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Itt a nyári metszés ideje
HA KIS TERMETŰ, A FÖLDRŐL VAGY KIS LÉTRÁRÓL SZÜRETELHETŐ GYÜMÖLCS-
FÁT SZERETNÉNK, NAGYON FIGYELNÜNK KELL A NÖVEKEDÉS SZABÁLYOZÁSÁ-
RA, AMINEK TÖBB LEHETŐSÉGE KÖZÜL A NYÁRI METSZÉSRE TÉRÜNK KI. A ZÖLD 
HAJTÁSOK ELTÁVOLÍTÁSÁVAL, VISSZACSÍPÉSÉVEL NEMCSAK GYENGÍTJÜK A FA 
NÖVEKEDÉSÉT, HANEM ELŐSEGÍTJÜK A NAPFÉNY BEHATOLÁSÁT A KORONÁBA ÉS 
A TERMŐRÜGYEK KIALAKULÁSÁT IS.

A nyári metszés elengedhetetlen az őszi-
barack-termesztésben, mert ez a nö-

vény kimondottan érzékeny a fényhiányra, 
viszont általában nagyon erőteljesen fej-
lődik, ezért hajlamos az önárnyékolásra. 
A metszéssel csökkenthetjük a növekedési 
erélyt, és fényt engedünk a korona belse-
jébe, amivel megelőzhetjük az alsó ágak 
fölkopaszodását. Akkor kell elvégezni a 
beavatkozást, amikor leállt a hajtások fejlő-
dése, kialakultak az őszibarackra jellemző 
hármas rügycsoportok. Az őszibarackot 
egyébként egész évben lehet metszeni, 
májusban például még kézzel ki lehet törni 
a fölösleges hajtásokat. Erősen növő fajtá-
nál akár több alkalommal is el kell távo-
lítanunk a sűrítő, árnyékoló hajtásokat. A 
nyári metszést általában augusztus 20-ig 
kell befejezni, mert akkortól a fa még ké-
pes összegyűjteni az átteleléshez szüksé-
ges tápanyagokat.

Őszibarackból célszerű nyitott vázakoro-
nát kialakítani, amelynél nincs központi ten-
gely, hanem kifelé álló vázágak alkotják a 
2,5 méter magas koronát. A koronanevelés 
során a központi tengelyt azután távolítsuk 
el, hogy a vázágak egyértelműen kialakul-
tak, vagyis 3-4 éves korban. Vázakoronán 
100-120 termővesszőt hagyhatunk meg.

Kajszinál még lényegesebb a nyári met-
szés, mert egyáltalán nem javasolt a téli, 
ugyanis a kajszi gutaütését kiváltó kóroko-

zók télen és a nyár második felében aktívak, 
ezért a kajszit virágzás előtt egy héttel lehet 
kezdeni metszeni. Nyáron a koronanavelés 
idején mindenképpen be kell avatkoznunk. 
Ha alacsony törzsű, nyitott koronát szeret-
nénk, a lehetőleg tavasszal elültetett oltvá-
nyokat a tervezett törzsmagasság fölött egy 
arasszal vágjuk vissza. Ezután a vázágakat 
már visszavágás nélkül neveljük, illetve má-
jusban, amikor 40-50 centiméter hosszúak 
a hajtások, a felére lehet kurtítani azokat, 
hogy még több elágazás közül választhas-
suk ki a vázágakat. Ne túl meredek elága-
zásokat válasszunk, mert a hegyesszögben 
indított vázágak később könnyebben leha-
sadnak. A koronanevelés első 2-3 évében 
minden gyümölcsöt el kell távolítani a fák-
ról, hogy az ágak kellően megerősödjenek.
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Termő korban erős ritkító metszést foly-
tatunk a kajszifákon, ahol nemcsak éves 
vesszőket hagyunk meg, hanem 2-3 éves 
termőrészeket is. A négyéves részeket 
azonban már nem tartjuk meg. Föntről lefe-
lé haladunk a metszéssel, hiszen a korona 
fölülről sűrűsödik el, onnan kell sok hajtást, 
ágat eltávolítani. A vázágak végén azt kell 
eldönteni, hogy meddig engedjük nőni, 
illetve arra kell ügyelni, hogy ne nőjenek 
egymásba a szomszédos koronák. A kivá-
lasztott vessző mellől fontos eltávolítani a 
konkurenseket, amelyek megerősödve túl-
nőhetik azt. Minden ágat tőből vágunk le, 
a visszavágás nem tanácsos. Ne hagyjunk 
csonkot sem, mert erős vízhajtások fejlődnek 
rajta (1. kép). A gallérágak közt is ritkítunk, 

a letermett termőágakat kivágjuk. 
Meggynél elsősorban növényvédelmi 

célból jön szóba a nyári metszés, hiszen 
gyorsan el kell távolítanunk a virágzáskor 
moníliával fertőzött vesszőket. A korona rit-
kítása, különösen a fölső részeken, javítja a 
fényellátást az alsóbb részeken, így kevésbé 
kopaszodik föl a fa. Sajnos a meggyet sokan 
olyan növénynek tartják, amit nem kell met-
szeni, pedig sok fajtánk gyorsan fölkopaszo-
dik, ostorosodik (2. kép), ha nem avatkozunk 
be időben. A könnyen letörő ágakat nevelő, 
de korai és finom Érdi bőtermő fajta eseté-
ben a laposan elágazó vázágak kinevelése 
a célunk, amihez fontos a nyári beavatkozás. 
A meggy nagyon jól reagál az erős vissza-
vágásra (3. kép) is, könnyű ifjítani a fát, amit 
természetesen nyáron végezhetünk el.

Az erős növekedésű cseresznyénél a 
gyorsabb termőre fordítás érdekében ér-
demes nyáron a metszőollóhoz nyúlni, 
július közepétől augusztus végéig. A fejlő-
dő hajtásokat kétszer is visszavághatjuk, 
amivel a termőrügyek kialakulását segítjük. 
Cseresznyénél bevett gyakorlat a hajtások 
lecsavarása is, ha túl meredeken állnak, il-
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Havonta több mint 500 hazai és 
nemzetközi agrárhír, videóriport

magyarmezogazdasag.hu - az Agrárhírportál

letve a rügy fölötti bemetszés az elágazás 
serkentésére. Igyekezzünk szellős koronát 
kialakítani és fenntartani, a vastag ágakat 
is csonk nélkül távolítsuk el.

Almánál is hasonló célok vezetnek a 
zöldmetszéskor, illetve a beavatkozással a 
szebb színeződést is elősegítjük. Olyankor 
kerüljön rá sor, amikor a vesszők csúcsrügy-
ben zárultak, vagyis a metszés után már 
nem fognak újból növekedésnek indulni. A 
sűrítő vagy túl vékony, illetve vastag hajtá-
soktól váljunk meg, tőből vágjuk ki azokat 
(4. kép). Nyári almáknál június vége felé 
kezdhetjük a nyári metszést, és minél ké-
sőbb érik a fajtánk, annál későbbi időpont-
ban kerülhet sor a zöldmetszésére. Mindig 
a korona fölső és külső részén induljon a 
munka, ahol az árnyékoló, illetve termés 
nélküli vesszők találhatók, amelyek elvon-
ják a kalciumot az alma elől. A gyümölcsök 
fölött növő erős hajtások eltávolításakor 

hagyjunk meg néhány leveles csonkot, ami 
tovább táplálja az almát. Vigyázzunk, hogy 
ne „takarjuk ki” teljesen a gyümölcsöt, mert 
megnő a napégés (5. kép) veszélye.

Nyáron ugyanolyan fontos a sebkeze-
lés, mint télen, ne feledkezzünk meg róla!

Tipp

A Szent István Egyetem Kertészettudo-
mányi Kar Gyümölcstermő Növények 
Tanszéke rendszeresen szervez nyári 
metszési bemutatót Soroksáron, az egye-
tem tangazdaságában, ahol a kajszi és 
az őszibarack koronaalakításához, fenn-
tartásához kaphatunk tanácsokat. Azt is 
megtapasztalhatjuk, mennyire „nem kell 
sajnálni” a fákat, ha rendszeres, bő ter-
mést és kis termetet akarunk elérni.


