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Hazánkban általában a nyár második felében, júli-
us végén-augusztus elején telepítjük a szamócát 

tápkockás vagy frigó palántával, ami a folytontermő 
fajtáknak is megfelelő időpont. Olyan helyet válasz-
szunk a számára, ahol legalább 6-8 órán át éri a nap-
fény a növényeket, de a forró, száraz nyaraink miatt 
célszerű, ha délutánra kapnak egy kis árnyékot. A 
szamóca sekélyen gyökeresedik, telepítés előtt sok 
szerves trágyát, komposztot, valamint 10 m2-re fél 
kiló kombinált műtrágyát forgassunk be a talajba 

egy ásónyom  mélyre. A szamóca az enyhénsavanyú 
kémhatású talajt kedveli, ami nálunk csak néhány 
országrészben fordul elő. Ahol meszes a talaj, 10 
m2-re 20 dkg elemi kén beforgatásával tudjuk sava-
nyítani. A kijelölt ágyásban lazítóanyagot, tőzeget, 
kókuszrostot vagy alginitot is bedolgozhatunk a 
talajba, ha az túl kötött. 

Ha sok talajlakó kártevőt találunk a hely előkészí-
tésekor, érdemes előbb talajfertőtlenítést végezni, 
például Basamiddal, amiből 50-60 gramm szüksé-

Szamóca tavasztól őszig
MANAPSÁG SOKAN HIRDETNEK FOLYTONTERMŐ SZAMÓCÁT, AMIT AKÁR EGY FÜGGŐCSERÉPBEN A 
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ges egy m2-re. Ez a kezelés a pajorokat, fonálférge-
ket és gyommagvakat is elpusztítja, de időigényes. 
A készítményt 10-15 cm mélyen kell bedolgozni a 
morzsalékos talajba, beöntözni és fóliával letakarni. 
Két hét múlva le lehet szedni a fóliát és kapálással át-
szellőztetni a talajt. Biztonság kedvéért zsázsamaggal 
érdemes kelési próbát végezni. Vigyázzunk, a talaj-
fertőtlenítővel együtt nem adhatunk szerves trágyát. 

Általában dupla sorokba érdemes telepíteni a 
szamócát, körülbelül 30 x 30 cm térállásban. Ügyel-
jünk az ültetéskor, hogy a gyökerek ne forduljanak 
vissza, és elég mélyre kerüljenek a palánták. Ha két 
ujjal nem tudjuk kihúzni a földből, akkor jó. Már a 
telepítés után érdemes mulccsal takarni a töveket, 
hogy ne száradjon ki olyan gyorsan a talaj. Eredeti-
leg szalmával takarják a szamócasorokat, kertben a 
levágott és megszárított fű is alkalmas erre a célra, 
3-4 cm vastagságban leterítve. 

Az első virágokat távolítsuk el, hogy a tövek 
megerősödjenek, és az indákat se hagyjuk legyö-
kerezni. A telepítést követő évben késő tavasszal 
érkezik az első terméshullám, aztán fajtánként 
változó, mennyire érnek folyamatosan a következő 
gyümölcsök.

Sekély gyökérzete miatt a szamóca rendszeres 
vízellátást kíván, hetente 25 mm, azaz 2,5 liter vízre 
van szüksége m2-enként. Arra viszont érzékeny, ha 
túl sok a víz a talajban, könnyen befullad a gyökere.

Bevált házikerti folytontermő szamóca a holland 
nemesítésű Ostara, aminek lédús, ízletes a tompa 
kúp alakú gyümölcse. Sokat virágzik, ezért hajlamos 
elaprósodni, ha nem ritkítjuk a virágokat. 

Kaliforniában számos folytontermő szamócát 
is nemesítettek, közös jellemzőjük a nagy bogyó 
és jó hússzilárdság, de ízben nem jeleskednek kü-
lönösebben. Ilyen a San Andreas vagy a Monterey, 
viszont az ugyancsak kaliforniai Albion már jóízű is, 
ráadásul nem érzékeny a levélbetegségekre. Sok 
indát nevel, amiket rendszeresen el kell távolítani a 
tövekről.

Olaszországban a CIV konzorcium foglalkozik 
gyümölcsnemesítéssel; céljuk, hogy minél inkább 
betegség-ellenálló fajtákat hozzanak létre. Szamó-
cafajtáik ennek megfelelően nem érzékenyek a 
levél- és gyökérbetegségekre, némelyik ellenálló 
is. Ugyancsak figyelnek arra, hogy a szamóca jó ízű, 
aromás és mutatós, fényes felszínű legyen. Az Ania 
kilóg a sorból, mert lisztharmatra kissé fogékony, de 
jól terem a második évben is, hosszan lehet szedni. 
Gyümölcse fényes piros, hosszúkásan szív alakú, 
nyomódásra kevésbé érzékeny. Nagy előnye a ki-
váló íze: édes, lédús, a vad szamócára emlékeztető 
zamattal. A Capri gyümölcse igen szabályos, szép 
kúp alakú, a hús nem puhul, hetente egyszer elég 
szedni. Finom, kiegyenlítetten édes-savas, aromás 
szamóca. A Cantus az egyik legújabb, bőtermő fajta, 
lisztharmatra egyáltalán nem érzékeny, biotermesz-
tésre is alkalmas. Széles kúpos gyümölcse finom 
édes-savas, aromás, nem puhul könnyen, ezért heti 
egy szedéssel is betakarítható. A Murano nagy gyü-
mölcsű szamóca, betegségekre nem érzékeny, kevés 
nitrogént igényel. A második évben is jól terem. A Vi-
vara szürkepenésszel szemben ellenálló, középnagy 
gyümölcse szabályos szív alakú, kellemes ízű.

Ania (a), Murano (b), Vivara (c), Nadina (d): a tövek körül szalmával vagy más szerves anyaggal takarjuk a talajt

a. b. c. d.


