjegyei.

Széleskörű védelem
a rovarkártevők ellen.

ROVARÖLŐ SZER

Reldan™ 22 EC 

ROVARÖLŐ SZER

Runner™ 2 F 

Három kártevő csoport ellen is 
hatákony.

Megbízható hatás 
a szőlőmolyok ellen.

• Széles hatásspektrum
 - Szőlőmolyok
 - Pajzstetvek
 - Amerikai szőlőkabóca (szőlő aranyszínű 

sárgaság fi toplazma vektora)
• Markáns gázosodó és taglózó hatás → 

a lombon és a fürtön belül lévő kártevőket 
is elpusztítja

• Melegebb időben is hatékony

• Egyedülálló hatásmód, idő előtti 
vedlést indít el.

• Bármilyen lárvastádiumban hatékony 
(még a legfejlettebb hernyók ellen is).

• Rendkívül gyors hatás és hosszú 
tartamhatás (2 hét)

• Tojásölő hatás
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A vadon élő és termesztett sze-
der fajok a Rubus nemzetség Eu-
batus alnemzetségéhez tartoznak, 
Európában és Észak-Amerikában 
honosak . Az itt lévő fajok közös jel-
lemzője, hogy a gyümölcs a meghú-
sosodott vacokkúppal együtt válik 
le, levelük összetett, gyümölcsük 
általában fekete . Mintegy 350 faj tar-
tozik ide, és mindegyik földrészen 
nagy a genetikai változatosságuk . 
Hazánkban is több faj honos . Sok-
felé megtalálhatók vadon a hamvas 
szeder (Rubus caesius) és a fekete 
szeder (Rubus fruticosus) geno-
típusai . Ezek gyümölcseit régóta 
gyűjtögetik, fogyasztják, de termesz-
tésbe vonásukat az erősen tüskés 
hajtásrendszerük megnehezítette . 
Nagyobb kereskedelmi ültetvények 
akkor kezdtek el létesülni, amikor a 
nemesítők jó minőségű gyümölcsöt 
adó, tüskementes fajtákat állítottak 
elő . A tüskementes szedrek sokáig 

meghatározók voltak a termesztés-
ben, a legújabban nemesített fajták 
között vannak tüskések is . 

A fajtákról

Mivel keresett és táplálkozásbio-
lógiai szempontból nagyon értékes 
gyümölcsről van szó, nemesítése 
korán megkezdődött . A szedret a 
XVII . században angol kertészek 
kezdték domesztikálni és az első 
fajtákat telepesek vitték Észak-Ame-
rikába . Az első tüskementes fajtát, 
a ’Merton Thornless’-t is Angliában 
nemesítették 1938-ban, a Rubus 
rusticanus var. inermis taxon fel-
használásával . Bár a termesztés és 
a nemesítés Európában indult meg, 
a nemesítés központjának ma már 
az USA tekinthető . Az USA-ban a 
szedernemesítési program XX . szá-
zad elején indult, melyhez ma már 
több nemesítői műhely csatlako-

zott . Munkájuk eredménye számos 
világszerte ismert és elterjedt fajta, 
mint például a ‘Thornfree’, ’Hull’, 
’Chester’ . A nemesítés során több 
fajt is felhasználnak, így a fajták be-
tegség-ellenállósága sokkal jobb, 
mint a málnáké . 

A szederfajtákat hajtásrendszerük 
alapján csoportosítják . A fajták há-
rom csoportba sorolhatók, vannak 
a kúszó, a félig kúszó és a feltörő 
(merevszárú) típusok . Az első típus 
termesztését nagyon megnehezíti, 
hogy a földön elfekvő sarjakat folya-
matosan kötözni kell a támaszhoz . A 
világon a szederfajták közül legelter-
jedtebbek a félig merevszárú (50%) 
fajták és közel azonos arányban (25-
25%) termesztik a merevszárú és a 
kúszó típusba tartozókat . A hazai 
ültetvényekben a második típushoz 
tartozó, a félig kúszó, tüskementes 
hajtásrendszerű fajták terjedtek el . 
A félig kúszó fajtákra jellemző, hogy 
hajtásaik kb . 1 méteres magasságig 
felállók, ezután tovább nőve a sú-
lyuknál fogva lehajlanak egészen a 
talajfelszínig . Hosszú hajtásokat fej-
lesztenek, sok másodrendű elága-
zással, ezért erős támrendszer szük-
séges, hogy a 3-5 méter hosszúságot 
is elérő hajtásokat megtartsa . 

Honosított fajták

Magyarországon az 1970-es évek 
közepén telepítették az első keres-
kedelmi ültetvényt Diósjenő ha-
tárában, ’Thornless Evergreen’ és 
’Thorn free’ fajtákkal . A kettő közül 
csak az utóbbi honosodott meg 
nálunk . A ’Thornless Evergreen’ 
mifelénk inkább dísznövénynek jó, 
annak is csak védett helyen, mert 
nagyon fagyérzékeny a hajtásrend-
szere . Eredeti termőhelyén lombo-
zata örökzöld, szép, mélyen szeldelt 
levelei nagyon dekoratívak . A mi ég-

Ha szeder, akkor legyen tüskementes? 
Dr. Szalay László 
SZIE Kertészettudományi Kar, Gyümölcstermő Növények Tanszék, Budapest

Dr. Kovács Szilvia
NAIK Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutatóintézet, Budapest

1. kép A ’Thornfree’ későn érő fajta, ha nem elég hosszú az ősz, utolsó gyümölcsei nem érnek be
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hajlati adottságainkon nem telel át 
biztonságosan, vesszői –20°C alatt a 
talajig visszafagynak . A fajta további 
problémája, hogy nem genetikailag 
kódoltan tüskementes, ugyanis a 
csupasz hajtások egy kiméra ered-
ményei, vagyis a tüskementesség 
bőrszövethez kötött . Ha mechanikai 
sérülés éri a növényt, újból tüskés 
hajtásokat fejleszt . 

A Magyarországon honosított sze-
derfajták közül elsőként a ’Thorn-
free’ terjedt el (1. kép) . E fajtából 
sokfelé létesítettek ültetvényeket, 
fénykorában a hazai szederter-
mesztés 1200 ha-on folyt . Felfutá-
sát elősegítette a gyümölcs iránti 
kereslet, a jó értékesítési árak, és 
az, hogy a hagyományos málnater-
mesztő vidékeken későbbi érésével 
a munkaerő egyenletes foglalkoz-
tatását is biztosította . A ’Thornfree’ 
jó termőhelyen nagyon bőtermő, 
kiváló minőségű, a növény könnyen 
szaporítható, hajtásrendszere tüske-
mentes . A hazai termesztés során 
sorra jelentkeztek hibái is . Az egyik, 
hogy ez a fajta is eléggé fagyérzé-
keny, zordabb teleken termővesszői 
sokfelé visszafagytak . A másik, hogy 
túl késői érésű, hosszú tenyészidejű . 
Ha nem elég hosszú az ősz, utolsó 
termései nem érnek be . Mindemel-
lett a szederrozsdára is érzékeny . 
A ’Thornfree’ még ma is szerepel 
a Nemzeti Fajtajegyzékben, de ma 
már nem sokan termesztik . Koráb-
ban termesztésben volt a ’Dirksen’ 
és a ’Hull’ fajta is, de ezeket néhány 
éve visszavonták a Nemzeti Fajta-
jegyzékről . Ma leginkább a Skóciá-
ból származó ’Loch Ness’ (Nessy) 
szederfajtát telepítik (2. kép) . Az 
ízletes, nagygyümölcsű fajta értéke 
korai éréskezdete, kiváló termőké-
pessége, tüskementes hajtásrend-
szere, a betegségekre kisebb fogé-
konysága és jó fagytűrő képessége . 
Hazánkban államilag elismert fajta 
még a német ’Brambo Delikado’ 
is, melynek merevszárú hajtásrend-
szere tüskés . A Fertődi Kutatóállo-
máson végzett vizsgálatok alapján 
ígéretes az Észak-Amerikából szár-
mazó ’Arapaho’ és ’Chester’, mind-
kettő tüskementes . 

A szedernek a málnához hason-
lóan van kétszertermő típusa is . 
Az Arkansasi Állami Egyetemen, az 
Amerikai Egyesült Államokban ne-

mesítettek olyan fajtákat, amelyek 
nemcsak a vesszőkön, hanem a sar-
jakon is teremnek . Léteznek tüskés 
(pl . ’Prime-Jan’) és tüskementes (pl . 
’PrimeArk Freedom’) változatai is . A 
sarjon termő típusokkal a hideg telű 
területeken biztonságosabbá válhat 
a szeder termesztése .  

Termesztése

Terméshozás szempontjából a 

szedrek nagyon hasonlítanak a hoz-
zájuk közeli rokonságban álló mál-
nákhoz . Mindannyian félcserjék . 
Ez azt jelenti, hogy a föld feletti haj-
tásrendszerük két évig él . Első év-
ben zöld hajtások, amelyek az őszi 
lombhullás idejére megfásodnak és 
termővesszővé válnak . A termővesz-
szők oldalán lévő vegyes rügyekből 
hozzák a második évben a termést, 
majd a szüret után elszáradnak . 
A növény évről évre a talajfelszín 

2. kép A Skóciából származó ’Loch Ness’ (Nessy) szederfajta bevált nálunk

3. kép A virágzatok vegyes rügyekből képződnek
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alatti vegetatív rügyekből újul meg, 
folyamatosan új hajtásokat fejleszt . 
A málna és a szeder hajtásrendsze-
re különbözik egymástól: a szeder 
csak tősarjakat képez, gyökérsar-
jakat nem; a szeder hajtásai sokkal 
hosszabbak, és sok hosszúra nőtt 
másodrendű elágazásuk van . A 
szeder legfejlettebb vegyesrügyei a 
sarjak másodrendű elágazásainak 
középső harmadában találhatók (3. 
kép) .

A szedret fás dugványozással, 
feltöltéses bujtással, vagy mikro-
szaporítással szaporítják . A szabad 
gyökerű csemeték gyökérzete köny-
nyen sérül, kiszárad kitermeléskor, 
ültetéskor, ezért érdemes konté-
neres szaporítóanyagot ültetni . A 
csemetéket ősszel ültessük el vég-
leges helyükre . Ültetvényekben 
3,0-3,5 méteres sortávolság mellett 
a 1,5-2,0-2,5 méter tőtávolság vált 
be . Fontos, hogy erős, huzalos 
támrendszert építsünk, ami a nagy 
hajtástömeget megtartja (4. kép) . A 
telepítés utáni tavasszal a csemeték 
föld feletti részét erősen vágjuk visz-
sza . A termesztésben elterjedt, félig 
kúszó fajták sarjait 100-120 cm ma-
gasság után folyamatosan rögzítsük 
a támrendszerhez . A termő években 
célszerű az első éves zöld sarjakat 
és a második éves termővesszőket 
szétválasztani és külön kezelni . Ezt 
úgy tudjuk megoldani, ha párhuza-

mosan két huzalrendszerünk van . 
Felváltva az egyik évben a sarjakat, 
másik évben pedig a vesszőket kö-
tözzük az adott huzalrészhez . Szü-
ret után a letermett vesszőket tőből 
el kell távolítani, hogy a rajtuk lévő 
kórokozók és kártevők ne fertőzzék 
a fiatal hajtásokat . A sarjak számát 
évente szabályozni kell, egy-egy 
bokorban 3-5 sarjat hagyjunk meg . 
Tél végén a megmaradókról először 
metsszük le az elfagyott és beteg ré-
szeket, majd a tővesszők másodren-
dű elágazásai közül a gyengéket és 
a talajtól 50-60 cm-re lévőket távolít-
suk el . A másodrendű vesszők közül 
válasszunk ki 2-3 jól fejlettet, azok 
rendszerint a tővesszők középső ré-
szén találhatók, és vágjuk vissza ott, 
ahol átmérőjük már nem éri el a ce-
ruzavastagságot . A többi másodren-
dű vesszőt 10-30 cm hosszúságúra 
metsszük . A tővessző hosszát is kor-
látozzuk, metsszük le a ceruzavas-
tagságnál vékonyabb részt . Végül a 
megmetszett tővesszőt ismét rögzít-
sük a támrendszerhez .

A ma hazánkban termesztett sze-
derfajták fagyérzékenyek, így olyan 
területekre telepítsük, ahol a hőmér-
séklet –18 °C alá nem süllyed . Meleg 
csapadékos őszön a szeder viszony-
lag későn fejezi be vegetációját, 
ekkor komoly fagykárokat okoz-
hatnak az erősebb október végi 
– november eleji fagyok . A tél végi 

felmelegedések, majd lehűlések 
szintén növelik fagyveszélyt . A sze-
der fény- és hőigényes növény, ezért 
ültetése védett, napsütöttebb délies 
tájolású domboldalakra ajánlott, itt 
termeszthető a legbiztonságosab-
ban . Nagy tömegű hajtásrendszere 
miatt szélérzékeny. Talajigénye a 
málnához hasonló, de kicsit tolerán-
sabb a talaj kémhatásával szemben . 
A szeder vízigényes gyümölcsfaj, 
öntözés nélkül csak 700-800 mm-t 
meghaladó évi csapadékmennyiség 
mellett termeszthető . Gazdaságos 
termesztése hazánkban ezért csak 
öntözéssel valósítható meg . A leg-
vízigényesebb hónapok a július és 
az augusztus . 

A szüret nagyobb szakmai hozzá-
értést igényel, mint a málna szedé-
se . A korán leszedett gyümölcsök íz- 
és zamatanyagai még nem alakultak 
ki, emellett a színük sem stabil . Ak-
kor alkalmas szedésre a gyümölcs, 
amikor a felülete már nem fényes, 
hanem egy kicsit matt feketévé vá-
lik. Korábban leszedve visszapiro-
sodnak a bogyók . Egy-egy fajtáról 
5-7 héten keresztül tudunk szüretel-
ni, átlagos időjárás esetén hetente 
két-három alkalommal kell szedni . 
Meleg idő esetén az érés gyorsabb 
lefutású, ekkor ennél gyakoribb szü-
retre is szükség lehet ahhoz, hogy 
minden gyümölcs első osztályú mi-
nőségben kerüljön a piacra . A szüre-
ti időszakban kedvezőtlen a hideg, 
csapadékos időjárás, ilyenkor az el-
húzódó érés mellett a szürkepené-
szes fertőzés veszélye is nagyobb . 
Az érett gyümölcs romlékony, ezért 
szüretet követően néhány órán be-
lül a feldolgozóhelyre kell juttatni, 
vagy friss piaci értékesítéshez elő-
hűteni (először 2 °C-ra, majd 0 °C-ra) 
majd az értékesítésig hűtve tárolni 
(0 °C; 85-95% páratartalom) .

Növényvédelem

A szeder termesztése sem képzel-
hető el gondos növényvédelem nél-
kül . Sok vesszőt és lombot fertőző 
gombás betegsége van, a gyümöl-
csöket is sok kórokozó veszélyez-
teti . A fajták fogékonysága eltérő 
ezekre a betegségekre, igazán re-
zisztens fajta nincs. Rovarkártevők 
is vannak szép számmal a szeder-
ültetvényekben . Ellenük csapdás 

4. kép Szederültetvény Magyarországon
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rajzásmegfigyelésen alapuló célzott 
védekezést kell a technológiai folya-
matba beillesztenünk . A kórokozók 
és a kártevők elleni védelem alapja 
a növények jó kondícióban tartása, 
valamint az agrotechnikai és fito-
technikai műveletek gondos, idő-
beni elvégzése . Az utóbbi területén 
a legfontosabb a letermett vesszők 
gyors eltávolítása szüret után . Van 
egy új jövevény, ami nemrég érke-
zett hozzánk, és nagymértékben 
megnehezíti a szedertermesztést, ez 
a foltosszárnyú muslica (Drosophila 
suzukii), amelyről külön érdemes 
szólni . Rajzásmenete nagymérték-
ben függ az időjárástól, ezért nem 
minden évben jelent egyformán 
problémát . Ha azonban a rajzás-
csúcs egybeesik a termesztett faj-
tánk érési idejével, akkor nagyon 
nehéz ellene védekezni . Nagyon 
kedveli a bogyós gyümölcsöket, kü-
lönösen a szedret . 2016 . augusztus 
második felében, amikor a szedrek 
javában értek, olyan invázió alakult 
ki, ami tönkretette az azévi termést 
sok ültetvényben . 2017-ben a kárte-
vő később rajzott, így kisebb prob-

lémát okozott . A szüreti időszakban 
vegyszeres védekezésre nincs mód, 
a csapdázás nem nyújt megfelelő 
megoldást, lehetséges, hogy eljön 
az idő, amikor csak fóliasátor alatt, 
vagy az ültetvények sűrű hálóval 
való takarásával tudunk biztonságo-
san szedret termeszteni . A szeder-
termesztés visszaesése hazánkban 
azonban elsősorban nem a nö-
vényvédelmi problémákra, hanem 

főként a munkerőhiányra vezethe-
tő vissza . A legutóbbi évek termés-
mennyiségének alakulását az 1. 
ábra mutatja . A 2010 utáni években 
többnyire már csak 2 ezer tonna 
alatti mennyiséget regisztráltak a 
statisztikák . 

Fotó: Dr. Kovács Szilvia
n

1. ábra A szeder termésmennyisége Magyarországon (1995-2017) (Forrás: FruitVeB)

TALLÓZÁS...

Az Aspergillus flavus penészgom-
ba gazdanövényköre széles . Külön-
leges tulajdonsága, hogy hatékonyan 
bontja le a különböző méreganyago-
kat . Az USA déli részén élő Amyelois 
transitella lepke lárvája gyümölcsök-
kel táplálkozik . Tápnövényei között 
megtalálható a dió mellett a mandu-
la, a pisztácia, a gránátalma és a füge 
is . A rágás nyomán a lárva utat nyit a 
különböző fertőző ágensek, így az 
Aspergillus flavus előtt is . Az Amyelois 
transitella hernyója, ellentétben sok 
más rovarral, az anyagcsere folyama-
tai során le tudja bontani az Aspergil-
lus flavus által termelt méreganyagot, 
az aflatoxint .

Már korábban is a két károsító 
együttes fellépését számos megfigye-
lés igazolta . Nem lehetett azonban 
tudni, hogy a gomba és a rovar csak 
tolerálja-e egymás jelenlétét vagy köl-
csönösen segítik-e egymás fejlődését . 

A kérdés tisztázására irányuló vizsgá-
latokból egyértelműen kiderült, hogy 
a rovar a gomba jelenlétében sokkal 
gyorsabban fejlődik, amelyre az sem 
volt hatással, hogy akár természetes, 
akár ember alkotta toxinnal mérgez-
ték hernyót . A xantotoxin és bergap-
ten két olyan méreganyag, amelyet a 
növény állít elő azért, hogy megvédje 
magát a károsítók támadásától . Ha 
xantotoxint adagoltak a hernyónak, a 
penészgomba jelenlétében a fejlődé-
si sebessége közel megduplázódott . 
Ha a kísérleti állatok táplálékát xanto-
toxinnal vagy bergaptennel szennyez-
ték azok a példányok, amelyek mel-
lett a penészgomba is megtelepedett, 
kétszer olyan hosszú ideig éltek, mint 
azok, amelyek nélkülözték a gomba 
társaságát . 

A hernyók másként reagáltak a 
peszticidekre is a gombával való 
együttélés esetében . Megfigyelték, 

hogy az inkubációs idő alatt a pe-
nészgombához adagolt rovarölő szer 
(bifentrin) hatékonysága lecsökkent, 
kevesebb hernyót pusztított el . Mind-
ez arra utal, hogy a gomba lebontja a 
hatóanyagot .

A kutatók arra hívják fel a figyelmet, 
hogy ez a károsító páros várhatóan 
újabb tápnövényeken fog sikeresen 
elszaporodni, mert a gombapartner 
lebontja a növény védekezési rend-
szerben résztvevő méreganyagokat 
elősegítve a rovar fejlődését . A penész-
gomba által nyújtott előnyök tovább 
szélesednek azzal, hogy a rovarölő 
szerek detoxifikálásában is jelentős a 
szerepük – olvasható az Illinois Egye-
tem (USA) honlapján: https://news.illi-
nois.edu/view/6367/713613.

Összeállította és fordította: 
Polgárné Balogh Eszter

Nyerő páros 
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A sikeres technológia kialakítása 
három lépcsőben történik, az alap-
, fej- és lombtrágyázás mindegyike 
nélkülözhetetlen és meghatározó 
része a tápanyag-harmónia kialakí-
tásának . 

Alaptrágyázásra a YaraMila 
Cropcare termékcsaládba tartozó 
műtrágyákat javasoljuk, amelye-
ket régóta sikeresen használnak 
termelőink . Ezek a termékek klór-
mentes, mikroelemes komplexek . 
A YaraMila Cropcare 8-11-23, a 
YaraMila Cropcare 11-11-21 és 
a YaraMila Cropcare 23-7-7 ösz-
szetételeket ajánljuk . Jellemzőjük a 
magas hatóanyag-tartalom, a folya-
matos, fokozatos tápanyagleadás, 
valamint a teljes mikroelem-tarta-
lom . A kijuttatás dózisa a talajvizs-
gálattól függően 300-700 kg/ha . A 
beművelés előnyösen befolyásolja 
a tápanyagok feltáródását, oldódá-
sát . 400 kg felett célszerű a meny-
nyiséget megosztani, és a kiseb-
bik részt fejtrágyaként kijuttatni . 
A feltáródást a csapadék, illetve az 
öntözés nagymértékben elősegíti, 
hasznosulás időtartama 1-4 hónap . 
A kijuttatás időpontja alaptrágyázás 
esetén, laza talajon a kora tavasz, 
kötött talajon tél vége, de az elmúlt 
évi tapasztalatok szerint még a meg-
késett március végi alaptrágyázás is 
eredményes volt a műtrágya jó ol-
dódásának köszönhetően .

Minőségi fejtrágyázás: 
YaraLiva Nitrabor

A fás szárú, gyümölcstermő nö-
vények kalciumigénye jelentős, 
fajtától függően elérheti a 100 kg 
mennyiséget is hektáronként . A 

termesztési körzetek jelentős része 
savanyú talajokon található, ahol 
az alacsony kémhatás miatt romlik 
a tápelemek felvehetősége . A kalci-
um nemcsak növény-egészségügyi 
szempontból fontos tápelem, de 
a minőséget leginkább meghatá-
rozó tápelemek egyike . Emellett 
segíti a gyökérnövekedést ezáltal a 
hatékonyabb tápelemfelvételt . Port-
foliónkból a YaraLiva Nitrabor/ 
YaraLiva Tropicote alkalmazását 
javasoljuk . A termék 15,5% nitro-
gént, 26,5% vízoldható kalciumot 
és 0,3% talajon keresztül felvehető 
bórt tartalmaz . A kijuttatásra java-
solt dózis a talajvizsgálati ered-
mény függvényében 250-300 kg/
ha . Az egyedi gyártástechnológia 
során minden szemcse bevonatot 
kap, így egyenletesen kijuttatható . 
A nitrogént nitrát formában tartal-
mazza, amely a növény számára 
azonnal felvehető . Első kijuttatást 
kora tavasszal virágzás előtt, a gyö-
kéraktivitás növelés és a jó kötődés 
elősegítésére, a második kezelést a 
gyümölcsnövekedés és az intenzív 
hajtásnövekedés időszakában java-
soljuk .

A feltörekvő lombtrágyázás

Az ültetvények hosszútávon törté-
nő fennmaradásához, gazdaságos 
hasznosításához elengedhetetlen 
a harmonikus tápanyag-utánpót-
lás . Hiányos, vagy szakszerűtlen 
tápanyag-utánpótlás esetén rejtett 
éhség alakulhat ki . Ekkor még hi-
ánytüneteket nem látunk, de a ter-
més mennyisége és/vagy minősége 
elmarad a várttól . Ezért érdemes 
komplex lombtrágyát használni, 

mellyel több ponton is stimulálni 
tudjuk a növény fejlődését . A Ya-
raVita Frutrel kifejezetten a gyü-
mölcsfélékre, szőlőre kifejlesztett 
lombtrágya . Magas foszfor-, kalci-
um- és magnéziumtartalma a lom-
bfakadástól kezdve segíti a növény 
klorofill képzését, a kötődést, bór- 
és cinktartalma az enzimreakciókat 
stimulálja (240 g/l P2O5, 280 g/l CaO, 
100 g/l MgO, 20 g/l B, 40 g/l Zn, 69 
g/l N) . Gyümölcsösben a rügypat-
tanástól a termés végső méretének 
2/3-ig, szőlőben a 4-6 leveles állapot-
tól az intenzív bogyónövekedésig 
javasolt az alkalmazása . A kiadandó 
teljes mennyiség hektáronként 8-10 
liter, amelyet a kezelések számától 
függően 2-4 l/ha dózisban célszerű 
kijuttatni . Ültetvényekben gyakran 
jelentkezhet magnéziumhiány . Ez 
kedvezőtlenül befolyásolja a növé-
nyek szintetizáló és asszimiláló fo-
lyamatait, ami károsan hat a termés 
mennyiségére és minőségére . Pót-
lására a YaraVita Magtrac (500 g/l 
MgO, 69 g/l N) folyékony lombtrá-
gyát javasoljuk . Gyümölcsösökben 
a sziromhullás után, szőlőben 30 
cm hajtáshossztól 2-4 l/ha dózisban 
alkalmazzuk . Akut hiány esetén és 
hajtásnekrózis, fürtkocsánybénulás 
megelőzésére szőlőben virágzás-
kor, kötődéskor, borsó nagyságú 
bogyóméretnél és fürtzáródáskor 
ismételjük meg a kezelést . A sike-
res kalciumpótlás fontos pillére a 
lombtrágyázás . Ehhez a YaraVi-
ta Stopitot javasoljuk 5-10 l/ha dó-
zisban kijuttatva a növényvédelmi 
munkákkal egy menetben .

Tóth Milena,  
Kovács András,  

Tóth Gábor,  
Gyuris Kálmán

A szőlő-gyümölcs tápanyagellátásának sikere  
a részleteken múlik!

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA

Év Kontroll parcella YaraLiva Nitraborral kiegészített 
parcella

Többlettermés 
a kontroll %-ában

(%) a kontroll %-ában (t/ha)

2017-2018 100 121 3 911

A YaraLiva Nitrabor termésnövelő hatása szőlőben, két éves kisparcellás kísérleti eredmények  
alapján (Dr. Dula Bencéné, Eger; 2017-2018. évek eredményei alapján.)
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Knowledge grows

A YaraVitaTM lombtrágyákra alapozott 
technológiával biztos lehet benne, hogy 
növényei maximális gondoskodásban ré-
szesülnek. Akár a növény igényeinek ki-
fejlesztett, akár egy adott tápelemhiány 
kezelésére javasolt terméket választ, a 
YaraVitaTM termékek nagy mennyiségben 
tartalmazzák a szükséges tápelemeket, 
melyek a növény számára könnyen és fo-
lyamatosan hozzáférhetőek.

Figyelünk a részletekre! 

a4_hirdetes.indd   2 02/03/16   13:39
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A Szent István Egyetem Budai Ar-
borétumának különlegesen védett 
mikroklímájú területén több grá-
nátalma is díszlik, részben a termé-
seiket is beérlelő alapfaj egyedei, 
részben pedig különleges virágú, 
termést nem fejlesztő díszváltoza-
tok (1. kép) . 

A gránátálma ősidők óta kísé-
ri az emberiséget, talán legősibb 
kultúrnövényeink egyike . Kis- és 
Közép-Ázsiában, a Földközi-tenger 
medencéjében kezdték a gyümöl-
cséért, gyógy- és fűszer-, de festő-
növényként is termeszteni már az 
ókorban, de mára szinte mindenütt 
a világon ismerik és kedvelik, s fő-
ként a melegebb éghajlatú, szubtró-
pusi területeken különlegesen fon-
tos gyümölcs és gyógynövény is, 
nálunk pedig inkább díszítő értéke 
miatt nagyra becsült faj . 

Bár a Földközi-tenger meden-
céjéből indult hódító útjára, a 
gránátalma eredeti hazája Kis- és 
Délnyugat-Ázsiától, Északkelet-Tö-
rökországtól Közép-Ázsián át a Hi-
malája nyugati vidékeiig húzódik .

A mitológiai történetek szerint az 
első gránátalmát Aphrodité, a sze-
relem, a szépség és a termékenység 
istennője ültette Ciprus-szigetére, s 
lett a gyümölcs az istennő jelvénye 
is . 4000-5000 éves emlékek tanús-
kodnak arról, hogy az ókori Ke-
leten, például Babilóniában vagy 
Egyiptomban hogyan használták és 
tisztelték a növényt, már Salamon 
király templomának oszlopfőit is 
díszítette, a Biblia is nagyon sok-
szor említi . Európába az arabok 
közvetítésével kerülhetett, hazánk-
ba török és délvidéki kereskedők 
hozhatták . Magyarországon Mátyás 

király idejében már szinte kultikus 
növénnyé vált, messze földön híres 
reneszánsz kori ábrázolása a viseg-
rádi királyi palota kútjának gránátal-
ma díszítése, de a trónkárpitokon is 
fontos díszítőelemként szerepelt . A 
magyar népművészet is sokfélekép-
pen mutatta be a gránátalmát, szőt-
teseken, hímzéseken, fafaragásokon 
is szimbolikus jelentést kapott az 
ábrázolása . 

A gránátalma, tudományos ne-
vén Punica granatum csak nevé-
ben mutat rokonságot az almákkal, 
azonban a gránátalmafélék családjá-
nak (Punicacea) tagja . Tudományos 
neve a növény ókori latin nevéből, 
„malum punicum”-ból nyerte, azaz 
pun almából vagy a punok almá-
jából, mely arra utal, hogy az ókori 
rómaiakkal a karthágóiak ismer-
tették meg, Plinius szerint a római 
piacokon malum granatum-nak, 
sokmagvú almának nevezték a gyü-
mölcsöt . A mai kettős latin névben a 
granatum jelző erre utal, a granum 
jelentése ugyanis mag vagy szem-
cse . 

Morfológia

A közönséges gránátalma terebé-
lyes, 2-3 méter magas és ugyanilyen 
széles, kissé gömbölyded formájú 
cserje, de néha kisebb fává is felcse-
peredik . Hajtásai fiatalon piroslók, 
kissé négyszögletűek, kopaszok, 
később színük barnás-szürkésbar-
nás lesz . Érdemes óvatosan nyúlni a 
növényhez, ugyanis a rövid hajtások 
részben tövisben végződnek, szúró-
sak lehetnek . Gyökerének kérge, fő-
ként régebben fontos gyógyászati 
alapanyag volt, hashajtóként, féreg-
hajtóként alkalmazták .

A Punica granatum lombhullató 
cserje . Lándzsás-tojásdad, visszás-to-
jásdad, kihegyezett csúcsú, ép szélű 
levelei 2-8 cm hosszúak, nagyon 
gyakran keresztben átellenesen 

A gránátalma
Dr. Diószegi Magdolna, Dr. Szalay László
SZIE Kertészettudományi Kar, Gyümölcstermő Növények Tanszék, Budapest

1. kép Teltvirágú gránátalma bokor virágpompában a Budai Arborétumban
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állnak, de egyes hajtásrészeken 
szabálytalanul vagy csomókban is 
elhelyezkedhetnek . Érdekes a leve-
lek színének a változása, a kihajtás 
idején bronzosan vöröslők, majd 
fénylőn üde zöldek, az őszi lomb-
színeződés idején pedig ragyogó 
aranysárgán pompáznak . 

A gránátalma hosszú ideig, júni-
us végétől – júliustól akár ősz ele-
jéig, szeptemberig is nyíló virágait 
a történelem során számtalanszor 
megénekelték, megmintázták . A 
3-6 cm széles és 4-6 cm hosszú, 
vörösen, élénkpirosan tündöklő, 
tölcséres virágok 5-7 sziromlevele 
fodros szélű . A csöves, húsos, ké-
sőbb is a gyümölcsön maradó, ko-
ronára emlékeztető alakú csésze is 
pirosló . A szinte lángvörösen izzó 
virágok méltán tették a növényt a 
szerelem jelképévé . 

Virágzás előtt már a bimbók is 
nagyon látványosak a bokron (2. 
kép) . Az elnyílt virágokból alakul-
nak ki az almához hasonló ter-
mések (3-6. kép) . A virágokhoz 
hasonlóan a termések jelképként 
és művészi alkotások díszítő mo-
tívumaként történő ábrázolása is 
gyakori már ősidők óta . Pomagrá-
nátnak is hívják a régi leírások a nö-
vényt, illetve a gyümölcsöt, amely 
valójában sokrekeszű, sokmagvú, 
szikkadó, húsos tok, ún . gránátal-
ma termés . A 3-12 cm átmérőjű, 
gömbölyű, fénylőn sima és ke-
mény, húsos héjú, rózsaszínes-pi-
rosas vagy sárgásvörös termések 
csúcsán jól látható a hegyes csésze-
levelek koronája . A termés héjából 
egyébként festéket is készítettek . A 
termés rekeszes belsejében pedig 
a jól ismert, kellemesen savany-
kás-édes és üdítő ízű, lédús, kocso-
nyás hússal körülvett, szögletes, ke-
mény héjú magok sokasága foglal 
helyet (7. kép) . Ezen tulajdonsága 
miatt a termékenység, a bőséges 
gyermekáldás és gazdag termés, a 
gazdagság, a boldogság és az öröm 
jelképét is látták a növényben . A 
terméshéj megszáradása, majd 
hirtelen felrepedése után feltárul 
a gyümölcs gránátvörös belseje, s 
a magok így jutnak ki a szabadba . 
Gyönyörű látványt nyújt a felre-
pedt vagy felvágott gyümölcs a ma-
gok sokaságával, a magokat ölelő, 
áttetsző húson keresztül felsejlő 

2. kép Gránátalma bimbó

3. kép Az elnyílt virágból kezdődik meg a termés kialakulása

4. kép A fejlődő termés csúcsán jól látható a hegyes csészelevelek koronája
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magokkal . A magok húsából ízle-
tes italt, sörbetet készítettek a törö-
kök, ma is kedvelt italok, szirupok, 
szörpök alapanyaga .

Dísznövényként is ültethető

A Punica granatum számtalan 
fajtáját forgalmazzák a díszfaiskolák 
és kertészeti árudák, egyes fajták vi-
rágszerkezete vagy virágszíne, más 
fajták termete különleges . A ’Flaves-
cens’ fajta például finom sárga vi-
rágszínben pompázik . A ’Legrelliae’ 
fajta virágai tömve teltek, itt a por-
zók is sziromlevelekké alakultak, 
ezért ez a fajta nem hoz terméseket . 
A mutatós, narancsos-rózsaszínes 
sziromlevek széle sárgásfehér (8. 
kép) . Ugyancsak teltvirágú, de gyö-
nyörű, skarlátvörös színű a ’Pleniflo-
ra’ fajta (9. kép) . A ’Nana’ fajtát pedig 
törpe gránátalmának is hívják, mert 
alacsony termetű, lassan növő cser-
je, edényben is kiválóan nevelhető .

A gránátalmák a kifejezetten dé-
lies, védett, meleg, napos fekvésű 
területek növényei lehetnek ha-
zánkban is, mediterrán, szubtró-
pusi hangulatot idéznek, érdemes 
hasonló származású fajokkal, faj-
tákkal, például közönséges babér-
ral, selyemakáccal, levendulával, 
fügével, zsályával társítani is őket . 
Kellően meleg és napos, védett, kő-
falak, házfalak nyújtotta fekvésben 
az alapfaj terméshozatalára is bát-
ran számíthatunk . Fiatal korában 
kissé fagyérzékeny, ezért feltétlenül 
fontos a védett körülmények bizto-
sítása, érdemes a tövét a téli időszak-
ban alaposan betakarni falevelekkel 
vagy szalmával . 

A gránátalma  
termesztése

A szubtrópusi területeken régóta 
fontos gazdasági növény a gránát-
alma . Már az ókori Egyiptomban is 
termesztették, a füge és a datolya 
után a harmadik legfontosabb gyü-
mölcsfaj volt . Ma a világ összes grá-
nátalma termése évente kétmillió 
tonna körül van. Irán, Törökország, 
Afganisztán, az eredeti élőhelyének 
területei, a legfontosabb termesz-
tő országok között szerepelnek (1. 
ábra) . Innen sok gránátalmát szál-
lítanak külföldre is, frissen vagy 

5. kép Növekvő gránátalma termések

6. kép Gránátalma gyümölcs érés előtt

7. kép A gyümölcs belsejében nagy számú, kocsonyás hússal körülvett mag található



53

feldolgozott formában . Indiában 
és Kínában is nagy mennyiséget 
termesztenek, főleg belső fogyasz-
tásra . Az Amerikai Egyesült Álla-
mok száraz szubtrópusi területein 
évente több mint 100 ezer tonna 
gránátalma terem . Európában Spa-
nyolország a legnagyobb termesz-
tő . Innen sokat szállítanak exportra, 
az őszi-téli időszakban a mi üzlete-
inkben is főként itt termett gránátal-
mát vásárolhatunk . A déli féltekén 
főként Chilében, Argentínában és 
Ausztráliában foglalkoznak a term-
esztésével . 

Kiváló beltartalmi értékei miatt 
évről évre növekszik a kereslet ez 
iránt a gyümölcs iránt, ezért sok-
felé létesítenek új ültetvényeket . 
Viszonylagos igénytelensége miatt 
kiváló lehetőségeket nyújt a gyenge 
talajadottságú, száraz szubtrópusi 
területek hasznosítására . Fás dugvá-
nyozással, vagy a tősarjak leválasztá-
sával könnyen szaporítható . Az ül-
tetvényekben általában 5x4 méteres 
térállással bokrokat vagy alacsony 
törzsű fákat alakítanak ki . Telepítés 
után 3-4 . évben fordul termőre az 
állomány . Metszése is egyszerű, az 
idősebb gallyak és a vízhajtások el-
távolításából áll . A nagyobb termés 
érdekében érdemes öntözni, és a 
tápanyagokat rendszeresen pótol-
ni a talajban . Növényvédelménél 
a levélfoltosságot és gyümölcskárt 
okozó gombás betegségek, a levél-
tetvek, a takácsatkák és a gyapjas 
pajzstetvek elleni védekezésre kell 
leginkább odafigyelni . Afganisztán-
ban is fölismerték a benne rejlő le-
hetőségeket, hiszen ez a növény ott 
őshonos, és sokfelé a kétes dicső-
ségű ópiumtermesztés helyett in-
kább ezzel kezdenek el foglalkozni . 
Többfelé is foglalkoznak a gránátal-
ma nemesítésével . A fő célok a nagy 
antioxidáns-tartalmú, jó ízű, beteg-
ségekkel szemben ellenálló fajták 
előállítása . Ezen kívül próbálkoznak 
mag nélküli és puha magvú fajták 
nemesítésével is . Az áruvá készítés, 
a piacra juttatás és a marketing terü-
letén is sok fejleszteni való van még, 
hogy gránátalma termesztők számá-
ra hosszú távon biztos megélhetést 
biztosítson ez a növénykultúra . 

Fotó: Dr. Szalay László
n

8. kép A ’Legrelliae’ fajta virágai a Budai Arborétumban

9. kép A ’Pleniflora’ fajta skarlátpiros virágai is nagyon látványosak

Forrás: Faostat 
1. ábra Gránátalma termésmennyiség országonként 2016-ban
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E cikk megszületésekor már mö-
göttünk van a 2018-as évjárat . Sző-
lőink összességében kimagasló 
hozamok mellett igen jó minőséget 
adtak . Növényvédelmi szempont-
ból nem volt túl rázós évünk, de a 
kritikus időszakokban oda kellett 
figyelni, mert aki rosszkor „lazított”, 
az a későbbiekben kaphatott né-
hány figyelmeztető pofont . Ezen 
körülmények között a Sumi Agro 
készítményei idén is megmutatták, 
hogy ott a helyük a szőlő növényvé-
delmében . 

Gyomirtás, törzstisztítás

A szőlő gyomirtása – a nehéz-
kesen leküzdhető gyomnövények 
jelenléte esetén – akár késő ősszel 
is javasolt a probléma okszerű és 
sikeres felszámolása érdekében 
(pl . betyárkóró, seprence, gólya-
orr-félék) . Ezen fajok az áttelelésük 
során úgy megerősödnek, hogy a 
tavaszi alapkezelések hatékonysága 
már nem kielégítő ellenük, ezért a 
költségek ellenére mégis gyomos 
marad a kezelt terület . A Pledge 

gyomirtó szer őszi kijuttatásával a 
fent említett fajok fiatal példányai 
ellen sikeresen védekezhetünk, ta-
vaszi alkalmazásakor pedig a gyo-
mirtó szerekre érzékenyebb fajok 
is sikerrel leküzdhetőek és mind-
két esetben számíthatunk a termék 
hosszú tartamhatásával is . Amennyi-
ben tavasszal évelő gyomfajok és/
vagy egyszikűek is előfordulnak a 
területen, a Pledge mellé a Trustee 
Hi-Active nevű glifozát hatóanyagú 
termékünket javasoljuk . Kiváló for-
mulációjú, gyors felszívódású totális 
gyomirtó szer, mely magas koncent-
rációban tartalmazza a hatóanyagot, 
ezért a hektárdózis alacsonyabb, 
mint más glifozátok esetében . A 
Pledge + Trustee kombináció szé-
les hatásspektrumot és hosszú tar-
tamhatást biztosít, kedvező ár-érték 
arány mellett .

Kabuki nevű készítményünk 
egyre inkább nélkülözhetetlen a ter-
mesztéstechnológiában (1. kép) . A 
kézi munkaerő megdrágulásával (és 
kiesésével…) a törzstisztítás kulcské-
szítményévé vált az elmúlt 3 évben! 
A készítmény a sarjhajtások 15-20 

cm-es állapotában alkalmazva, 0,2% 
dózisban igen gyorsan, néhány nap 
alatt leperzseli a hajtásokat, ezzel 
együtt pedig a kétszikű gyomnövé-
nyeket is . Látványos hatást mutat pl . 
a selyemkóró, vagy az apró szulák 
ellen (itt el kell mondanunk, hogy 
mivel kontakt készítményről van 
szó, a gyökérről és tarackról való új-
rahajtást nem gátolja) .

Kórokozók, kártevők

A 2018-as év ugyan nem hozott 
országos lisztharmat járványt, de 
lokálisan komoly fejtörést okozott 
néhány területen . Ott, ahol április 
végén hullott némi csapadék, a vé-
dekezéseket nagyon korán meg kel-
lett kezdeni, és május első dekádjá-
ban már felszívódó készítményeket 
kellett alkalmazni . A ciflufenamid 
hatóanyagú Cyflamid idén is biz-
tos védelmet nyújtott a lisztharmat 
ellen . A készítmény rendelkezik 
minden olyan tulajdonsággal, amely 
kimagasló hatékonyságot biztosít: 
kifejezetten lisztharmat-specialis-
ta hatóanyaga gázosodik, illetve 

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA

Tapasztalatok a Sumi Agro  
szőlő növényvédelmi technológiájával 2018-ban

1. kép A Kabuki hatékonysága selyemkóró, apró szulák és sarjhatjások ellen (Szigetcsép, Pest megye, 2018. 05. 31.)
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transzlaminárisan is mozog a nö-
vény szöveteiben . Mára a Cyflamid 
nemcsak szőlőben, de almában is 
meghatározó eleme a növényvédel-
mi technológiáknak . A Cyflamidot 
a tebukonazol hatóanyagú Toledo 
nevű felszívódó szerünkkel válto-
gatva biztosan működő technoló-
giát lehet összerakni lisztharmat 
ellen . A Toledo-t azért is érdemes 
a virágzás-bogyókötődés idején a 
technológiába illeszteni, mert feke-
terothadás és botritisz ellen is szá-
molhatunk a hatékonyságával . A To-
ledo kapcsán vegyük figyelembe, 
hogy magas (430 g/l) a hatóanyag-
tartalma, ezért a dózisa szőlőben 
mindössze 0,25 l/ha, vagyis a hek-
tárköltsége kifejezetten pénztárca-
barát .

A szőlő peronoszpóra 2018-ban 
inkább a nyugati országrészben 
okozott fejtörést, de keleten is „ki le-
hetett termelni”, ha nem figyeltünk 
oda . Az ellene való védekezésben 
egyre nagyobb teret nyernek azok 
a készítmények, amelyek közvetett 
módon, vagyis a növény immun-
rendszerének serkentésével, a kon-
díció javításával fejtik ki hatásukat . 
E szegmensben úttörő szerepet 
tölt be a Sumi Agro Sergomilja, 
mely egy réztartalmú lombtrágya . 
A készítmény réztartalma „mind-
össze” 5,5%, ez azonban teljes mér-
tékben felszívódik és hasznosul a 

növényben . A Sergomil L-60 0,3% 
dózisban a bogyókötődés után 
blokkszerűen alkalmazva remek 
kondícióban tartja ültetvényeinket . 
A készítmény biológiai termesztés-
ben is alkalmazható .

A peronoszpóra elleni klasszikus 
„felszívódó blokk” készítménye a 
Lieto, melyben a cimoxanil és az 
zoxamid hatóanyagok egészítik 
ki egymás tudását . A Lieto dózi-
sa szőlőben 0,45 kg/ha, ami azért 
lényeges, mert Magyarországon 
hektáronként a legtöbb cimoxanilt 
e készítménnyel tudjuk kijuttatni! 
A kuratív hatású cimoxanilt pedig 
egy, a felső bőrszövetben raktározó-
dó, ezáltal lemoshatatlan zoxamid 
hatóanyag egészíti ki, így a Lieto a 
legveszélyesebb időszakokban is 
10-12 nap tartamhatást ad (2. kép) . 

A peronoszpóra elleni kontakt 
védekezésre az Astra rézoxiklo-
rid áll rendelkezésre, mely korsze-
rű formulációjának köszönhetően 
nagyon jó oldódást és jó fedettsé-
get biztosít, a termelők legnagyobb 
megelégedésére . A kontakt szereket 
illetően azonban szomorú hírünk is 
van . Az Európai Unióban nem sike-
rült a TMTD hatóanyag újraengedé-
lyeztetése, ezért a méltán népszerű 
Tiuram granuflow készítményünk 
2019-ben már csak korlátozottan 
használható: az utolsó felhasználás 
időpontja 2019 . 04 . 30 . 

A szőlő kártevőit illetően a szezon 
végére maradt a feketeleves . Sok he-
lyen okoztak problémát a muslicák, 
illetve az általuk terjesztett ecetes 
rothadás . Helyenként bagolylep-
ke hernyók másztak a fürtökbe és 
lakmároztak jóízűen a bogyókból a 
szüret előtti napokban . Mindezek-
kel az a gond, hogy hiába van bio-
lógiailag hatékony készítmény, ke-
vesük okiratában szerepelnek ezek 
a kártevők . 

Rágó és szívó kártevők elleni vé-
dekezésre a 2018-as évtől alkalmaz-
hattuk a Wakizasi nevű lambda-ci-
halotrin hatóanyagú készítményt . 
Széles hatásspektruma révén meg-
oldást nyújt a szőlőmolyok és az 
amerikai szőlőkabóca ellen .

A szőlőben előforduló atkák ellen 
továbbra is stabilan velünk van az 
imágók és a lárvák ellen hatékony 
Ortus és a tojásölő Nissorun . A 
kora tavaszi levélatka probléma 
megoldására alkalmazzuk az Or-
tust 1 l/ha dózisban . Takácsatkák 
előfordulása esetén érdemes 0,5 kg/
ha Nissorunnal kombinálva kijut-
tatni, amely a még ki nem kelt tojá-
sok ellen is hatékony .

Amint e rövid összefoglalóból is 
kitűnik, a Sumi Agro termékei idén 
sem hagyták cserben a szőlősgazdá-
kat . Szőlőben is igazolódott tehát a 
Sumi Agro Hungary Kft . szlogenje: 
Velünk Sikert Arat! Illetve szüretel…

2. kép Lieto kezelés után nem „virágzott ki” az olajfolt (Bénye, Pest megye, 2018. 06. 25.)
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A világ bogyósgyümölcs ter-
mesztésében a szamócának van a 
legnagyobb szerepe, amit a széles 
földrajzi elterjedése is elősegített . 
Az elmúlt 20 évben dinamikusan 
nőtt a termőfelület és a fogyasztás 
is . A piaci igények folyamatos válto-
zásával próbálják tartani a lépést a 
termesztők és a munkájukat segítő 
szakemberek .

Az utóbbi években egyre na-
gyobb hangsúlyt fektetnek a vá-
sárlók az egészséges táplálkozásra, 
igényük megnőtt a környezetkímé-
lő technológiával előállított termé-
kekre . Az Európai Unióban tanácsi 
rendeletben korlátozzák az élelmi-
szerekben található növényvédő-
szer-maradékok határértékét, de 
az áruházláncok általában ennél 
a rendeletnél is szigorúbb feltéte-
leket szabnak az átvett gyümölcs 
minőségét illetően . Ez nagyban 
korlátozza a fungicidfelhasználás 
lehetőségeit, főként a szürethez kö-
zeli időszakban . 

Gyakorlati tapasztalatom alapján 
a szamócatermesztők egyik leg-
nagyobb növényvédelmi kihívá-
sa a lisztharmat elleni védekezés 
megoldása a szüreti időszakban . A 
szamóca lisztharmat fertőzésére a 
17-20 °C közötti hőmérséklet ma-
gas relatív páratartalommal páro-
sulva ideális . Szüreti időszak alatt 
általában kedvezőek a feltételek a 
gomba szaporodásához, ezért elle-
nük irányuló védekezés szükséges . 
A szamóca gyors érésütemű gyü-
mölcs, ezért a megfelelő pultontart-
hatóság érdekében egy-egy táblát 2 
naponta kell szüretelni, de az enge-
délyezett lisztharmat elleni fungici-
dek élelmezés-egészségügyi vára-
kozási ideje általában 3 nap .

A szamóca lisztharmat 
(Sphaeroteca macularis sp. 

fragariae) jelentősége

Az elmúlt években a termésbiz-
tonság növelése érdekében, a fóli-

asátras termesztés egyre nagyobb 
arányú a szabadföldi, takarás nél-
küli termesztéshez képest .

A fóliatakarás az időjárási szél-
sőségek (hőmérséklet, csapadék) 
ellen nyújt védelmet, ami által egy-
részt mérsékeli számos betegség 
kialakulásának a lehetőségét, il-
letve a betegségek mértékét, más-
részt csökkenti a növényvédelmi 
kezelések számát, mindamellett a 
gyümölcsminőség és -mennyiség 
is jobb, ill . több . Mindezen előnyös 
hatásai mellett viszont a szamóca 
lisztharmat fertőzéseknek kedvező 
feltételeket biztosít .

A szamóca lisztharmat betegség 
okozója az obligát parazita Spha-
erotheca macularis sp. fragariae 
gomba, mely a világon minden ter-
mesztett szamócán előfordul . 

Tünetek

A kezdeti stádiumban a levél fo-
nákán először alig észrevehető 

Szamóca lisztharmat és a védekezési lehetőségek
Babits Dorina
Fruttamas Kft., Debrecen

1. kép Tünet a levél színén 
Szolnok, 2017. május 17. 

2. kép Lisztharmat kazmotéciumok a levél fonákán 
Bordány, 2017. október 26. 
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foltokban lisztszerű szürkésfehér 
epifita micélium és konídium-
lánc-bevonat jelenik meg, melyek 
néhány nap alatt összefüggő bevo-
natot képeznek főként a friss leve-
leken . Először 0,5-1 mm-es foltok 
jelennek meg, melyek nehezen, 
csak megfelelő fényviszonyok közt 
láthatók, ezért érdemes a kora reg-
geli órákban szemrevételezni a te-
rületet, amikor a harmat láthatóvá 
teszi a foltokat . Ha a fertőzés a fiatal 
levelet érte, az növekedésében visz-
szamarad, és nem nyílik szét, ahogy 
az egészséges levelek . Pirosas elszí-
neződés jelentkezhet a fertőzött le-
vélen néhány nappal a fungicides 
vagy kénes permetezést követően a 
hatékony kémiai védekezés hatásá-
ra . Nyár végén a fertőzött részeken 
fekete pontszerű kazmotéciumok 
keletkeznek . A levelek színén és fo-
nákán előforduló tüneteket az 1. és 
2. kép mutatja . A levelek színük felé 
kanalasodnak (3. kép), a fonákon li-
lás vagy barnás elszíneződés jelent-
kezik, a levelek törékenyek lesznek . 
A fertőzött idősebb levelek bevörö-
södnek . 

A micéliumbevonat az indákon 
és levélnyéleken is előfordul, ritka 
esetben a csészelevelek és szirom-
levelek száradását okozza . Gyü-
mölcsfertőzés esetén a termésen 
is megjelenik a fehér micéliumbe-
vonat, az éretlen gyümölcsök meg-

repedeznek, összetöppednek (4. 
kép) . Az éredő gyümölcs fakó színű 
lesz, az aszmagok rendellenesen 
kifelé állnak, fénytelenek és rosz-
szízűek és puhábbak . 

Az erősen fertőzött levelekben 
csökken a fotoszintézis, ez legyen-
gíti a növényt . Nagyobb terméski-
esést elsődlegesen a gyümölcs, il-
letve virágfertőzés okoz . A virágon 
fehér micéliumbevonat keletkezik, 
a virág deformálódik vagy elhal, az 
érett gyümölcs pultontarthatósága 
és élvezeti értéke csökken . Továb-
bá jelentősen emelik a termelési 
költséget a folyamatos növényvé-
delmi kezelések .   

A kórokozó életmódja

Biotróf kórokozó, tehát csak élő 
gazdanövényben képes élni . A 
gomba csak termesztett és vadon 
élő szamócát képes fertőzni . Fer-
tőzött növényi részeken telel át 
micéliummal és kazmotéciumok-
kal . A konídiumok csak rövid ideig 
életképesek, az áttelelésben nincs 
szerepük . Tavasszal a kazmotéciu-
mokból aszkospórák szóródnak, 
melyeknek csak az elsődleges fer-
tőzésben van szerepük, a tömeges 
terjedést vegetációs időben a koní-
diumláncokról lefűződő konídiu-
mok okozzák .

A fertőzéshez 15 °C és 25 °C kö-

zötti hőmérséklet és magas, 70-
85%-os páratartalom szükséges 
több órán keresztül . A konídiumok 
terjedését a szél segíti, de vízcsep-
pekkel is lehetséges, illetve a köze-
li, már fertőzött ültetvények is erős 
fertőzési nyomást jelentenek . Az 
erős UV sugárzás is lassítja a gomba 
szaporodását, így a legmodernebb 
fóliatakarások kedvező feltételeket 
teremtenek a gombának . Kedvező 
körülmények közt a micélium 4 
nap alatt alakul ki a fertőzést köve-
tően, majd egy napra rá elkezdődik 
a konídiumláncok képződése .

Védekezési módszerek

Köztudott, hogy a kórokozók 
elleni védekezés alapja a kiegyen-
súlyozott, harmonikus táp anyag-
utánpótlás és a növény megfelelő 
kondícióban tartása . A szamóca 
lisztharmat a fiatal leveleket fertőzi 
elsősorban, ezért a virágzást meg-
előző időszak, az intenzív hajtás-
növekedés ideje a legfontosabb 
időszak a védekezés szempont-
jából. A nitrogéntúlsúlyos tápol-
datozás, mely kedvező a vegetatív 
növekedésnek, és késlelteti a gyü-
mölcsérést, fogékonyabbá teheti az 
állományt a lisztharmat fertőzésre . 

A gomba számára kedvező kör-
nyezeti feltételeket szabadföldi 
termesztésnél nem tudjuk befo-

3. kép Kanalasodó levelek 
Szolnok, 2017. augusztus 28. 

4. kép Lisztharmat tünet az érett gyümölcsön 
Balkány, 2018. május 27. 



58

lyásolni, az egyetlen tényező a víz . 
Esőztető öntözéssel lemosható a 
konídium a levél felületéről . Más 
kórokozók szempontjából, pl . Bot-
rytis cinerea, viszont kedvezőtle-
nül hat ez az öntözési mód, ezért 
a virágok megjelenése után nem 
ajánlott .

Mivel a tavaszi fertőzések for-
rása a fertőzött leveleken áttelelő 
kazmotécium, ezért a monitoring 
szerves része kell, hogy legyen a 
védekezési stratégiánknak . Kora 
tavasszal az áttelelő képleteket kell 
felmérnünk, a további időszakban 
pedig a micéliumok megjelenését 
szükséges folyamatosan ellenőriz-
ni a leveleken . 

Az indanövények fő célpontjai 
lehetnek a lisztharmatfertőzés-
nek, egyrészt a fiatal szövetek mi-
att, másrészt, mert a fungicid ha-
tóanyag nehezen éri el őket, vagy 
ha sorközbe lógnak, és csak a sor 
részesül fungicides kezelésben, 
akkor egyáltalán nincsenek fedve . 
Mindezek miatt érdemes az indan-
övényeket eltávolítani . 

Akadályozhatja továbbá a keze-
lések sikerességét a bakhátak közti 
magas gyomnövényzet, emiatt fon-
tos a tábla gyommentesen tartása .

Lényeges a fungicid kijuttatá-
sához használt eszköz, háti kézi 
hajtású, vagy motoros permetező, 
esetleg szórókeret rendszeres kar-
bantartása, a szóráskép minden 
kezelés előtti ellenőrzése . Meg kell 
győződni róla, hogy a permetlé a 
növény minden részét fedje, a leve-
lek színét és fonákát egyaránt . 

Rezisztencianemesítés

Nem léteznek Sphaeroteca macu-
laris sp. fragariae rezisztens fajták, 
de jelentős különbség van a fajták 
lisztharmat érzékenysége között . 
Fajtaválasztásnál nem elsődleges 
szempont ugyan, de fontos, hogy 
tisztában legyünk az általunk ter-
mesztett fajta fogékonyságával, és 
eszerint kell számítani a fertőzésre .

Az Ampelomyces quisqualis az 
Ascomycota törzsbe, Pleosporales 
rendbe tartozó gomba, mely ter-
mészetes mikoparazitája az Erysip-
hales rendbe tartozó lisztharma-
toknak . A hiperparazita gomba 
hifái penetrálnak a lisztharmat hi-

fáiba, melyben terjeszkedve elérik 
a konídiumtartókat, konídiumo-
kat, kaz motéciumokat és bennük 
piknídiumok képződnek, majd 
ezekben újabb konídiumok kelet-
keznek, melyek cseppfolyós víz 
jelenlétében kijutnak . Esőcseppek-
kel vagy parazitált hifadarabokkal 
a széllel terjednek . Optimális kö-
rülmények közt, amit 20-30 °C-os 
hőmérséklet és magas páratarta-
lom jelent, a konídiumok kicsíráz-
nak, és újra behatolnak a liszthar-
mat gomba hifáiba . 

Az Ampelomyces quisqualis-ból 
készült biológiai készítmény AQ10 
néven kapható kereskedelmi forga-
lomban több európai országban, 
de a hőmérséklet és páratartalom 
igénye miatt, nem mindig sikeres a 
felhasználása szamóca kultúrában .

A kálium-hidrogén-karboná-
tot sikerrel alkalmazzák ökológiai 
szőlőültetvényekben lisztharmat 
és botrítisz ellen . A lúgos kémha-
tású készítmény a növény felüle-
tén a kórokozóknak kedvezőtlen 
feltételeket teremt, és kondicioná-
lásképpen káliumot is szolgáltat a 
növénynek . A káliumtartalma po-
zitívan hat a természetes ellenálló 
képességre, főként a szárazságtű-
résre . Lisztharmat elleni hatékony-
sága a magas pH-jának köszönhe-
tő, amely kedvezőtlen feltételeket 
teremt a lisztharmat fertőzés szá-
mára . Csak preven tíven alkalmazva 
hatékony .

A Magyarországon szamócában 
lisztharmat elleni védekezésre en-
gedélyezett fungicidek listája na-
gyon rövid . A hatóanyagokat és 
készítményeket az 1. táblázatban 
gyűjtöttük össze .

Kén

Az 1800-as évektől ismert liszt-
harmat elleni készítmény . Kontakt 
hatású, előnyei, hogy rezisztencia 
nem alakul ki ellene, olcsó, élelme-
zés-egészségügyi várakozási ideje 
0 nap, ökológiai gazdálkodásban 
is engedélyezett és a környezetre 
nem káros. Rengeteg termék kü-
lönböző formulációiban kapható 
a piacon . Vízoldható vagy por alak-
ban is használják .

Hatékonysága függ a hőmérsék-
lettől, a szemcsemérettől és a leve-
gő páratartalmától . A legapróbb 
szemcseméretű termékeknek is 
minimum 10-12 °C-on hatnak egé-
szen a 40 °C hőmérséklet tartomá-
nyig . Minél magasabb a hőmérsék-
let, annál gyorsabban megy végbe 
a kénmolekulák szublimálódása, 
vagyis annál hatékonyabb a készít-
mény, viszont fitotoxikus hatása 
is a hőmérséklettel növekszik . A 
kórokozó elleni hatásmechaniz-
musa is ezen alapul . A kén-dioxid, 
kén-trioxid és származékaik a mito-
kondriális elektrontranszportlánc 
folyamatát zavarják meg .

A kénnek továbbá fontos sze-
repe van az anti-rezisztencia stra-
tégiában . Megfelelő kiegészítője 
a strobilurinos, illetve triazolos 
kezeléseknek a rezisztencia kiala-
kulásának elkerülése érdekében . 
Emellett atkagyérítő hatása is van, 
de ez nem szelektív, így a hasznos 
szervezeteket is irritálja . Fóliasátras 
termesztésnél nem ajánlott, mert a 
fólia élettartamát csökkenti .

Strobilurinok – QoI 

Hatóanyag Kereskedelmi név ÉVI Max. kezelések 
száma

difenikonazol Amistar Top 3 3

fluopiram + trifloxistrobin Luna Sensation SC 1 2

penkonazol Topas 10EC 3 4

piraklostrobin + boszkalid Signum WG 3 1

miklobutanil Talentum 20EW
Systhane 20EW 14 2

kén
Eurokén 2000 80 WG
Microthiol Special
Thiovit Jet Necator 80

0 3

1. táblázat Magyarországon szamócában engedélyezett lisztharmat elleni növényvédő szerek



59

A korszerű fungicidek közé tar-
toznak, 1996-ban kerültek piaci 
forgalmazásra . A strobilurin-mole-
kulát a természetben a Strobilurus 
tanacellus talajlakó gombából izo-
lálták, majd ezt továbbfejlesztve 
hozták létre a Qol-fungicideket . Ez 
a hatóanyag csoport a mitokond-
riális respirációt gátolja a III-as 
komplexnél . Mivel egy hatáshe-
lyűek, ezért magas a rezisztencia 
kockázat velük szemben . Úgyne-
vezett zöldítő hatással is rendelke-
zik, melynek köszönhetően ugyan 
erősebb növekedésű és stressztű-
rőbb lesz a növény, de a biotróf 
kórokozóknak is kedvez . Az an-
ti-rezisztencia stratégia részeként 
szerkombinációban alkalmazzuk 
és csak korlátozott számú kezelés 
lehetséges .

Szterol-bioszintézis gátlók

Szisztemikus szerek, melyeknek 
preventív és kuratív hatása is is-
mert . Az ergoszterol szintézis gátlá-
sának hatáshelye szerint több cso-
portra oszthatók . Az ergoszterol a 
gombák sejtfalának nélkülözhetet-
len összetevője . A szterol-C14-de-
metiláz inhibitor osztályába tarto-

zik a difenokonazol, penkonazol 
és miklobutanil hatóanyag .

SDHI csoport
 
A szukcinát-dehidrogenáz enzim 

gátlók újdonságnak számítanak a 
lisztharmat elleni védekezésben . A 
mitokondriális elektrontranszport 
gátlásával fejtik ki hatásukat . Sza-
mócában engedélyezett a boszka-
lid hatóanyagot is tartalmazó Sig-
num WG .

Hatásmechanizmusa szerint a 
fluopiram is ebbe a hatóanyag cso-
portba tartozik, de a molekula szer-
kezete miatt kisebb eséllyel alakul 
ki rezisztencia a csoport többi tag-
jához képest .

Kálium-bikarbonát és szója 
leticin

Egy összehasonlításos kísérle-
tet végeztünk, ahol többek közt a 
kálium-bikarbonát és a 70%-ban 
szója leticin tartalmú készítmény 
lisztharmat elleni hatékonyságát 
vizsgáltuk a szüreti időszakban, a 
gyümölcsfertőzöttség alapján . A 
kálium-bikarbonáttal kezelt sorról 
jó eredményeket vártunk, hiszen 
több éves tapasztalat és szakiroda-
lom is alátámasztja szőlőliszthar-

mat elleni hatékonyságát, de a sza-
mócatermesztők körében mégsem 
igazán terjedt el . A kísérleti ered-
mények igazolták a feltevést, a káli-
um-bikarbonáttal kezelt sorokon, a 
kezeletlen kontrollnál sokkal jobb 
eredményeket kaptunk . Ugyano-
lyan jó eredmények voltak mér-
hetők, mint a fungicidekkel kezelt 
területen . 

A szója leticines kezelések is 
meglepően jó eredményeket hoz-
tak . Nem tudtuk mit várhatunk a 
Magyarországon még engedé-
lyezésre váró növénykondicio-
nálótól . A kálium-bikarbonát és 
a szójaleticin-tartalmú készítmé-
nyekkel kezelt területen a gyü-
mölcsök fertőzöttségét tekintve 
nem volt különbség kimutatható, 
azaz mindkét szer egyformán ha-
tékony volt . 

Fontos figyelembe venni, hogy a 
két készítményeknek nincs kuratív 
hatása, csak preventív kezelésekkel 
lehet megfelelő védelmet elérni, 
ezért alkalmazásuk nagy körülte-
kintést és precizitást igényel, de a 
jövőben megoldást jelenthetnek a 
növényvédőszer-maradék mentes 
technológiákban . 

Fotó: A szerző felvételei
n

TALLÓZÁS...

...TALLÓZÁS

Az Egyesült Királyságban – egyes 
esetekben – a megtermett szamóca 
akár ötödét nem szüretelik le mun-
kaerőhiány következtében . A hely-
zet a Brexit miatt várhatóan tovább 
fog romlani, ezért a gazdaságok al-
ternatív megoldásokat keresnek a 
probléma megoldására . Ezek közé 
tartoznak a betakarítórobotok is .

Egy gyakorlott szedő számára 
annak eldöntése, hogy a gyümölcs 
leszüretelhető-e egyszerű feladat . 
Mindössze fél másodpercet vesz 
igénybe a vizsgálat, amely kiterjed 
az érettségre, a méretre és a gyü-

mölcs egészségi állapotára . Azon-
ban ennek az összetett tevékenység-
nek megoldására robotot készíteni 
nehéz feladat . Integrálni kell a látást, 
az érintést, az erőkifejtést, a mozgást 
és mindezen felül a tanulás és alkal-
mazkodás képességét is, ami elen-
gedhetetlen ahhoz, hogy a szerkezet 
egy változó és strukturálatlan kör-
nyezetben jól tudjon működni – ol-
vasható a https://www.essex.ac.uk/
news/2018/08/20/could-strawber-
ry-picking-robots-be-future-of-fru-
it-farms címen a világhálón .

A Farms at Wilkin & Sons és az Es-

sexi Egyetem együttműködésében 
zajló szamóca-szedőrobot fejlesztési 
projekt során az egyik alapvető fela-
dat annak megoldása, hogy a robot 
meg tudja különböztetni az érett és 
éretlen szemeket. A robotot bima-
nuális koordinációval készítik, mert 
ez a módszer másolja leginkább az 
ember két kézzel történő munka-
végzését, ami lehetővé teszi a lom-
bozattal fedett bogyók felkutatását 
is. 

Összeállította és fordította: 
Polgárné Balogh Eszter

Szamóca-szedőrobot az Egyesült Királyságban
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Idén többször is volt lehetőségünk 
francia dióültetvényeket megláto-
gatni azzal a szándékkal, hogy elles-
sük technológiájuk mesterfogásait . 
Franciaország két nagy diótermesz-
tő régiójában (Perigord, Grenoble) 
sok termesztővel tudtunk beszélni, 
akik segítőkészen válaszoltak kér-
déseinkre . A beszélgetések során 
lassan kialakult a kép: diótermesz-
tésük profizmusa nem az előállí-
tásban vagy a feldolgozásban rejlik, 
hírét nem a legújabb fajták használa-
ta, vagy a hektáronkénti magas ter-
mésátlagok adják . Különlegességét 
a szervezés, az összefogás és a dió-

termesztők együttműködése adja . A 
francia diónak olyan plusz értéke 
van, amit az amerikai vagy az auszt-
rál dió nem tud produkálni . Ennek 
oka elsősorban az, hogy a két nagy 
diótermő régió ültetvényeiből föld-
rajzi eredetmegjelölésű, oltalom 
alatt álló diók kerülnek ki . A francia 
diótermő régiókban döntő több-
ségben még ma is a csúcsrügyön 
termő Franquettet telepítik, és csak 
kis részben a nagyobb termőképes-
ségű Fernort vagy Chandlert . Itthon 
már egyre inkább az oldalrügyön 
termő fajták választása a jellemző . 
A magyar termesztők egyre kevésbé 
telepítik a kisebb terméspotenciá-
lú, de a technológia szinte minden 
részletében ismert tájszelektált faj-
tákat . 

Oldalrügyön termő fajták 
fitotechnikai műveletei

Ahhoz, hogy kihozzuk, illetve 
fenntartsuk az oldalrügyön termő 
fajták maximális termésmennyisé-
gét, viszonylag speciális metszés 
szükséges . Az intenzív fajták fáinak 
vegetatív növekedési ereje gyen-
gébb, ezért a szükséges tenyészte-
rületüket hamarabb benövik, így az 
ültetvény korábban termőre fordul . 
A fák generatív jellege miatt, az év-
ről évre kevésbé megújuló termő-
részek elöregednek, rajtuk a dió 
kisebb lesz, illetve az önárnyékolás 
és a gombás betegségek miatt elszá-
radnak . Francia és olasz termesztési 
gyakorlat, hogy három évente a fa 
egyik oldalát síkfalmetszővel erősen 
visszametszik, így abban az évben 
ez a rész alig terem (1. kép) . Ezzel a 
megoldással, ha minden harmadik 
sort metsszük, és a fának csak az 
egyik oldalát, ugyanarra az oldalra 
7 évenként kerül sor, a felület 80-
90%-a terem . A korona kialakítása 
többféle módon történhet. Az egyik 
esetben, a törzsmagasság elérésekor 

a fát koronába metszik, és minden 
évben csak a megfelelő vesszőket, 
ágakat hagyják meg, illetve vissza-
vágással elágazásra kényszerítik az 
ágakat . A másik módszer szerint az 
első 4-5 évben fánként csak a leg-
szükségesebb 1-2 vágást végzik . A 
tanulmányok szerint ezek a metszet-
len fák a megfigyelés 4 . nyarán már 
5,5 tonnát míg az erősen metszett 
fák „csak” 4 tonnát teremnek hek-
táronként (Chandler, 200 fa/ha) . (A 
Kaliforniai Egyetem sok ilyen kísér-
letet végzett, ezek az interneten elér-
hetőek .) A dióültetvényt a jó gazdák 
nálunk is rendszeresen metszik, de 
csak kézzel, nem géppel (2. kép) .

A diótermesztés  
sarokpontjai

A tavasz beköszöntével két dolog 
miatt is aggódunk . Az egyik a szá-
munkra még kevésbé kontrollálha-

Gondolatok egy tanulmányút után
Gara Júlia
Boglár-Kert Kft., Karád

1. kép Metszés síkfalmetszővel Olaszországban 2. kép Metszés itthon, kézzel
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tó túlporzás jelensége . A sok pollent 
fogó bibék közvetlenül a virágzás 
után lehullanak . A barka és nővirá-
gok nyílásának egymáshoz viszo-
nyított idejére legnagyobb mérték-
ben a tavaszi időjárás van hatással . 
A hímvirágzatok meleg időjárási 
feltételek mellett gyorsabban fejlőd-
nek, a nővirágok fejlődése viszont 
ezzel együtt nem gyorsul, ezért for-
dulhat elő egyes években nagy kü-
lönbség a kötődés vonatkozásában . 
Ha túl sok pollen kerül a bibére, 
etilén-szintézis következtében a kis 
virágok elszáradnak majd lehulla-
nak (ugyanaz a mechanizmus mű-
ködik, mint az érett gyümölcsnél) . A 
felszabaduló etilén hatásának csök-
kentésére több módszer is létezik . 
Amerikában működő módszer az 
etilén szintézisének közvetlen gát-
lása. A ReTain kereskedelmi nevű 
szer hatóanyaga: amino-etoxi-vinil-
glicin. A szert a Valent Biosciences 
gyártja és sajnos Európában nem 
forgalmazzák . Az etilénhatás csök-
kentésének másik módszere, hogy 
a kijuttatandó szer hatóanyaga a 
sejtek felületén lévő etilén receptoro-
kat hatékonyabban foglalja el, így a 
sejtben nem történik meg az etilén 
által kiváltott sejtválasz . Következő 
módszer szerint a Magyarországon 
is kapható, Stoller által forgalmazott, 
Bioforge hatóanyaga megköti a szö-
vetekben felszabaduló etilént. A túl-
porzás nem minden ültetvényre és 
nem minden évben jellemző . Legin-

kább az öregebb, kevert fajtájú ültet-
vények problémája ez .

A tavasz másik fő problémája a 
baktérium fertőzése. Franciaország-
ban is nagy zavart okoz, és a francia 
diótermesztők is különbözőkép-
pen élik meg a fertőzés fontosságát, 
akár egy régión belül is . Voltak ter-
mesztők, akik komoly problémá-
nak írták le és sokszor védekeznek 
ellene, de sokszor sikertelenül . Egy 
szomszéd termelő viszont vállrán-
dítással válaszolt a kérdésünkre, és 
azt mondta, hogy tud a baktérium-
ról, de arról, hogy ez nagy prob-
léma volna, arról nem . A zavarra 
némi magyarázattal szolgál, hogy 
tanulmányok szerint több törzse 
van a baktériumnak, amik különbö-
ző fertőzési képességűek lehetnek . 
Védekezni itthon főleg a hibrid faj-
táknál mindenképpen kell, már a 
virágzás előtt . Nem érdemes viszont 
zárt rügy állapotában elkezdeni a 
rezes permetezéseket, mert ilyen-
kor nem „érjük el” a rügypikkelyek 
alatt telelő kórokozót . A felesleges 
rezes permetezések rezisztens bak-
térium törzsek gyorsabb kialaku-
lásához vezetnek, illetve a talajban 
akkumulálódva, tönkreteszik a talaj 
mikroorganizmusait . Tanulmányok 
kimutatták, hogy a jelenlevő/átte-
lelő Xaj populáció nagysága és az 
ültetvényben előforduló gyakorisá-
ga sokkal inkább meghatározza az 
adott évi fertőzés mértékét, mint a 
környezeti körülmények . 

A nyárral együtt a szokásos kárte-
vők (gnomónia, almamoly) mellett 
a legyek ellen is védekeznünk kell. 
A ragacslapokat figyelve az imágó 
megjelenésekor fehérje attraktán-
sos módszerrel a kifejlett legyek el-
len eredményesen lehet védekezni . 

Nyár végén, ősz elején már nem le-
het számszerűsíteni a megoldandó 
problémákat . Küzdünk a barnuló 
diók ellen (3. kép), a szárazság miatt 
nem rázható diókkal, a feldolgozás 
során fellépő bélpenészesedéssel (4. 
kép) . A minél korábbi szüret segít-
het minket abban, hogy elkerüljük 
a szeptember végén, októberben 
kezdődő esős időszakot, ami nehe-
zíti bármelyik típusú szüretet, illet-
ve az ekkor egyre gyakoribbá váló 
gombás bélfertőzéseket . Azoknál 
a dióknál, amelyek nem tudnak ki-
esni a burokból, bármilyen okból, 

a barnuló-szétmálló burok gombái 
a csonthéjon átjutva megfertőzik a 
belet . 

A magyar dió értéke

Fajtaválasztásnál fontos előny az 
érés koraisága . Egyrészt elkerüljük 
a gombás betegségeket, a nehéz 
szüreti körülményeket, másrészt a 
magyar dió a legkorábbi Európa 
piacain . A koraisága mellett még 
nagyobb értéke a minősége . A ma-
gyar dió ízre, küllemre nemcsak a 
magyaroknak a legfinomabb és a 
legszebb, de külföldön is szívesen 
vásárolják (5. kép) . Fontos, hogy a 
sok évtized munkája által létreho-
zott minőséget fenntartsuk, eredet-
védelem alá vonva Szentiványi Péter 
munkáját értékeljük és megőrizzük . 

Fotó: A szerző felvételei
n

3. kép Szüret előtti dióbarnulás 4. kép A későn leszárított diók hajlamosabbak a 
bélpenészesedésre

5. kép A magyar dió kiváló minőségű,  
és nem csak a magyaroknak a legszebb
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Az árutermelő gyümölcstermesztés, amely a huszadik század közepétől napjainkig látványos fejlődésen ment 
át, Európa-szerte nehézségekkel küzd . Az ültetvények telepítése, fenntartása eleve nem rentábilis támogatási rend-
szer nélkül, miközben a klímaváltozás és a piaci lehetőségek változása is fokozza a bizonytalanságot . Az európai 
szabályozások sem mindig segítik az ágazatot, hiszen sokszor az egyik kéz ad (pl . telepítési támogatás), míg a má-
sik elvesz (pl . embargó, vagy átgondolatlan növényvédelmi hatóanyag visszavonások) . A termelő pedig nem tehet 
mást, mint alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez . Jéghálót húz fel, öntöző rendszert telepít, védekezik 
az új betelepülő soha nem látott kártevők ellen és pályázik ezerrel . Előre menekül . Megtanulja, mire figyeljen, és 
mit hagyjon figyelmen kívül . Nem könnyű! Persze ez a sorsa az ágazat más szereplőinek is, legyen az kereskedő, 
vagy inputanyag gyártó . 

A Bayer – mint a mezőgazdasági innováció egyik zászlóvivő vállalkozása – szintén előre menekül . Fejleszt és 
alkalmazkodik . Elfogadja a változó körülményeket, lehetőségeihez mérten segíti és támogatja a gyümölcstermesz-
tést . Sokszor csak egy hírrel, szaktanáccsal, vagy épp egy új fejlesztésű megoldással . A mostani aktuális hír, amire 
a Bayer háza tájáról érdemes a termelőnek odafigyelni, hogy minden tévhit ellenére 2019-ben a Calypso rovarölő 

szerünk változatlan mennyiségben és minőségben áll majd rendelkezésre . Enge-
délyokirata is ugyanaz lesz, benne számos gyümölcs, zöldség és szántóföldi 

kultúrával . Technológiai ajánlásunkban is csak egy változás van, hogy 
virágzó kultúrában, vagy virágzó gyomokkal fertőzött ültetvényben 

triazol típusú gombaölő szerrel (pl . Folicur Solo) tankkombináció-
ban kijuttatni nem javasoljuk . 

Fontos Bayeres hír az is, hogy 2013 után, 2019-ben ismét egy 
teljesen új rovarölő szerrel segíti a gyümölcstermelőket . Új 
termékünkről sok mindent fogunk elmondani a februári 

gyümölcsös és szőlős szimpóziumainkon, de addig is né-
hány fontos információ róla .

Kutatóink évekkel ezelőtt egy teljesen természetazonos 
vegyületet találtak, a Stemfoline-t, aminek rovarölő szer 
tulajdonsága volt . Az ázsiai Stemona japonica növényben 
megtalálható molekula egy új, a Bayer által felfedezett ható-
anyagcsoport felfedezésének, a Butenolid csoportnak a ki-
indulási pontja lett . Ebből a „pontból” mára egy innovatív 
rovarölő szer keletkezett, ami a természetből származik és 
a környezettel, valamint a fenntartható gazdálkodással ösz-
szhangban alkalmazható . Neve Sivanto prime és olyan 
időszakban érkezik a gyümölcs-, szőlő- és zöldségterm-
esztésbe, amikor a rovarok elleni védekezés vegyszeres 
lehetőségei vészesen szegényednek el . Ez a szívókárt-
evők elleni készítmény tökéletesen megfelel annak az 
új trendnek, aminek a 21 . századi Európában egy új ro-
varölő szernek meg kell felelnie . Toxikológiai adatai, 
mind a humán, mind a környezeti követelményeket 
a legmagasabb szinten teljesíti . IPM technológiákba 
illeszthető, kíméli a hasznos rovarfaunát, nincs hatás-
sal a méhekre, ezért virágzásban is felhasználható 
lesz .  Hatásában gyors és olyan rovarkártevő ellen 
is hatékony, amelyek ellen már hatáscsökkenés volt 
tapasztalható más hatóanyagokkal szemben . Ezek 
a jó tulajdonságok, nyilván felcsigázzák a kíváncsi-
ságot az új megoldással szemben és azt sejtetik, 
hogy azért kell, legyen itt valami „feketeleves”! 
Ilyenkor szokták például feltenni a kérdést: no és 
az ára? Nos, az ára is versenyképes lesz, nem okoz 
majd csalódást .

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA

Nehézségek és lehetőségek, hírek a Bayertől
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A kajszibarack ültetvényben 
károsító gyümölcsmolyok közül 
a barackmoly a legjelentősebb . 
Kártétele elsősorban az érett gyü-
mölcsön, ritkábban a hajtáson je-
lentkezik . Annak ellenére, hogy a 
hungarikumként említett kajsziba-
racknak meghatározó kártevője a 
barackmoly, mégis kevés adat áll 
rendelkezésünkre kajszibarack ül-
tetvényekből . A kajszifajták köré-
nek bővülésével, a korai és későbbi 
érésű fajták elterjedésével, a gyü-
mölcsmolyok kártétele várhatóan 
növekszik, és ez hatással lesz a nö-
vényvédelmi kezelések idejére és 
számára is . 

Sokan úgy vélik, hogy a kajszi-
barack akár permetezés nélkül is 
ter meszthető növény lenne, mivel 
kevés kártevője és betegsége van . 
Ennek ellenére úgy tűnik ezek a be-
tegségek, nagyobb problémát jelen-
tenek a kajszitermesztésben, mint 

korábban . Emellett nem szabad 
megfeledkeznünk a kevés kártevő-
ről sem . A korábbi szakirodalmakat 
olvasva kitűnik, hogy a gyümölcs-
molyok, és közülük is a barackmoly 
kártétele időről időre visszatérő, 
bár változó mértékű problémát je-
lent a gyümölcsöseinkben . 

A világ csonthéjas termesztő 
körzeteiben is jelentős károkat 
okoznak a barackmoly lárvák . 
Észak-Amerikában az 1940-es évek-
től kezdve folyamatos gondot je-
lent a barackmoly lárvák károsítása 
hajtáson és gyümölcsön egyaránt . 
Egyes években, pl . őszibarackon 
védekezés hiányában 70%-os vesz-
teséget is okozott a kártevő . Ezen 
okoknál fogva rajzásfenológiai vizs-
gálatokat folytattak a védekezési 
időpont meghatározása céljából 
Észak-Amerikában, majd Európá-
ban is . Az eredmények segítséget 
nyújtanak a termesztőknek a ba-

rackmoly elleni hatékony növény-
védelmi kezelések időzítésében . A 
vizsgálatok azonban döntő többsé-
gében őszibarack ültetvényekben 
történtek . A kajszibarack ültetvény-
ből származó barackmollyal kap-
csolatos külföldi irodalom alig talál-
ható, hazánkból pedig csak a múlt 
század közepéről származó adatok-
ra hagyatkozhatunk . 

Kártétele

A barackmoly (Anarsia lineatella 
Zell .) mint a csonthéjas ültetvénye-
ink kártevője már régóta ismert 
Magyarországon (1. kép) . Jelentős 
kártétellel az 1800-as évek végén 
jelentkezett, azonban egy rövid idő-
re háttérbe szorult, majd az 1900-as 
évek közepétől figyelték meg újra . 
Hazánkban a barackmolynak há-
rom nemzedéke fejlődik, illetve 
tartós meleg időjárás esetén egy 
negyedik hernyó nemzedék is kifej-
lődhet . A barackmoly tápnövényei-
nek széles listájáról a szakirodalom, 
az őszibarackot és a kajszibarackot 
említi, mint kedvelt tápnövényt (2. 
kép) . Tavasszal az áttelelő L3-L4 
fejlettségű lárvák okozzák a kár-
tételt, a rügyek, hajtások kiodvasí-
tásával. Az első nemzedék hernyói 
nagyobb részt a hajtásokban káro-
sítanak, azonban kajszin az érőfél-
ben lévő gyümölcsökben fejlőd-
nek, majd július közepén rajzanak 
az imágók . A hajtáskártétel inkább 
őszibarackon jelentős, kajsziba-
rackon ritkán találkozhatunk vele 
(3. kép) . A hajtáskártétel során a fia-
tal lárvák a hajtáscsúcson keresztül 
berágnak a hajtásba és annak belse-
jében lefelé haladó irányban járatot 
készítenek . Ezek a hajtások a kár-
tétel következtében elhervadnak, 
majd később a hajtáscsúcsi levelek 
barnán elszáradnak . A berágás he-

A barackmoly-rajzás megfigyelése  
kajszibarack ültetvényből 
Dr. Hári Katalin 
SZIE Kertészettudományi Kar, Rovartani Tanszék, Budapest

1. kép Barackmoly imágók szexferomon-csapda ragacslapján
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lyén időnként mézgafolyás, esetleg 
ürülékszemcsék figyelhetők meg az 
őszibarackon . Ez a tavaszi hajtáskár-
tétel nagyon hasonlít az őszibarack 
másik jelentős kártevőjéhez a keleti 
gyümölcsmolyhoz . A két faj kártéte-
le abban tér el, hogy míg a barack-
moly áttelelő lárvái áprilisban káro-
sítják a 2-3 cm-es hajtásokat, addig 
a keleti gyümölcsmoly első nem-
zedékének lárvái május folyamán 
rágnak be a 8-10 cm-es hajtásokba . 
A tavaszi hajtáskártétel alapján el 
lehet különíteni a két kártevőt, de 
később már nincs lényeges eltérés 
a hajtáskártétel között (4. kép) . A 
gyümölcsön okozott kártétel során 
a hernyók főleg a kocsány körül 
rágják be magukat a gyümölcsbe . 
Kedvelik a takarásban lévő védett 
helyeket, mint például a gyümöl-
csök érintkezési pontjait, vagy a 
levéllel érintkező gyümölcsöt . Kez-
detben a hernyó a gyümölcs bőr-
szövete alatt halad, majd később 
szabálytalan üregeket rágva mozog 
egészen a magig . A hernyójáratok 
sokszor hosszúkásak, kanyargósak 
lehetnek . Előfordul, hogy a gyü-
mölcsön szabálytalan, felületi rágás 
is látható . A károsított gyümölcsök 
részben lehullanak, vagy a másod-
lagosan fellépő kórokozók hatására 
elrothadnak . 

A védekezés lehetőségei

A gyümölcsmolyok elleni növény-
védelem gyakorlatában az elmúlt 
évtizedekben világszerte számos 
változás történt, ami a hazai nö-
vényvédelem gyakorlatát is érintet-
te . Előtérbe kerültek a kártevők ter-
mészetes ellenségeinek kímélését 
szolgáló növényvédelmi eljárások 
és a szelektív hatású inszekticidek . 
Ezek a készítmények faj- és stádi-
umspecifikusak, ami azt jelenti, 
hogy csak meghatározott csoport-
ba tartozó fajokra és a rovarok egy 
bizonyos fejlődési alakjára vannak 
hatással . Ebből következik, hogy 
csak rendszeres megfigyelésekre 
épülő előrejelzés alapján tudjuk 
megállapítani a készítmények ki-
juttatásának optimális időpontját. 
A kártevők rajzásának megfigyelé-
sére már rendelkezésünkre állnak 
szexferomon-csapdák, amelyek vá-
laszt adnak arra, hogy a megfigyelt 

területen a kérdéses faj mikor és 
milyen egyedszámban jelenik meg . 
Ahhoz, hogy a szelektív hatású ro-
varölő szerekkel a növényvédelmi 
kezeléseket a kártevő sebezhető 
fejlődési alakja ellen időzítsük, a 
szexferomon-csapdák rendszeres, 
napi szintű leolvasására és a hőmér-
sékleti adatok rögzítésére van szük-
ség . Mivel a csapdák rendszeres 
leolvasása idő és munkaigényes fel-
adat, ezért a rendszeres leolvasás és 

adatrögzítés sokszor elmarad . Ezen 
okokból kifolyólag a fajspecifikus 
szexferomon-csapdák által fogott 
imágók számának alakulására épü-
lő kártevő-előrejelzés rendszerint 
csak ki nem használt lehetőség ma-
rad . 

Mivel a barackmoly előfordu-
lásáról, rajzásáról kajszibarack 
ültetvényből kevés adat áll ren-
delkezésünkre, ezért elkezdtünk 
rajzásfenológiai megfigyeléseket 

2. kép Barackmoly lárva és kártétele kajszibarackon

3. kép Barackmoly kártétele kajszibarack hajtáson
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végezni . Már több, mint egy évtizede 
végezzük a szexferomon-csapdák 
rendszeres leolvasását . Kezdetben 
rendszeresen jártunk az ültetvény-
be leolvasni a csapdákat, majd a 
munkánk megkönnyítése céljából, 
a Szent István Egyetem Rovartani 
Tanszékén fejlesztett web-kamerá-
val ellátott csapda (távcsapda) se-
gítségével gyűjtöttük az adatokat . 
A távcsapda által naponta küldött 
képek alapján pontos rajzásfeno-
lógiai adatsor áll rendelkezésünkre 
a barackmoly tekintetében . A napi 
csapdázási, illetve a meteorológiai 
mérőállomás által küldött hőmér-
séklet és csapadék adatokkal lehető-
ségünk van a barackmoly lárvake-
lésének hőösszeg-számítás alapján 
történő előrejelzésére és az ellene 
irányuló időzített növényvédelmi 
kezelés elvégzésére. Az áttelelő nem-
zedék imágóinak rajzás kezdete a 
megfigyeléseink szerint általában 
május elejére, közepére esett. Azt 
tapasztaltuk, hogy a barackmoly 
imágók napi hőmérséklet által is 
befolyásolt rajzása elhúzódó, akár 
a miatt is, hogy sokszor az első két 
nemzedék nem különíthető el egy-
mástól, egybe folyik . Ezáltal a ke-
zelések rajzáscsúcs alapján történő 
megállapítása is nehezebbé válik . 
A 2018 . és 2017 . évi napi csapdázá-
si adatokat megnézve látszik, hogy 
míg a tavalyi évben az első nem-
zedék rajzása május elejétől június 
végéig, a második nemzedék rajzá-
sa július elejétől a közepéig tartott, 
addig 2017-ben nem különíthető el 
egyértelműen egymástól az első két 
nemzedék (1. és 2. ábra) . Tovább 
nehezíti az előrejelzést az időjárás 
hatása a rajzó imágókra. Egy ko-
rábbi megfigyelésünk alkalmával a 
május 22-én kezdődött barackmoly 
rajzás leállt a hónap végén bekövet-
kezett lehűlés miatt, amikor az átla-
gos napi hőmérséklet 10 és 15 °C 
között alakult, majd a hőmérséklet 
emelkedésével újra növekedett a 
csapdák által fogott barackmolyok 
száma (3. ábra) . A hőmérséklet 
csökkenés hatására az első nemze-
dék rajzása több mint egy hónapon 
keresztül elhúzódott . Ilyen esetben 
a növényvédelem gyakorlatában 
követett rajzáscsúcshoz igazított nö-
vényvédelmi kezelés időpontja he-
lyesen nem határozható meg . Az ál-

4. kép Hajtáskártétel őszibarackon

1. ábra Barackmoly rajzása kajszibarack ültetvényben (Pomáz, 2018)

2. ábra Barackmoly rajzása kajszibarack ültetvényben (Pomáz, 2017)
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talunk megfigyelt gyümölcsösben 
a csapdák adatai és a hőösszeg-szá-
mítás módszer alapján a lárvák tö-
meges kelése általában a gyümölcs 
zsendülésének idejére esett . Ez az 
egyszeri időzített kezelés a vizsgált 
gyümölcsös közeli érésidejű fajtái 
esetén elegendő volt a hatékony-
ság eléréséhez . A rajzásfenológiai 
vizsgálatok alapján a barackmoly 
harmadik nemzedéke augusztus-
ban rajzik. Ennek a nemzedéknek 
a lárvái már ugyan nem okoznak 
gondot a termésben, de a követ-
kező évben ezeknek a lárváknak a 
rügy, illetve hajtás kártételével szá-
molhatunk . Éppen ezért érdemes 

a rajzás nyomon követése a szüret 
utáni időszakban is, hogy tisztában 
legyünk a következő évi populáció 
várható alakulásával . 

A korábbi növényvédelmi gyakor-
lattól eltérően a hőösszeg-számítás-
ra épülő előrejelzés módszere, az 
ültetvények rendszeres megfigyelé-
sét, a kártevőkre vonatkozó rajzás-
fenológiai és meteorológiai adatok 
gyűjtését, mindamellett alapos szak-
mai felkészültséget és némi előre-
jelzési gyakorlatot igényel . A mód-
szer használatát nehezíti, hogy csak 
külföldi adatokra, tapasztalatokra 
hagyatkozhatunk . Hiányoznak a ha-
zai kidolgozott előrejelzési módsze-

rek, de a legnagyobb hiányosságot 
az üzemi körülmények közötti adat-
gyűjtés rendszertelensége okozza . 
Nagy előrelépést jelentene a nö-
vényvédelmi gyakorlatban a rend-
szeres adatgyűjtés megoldása .
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Fotó: A szerző felvételei
n

3. ábra Barackmoly rajzása kajszibarack ültetvényben a napi átlaghőmérséklet alakulása függvényé-
ben (Pomáz, 2006. május 22. – július 11.)

TALLÓZÁS...

...TALLÓZÁS

A FAO felmérése szerint világ-
szinten a megtermelt élelmiszer 
egyharmada megy kárba . Az Eu-
rópai Unióban évente átlagosan 
35,3 kg/fő mennyiségű friss gyü-
mölcs és zöldség válik élelmiszer-
hulladékká, amelyből 14,2 kg/
fő elkerülhető lenne . Az EU-ban 
az élelmiszer-hulladék közel fele 
gyümölcs és zöldség . Ez egyrészt 
abból adódik, hogy a megvásá-
rolt élelmiszerek egyharmada 

ebből a körből kerül ki, másrészt 
e termények romlandóságának 
és viszonylagosan alacsony árá-
nak a következménye, továbbá 
az élelmiszer-hulladék mennyisé-
gébe beleszámolják az ehetetlen 
zöldség- és gyümölcsrészeket (pl . 
héjakat) is . Az elkerülhető hulla-
dékmennyiség csökkentése érde-
kében célzott, megelőző jellegű 
stratégiák kidolgozására lenne 
szükség, a fogyasztásra alkalmat-

lan részek fenntartható kezelésé-
re kellene fókuszálni és a körfor-
gásos gazdálkodás rendszerébe 
kapcsolni – áll a Freshplaza hírei 
között: www.freshplaza.com/arti-
cle/2199329/eu-households-was-
te-over-billion-kg-of-fruit-and-veg-
a-year. 

 ✍ Összeállította és fordította:  
Polgárné Balogh Eszter

Évente 17 millió tonna zöldség és gyümölcs  
megy veszendőbe az EU-ban
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Az alma károsítók megjelenése, fejlődése, kártétele 
nem egy olyan jelenség, ami szezon elején nagy bizton-
sággal előrejelezhető lenne . Az időjárás, biológiai sajá-
tosságok, növényvédelmi stratégiák mind meghatároz-
zák, hogy egyes károsítók felszaporodnak, vagy éppen 
teljesen eltűnnek az almaültetvényekből .  Például, ha az 
időjárás aspektusát vizsgáljuk 2018-ban a vegetáció kez-
detén – március 19 . és 24 . között – az ültetvényeknek el 
kellett viselni egy komolyabb lehűlést, de ennek közvet-
len látványos hatása az almatermésűeket nem érintette 
annyira jelentősen, mint mondjuk a csonthéjasokat . 
A károsítók megjelenésére jelentős hatása nem volt a 
télnek, a tavalyi szezonban a szárazság és a szélsőséges 
hőmérséklet jobban befolyásolta .

A levéltetű populáció tökéletesen lekövette az idő-
járás számára kedvező/kedvezőtlen változását . A vege-
táció első szakaszának száraz jellege nem kedvezett a 
felszaporodásnak, viszont egy kb . három hétig tartó, 
rendkívül párás időszak általános gradációt okozott, 
nem csak almástermésűekben . A folyamatnak ismét 
környezeti változás vetett véget . Az augusztusi száraz-
ság, magas hőmérséklettel gyakorlatilag a populációk 
összeomlásához vezetet . A neonikotinoid hatóanyagú 
készítmények korlátozása következtében azok a továb-
biakban nem használhatók fel almatermésűekben . A 
Syngenta ajánlatában a Judo gyári kombinációt java-
soljuk levéltetvek és egyéb szívókártevők ellen .

A két jelentősebb takácsatka (piros-gyümölcsfa ta-
kácsatka, közönséges takácsatka) populációja általában 
nem érte el az előző évek, helyenként „totális” szintjét . 
A márciusi fagy hatása nem okozott látható károsodást 
a populációkban, inkább a „hűvösebb” koranyár csök-
kentette a jelentős felszaporodás lehetőségét . Azon ül-
tetvényekben, ahol a takácsatka erősen felszaporodott, 
egy Vertimec Pro-s vagy Voliam Targo-s kezelés je-
lentősen visszaszorította a takácsatka jelenlétét .

A gyümölcsmolyok legfőbb reprezentánsa az utóbbi 
években az almamoly . Már szinte megszokott, hogy 
rajzása a virágzástól kezdődik és nyár végéig tart, a 
klasszikus két nemzedék határozott elkülöníthetősége 
nélkül . Némi változás a rajzásdinamikában vélhetően 
időjárási sajátosság . Az első nemzedék határozottabb 
rajzáscsúcsot produkált; a folytonosság inkább a máso-
dik elhúzódó és a vélhetően egy csonka harmadik kifej-
lődésében nyilvánult meg .

Az ország egyes termőkörzeteiben évekkel ezelőtt 
meghatározó sodrómoly fajok (ideértve az almailon-
cát is) a tapasztalatok szerint jelentős mértékben lecsök-
kentek, szinte eltűntek a kártevő faunából . A Syngenta 
ajánlatában a molykártevők ellen számos készítményt 
találunk . A molyok első nemzedéke ellen kiváló válasz-
tás a jól ismert Insegar . A molyok elleni hatékonysága 
mellett érdemes megemlíteni, a kaliforniai pajzstetű 
elleni jó mellékhatását is .

A molykártevők elleni további védekezésekhez ki-
váló készítmény a Voliam Targo . A Voliam Targo 
gyári kombináció lehetővé teszi, hogy a moly és atka 
kártevők ellen egy készítménnyel tudjunk védekezni . A 
két hatóanyag a klórantraniliprol és az abamectin a két 
kártevő csoport ellen kiváló hatékonysággal bír . 

A Syngenta kínálatában új készítményként jelenik 
meg 2019-ben: az Affirm Opti . A molyspecialista ható-
anyag az emamektin-benzoát, új, kifejezetten az ültetvé-
nyekre kifejlesztett formulációja, ami hosszú hatástarta-
mot és kiemelkedő hatékonyságot biztosít . 

A vértetű helyzet kezelése, a termelők jó döntésén 
és az ehhez szükséges információk birtoklásán múlik . 
Bátor kijelentés, az egyébként más kártevők áttelelő 
alakjai ellen hatásos bárminemű lemosó permetezés-
nek jelentős hatékonyságot tulajdonítani . Jól működik 
a pirimicarb és a klórpirifosz-metil mértéktartó haszná-
latára épülő védekezési stratégia .

Az általános környezeti tényezők mellett az idős, nem 
tökéletes védettségű (esetenként elhanyagolt) és a gon-
dozott, árutermelő ültetvények együttes léte, szomszéd-
sága most már aggasztóvá tette a kaliforniai pajzste-
tű populáció generálódását . A lemosó permetezések 
indítéka jobbára ez a kártevő . A hatékonyságtól függet-
lenül (hiszen a spontán betelepülés feltételei adottak), 
az évközi kezelések mikéntje „kemény dió” .

Nincs megfelelő, a termelők számára elérhető, birto-
kolható szignalizációs módszer (hímrajzás, lárva mig-
ráció) . Talán hiányzik a „biztos” készítmény is, de min-
denképpen az elfogadása egy védekezési stratégiának, 
aminek egyes elemei nem tökéletesek, de rendszerben 
történő alkalmazásuk legalább gátolná a rövidtávon 
csak gyümölcskártételt, majd az ültetvény létét is veszé-
lyeztető kártevőt .

A kártevők elleni védekezésnél ugyanezt a „rendszer 
szemléletű” stratégiát kell alkalmaznunk . Az előrejel-
zésre alapozott okszerű védekezések, és az ültetvények 
állapotának folyamatos nyomon követése alapfeltétel a 
hatékony védekezéshez .

Sipos László, Varga Zoltán  
Syngenta

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA

Az alma károsítói elleni védekezés stratégiai szemléletet igényel

 Sipos László                                         Varga Zoltán
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Caffini ReverseCaffini Small 2200/18 HBS fordított légáramos 
permetezőCaffini Trend ReverseCaffini Booster

- Szőlőbe ajánljuk

Előnyei:

»  A traktor irányába kevesebb 
vegyszer megy

»  Nem szedi össze a légáram 
által levert leveleket, 
virágszirmot a ventilátor

»  A lombkoronába jutott 
vegyszerködöt nem szívja 
vissza a sorközbe

Fordított légáram!
Mikrocseppképzéses  
technológia előnye:
» Jobb, egyenletesebb fedés

» Könnyebb szer felszívódás

» Kevesebb veszteség  
   – nem gördül le a levélről

•	2 vagy 4 sor kezelése 
egy menetben

•	Radiálventillátor,  
lentről felfelé fúj

   Előnye:
•	Nem áll zsindelyszerűen 

össze a szőlő levele
•	A fonák oldal és  

a termés is kezelést kap
•	Elektrosztatikus 

rendszer további szer 
megtakarítást segíti

Akár 50%  
vegyszer 
megtakarítás

•	1.000 – 3.000 literes 
permetlé tartály

•	820-920 mm-es 
ventilátor

•	52.000 – 63.000 m³/h 
légszállítás

•	Akár 12-14 m 
munkamagasság

  XS70 PS110
Max. ágvastagság (mm) 35 40
Max. vágási nyomaték (Nm) 150 200
Olló saját tömege (g) 682 945
Vágási idő (s) 0.21 0.31
Akkumulátor Lithium 3,2 Ah / 48V Lithium 5,2 Ah / 48V
Hátizsák tömege (kg) 1,965 2,35
Vágófej Karbantartásmentes Karbantartásmentes
Vágás számláló / töltés kijelzés Van / Van Van / Van
Szerviz intervallum 500.000 vágás vagy 2 év 500.000 vágás vagy 2 év

Akciós ár 340 000 Ft + ÁFA 370 000 Ft + ÁFA

Újdonság! CPS vágás gátló rendszer az ágakat levágja, 

a kezet és a drótot nem!

soraljművelők
– szőlőbe, gyümölcsösbe

  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

Rengeteg féle 
opció, hogy az Ön 
haszonnövényeinek 
a leghatékonyabb 
kezelését  

végezhesse.

elektromos metszőollók

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

3

4

5

6
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Magyarország és az EU  
alma- és almasűrítmény-

termelése

Magyarország almatermése egy átla-
gos évben 600 ezer tonna (tízéves át-
lagtermés: 586 ezer tonna), de az elmúlt 
15 évben a 214 és 920 ezer tonna között 
ingadozott (1. ábra) . Ezek a szélsőérté-
kek felhívják a figyelmet a nagyon rossz 
termésbiztonságra, ami az egyik alapvető 
akadálya a piacok építésének és megtar-
tásának . A magyar almatermés haszno-
sítási irányok közötti megoszlása: 2/3-a 
ipari alma (melynek 80-85%-a sűrítmény-
célú léalma), 1/3-a étkezési alma, mely 
meglehetősen kedvezőtlen, ez az arány 
az EU átlagában pont fordított . A 2002-
ben még meglévő 41 ezer hektár almaül-
tetvényből mára mintegy 26 ezer hektár 
maradt, vagyis elvesztettünk ültetvény-
felületünk 40%-át . A jelenleg meglévő 
almaültetvényeink mintegy 40%-a kor-
szerűtlen és potenciálisan (támogatások 
nélkül) versenyképtelen, mindössze kb . 
20% a korszerű, magas színvonalon mű-
velt, versenyképes ültetvények aránya . A 
fennmaradó elméleti „középső harmad” 
pedig a változó sikerrel művelt, kétes 
jövőjű, „kettős hasznú” ültetvények hal-
maza . Országos viszonylatban a gyenge 
minőségi kihozatal és az ingadozó ter-
més oka az, hogy az ültetvények 90-95%-
án nincs fagyvédelem és mindössze kb . 
25-30%-a öntözött, jégháló mintegy 1500-
2000 hektárt fed, magas a korszerűtlen 

művelési rendszerű és/vagy extenzíven 
művelt ültetvények aránya .

Az EU-ban az elmúlt években 12,0 
millió tonna közelében látszik beállni 
az almatermés, bár az elmúlt évtized 
legalacsonyabb termése 9,3 millió ton-
na volt 2017-ben, legmagasabb termése 
pedig kb . 13,5 millió tonna 2018-ban . Az 
átlagosnak tekinthető 12,0 millió tonnás 
termésből mintegy 8,0 millió tonna az 
étkezési, 4,0 millió tonna pedig az ipari 
alma, utóbbi döntően sűrítménycélú léal-
ma (2. ábra) . Ebből az ipari alma meny-
nyiségből Lengyelország állít elő 2,0-2,5 
millió tonnát (melyből 300-350 ezer 
tonna almasűrítményt gyárt, ami az EU 
átlagosan 550 ezer tonnás termelésének 
60%-a) . Magyarországon a feldolgozott 
léalma mennyisége az évek többségében 
300-420 ezer tonna között mozog (jólle-
het jelenleg mintegy 500-550 ezer tonna 

feldolgozó kapacitással rendelkezünk), 
ebből 50-60 ezer tonna sűrítményt állí-
tunk elő, mellyel részesedésünk az EU 
sűrítménytermeléséből 10% körüli . Meg-
jegyzendő, hogy világpiaci szinten mint-
egy 1,6 millió tonna almasűrítményről 
beszélhetünk (felét Kína adja), így ha-
zánk sem EU-s, sem világpiaci viszonylat-
ban nem lehet ármeghatározó szereplő, 
kénytelenek vagyunk alkalmazkodni a 
tőlünk döntően függetlenül alakuló vi-
lágpiaci árakhoz . 

A hazai léalmatermelés vs. 
„reális” léalma árak

Az előbbiekben leírtakból kivehető, 
hogy az EU-n belül érdemben Magyar-
országon és Lengyelországban van ki-
emelkedő jelentősége a léalmának, illet-
ve létezik egyáltalán az a fogalom, hogy 

Mi áll a léalma árak hátterében?
Dr. Apáti Ferenc
DE Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástudományi Intézet

Dr. Tóth-Kurmai Viktória okleveles élelmiszermérnök, közgazdász

Forrás: FruitVeB Bulletin adatok alapján saját szerkesztés 
1. ábra A magyarországi almatermés alakulása 2004-2018. 
(2018: előzetes adat, a betakarított és értékesített termésre vonatkozik, a „fán lévő” termés 850-900 ezer t volt)

Ültetvénytípus Terület
(hektár)

Össz. termés
(ezer tonna) % Étkezési alma

(ezer tonna) % Ipari alma
(ezer tonna) %

Kettős hasznú ültetvények 10.000 180-220 37 80-100 45 100-120 55
Ipari célültetvények 4000 80-100 17 0 0 80-100 100
Elöregedett ültetvények 7000 70-105 15 0 0 70-105 100
Étkezési célú ültetvények 5000 150-200 31 100-125 65 50-75 35
Összesen 26.000 480-625 100 180-225 37 300-400 63

Forrás: Dr. Tóth-Kurmai Viktória (PhD) doktori értekezése 
1. táblázat A hazai alma termésmennyiségének megoszlása ültetvénytípusok szerint
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„léalmatermelés” . Gyakran merül fel az 
a kérdés, hogy mennyi a léalma reális 
ára . Ehhez fontos tudnunk, hogy milyen 
ültetvényekből származik a hazai léalma-
hányad (1. táblázat) . 

A hazai 26.000 hektáros ültetvényfe-
lületből mintegy 5000 hektárt tesznek 
ki az intenzív vagy félintenzív művelé-
si rendszerű, étkezési célú ültetvények, 
melyek 150-200 ezer tonnás összter-
mésének mintegy harmada, azaz 50-75 
ezer tonna a léalma . Ezekben az ültetvé-
nyekben a léalma csak az étkezési alma 
előállítás mellékterméke (utóbbi adja az 
árbevétel 90-95%-át), a léalma hányad 
előállításának költségét nem lehet lekap-
csolni az étkezési almáról, így ez esetben 
„léalma önköltségről” nem nagyon be-
szélhetünk . Valószínűsíthető, hogy ezek-
ben az ültetvényekben kb . nettó 20 Ft/kg 
léalma ár alatt nagyobbrészt betakarítat-
lanul marad a léalma, mert ennyiért nem 
érdemes rontani az étkezési alma szedési 
hatékonyságát . 

A legnagyobb hányadot az extenzí-
vebb művelési rendszerű, kettős hasznú 
ültetvények teszik ki, ahol – elsősorban 
az időjárástól függő – változó sikerrel, de 
végeredményben kb . fele-fele arányban 
állítanak elő étkezési és léalmát . A két 
hasznosítás irány önköltsége itt sem szét-
választható, tehát a léalma önköltsége itt 
gyakorlatilag megegyezik az étkezési al-
máéval . Meglátásunk szerint ez a legke-
vésbé célravezető léalmatermelési mód, 
mert a keletkező ipari hányad léalmának 
túl drága, étkezési almának pedig gyak-
ran túl gyenge minőségű . 

Ezeken felül mintegy 7000 hektárt 
tesznek ki a 20-25 évnél idősebb ültet-
vények, melyek érdemben már csak 

léalma előállítására képesek . Rendelke-
zünk mintegy 4000 hektár ipari célül-
tetvénnyel (ezek döntően még 15 évnél 
fiatalabbak), melyek mintegy 80-100 ezer 
tonna léalmát produkálnak . Ez a két ültet-
vénytípus adja a hazai léalmatermés felét . 
Specializált léalmatermelés esetén nagy-
ságrendileg 25-30 Ft/kg önköltségről 
beszélhetünk . Ennél olcsóbban jelenleg 
még a magas színvonalon művelt, ipari 
célültetvényekben sem lehet léalmát elő-
állítani . Ebből kiindulva kb . a 37-40 Ft/kg 
lenne az a reális ár a léalmáért, ami már 
elfogadható nyereséget jelentene a gaz-
dáknak – támogatások nélkül is . A piac 
azonban jól láthatóan nem kíván ennyit 
fizetni a léalmáért, mivel a sokéves átla-
gárak 26 Ft/kg körül mozognak . Ez azt 
jelenti, hogy a piacnak kb . annyit ér meg 
a léalma, amennyibe az előállítása kerül .

A léalma és az almasűrítmény 
árának alakulása

A „léalma helyzet” vagy „léalma bot-

rány” néven elhíresült – 2018 . évihez 
hasonló – piaci helyzeteket alapvetően a 
léalma rendkívül alacsony ára váltja ki . A 
3. ábra alapján látható, hogy Magyaror-
szágon a léalma nettó felvásárlási ára (lé-
üzembe beszállítva) az egyes évek között 
rendkívül széles intervallumban (11-49 
Ft/kg) változik, mintegy tízéves átlagban 
a 26 Ft/kg középérték alakul ki, de éven-
te nagyon nagy kilengések (átlag körül 
kb . ±60%) mellett .

A léalmából almasűrítményt állítanak 
elő, mely egy köztes élelmiszeripari ter-
mék, tehát közvetlen fogyasztói forga-
lomba nem kerül, hanem élelmiszeripari 
vállalatok vásárolják meg más élelmisze-
rek (döntően üdítőitalok) előállítása 
céljára . A 4. ábrán látható, hogy hosz-
szú távon az almasűrítmény ára is egy 
igen széles intervallumban változik: 0,6 
euró/kg és 1,7 euró/kg között ingadozott 
az elmúlt bő tíz évben, ami az 1,1 euró/kg 
körüli árcentrum mellett megfelel ±50%-
os kilengésnek . Vagyis az áringadozás 
közel hasonlóan széles intervallumban 
megy végbe, mint a léalma piacán . Az 
összefüggés nem véletlen, hiszen az al-
masűrítmény iránti kereslet és annak 
ára egyenesen visszahat a léalma – mint 
alapanyag – keresletére és árára . Az ösz-
szefüggés szorosságát növeli, hogy az 
almasűrítmény előállításának költségét 
50-70%-ban az alapanyag teszi ki, vagyis 
drága léalmából drága sűrítményt, olcsó 
léalmából olcsó sűrítményt lehet előállí-
tani . A sűrítménygyártóknak tehát az az 
érdeke, hogy az adott évi piaci helyzet-
hez mérten a lehető legolcsóbban vásá-
roljanak alapanyagot, mert az olcsóbb 
sűrítményt lehet nagyobb eséllyel nye-
reséggel (vagy veszteség nélkül) elad-
ni a piacon . A helyzetet, illetve az árak 
„kalkulálhatóságát” bonyolítja, hogy az 
almasűrítmény-készleteket általában 

Forrás: USDA (2016) adatok alapján saját szerkesztés (in. Dr. Tóth-Kurmai Viktória PhD doktori értekezése) 
2. ábra Az EU alma- és almasűrítmény-termelése 2011-2015. 

Forrás: KSH, illetve saját adatgyűjtés 
3. ábra A léalma éves nettó felvásárlási átlagárának alakulása Magyarországon  
(2018: előzetes adat)
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nem azonnal, hanem egy-két év alatt ad-
ják el a sűrítménygyártók, így az adott 
év augusztus-novemberi időszakának 
léalma-árai kialakítása során azt kellene 
előre látni, hogy mennyi lesz a sűrítmény 
ára a következő egy-két évben . Ez szinte 
lehetetlen . Ez a beláthatatlan időtáv moti-
válja a „lehető legalacsonyabb áron vásár-
lás” logikáját . Az alapvető érdekütközés 
ott van, hogy a termelő viszont a lehető 
legdrágábban szeretné eladni a léalmát . 

A léalma árára ható tényezők

A fentiekben levezetettek alapján 
egyértelmű, hogy az almasűrítmény és 
a léalma ára egymással kölcsönös össze-
függésben alakul ki, nem szakíthatók el 
egymástól . Az ár kialakításában a legna-
gyobb szerepet a kereslet-kínálat klasszi-
kus, sokat emlegetett törvényszerűsége 
játssza . A sűrítmény, illetve ezzel együtt 
a léalma iránti kereslet viszonylag fix, 
tehát egyik évről a másikra nem változik 
nagy mértékben, hiszen Európa vagy a 
világ az egyik évről a másikra nem akar 
jelentősen több vagy kevesebb üdítőitalt 
elfogyasztani . Az üdítőitalok fogyasztásá-
ban is van egy tendenciózus változás, de 
ez évek között kismértékű és rövidtávon 
jól kiszámítható . Ennél fogva az almasű-
rítmény és a léalma árának alakulásában 
a nagyobb mértékű bizonytalanságot a 
kínálati oldal idézi elő . A kínálati oldal 
két tényezője a készleten lévő sűrítmény 
mennyisége (a sűrítmény két évig gond 
nélkül készletezhető) és az adott évben 
várható, előállított sűrítménymennyiség, 
melyet pedig – mennyiségben és árban – 
az adott évi (lé)almatermés határoz meg . 
Vagyis a két végletre leegyszerűsítve a 
helyzetet: amennyiben a sűrítmény vevői 
azt gyanítják, hogy sok sűrítmény van 
készleten és ráadásul jó (lé)almatermés 
várható (vagyis olcsón lehet alapanyag-
hoz jutni és sok sűrítményt lehet gyárta-
ni), akkor lefelé mozdul a sűrítmény ára 
(akár jelentősen is), ha pedig alacsony 
a sűrítménykészlet és adott évben még 
gyengébb (lé)almatermés is várható, ak-
kor emelkedik a sűrítmény ára . Ennek 
megfelelőn mozog a léalma mint alap-
anyag ára is, és rengeteg átmenet van a 
két véglet között . 

Az árak alakításában mindemellett 
döntőek a piaci szereplők erőviszonyai 
is . Általánosságban azt lehet mondani, 
hogy a láncban magasabban álló erő-
sebb alkupozíciót képvisel, tehát általá-
ban a sűrítmény vevői erősebbek, mint a 

sűrítmény gyártói, és a sűrítmény gyártói 
erősebbek, mint az almatermelők . Az 
utóbbi két szereplő viszonyára fókuszál-
va azonban ehhez hozzá kell tenni még 
azt, hogy ezen erőviszonyokat egyes 
években átrendezi a várható (lé)almater-
més: gyenge termésű évben a termelők 
vannak jobb alkupozícióban (lásd a 2017 . 
év extrém magas léalma árait), mert a 
gyártók erős versenyt indítanak be a szű-
kös alapanyagért, míg egy nagy termésű 
évben a sűrítmény gyártóinak akarata 
érvényesül (lásd a 2018 . év nagyon nyo-
mott árait, melyben a betakarítási hajlan-
dóság alsó küszöbéig zuhantak az árak) . 

Az árak kialakulása tehát egy bonyolult 
mechanizmus eredménye, mert a piac 
egy komplex rendszer . A fentiekben csak 
a lényeget, az elvi vázat emeltük ki, de 
összegzésképpen meg kell említeni né-
hány aspektust:

• Az almasűrítmény tényleges, illetve 
a következő egy évben várható piaci 
ára bekorlátozza az adható léalmaá-
rat . A sűrítmény árát sok tényező 
befolyásolja: az üdítőitalok és gyü-
mölcslevek fogyasztása (amire az 
almasűrítményt használják), a világ 
narancs- vagy szőlőtermése (mivel 
ezek sűrítményei az almasűrítmény 
helyettesítő termékei), valamint a 
várható almatermés (mint megvásá-
rolható alapanyag) . 

• Európa szinte egyetlen országában 
sem zajlik speciális léalmatermelés 
(csak Magyarországon és részben 
Lengyelországban), így a döntően 
étkezési almát előállító európai or-
szágok nem annyira érzékenyek a 
léalma árára, mert nem abból élnek 
meg . A korszerű almatermeléssel 
rendelkező országokban az étke-

zési alma adja a termés 70-80%-át, 
illetve az árbevétel 90-95%-át . Ennél 
fogva a léalma árának alakulása te-
kintetében „mi és a lengyelek kicsit 
magunkra maradtunk” .

• A hazai piac valamilyen szinten be-
kalkulálja az árakba a 200-400 ezer 
Ft/ha összegű, terület alapon járó 
támogatásokat is (ami egy kg alma-
termésre vetítve 10-25 Ft/kg a reali-
zált terméshozamoktól függően), 
ennek megfelelően lejjebb tolhatja 
az árakat, mint amit az önköltség 
indokolna . Vagyis a rossz szerke-
zetben nyújtott támogatásokkal 
mesterségesen mi magunk térítjük 
el a piacot az önköltség alapján in-
dokolt áraktól, aminek paradox mó-
don pont azok a kárvallottjai, akik 
magas színvonalon, támogatások 
nélkül is gazdaságosan szeretnének 
termelni .

A piaci ár kialakulás tehát nehezen át-
látható mechanizmus eredője . Egy vala-
mi azonban bizonyos . Az árcentrumnak 
tekinthető 1,0-1,1 euró/kg-os sűrítményá-
rak nem bírnak el 25-30 Ft/kg-nál maga-
sabb alapanyag árat (léalma árat), mert 
drágább alapanyagnál már gazdaságta-
lan lenne a termelés . Így amennyiben az 
almasűrítmény piacán ez az árcentrum 
áll be hosszabb távon, akkor a léalma 
sokéves átlagára tekintetében sem lehet 
25-30 Ft/kg-nál szignifikánsan magasabb 
árakban gondolkodni . Éves kilengések 
(adott esetben jelentősek) mindig is lesz-
nek, de hosszabb távon ezekre az árvi-
szonyokra kell felkészülni, emellett kell 
tudni gazdaságosan léalmát előállítani . 

n

Forrás: Eurostat adatok alapján saját szerkesztés 
4. ábra A Magyarországról és Lengyelországból exportált almasűrítmény havi piaci átlagárának 
alakulása 2004. szeptember és 2018. április között
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BIZTOS ALAPOKONBIZTOS ALAPOKON

A gyümölcsösök és a szőlő termésének mennyiségére és minőségére egyaránt veszé-
lyes, korán jelentkező betegségek ellen ajánljuk virágzás előtt a legendásan kíméletes
Cuproxat FW, virágzásban pedig az Orius 20 EW gombaölő szerünket.
Orius+Cuproxat – együtt beszerezve még gazdaságosabb!

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

használati útmutatót!

cuproxat_orius 205x290_2019.qxp_Layout 1  2019. 01. 15.  8:27  Page 1
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Érdekes cikk jelent meg az Obst-
bau-Weinbau 2018. novemberi szá-
mában Harald Weis tollából, aki 
az egyik legmeghatározóbb európai 
termőtáj, Dél-Tirol alma ültetvény-
telepítéseiről adott átfogó képet . A 
szerző a Golden klónok visszaszoru-
lása mellett leírja, hogy a Gála klónok 
stabilan őrzik helyüket, de ami a legér-
dekesebb, hogy a Pink Lady/Cripps 
Pink utódok robbanásszeren tör-
nek előre az új ültetvénytelepíté-
sekben.

A dél-tiroli termőtáj két legmegha-
tározóbb szövetkezetének művelése 
alatt jelenleg több, mint 16 .000 hek-
tár korszerű fajtaösszetételű és mű-
velési módú ültetvény áll . A két veze-
tő szövetkezet 2018-ban 673 hektár 
új, M9-es alanyú, zömében jéghálós 
almaültetvényt hozott létre, ami alig 
több, mint 4%-os megújulási rátát 
jelent . Ez elmarad a korábbi évektől, 
de még így is messze megelőzi a hazai 
ültetvénytelepítések ütemét .

A szerző összegzésében kieme-
li, hogy a Gala, és Red Delicious 
klónok mellett a kutatók egyre 
nagyobb hangsúlyt fordítanak a 
Pink Lady vagy Cripps Pink vonal 
felhasználásával végzett kereszte-
zéses nemesítés eredményeinek el-
terjesztésére, mert a piacnak nagy 
az igénye a jól tárolható, piros fe-
dőszínű fajtákra is. A VI.P Szövet-
kezet 2018-as új telepítésű ültetvé-

nyeinek 16%-án már a Cripps Pink 
és a Topaz keresztezéséből származó 
Bonita fajta került telepítésre, me-
lyet elsősorban a bio, vagy integrált 
növényvédelmi technológiára alapo-
zott ültetvényekbe telepítettek .

A Bonita fajtának Bolzanóban olyan 
nagy jelentőséget tulajdonítanak, 
hogy 2016 óta külön „Bonita Nap”-ot 
tartanak az európai termelőknek . A 
fajta korábbi (nemesítői) neve az „I-
406” volt . Még ebben az időszakban 
került tesztelésre Magyarországon is 
a Holland Alma Kft . Gyümölcsfaisko-
la kísérleti ültetvényében . A bolzanói 
példán okulva 2017-ben és 2018-ban 
Magyarországon is megrendezésre 
került a „Bonita Nap” a faiskola jóvol-
tából, ahol hazai és külföldi termelők 
egyaránt testközelből ismerhették 
meg a fajta legfontosabb jellemzőit .

A Bonita jellemzőit az alábbiak 
szerint foglalhatjuk össze:

Varasodással és lisztharmattal szem-
ben toleráns, közepes növekedési 
erélyű, könnyen alakítható koronájú, 
korán termőre forduló, bőtermő, cse-
kély alternancia hajlamú fajta . Érési 
ideje hazai körülmények között ok-
tóber 5-15 . közé tehető . Gyümölcsei 
még kedvezőtlen adottságú, meleg és 
száraz termőhelyen is korán – érést 
megelőzően 20-30 nappal – közel 
teljes mértékben ragyogó tűzpirosra 
színeződnek . A gyümölcsméret a 
koronán belül nagyon homogén, 
az almák zömében 70-80 mm-
es kategóriába esnek . Az almák 
többnyire egyesével vagy kettesével 
állnak, nagyon ritka a csokros kötő-
dés – és részben éppen emiatt – a 
genetikai adottságból adódóan ho-
mogén a gyümölcsméret . Gyümöl-
cse lédús, harmonikus cukor-sav 
aránnyal . A gyümölcshús kemény 
konzisztenciájú, tárolhatóságban az 
Idareddel vetekszik, sőt felül is múlja 
azt . A fajta diploid, jó pollenadó és a 
legtöbb hazai fajta megfelelően ter-
mékenyíti . A Bonita tehát a hazai 
honosításban is visszaigazolta 
a tél-tiroli eredményeket. Az első 

üzemi ültetvények már eltelepítésre 
kerültek .

Harald Weis alma telepítési körké-
pében többször említi a Red Delicious 
klónok újakra cserélődését . Az új tele-
pítésekben ezek aránya Dél-Tirolban 
6% körül alakul . Kiegészítésként talán 
annyit lehet hozzáfűzni, hogy legin-
kább a Jeromine fajtát telepítik, ami-
nek kedveltsége idehaza is megfigyel-
hető . A Granny Smith térvesztése nem 
meglepő . A Fuji és klónjai még őrzik 
a helyüket, de Magyarországon a fo-
gyasztói ízlés és a környezeti feltételek 
sem kedveznek ennek a fajtakörnek . 

Idehaza még a Jonagold klónok 
között egyre inkább egyeduralkodó 
Red Jonaprince telepítése figyelhe-
tő meg, valamint az Idared helyett a 
Red Idared fajtára történő átállás .

A Holland Alma honosítási munká-
jának eredményeként már sok fajta 
került köztermesztésbe, melyek közül 
a legtöbb a telepítési pályázatok elbí-
rálásakor akár előnyt is jelenthet . Így 
került Magyarországra a Red Topaz, 
Rozela, Luna, Sirius, Orion fajták 
mellett a Galarina és a Galiwa, a 
júliusi érésű Allegro és a piros gyü-
mölcshúsú Bay 3341-es fajta is . A 
Naturalma fajtakörbe tartozó fajták a 
hazai új telepítésekben már a harma-
dik legelterjedtebb fajtakört képvi-
selik és egyre többen élnek a fajták 
rezisztenciájára alapozva a bio ter-
melés lehetőségével . Az új fajták már 
hét éve eredményesen szerepelnek a 
köztermesztésben és kedveltségüket 
a termelők és fogyasztók mellett már 
a feldolgozók is megerősítették . A sár-
ga alapszínű Naturalma fajták (Luna, 
Sirius, Orion) beltartalmi paraméterei 
a próbagyártások alapján megfeleltek 
a legmagasabb minőségi követelmé-
nyeket támasztó bio bébiételgyártók 
elvárásainak is . 

A fajtahonosítási munkában élen-
járó Holland Alma faiskolát és ta-
nácsadó munkatársait az érdeklődők 
az idén is megtalálják az Agromash 
Expón, a ”C„ Pavilon 10/G standján.

Újdonságok az alma fajtahasználat,  
kutatás, honosítás területén

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA

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

 Több termőrügy differenciálódik = kiegyenlített terméshozam alakul ki 

 Gátolja az öregedési folyamatokat = csökken a júniusi gyümölcshullás mértéke

 Kevesebb kalciumhiányos gyümölcs

 III., szabad forgalmazási kategóriás termék

www.agro.basf.hu/go/regalisplus    BASF Mezőgazdasági megoldások

Regalis® Plus
Rövidebb hajtáshossz, több és szebb termés

regalis_205x290.indd   1 2018. 12. 20.   10:29
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AZ AGRONÓMIA JELENTŐSÉGE A PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁSBAN

Időpont: 2019. 02. 07.   Helyszín: Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel 

AgroFIELD AKADÉMIA KONFERENCIA

AGROFIL
 Szaktanácsadó Mérnöki Iroda Kft.

9235 Püski, Petőfi S. u. 7. / 6800 Hódmezővásárhely-Sóshalom, Tanya 1382.
e-mail: lajosm@agrofil.hu • iroda@agrofil.hu • facebook: Agrofil-SZMI Kft.

tel.: 06 96/704 022, 06 30/93 97 092www.agrofield.hu

AgroFIELD
 PERFECT SOLUTIONS

••
••••

••

www.agrofil.hu

AGROFIL
a HASZONFEJLESZTŐ

••
••••

••

 830  – 930 Regisztráció

 930  – 0950 Megnyitó – Dr. Gyuricza Csaba főigazgató, Nemzeti Agrárku-
   tatási és Innovációs Központ

 950  – 1000 Köszöntő – Lajos Mihály ügyvezető igazgató, Agrofil-SZMI Kft. 

 1000  – 1050 Precíziós technológiák és koncepciók a növénytermesz-
   tésben, tőszámkísérletek és eredmények kukoricában
   előadó: Dr. Robert L. Nielsen, Purdue Egyetem, USA 

 1050 – 1130 Talajsavanyodás. Talajmeszezés mint agronómiai alap-
   információ
   előadó: Dr. Schmidt Rezső egyetemi tanár, Széchenyi István
   Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 

 1130  – 1150 Kávészünet   

 1150  – 1230 Alapinformációk a változó dózisú tápanyagpótláshoz, 
   különös tekintettel a kukoricahibridek eltérő nitrogén- 
   reakciójára. Eljárások és kísérleti eredmények
   előadó: Dr. James J. Camberato, Purdue Egyetem, USA

 1230  – 1250 No till tartamkísérletek eredményei és tapasztalatok
   Dél-Dakotában
   előadó: Dr. Kovács Péter, Dél-dakotai Egyetem, USA

 1250  – 1310 A drónok felhasználási lehetőségei a mezőgazdaságban
   a szakértő szemszögéből 
   előadó: Tyler J. Nigon, Minnesotai Egyetem, USA

 1310  – 1400 Ebéd

 1400 – 1430 Talajtömörödöttség-érzékelési eljárások, helyspecifikus talaj-
   művelés 
   előadó: Prof. Dr. Abdul M. Mouazen, Genti Egyetem, Belgium

 1430  – 1445 Változó mélységű talajművelés magyarországi üzemi vizsgá-
   latainak eredményei
   előadó: Katona András AgroFIELD-programvezető, Agrofil-SZMI Kft.

 1445  – 1525 AgroFIELD Program kísérleti eredményei 2018 
   előadó: Lajos Mihály ügyvezető igazgató, Agrofil-SZMI Kft. 

 1525  – 1540 Precíziós Műhely szolgáltatásai 
   előadó: Orlovits Tamás kiemelt partnerkapcsolati vezető
   Agrofil-SZMI Kft.

 1540  – 1600 Kávészünet

 1600  – 1700 Kerekasztal-beszélgetés – moderátor: Dr. Csiba Mátyás
   Résztvevők: Dr. Nagy István, Dr. Gyuricza Csaba, 
   Dr. Schmidt Rezső, Dr. Robert L. Nielsen, Dr. James J. Camberato, 
   Wágner József, Simon Attila, Lajos Mihály

A jövő agronómiája, az agronómia jövője A konferencia programja

Támogatónk:Szakmai partnereink:

Médiapartnereink:

Regisztráció:

www.agrofield.hu



77

A kézi almaszedés segédeszközei

A fogyasztásra szánt almát a sérülés elkerülése érde-
kében kézzel szedik, vagy a szedéshez erre alkalmas 
robotokat alkalmaznak . Cikkünkben a kézi szedésről 
lesz szó . A szedés az alma megfogásából, leválasztásá-
ból, szedőedénybe helyezéséből, majd a szállító rekesz-
be/ládába töltésből áll . Gyakran helyezik a leszedett al-
mát közvetlenül göngyölegbe, vagy kombinált szedési 
módszert alkalmaznak, ahol részben szedőedénybe, 
részben közvetlenül a göngyölegbe történik a szedés .

A gyümölcsöt a fák alacsonyabb régióiról földön áll-
va szedik, a magasabb ágakról létráról vagy állványról 
történik a művelet . A létrák eltérő fokszámúak, ezzel 
különböző magasságú zóna szedésére alkalmasak . A 
kézi szedésre alkalmas létrákat és állványokat a ma-
gyar METALCONSTRUCT cég gyártmányain mutatjuk 
be . A könnyű mozgathatóság érdekében a létrák ötvö-
zött alumínium csőből készülnek (1.a ábra) . Össze-
csukható, vagy 5 db-ig egymásba rakható (halmozható) 
kivitelűek . Összecsukáskor a járófelület automatikusan 
felcsukódik . Ebben a helyzetben vastagsági méretük 27 
cm . A gyümölcsszedő edények függesztéséhez akasz-
tóval rendelkeznek . Tömegük mérettől függően 9,8-
18,5 kg . A létrának szétnyitott helyzetben, még laza ta-
lajon is stabilnak kell lenni . A 3 lábú létrák a legjobbak, 
ezek felelnek meg a biztonságtechnikai előírásoknak . 
Lábaik gyakran talajba szúrható tüskével, vagy ívelt, 
gyakran szélesített talpfelülettel végződnek . Döntött já-
rósíkjuk követi a lomb alakját, és könnyen helyezhetők 
be a lomb közé . Bordázott, cseppmintás járófelületük 
csúszásmentes . A járófelületük talaj feletti magassága 
szerint 1,2 m, 1,65 m és 2 méter magasságban rendel-

hetők . Terhelhetőségük 100 kg, a szedő súlyát is bele-
értve . 

A szedéshez jól használhatók a szedőállványok (1.b 
ábra) . A könnyű mozgathatóság érdekében ötvözött 
alumínium csőből készülnek, tömegük 14,7 kg . Járó-
felületük magassága 0,69 és 0,987 m . Az alacsonyabb 
szedőfelület mérete 0,52x0,485 m, amely egy szedő 
munkaállására szolgál . A magasabbé 0,457x0,775 m, 
amely a szedőn kívül szedőedény, rekesz, vagy láda 
elhelyezésére is helyet biztosít . A szedőállványról 3 m 
magasságig szedhető a gyümölcs . Mozgatásuk könnyí-
tése érdekében fogantyúkkal láthatók el . A szállítás és a 
tárolás megkönnyítésére 8 db állvány rakható egymás-
ba . 

A kézi almabetakarításhoz különböző szedőedénye-
ket használnak . Ezek készülhetnek horganyzottacél-
ból, vagy műanyagból, illetve ezek kombinációjából 
(1.c ábra) . A gyümölcs sérülését csökkenti, ha az edény 
belseje műanyag, esetleg szivacsbetéttel bélelt . Az 
edény súlya a szedő vállát terheli, ami tartós használat 
esetén ergonómiai szempontból kedvező . Előnyösek 
az alul nyitott szedőedények, az edény alján túlnyúló 
műanyag zsákkal . A szedés idejére a túlnyúló rész visz-
szahajtható és rögzíthető, ezzel az edény alja zárható . 
Ürítéskor a felhajtott rész leengedésével a gyümölcs 
esés nélkül, kíméletesen, ütközésmentesen áttölthető a 
gyűjtőgöngyölegbe . 

A gyümölcsöt rekeszekben és ládákban (1.d ábra) 
szállítják . Ezek különböző méretben, kartonpapírból, 
fából vagy műanyagból készülnek, a szedési technoló-
giához illeszkedve . Kialakításukat szabvány határozza 
meg, stabilan egymásra rakhatók a gyümölcs megnyo-
módása nélkül . A rekeszek befogadóképessége 5-10 
kg, a ládáké 20-25 kg, a tartályládáké 200-400 kg .

A kézi szedés egyszerű segédeszközei mellett kü-
lönböző gépek szolgálják a gyümölcsszedést . Ezek 
fejlesztése a nagyobb szedési teljesítményt célozza a 
gyümölcs sérülésének megakadályozása mellett .

Étkezési alma szedése
Dr. Csizmazia Zoltán professor emeritus

1. kép A kézi almaszedés segédeszközei  
(www.metalconstruct.hu), (www.hermesmulching.com), (http://www.polctar.hu) 

2. kép Magajáró szedőkocsi  
(http://www.windegger.eu/de)
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Szedőkocsik

A szedési teljesítményt szedőkocsikkal lehet növelni . 
A magajáró szedőkocsik számtalan változata ismert, 
amelyek jellemzőit a német Windegger cég szedőko-
csiján bemutatjuk be .  A K7e gyártmányú szedőkocsi 
(2.a ábra) magajáró kivitelű, emelhető munkafelülettel 
és oldalra kitolható szedőállványokkal . A gép hajtása és 
szedőállvány működtetése elektromos úton történik . 
Rendkívül kezelőbarát, elől és hátul is rendelkezik az 
irányításhoz kezelőpulttal . A gép nagyon mozgékony, 
sebessége fokozat nélkül állítható . Áramfogyasztása ki-
csi, az akkumulátorok egy feltöltéssel több napos üze-
met biztosítanak . Felépítése keskeny gyümölcssorban 
is alkalmazhatóvá teszi, a járószerkezet külső távolsága 
1,3 m . Alacsony súlypontja, összkerékhajtása, haladá-
si és oldalirányú hidraulikus szintkiegyenlítése, lejtős 
területen is biztonságos és kényelmes munkakörül-
ményeket és üzemeltetést tesz lehetővé . Az állványok 
szintjén található ládamozgató berendezés hatékony 
szedést biztosít . A szedőállványok legnagyobb magas-
sága 2,8 m (2.b ábra) . 

A K8e szedőkocsi (2.c ábra), járószerkezetének külső 
távolsága 1,38 m, tehát keskenysorú ültetvényekben is 
alkalmas a gyümölcsbetakarításra . Fordulási sugara 0,9 
m, szabadmagassága 0,27 m . Munkafelületének hossza 
2,5 m, szélessége 1,2 és 2,4 m között fokozatmentesen 
állítható . Munkafelületének magassága 1,05 és 2,8 m 
között hidraulikusan szabályozható . Kerekei a veze-
tőpultról különböző irányba forgathatók, így a legkü-
lönbözőbb mozgásformákra (kisívű fordulás, oldalazó 
mozgás stb .) képes . Az elől és hátul is megtalálható ve-
zérlőpultról (2.d ábra) gép összes művelete, az egyik 
szedő által irányítható, ami azt jelenti, hogy a szedőko-
csi mindig előre navigálható . A bemutatott szedőko-
csikat 6 szedő szolgálja ki (3.a ábra), közülük 2 fő az 
alsó zónát földről szedi, és a gyümölcsöt szedőedény 
nélkül, közvetlenül a gép által hordozott tartályládába 
helyezi, 2-2 fő pedig a munkafelület két oldalán dolgo-
zik . Itt a terményt szedőedényekbe szedik, amelyek a 
tartályládába süllyesztve üríthetők . Nehéz terepviszo-
nyok mellett a gépek elláthatók gumihevederes járó-
szerkezettel (3.b ábra), amely nagyobb stabilitást és 
biztonságosabb mozgást eredményez . A munkafelület 
58-60%-os lejtőig kereszt- és hosszirányba vízszintbe ál-
lítható (3.c ábra), ami nagyban megkönnyíti a szedők 
munkáját . A gép stabilitása érdekében álló helyzetben 
elől és hátul is lehajtható támasszal rendelkezik .

A tartályládák mozgatása villás emelővel szerelt 
traktorral, vagy magajáró rakodógéppel történik . 
Ma már erre a munkára robotok is alkalmazhatók (3.d 
ábra) . A képen látható Windegger Neo típusú robot 
hossza 1,14 m, szélessége 1,12 m, teherbírása 500 kg, 
100 Ah-ás akkumulátorral működik . A robot távirányí-
tással üzemeltethető, megfelelő programozás és GPS 
segítségével automatikusan navigál . Felkeresi az üres 
tartályládát, azt felveszi, a kívánt helyre szállítja és lehe-
lyezi . A telt tartályládát a kívánt helyre szállítja és előre, 
vagy hátra is képes azt a talajra helyezni, elősegítve a 
szállítójárművek rakodásához alkalmazott villás rako-
dógépek munkáját . Gyümölcsszedés, vagy szőlőszüret 
során a szedőket vagy szüretelőket képes követni és az 
általa hordozott tartályládával, mozgó konténerként 
működtethető . Felszerelhető munkaállvánnyal, így a 
betakarításon kívül egyéb munkák segédeszközeként 
is használható . Gumihevederes járószerkezete mosto-
ha talajviszonyok mellett is képes biztonságos mun-
kavégzésre . Alacsony tömegközéppontja rendkívüli 
stabilitást biztosít számára . A kis méretű és tömegű gép 
akár személygépkocsi csomagtartójában is szállítható, 
a csomagtartóból távirányítással, mobil rámpa segítsé-
gével kivezethető, majd a munka végeztével visszairá-
nyítható .

Szalagos szedőkocsik

Szedőedény nélküli betakarítást tesznek lehetővé 
a szalagos szedőkocsik . A sorközben haladó mag-
ajáró gép közepén hátrafelé emelkedő gyűjtőszalag 
helyezkedik el, amely a gyümölcs visszagurulásának 
megakadályozása végett hullámos, vagy kaparólapos 
felületű (4.a ábra) . A gyűjtőszalaghoz kétoldalt szim-
metrikus elrendezésben kettő, vagy három szinten 

3. kép Szedőkocsi és ládamozgató robot  
(http://www.windegger.eu/de)

4. kép Szalagos szedőkocsi  
(http://www.munckhof.org)
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szedőszalagok csatlakoznak, amelyekre a szedők a 
gyümölcsöket helyezik . Az alsó szedőszalagok magas-
sága földről szedést tesz lehetővé . A további egy vagy 
két szedőszint magassága igazodik a gyümölcszóna 
magasságához . A gyümölcs épségének megőrzése ér-
dekében az ívelt keresztmetszetű szedőszalagokon két 
sorban szilikon ujjak találhatók, amelyek közé helye-
zik a szedők a gyümölcsöt . A puha ujjpár sor, valamint 
a szalag ívelt kialakítása biztosítja a gyümölcs középre 
és sorba rendeződését, és megakadályozza a gyümöl-
csök ütközését és visszagurulását . 

A folyamatos üzemhez szükséges üres ládák szállításá-
ra a szedőgéphez kapcsolt és általa vontatott ládaszál-
lító kocsi szolgál (4.c ábra) . A kocsi kis- és nagyméretű 
tartályládák kezelésére egyaránt alkalmas . A szállító ko-

csira a tartályládákat villásemelővel rakják fel . A megtelt 
tartályládát a szedők görgős pályán a talajra engedik . A 
ládaszállító kocsiról az egyik szedő könnyen átrakhat-
ja az üres ládát a szedőkocsi ládaforgató szerkezetére . 
A telt és üres láda cseréje kevesebb, mint 1 percet vesz 
igénybe . Az üres ládákból ládamérettől függően 6-11 db 
helyezhető el a szállítókocsin . A szállító kocsi hasmagas-
sága és nyomtávolsága biztosítja, hogy a szedőkocsiról 
a földre eresztett telt láda felett el tud haladni . A ládákat 
a kocsi rakfelületén lánc szállítja (4.b ábra) . A gépet 6-8 
személy szolgálja ki, ebből 2-4 a földről szed, 2-2 a sze-
dőállvány két oldalán dolgozik (4.d ábra) .

A gép közepén hátrafelé mozgó gyűjtőszalag a gyü-
mölcsöket ládatöltő gumiujjas szalagra juttatja (5.a 
ábra), amely a lassan forgó tartályláda aljáig lenyújtható, 
és a gumiujjsoron mozgó gyümölcs sérülésmentesen 
helyezhető a láda aljába . A töltőszalagot az üres láda 
aljáig mechanikusan, vagy hidraulikusan a szedők süly-
lyesztik le, a töltés során a tartályláda töltöttségnek meg-
felelően érzékelő észleli a gyümölcsszint emelkedését és 
automatikusan emeli a szalagot, megakadályozva ezzel 
a gyümölcs eséséből adódó sérülést (5.b ábra) . A leg-
több gépnél a gumiujjas szalag kefés lerakóval egészül 
ki (5.c ábra), amely még kíméletesebb gyümölcslehe-
lyezést biztosít . Az egyenletes ládatöltés érdekében a tar-
tályláda tartófelülete lassú forgó mozgást végez .

A magajáró gép üzemeltetéséhez a nagy áttétel és a 
kis haladási sebesség (0-4 km/h) miatt mindössze 8 kW 
motorteljesítmény szükséges . A gép hajtása hidroszta-
tikus, kormányzása kézi hidraulikus rendszerű . Szedés 

5. kép Ládatöltő, telt és üres ládák cseréje  
(http://www.munckhof.org)

6. kép Pneumatikus szedőkocsi  
(https://www.goodfruit.com) 

7. kép A szívófej és a vákuumoldó kialakítása  
(https://www.youtube.com) 
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közben a gép oldalán kinyúló érzékelők tapogatják a 
gyümölcsfák törzsét, és elektro-hidraulikus rendszerben 
biztosítják a gép soron tartását, így a gép a szedés során 
automatikus kormányzású . A legnagyobb szedési ma-
gasság az alapgépnél 3,25 m, emelt kivitelű gépnél 4,25 
m . A gép 3-5 m sortávolságnál egyaránt alkalmazható . A 
szedési teljesítménye óránként 200-350 kg/fő . A ládacse-
rét, mint ahogy azt feljebb jeleztük a szedők végzik (5.d 
ábra) .

Pneumatikus szedőkocsik

A szedők munkájának könnyítése és a szedési telje-
sítmény növelése érdekében a szedőkocsik pneuma-
tikus szállítócsövekkel egészíthetők ki . Az Egyesült 
Államokban alkalmazott megoldásnál a szedőknek a 
gyümölcsöt a pneumatikus szállítócső speciálisan ki-
képzett szívócső nyílásába kell helyezni és a szállító-
levegő juttatja azokat a gyűjtő göngyölegbe . A csövek 
belső része puha anyaggal bélelt, így a szállított gyü-
mölcs nem sérül . A csövön keresztül érkező gyümölcs 
puha műanyagra, általában memóriahab felületre jut 
és forgó gumírozott kerék helyezi azt göngyölegbe . A 
szedőállványon elhelyezett csövek az állványhoz rög-
zítettek (6.a ábra), a földről szedők számára testükhöz 
rögzített csövek könnyítik meg a gyümölcs szívócsőbe 
helyezését (6.b ábra) . Természetesen a földről szedés-
nél is alkalmazhatnak géphez rögzített, állítható csöve-
ket . A gépet 2-4 szedő a földről, 2-4 szedő az állványról 
szolgálja ki (6.c ábra) . 

A pneumatikus szállítócsövekkel felszerelt szedőgé-
peknek kialakítottak olyan változatát is, ahol a csöve-
ken keresztül érkező gyümölcs elektronikus azonosí-

tó egységhez jut (6.d ábra), mely képes a gyümölcsöt 
különböző jellemzői szerint osztályozni, és a hozzá 
kapcsolódó robotkar segítségével az adott rekeszbe 
piacképes formában elhelyezni . Ezek a gépek rövidí-
tik a gyümölcsök piacra jutását, megőrizve azok fris-
sességét és csökkentik a gyümölcsök átrakása során 
lehetséges sérüléseket . 

A pneumatikus szállítócsöves szedőgép szedési 
gyorsaságát igyekeztek növelni azzal is, hogy a szí-
vócső végére egy szívótartályt szereltek . Ennek meg-
felelően a leszedett gyümölcsöt nem kell pontosan a 
szívócső bevezető felületéhez helyezni, hanem csak 
beejteni a cső végét képező szívás alatt lévő tartályba 
(7.a ábra) . Az almát ebben az esetben is légáram szál-
lítja . A légáramból való kivételt egy dupla forgó vákuu-
moldó végzi el (7.b ábra) .

A vákuumoldó tartályból a gyümölcs vagy egy puha 
anyagból készült ejtőcsöveket tartalmazó lerakófejen 
keresztül jut a gyűjtőgöngyölegbe (8.a ábra), ahol az 
ütközést egy puha felület csökkenti, vagy egy füg-
gőleges tengely körül vízszintes síkban forgó, puha 
anyagból készült, rekeszes lerakókerékről gurul ki a 
göngyölegbe (8.b ábra) . Mindkét esetben kíméletes a 
gyümölcs lerakása . 

A gyümölcs ütközésmentes göngyölegbe helyezését 
segíti, hogy a lerakószerkezet magassága automati-
kusan beáll a tartályládában lévő gyümölcs szintjé-
hez (9.a ábra) . Ez azt jelenti, hogy a lerakószerkezetet 
induláskor a láda fenekére süllyesztik (9.b ábra), a 
szedés során a tartályban lévő alma szintjét érzékelő 
követi és a lerakószerkezetet folyamatosan emelve, a 
gyümölcs szintjén tartja .

A leszedett gyümölcsöt a gép tartályládákba gyűjti . 
A ládákat a szedőgéphez kapcsolt kocsi szállítja, a tele 
és az üres tartályládák cseréjét hasonlóan a szalagos 
szedőgéphez a szedők végzik .

n

8. kép A gyümölcs kíméletes göngyölegbe helyezése  
(https://www.youtube.com)

9. kép A gyümölcslerakó alsó és felső helyzetben  
(https://www.youtube.com)
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ANDREAS STIHL KFT.  
2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4.
Telefon: (+36-23) 418-054
Akciós termékek: stihlnemzedekek.hu 
Általános információk: stihl.hu

Kéznél  
a megoldás!

A gyümölcsösökben, faiskolákban, szőlősökben végzett munkát a gondoskodás, a hozzáértés és a profi kerti gépek  
teszik igazán hatékonnyá. A STIHL ASA 85 elektronikusan állítható pengenyílásának köszönhetően egészen 45 mm-ig 
igazodik az ágak eltérő vastagságához, az akkumulátor ergonomikus tartórendszere pedig reggeltől estig kényelmes 
munkavégzést biztosít. Egyszerű metszőollónak néz ki, de a STIHL ASA 85 jóval több ennél: a profik sajátja.

STIHL ASA 85 
akkumulátoros  

ágvágó olló

539 900 Ft
Az ár 2019. március 31-ig  
vagy a készlet erejéig érvényes.
Az ár akkumulátor és töltő nélkül értendő.
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A digitális technika térhódítása egyre több lehető-
séget kínál a kertészetekben is a munkafolyamatok 
automatizálására . A robotok terjedését a munkaerőhi-
ány, a kézimunka gyakran kifogásolható minősége, a 
munkacsúcsok lefedése indokolja . A robotok állandó 
minőségi munkát produkálnak éjjel-nappal . Munká-
juk időjárástól, domborzati viszonyoktól, napszaktól 
független . Alkalmazásuk a kertészeti termelés szinte 
minden területére kiterjeszthető, így az adatgyűjtésre, 
a mintavételezésre, a talajművelésre, a sorközápolásra, 
a növényvédelemre, a tápanyagellátásra, az öntözésre, 
a betakarításra, a csomagolásra . Emellett a kertészeti 
ágazat hatékonysága a robottechnikára alapozott mes-
terséges beporzás fejlesztésével, a minőségellenőrzés 
javításával, jobb nyomon követő rendszerekkel, a hami-
sítványok kiszűrésével is növelhető . 

A robotok megalkotásában, működtetésében fontos 
szerepet kap a mechatronika, az elektronika, az infor-
matika és a gépészet . Kiemelt jelentőségű a szenzor-
technika, valamint a villamosenergia . 

Ebben a cikkben a teljesség igénye nélkül bepillan-
tást kívánunk nyújtani a most zajló fejlesztésekbe, illet-
ve a már megvalósított megoldásokba . 

Adatgyűjtő  
és -elemző ezközök

A kertészetek számára az optimális termesztési feltéte-
lek biztosítása érdekében fontos, hogy a lehető legtöbb 
információ álljon rendelkezésre az ültetvény talajáról, 
az ültetvény növényeiről, az ökológiai jellemzőkről . A 
növények fejlődését befolyásoló adatok online gyűjté-
se és elemzése a kertész és a borász szakemberek szá-
mára elengedhetetlen . Ehhez azonban gyakran nem 
áll rendelkezésre a képzett, megfelelő szaktudással 
rendelkező munkaerő . Emellett az adatgyűjtés időigé-
nyes és gyakran hiányos, elsősorban a kis mintavételi 
szám miatt . Ez a probléma egy hatékony adatgyűjtési 
és elemzési eszköz fejlesztésével megoldható .  Jelenleg 
tesztelés alatt áll egy a szőlőültetvényekben rendszeres, 
valós idejű, teljes és megbízható információkat szolgál-
tató robot (VineScout program), amely megoldhatja a 
szőlőültetvények kulcsfontosságú paramétereinek mé-
rését és elemzését (1.a kép) . A 2016-ban kezdődött pro-
jekt már lehetővé teszi a gyors és nagyszámú mintavé-
telezést . A felhasználó beavatkozása nélkül, több mint 
3000 adat feldolgozására képes óránként . A robot a 
szőlőtőkék között haladva méri többek között a szőlőle-
velek hőmérsékletét, vizsgálja a növény fejlődési ütemét 
és vízszükségletét. Az adatok begyűjtése után a felhasz-
náló javaslatokat kap az öntözést igénylő területekre, 

megmutatja az ültetvény legtermékenyebb pontjait, és 
meghatározza a szüret ideális időpontját is a feltérké-
pezett területen . A robot napszaktól függetlenül azonos 
hatékonysággal képes dolgozni . A robottal távirányítás-
sal kapcsolatot lehet tartani, indítani, leállítani, adatokat 
kinyerni . A fejlesztők a még szükséges változtatásokat is 
figyelembe véve 2019-re tervezik a robot kereskedelmi 
forgalmazását .

A talajminták vételére, valamint helyszíni elemzésére 
fejlesztették ki az SMR robotot (1.b kép) . A robot kellő 
sűrűségű mintavételi számmal, a GPS-koordináták meg-
adásával pontosan meghatározza a mintavétel helyét. 
A vett minta elemző kamrába kerül, majd az elemzés 
adatait titkosított rendszerben vezetéknélküli kommu-
nikációs csatornán keresztül továbbítja egy távoli ter-
minálra, amely az adatokat a hely és idő viszonylatban 
naplózza . 

Szőlőművelő robotok

Univerzális hordozóként fejlesztették ki a Vineyard 
robotot, mely különböző eszközökkel szerelhető fel 

Automatizálás a kertészetekben
Dr. Csizmazia Zoltán professor emeritus

1. kép Mintavevő robotok  
(www.vinescout.eu), (https://www.youtube.com)
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(2.a kép) .  A robot prototípusával 2016 óta végeznek 
kísérleteket, 2017-ben kereskedelmi forgalomba került . 
Az elsősorban szőlőművelésre szánt robot kb . 25 ha 
szőlő egyes műveleteit képes ellátni . A gép felszerel-

hető mechanikus gyomirtó egységgel (2.b kép), mely a 
vízszintessel kis szöget bezáró forgó műanyag csillag-
kerékpárral (2.c kép) műveli a sorközeli területet és irtja 
az ott lévő gyomokat . Automatikus kitérőegységgel lát-
ták el, amely a tőkék közötti területet is műveli . Emel-
lett egyéb eszközökkel is felszerelhető, például kaszá-
val, lombritkítóval, vágóegységgel stb . A gép szélessége 
1,8 m, magasság 2 m . Elektromosan hajtott járókerekei 
minden irányba elfordíthatók, ami rendkívüli fordulási 
és manőverezési képességet biztosít a robotnak . Legna-
gyobb üzemi sebessége 4 km/h, tömege 800 kg .

A már megvalósult gépek között említjük a német 
Windegger cég által gyártott NEO B4 robotot, melynek 
két változata is elérhető . Felszerelhető rotációs kaszával, 
amely a kétoldalt az ültetvénysorban tudja elvégezni a 
kaszálást (3.a kép) . Amennyiben a kezelni kívánt terület-
re kihelyezik a földi állomást és beállítják a kívánt műve-
lési sebességet, a robot a beprogramozott sortávolságot 
figyelembe véve halad a sorok között és felügyelet nél-
kül végzi munkáját . A gép kerete 2,5-4 m közötti sortáv-
hoz alkalmas . A sorokat kitérőegység műveli (3.b kép) . A 
gép kis sortávolsághoz is beállítható (3.c kép) .  

A robotnak van tartályládák mozgatására alkalmas 
változata (3.d kép), amelynek hossza 1,14 m, szélessé-
ge 1,12 m, teherbírása 500 kg, 100 Ah-ás akkumulátorral 
működik . A robot az üres, vagy telt tartályládát önállóan 
felveszi, szállítja és a kívánt helyre lehelyezi . Kézi sző-
lőszüret esetén képes a szedők sebességével a sorköz-
ben haladni és tartályládát szállítani, tehát mobil kon-
ténerként működtethető . Kis mérete könnyű szállítást 
tesz lehetővé, akár személygépkocsi csomagtartójában 
is szállítható . A szállító járműből távirányítással rampán 
kivezethető, a munka befejeztével oda visszairányítható .

2. kép Vineyard többcélú robot  
(https://www.naio-technologies.com)

3. kép Windegger robotok (www.windegger.eu)
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Permetező robotok

A növényvédelmi feladatok mind szabadföldön, mind 
üvegházakban automatizálhatók . Elsősorban az üveg-
házi termesztésben lehetnek eredményesek a külön-
böző permetező robotok (4. kép), melyek a termesztés 
módjához igazodva különböző felépítésűek lehetnek, 
elsősorban a szórókeret kivitele és mozgatása tekinte-
tében . A holland Spuitrobot S55 egy közös kereten el-
helyezett stabil és egy mobil egységből áll (4.a kép) . A 
stabil egység biztosítja a permetezéshez szükséges per-
metlevet, szabályozza a nyomást . A mobil egység maga 
után vont permetlé vezetékkel kapcsolódik a stabil 
egységhez, és a növénysorok között a talajon kiépített 
pályán mozog (4.b kép) . Sorváltásnál a két egységet ma-
gába foglaló kerettel együtt lép tovább . Szélessége a ke-
retet nem számítva 30 cm, magassága 170 cm, súlya 150 
kg . Üvegházban sorban termesztett, többféle zöldség, 
vagy virág permetezésére alkalmas . Az S55 permetező 
félig automata, valamint teljesen automatizált rendszer-
ként is megvásárolható . A robot által hordozott és a so-
rok fölött haladó keretről belógó permetlé vezetékeken 
elhelyezett szórófejek végzik a permetezést 

A Qii-Jet TAV-342 permetező robot (4.c kép) permete-
zőprogramja érintőképernyős kezelőpulton teljes mér-
tékben testre szabható, optimalizálható a felhasználó 
igénye szerint . Az útvonal hossz, a hektáronkénti per-
metlé mennyiség, a permetezési mód stb . megadásával 

a gép automata permetezést végez felügyeleti igény 
nélkül, beleértve a következő sorra történő léptetést is . 
A robot a sorok között kiépített sínpályán mozog, pon-
tosan mérve a megtett út hosszát . Beépített átfolyásmé-
rő méri a kijuttatott permetlé mennyiséget, meghatá-
rozza a keveréshez szükséges folyadékmennyiséget . A 
robot permetlétartályának kapacitása 300 l . Az üzemi 
sebességhez igazítva, automatikusan szabályozza a ki-
juttatandó permetlé mennyiséget, így a területegységre 
kijuttatott permetlé mennyiség az előre meghatározott 
értéknek megfelelő és állandó . Üzemi sebessége 6,5 
km/h . Beprogramozható részleges permetezésre, és 
kiválasztható a kézi permetezési üzemmód is . A robot 
üzeme elektromos, 24 V-os, 400 Ah-ás akkumulátorok 
táplálják . A szórófejek a célnak megfelelően függőleges 
szórófejtartón helyezkednek el és kétoldalra permetez-
nek . 

Természetesen szántóföldön termesztett növények 
permetezése is megoldható robotokkal, például dró-
nok felhasználásával (4.d kép) . 

Automatizált  
öntöző rendszerek

A kertészeti termesztésben az öntözés szintén auto-
matizálható . A mikroöntözés, beleértve a csepegtető 
öntözést is lehetőséget kínál a teljes automatizálásra . 
Különösen hatékonnyá tehető az öntözés megfelelő 
szondák alkalmazásával, amelyek több paraméter (ta-

4. kép Permetező robotok (www.spuitrobot.nl)
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laj víztartalma; levegő páratartalma, hőmérséklete stb .) 
alapján meghatározhatják az öntözési időt, az öntözés 
intenzitását, a kijuttatott összes vízmennyiséget stb .

Hajtató házakban, különösen a nagy kapacitású pa-
lántanevelő üvegházakban felsőpályás automata öntö-
zőberendezés alkalmazható (5.a kép) . Az üvegházban 
felül kiépített sínpályán mozgó permetezőkeret a per-
metlévezetéket a pályán maga után húzza . A permete-
zőkeret magassága szabályozható, és a berendezés a 
szórófejek magasságát pontosan tartja . A permetező-
keret szélessége az üvegház oszlopkiosztásához igazít-
ható . A permetezőkeret oda-vissza automatikus üzem-
módban dolgozik . A szabályzórendszerek a hordozott 
kereten helyezkednek el (5.b kép) . Természetesen az 
öntözőkeretek tápanyagok kijuttatására is alkalmasak . 
Szeretném megjegyezni, hogy már 1976-ban fejlesztet-
tünk és szabadalmaztattunk egy hasonló elven működő 
automata öntöző- és permetezőberendezést fóliaházak-
hoz, melyet négy ország fogadott el, és amelyiknek a 
legnagyobb baja az volt, hogy évtizedekkel megelőzte 
a korát .

Csupán érdekességként említenénk meg, hogy sorkö-
zök tápanyagellátására guruló gömb robotot is fejlesz-
tettek (5.c kép), mely ugyan nem kertészeti kultúrában 
látható, de arra is alkalmas . Egyszerűsége jelzi, hogy a 
robotok nem feltétlenül bonyolult rendszerek . Sőt tö-

rekvés van arra, hogy 
bizonyos célművele-
teket kis méretű ro-
botflottával végezze-
nek el .

Betakarító 
robotok

A kertészeti ter-
melés automatizá-
lásában talán legna-
gyobb jelentősége a 
gyümölcsök és zöld-
ségfélék betakarítá-
sára fejlesztett robo-
toknak van . Ennek 
megfelelően ezen a 
területen történtek 
a leglátványosabb 
fejlesztések .

A gyümölcsszedő 
robotok fejleszté-
se Európában és az 
USA-ban egyaránt 
folyik . Európában 
uniós fejlesztési tá-
mogatást is élvezve 
német-belga közös 
fejlesztésű robot 
kialakításán mun-
kálkodnak . A fej-
lesztéshez 2-3 méter 
közötti famagassá-

5. kép Automata öntözőberendezések  
(http://www.hollandgreenmachine.com)

6. kép Német-belga almabetakarító robot (https://www.mvtec.com/de)
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got vettek figyelembe a robotok jellemzőinek megha-
tározásánál . Alapgépként a Panasonic VR006L ipari 
robotkarját használták, és azt egy vontatott platform-
ra rögzítették (6.a kép) . A berendezés elektrohidrau-
likus rendszerű, áramszükségletét a vontató traktor 
által hajtott generátor biztosítja, emellett hidraulikus 
stabilizáló egységgel rendelkezik . A robot működé-
séhez kedvező, ha a környező légmozgás és fényin-
tenzitás mérsékelhető, ezért a gépet kék árnyékolóval 
vették körül (6.b kép) és saját fényforrással látták el . 
Fontos, hogy a kék szín a képfeldolgozás során köny-
nyen kiszűrhető . 

A gyümölcs sérülésmentes leválasztásához szívó 
rendszerű fejet alkalmaztak (6.c kép), amely rugalmas 
csonkakúp, beépített USB 2 .0 kamerával . A kamerá-
nak a szívófej közepén történő elhelyezése különle-
ges technikai kihívás volt, de számos előnnyel jár . A 
leválasztó mindig pontosan a megfigyelő kamera köz-
ponti tengelyén működik, ami elősegíti a koordináta 
átvitelt a képből a robotba . Ezenkívül a kamera hely-
zetét a robotkar vezérelheti . A fényképezőgép az op-
tikai tengelyét mindig a betakarítandó gyümölcshöz 
állítja be . Ez csökkenti a kép torzulását és kiküszöböli 
a nagy pontosságú kalibrálás szükségességét . 

A központi vezérlőegység (6.d kép), érintőképer-
nyős ipari PC felhasználói felülettel bír . Meghatározza 
az alma alakját, pozícióját, követni képes az azonosí-
tás közben fellépő változásokat . A képfeldolgozás egy 
ipari Pentium IV 2 GHz-es PC-n fut, 1 GB RAM-mal, 

Windows alatt . A fejlesztők az MVTec HALCON 7 .1 
képfeldolgozó könyvtárát választották nagy pontos-
ságáért és megbízhatóságáért . A rendszer képes az 
összes alma 85%-ának betakarítására . Ez a kézi beta-
karítás hatékonyságával ér fel .

A betakarítás menete három lépésből áll:
• a gép beállítása a sorba;
• a gép kereszt- és hosszirányú vízszintezése; 
• a fa pozícióját a kamera 40 helyzetből rögzíti, 

majd 10 fokos lépésekben 40 mezőt alakít ki; 
• a gyümölcsöket azonosítás után betakarítja .

A fenti lépések során meghatározzák az alma po-
zícióját, méretét . Csak megfelelő méretű érett almát 
takarítanak be . Az azonosítás során a kamera az x- 
és y-tengelyek körül forog, hogy az optikai tengelyt 
pontosan az almára pozicionálja . Míg a robotkar az 
almához közelít, több kép készül és a képfeldolgozás 
során meghatározzák az alma és a kamera aktuális 
távolságát háromszögeléssel (6.e kép) . A kamera a kö-
zelítés során az almát a látókép központjába tartja . A 
képfeldolgozás során meghatározzák az alma átmérő-
jét és távolságát . A robotkar megközelíti az almát és 
szívóhatással leválasztja .

Az azonosítás során először a levelek színét határoz-
zák meg, majd a kék hátteret, és a levél zöldjét kiszű-
rik . Ezután kiválasztják az alma zöld és piros területét, 
végül az almák helyzete jól láthatóvá válik (6.f kép) . 
Az almák képét kör alakúra változtatják . Légárammal 

7. kép Almaszedő robotok az USA-ban (https://www.pbs.org)
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(kb . 300 m3/min) tisztítják a leválasztandó gyümöl-
csöt . A légáram a levelek mozgatásával a gyümölcs 
láthatóságát is javítja . Amikor a szívófej megközelíti az 
almát, bekapcsolódik a szívó légáram . A tesztek során 
egy alma betakarítása nyolc-tíz másodpercig tartott . 
Úgy vélik a kutatók, hogy ez tovább csökkenthető . 

Hasonló fejlesztés zajlik az USA-ban, ahol szintén 
már meglévő ipari robotra építik fel a gyümölcssze-
dő egységet (7.a kép) . A kísérleteket ott is szívófejjel 
végezték (7.b kép) . A különböző méretű gyümölcsök 
leválasztásához eltérő méretű szívófejet alkalmaztak . 
A szívófej jól igazodik az egyes gyümölcsök eltérő 
mérethez, ezért egyféle gyümölcs betakarítása során 
nem kell cserélni . A robotkar a szívófejet kb . 45 fokos 
szögben mozgatja, így egy rácsrendszerben vizsgálja 
a lombot . A mozgás függőleges irányban kb . 1,2-1,5 
m . A fejlesztők elképzelése szerint, két robotkar kezel-
né a fákat, egyik a magasabb, a másik az alacsonyabb 
tartományban . A szívófejből a gyümölcsöt pneumati-
kusan szállítják a göngyölegbe és a sérülés elkerülése 
érdekében memóriahabos felületen lassítják le . Egy 
alma leválasztásához 1 másodpercre volt szükség . 

További vizsgálatok során tesztelték a mechanikus 
leválasztófejet is (7.c kép), ahol a fő feladat olyan levá-
lasztókar kialakítása volt, amely sérülésmentes meg-
fogást biztosít . További érdekesség, hogy az 1-2 szí-
vófejes robotok mellett tervezik a többkaros robotok 
fejlesztését is (7.d kép) . 

A gyümölcsök mellett a robotokat vizsgálták zöld-
ségfélék betakarításában . Elsősorban üvegházakban 
termesztett zöldségek (paprika, paradicsom, uborka 
stb .) betakarítására fejleszt robotokat EU-program ke-
retében több partner (belga, holland, svéd, izraeli) . Az 

étkezési paprika 
betakarító robo-
tot (SWEEPER) 
(8.a kép) fejlesz-
tő konzorciumba 
paprikatermelőt 
is bevontak . A 
konzorciumban 
r e n d e l ke z é s r e 
állnak: kertészeti, 
gépi látás, érzéke-
lés, robotika, irá-
nyítás, intelligens 
rendszerek, szoft-
verarchitektúra, 
rendszerintegrá-
ció és üvegházha-
tás-gazdálkodás-
sal kapcsolatos 
szakemberek . A 
képfeldolgozáson 
alapuló azono-
sítás (8.b kép) 
után leválasztó-
szerkezet közelíti 
meg a terményt 
(8.c kép), és egy 

8. kép Paprika betakarító robot  
(www.sweeper-robot.eu)

9. kép Robotok különböző zöldségekhez (https://www.crunchbase.com)
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fűrész (8.d kép) vágja le azt . Így a 
nyomódásra érzékeny paprikát a 
fogószerkezet nem fogja meg, a le-
vágott termény ívelt ujjakra hull és 
onnan kerül a göngyölegbe .

Természetesen egyéb zöldségek 
betakarítási lehetőségét is vizs-
gálták (9.a-d kép), ehhez különbö-

ző csavaró-húzó mozgást végző 
robotkart alkalmaztak (10.a kép) . 
A kíméletes leválasztáshoz külön-
böző megfogó fejeket teszteltek 
(10.b-d kép) .

Érdemes megemlíteni az auto-
matizálható hordozókereteket, 
amelyekre a legkülönbözőbb be-

takarító robotok szerelhetők fel 
(11.a-d kép) . Ezek a keretek üveg-
házakban vagy szabadföldön, ki-
épített pályán, vagy sorközben 
haladva képesek automatikus 
üzemmódban dolgozni .

Csomagoló robotok

A robotok jelentős szerepet 
kapnak a gyümölcsök, zöldségek 
csomagolásánál . A gyümölcsök 
csomagoláshoz alkalmazott ro-
botok nagyobb hatékonysággal 
és jobb minőségben dolgoznak, 
mint az emberek . Egy robot 2-3 
ember munkáját végzi el . Például 
egy vizsgált almacsomagoló robot 
120 almát csomagol percenként . A 
piacra szánt rekeszekbe a robotok 
képesek úgy elhelyezni a gyümöl-
csöket, hogy azok szára egyfelé 
mutat, a gyümölcs színes oldala 
pedig felfelé . Mindez azért fontos, 
mert kiterjedt kutatások bizonyít-
ják, hogy a vásárló döntésében a 
gyümölcs megjelenítése meghatá-
rozó szerepet játszik .

A robotok intenzív fejlesztése, 
részben üzemi alkalmazása napja-
ink gyakorlata és a jövő lehetősége .

n

10. kép Mechanikus megfogó szerkezetek (https://www.researchgate.net)

11. kép Hordozó konzolok robotokhoz (https://www.youtube.com)
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A pomológia a gyümölcsfajták le-
írásával, meghatározásával és rend-
szerezésével foglalkozó tudomány, 
amely a XX . századra vált önálló 
kutatási területté . Első művelői közé 
tartozik Budai József, akit kora Eu-
rópa-szintű tudósnak ismert el .

Az erdővidéki Bodoson (Három-
szék megye) született 1851 . novem-
ber 25-én . Édesapja gazdag föld-
műves, a falu első gazdája volt . A 
szabadságharcban Bem-huszárként 
szolgált . Fiát kemény munkára szok-
tatta, ami felnőtt korára rendkívüli 
munkabírást és kitartást váltott ki 
belőle .

Székelyudvarhelyen érettségizett 
1872-ben, Benedek Elekkel együtt . 
Rövid időre hazament, apja várat-
lan halála miatt gazdálkodott, majd 
a családi birtokot öccsének adta át . 
1873-tól három évig Budapesten 
tanult, 1876-ban természetrajz-föld-
rajz tanári oklevelet szerzett, kitűnő 
minősítéssel .

Pályája kezdetén geológus asszisz-
tens a korábbi egyetemén, majd 
néptanító erdélyi településeken 
(Magyarlápos, Somkerék, Esztény) . 
Kolozsváron polgári iskolai tanári 
állást vállalt 1890-94 között, ezt kö-
vetően két évig Mezőtúron volt gim-
náziumi tanár . Végül a millennium 
évében Miskolcon telepedett le és 
a helyi református gimnáziumban 
növénytant tanított az 1926-os nyug-
díjba vonulásáig .

Budai József geológusnak ké-
szült . Ezt asszisztensi éve mellett az 
Erdélyi Múzeum számára végzett 
ásványkőzet-földtani gyűjtései és a 
Természettudományi Társulat 1889-
es megbízása is mutatja . Utóbbi 
alapján – elsőként – állapította meg, 
hogy a Hargita neovulkáni vonu-
latát andezitek alkotják . Ez doktori 
értekezésének alapja, egyúttal geo-
lógiai munkásságának lezárása .

Mezőtúri tanárságának idején 
felismerte botanikai ismereteinek 
hiányosságait . Önképzéssel, autodi-
dakta úton pótolta hézagos tudását .

Ez irányú szorgalmát miskolci idő-
szakában, a Bükk-hegységben és 
Borsod megye sík területein hasz-
nosította . A térség flórájának gyűj-
tését közel két évtizedig végezte . A 
begyűjtött növényeket, azok kata-
lógusait (jegyzetekkel kiegészítve) 
és tevékenységének naplóit a helyi 
múzeumban helyezte el . Azokat ma 
a Herman Ottó Múzeum őrzi . Gyűj-
tései, növénymeghatározásai során 
szoros kapcsolatot tartott Jávorka 
Sándorral . A térségben másfél ezer-
nél több növényféleséget gyűjtött .

Munkásságáról tanulmányokat ál-
lított össze, amelyeket a Botanikai 
Közlönyben, a Magyar Botanikai 
Lapokban és a Herbában tett közzé .

Több botanikus társa őt tisztelte 
meg azzal, hogy róla nevezett el új 
növényt .

Életművének az utókor a pomoló-
giai eredményeit tartja . Ugyanis az I . 
világháború véget vetett botanikai 
foglalatosságának, és érdeklődése 
a gyümölcstermesztés felé fordult . 
Nem véletlenül, mert oltani, sze-
mezni már diákkorában, az iskolai 
szünetekben is szeretett . Miskolcon 
közel fél évszázadot töltött, és ez 
alatt önképzéssel, saját tapasztalatai 
alapján megszerzett ismeretekkel je-
les növénynemesítő lett .

A XIX . század második felében 
divattá vált Magyarországon nyu-
gati gyümölcsfajták behozatala és 
elterjesztése . Ezek minőségileg job-
bak, tetszetősebbek voltak, de a mi 
klímánkat kevésbé viselték, mint a 
hazai, edzett fajták . Budai a nyugati 
és a magyar fajták keresztezésével 
számos új hibridet állított elő, ame-
lyekből szelektálással értékesebb, 
köztermesztésre is alkalmasak ke-
rültek ki . A miskolci Lévai József 
Református Gimnázium diákköri 
dolgozatát olvasva tudtam meg, 
hogy „149 alma, 42 körte, 1 birs, 13 
meggy, 25 cseresznye, 24 szilva, 16 
kajszi, 12 őszibarack, 1 mandula, 12 
dió és 8 bogyós gyümölcsre terjed 
ki nemesítő… tevékenysége” .

Tanácsaival Bereczki Máté (Agro-
fórum, 2015 . december) volt segít-
ségére, akit Herman Ottóval együtt 
eszményképének tekintett .

A fajtákat az általa nagyra becsült 
személyekről nevezte el . Bem tábor-
nok, Kiss Sándor ezredes, Benedek 
Elek, tanárai, édesapja, felesége, ro-
konai egyaránt fajtái névadói voltak . 
Országos és helyi lapokban ezernél 
több írása mutatta be fajtáit és adott 
tanácsot a gondozáshoz . Több 
könyv is gazdagítja szakirodalmi ha-
gyatékát .

Már 79 évesen, a Sajó partján, a 
mai repülőtér helyén faiskolát léte-
sített . A kezdeti 3 ezer oltványt ha-
marosan 100 ezerre tudta növelni . 
„Nem nyereségre dolgozom . Nálam 
a munkálkodás életszükséglet, a tét-
lenség halálom lenne” – írta Jávorka 
Sándornak .

Így is lett . Az állam a faiskolát kisa-
játította, és ő ebbe röviddel utána, 
nyolcvan éve, 1939 . január 20-án – 
szellemileg és testileg még frissen 
– belehalt . Miskolcon, az ún . Deszka 
temetőbe temették el .

Méltatói munkásságát micsurini 
nagyságrendűnek tartják . De amíg 
utóbbi együttműködött az új szov-
jet rendszerrel, addig Budait buzgó 
hazafiság és erős Habsburg-ellenes-
ség jellemezte . Ráadásul páratlanul 
szerény volt („Emberektől nem vá-
rok soha dicséretet, elismerést . Ha 
valami kis jót tettem, megmondja 
lelkiismeretem, és ez nekem elég”), 
így mindenben csak a maga erejére 
támaszkodhatott .

Nevét szülőházának falán emlék-
tábla hirdeti . Bodoson és Miskolcon 
utcát neveztek el róla . Az említett 
miskolci gimnázium egyik előadó-
terme és az általuk meghirdetett 
országos biológiai tanulmányi ver-
seny is az ő nevét viseli .

Székelyföldön járta a mondás: 
„Olcsó, mint a bodosi szekér” (va-
salás nélkül készült, olcsó és rövid 
életű volt) .

Kurucz Miklós 

Agrármúltunk nagyjai

Budai József (1851-1939)
„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad,  

annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe” 
Babits Mihály
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ÚJ TERMÉKEK 
A HUMINISZ KFT. KÍNÁLATÁBAN!

www.huminisz.huRészletekkel kapcsolatban kérem keresse képviselőinket, szaktanácsadóinkat!

Rendeljen 2019. január-február hónapban bármely KONDISOL növénykondicionáló és SOLVITIS 
lombtrágya terméket és a 2019. évi listaárból 10% árengedményt adunk!*
*Fizetési határidő: legkésőbb 2019. február 28.

ALMAMOLY ELLEN 
TISZTÁN, TERMÉSZETESEN

ROVARÖLŐ
SZER

ARYSTA LIFESCIENCE MAGYARORSZÁG KFT. 
1138 Budapest, Tomori utca 34.  
Telefon: (06) 1 335 2100, (06) 1 387 7630
E-mail: info-hu@arysta.com 
www.arystalifescience.hu

Használja biztonságosan a növényvédő szereket! Mindig olvassa el a címkét és a termék tájékoztatóját használat előtt!

BIOLÓGIAI ROVARÖLŐ SZER
CARPOVIRUSINE

ROVARÖLŐ
SZER
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ARASSA LE 
A HASZNOT A BAYERREL,
VÁLASSZON ÁRKEDVEZMÉNYT 
VAGY SZAKMAI AJÁNLATOT!

AZ AKCIÓ TOVÁBBI RÉSZLETEIT KERESSE A HONLAPON: WWW.GAZDAHASZNA.HU

Ha vásárláskor azonnali kedvezményt szeretne 
kapni a Bayer egyes növényvédő szereinek 

árából, regisztrációkor válassza az 
Árkedvezmény opciót.

A Bayer Gazda Haszna akciójában jelentős árkedvezménnyel vásárolhat növényvédő szereket, 
vagy vásárlásai után értékes szakmai ajánlatok közül választhat.

REGISZTRÁLJON A WWW.GAZDAHASZNA.HU OLDALON,
ÉS HÚZZON HASZNOT A BAYER AKCIÓS AJÁNLATÁBÓL!

ÁRKEDVEZMÉNYVAGY

FONTOS
A KINYOMTATOTT 
KUPONT VIGYE 
MAGÁVAL 
VÁSÁRLÁSKOR, MERT 
A KEDVEZMÉNYT 
CSAK ÍGY TUDJA 
IGÉNYBE VENNI!

A bőség
itt terem

DUPLA
BAYPENGŐ
MÁRCIUS

31-IG

Ha a Bayer szakmai ajánlatait 
szeretné igénybe venni, 
regisztrációkor válassza
a Szakmai ajánlat opciót. 
Összegyűjtött BayPengőit 
értékes eszközökre, 
műszerekre, hasznos 
szolgáltatásokra kötltheti.

A 2019. MÁRCIUS 31-IG 

BEÉRKEZETT SZÁMLÁI UTÁN 

JÁRÓ BAYPENGŐKET 

MEGDUPLÁZZUK. VÁSÁRLÁSAI 

UTÁN RÖGTÖN TÖLTSE FEL 

SZÁMLÁIT ÉS ZSEBELJE BE A 

KÉTSZERES KEDVEZMÉNYT.

SZAKMAI AJÁNLAT


