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Nyár közepétől szedhetünk szilvát
A SZILVÁT A KÉSŐI GYÜMÖLCSÖK KÖZT TARTJUK SZÁMON, DE A HAZÁNKBAN IS MIND ISMER-
TEBB ÚJ NÉMET FAJTÁK KÖZT MÁR NYÁR DEREKÁN ÉRŐ SZILVÁK IS VANNAK. TOVÁBBI ELŐNY, 
HOGY AZ ÚJ FAJTÁK TÖBBSÉGE ÖNTERMÉKENY, MAGÁBAN ÁLLÓ FÁJUK IS BŐVEN TEREM. AZ 
ADUÁSZ PEDIG A SZILVÁK ESETÉBEN A HIMLŐREZISZTENCIA.

A szilva nem olyan igénytelen, mint ahogyan a köz-
tudatban szerepel; öntözni, rendszeresen metsze-

ni kell a jó terméshez. A tenyészidőben 250 milliméter 
a szilva vízigénye, a legtöbb vízre a virágzástól május 
végéig, a sejtosztódás időszakában van szüksége ah-
hoz, hogy nagy gyümölcsök fejlődjenek. Öntözéssel 
megelőzhető a gyümölcshús üvegesedése vagy a 
gyümölcsnyak ráncosodása. 

Rendkívül sok fajta közt lehet válogatni, a hazai fa-
iskolák több védett fajtát is szaporítanak. Így rendkívül 

széles az érési idő, július elejétől október közepéig érő 
fajtasort lehet összeállítani a Tofirst fajtától az ugyan-
csak német Topend Plus-ig. Az érésidő mellett nagyon 
fontos, hogy ismerjük a fajta növekedési tulajdonsá-
gait is. Igen változatos a szilvafajták növekedése, lehet 
laza vagy sűrű, illetve jellemzően fölfelé törő (Katinka) 
vagy széthajló (Jojo, Toptaste). A fölfelé törő növekedé-
sű fajták koronája elsűrűsödik, idővel fölkopaszodnak 
az alsó koronarészek. Szilvából is orsó koronát ajánlott 
kialakítani, amihez telepítés után válasszuk ki az erős 
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tengelynek való vesszőt, és távolítsuk el a konkurense-
ket a közeléből. Az alsó ágak 30-40 fokos lekötözésével 
az első években 30%-kal is nőhet a terméshozam. Fi-
gyeljünk arra, hogy az alsó és a fölső rész harmóniáját 
az első években kell kialakítani, később a túl vastag 
elágazásokat kíméletlenül el kell távolítanunk a fákról. 
A szilva hajlamos váratlan helyekről is kihajtani, ami 
megnehezíti a metszését, de az a lényeg, hogy világos 
kép éljen bennünk arról, hogy milyen koronát akarunk 
kialakítani. Metszéskor az árnyékoló koronarészeket 
távolítsuk el a korona szerkezetének megfelelően. Ha 
nem tudunk hajtórügyre vagy oldalvesszőre vissza-
vágni, a felkopaszodás elkerülésére hagyjunk hosszú 
csapot a fán, amelyen új növekmény alakul ki.  

Már június végén kezd érni az öntermékeny 
Topfirst. Gyümölcse hosszúkás, liláskék, hússzíne 
sárga, de vöröses is lehet, jóízű, lédús, magvaváló 
szilva. Éretten könnyen hullik, hamar le kell szedni. 
A nemesítő szerint rezisztens a szilvahimlő vírusra és 
kevésbé érzékeny a moníliára és a szilvarozsdára. Saj-
nos a vírussal szembeni ellenálló képesség nagyban 
függ a termőhelytől és a fertőzési nyomástól, valamint 
a különböző helyeken jelenlévő vírustörzsektől. Több-
ször kiderült, hogy egy Németországban ellenálló fajta 
nálunk már nem teljesített olyan jól.

Legmegbízhatóbbnak a Stanley fajtát tartják a ha-
zai termesztők: öntermékeny, rendszeresen és bőven 
terem, kellően strapabíró nálunk. Arra kell vigyázni, 
hogy ne szedjük le idő előtt, ugyanis jóval hamarabb 
színeződik, mint ahogy megérik. Éretten jó az íze is, 

bár egyetlen másik szilvától sem várhatjuk a kiváló 
Besztercei-zamatot.

A Toptaste jó ízéről kapta a nevét, valóban finom 
ízű szilva. Fölfelé törő ágakból álló koronát nevel, a biz-
tonságos megporzáshoz pollenadó fajta javasolt. Kissé 
megnyúlt, sárga húsú gyümölcse finom ízű, augusz-
tus elején-közepén érik, hosszan a fán tartható. Vírus-
toleráns, betegségekre nem különösebben érzékeny. 

Biztosan ellenálló a szilvahimlővel szemben a 
Jojo. Szeptember végén, október elején érik, jó termő-
képességű, korán termőre forduló, öntermékeny fajta. 
Gyümölcse középnagy-nagy, sötétlila, sárga húsú, illa-
tos, jóízű, magvaváló. Sajnos érzékeny a moníliára, a 
szilvaatkára és a tavaszi fagyokra.

A Topend Plus igen nagy, sötétkék, erősen hamvas, 
magvaváló gyümölcse érik utolsóként, szeptember vé-

gén-október elején. Húsa kemény, világossárga, édes, 
bőlevű. Kiválóan tárolható. Himlővírusra toleráns, mo-
níliára nem fogékony.

Topend Plus

Stanley

A Jojo széthajló koronát nevel


