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1. kép A művelési rendszer tervezése  

 

A sor- és tőtávolságot, a törzsmagasságot és a koronaformát a tervezési folyamat során kell 

meghatározni, a termőhelyi adottságok, a termesztési cél, a telepítendő fajták és a 

rendelkezésünkre álló munkaerő figyelembevételével. Mivel az őszibarack nagyon 

fényigényes gyümölcsfaj, az ültetvényekben a nyitott faalakok a legelterjedtebbek. 

Rendszeres metszéssel azonban az orsó koronákon is megfelelő fényellátottságot tudunk 

biztosítani. Külföldön, leginkább Olaszországban sövény művelési rendszereket is 

alkalmaznak az őszibarack termesztésben, de ez nálunk még nem nagyon terjedt el.    



Őszibarack művelési rendszerek fő jellemzői: 
 

Faalak Térállás   
(m x m) 

Termőre-
fordulás 

(év) 

Termés (kg/fa) 

20-25 t/ha 
terméshez 

Váza 6x4 5 50-60 

Kompakt 
váza 

5x3 4 30-40 

Palmetta 4x4 4-5 30-40 

Karcsú orsó 4,5x2; 4x2 3 20-25 

 

 



2. kép Nyitott faalakok 1. Tányérkorona 

 

Magyarországon a nyitott őszibarack faalakoknak három típusa alakult ki az idők során. Az 

egyes típusok kialakítását természetesen tájanként és kertenként egy kicsit eltérő módon 

végzik, de az alapelvek azonosak. A Szeged-Szatymaz környéki termesztő körzetben alakult 

ki a tányérkorona, ott ma is ez a legelterjedtebb. Más vidékeken nemigen találkozunk vele. 

Lényege, hogy az egész fa nem magasabb 2,5 méternél, így minden művelet a földön állva 

elvégezhető. A törzsmagasság 50-60 cm, efölött az oldalelágazások rendszeres 

kikönyököltetésével, visszametszésével a vízszintes fölött 20-30 fokos szögben álló, 

tányérszerű vázág szerkezetet alakítanak ki, amely 5-6 többszörösen elágaztatott vázágból áll. 

A sor- és tőtávolság 6 x 4 méter, vagy erősebb növekedésű fajtáknál (pl. ’Champion’) 7 x 5 

méter. Ez azt jelenti, hogy 417 vagy 286 db fát ültetünk egy hektárra. Az ültetvény termőre 

fordulása 5-6 év. A tányérkorona csak kézi szüretre alkalmas, gépi szüretre nem. Ennek a 

koronaformának a legfőbb előnye, hogy nem kell létra vagy állvány a művelés során. 

Hátránya viszont, hogy a talajmenti fagy könnyen a teljes termést károsíthatja. Szeged-

Szatymaz környéke a fagyveszélyes alföldi termesztő vidékhez tartozik, ezért egyre több 

ültetvényben áttérnek a magasabb fák alkalmazására, a jobb termésbiztonság érdekében.  

 

 



3. kép Nyitott faalakok 2. Katlan korona 

 

A Buda környéki termesztő körzetben alakult ki, de az országban mindenütt elterjedt a katlan 

korona. Ez szintén csak kézi szüretre alkalmas, nyitott faalak, amelyet alacsony, 40-60 cm-es 

törzsmagassággal és 3 vázággal alakítanak ki. A vázágak a vízszintes fölött 45 fokos szögben 

állnak. A vázágakat rendszeres visszametszéssel, szabályos esetben kétszer villásan 

elágaztatva nevelik ki. A korona belsejéből a befelé növő elágazásokat és az ültetés utáni 

tavasszal eltávolított központi tengely helyén képződő vízhajtásokat, fattyúvesszőket 

rendszeresen eltávolítják. A sor- és tőtávolság 6 x 4 méter. Az egy hektárra elültetett 417 db 

fával a félintenzív művelési rendszerekhez tartozik (csakúgy, mint a tányér és a váza korona). 

A katlan koronával létesített ültetvény 5-6 év alatt fordul termőre.  

 

 
 



4. kép Nyitott faalakok 3. Váza korona 

 

A váza korona a legkorszerűbb a nyitott faalakok közül. Vázágai a vízszintes fölött 70-75 

fokos szögben állnak. A koronanevelés során három vázágat nevelünk, az első években 

visszametszés nélkül, és mindegyiken 2-3 gallérágat alakítunk ki. A törzsmagasság többféle 

lehet. Ha csak kézi szüretre tervezzük az ültetvényt 40-60 centiméteres törzs elegendő. Ha 

feldolgozásra termesztünk ipari őszibarackfajtákat, és géppel kívánunk szüretelni, akkor a 

szüretelő gép igényeihez kell alkalmazkodnunk. Magyarországon leginkább a Kilby és a 

Schaumann típusú törzsrázó gépek terjedtek el, ezek használatához 100-120 cm magas törzs 

szükséges, hogy a gyümölcsöket összegyűjtő ponyva is a fa alá férjen. A sor- és tőtávolság 

általában 6 x 4 méter. Mind a kézi szüretre tervezett, alacsony törzsű, mind a gépi szüretre 

tervezett, magas törzsű ültetvényekben ezt alkalmazzák. Középerős és gyenge növekedésű 

fajtákból, csak kézi szüretre kialakított ültetvényben a sor- és tőtávolságot 5 x 3 méterig 

csökkenthetjük, és a hagyományostól kisebb váza koronákat is kialakíthatunk. A váza 

koronájú őszibarack ültetvények 4-5 év alatt fordulnak termőre.  

 

 
 

 



5. kép Központi tengelyes faalak – Karcsú orsó 

 

Az intenzív művelési rendszerek faalakja a karcsú orsó, amellyel az őszibarack 

ültetvényekben sokfelé találkozhatunk. A leggyakrabban alkalmazott sor- és tőtávolsága 4,5 x 

2 méter, de erősebb metszéssel 4 x 2 méteren is fenntartható. Előnye, hogy 1-2 évvel korábbi 

termőre fordulást biztosít, mint a nyitott faalakok. A kezdeti években, amíg a központi tengely 

meg nem erősödik, támaszt igényel, ami lehet egyedi karó, vagy huzalos támrendszer. Csak 

kézi szüretre alkalmas. Törzsmagassága 40-50 cm, ami fölött rendszeres visszametszéssel 3 

vázkart alakítunk ki. A vázkarok a vízszintes fölött 30 fokos szögben állnak, de a 

koronaszerkezet szempontjából az az előnyös, ha eredési pontjuknál közel derékszögben 

csatlakoznak a tengelyhez. Ezt a koronanevelés során lekötözéssel, vagy csipeszeléssel tudjuk 

elérni. A központi tengelyen az alsó vázkarszint fölött nem hagyunk megerősödni újabb 

elágazásokat. A fenntartó metszés során a letermett gallyakat a tengelyről évente rendszeresen 

eltávolítjuk. A fák magasságát 3 méter magasságban a tengely visszametszésével korlátozzuk. 

Egy hektárra 1111 illetve 1250 fát ültetünk, a karcsú orsóval kialakított őszibarack ültetvény 

3-4 év alatt fordul termőre. Az őszibarack nem tartozik az erős csúcsi dominanciával 

rendelkező fajok közé, határozott központi tengelyt csak gondos alakító metszéssel nevel. A 

koronaalakítás során ügyelni kell arra, hogy a vázkarok és a tengely közötti egyensúly 

megmaradjon, ne erősödjenek meg egymás rovására. 

 

 
 



6. kép Palmetta 

 

Olaszországban régebben előszeretettel alkalmazták a Palmetta művelési rendszert, ami 

huzalos támrendszer mellett nevelt sövény formát jelent, 50 cm es törzsmagassággal, és 

egymás fölött, a vízszinteshez képest 45 fokos szögben nevelt vázágakkal. A sorokon belül a 

fákat 4-5 méterre ültették. Ma is sok ilyen ültetvény van, ezekben a 4-5 méter magas 

sövényfalakon a metszést, a gyümölcsritkítást és a szedést önjáró, vagy vontatott magas 

platókról végzik. Új ültetvényekben már nem terveznek Palmetta művelési rendszert. 

 

 
 

 



7. kép Kandelláber korona 

 

A hagyományos Palmetta formát az utóbbi 10-15 évben felváltotta a 3 vázágú sövény, más 

néven kandelláber korona, de új ültetvényekben már ezt is csak ritkán alkalmazzák.  

 

 

 
 

 



8. kép Füzérorsó művelési rendszer 

 

A legkorszerűbb, intenzív őszibarackültetvényekben Olaszországban ma füzérorsókat 

nevelnek. A soron belül 1,5 méter távolságra ültetett fákból huzalos támrendszer mellett 4-5 

méter magas sövényfalat alakítanak ki, amit a Palmettánál is használt eszközökkel tudnak 

művelni.  

 

 
 

 

 

 

 



9. kép Tatura 

 

Olaszország északi részén és Spanyolországban néhány ültetvényben a sorra merőlegesen 

kialakított Y fákból álló Tatura művelési rendszerrel is találkozunk.  

 

 

 



10. kép A fajták alkalmassága különböző faalakokra 

 

Az őszibarack fajon belül a genotípusok változatossága elég nagy a koronahabitus és 

növekedési jelleg szempontjából. A termesztésben azonban szinte kizárólag a standard 

habitusú, középerős és erős növekedésű fajták szerepelnek. Jól tűrik az alakítást és az erős 

metszést, valamennyi üzemi faalak jól kialakítható belőlük. A nemesítők dolgoznak azon, 

hogy olyan piacképes gyümölcsű fajtákat állítsanak elő, amelyek oszlopos fahabitusúak, mert 

ezekből kevés alakítással jó orsókoronákat lehetne nevelni, de ezek a fajták még nem jelentek 

meg az ültetvényeken. A képen standard habitusú őszibarackfajta látható, kisméretű váza 

koronára alakítva. 

 

 
 

 

 

 



Az őszibarackültetvények ápolási munkái 

 

Az ültetvényekben rendszeresen elvégzendő termesztéstecnológiai, ápolási munkákat 4 

csoportba soroljuk (1. termőfelület- és termés szabályozás, 2. talajerő-gazdálkodás, 3. 

növényvédelem, 4. szüret, szüret utáni műveletek). A termőre fordulásig, a nem termő 

években a technológia sok elemében eltér a később, a termő ültetvényben végzendő 

feladatoktól. A legfontosabb különbségeket az alábbi táblázatban foglaljuk össze, majd a 

technológiai elemek részleteit a 4 nagy csoportra bontva tárgyaljuk. A nem termő időszak 

hossza a művelési rendszertől függ. 

 

Fő eltérések a nem termő és a termő időszak technológiai műveletei között 

Művelet csoport Nem termő évek Termő évek 

Termőfelület- és 

termés szabályozás 

A tervezett faalaknak megfelelően 

koronaalakító metszést végzünk 

Évente rendszeresen 

fenntartó metszést, és 

gyümölcsritkítást végzünk 

Talajerő-gazdálkodás Telepítés előtti feltöltő trágyázást 

végzünk, begyökeresedésig többször 

bőségesen megöntözzük a fákat 

A talaj- és levélvizsgálat 

eredményei alapján fenntartó 

trágyázást végzünk 

Növényvédelem A lombot károsító kórokozók és 

kártevők ellen védekezünk 

(különösen veszélyes a barackmoly 

és a keleti gyümölcsmoly kártétele a 

hajtásvégeken) 

A lombot és a gyümölcsöket 

károsító kórokozók és 

kártevők ellen is védekezni 

kell 

Szüret, szüret utáni 

műveletek 

A képződő gyümölcskezdeményeket 

eltávolítjuk 

A szüreti terv alapján kézi, 

ipari fajtáknál a gépi szüretet 

végzünk 

 



11. kép Ültetés 

 

A koronás oltványokat általában tavasszal ültetjük és a rügyfakadás időszakában metsszük 

először. Lehetséges őszi telepítés is, de akkor télire papírral vastagon be kell tekerni az 

oltványt a kiszáradás elkerülése érdekében. Ebben az esetben is csak tavsszal metszünk 

először. 

 

 
 

 



 

12. kép Koronaalakító metszés 1.  

 

A tervezett faalaknak megfelelően, erős visszametszéssel indítjuk a fákat.  

 

 
 

 



 

13. kép Alakító metszés 2.  

 

A termőre fordulásig folyamatosan végeznünk kell az alakító metszést. Lehetőleg évente 

többszöri metszéssel alakítsuk a fákat a kívánt faalakra. Arra kell törekednünk, hogy a fák 

termőfelülete minél előbb kialakuljon, ezért el kell kerülnünk a túl erős visszametszéseket. A 

koronaalakító metszés célja továbbá a teherbíró és kellőképpen elágazódott koronaszerkezet 

kialakítása. Nyitott korona nevelésénél különösen fontos, hogy a vázágak azonos erősségűek 

legyenek, mert különben felborul a fa egyensúlya. A zöldmunkák során alkalmazhatjuk a 

hajtáscsúcs visszacsípését (pincírozást), amivel a túl erősen fejlődő hajtás növekedése egy 

időre megállítható. A vázágak eredési pontja között legalább 10 cm távolság legyen, mert a 

közel egy pontból indított vázágak termőkorban könnyen lehasadhatnak.  

Sudaras korona alakításakor a Zahn szabályok betartásával el kell érnünk, hogy a tengely 

és az oldalelágazások egyensúlya fennmaradjon, ne erősödjenek meg egymás rovására. A 

karcsú orsó oldalelágazásai, vázkarjai közel derékszögben csatlakozzanak a tengelyhez, majd 

a végleges szögállásuk a vízszintes felett 30 fokos legyen. Ezt folyamatos alakítással tudjuk 

elérni.  

A koronaalakítás során végezzünk nyáron többször is hajtásválogatást. Még zölden 

távolítsuk el a vezérhajtások konkurenseit, illetve a nem megfelelő helyen fejlődő hajtásokat. 

A váza korona vázágait és gallérágait csúcsrügyből, visszametszés nélkül neveljük. Így 

kapunk egészséges, töréspontok és sebfelületek nélküli vázágszerkezetet. A vázágakat csak 

akkor vágjuk vissza, amikor a fa túlnőtte a tervezett magasságot.  

 

 

 



14. kép Termőkori fenntartó metszés 1.  

 

A fa fokozatosan termőre fordul, ezzel párhuzamosan évről-évre csökken a vezérhatások 

növekedési erélye. Miután a fa vázrendszere megerősödött, és a fa termőre fordult, fenntartó 

metszést végzünk. Az őszibarack ültetvényekben régóta minden évben gondos termőre 

metszést végeznek. Ennek három módszere alakult ki, a váltócsapos, az egyvesszős és a 

csökkentett számú szálvesszős metszés. Ez utóbbi a legkorszerűbb, ezért ezt ismertetjük.  

A csökkentett számú szálvesszős metszésnél a teljes értékű termővesszőket nem vágjuk 

vissza, hanem teljes hosszukban meghagyjuk őket. A túlterhelés veszélye miatt nem szabad 

túl sok vesszőt hagyni a fákon. A vesszőszámot a művelési rendszertől és a fák kondíciójától 

függően határozzuk meg, bekalkulálva a téli fagykárosodás mértékét, amit a metszés előtt 

rügyvizsgálattal állapítunk meg. Termő korú, váza koronájú fákon 80-100 db vesszőt 

hagyunk. Történtek tudományos vizsgálatok is a vesszőszám optimalizálására. Azt 

állapították meg, hogy egy fán a kedvező vesszőszám a törzskeresztmetszet 1 cm2-ére 

vonatkoztatva 0,7-1,0 között van, ha nem volt téli rügyfagykár.  

Korszerű ültetvényekben elsősorban a csökkentett számú szálvesszős metszést végzik a 

fenntartó metszés során. A képen egy ág látható metszés előtt.  

 

 
 

 



15. kép Őszibarack ág metszés után 

 

 
 



16. kép A metszés időpontja 1.  

 

Nagyon fontos a metszés időpontjának helyes megválasztása. A téli nyugalmi időszakban 

semmilyen metszést ne végezzünk. Az ágrákosodást, fapusztulást okozó baktériumos és 

gombás betegségek kórokozói ugyanis télen a sebeken át fertőznek. Ha fás metszést végzünk, 

annak legmegfelelőbb időpontja tavasszal a rügyfakadáskor van. Előtte végezzünk 

rügyvizsgálatot, és határozzuk meg, hogy a virágrügyek milyen arányban fagytak el a tél 

során. Ha jelentős a fagykár, akkor gyengébb metszést végezzünk. Az sem baj, ha a metszés 

kitolódik a virágzási időszakra. Ekkor a metszés erősségét a tényleges virágberakódottsághoz 

tudjuk igazítani. A tenyészidőszakban bármikor metszhetünk egészen augusztus végéig. A 

korai érésű fajták metszésének legjobb időpontja közvetlenül a szüret után van. A 

szeptemberben érő fajták szüreti időszaka után már ne metsszünk, inkább halasszuk a munkát 

tavaszra, a rügyfakadás időszakára. Szeptemberben már azért ne végezzünk metszést, mert a 

gutaütés kórokozói ebben az időszakban már fertőzőképesek. A fagyveszélyes helyeken 

nyáron csak egy előmetszést végzünk, és tavasszal a fagykár ismeretében fejezzük be a 

termőre a metszést. Bármelyik időpontban is végeztük a metszést, a fák egészségének 

megóvása érdekében különösen nagy hangsúlyt kell helyezni a nagyobb sebek gondos 

kezelésére, sebzáró anyaggal történő lezárására. 

Tavaszi virágzáskor metszett ültetvényt látunk a képen. 

 

 

 



17. kép A metszés időpontja 2.  

 

Ezt az ültetvényt nyáron a szüret után metszik. 

 

 

 



18. kép Gyümölcsritkítás 1.  

 

A termesztéstechnológia szerves része a gyümölcsritkítás, ha első osztályú, friss piaci 

értékesítésre szánt őszibarackot kívánunk termeszteni. A legmegbízhatóbb a kézi 

gyümölcsritkítás. Ha szálvesszős metszést végeztünk, mérnöki pontossággal ki tudjuk 

számítani a terhelést a fákon. Tudjuk, hogy hány tonna gyümölcsöt szeretnénk szüretelni 

éréskor (magyarországi viszonyok között 25-30 tonna/ha-nál többre nem szabad beállítani az 

ültetvényt), ki tudjuk számítani, hogy ehhez hány darab gyümölcs kell fánként, illetve 

termővesszőnként. Őszibarack vessző ritkítás előtt. 

 

 

 



19. kép Gyümölcsritkítás 2.  

 

Az optimális terhelés esetén általában 5-6 db gyümölcskezdeményt hagyunk meg 

vesszőnként. A kézi gyümölcsritkítást az elvirágzás és a tisztuló hullás után minél előbb 

végezzük el. A munkával a csonthéjszilárdulás kezdetéig végezni kell, így 3-4 hét áll 

rendelkezésünkre.  

Külföldön vannak kísérletek a gépi virágritkításra. Egy forgó szerkezet leveri a virágok egy 

részét a fákról. A fagyveszély miatt Magyarországon a virágzási időszak alatt nem célszerű 

ritkítást végezni. Az őszibarack vegyszeres gyümölcsritkításának technológiája még nem 

kidolgozott. Régóta folynak ugyan kísérletek, de az eredmények nem megnyugtatóak. 

 

Őszibarack vessző kézi ritkítás után. 

 

 
 

 

 

 

 



20. kép Talajerő-gazdálkodás 

 

Az őszibarack a középkötött, gyengén meszes talajokon fejlődik jól. A talaj pH értéke 6,5 és 

8,5 között, a mésztartalom 5-10 % között kedvező számára. A 10 %-tól nagyobb 

mésztartalmú talajokra keserűmandula alanyon ültessük. A gyökérzete levegőigényes, a 

művelés során a talaj tömörödöttségét rendszeresen meg kell szüntetnünk. Az őszibarack nem 

tartozik a legvízigényesebb gyümölcsfajok közé, egyenletes eloszlásban az évi 600-700 mm 

csapadék elegendő számára. A korszerű, intenzív ültetvényekben azonban a rendszeres, 

magas terméshozam és a kiváló minőség elérése érdekében öntöznünk kell. Fiatal 

ültetvényben nagyon hasznos az árnyékoló trágyázás. Ez azt jelenti, hogy a telepítés utáni 

egy-két évben a fák köré érett szerves trágyát helyezünk ki. Ez javítja a talaj víz- és 

hőháztartását, és tápelemeket juttat a gyökerekhez.   

 

 

 
 

 

 

 



21. kép Talajművelés 

 

Mivel az őszibarack sekélyen gyökeresedik, kerülni kell a fák környezetében a mély 

talajművelést.  

Mechanikai talajművelésnél csak a sekély művelőeszközök jöhetnek számításba. A 

legmegfelelőbb ezek közül is a kultivátor. Az integrált termesztés előírása a füvesített sorköz. 

Ennek fő előnye, hogy eső után is rá tudunk menni a területre növényvédelmi munkák 

elvégzéséhez. A füvesített művelőutat rendszeresen kaszálni kell. A fák alatti részt nem 

füvesítjük. Leggyakoribb megoldás, hogy itt rendszeresen vegyszeres gyomirtást végzünk, 

perzselő hatású szerekkel, és az elpusztult gyomok egy mulcsréteget képeznek a talaj 

felszínén. Oldalazó talajművelő eszközzel mechanikai talajművelést is végezhetünk a 

facsíkban. Ennek előnye, hogy a talajlakó kártevők nem szaporodnak el. A két módszer 

kombinációját is alkalmazhatjuk a facsíkban. Csak egy keskeny sávot gyomirtunk a fák alatt. 

A füves művelőút és a gyomirtott rész között pedig oldalazó talajmaróval, vagy rotációs 

kapával egy 40-50 cm szélességű sávban mechanikai talajművelést végzünk, javítva ezzel a 

gyökérzet levegőellátását.  

A tömörödött alsó talajréteg lazítására 2-3 évenként célszerű mélylazítót alkalmazni a 

sorközökben. Ezt olyan helyen vezessük, hogy a lehető legkevesebb gyökeret vágja el. 

Altalajlazításra a sűrített levegő befúvásos módszert is alkalmazhatjuk. 

A talajművelési rendszert mindig a helyi viszonyoknak megfelelően kell kialakítani. Az 

öntözetlen területeken fontos a csapadékvíz megőrzése. Az őszibarack fokozott 

fagyérzékenységét, gombás betegségekre való fogékonyságát és gyökerének 

levegőigényességét mindenképpen figyelembe kell venni. Fontos, hogy a fák törzsét ne 

sértsük meg a művelő eszközökkel, mert az elősegíti a gutaütést.  

Futóhomokon lévő ültetvényekben a sorközökben gyakran alkalmaznak zöldtrágyázást. 

Tavasszal gyorsan növő gabonanövényt vetnek, amit a májusban beforgatnak a talajba. 

A képen egy korszerű, füvesített sorközű őszibarackültetvényt látunk. 

 

 
 



Tápanyag-utánpótlás 

 

A telepítés előtt talajvizsgálat alapján kell eldönteni, hogy milyen mennyiségű tartalékoló 

trágyázásra van szükség. Fontos, hogy a szükséges makro- és mikroelemek megfelelő 

mennyiségben álljanak rendelkezésére a fák kezdeti növekedéséhez. Az elérendő tápelem 

szinteket a talaj kötöttségétől függően a szakkönyvek segédtáblázatai tartalmazzák, egy 

kivonatot az alábbi táblázatban közlünk. Különösen humuszban szegény területeken célszerű 

a szükséges tápanyagokat nemcsak műtrágyával, hanem szerves trágyával is pótolni, hiszen 

ezzel növelhetjük a talaj humusztartalmát is. A szerves- és műtrágyákat telepítés előtt be kell 

forgatni a talajba. A foszfor és a kálium a talajkolloidokon megkötődnek, nehezen mozognak, 

ezért fontos, hogy már a facsemeték növekedésének kezdeti időszakában a gyökérzónában 

legyenek. A kimosódás veszélye miatt nitrogént nem adagolunk nagy mennyiségben a feltöltő 

trágyázáskor, hanem folyamatosan, fejtrágyaként juttatjuk ki a fák igényei szerint. Az 

ültetvény működése során évente elvégzett levélvizsgálatokkal győződünk meg a fák 

tápanyag-ellátottságáról. Az őszibarack kedvező tápanyag-ellátottságát mutató levélanalízis 

értékeket az alábbi táblázatban tüntettük föl. A fenntartó trágyázás során a hiányzó 

tápelemeket rendszeresen pótolni kell szerves és műtrágyák kijuttatásával.  

 

Az őszibarack ültetvények talajának kedvező makroelem szintjei  

(Forrás: Timon, 2004) 

Talajtípus, kötöttség AL oldható érték mg/100 g-ban 

P2O5 K2O 

Homok, KA 30 alatt 6-8 12-15 

Vályog, KA 30-43 között 8-12 20-40 

Agyag, KA 43 felett 12-18 25-50 

 

Őszibarack ültetvények kedvező tápanyag-ellátottságát jelző 

levélanalízis értékek  

(Forrás: Szűcs, 1999) 

Tápelem % Tápelem ppm 

N 2,6-3,6 Fe 120-150 

P 0,18-0,26 Mn 20-140 

K 2,0-3,0 B 20-80 

Ca 1,7-2,4 Zn 15-30 

Mg 0,4-0,6 Cu 4-12 

 

 

 



22. kép Öntözés 

 

A hagyományos, extenzív ültetvényekben az őszibarackot öntözés nélkül termesztik. Évi 500-

600 mm csapadék elég is lenne számára, de a csapadék évi eloszlása nem mindig felel meg az 

igényeinek. Fokozott a fák vízfelhasználása a gyümölcs növekedése és csonthéjkeményedése 

időszakában, ami egybeesik az intenzív hajtásnövekedéssel. A nyár második felében a 

virágrügyképződés szintén fokozott víz és tápanyagigénnyel jár.  

A korszerű, intenzív ültetvényekben csak öntözéssel tudjuk a növények vízigényét kielégíteni. 

Az öntözési módok közül a mikroszórófejes vagy a csepegtető öntözés javasolható. Az 

esőztető öntözés a termések leverése, a kórokozók terjedése, a nagy párolgási veszteség, 

valamint a talajszerkezet rombolása miatt kevésbé alkalmas. 

A képen a talajon elhelyezett csepegtető (szivárogtató) öntözőrendszerrel ellátott 

őszibarackültetvényt látunk.  

 

 
 



23. kép Növényvédelem 

 

Az őszibarack ültetvényekben a növényvédelmi technológia alapját a gombás és baktériumos 

betegségek elleni védekezés adja. A fajták érzékenysége eltérő a betegségekre, erről 

részletesen szóltunk a fajtaismeretről szóló fejezetben. Sajnos betegségekkel szemben teljesen 

ellenálló fajták jelenleg nincsenek. A kártevők kisebb számban vannak jelen, leginkább a 

gyümölcsöt és a hajtásvégeket károsító molykártevők ellen kell védekeznünk. A vírusos 

betegségekkel szemben vegyszeres védekezési lehetőség nincs.  

 

 

 



24. kép Az őszibarack legfontosabb betegségei 

 

Az őszibarackhimlő kórokozója a plum pox virus. A leveleken és a gyümölcsök felületén 

jellegzetes gyűrűs foltokat okoz. A védekezés alapja a vírusmentes oltványok telepítése és a 

vírust terjesztő vektorok, elsősorban a levéltetvek irtása. 

Az őszibarack tafrinás betegségét a Taphrina deformans gomba okozza. Közvetlenül a 

kihajtás után fertőzi a fiatal leveleket, erős levélfodrosodást és levélhullást okoz. Súlyos 

fertőzés esetén hajtás és gyümölcstorzulás is előfordul. Réztartalmú szerekkel végzett téli 

lemosó permetezéssel és a tünetek megjelenésekor elvégzett fungicides kezelésekkel tudunk 

ellene védekezni. Amikor a napi középhőmérséklet tartósan 15 oC fölé emelkedik, a gomba 

fertőzőképessége erősen lecsökken.  

Az őszibarack ágrákosodását, fapusztulását elsősorban a Leucostoma cinctum (Cytospora 

cincta) gomba okozza, de társulhat hozzá a Pseudomonas syringae pv. syringae baktérium és 

a Stereum hirsutum gomba is. Mind a három kórokozó a sebeken át fertőz, főként a téli 

nyugalmi időszakban. A fa ágrendszerének lassú pusztulását, végső esetben az egész fa 

pusztulását okozzák. A védekezés alapja a helyes időben végezett metszés, és a gondos 

sebkezelés.  

Az őszibarack lisztharmatát a Sphaerotheca pannosa var. persicae kórokozó gomba 

okozza. A hajtásvégeken, a fiatal leveleken fehér lisztes bevonatot képez, a levelek torzulnak, 

és fejlődésben elmaradnak. A gyümölcsöket is károsítja, felületükön szürkésfehér, majd 

világosbarna foltok keletkeznek. A tünetek megjelenése esetén, főként júniustól, lisztharmat 

elleni szerekkel rendszeres védekezést kell folytatni.  

Az őszibarack sztigminás betegségének kórokozója a Stigmina carpophila kórokozó 

gomba. Hűvös, csapadékos idősjárás esetén fertőz és levéllyukacsosodást okoz. Fertőzés 

esetén fungicides kezelések szükségesek.  

Az őszibarack monilíniás betegségéért három kórokozó gomba, a Monilinia fructigena, a 

Monilinia laxa és a Monilinia fructicola a felelősek. A gyümölcsökön súlyos, rothadásos 

tüneteket okoznak, a gyümölcsök fogyaszthatatlanná válnak. A kórokozók a gyümölcsökbe 

sebeken át jutnak be, amiket leggyakrabban rovarkártevők okoznak, de veszélyesek az 

ágdörzsölés, jégeső és más behatások okozta mechanikai sérülések is. A védekezés alapja a 

gyümölcssérülések kiküszöbölése. Főként a vékony héjú fajtáknál szükséges a rendszeres 

fungicides kezelés is.  

Az őszibarack ventúriás varasodását a Venturia carpophila kórokozó gomba okozza. 

Magyarországon csak szórványosan fordul elő. Hazánkban szintén nem jelentős az 

őszibarackrozsda (kórokozó: Tranzschelia discolor) előfordulása.  

A képen tafrinás betegség tüneteit látjuk őszibarackfa lombján. 

 

 



25. kép. Az őszibarack legfontosabb kártevői 

 

A rovarkártevők közül a barackmoly (Anarsia lineatella) és a keleti gyümölcsmoly 

(Grapholita molesta) okozza a legnagyobb károkat az őszibarack ültetvényekben (8. ábra). A 

gyümölcsöket és a lombot is károsítják. Előbbi esetben lárváik a gyümölcs húsával 

táplálkoznak, a héjtól a csonthéjig terjedő járataikat ürülék tölti ki. A héjon ejtett seb lehetővé 

teszi a Monilinia fajok fertőzését. A sebnél gyakran mézgacsepp jelenik meg. A 

hajtásvégeken is károsítanak. Lárváik a hajtás belsejében élnek, a károsított hajtásvég 

elpusztul, visszaszárad. A két faj kártétele nehezen különíthető el. Rajzásmegfigyelésen 

alapuló herbicides kezelésekkel, vagy légtértelítéssel tudunk védekezni ellenük.  

Kisebb jelentőségű gyümölcskártevő az almailonca (Adoxophies reticulana), amely a 

gyümölcsök felületén hámozgat.  

A zöld őszibarack-levéltetű (Myzus persicae) és az őszibarack-iszalag levéltetű (Myzus 

varians) tavasszal károsítanak a fiatal levelek fonákán. Szívogatásuk nyomán a levelek 

besodródnak. Később elvándorolnak az őszibarackról. A nyár második felében a fekete 

őszibarack-levéltetű (Myzus prunicola ssp. swartzi) károsít az őszibarackfák lombján. 

Rajzásmegfigyelésen alapuló herbicides kezelésekkel tudunk védekezni ellenük. A levéltetvek 

a legfontosabb vírusterjesztő vektorok, az ellenük való védekezés ezért is nagyon fontos.  

A fás részeket és a lombot károsíthatja még az eper-pajzstetű (Pseudaulacaspis 

pentagona), a szilva-pajzstetű (Sphaerolecanium prunastri), a piros gyümölcsfa-takácsatka 

(Panonychus ulmi), és a csonthéjasok levélatkája (Aculus fockeaui), de ezek jelentősége nem 

nagy.  

A képen barackmoly vagy keleti gyümölcsmoly kártételét látjuk őszibarack vessző végén.  

 

 
 



26. kép Az őszibarack ültetvények növényvédelmi programjának alapelvei 

 

Az őszibarack legsúlyosabb vírusos betegsége az őszibarackhimlő. Az ellene való védekezés 

alapja, hogy csak garantáltan vírusmentes oltványt szabad telepíteni, és az ültetvény 

működése során a vírust terjesztő élőlényeket (pl. levéltetveket) folyamatosan irtanunk kell. 

Agrobaktériumos golyva tüneteit mutató oltványokat sem szabad telepíteni.  

A fák egészségi állapotának megóvása érdekében nagyon fontos a metszés helyes időben 

történő elvégzése, és a sebkezelés. A téli nyugalmi időszak alatt tilos az őszibarackfákat 

metszeni.  

Tavasszal a növényvédelmi munkát egy alapos lemosó permetezéssel kell kezdenünk, 

aminek fő hatóanyaga a réz. Ez gyéríti a fák felületén áttelelő kórokozó képleteket. 

Márciusban, a rügypattanás előtt kell elvégezni. Rovarölő szert csak akkor használjunk a 

lemosó permetezéskor, ha a fákon áttelelő rovarkártevők (pl. pajzstetvek) vannak. Ekkor is 

inkább az olajos bevonó szereket részesítsük előnyben a mérgekkel szemben.  

A rügypattanástól a gyümölcskötődésig terjedő időszakban elsősorban a tafrinás betegség 

ellen kell védekeznünk, fertőzési veszély esetén a sztigminás betegség ellen is. Ditianon, 

dodin, kaptán és difenokonazol hatóanyagok alkalmasak a védekezéshez.  

Rajzásmegfigyelés alapján kell megkezdenünk és folytatnunk a molykártevők és a 

levéltetvek elleni védekezést. A rendelkezésre álló hatóanyagok: pirimikarb, imidakloprid, 

dimetoat, foszalon, metil-paration, metidation.  

A lisztharmat elleni védekezést, elsősorban ez érzékeny fajtáknál, igény szerint 

folyamatosan kell végezni, elemi kén, dinokap, kinometionát, penkonazol vagy difenokonazol 

hatóanyaggal.  

A szüret előtti egy hónapban fokozottan oda kell figyelni a barackmoly és a keleti 

gyümölcsmoly elleni védekezésre.  

Szüret után a lombkárosítók elleni kezeléseket szükség esetén folytatni kell. 

Közvetlenül az őszi lombhullás után egy alapos lemosó permetezéssel zárjuk a 

növényvédelmi munkát az ültetvényben. A tavaszi lemosó permetezéshez hasonlóan ekkor is 

réz hatóanyagú szerrel permetezünk. A gombás és baktériumos fapusztulás kórokozói télen a 

sebeken át fertőznek. A tél folyamán ezért semmilyen sebet ne ejtsünk a fákon. A Leucostoma 

cinctum (Cytospora cincta) gomba a lehullott levelek után maradó levélripacsokon, mint kis 

sebeken át is képesek behatolni a fába, leginkább emiatt van szükség az őszi lemosó 

permetezésre, hogy ezeket a kis sebeket lezárjuk. 

Rovarkártevők elleni vegyeszeres kezeléseket mindig feromon csapdás előrejelző 

módszerek alapján végezzük.  

 



27. kép Szüret, szüret utáni műveletek 

 

A szüretre való felkészülésnek fontos része a termésbecslés. A termésbecslés első időpontja 

tél végén van, amikor megállapítjuk a virágrügy-berakódottságot. Virágzáskor a virágsűrűség 

alapján, majd az elvirágzás és a tisztuló hullás után a fán maradt gyümölcskezdemények 

számából következtethetünk a várható termésmennyiségre. Ha túlkötődés van a fákon, a 

tisztuló hullás után kézi ritkítással magunk állítjuk be a kívánt terhelést a fákon. A 

gyümölcsfejlődés során is figyelemmel kell kísérnünk a gyümölcsberakódást, majd minél 

közelebb vagyunk a szürethez, annál pontosabb termésbecslést tudunk végezni. A 

termésbecslés eredménye alapján kell a szüreti tervet elkészíteni.  

A szüreti munkák tervezésénél figyelembe kell venni a fajta jellemzőit, elsősorban az 

érésmenetet és a hússzilárdságot, valamint a felhasználási célt. Friss fogyasztási célra gondos 

kézi szedés szükséges. Gépi szüret csak az ipari fajtáknál lehetséges. 

 

 

 



28. kép Kézi szüret 

 

Az őszibarack utóérő képességgel rendelkezik, különböző szállítási távolságokra más-más 

érettségi állapotban szüreteljük. Távoli friss piacra történő szállításhoz 70-80 %-os, közeli 

friss piacra 85-90 %-os érettségben szedjük a gyümölcsöket. A 100 %-ban beérett 

gyümölcsök csak a faalatti fogyasztásra, vagy dzsem, ivólé készítésére alkalmasak. Az 

őszibarack érése elhúzódó, ezért több menetben kell szüretelni. Egy fajta érése általában 8-10 

napig tart, de száraz, meleg időben ettől rövidebb, hűvös időjárás esetén hosszabb a szüreti 

időszak.  

A szüret szervezésekor figyelembe kell venni, hogy a fajták érésmenete különböző. Az 

éréskor gyorsan puhuló fajtákat (’Piroska’, ’Champion’, ’Szegedi arany’) 3-4 menetben 

szedjük, hogy minden gyümölcs kiváló minőségben kerüljön a fogyasztókhoz. Ezek a fajták 

nem bírják ki a hosszú szállítást, és nem tudjuk őket áruvá készítő gépsoron osztályozni és 

csomagolni. Az újabb nemesítésű kereskedelmi fajták (pl. ’Venus’, ’Rich Lady’, ’Rome Star’) 

húsa éréskor lassabban puhul meg, 70-80 %-os érettségben szedve gépsoron tudjuk őket áruvá 

készíteni, és hűtőtárolóban rövid idejű átmeneti tárolásuk is lehetséges.  

A gyümölcsök a korona külső részén kezdenek először érni. A leszedett gyümölcsöket 

tartályládákban szállítjuk be az áruvá készítés helyszínére. Ezeket legfeljebb 50 cm-es 

magasságig töltsük meg, hogy ne törjék össze egymást. A szedés és áruvá készítés után minél 

előbb kerüljenek hűtőtárolóba. 

 

A friss piacra való fajtákat kézzel kell szüretelni.  

 

 
 



29. kép Gépi szüret 

 

A gépi szüret csak a konzervipari célfajtáknál lehetséges (’Troubador’, ’Loadel’, ’Babygold’ 

sorozat). A művelési rendszert a szüretelő gép igényei szerint kell kialakítani. 

Magyarországon önjáró, vagy vontatott törzsrázók terjedtek el erre a célra. Ezekhez 100-120 

cm törzsmagasságú váza koronájú fákat kell nevelni, 6 x 4 méteres sor- és tőtávolsággal. 

 

A Babygold 6 ipari fajta alkalmas gépi szüretre. 

 

 

 
 

 



30. kép Értékesítés 

 

Az őszibarackot a vevő igényei szerint csomagolva készítjük elő az értékesítésre. Mivel 

gyorsan romlik, hűtőláncban kell szállítani és hűtőpultból árusítani. 

 

 

 

 
 

 



Kiegészítő információk 

 

Az őszibarack ökológiai igényei 

 A faj ökológiai igényét eredeti élőhelyének környezeti adottságai, és az elterjedési 

útvonalán végbement változások határozzák meg. A termesztett őszibarackfajták 

változatossága az ökológiai igények, illetve tűrőképesség szempontjából igen nagy, mivel ma 

már a szubtrópusoktól a mediterránon keresztül a mérsékelt égövig sokfelé megtalálható. A 

termesztés eredményességének kulcsa, hogy megtaláljuk a termőhelyünk adottságaihoz 

legjobban alkalmazkodó fajtákat. Az őszibarack meglepően szélsőséges körülmények között 

is termeszthető. Floridában előállítottak 50 órás hidegigényű hibrideket is. Kínában helyi 

alanyt használva a víz borította rizsföldekből 40 cm-rel kiemelkedő bakhátakon is létesítenek 

ültetvényeket. 

 Hazánk a gazdaságos őszibarack-termesztés északi határán helyezkedik el. A 2000 

órát megközelítő évi napfénytartam, az évi 10 °C átlaghőmérséklet és a nyári félév (április–

szeptember) 18 °C-os átlaghőmérséklete nem optimális, de kielégíti az őszibarack igényeit. A 

melegebb éghajlatú vidékeken, a 35–40° északi és déli szélességi fok között, 

biztonságosabban és jóval magasabb termésátlagot elérve termeszthető az őszibarack, mint 

Magyarországon. A Magyarországon elterjedt őszibarackfajták mélynyugalmának 

megszakításához szükséges hideg (0 és 7 °C közötti) órák száma 650 és 1100 között van. 

Biztonságosan a hosszú mélynyugalmi idejű fajták termeszthetők. A rövid mélynyugalmú 

fajták gyakrabban és jóval nagyobb mértékben károsodnak a téli lehűlésektől. A 

mélynyugalmi időszakban –20 °C-nál nagyobb lehűlés a virágrügyeket, a –25°C-nál nagyobb 

lehűlés a föld feletti fás részeket is jelentős mértékben károsítja. A mélynyugalmi időszakot 

követően (kb. január közepétől) a virágzásig csökken az egyes növényi részek hidegtűrő 

képessége. A fák fagyra leginkább érzékeny részei a virágrügyek, illetve a virágok. 

Pirosbimbós állapotban -4, -5 °C, kinyílt állapotban és közvetlenül az elnyílás után -1, -2 °C 

jelentős károsodást okoz. 

 Az őszibarack Magyarországon öntözés nélkül is termeszthető, tehát az évi 500–600 

mm csapadék mellett is terem, de gyors termőre fordulás, rendszeresen nagy terméshozam és 

kiváló gyümölcsminőség csak az öntözött ültetvényektől várható el. Az őszibarack jól 

alkalmazkodik a különböző talajtípusokhoz, de legeredményesebben a jó vízgazdálkodású, 

levegős, tápanyagban és humuszban gazdag talajokon termeszthető, melyek pH-ja 6–7 körüli. 

Fontos a talaj nem túl magas Ca- és jó K ellátottsága. 

 

Fajták és alanyok megválasztása 

 A tervezési folyamat során ki kell választanunk a fajtákat és az alanyokat is. A fajták 

kiválasztásánál elsősorban a piaci szempontokat kell figyelembe venni. Csak jól eladható, a 

korszerű piaci igényeket messzemenően kielégítő fajtákat szabad telepíteni. Mindegyik 

termesztett őszibarackfajta öntermékenyülő, pollenadó fajtára nincs szükségük. Így egy 

táblába egy fajtát is telepíthetünk. Az ültetvényben természetesen egy olyan fajtasort érdemes 

ültetni, amely folyamatos szüretet és szállítást tesz lehetővé az érési időszakban.  

 Az őszibarack két legelterjedtebb alanya Magyarországon a vadőszibarack és a 

keserűmandula. Az erősen meszes talajokon keserűmandula alanyon telepítjük a fákat. 

Mindkét alany erős növekedést biztosít a fáknak. Az intenzív faalakokhoz is ezeket 

használjuk, a fák méretét rendszeres és erős metszéssel korlátozzuk. Üzemi körülmények 

között megbízhatóan alkalmazható törpe és féltörpe alanya az őszibaracknak jelenleg nincs. 
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