
Lakossági gyümölcsfa-ültetési akció 

Almák 

Golden Delicious 

 

 

Gyümölcse középnagy - nagy, 140-180g tömegű. Húsa sárga, édes, enyhén savas, kissé 

illatos. Szeptember végén-október elején szüretelhető. Fogyasztási érettségét röviddel a 

szüretet követő időszaktól decemberig, hűtőtárolóban kb. márciusig megőrzi. 

Porzói: Braeburn, Elstar, Fuji, Gala, Gloster, Idared, Jonathan.  Granny Smith, Gloster, 

Summerred, Ozark Gold, Red Delicious, Arany parmen, James Grieve, Discovery, Cox 

Orange, Gloster,  Pilot 

 

Starking NM 251 

 

 

Későn fordul termőre, termőképessége jó. Húsa kemény, sárgásfehér színű, kemény, tömör, 

nem túl leveses, erősen illatos, igen édeskés, valamint alacsony sav tartalmú, Gyümölcse 

tetszetős, bordó-piros, sötétpirossal csíkozott középnagy-nagy 150-170g tömegű. 

Szeptember végétől szedhető, novembertől márciusig fogyasztható. A tárolás során 

kásásodó. 

Porzói: Summered, Elstar, Gála, Jonathán, Golden, Idared, Red Rome, Breaburn, 



Körték 

Vilmos 

 

 

Angliai eredetű véletlen magonc, 1779-ben már ismert fajta. Érési ideje augusztus vége – 

szeptember eleje, gyümölcse középnagy vagy nagy (160-220g), éretten szép sárga, napos 

oldalon enyhén pirosas bemosódással, csaknem szabályos körte alakú. Gyümölcs húsa 

fehér, olvadó, bőlevű, illatos, édes-savanykás, muskotályos ízű, héja vékony, sima tapintású, 

felülete enyhén hullámos, apró barnás paraszemölcsökkel. Biotermesztésre ajánlott. 

Porzói: Pachams Trimph, Conference, Clapp kedveltje, Dr. Guyot Gyula, Hardenpont, Bosc 

kobak, Zöld Magdolna, Társulati esperes, Téli esperes, Seres Olivér, Papkörte, Kieffer, 

Esperen bergamottja, Avranchesi jó Lujza 

 

Dr. Guyot Gyula 

 

 

Gyümölcse nagy-igen nagy, 200-270g tömegű. Húsa fehér, olvadó, illatos, fűszeres. 

Optimális időben szedve 2-3 hónapig is eltartható. Sürű, kis koronát nevel. 

Másodvirágzásból származó terméseit még az évben kineveli.  

Varasodásra nem fogékony, szellős, ritka koronája miatt a körtelevélbolha is csak ritkán 

károsítja. Vadkörte alanyon sem nevel nagy fát. Biotermesztésre ajánlott. 

Érés ideje: Clapp kedveltje és a Vilmos között érik, augusztus 20 körül 

Porzói: Clapp kedveltje, Vilmos, Conference, Bosc kobak, Hardenpont. 



Szilva 

Toptaste / Kulinaria/ 

 

Gyümölcs jellemzői:Gyümölcse nagy (38 g, 36-46 mm) , acélkék, színeződése egyöntetű, 

hosszúkás szilvaformájú,Húsa: sárga, lédús, nagyon édes, fűszeres, kimagaslóan finom ízű, 

kellemes. Magas cukortartalom és a fűszeres íz alkalmassá teszi pálinkakészítésre. Friss 

piaci értékesítésre, befőzésre, lekvárnak, fagyasztásra és aszalásra is kiváló. 

Érési idő: augusztus vége-szeptember eleje 

Porzása: öntermékeny 

 

 

Bergeron   

  

Korán fordul termőre, jó termőképességű, de túlkötődésre hajlamos. Gyümölcse középnagy, 

40-45g tömegű. Héja narancssárga, a napos oldal élénkpiros. Húsa narancssárga, kemény, 

kiváló ízű. Túltermés esetén lisztesedik, íze savasabb lesz. Magvaváló, magbele édes. 

Fagytűrésével a legbiztonságosabban termő fajta, a fagy ellen elhúzódó virágzásával 

„védekezik”. 

Érés ideje: 7-10 nappal a Magyar kajszi után érik. 

Porzói: öntemékeny 

 

  



Őszibarack 

Redhaven 

 

 

Gyümölcs jellemzői: Rendszeresen és bőven terem, nagy gyümölcsei átlagosan 130g 

tömegűek, 60mm feletti átmérőjű, oldalról lapított, kissé aszimmetrikus gömb alakú. Héja 

közepesen molyhos, alapszíne sárga, a felület 60-70%-án csíkozott, mosott, sötétvörös 

fedőszín borítja. Húsa élénksárga, a mag körül vörös, közepesen szilárd, magvaváló. 

Érés ideje: Július végén-augusztus elején. 

Porzói: öntermékeny 

Birs 

Bereczki bőtermő 

 

 

Valószínűleg ez az eredeti Bereczki birs, középnagy méretű /250-350g/ tömegű, a körte 

alakú birsek csoportjába tartozik. A héj narancssárga, molyhos. Húsa sárgásfehér, 

közepesen lédús, a magház körül mérsékelten kövecses, intenzív zamatú, illatú. Befőttnek 

kiválóan alkalmas. Fája középnagy növekedésű, jól elágazódó, sűrű koronát nevel. 

Érés ideje: középidejű Szeptember vége-október közepe 

Porzói: részben öntermékeny, Konstantinápolyi, Mezőtúri, Vranja 


