
ALMÁK 

Éva alma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érés / fogyasztási idő: nyári alma, július vége-augusztus  

Gyümölcse: mérete közepesen nagy, (60 mm), lapított gömb alakú, színe: élénk piros, kissé 

viaszos, üdítő színfoltja a nyári kerteknek. Húsa sárgásfehér, tömött, lédús, kellemes, nem 

kásásodó. Rendkívül ízletes, édes-savanykás, fűszeres, a Jonathánra ízére emlékezetet. 

Termékenyülés: nagyon jól termékenyül, nagyon jó pollenadó 

Termőképesség: korán fordul termőre, kiválóan bőven terem 

Felhasználás: csemege, nyersen fogyasztva, konyhai 

Ajánlott termőtáj: melegebb fekvésű tájainkon bárhol 

Ellenállóképesség: jó 

Leírása: Középerős fát nevel, koronája szétterülő, laza ágrendszerű. 

 

 

 

  



Idared 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termőképesség: Igen korán termőre fordul és bőven terem. Termésbiztonsága jó. 

Részlegesen öntermékeny, terméskötődési hajlama jó. 

Érési ideje: Október elején szüretelhető, mikor a mag felületének háromnegyed része 

megbarnult. 

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse középnagy - nagy (180-200 g, 70-80 mm), alapszíne 

világossárga, napos oldalán élénkpiros. Íze jellegzetesen savanykás, lédús, a Jonathanéhoz 

hasonló. 

Fa jellemzői: Fája kezdetben erős növekedésű, ami termőkorban mérséklődik. Koronája jól 

alakítható. 

 

  

 

 

  



Jonagold 

 

 

Termőképesség: Igen korán termőre fordul és nagyon bőven terem. 

Érési ideje: A piros fedőszín kialakulásakor, szeptember végén, október elején szüretelhető. 

Optimális szedési ideje viszonylag rövid, hamar túlérik. 

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse nagy (220-250 g, 80-90 mm), héja viaszos, alapszíne 

világossárga, mosott vagy csíkozott fedőszíne élénkpiros. Íze kiváló, savanykás-édes, 

fűszeres. 

Fa jellemzői: Fája erős növekedésű, koronája szétterülő, jól alakítható. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖRTÉK 

Bosc kobak körte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érési idő: Szeptember végén érik, decemberig fogyasztható. 

Gyümölcse: Jól tárolható, kitűnő ízű. Úgy nevezett “Alexander” körte, kiváló áruminőségű. 

Gyümölcse középnagy-nagy, megnyúlt körte alakú. Színe jóformán teljes egészében barna 

varasodással borított, tapintásra héja száraz, érdes. Terméshúsa olvadó, fehér, édes-savas, 

finom zamatú. Időben szedve decemberig eltartható, jól szállítható. 

Termesztése: termőtájra igénytelen, jól alkalmazkodik, ellenálló fajta. Kedveli a hűvösebb 

klímát. 

Termőképessége: közepesen bőven, de rendszeresen terem. Középkorán fordul termőre. 

Termékenyülése: jó pollenadó. Pollenadói: Clapp kedveltje, Vilmos, Kieffer, Avranchesi jó 

Lujza, Hardenpont téli vajkörte. 

Felhasználása: nyersen, feldolgozva. 

 

  



Clapp kedveltje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érés / fogyasztási idő: augusztus eleje 

Termékenyülés: pollendadója: Bosc kobak, Guyot Gyula, Vilmos, Hardenpont téli vajkörte 

Termőképesség: korán fordul termőre 

Felhasználás: házikert, gyümölcsös, azonnal fogyasztva 

Ajánlott termőtáj: jobb minőségű talaj 

Ellenállóképesség: fája edzett 

Gyümölcse: Középnagy, héja vékony, sima, éretten zöldessárga, napos oldalán pirossal 

bemosott, sűrűn, de egyenlőtlenül pettyezett. Húsa sárgásfehér, finom olvadékony, bő levű, 

cukros, igen kellemes, fűszerezett zamattal. Elsősorban friss fogyasztásra ajánlott, de szép 

fehér húsa miatt befőzésre is kiváló. Alacsony cukortartalma miatt pálinkafőzésre kevésbé 

alkalmas. 

Fája: eléggé edzett, lassan, de nagy koronát nevelő fajta. Elég korán, de nem bőven termő. 

Ritka, kuszált koronát nevel.  

Ellenállóképessége: hazánk szélsőséges téli hőmérséklet ingadozásait jól tűri. 

Gombabetegségekre kevésbé fogékony, a körtelevélbolha károsítja. Nyári fajták között 

kitűnik nagyobb termőhely igényével. Elsősorban a melegebb, szélvédett, nedvesebb és jobb 

tápanyag ellátottságú területeken érzi jól magát. 

 

  



SZILVÁK 

Stanley szilva 

 

Érési idő: Augusztus végén, szeptember elején érik. 

Gyümölcse: középnagy-nagy méretű. Héja sötétkék, erősen hamvas, húsa zöldessárga, 

kemény, lédús. Nem annyira zamatos, éretten édes, enyhén savas. Magvaváló. 

Termőképesség: korán termőre fordul, bőtermő. 

Termékenyülés: öntermékeny. 

Felhasználás: termése nyersen és befőttként egyaránt jól használható. 

Termesztése, ellenállóképessége: klasszikus Sharka-vírus toleráns fajta, monília és 

klaszterosporiumos levélbetegség csak kis mértékben jelenik meg rajta. Hazánkban az egyik 

legnagyobb felületen termesztett régi toleráns fajta, különböző ökológiai adottságokhoz jól 

alkalmazkodik. 

 

 

 

 

  



Besztercei Nm.122 

 

Érési idő: szeptember eleje - közepe  

Gyümölcse: kicsi (15-20 g, 28-30 mm), a gyümölcs színe sötétkék, egyes változatainál 

vöröses, hamvas, hosszúkás tojásdad, mindkét végén lekerekített. Húsa: sárgászöld-

aranysárga, kemény, kissé rostos, lédús, kiváló ízű, harmonikus, finom zamatú, magvaváló. A 

konzerv- és hűtőipar kedvelt alapanyaga, felhasználják a szesziparban is, de aszalásra is 

alkalmas.  

Porzása: öntermékeny  

Fa jellemzői: középerős vagy erős növekedésű, feltörő kúp alakú, sűrű koronát nevel 

  



KAJSZIK 

Ceglédi arany kajszi 

 

Érési idő: július vége 

Gyümölcse középnagy méretű, 40-45g tömegű, narancssárga gömb. Héja a napos oldalon 

kárminnal mosott. Húsa narancssárga, kemény, magvaváló. Jól tárolható és szállítható. 

Nagyon jó ízű! Húsa kemény állományú, élénk narancsszínű, éretten kellemes zamatú. 

Termesztése: ellenálló, edzett fajta, az ország egész területén megtalálható. 

Fája erősen növekszik, kevésbé ágazik el. 

Termőképesség: korán termőre fordul. Bőtermő, de nem rendszeresen terem. 

Termékenyülés: öntermékeny, jó pollenadó. 

Ellenállóképesség: későn virágzik, így a fagyok is kevésbé károsítják. Talajban nem válogat, 

ideális termőhelye a meleg napsütötte déli, nyugati oldal. Vírusoknak ellenálló kajszi, hazai 

nemesítés. 

Felhasználás: friss fogyasztásra és feldolgozásra egyaránt kiváló. 

 

 

 

  



Gönci magyar kajszi 

 

Érési ideje: július közepe 

Gyümölcse: nagy vagy közép nagy, széles, tompán kúp alakú. Színe világos-, majd narancs-

sárga, vérpiros fedőszínnel mosott. Húsa narancssárga, félkemény, magvaváló, kissé rostos, 

lédús. Íze közepesen édes, gyengén savas, jellegzetes zamattal. Jól szállítható, mérete közép 

nagy, 40-55 g tömegű, kúpos gömb alakú. Magja édes. 

Koronája: félgömb alakú, középerős, zömökebb és sűrűbb 

Termékenyülés: öntermékeny, jó pollenadó. 

Termőképesség: bő termőképességű, korán termőre fordul. 

Felhasználás: nyersen, gyümölcslé, befőtt készítésre alkalmas 

Ellenálló képessége: gutaütésre kevésbé fogékony 


