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Májusi cseresznye...
MÁJUS KÖZEPÉN ÉRIK A LEGKORÁBBI MAGYAR NEMESÍTÉSŰ CSERESZNYE, MAJD SORBAN KÖVETIK 
A TÖBBIEK. A HAZAI FAJTÁK KÖZT TÖBB ÖNTERMÉKENY IS VAN, AMIKHEZ NEM KELL PORZÓPARTNERT 
ÜLTETNÜNK A KERTBE. AKINEK CSAK KEVÉS HELYE VAN, ILYET VÁLASSZON!

A világon is az egyik legkorábban érő cseresznye 
a Rita, melyet Brózik Sándor és Apostol János 

nemesített. Május 20. körül érleli középnagy, szé-
les kúp alakú gyümölcsét. Fényes, vékony héja az 
érés kezdetén piros, majd később szedve bordó-
vá sötétül. Húsa piros, közepesen kemény vagy 
kemény, édes-savas, kellemes ízű. Legnagyobb 
hibája, hogy könnyen reped. Középkorán virágzik, 
jó pollenadója az addig legkorábbi cseresznyefaj-
ta, a Bigarreau Burlat (május végén érik), a másik 
korai magyar cseresznye, a Tünde, a Vera, valamint 
két öntermékeny hazai fajta, a Paulus és a Petrus. A 

Rita kis fát nevel, gyenge-középerős a növekedési 
erélye, koronája lehajló gömb alakú. Vörös vesszői 
is lehajlók.

Következő az érési sorban a Sándor, amit a 
Bigarreau Burlat és az öntermékeny Stella keresz-
tezésével hozott létre Brózik Sándor és Apostol Já-
nos. (A további fajták is az ő munkájukat dicsérik.) 
Közvetlenül a BB előtt érik május végén, június ele-
jén. Középnagy gyümölcse kissé megnyúlt gömb 
alakú, közepesen kemény húsú. Héja és húsa is 
sötét, édes-savas ízű. Középerős növekedésű fája 
feltörekvő, ritka ágakból álló, kúpos koronát nevel. 

HORVÁTH CSILLA
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A Tünde a BB fajtával egy időben érik. Lapí-
tott gömb alakú gyümölcse eléri a 26 millimé-
teres átmérőt. Közepesen vastag héja fénylő 
bordópiros, húsa is sötét, közepesen kemény, 
kellemesen édes-savas, harmonikus ízű. Nagy 
előnye, hogy kimondottan sokat terem, amihez 
porzópartnerre van szüksége. Ültessük mellé 
a Sándor, a Petrus, a Paulus, a Katalin fajták va-
lamelyikét, vagy a Bigarreau Burlatot, esetleg a 
Valerij Cskalovot. (Ez utóbbi fajtát a BB megter-
mékenyítésére honosították, egy időben érik 

vele, és a gyümölcsminősége is hasonló.) Gom-
babetegségekkel szemben viszonylag ellenálló. 
Fája középerős vagy annál erősebb növekedésű, 
széles gömb alakú koronával.

Néhány nappal követi a Tündét az érési sor-
ban a Petrus, a férfinévből már látszik, hogy ez 
is öntermékeny fajta, önmagában ültetve is 
bőven terem. Június 10. körül érleli megnyúlt 
szív alakú, 25 milliméter átmérőjű gyümölcseit. 
Sötétbordó héja közepesen vastag, húsa sötét, 
savanykás-édes. Középerős növekedésű a fája, 
laza kúp alakú koronával. 

Június 10. körül érik az igen bőtermő Annus 
gyümölcse is. A megnyúlt gömb alakú cseresz-
nye 23–24 milliméter átmérőjű, ami a kereske-
delmi forgalomban már nem elég nagy, de kel-
lemes savanykás-édes íze és igen kemény húsa A Tünde gyümölcse eléri a 26 milliméteres átmérőt

A nagyon korai Rita kis fát nevel, lehajló hajtásokkalA korai cseresznyéket a francia tájfajta Bigarreau Burlathoz 
mérjük
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miatt érdemes ültetni belőle a kertbe. Porzónak 
a Tünde, Petrus, Linda és Katalin fajtákat ajánlja 
mellé a nemesítő gyümölcstermesztési kutatóin-
tézet: jó megtermékenyülés esetén igen bőven 
terem. A feldolgozását megkönnyíti, hogy a ko-
csány szárazon válik el a gyümölcstől, nem ereszt 
levet. Szabályos kúp alakú koronája a közepesnél 
erősebb növekedési eréllyel fejlődik ki. 

Nagy nemzetközi sikert ért el a Carmen fajta, 
ami ugyanebben az időben érik, korán termőre 

fordul és bőtermő, gyönyörű nagy gyümölcse 
van. A fénylő bordópiros cseresznye átmérője 
27–30 milliméter, alakja nyomott gömb. Kemény 
húsa kellemesen édes-savas, finom cseresznye-
ízű, kocsánya az átlagnál hosszabb és vékony. Pol-
lenadója a Germersdorfi és a Paulus. Fája gyenge 
növekedésű, feltörekvő, kis koronával.

Az öntermékeny Paulus is június 10–12. körül 
érik, nagy, bordópiros, kissé lapított gömb alakú 
gyümölcse 26 milliméteres, igen kemény húsú, 
repedésre nem hajlamos. Magja kimondottan 
kicsi, ezért nagyon kellemes fogyasztani. Fája kö-
zéperős-erős növekedésű, feltörekvő kúp alakú 
koronával.

Június 10–12. körül érik a Margit, ez a ropo-
gós, festőlevű, zamatos cseresznye. Bordópiros 
gyümölcse 24 milliméter átmérőjű, lapított 
gömb alakú, minősége a Germersdofiéhoz ha-
sonló. Középhosszú kocsánya szárazon válik el 
a gyümölcstől. Termőképessége közepes, de a 
minősége kárpótol ezért. Porzópartnere a többi 
közt a Germersdorfi, amit 8-10 nappal megelőz 
az érése. Fája középerős növekedésű, kissé meg-
nyúlt gömb alakú koronával.   

A Paulus nem hajlamos a repedésre

Igen nagy a Carmen gyümölcse
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E cikk írásakor még nem tudhatjuk, hogy 
a tavaszi időjárás milyen nyomokat hagy 
a gyümölcsöseinken, de az eddigiek nem 
sok jóval kecsegtetnek. A cseresznye és 
a meggy később virágzik, mint a korai 
csonthéjasok, még lehet reménykedni. 
A két gyümölcs közeli rokon, a növény-
védelmi stratégiájuk is hasonló, de bizo-
nyos részekben eltérnek. Például a virá-
got támadó monília inkább a meggyet, 
míg a cseresznyelégy inkább az édesebb 
cseresznyét károsítja.
Növényvédelmi szempontból négy fontos sa-
rokpontja van a védekezéseknek: 
• A lemosó permetezések nagyon fontosak 

a „tiszta laphoz”.
• A monília elleni kezelés, akár a virágot 

vagy a termést támadó fajról beszélünk, a 
védelem sarokpontja.

• A termést és lombot támadó kórokozók 
elleni védekezés a szüretig.

• A termést támadó károsítók elleni védelem.
A növényvédelmi permetezések számát és 
az időzítését elsősorban az évjárat határozza 
meg, de e sarokpontok különös odafigyelést 
igényelnek.
A lemosó permetezéshez javasolt visszagon-
dolni az előző évre, hogy mivel küszködtünk az 
év folyamán, és annak megfelelően kérjünk ta-
nácsot, hogy milyen lemosó készítményre van 
szükségünk (olajos, nem olajos, rezes, kénes).
A virágzáskor támadó monília intenzív fertőzé-
séhez hűvös, csapadékos időjárás szükséges. 
A tünetek súlyosak, a virágok és a hajtások 
elszáradnak. A kórokozó gombafonalai a virág-
kocsányon keresztül behatolhatnak a fás ré-
szekbe, elpusztul a termőnyárs, ezáltal az ott 

képződő termés. A termésveszteség súlyos 
esetben 80-90% is lehet. Hűvös időjárásban 
a klasszikus triazolok nem nyújtanak megfelelő 
védelmet, érdemes a hidegben is jól működő 
Chorust használni. A Chorusról azt érdemes 
megjegyeznünk, hogy nemcsak hidegben, de 
meleg időjárás esetén is alkalmazhatjuk, tehát 
nem kell abbahagyni a használatát, ha meleg-
szik az idő.
A virágzást követő időszakban a termést és a 
lombozatot támadó betegségek ellen továbbra 
is használható a jól ismert Topas. A permete-
zések számát az évjárat is befolyásolja, de eb-

ben az időszakban mindenképpen széles haté-
konyságú készítményeket érdemes használni.
A rovarkártevők közül a legfontosabb a cse-
resznyelégy elleni védelem. Fontos a rajzás 
folyamatos figyelése, de nem szabad megvárni 
a rajzáscsúcsot. Ahhoz, hogy garantáltan nyű-
mentes legyen a gyümölcs, korán el kell kezdeni 
a védekezéseket. 
Az idei szezon indulása eddig nagyon is messze 
esett az ideálistól, de bízzunk a jobb folytatás-
ban! A portfóliónkban kis kertbe és nagy terü-
letre is tudunk megoldást biztosítani. 

Bízzunk az idei jó cseresznye- 
és meggyszüretben


