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A kajszi tavaszi metszése
GYAKRAN HALLANI, HOGY A KAJSZIT NE METSSZÜK, MERT ELPUSZTUL. EZ SAJNOS IGAZ IS, HA A HA-
GYOMÁNYOS, TÉLI METSZÉST ALKALMAZZUK. A METSZÉS JÓTÉKONY HATÁSAIT AZONBAN MÉGIS ÉRDE-
MES KIAKNÁZNI, ÁM EHHEZ EGY KIS SZAKÉRTELEM IS SZÜKSÉGES. METSZÉSSEL TUDJUK A GYÜMÖLCS-
FÁINKAT A MEGFELELŐ MÉRETBEN MEGTARTANI, EZZEL SEGÍTJÜK A NÖVÉNY FÉNYELLÁTOTTSÁGÁT, A 
NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK MEGFELELŐ HASZNOSULÁSÁT. 

Metszés hiányában gyümölcsfáink felkopa-
szodnak, kiritkulnak, túlságosan elsűrű-

södnek, így csökken a termésmennyiség, és nő 
a fertőzések kockázata. A gyümölcstermesztők 
örömére a metszés kiváló eszköz a gyümölcsök 
méretének növelésére is.

A metszés alapvető feladata a koronaszerke-
zet, valamint a termőfelület kialakítása. Számos 
koronaforma létezik, kajszi esetében a vázaforma 
a legelterjedtebb. Az őszibarackhoz hasonlóan 

sudár nincs, 3-4 vázágat hozunk létre. Ezeken 
lehetnek további elágazások, a lényege a korona 
belsejének tisztán tartása. Ennek egy módosított 
változata a „javított váza”. Ez alkalmasabb inten-
zív termelésre: kisebb a fák mérete, hamarabb 
termőre fordulnak, könnyebb bánni velük, na-
gyobb állománysűrűséget lehet kialakítani. Ennél 
a típusnál 6-8 vázágat nevelünk elágazás nélkül. 
Ezeken a karokon kialakuló nyársakon, vesszőkön 
termelünk. 

MENDEL ÁKOS



11   

GYÜMÖLCSTERMESZTÉS

A legszakszerűbben akkor járunk el, ha egy 
virágzás előtti tavaszi metszést (fehérbimbós 
állapotban, akár virágzásban is) egy nyári (gyü-
mölcsszedés után közvetlenül) metszéssel egészí-
tünk ki. Ha mindkét műveletet elvégezzük, akkor 
tisztább, ritkább koronát kapunk, nem nő olyan 
nagyra a fánk, valamint így a legkisebb az esélye a 
pusztulásnak, a fagykárnak. 

A metszés során először a láthatóan beteg vagy 
száraz részeket vágjuk le. Ezeket a sötétebb színük-
ről, ráncos kérgükről, esetleges folyásokról, sebek-
ről ismerhetjük fel. Az ilyen koronarészeket el kell 
távolítani a gyümölcsfák közeléből és elégetni, 
hogy megelőzzük a betegségek terjedését. Ez 
után következnek a vízhajtások és a sarjak. Ezek 
olyan vesszők a korona belsejében vagy a gyö-

kérnyaknál, melyek egy év alatt nőnek meg, nem 
alkotják a korona szerves részét, és csak elszívják 
a fa tápanyagait. A különböző rovarok, gombák 
nagyon szeretik az ilyen zsenge szövetfelépítésű, 
nedvdús hajtásokat, mindenképp meg kell szaba-

Alapszabályok 

• Kajszit csak vegetációs időben metszünk, 
mert akkor gyors a sebgyógyulás.

• Tiszta, éles szerszámmal dolgozunk a fertő-
zések elkerülése érdekében.

• Inkább nagyobb metszési sebeket ejtünk, 
de kevesebbet.

• Minél hamarabb kezelni kell a sebeket (fa-
sebkezelő vagy gombaölőszeres-permete-
zés).

• Az őszi/tavaszi metszés erős hajtásnöveke-
dést eredményezhet. Nyári metszés után 
gyenge a hajtásnövekedés.

• Fagykár veszélye miatt az őszi metszés csak 
kényszermegoldás.

Hagyományos vázakorona

Intenzív termesztés „javított váza” koronaformával

Kevésbé elterjedt az orsó koronaforma
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dulni tőlük. Ezekkel egyidőben vágjuk ki a korona 
belseje felé induló vesszőket, melyek sűrítenek, 
árnyékolnak.

Ha ezekkel végeztünk, akkor kezdődik csak 
a ritkító metszés.  Áganként, a törzstől az ágvé-
gek felé haladunk. A kajszi vezérvesszőit min-
dig „hegyezzük”, vagyis a középső vesszőt meg-
hagyjuk, a konkurenseket tőből eltávolítjuk. 

Célunk a minél kevesebb elágazás létrehozása. 
Ezzel a módszerrel rengeteg termőnyárs kép-
ződik, amelyeken jó minőségű, nagy termést 
nevelhetünk. A fák végleges magasságának 
elérésekor vágjuk csak le a vezérvesszők végeit, 
mindig egy mellékvesszőt meghagyva.

Bátran álljunk neki kajszifáink tavaszi metszé-
sének, még ha bizonytalanok vagyunk is: egy rosz-
szul metszett fa is jobb, egészségesebb, mint egy 
teljesen magára hagyott.

Metszetlen, elsűrűsödött korona

Nyári metszés előtt

Nyári metszés után

Minél kevesebb elágazást hagyjunk meg

Kétéves kajszik metszés előtt (balra) és metszés után (jobbra)


