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Mint írtuk, a Fertődi narancs kétszertermő mál-
nafajta, a második terméshullámát az idei sar-

jakon hozza, éppen augusztustól a fagyokig. Olyan 
sokat terem, hogy meg kell támasztani valamivel a 
töveket. Sarjai sűrűn tüskések, zöldek, nagyon erős 
növekedésűek. A növény nem fogékony a gombás 
betegségekre, a gyümölcs pedig a szürkepenészre, 
ami nagy előny a házikertben. Gyümölcse nagy, éret-
ten veszi föl jellegzetes narancssárga színét.

Hazánkban nem termesztenek fehér sza-
mócát, pedig többféle szamócafaj hoz fehér 
bogyókat, például a Fragaria chiloensis, amit 
a modern fajták nemesítéséhez használtak. 
A Fragaria vesca fajt hegyi szamócának is ne-
vezik, számos fehér bogyójú fajtát hoztak lét-
re belőle, mint a Albicarpa, Krem, Pineapple 
Crush, White Delight, White Giant, White So-
lemacher. 

Szokatlan megjelenés
MÚLT HAVI SZÁMUNKBAN A MÁLNAFAJTÁK KÖZT ISMERTETTÜNK NÉHÁNY SÁRGA SZÍNŰ VÁLTOZATOT, 
INNEN JÖTT AZ ÖTLET, HOGY NÉZZÜNK UTÁNA, MILYEN MÁS GYÜMÖLCSFAJBÓL TALÁLUNK MÉG ILYEN 
KÜLÖNLEGES, A MEGSZOKOTTÓL ELTÉRŐEN VILÁGOS TERMÉSŰ FAJTÁKAT. EHHEZ HAZAI ÉS KÜLFÖLDI 
SZAKIRODALOMBÓL MERÍTETTÜNK.

HORVÁTH CSILLA    
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Ananászbogyónak nevezik azt a különleges fajta-
csoportot, amelynek tagjai a modern szamócák közé 
tartoznak ugyan, de fehér a bogyójuk és jellegzetes 
ananászos aromájuk van a szamócaíz mellett. Továb-
bi előnyük, hogy azok is fogyaszthatják ezeket, akik 
allergiásak a szamócára. Hátrányuk viszont, hogy a 
gyümölcsük apró, olyan 2 cm körüli méretű és ke-
veset is teremnek. Hollandiában nemesített, keres-
kedelmi forgalomban lévő fajtái a White Pine, White 
Carolina, White D, Natural Albino.

A csonthéjasok közt is találunk sárga vagy hal-
ványzöld fajtákat. A NAIK Gyümölcs- és Dísznövény-
termeszéti Kutatóintézet Ceglédi Állomásán lévő 
szilvafajta-gyűjteményben több is akad, Surányi 
Dezső ismertette a tulajdonságaikat testvérlapunk, a 
Kertészet és Szőlészet hasábjain. 

A Zöld ringló igen magas pektintartalma miatt 
ma még népszerű, bár házi kerti fajtának számít. 
A belőle készült kompót és zselé kiváló minőségű. 
Hússzilárdsága más sárga és zöld húsú fajtákénál 
keményebb, a szállítást azonban csak féléretten bírja, 
mint a legtöbb sárga gyümölcsű szilvafajta. Ritkáb-
ban aszalják, de pálinkának ugyancsak keresett. Bi-
zonyítottan toleráns a szilvahimlő vírussal szemben, 
viszont moníliára érzékeny. Fája viszonylag nagy, 
szétterülő, átlagos ágsűrűségű, bőtermő. Augusztus 
végén, kicsit elnyújtottan érik. Gyümölcse 20-24 
grammos, zöldessárga, a napos oldalon pirosan pon-
tozott. Húsa fénylő zöldessárga, leves, igen édes és 
zamatos, kevéssé maghoz kötött, kőmagja igen kicsi.

A szilvagyűjteményben saját sárga klón is ta-
lálható, a Sárga szilva C. 1501, ami a Beszterceihez 
hasonló gyümölcsű, finom ízű, de rózsaszínnel mo-
sott sárga gyümölcsöt terem. 

A Fertődi narancs másodtermése augusztusban kezd érni

A Zöld ringló nagyon finom, édes és kismagvú szilvaféle

A Beszterceihez hasonlít a Sárga szilva C. 1501

Hagyományos szamóca és ananászbogyó: nagy még a 
méretkülönbség
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A Francia narancs régi francia szilvafajta, nagy, erős 
növekedésű fája kedvező időjárás esetén igen bőter-
mő; viszont vírus- és fagyérzékeny. Gyümölcse augusz-
tus közepén érik, nagy, tojásdad alakú, héja és húsa 
egyaránt sárga, mutatósan rostos szerkezetű, leves; za-
matos, egyes években sajátos fűszeres ízű; magvaváló. 
A szállítást közepesen bírja.

Német fajta a Bellamira, ami a Nancy mirabella 
utódja, ennek megfelelően bőtermő, de a gömbölyű 
gyümölcse nagy, sárga alapon pirossal pontozott. Húsa 
szilárd és lédús, édes, magvaváló.

A sárga különlegességek sorába tartozik a Vega cse-
resznye is, amit a hazai faiskolákban Sárga cseresznye 
néven forgalmaznak. Június közepén érő, kimondottan 
nagy, mutatós gyümölcse kissé lapítottan gömb alakú, 
világossárga, a napos oldalon rózsaszín bemosódással. 
Húsa ropogós, édes-savas ízű, közepesen kemény, és 
ami az utóbbi években különösen fontossá vált, nem 

hajlamos a repedésre. Magja kicsi. Fája nem a legna-
gyobbak közé tartozik, fölfelé törő ágai vannak, sokat te-
rem. További előnye, hogy a madarak kevésbé károsít-
ják, mint a hagyományos piros cseresznyét. Porzófajtát 
igényel, a Germersdorfi, a Hedelfingeni óriás, a Stella, a 
Van alkalmas erre.

A Napoleon régi német fajta, sárga alapszínen 
nagyrészt pirossal bemosott, nagy, megnyúlt szív ala-
kú cseresznye, húsa fehér. Későn érik, hátránya, hogy 
nagyon reped és érzékeny a téli hidegre. Pollenadója 
a Stella, a Sunburst. 

Rainier kicsit sötétebb megjelenésű, sötétebb 
és nagyobb kiterjedésű rajta a piros bemosottság. 
Kimondottan édes fajta, nagyon magas a cukortar-
talma, eléri a 32 Brix-fokot, ami jócskán meghaladja 
a cseresznyénél megszokott 17-20 Brix értéket. Az 
USA-ban nemesítették 1960-ban a Bing és a Van ke-
resztezésével. Gyümölcse nagy, szilárd, nem reped, 
az édesség mellett kellemesen aromás. Jól tárolható. 
Középkorai fajta.

Hazai meggyfajtáink közt is találunk egészen vi-
lágosat, ez a Korai pipacsmeggy. Elsősorban a léipar 
vásárolja, mert világos húsa nem festőlevű, csak túl-
érve vesz föl rózsaszínes árnyalatot. Gyümölcse közép-
nagy, közepesen kemény, lédús, kellemes édes-savas 
meggyízű. Fája középerős növekedésű, laza ágrend-
szerű, lapított gömb koronájú. Előnyös tulajdonsága, 
hogy nem hajlamos a fölkopaszodásra, mert vi-
rágrügyei rövid termőrészeken fejlődnek. Önter-
mékeny, nem szükséges hozzá pollenadó fajta. 

A Nancy mirabella régi francia fajta

Nagy méretű sárga szilva a Francia narancs A sárga cseresznyét kevésbé károsítják a madarak


