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1. rész
Hagyományos gyümölcsészet:

oktatás és tanulás
Cél
A hagyományos gyümölcsészet és hagyományos gyümölcsösök jellemzőinek,
értékének, megőrzésének és kezelésének oktatási lehetőségeinek bemutatása.

Tanulási célok

Az oktató ismerje, értse, mutassa be és szemléltesse a következőket:

l Hagyományos gyümölcsösök jellemzői, elterjedése

l Hagyományos gyümölcsösök értéke
l Hagyományos gyümölcsösök fejlesztésének problémái és kihívásai
l Hagyományos gyümölcsészet oktatási lehetőségei, különböző 

megközelítések
l Hagyományos gyümölcsösök védelmének és megőrzésének módjai

1. Mi a hagyományos gyümölcsös?
Európa-szerte  sokféle  gyümölcsössel  találkozhatunk,  ám  ezek  többsége  a
kereskedelmi  célú,  iparszerű  élelmiszer-termelésnek  alárendelt  hely  (illetve
családi  vagy  közösségi  kertek),  melyre  gyümölcsfák,  illetve  cserjék
halmazaiként tekintenek.

A hagyományos gyümölcsösökben idősebb,  egymástól  viszonylag távol  álló,
magas törzsű, terebélyesebb fák uralkodnak, kezelésük kevéssé intenzív,  fő
ágaik a legelő állatok által elérhető magasság fölött nőnek. 

Az  iparszerűen  működtetett  gyümölcsösökkel  szemben  a  hagyományos
gyümölcsösöket alacsony input és output jellemzi, kevesebb munkát, kisebb
fokú gépesítést igényelnek, biológiai sokféleségük, táji értékük kiemelkedő.

Hagyományos gyümölcsösök

l Gyümölcsfák csoportja – többnyire több különböző faj és számos régi,
változó korú tájfajta egyedei, gyakran kis területű, vegyes kultúrákkal.

l Ellenálló  alanyokon –  hosszú  életű  fákkal,  akár  200  éves,  magas
törzsű egyedekkel. 

l Alacsony  egyedsűrűségben –  a  gyümölcsfák  között  sokféle
társnövénnyel  (pl.  gyümölcstermő  cserjék,  gyógynövény,  fűszer),
mozaikos élőhelyet alkotva. 

l Állandó gyepterületbe (és a tájba) ágyazottan – amelyet (gyakran
a szénáért) kaszálnak, illetve szarvasmarhával vagy birkával legeltetnek.
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l Alacsony  intenzitással  kezelt –  kevés  vagy  semennyi  kémiai  szer
felhasználásával,  valamennyi  helyreállító  metszéssel,  gyakran  holt,
illetve bomlásban lévő faanyag jelenlétével. 

l A gyümölcshozam ingadozó vagy alacsony  – pl.  hektáronként 10
tonna.

l Egészségesebb  termékek:  a  gyümölcsök  beltartalmi  értéke az
iparszerű  gyümölcsösök  termékeinél jóval  magasabb, és  egészségre
ártalmas vegyszerektől  (növényvédő szerektől,  szermaradványoktól)  is
mentes.

l Többféle terméket ad – gyümölcslé, gyümölcsbor, diófélék, hús, tej,
méz, széna, faanyag, stb.

l Gazdag biológiai sokféleséget, táji és kulturális értékeket hordoz.

Intenzív, piaci alapon működő gyümölcsösök

l Gyümölcsfák  ültetvénye –  kevésféle,  modern  fajtából  álló,  hasonló
korú egyedek, többnyire kiterjedt monokultúrában.

l Korlátozott  növekedésű  (törpe)  alanyra  oltva –  soronként
egymáshoz közel ültetve, a minél gyorsabb gépi vagy kézi szüretelésnek
alárendelve.

l Nagy egyedsűrűségben –  általában sorokban,  illetve  sövényként,  a
betakarítást gyorsítandó. 

l Csupasz talajú sorokban/kaszált füves területen – gyakori kaszálás
és/vagy vegyszerhasználat jellemző.

l Rendkívül  intenzív  kezelés –  peszticidek,  gyomirtók,  szervetlen
műtrágyák, valamint intenzív metszés alkalmazása. 

l Egyféle  termék – többnyire  friss  gyümölcs  vagy  feldolgozott
gyümölcslé.

l Szermaradványokkal  terhelt,  alacsony  beltartalmi  értékű
gyümölcs.

l Nagy produktivitás – hektáronként 30-50 tonna gyümölcs.
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A hagyományos gyümölcsös hivatalos definíciói 

Németország
„Streuobstwiese” – Gyümölcsös rét, „Streuobst” – Gyümölcsös

A  gyümölcsös  rét  a  gyümölcstermesztés  egyik  hagyományos  formája.
Többnyire  különböző  életkorú  és  fajtájú,  magas  gyümölcsfák  nőnek  a
gyümölcsös területén elszórtan. Ezzel szemben a modern, intenzív művelésű
gyümölcsös  alacsony  törzsű  fajták  monokultúrája.  A  gyümölcsös  rétet  a
többféle  használat  jellemzi.  Mivel  a  fák  lazán  helyezkednek  el,  a  rét
kaszálóként vagy legelőként használatos. 

A  gyümölcsészet  egyfajta  extenzív  gyümölcstermesztés,  ahol  többnyire
erőteljes  növekedésű,  magas  törzsű  és  nagy  koronájú  fákkal  találkozunk,
melyek egymástól távol helyezkednek el. Jellegzetességük a lombkoronaszint
alatti  szintek rendszeres használata  állandó kaszálóként,  legelőként.  Máshol
mezőgazdasági vagy kertészeti hasznosítás történik a fasorok között. Gyakran
sokféle  fajú  és  fajtájú,  korú  és  méretű  fa  alkotja  őket.  A  terület  mérete
legalább 0,15 ha.

Ref – Németországban használatos gy  ümölcsös definíció   

Anglia
A hagyományos gyümölcsöst öt vagy több fa alkotja, melyek lombkoronáinak 
széle közti távolság legfeljebb 20 m.

l Állandó gyepterületen, alacsony egyedsűrűségben ültetett (általában 
hektáronként legfeljebb 150 fa), ellenálló alanyokra oltott standard vagy 
félstandard gyümölcsfák jellemzik.

l Az idős fák lombjának 90%-a 1,5 m-nél magasabban helyezkedik el, 
törzsük első fő elágazása a talaj szintjétől legalább 1,5 m magasságban 
található. 

Ref – Orchard definition for England 

Magyarország
Szórványgyümölcsös – hagyományos gyümölcsös 

Hagyományos gyümölcsösnek tekintjük azokat a gyümölcstermő területeket,
ahol  a  kevésbé  intenzíven  művelt,  illetve  extenzív  művelésű  gyümölcsfák
különböző korúak, eltérő faj- és fajta-összetételűek. A gyümölcsösökben nem
használnak vegyszereket. A fák alatti gyepterület kaszált vagy legeltetett.

A legelterjedtebb gyümölcsfák a szilva-, alma-, körte-, cseresznye-, meggy- és
diófajták  sokasága.  A  hagyományos  gyümölcsösökben  előforduló  fajták
többnyire tájfajták (pl. Sóvári, Batul) vagy történelmi fajták.
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Lengyelország
„Tradycyjny sad” – Hagyományos gyümölcsös

A  hagyományos  gyümölcsös  tájfajta  gyümölcsfákat  őriz.  E  fajták  jegyzéke
megtalálható  a  mezőgazdasági  és  vidékfejlesztési  minisztériumi  rendelethez
csatoltan,  a  2014-2020-as  Vidékfejlesztési  Program  részeként  a
„mezőgazdaság-környezet-klíma”  intézkedések  keretében  nyújtott  pénzügyi
támogatások elnyeréséhez szükséges részletes feltételekhez csatoltan. A fenti
rendelet  többek  között  a  hagyományos  gyümölcsösök  fenntartásával  is
foglalkozik. A rendelet 4. számú függeléke közel 100 alma, mintegy 30 körte,
egy  tucat  cseresznye  és  meggy,  és  közel  10  szilvafajtát  sorol  fel.  A
hagyományos  gyümölcsfajtákat  nevelő  gyümölcsösök  támogatásban
részesülnek,  ha  legalább  12,  ellenálló  alanyra  oltott,  minimum  négyféle
különböző  fajtájú  magas  törzsű  fával  rendelkeznek,  melyeknek  minimális
törzsmagassága 1,2 m, és a fák legalább 15 évesek. A fák legfeljebb 4×6
méterre állhatnak egymáshoz, emellett hektáronként legalább 90 fa nőhet. A
támogatott  gyümölcsösökben  meghatározott  kezelés  is  előírt,  pl.  a  fák
metszése, kaszálás stb.

Ref – Lengyelország: hagyományos fajtákkal rendelkező gyümölcsösök
megőrzése 

2. A hagyományos gyümölcsösök értéke 
A hagyományos gyümölcsösök szerepe szerteágazó.  Funkciói  a fenntartható
fejlődés  irányelveit  követik  a  környezeti,  társadalmi  és  gazdasági  tényezők
kiegyensúlyozásában, a főbb funkciót azonban a tulajdonos vagy a fenntartó
határozza meg.

l Terméshozam –  A  hagyományos  gyümölcsös  a  fenntartható
mezőgazdaság  archetípusa,  a  fás  legelőkre,  laza  erdőkre  emlékeztető
élőhelytípus.  Egyesíti  a  gyümölcsös-,  állattartó  és  legelőrendszereket.
Sövények, szélfogók, kerítések szintén tartalmazhatnak gyümölcsfákat,
dióféléket.  A  szezonális  vagy  állandó  méhkaptárak  a  hagyományos
gyümölcsösök további jellegzetes elemei.

l Biológiai  sokféleség –  A  hagyományos  gyümölcsösök  fontossága
felbecsülhetetlen  Nyugat-  és  Közép-Európa  biológiai  sokféleségének
megőrzésében.  Az  idős  fák  nyújtotta  változatos  élőhelyek,  a  holt-  és
korhadó  fa,  a  sövények  és  az  állandó  legelők gazdag,  kis  léptékű
gyümölcsös ökoszisztémát alkotnak. 

l A  mezőgazdaság  biológiai  sokfélesége  –  A  hagyományos
gyümölcsösök  sok  ritka  tájfajtát  őriznek.  A  jövő  új  fajtáinak
nemesítéséhez szükség lesz e fajták genetikai sokféleségére.

l Kulturális örökség – Európában a hagyományos gyümölcsösöket több
mint  2000  éve  művelik.  A  földművesek  és  termelők  öröklött  tudása,
gyakorlati  tapasztalata  és  hagyományai  is  védendő  értékek.  Az
agroturizmus  és  a  kulturális  örökség  védelme  egyre  erősebben
támaszkodik  a  hagyományos  gyümölcsösök  újjáélesztésére,
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megőrzésére.  Ez  gazdasági  felemelkedést  hozhat  hátrányos  helyzetű
vidéki régiókba. 

l Kikapcsolódás,  kényelmi  szolgáltatások –  A  hagyományos
gyümölcsösök  nyilvánosság  számára  nyitott,  kikapcsolódást  nyújtó
helyként  történő  értelmezése  és  természetvédelmi  szerepe  egyre
nyilvánvalóbb. A helyi  közösségi szervezetek és szociális vállalkozások
lehetővé teszik a közösségben végzett önkéntes munkát és tanulást. 

l Egészség és jóllét – A hagyományos gyümölcsösök és az emberi jóllét
szorosan összefonódik az egészség, egészséges élelem és egészséges táj
jegyében.  Ezért  természetes,  ha  a  hagyományos  gyümölcsösökre  az
ember,  gyümölcsfa  és  a  gyümölcsös  élővilága  szempontjából  is
egészséges  környezetként  tekintünk.  A  gyümölcsös  virágzásának,
bőségének élménye, emléke szintén sok ember számára érték.

Ökoszisztéma-szolgáltatások 

A fenti sokféle funkció az ökoszisztéma-szolgáltatások keretrendszerével 
leírható és mérhető az alábbi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan:

l Szabályozó szolgáltatások – szénmegkötés (vagy tárolás); éghajlat 
alakítása; a levegő, víz minőségének javítása; erózió megfékezése; 
ökológiai önszabályozás.

l Fenntartó szolgáltatások – elsődleges produkció; termőtalaj 
kialakítása; ásványi anyagok körforgása; a biológiai sokféleség 
megőrzése, fokozása; beporzók támogatása. 

l Ellátó szolgáltatások – élelmezés; faanyag, széna, gyógynövények; 
génmegőrzés új fajták nemesítéséhez.

l Kulturális szolgáltatások – élmény, szabadidő, tanulás, kutatás, 
kulturális örökség.

A valaha Európa-szerte elterjedt hagyományos gyümölcsösök a gyümölcsösök
fogyatkozó típusa. Mozaikos élőhelyeiknek, változatos fajösszetételüknek, régi,
helyben  szaporított  tájfajták  és  fajok  elegyének  köszönhetően  rendkívül
gazdag biológiai sokféleségű ökoszisztémák. 

Ma a mezőgazdaság fenntartható jövőjéhez ilyen agrárerdészeti rendszerekre
és a helyi  tájfajta gyümölcsfákban gazdag agro-biodiverzitásra van szükség
annak  érdekében,  hogy  éghajlatváltozással  szemben  ellenálló  élelmiszer-
ellátást támogassunk.
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3. Hagyományos gyümölcsösök 
visszaszorulóban
A  hagyományos  gyümölcsösök  az  intenzíven  művelt,  kereskedelmi  célra
termelő  gyümölcsösökkel  szemben  Európa-szerte  visszaszorulnak.  1930  és
1950  között  Európában  mintegy  2  millió  hektáron  folyt  hagyományos
gyümölcsészet,  főleg  Franciaországban,  Németországban,  de  Nagy-
Britanniában,  Belgiumban  és  Spanyolországban  is  (franciául  „pré-verger”–
előgyümölcsös,  verger-gyümölcsös,  verger  haute-tige  –  magas  törzsű
gyümölcsös, écoverger – ökológiai gyümölcsös: hektáronként 100 fa), németül
„Streuobwiesen”, utóbbi rétet vagy elszórt gyümölcsösöket jelent.
Ez a gyümölcstermesztési forma hagyományosan megművelhető területeken
folyt, a gyümölcsfák alatt további termő növényekkel és gyepekkel. 1950-től
ez az európai agrárerdészeti rendszer jelentősen visszaszorult. Az elmúlt 60
évben Európa hagyományos tájfajta gyümölcsöseinek több mint 80%-a eltűnt. 

Ref – ESTO Projekt     

Főbb problémák és fenyegetések 

Globális szinten 
A  fogyasztói  igény  és  a  nemzetközi  kereskedelmi  egyezmények  az  alábbi
helyzetnek kedveznek: 

l kevésféle, standardizált fajta fáról származó gyümölcs olcsó behozatala

l rendkívül intenzív termesztés gépesített, kiterjedt területű kereskedelmi
gyümölcsösökben

l egész évben elérhető választék

Helyi szinten
l A gyümölcsösök értékét és gazdag biológiai változatosságát az intenzív,

megfelelő képzettséget, szemléletet nélkülöző kezelés veszélyezteti.
l A  gyümölcsösök  újratelepítésére  nem  készültek  tervek,  így  azokat  a

gyors pusztulás veszélye fenyegeti az elöregedő fák folyamatos pótlására
vonatkozó tervek híján, ami változatos koreloszlást eredményezne.

l Holtfa hiánya, pusztuló talaj.
l Telelő, legelő jószágok kártétele, túlzott nitrogénbevitel a talajba.
l A gyors és magas anyagi haszonnal kecsegtető intenzív mezőgazdaság

számos hagyományos gyümölcsös eltűnését okozta. 
l Gyümölcsösök  kerültek  felszámolásra,  illetve  fragmentálódtak

építkezések helyszínein.  Az építkezési  engedélyek kiadását időnként  a
gyümölcsösök telekspekulációs eltávolítása előzi meg. 

l A  hagyományos  gyümölcsösök  máig  tartó  pusztítása  elszigeteli  e
gyümölcsösök  maradványait,  ami  a  kevésbé  mozgékony  fajok  helyi
szintű kihalásához vezet. 
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l A hagyományos gyümölcsösök  és  termékeik  marketingje  alulmúlja  az
iparszerű  gyümölcstermesztéssel  foglalkozó  nagy  gazdasági  szereplők
termékeiét.  Nincs  nyilvánosan  elérhető  akkreditációs  séma  a
hagyományos gyümölcsösök számára. 

4. Terv a megújuláshoz
Európa-szerte  körvonalazódni  látszik,  hogy  a  hagyományos  gyümölcsösök
megőrzésének élén a közösségi/önkéntes szektor jár. Ezért jelen CORE projekt
középpontjában  az  az  oktatói  munka  áll,  amely  e  gyümölcsösök  értékére,
megőrzésére és fenntartására, valamint termékeik értékesítésére fókuszál.

A terv
l A  meglévő  gyümölcsösök  feltárása,  nyomon  követése  és

fenntartása.

l A  hagyományos  gyümölcsösök  számának  és  területének  növelése,
kezelési módszereinek továbbfejlesztése. 

l Pusztuló gyümölcsösök  helyreállítása  köztes egyedek és társnövények
telepítésével, ifjító metszéssel és területük növelésével. 

l További  hagyományos  gyümölcsösök telepítése megfelelő  helyszínek
azonosításával, kezelőkkel és kezelési tervekkel.

l A  hagyományosan  művelt  gyümölcsösök  pozitív  gazdasági,  kulturális,
ökológiai, egészségügyi és emberi jóllétre gyakorolt hatásainak fokozása
és népszerűsítése. 

Növekvő igény 
l A földművesek és földtulajdonosok részéről – az agrárerdészeti és

agrárökológiai  hálózatok  témakörében  megszerezhető  tudás  iránt,
melyek az új EU-s mezőgazdasági támogatások elemei. 

l A termelők és kertészek részéről – a gyümölcsösök fenntartásának,
pl.  gyümölcsfák oltása, metszése. Az elmúlt 7 évben például a SustEd
140,  többségükben  alacsonyan  képzett  vagy  munkanélküli  felnőtt
számára tartott oltó- és metszőtanfolyamot.

l Termelői  oldalról –  a  tájfajta  gyümölcsfák  nevelése,  tájfajta
gyümölcsök feldolgozása iránt. 

l Fogyasztói  részről –  hogy  többet  tudjanak  a  hagyományos
gyümölcsészeti  termékekről,  és  vásárolhassanak  is  fenntarthatóan
működő gyümölcsösöktől biológiai termesztésű, vegetáriánus és vegán
ételeket és italokat. 

l Közösségi gyümölcsösök és szociális szövetkezetek részéről  – a
hagyományos gyümölcsösök elveszett gyümölcsfajtáinak felkutatására és
felélesztésére. A hagyományos gyümölcsösök terápiás használatára és az
emberi  jóllétben  és  egészséges  táplálkozásban  betölthető  szerepének
népszerűsítésére.

l A gyümölcsészek irányából – hagyományos gyümölcsészek és oktatók
európai hálózata iránt.
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A megújulás kihívásai 

A  hagyományos  gyümölcsösök  megőrzése  és  gazdagítása  kapcsán  Európa-
szerte több kihívással számolhatunk. 

l Fogyasztói  igény –  A  hagyományos  gyümölcsösök  termékeinek  és
értékeinek jobb és együttműködőbb marketingre van szüksége.

l Jogi védelem – Több helyi és nemzeti jogszabály, valamint tervezési
felügyelet  szükséges  a  hagyományos  gyümölcsösök  kulturális,  táji  és
biodiverzitás-értékeinek  megőrzése  érdekében,  és  azért,  hogy  e
területek  védettek  legyenek  az  eltérő  területfejlesztési  igényekkel
szemben,  mint  amilyen  pl.  az  új  építési  területek  kijelölése.  Ennek
érdekében szükséges a gyümölcsösök biológiai sokféleségének felmérése
és monitorozása. 

l Gyümölcsészek  képzése  –  Több  hagyományos  gyümölcsészeti
képzésre van szükség,  főként fiatal  felnőttek számára,  pl.  a metszés,
oltás,  gyümölcsfeldolgozás  és  a  természetes  gyümölcsészet  terén.
Számos gazdálkodó, kertész és gyümölcstermesztő körében alacsony a
szakmai és gyakorlati ismeret és tapasztalat szintje. 

l Életkor – Fiatalabb gyümölcsös-tulajdonosokra, vezetőkre, munkásokra
és önkéntesekre van szükség. A gyümölcsösökben dolgozó réteget más
ágazatokhoz  képest  viszonylag  idős  emberek  alkotják  –  valószínűleg
minden más ágazatnál idősebbek. 

l Gyümölcsészek  együttműködése  és  hálózatépítése –  A
hagyományos  gyümölcsösök  termékeinek  jobb,  együttműködőbb
marketingre van szüksége, hogy felvehessék a harcot az intenzívebben
működtetett  gyümölcsösökkel  és  a  fogyasztói  részről  adódó
félreértésekkel szemben. 

l Ökoturisztikai  lehetőségek –  A  földtulajdonosok  bátorítására  és
támogatására  van  szükség,  különös  tekintettel  a  gazdálkodókra  és
táborhelyek  tulajdonosaira,  hogy  hagyományos  gyümölcsösökkel
gazdagítsák agroturisztikai kínálatukat. 

l Közösségi  lehetőségek –  Az  érdeklődő  közösségek  számára  több
elérhető  termőföldre  van  szükség,  főleg  városi,  külvárosi  területeken,
nyitott  közösségi  terekként  működő  gyümölcsösök  létrehozására  és  a
pusztuló  gyümölcsösök  felélesztésére.  Ez  hosszú  távú,  hivatalos
együttműködésen  alapulhatna  magán-  vagy  nyilvános  földterületek
tulajdonosaival, kezelőivel. A gyümölcsösöket birtokló magánszemélyek
is  hívhatnak  segítségül  önkénteseket  gyümölcsöseik  pusztulását
elkerülendő. 

A gyümölcsösök védelme

Jogi védelem 
A gyümölcsösök és gyümölcsfák védelmének jogi szabályozása országonként
eltérő,  egyes  országokban  a  gyümölcsfák  kivágása  bizonyos  kritériumok
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függvényében  tilos.  Ilyen  pl.  a  fa  kora,  törzsátmérője,  nyilvános
megközelíthetősége, láthatósága, a gyümölcsös típusa stb. 

Gyümölcsösök helyreállítása
Jelen  CORE  együttműködés  egyik  feladata  az  Európa  hagyományos
gyümölcsöseinek  megóvását,  helyreállítását  célzó  oktatás.  Számos  európai
országban léteznek hagyományos gyümölcsösök helyreállítását szolgáló állami,
illetve önkormányzati támogatások.  A helyreállítás első lépése a gyümölcsös
felmérése  és  a  fajták  meghatározása,  ezt  követi  a  rendszer  természetes
sokféleségének helyreállítása.

Gyümölcsösök gazdagítása
Minden gyümölcsös folyamatosan gazdagodik, ha fenntartható, természetközeli
módon kezeljük. Idővel a gyümölcsösben a fák kora, fajtája, magassága egyre
változatosabb lesz, miközben a gyepek, cserjések, sövények és a gyümölcsös
természetes sokfélesége is  nő.  Ezáltal  rugalmassága,  természetes ellenálló-
képessége, válságállósága is javul.

5. A gyümölcsösök típusai
Európa-szerte sokféle hagyományos gyümölcsössel találkozhatunk. 

l Háztáji  gyümölcsös  –  magántulajdonba  tartozó  gyümölcsös,  házi
fogyasztásra termesztett gyümölccsel. 

l Gazdasági  gyümölcsös  – magántulajdonban álló  gyümölcsös,  amely
eladásra  termel.  Némelyik  legelő  jószágot  is  nevelhet  vagy  helyszíni
gyümölcsfeldolgozással is foglalkozik. 

l Nyitott közösségi gyümölcsös – önkéntesek közösségi gyümölcsész
csoportja  kezelheti  a  gyümölcsöst.  A  csoport  gyakran  képzett,  lelkes
önkéntesek segítségével adománygyűjtésre képes civil szervezet. Bárki
szüretelhet  (teljes  nyilvánosság),  de  vezetéssel,  tréninggel,  olyan
speciális nyilvános közösségi eseményeken, mint pl. az Almanap.

l Új  közösségi  gyümölcsös –  gyakran  a  helyi  önkormányzat  által
fenntartott, a nyilvánosság számára nyitott köztereken kerül a megfelelő
helyszín kijelölésre, pl. új lakókörnyezetek kialakításakor. 

l Mentett  közösségi  gyümölcsös  –  idős,  elhagyott  vagy  elhanyagolt
gyümölcsösök  újíthatók  meg  a  tulajdonossal  kötött  hivatalos  bérleti
szerződés  vagy  használati  engedély  segítségével  a  cserjeirtással,
helyreállító metszéssel és kaszálással. 

l Tagi  gyümölcsös –  a  tagok  tagdíjat  fizetnek,  ezáltal  joguk  lesz
szüretelni, és ők a felelősek a fák és a gyümölcsös fenntartásáért is. 

l Gyümölcsös  közösségi  kert  egyéni  parcelláján –  a  tagok  vállalt
kötelessége a közösségi munkavégzés kijelölt napokon.

l Közösség által támogatott mezőgazdaság gyümölcsöse – számos,
különféle közösségek által  támogatott  mezőgazdaság-modell  létezik.  A
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tagok fizethetnek a rendszeresen átvehető kosárért, lehetnek kötelezően
teljesítendő ledolgozandó napok, közösségi tulajdon stb. 

l Permakultúrás  gyümölcsös  és  erdőkert  –  egyes  csoportok  a
permakultúra irányelvei szerint működtetik gyümölcsöseiket, erdőkertek
vegyes  állományait  hozva  létre  a  természettel  együttműködésben.  Az
ehető  erdőkertekben  a  fák,  cserjék,  lágyszárúak  együttműködő
rendszere előzi meg a betegségeket és javítja a talaj termékenységét. 

l Kompenzációs gyümölcsös – bizonyos építési,  ipari beruházásoknak
áldozatul  eső  területekért  cserébe  másik  terület  kerülhet  felajánlásra
hivatalos vagy informális kompenzációként. Pl. az Egyesült Királyságban
a nettó biodiverzitás-növekedés (Biodiversity Net Gain) megállapodásain
keresztül. 

Közösségi gyümölcsösök
Közösségi  gyümölcsöst  helyiek hoznak létre,
működtetnek,  használnak  és  látogatnak.
Valaha a gyümölcsfák, ahogy a természet, az
emberi  közösségek  minden  tagja  számára
elérhetőek  voltak,  közösségi  használatban
álltak.  A termőföld,  majd az  erdők,  végül  a
gyümölcsösök  is  különféle  látványosabb  és
kevésbé  kézzel  fogható  lépésenként  idővel
közkincsből  magántulajdonba  vándoroltak,
miközben  az  egyre  nagyobb  területeken  folyó,  egyre  iparszerűbb
mezőgazdaság  világszerte  elterjedt.  A  fenti  folyamatok  ellensúlyozására
világszerte  újra  közösségi  gyümölcsösök  alakulnak.  Némelyikük  teljesen
közösségi tulajdonban és kezelésben áll, máshol ez a helyi vezetés és lakosság
között oszlik meg.
A Pick Your (City) Fruit, azaz Szedd Magad (Városi) Gyümölcs egy portugál
gyümölcsös Lisszabonban,  melyet  az  Európai  Kulturális  Alapítvány támogat.
Céljuk a helyi közösségek gondjaira bízott közgyümölcsösök létrehozása, ahol
a társadalom minden tagja megoszthatja „élményeit, módszereit, receptjeit és
a termékeket”. 

A  hagyományos  gyümölcsös  magas  fák  uralta,  évszakonként  változó  tájain
sokféle gyümölcs terem, talaja, élővilága gazdag. A közösségi gyümölcsös ezt
a  gazdagságot  fokozza:  teret  ad  tanulásnak  és  tapasztalatcserének,
fesztiváloknak  vagy  csendes  szemlélődésnek,  társasági  játéknak,  közösségi
munkának.  Alkalom  arra,  hogy  bepillantsunk  a  természettel  való
együttműködés  lehetőségeibe,  és  ezt  megosszuk  másokkal.  Közösségi
gyümölcsöst  bárhol  létesíthetünk,  iskolák  területén  vagy  a  közelükben,
kórházak  területén,  bentlakásos  otthonok  környezetében,  önkormányzati
tulajdonú  telken  vagy  szociális  lakások  környékén,  városi  zöldfelületeken,
elhagyott  telkeken,  ösvények  mentén,  erdőszéleken  csakúgy,  mint
kiskertekben vagy nyílt területeken. 

A  hagyományos  gyümölcsös  jellemzői  illeszkednek  a  közösségi
tulajdonviszonyokhoz,  önkéntességhez  és  a  széles  körű  nyilvános
használathoz. 

Segédanyag hagyományos gyümölcsészet oktatásához 14



A hagyományos és közösségi gyümölcsösök számos tekintetben hasonlítanak: 

l gyümölcsfák és diófélék csoportja  – gyakran többféle korú, sokféle
faj  és  régi  tájfajta,  melyek  változatos  tájszerkezetet  biztosítanak,  és
meghosszabbodott szüreti időszakot 

l gyakran ellenálló alanyon nevelt gyümölcsfákkal  – akár százéves,
hosszú életű fák alkotják. A fák törzse magas, hogy a legelő jószág vagy
a kaszálógépek elférjenek alattuk, az emberek pedig piknikezhessenek
és játszhassanak

l alacsony  egyedsűrűségben –  néha  a  sorok  között  termő
társnövényekkel

l állandó  gyepterületen –  amelyet  gyakran  szénájáért  kaszálnak,
esetleg jószággal legeltetnek

l extenzív/kevéssé intenzív módon kezelt – alacsony szintű vagy zéró
kémiai inputtal, valamennyi helyreállító metszéssel és gyakran holt- vagy
korhadó fával. Így az intenzív mezőgazdaságra jellemző vegyszerek nem
jelentenek veszélyt, és kevesebb befektetett önkéntes munka szükséges 

l többféle termék – amiről és aminek segítségével tanulhatnak, és amit
előállíthatnak a tagok és az önkéntesek kis léptékben. Pl. cider, dió, hús,
tej, méz, széna stb. 

6. Adománygyűjtés és pályázatok
l Források  – például  adományok,  kölcsönök,  közösségi  finanszírozás

(crowdfunding), állami vagy alapítványi pályázatok.

l Cél – támogatás tervezéshez, telepítéshez, helyreállításhoz, védelemhez,
tanfolyamok,  rendezvények  szervezésére,  gyümölcsfeldolgozásra,  a
gyümölcsös  termékeinek  és  a  csoport  munkájának  népszerűsítésére,
kiadványok és más információs anyagok kiadására.

l Időzítés – a támogatások megítélése a pályázat beadásától  számítva
akár 6 hónapig is eltarthat és pályázatunkat vissza is utasíthatják, ezért
a legjobb, ha egyszerre több helyre is pályázunk.

l A  támogatás  feltételei –  minden  támogatás  esetén  a  legjobb,  ha
azonosítjuk a szükségleteket, lehetőleg bizonyítékokkal számszerűsítve.
Ezt igazíthatjuk a támogató szempontjaihoz. 

Finanszírozási kérelmek jellemző elemei 
l Szükségletek – társadalmi, gazdasági és környezeti bizonyítékokkal.

l Miért ettől a támogatótól? – Kapcsolódjunk a támogató kritériumaihoz! 

l Milyen  célból?  –  Célkitűzések  és  SMART  célok  (specifikus,  mérhető,
elérhető, reális és időfüggő). 

l Kinek?  –  A  célközönséget  határozzuk  meg  minél  tisztábban,  akár
számszerűen is.

l Ki által? – Alkalmazottak, önkéntesek vagy közösség? 
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l Hogyan?  –  A  folyamat  időben,  lépésenként,  a  célokhoz  és
eredményekhez kapcsolva. 

l Milyen megítéléssel? – Hogyan értékelhető a projekt sikere? 

l Milyen  eredménnyel?  –  Kézzelfogható  output  és  hosszabb  távú
eredmények (eredmény a végtermék és maga a folyamat is).

Uniós források 

l Számos  lehetőség  van  EU-s  támogatásra,  mint  amilyen  például  az
Erasmus  +,  jelen  CORE projekt  támogatója  vagy  a  LIFE,  INTERREG,
LEADER és ERDF. Ezek a támogatások kiegészíthetők regionális, helyi,
önkormányzati  lehetőségekkel,  kormányok  vagy  alapítványok
pályázataival.

Más lehetséges források is léteznek pl. a közösségi támogatás különböző fajtái
alapítványi és civil támogatások. 

7. A tanulás útjai

Tanuljunk a többi gyümölcsésztől! 
A  kiskertek  és  termőföldek  tulajdonosai  a  hagyományos  gyümölcsösök
gyümölcsészei  a  hagyomány  szerint,  bár  a  régi  gyümölcsösök  tulajdonosai
gyakran kevéssé vagy nem kívánnak civil  szervezetek vagy a helyi hatóság
munkatársaival kommunikálni. Gyanakvásuk tárgya, hogy a fenti intézmények
gyümölcsösük működésébe és jövőjébe kéretlenül beleszólhatnak. 

Ezért fontos, hogy empátiával közelítsünk, amikor egy kiskerttulajdonos vagy
földbirtokos területét látogatjuk.

l A gyümölcsösök tulajdonosai gyakran büszkék a kert történetére, és van,
hogy  csak  érdeklődő  hallgatóságra  vágynak.  Kulcsfontosságú,  hogy
érdeklődéssel  hallgassuk,  és  hagyjuk,  hogy  az  idő  többségében  a
tulajdonos beszéljen. 

l A beszélgetésben lehet szó fajtákról, a fák koráról, ki ültette őket, és mi
történik a gyümölccsel. 

l Fontos, hogy lelkesedjünk a gyümölcsös történetéért, régi gyümölcsész-
generációk munkájáért. Az is fontos, hogy hangsúlyozzuk, szükség van a
gyümölcsösből származó bevételre.

l Példák  jó  gyakorlatra,  pl.  a  gyümölcsös  többféle  hasznosítása,
feldolgozott termékek sokféleségének növelése, ökoturizmus, lehetséges
támogatások.  Ajánlhatunk  fizetett  metszési  tanfolyamokat,  fatelepítési
pályázatokat. A pályázati és gyümölcsfelhasználási lehetőségek ismerete
felbecsülhetetlen.
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Tanulás másoktól
l Tréningek oktatóitól pl. oltásról, metszésről.

l Önkéntes vezetőktől időszakos tevékenységek végzésekor, pl. metszést
végző  csoportokban  nyáron  és  télen,  demonstrátorral  végzett
kaszáláskor. 

l Útmutatók, kézikönyvek, honlapok, videók segítségével. 

Kik tanulhatnak?
l Oktatók és érdeklődők – a hagyományos gyümölcsészet oktatásának

bevált módszereiről. 

l Gyümölcsészek  és  földtulajdonosok  –  a  nyílt  napokról  és
gyümölcsösük látogatásának lehetőségeiről. 

l Gyümölcsfeldolgozók  – a betakarításról,  tartósításról,  feldolgozásról,
marketingről. 

l Társak –  régiók,  országok,  hálózatok és  partnerségek is  tanulhatnak
egymástól.  A  kommunikáció  történhet  éves,  illetve  rendszeresebb
személyes vagy online találkozókon. A CORE résztvevői mind különböző
hálózatok  és  együttműködések  részei,  mint  pl.  Europom,  Orchard
Network UK, Kárpát-medencei Gyümölcsész Hálózat.

Tanulási helyszínek 
l Gyakorlati  tanulás  a  helyszínen –  tervezésről,  telepítésről,

határozásról,  metszésről,  oltásról  és  feldolgozásról,  új  gyümölcsösök
telepítéséről. 

l Figyelemfelhívás és oktatás a helyszíntől távol – ősi gyümölcsösök,
gyümölcsfajták örökségéről, pl. oltónapon. 

l Figyelemfelhívás  és  oktatás  a  helyszíntől  távol  –  a  gyümölcsös
termékeinek  eladásán  keresztül,  pl.  egy  speciális  nyilvános
rendezvényen.

l Gyakorlati  tanulás  a  helyszíntől  távol  –  gyümölcsfeldolgozásról,
népszerűsítésről pl. egy mobil gyümölcsprés mellett. 

l Gyakorlati  tanulás  a  helyszíntől  távol  – a  gyümölcsfák  fajtáinak
meghatározásáról pl. honlapon keresztül. 

l Online  tanulás  a  helyszíntől  távol –  pl.  online  tanfolyamokkal,
filmekkel. 
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8. Ismerjük meg a tanulókat!

A  tanárok  egyben  facilitátorok  is,  vagyis
követik  és  vezetik  is  tanulóikat.  Tanulnak  a
résztvevőkről  amellett,  hogy  segítik  őket  a
tanulásban.
A  képzés  egyik  legfontosabb  eleme,  hogy
megismerjük a hallgatóságot. Ha ismerjük a
célközönséget, tudni fogjuk, hogyan tervezzük
meg a képzést, és azt is, kit hívjunk meg a
tanfolyamra.

Mit érdemes tudni a tanulókról? 
l Demográfia (pl.  kor,  nem,  hol  dolgoznak)  –  ez  segít  az  oktatás

logisztikájában és a bemutatni kívánt példák tervezésénél. 

l Elméleti tudás – ha ismerjük a résztvevők meglévő tudásszintjét  az
oktatott témában, könnyebben meghatározhatjuk, milyen tartalomra és
milyen tevékenységekre lehet szükség. 

l Gyakorlati  tudás –  fontos,  hogy  résztvevőink  gyakorlati  tudásának
szintjét  is  ismerjük.  Ez  segít  meghatározni,  hogy  az  oktatás  új
képességek  elsajátítására  vagy  a  már  meglévő  tudás  elmélyítésére
irányuljon-e.

l Hozzáállás – ha ismerjük résztvevőink témához való hozzáállását, az
segít a félelmek, aggodalmak és félreértések oldásában. 

l Tapasztalat – a résztvevők tapasztalati hátterének ismerete segít, hogy
megtervezhessük  a  tartalmat  és  a  tevékenységeket.  Ráadásul
könnyebben  tudjuk  azonosítani  a  tapasztaltabb  résztvevőket,  akik
hozzájárulhatnak  a  vitákhoz,  megbeszélésekhez,  segíthetik  az  adott
témában kevésbé járatos jelenlévőket. 

l Állás/beosztás –  ha ismerjük a résztvevők munkáját  és beosztását,
könnyebben kapcsoljuk az oktatott anyagot az ő igényeikhez. 

l Tanulmányok – ha tudjuk, mit és milyen szinten tanultak a résztvevők
korábban,  segít  eldönteni,  milyen  nyelvezetet  használjunk,  milyen
példákkal éljünk. 

l Tanulói igények – bármilyen foglalkozáson jó kezdet, ha megkérdezzük
a résztvevőket arról, mire van szükségük, mit várnak az oktatástól. 

Hogyan gyűjtsünk ismereteket a tanulókról? 
Sokféle módon tanulhatunk a résztvevőkről. 

l A  fenti  kérdéseket  célzó  kérdőív  kitöltésével  felmérhetjük  tanulási
szükségleteiket, ideális esetben a tanárhoz továbbítva az eredményt a
foglalkozás megkezdése előtt.
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l A  foglalkozás  kezdetén,  üdvözlés,  bemutatkozáskor  kérjük  meg  a
résztvevőket, hogy meséljenek magukról.

l Foglalkozás  közben  folyamatosan  kérdezzük  a  résztvevőket
tapasztalatukról, tudásukról és képességeikről. 

9. Néhány tanulási alapelv
A  felnőttek  másképp  tanulnak,  mint  a  gyermekek,  és  másféle  tanítási
megközelítést  igényelnek.  A  felnőttkori  tanulás  ismerete  kulcsfontosságú  a
tanfolyamunk sikerében. Az alábbi rész néhány fontos felnőttképzési alapvetést
és tanítási  technikát ír  le,  melyet  mindenki  használhat a felnőtt  résztvevők
aktivizálására. 

Tippek oktatóknak
l Tapasztalat-  és  tudásmegosztás –  a  felnőttek  gazdag  tudással  és

tapasztalati  ismerettel  érkeznek,  amit  szeretnének  megosztani.
Bátorítsuk hát a résztvevőket a tudásuk és tapasztalataik megosztására!
Tervezzünk olyan tevékenységeket, ahol használhatják ezt a tudást és
tapasztalatot. 

l Aktív részvétel  – a felnőttek inkább kívánnak aktív részesei  lenni  a
tanfolyamnak  az  egyszerű  hallgatói  jelenlét  helyett.  Különböző
tevékenységekkel  alkossunk  megfelelő  környezetet  a  tanulás
elősegítéséhez.  Ha  az  oktató  csak  előad,  a  résztvevők  valószínűleg
csupán az elmondottak 20%-át jegyzik meg, viszont az aktív részvétellel
járó  részvételi  képzés  és  a  „csináld  és  mondd”  segítségével  többre
fognak emlékezni a foglalkozás anyagából. 

l Problémamegoldók – a felnőttek önálló döntéseket hoznak és maguk
irányítják  a  tanulást,  ezért  tervezzünk  problémamegoldó
tevékenységeket. 

l A tanultak jelentősége saját feladataikhoz képest – a felnőtteket
motiválják az érdemi információk és feladatok, melyeket alkalmazhatnak
saját  érdeklődési  körükben  vagy  munkájuk  során.  Ezért  igazítsuk  a
tanfolyam tartalmát és szintjét a résztvevők életéhez és munkájához. 

l A tanultak jelentősége a világ szempontjából – a felnőttek inkább a
való  életben  előforduló  problémákkal  szeretnek  foglalkozni,  ezért  a
tartalmat igazítsuk olyan problémafajtákhoz, amelyekkel az életükben és
a világukban találkoznak. 

l Hasznos idő – a felnőttek részéről elvárás, hogy a foglalkozáson töltött
idő hasznosan teljen, tehát legyünk realisták az időrenddel. 

l Zavarba jönnek – a felnőttek zavarba jöhetnek, ha egy csoportban való
részvételtől akár személyesen, akár szakmailag tájékozatlannak tűnnek.
Kerüljük  hát  a  kritikát,  és  ismerjük  el  minden  résztvevő  hozzáadott
értékeit.

l Pozitív tisztelet – a felnőttek támogató, pozitív környezetben tanulnak
a  legjobban,  ahol  megtisztelve  és  magabiztosnak  érezhetik  magukat,
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ennek  érdekében  hozzunk  létre  pozitív  környezetet  pozitív
visszajelzésekkel, és azzal, hogy minden résztvevő irányában tiszteletet
mutatunk. 

l Tisztelet – a felnőttek különféle háttérrel érkeznek kulturális, életviteli,
vallási,  nemi  és  életkori  tekintetben.  Tiszteljük  a  különbségeket,  és
bátorítsuk a résztvevőket is egymás különbségeinek tiszteletére. 

l Kérdezzünk –  vonjuk be a résztvevőket!  Kérdésekkel  bevonhatjuk a
résztvevőket,  emellett arról  is  visszajelzést kapunk, mennyire értik az
átadni kívánt információt. 

l Kommunikáljunk – kommunikáljunk hatékonyan mimikánk, hangunk,
szemünk, fülünk, kezünk, lábunk és szívünk segítségével.

l Ismételjünk –  ismételjünk  az  emlékezet  erősítésére.  Ahhoz,  hogy
valamit  valóban  megtanuljunk,  néha  hétszer  is  hallanunk  kell,  tehát
ismételjük el a bevezetőben (mit fognak tanulni), a bemutatóban (mit
tanulnak)  és  az  összefoglalóban  (mit  tanultak).  Kevesebb  tartalom
többszöri ismétlése hatékonyabb tanulást eredményezhet. 

l Tanulási  stílusok –  hallgatóink  változatos  tanulási  stílusát  érdemes
figyelembe venni.  Biztosítsunk  sokféle  lehetőséget  résztvevőinknek az
anyag elsajátítására. 

Alapvető tanulási stílusok
A  felnőttképzési  alapelvek  mellett  három
alapvető tanulási stílust különböztetünk meg. 

l Vizuális –  a  vizuális  típus  úgy  tanul,
hogy  néz,  lát,  megfigyel  –  látom  és
megjegyzem.  Egyesek  elsősorban  úgy
tanulnak,  ha  látják,  ahogy  a
tevékenységet  mások  végzik,  illetve
nyomtatott  vagy  egyéb  vizuális
anyagokat láthatnak. 

l Hallás utáni  – a hallás utáni tanulás –
hallom  és  elfelejtem.  Egyesek  főleg  a
hallott  információkból  tudnak  tanulni  (és  a  tanultakat  megjegyezni),
mások beszédét hallgatva. 

l Kinesztetikus – mozgáson, cselekvésen, gyakorláson, érintésen alapuló
tanulás – teszem, és megértem. Van, aki mozgással, cselekvéssel tanul. 

A legtöbben mindhárom tanulási stílust használják, de többnyire ezek egyike
domináns vagy szívesebben használt a többinél. A tanulási stílust a tudás és a
tananyag is befolyásolja. 

Hogyan tervezzünk foglalkozást mindezek figyelembevételével? 
A cél, hogy egyetlen tanulási stílus helyett sokféle módszert használjunk, így a 
lehető legtöbb résztvevőhöz elérünk. 

Példák  a  gyümölcsösben –  bemutató,  útmutatással  végzett  gyakorlat,
megbeszélés, kvíz, önálló túra, térkép, fényképes útmutató, QR-kódos táblák. 
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Tantermi példák – óra, előadás, vita, megbeszélés, tevékenység (pl. kvíz,
csoportos ötletelés), videó, útmutató, írásos segédlet.

A résztvevők dolgozhatnak egyenként, párban vagy csoportosan. Hívjunk meg
külsős előadót. 

Felkészülés az oktatásra 
l Ismerjük, amit oktatunk. 

l Használjunk hatékony szervezési módszereket. 

l Készítsük elő a helyszínt a találkozáshoz, a gyümölcsös látogatásához és 
az oktatáshoz (pl. tanterem). 

l Tervezzük meg az oktatás idejét.

l Készüljünk fel a problémás résztvevőkre. 

l Készüljünk fel a nehéz helyszínekre, létesítményekre és időjárásra. 

l Készítsük elő a szükséges anyagokat és eszközöket.

l Gyakoroljunk.

l Mindig legyen B terv.

10. Növények és emberek védelme
Egészségvédelem, biztonság és környezet 
Az  egészségvédelem  és  biztonság  mára  összefonódott  a  felelős
környezetgazdálkodással. Számos nagy cég egészségmegőrzési, biztonsági és
környezetvédelmi szabályzata, irányelvei egy egységet alkotnak. Ide tartozhat
a biológiai biztonság is, a gyümölcsös fáinak megőrzése, védelme a behurcolt
kártevőktől, fertőzésektől. 

Biológiai biztonság – eszközök és ruházat tisztítása
A  globális  kereskedelem  és  utazás  terjedésével  a  más  országokból  és
gyümölcsösökből  származó  patogének  behurcolásának  veszélye  fokozódik,
ezért  a  biológiai  biztonság  kérdése  egyre  fontosabb.  A  fertőzéseket
behurcolhatjuk lábbelinkkel, öltözetünkön, valamint különösen metszőollókkal,
fűrészekkel.  A  szerszámok  tisztán  tartására  az  izopropil-alkohollal  átitatott
törlőruha  a  legmegfelelőbb  eszköz,  így  elkerülhető  a  más  gyümölcsösökből
vagy fákról származó patogének terjesztése. 

Egészségvédelem és biztonság a gyümölcsösben
Sok gyümölcsös közösségi és magántulajdonosa készít egészség-, biztonság-
és  környezetvédelmi  szabályzatot,  melyet  évente  áttekint,  és  esetleg
felülvizsgál.

l Belépés  – az  egészségvédelem  és  biztonság  a  gyümölcsösben  a
bejáratnál  kezdődik.  A  gyümölcsös  területére  bevitt  eszközök  és
felszerelés legyen tiszta és biztonságosan használható. 
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l Biztosítás –  közösségi  gyümölcsösben az önkéntesek nem feltétlenül
biztosítottak  gépek  vagy  létrák  használatára,  képzettségük  vagy
biztonsági felszerelésük mellett sem.

l Létrák – a hosszú nyelű fűrészek és nyeles gyümölcsszedők, valamint a
lepedőkre történő gyümölcsrázás, a gyümölcsök bottal történő leverése
mind jó megoldás lehet létra helyett. 

l Öltözet –  a  védőszemüveg,  kesztyű,  sisak  szabványos  védelem
csúszásveszély, illetve fűrészpor ellen. 

l Égetés – a kis farakások vagy ágakból, gallyakból emelt, fokozatosan
átalakuló  sövények  egészségesebb,  biztonságosabb  és  klímabarátabb
megoldás  az  egyre  veszélyesebb  égetésnél.  Emellett  élőhellyel
szolgálnak gyümölcsösünk egészségét biztosító, a világban egyre ritkább
élőlények számára, mint többek között a talajt éltető lebontó szervezetek
vagy a kártevőket féken tartó ragadozók. 

l Szabályzatok,  irányelvek –  egyes  közösségi  gyümölcsösök  a
magányos munkavégzésről, vegyszerhasználatról, elsősegélydobozról és
az  elsősegélyt  nyújtó  szakemberről,  a  szabályzat  nyilvános
megtekinthetőségéről és az összes fenti pontról is említést tesznek. 

Egészség és biztonság a helyszíntől távol
A gyümölcsfeldolgozás gyakran elektromos berendezések, vágópengék, hő és
más  lehetséges  veszélyforrások  használatával  jár.  Alaposan  fontoljuk  meg
mindezt  a  használattal  járó  lehetséges  kockázat  és  annak  minimalizálása
érdekében.

Kockázatok értékelése 
Készítsünk írásos kockázatértékelést, és tegyük nyilvánosan elérhetővé minél
több  helyszínen,  valamint  közösségi  és  önkéntes  eseményekkor,  mint  pl.
ültetéskor, metszéskor, gyümölcslékészítéskor, szüretkor és oltáskor. 

A  felelősségbiztosítás  feltételeként  kockázatértékelés  elkészítése  lehet
szükséges minden olyan foglalkozáshoz, mint oltás, metszés, feldolgozás. 
A kockázatértékelésnek tartalmaznia kell:

l a felelős személyt, 

l veszélyeket, pl. az oltókés használata, 

l a veszélynek kitett személyeket, pl. gyakornok,

l valószínűséget – 1-5 közé eső skálán,

l súlyosságot – 1-5 közé eső skálán,

l kockázatmérséklő módszereket. 
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Esettanulmányok
l Certificate in Community Orcharding (UK)

l European Orchard Day (INT)

l Apple Day (UK)

l The UK Orchard Network (UK)

l Traditional Orchard school competition (PL)

l An Autumn fruit festival (HU)

l Well-being from the land course (HU)

l The Natural Orchard Pledge (UK)

Weboldalak
l Protecting our Orchard Heritage   –  A good practice guide for managing

orchard projects, Sustain

l Traditional Orchard Project   – PTES

l Orchard guides and advice   – The Orchard Project

l Maintenance of traditional orchards in Germany   – EC

l UK Orchard Network  

l EU Farm to Fork Strategy   – EC

l Potential future for orchards and agroforestry   – Sustain

Pdf fájlok

l Community orchards case studies  
l Orchard year planner  

l Streuobst in northern Europe  

l Economic, biodiversity, resource protection and social values of orchards  

l European weblinks   – ESTO Project

l Orchard glossary – different EU languages   – ESTO Project

Letölthető pdf fájlok

l Natural England Technical Information Series   – Download pdf files from 
the end of the long list

l Advice notes   – Suffolk Traditional Orchard Group

l Traditional Orchards   – A guide to wildlife and management. Peoples 
Trust for Endangered Species

l Starting up community orchards   – Federation of City Farms and 
Community Gardens

l How to Guide to Setting up your own community orchard   – Communities 
and Local Government Department
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https://www.gov.uk/government/publications/community-orchards-a-how-to-guide
https://www.farmgarden.org.uk/system/files/starting_up_community_orchards.pdf
https://ptes.org/wp-content/uploads/2016/06/wildlife-and-management-guide.pdf
https://www.suffolkbis.org.uk/biodiversity/projects/stog/advicenotes
http://publications.naturalengland.org.uk/category/9001
https://esto-project.eu/fileadmin/bilder/de/Materials/dictionary/Orchard_Vocabulary-1.pdf
https://esto-project.eu/fileadmin/bilder/de/publication_and_links/demapackage/ESTO_material_collection.pdf
http://publications.naturalengland.org.uk/file/1288179
http://www.zukunft-streuobst.de/wp-content/uploads/2010/09/x3989e07.pdf
https://ptes.org/campaigns/traditional-orchard-project/orchard-year-planner
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/5908/19732401.pdf
https://www.sustainweb.org/blogs/jul20-orchards-agroforestry-climate-nature/
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://ptes.org/campaigns/traditional-orchard-project/orchard-network/
https://ec.europa.eu/environment/nature/rbaps/fiche/maintenance-traditional-orchards-germany-various-l_en.htm
https://www.theorchardproject.org.uk/guides-and-advice
https://ptes.org/campaigns/traditional-orchard-project
https://www.sustainweb.org/publications/protecting_our_orchard_heritage


l Community Orchards Case Studies  . Communities and Local Government 
Department

Videók
l Growing and using apples  , Stamford Community Orchard Group
l Why an orchard is a magical place  

l Conserving the diversity of apples in Europe   

l Modern apple orchard and pickers  

l The variety and origin of apples – Wild apple  

l Planning your own community orchard  

l Apple trees for cities  

Segédanyag hagyományos gyümölcsészet oktatásához 24

https://vimeo.com/154295692?embedded=true&source=video_title&owner=3903509
https://www.youtube.com/watch?v=4e3J0Dcpbqo
https://vimeo.com/114449609
https://www.youtube.com/watch?v=NxCKhpzKl18
https://www.youtube.com/watch?v=6JsTUZ-fOFM
https://www.youtube.com/watch?v=rHZTcVaxxzo
https://www.youtube.com/watch?v=p8pBbM5LNOw&list=PLyS6jwkLwD5SFAkxD5OByxO5vHb75UXzq&index=1
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/5908/19732401.pdf


2. rész
A természetes gyümölcsösök

kezelése
Az útmutató  célja,  hogy segítséget  nyújtson a hagyományos gyümölcsösök
ökológiai szemléletű kezelésének oktatásához.

Tanulási célkitűzések

A képzést végző személy ismerje, értse

és képes legyen átadni és demonstrálni

a következőket: 

l A  hagyományos  gyümölcsösök

agroökológiai  és permakultúrához

kapcsolódó elveit.

l A biológiai sokféleség jelentőségét

a  talajéletben,  a  nedvesség  és

tápanyag biztosításában, valamint az ökológiai önszabályozásban.

l Hogyan  kell  a  természetre  támaszkodva  kezelni  a  hagyományos

gyümölcsösökben található gyepterületeket,  bozótosokat,  a talajt  és a

fák lombkoronáját. 

l Hogyan kell természetes módon kezelni a fák betegségeit és ellenségeit.

l Hogyan és milyen társnövényekkel kell társítani a gyümölcsfákat.

l Milyen lehetőségei és módjai vannak a gyümölcsösök legeltetésének. 

l Hogyan kell természetes módon szaporítani a gyümölcsfákat.

l Hogyan  kell  felmérni  és  monitorozni  a  hagyományos  gyümölcsösök

biológiai sokféleségét.  

Választható tanítási módszerek

Tervezzünk  látogatást  egy  biológiai  sokféleségben  gazdag  hagyományos

gyümölcsösbe virágzási időben, vagy a korai gyümölcsérés idején:

l ássunk gödröt, hogy feltáruljon a talaj szintezettsége, láthassuk a fák

gyökereit, a talaj élőlényeit és szervesanyag-készletét. 

l Nézzünk  alá  a  gyepnek,  a  mulcsnak,  hogy  meghatározhassuk  a

talajadottságokat, a talajhőmérsékletet és -nedvességet. 
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l Tanulmányozzuk  a  gyümölcsös  vertikális  felépítését  a talajszinttől  a

lombkoronáig.

l Mérjük fel és jegyezzük le a területen található növényeket, beporzókat

és ragadozó rovarokat. 

l Tegyünk  egy  lepedőt  a  fa  alá,  kopogtassuk  meg  az  ágakat,  hogy

tanulmányozhassuk a leveleken, virágokon élő szervezeteket. 

l Használjunk élve fogó csapdákat az élővilág tanulmányozásához. 

l Kézi  nagyító  használatával  határozzuk  meg  a  fákon  élő  mohákat,

zuzmókat, a leveleken, virágokon tartózkodó gerinctelen fajokat.

l Monitorozzuk a környezeti változásokat és azok hatásait. 

l Figyeljük meg és térképezzük a különböző növénytársulásokat. 

l Hasonlítsunk össze különböző kezelésű módú gyümölcsösöket a vizsgált

paraméterek tekintetében. 

                    

1. A természettel való együttműködés alapelvei

l A  gyümölcsös  nem  gyümölcsfák  ültetvénye,  hanem  a  környezetével
szoros összeköttetésben álló természetközeli élőhely.

l Ismerjük  hát  meg  a  táj,  s  benne  leendő  gyümölcsösünk  ökológiai
viszonyait!  Építsük  erre  gazdálkodásunkat,  így  kevesebb  munkával
jobbat, többet kapunk.

l Ismerjük  meg  a  gyümölcsfák  ökológiai  igényeit!  Csak  olyan  fajt
válasszunk, amely megfelel a hely ökológiai feltételeinek. 

l Használjuk a helyi körülményekhez alkalmazkodott fajtákat.

l Válasszunk betegségeknek jobban ellenálló fajtákat.

l A  biológiai  sokféleség  mértéke  megszabja  a  rendszer  rugalmasságát,
terhelhetőségét.  A  nagyobb  változatosság  jelenti  a  nagyobb
tűrőképességet. 

l Monokultúrák  helyett  minél  változatosabb  faji-  és  fajta-összetételű
rendszert alakítsunk ki.

l Törekedjünk változatosságra, sokféleségre szintezettség, mozaikosság és
a rendszer elemei közti kapcsolódások tekintetében is. 

l Az egészséges, megújuló talaj az alapja a fák, növények egészségének.

l Hagyjuk helyben a lehullott  ágakat,  gallyakat,  faleveleket,  hogy részt
vehessenek a talaj megújításában.

l Kemikáliák helyett támaszkodjunk a társnövényekre. 

l Használjuk  ki  a  növények  felületén  élő  milliárdnyi  élőlényben
(mikrobiom) rejlő lehetőséget is, melyek képesek megóvni növényeinket
a kívülről jövő fertőzésektől, ha nem pusztítjuk el őket vegyszerekkel.
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l Ismerjük  fel,  hogy  minden  fajnak  van  valamilyen  szerepe  az
ökoszisztémában,  pusztításuk  helyett  törekedjünk  a  jelentőségük
megismerésére.

l Használjuk a természeti erőforrásokat fenntarthatóságuk mértékén.

l Minimalizáljuk  a  szállítási  szükségleteket,  használjunk  helyi
erőforrásokat.

l Inkább előzzük meg a problémákat, mint a kialakultakat kezeljük.

l A semmittevés többnyire jobb eredményre vezet, mint a beavatkozás.

l Hagyjunk más fajoknak is a termésből, ne akarjunk mindent magunknak
kisajátítani.

2. Gyepterületek kezelése a gyümölcsösökben

A természetközeli gyümölcsösökben egyaránt találkozunk a környező erdők fás
elemeivel,  gyepmozaikokkal,  bozótosokkal  és  határoló  sövényekkel.  Ez  a
sokféle  élőhely  együttesen  növeli  a  természetes  változatosságot,  biztosít
kedvező mikroklímát, élteti a talajt, pótolja a tápanyagokat, megtartja a vizet.
(Megfelelő  talajnedvességet  és  páratartalmat  biztosítva  a  gyümölcsös  lakói
számára, mérsékelve az eróziót,  amit pl.  a heves esőzések okoznának.) Az
ökológiai önszabályozás révén támogatja az eredményes gyümölcstermesztést.
A  különböző  élőhelyek  több-kevesebb  emberi  beavatkozást  igényelnek.  A
felhagyott  gyümölcsösök  gyepmozaikjai  előbb-utóbb  bezárulnak,  a  területet
vegyesen népesítik be a gyökérsarjakkal szaporodó és a magról kelt egyedek,
gyümölcsfák, és közeli tájakról bejutott jövevények, például erdei fajok.

A gyepmozaikok fenntartásának legáltalánosabb módja a kézi kaszálás volt. A
gazda ezzel elvégezte a tő- és gyökérsarjak kiválogatását is, így gondoskodott
az utódok pótlásáról a kiöregedő egyedek helyén vagy közvetlen közelükben.
Az  évi  2-3  kézi  kaszálás  nem jelentett  akkora  szelekciós  nyomást  a  füves
területek lágyszárú fajaira, hogy megritkuljanak vagy túlszaporodjanak. Egy-
egy  faj  látszólagos  felszaporodása  inkább  a  szórványos  tüzek  nyomán
jelentkezik, tűzesetek után gyakorta addig lappangó, főleg gumós, hagymás
fajok virágzó példányai nagy számban tűnnek fel a megnyíló területeken. A
jelenség  időben  korlátozott,  a  fénylékek  bezárultával  ezek  az  egyedek
visszaszorulnak.

Az  elhanyagolt  hagyományos
gyümölcsösök  gyepterületei
rekonstruálhatók.  Ennek  legjobb  módja,
ha  a  faállományt  ritkítjuk,  és
visszatérünk  a  kézi  kaszáláshoz.
Ritkításkor  ügyeljünk  az  egyes  fafajok
életstratégiájára.  A  társas  stratégiát
folytató  fajoknál  ne  vágjunk  vissza
minden  sarjat,  hagyjunk  optimális
sarjsűrűséget, amely megtartja a társas
lét  előnyeit  a  védekezésben,  de  a
terméshozás igényének is eleget tesz. 
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A gyepek kezelésében nem közömbös a kaszálás módja, gyakorisága sem. Az
egyik  legfőbb  szabály,  hogy  ne  kaszáljuk  le  egyszerre  az  egész  területet.
Mindig  kaszáljunk  mozaikosan!  Az  egyszerre  lecsupaszított  terület
mikroklimatikus védelme megszűnik, így gyorsabban felmelegszik, védőtakaró
híján  kiszárad  a  gyep.  A  mozaikos  kaszálás  további  előnye,  hogy  a  gyep
lakóinak, gyümölcsösünk segítőinek mindig marad búvó- és táplálkozóhelye. A
mozaikos  kaszálás  mellett  szól  az  is,  hogy  a  később  kaszált  területeken
lehetővé válik a magérlelés, így a faji sokféleség fenntartása. Ügyeljünk arra
is, hogy ne kaszáljunk nedves, sáros talajon!

A hagyományos kézi  kaszálásnál nincs jobb módszer! A forgófejes fűkaszák
gyakran  megsértik  a  fák  törzsét,  akár  a  fa  pusztulását  is  okozzák.  A  kézi
kaszálással a műanyag-, kipufogógáz- és zajterhelés is csökken. 

Vitatéma  lehet,  hogy  a  lekaszált  zöldtömeg  eltávolítása,  szénaként  való
hasznosítása elszegényíti-e a talajt. Tapasztalatunk szerint a helyben maradó
kaszálék  kevés  ahhoz,  hogy  érdemben  gazdagítsa  a  talajt.  Miután  vékony
rétegben  kiszárad,  széntartalma  feldúsul,  így  nincsenek  meg  a  korhadás
optimális  feltételei.  Ha  az  összegyűjtött  szénát  vastag  rétegben  mulcsként
használjuk, eredményesebbek leszünk a talajéltetésben.

Európa csapadékosabb tájain a gyepeket legeltetéssel tartják fenn, évezredek
óta  legelnek  például  juhok  számos  európai  ország  gyümölcsöseiben.  Ez  a
gyakorlat ott alakult ki, ahol a klíma lehetővé tette a magas fűhozamot, így az
állatok  munkát  takarítanak  meg  a  tulajdonosok  számára,  akik  eközben
élvezhetik a jószágból származó hasznot is.

Nálunk egyre kevésbé jellemző a legeltetés, birkával, lóval, baromfival inkább
a hátsó kertekben találkozhatunk. Fontos leszögezni,  hogy hazai  éghajlaton
haszonállat nem való a gyümölcsösbe, főleg az általuk okozott talajtömörödés
miatt.
           
Egy  természetes  élőhelyekkel  érintkező  gyümölcsösnek  gyakori  vendégei  a
vadfajok, főleg őz, szarvas, nyúl. A legelhető lágyszárúaknál sokkal inkább a
téli-tavaszi táplálékszerzés lehetősége vonzza őket, amikor a védtelen, fiatal
gyümölcsfák ízletes kérge és a fákban meginduló nedvkeringés kínál csemegét.
A  gyümölcsös  gazdája  ezt  kártételnek  élheti  meg,  bár  rendszerszemlélettel
közelítve  feltűnnek  az  ebből  származó  előnyök  is,  mint  a  kapcsolat  a
talajélettel vagy a bokrok, fák egyelése. 
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A vadon élő állatokhoz hasonlóan a legeltetett állatok megítélése is változatos.
A gyümölcsösök legeltetéséről minden pozitív és negatív állítás is igaz, de hogy
az előnyök vagy a hátrányok mutatkoznak meg, számos tényezőtől függ. E
tényezők egyik fő csoportja az ökológiai  feltételeké, amelyek megszabják a
legelő hozamát. Ide tartozik a földrajzi elhelyezkedés, klimatikus viszonyok,
beleértve a hely mikroklímáját, a domborzaton át az égtáji kitettséget, a talaj
típusát és állapotát, a nedvességet, a vegetációt. 

Az ökoszisztémák természetes körülmények között jellemző rugalmassága és
terhelhetősége  a  gyümölcsösöknél  is  megfigyelhető.  Alapszabály,  hogy
rugalmasságukon  túl  sem  a  természetes,  sem  az  ember  által  fenntartott
ökoszisztémák nem terhelhetők. Ebből kiindulva a tényezők másik fő csoportja
a terheléseké, mint a legelő fajok, fajták és kombinációik, az állatlétszám, az
egyes  egyedek  tulajdonságai,  a  területen  töltött  idő  (évszakonként  és
összesen) és a legeltetés módja. 

A legeltetés módja
Számos  tanulmány  állítja,  hogy  a  legeltetés  javítja  a  tápanyag-,  víz-  és
mikrobiológiai  ciklust  a  gyümölcsösben,  illetve  az  állati  trágya  növeli  a  fák
nitrogénellátását  és  terméshozamát.  A  trágyázás  termésfokozó  hatása
közismert, ahogy az is, hogy a túlzott tápanyagbevitel csupán a fa vegetatív
funkcióit  fokozza,  míg  a  termés  mennyisége  elmarad  a  várttól.  Másrészt
egyáltalán nem kívánatos a fa túl gyors növekedése sem. 

A  talaj  fejlődéséhez,  illetve  pusztulásához  való  hozzájárulás  a  legeltetés
módjától  függ.  Az  állati  ürülék  nitrogénben gazdag,  különösen a  vizelet.  A
nitrogéntöbblet hasznosulásához szénre van szükség, mivel a szerves anyagok
korhasztását  végző mikroorganizmusok egységnyi  nitrogénhez 30 egységnyi
szenet használnak fel. A szén forrása lehet az avar, a lehulló száraz ágak és az
elszáradt vegetáció. Ezek hiányában a nitrogén ammónia formájában vagy a
levegőbe távozik, vagy a szerves nitrogénvegyületek a talajba kerülnek, ahol a
nitrogénciklusban bomlanak le. A nitrogénfelesleg azonban vagy a talajvízbe
jut mint nitrit vagy nitrát, vagy a levegőbe mint nitrogén vagy dinitrogén-oxid,
és a környezetet terheli. 

Az ürülék hasznosulása a talaj számára a talaj életközösségétől függ. Ennek
első vonalában az állati ürülékek esetében a ganéjtúró bogarak (Geotrupidae,
Scarabaeidae) állnak. 

A vizelet vagy a talajba szivárog, vagy (részben vagy teljesen) felitatják a talaj
felszínén  a  még  el  nem  korhadt  szerves  anyagok  (talaj  avarszintje).  A
legeltetés csökkenti  a talajfelszínen felhalmozódó maradék szerves anyagok
mennyiségét.  Súlyos  túllegeltetéskor  akár  teljesen  csupasz  talajfelszínnel  is
találkozhatunk, ilyenkor a szél  és a víz  okozta erózió tovább rontja a talaj
állapotát. 

A  legelés  tehát  akkor  járulhat  hozzá  a  talaj  fejlődéséhez,  ha  a  vegetáció
jelentős részét helyben hagyja, abból pedig olyan szénforrás lesz, amely az
ürülékből származó nitrogénnel együtt gyarapítja a talaj humuszvagyonát. A
talajfejlődés azonban fordított esetben, legelő állat nélkül is sérül, mivel ebben
az esetben a nitrogén lesz hiányban. A legelő állatok ürülékének hasznosulása
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nagyban  függ  a  ganéjtúró  bogarak  jelenlététől  és  számától  is.  Mivel  a
különböző  életmódot  folytató  ganéjtúrók  (galacsinhajtók,  alagútásók,
társbérlők)  különböző  állatok  ürülékét  preferálják,  így  azok  jelenléte  a
legeltetett fajok sokféleségétől is függ. Az optimális hasznosulás a két tényező
együttes fennállása esetén valósul meg. 

A  kedvező  állapot  irányított  legeltetéssel  érhető  el.  Ennek  lényege,  hogy
sokféle állat rövid ideig legeli és ganéjozza a területet, majd amikor nagyjából
a zöldtömeg felét lelegelték, továbbküldik őket. Ez egy viszonylag kis területű
gyümölcsösben kevés egyeddel és kisebb részterületek rotációjával valósítható
meg.  Sokkal  kedvezőbb lehetőségeket  kínál  az  irányított  legeltetésre,  ha  a
gyümölcsösök  tulajdonosai  összefognak  és  együtt  alakítják  ki  a  legeltetési
stratégiájukat, bevonva a szomszédos legelőterületek tulajdonosait is.

3. Cserjések kezelése a gyümölcsösökben
 
Valamennyi bozótos elengedhetetlen része a féltermészetes gyümölcsösöknek.
Mint  sajátos  élőhely,  további  táplálékforrást  és  menedéket  biztosít  számos
élőlénynek  a  ragadozók  és  a
szélsőséges  időjárás  ellen,
különösen  a  madarak  és
rovarok  számára.  A  vegyes
sövények  (pl.  galagonya,
mogyoró,  kökény)  ideális
élőhelyek  a  gyümölcsöskert
határán.  A  bozót  alatti
árnyékolt  talaj  nedvesebb,
hűvösebb teret biztosít, mint a
nyitottabb  helyek,  emiatt
számos  lebontó  szervezet,
gerinctelen és gomba, valamint
virágtalan  növény  (telepes
növény,  pl.  mohák)  számára
megfelelő élőhely. 

A bozótosok ugyan néha nehezítik a kaszálást, de a szegélyhatás révén növelik
a biológiai  sokféleséget.  A bozótosok az erdősülés előfutárai,  kezelés nélkül
gyökérsarjak és magvak segítségével terjeszkednek. A rendszeres kaszálással
a határvonalak kordában tarthatók, ennek elhanyagolásával csak jelentősebb
beavatkozással állítható helyre az elfoglalt gyepterület. 

4. A talaj kezelése a gyümölcsösökben

Az erdő talaja  folyamatosan megújul,  mivel  a  fák és  más növények ősszel
levetik  leveleiket  és  egész  évben  kiszáradt  ágak  hullanak  a  talajra.  Ez  a
szerves anyagokból képződött takaró védi a talajt az eróziótól, a tömörödéstől,
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a  kiszáradástól,  és  gazdag  talajéletet  táplál,  így  gondoskodik  a  folyamatos
talajképződésről.

A kezelt gyümölcsös növényzete is lehullajtja leveleit, de az ágakat az ember
gondosan eltávolítja. A fák a gyümölcsösben jóval ritkábban helyezkednek el,
mint egy zárt erdőben, ezért kevesebb szerves anyag áll rendelkezésre és a
páratartalom is alacsonyabb. A páratartalmat a lehullott ágakban tárolt víz is
növeli.  A  korhadás  körülményeit  rontja,  hogy  a  levelek  nem  kerülnek
közvetlenül  a  talajra,  mert  a  gyepet  alkotó  lágyszárúak  eltartják  őket  a
talajfelszíntől. A kevesebb szerves anyag és nedvesség miatt a fentről lefelé
folyó talajképződés gátolt vagy megszűnik. Minél kevesebb a szerves anyag,
annál  kevesebb  a  humusz,  és  gyengébb  a  talajélet.  A  tápanyagokban  és
nedvességben szegényebb talajokban a gyümölcsfák stresszeltek.  Az aszály
sújtotta  fa  a  kártevők  és  a  betegségek  támadásaival  szemben  egyre
védtelenebb.

Sokan összegyűjtik a leveleket,  gallyakat a fák alól,  hogy elszállítsák, vagy
jobb esetben komposztálják. Itt emeljük ki, hogy a falevelek a fa tulajdonát
képezik,  hozzá  tartoznak,  hisz  a  talajképződés  fontos  tényezőjeként  a  fa
tápanyagciklusának kulcselemei. A lehullott levelek és ágdarabok, kidőlt fák
egyre  ritkuló  hasznos  szervezetek  garmadának  nyújtanak  téli  menedéket,
illetve egész évben otthont, búvó-, táplálkozó-, szaporodóhelyet.

Két lehetőségünk van ezeknek a problémáknak a leküzdésére. A természetes
megoldás  a  növénytársítások  létrehozása,  így  az  ősszel  elhaló  vegetáció
organikus talajtakaróvá válik.  A mikroklíma további javítására,  a nedvesség
megőrzésére szolgál,  ha törpe fákat vagy cserjéket ültetünk a fa alá,  vagy
egyes fajok esetében saját tő- vagy gyökérsarjaikból „erdőt” hozunk létre.

A másik általánosan használt megoldás a mulcsozás.

A mulcs szerepe
l táplálékforrás számos paránylény (mikroorganizmus) számára

l szerves anyagot ad a talajhoz, amely lebomlik és humuszt képez

l megköti és visszatartja a vizet

l minimalizálja talaj víztartalmának elpárolgását

l szabályozza a talaj hőmérsékletét, és azt a talajlakók számára megfelelő
hőmérsékleten tartja 

l elnyomja a „gyomokat”

l megakadályozza az eróziót és a talajtömörödést

l számos élőlénynek biztosít élőhelyet, menedéket

l optimalizálja a gyökér növekedését
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A mulcs kiválasztása

A mulcsok két fő típusa az organikus és a szintetikus mulcs. Ha szeretnénk a
természettel  együttműködni,  ne  használjunk  szintetikus  takarókat,  például
műanyag  fóliát,  geotextilt,  mert  akadályozzák  a  talaj  és  a  levegő  közötti
gázcserét!

A  szerves  mulcsok  alapanyaga  a
szén-nitrogén  arány  alapján
osztályozható. A leggyorsabb bomlás
akkor  történik,  amikor  a  szén-
nitrogén  arány  30:1.  A  barna
talajtakaró  anyagokban  (rostos
humuszképzők  –  széna,  szalma,
faforgács, papír) ennél több a szén,
a zöldekben (nyers humuszképzők –
zöld  növényi  részek,  állati  ürülék)
kevesebb. A barna mulcsok bomlása
lassabb,  a  zöldek  hajlamosak  az
anaerob rothadásra. 

A  fás  anyagok  ideális  mulcsot  jelentenek  a  gyümölcsfák  számára,  mivel  a
legtöbb gyümölcsfa  őse  erdőszegélyekről  származik.  Az  erdőben  a  lehullott
faágak  lebontását  elsősorban  gombák  végzik,  ők  a  lignin  bontásának
specialistái.  Így  az  erdei  talajokra  a  gombák  túlsúlya  jellemző.
Gyümölcsfáinknak a legjobb, ha utánozzuk az erdő talaját, és faaprítékot vagy
faforgácsot  használunk  talajtakaróként.  Ezek  az  anyagok  magas
széntartalmuknak köszönhetően lassan bomlanak le, így hosszú ideig védik a
talajt. Erdei talajban a gombák és a baktériumok aránya akár 100:1 is lehet. A
fátlan, gyepes talajokban ezzel szemben a baktériumok dominálnak. 

Az  erdőszegélyek  fái  egyszerre  részesülnek  az  erdős  és  gyepes  területek
sajátosságaiból.  A pionír fák gyökerével  előrenyomuló mikorrhiza gombák a
talaj  előkészítésében,  nedvességtartalmának  megőrzésében  játszanak
szerepet,  miközben  a  fák  kielégíthetik  a  fényigényüket  a  gyepterületek
irányából. 

Ezek alapján egy frissen ültetett vagy magról vetett fa helyes mulcsozása a
következő módon alakul. 

A  fa  törzse  körül  hagyjunk  20  cm  távolságot,  ide  ne  kerüljön  semmi.  A
következő körben a fa csurgójáig – ez a fa lombkoronájának a széle (vetülete a
talajon)  –  15-20  cm  vastagságban  fás  anyagból  (kéreg,  forgács,  apríték)
terítsünk  mulcsot.  A  csurgón  túl  következő  körben  egy  30  cm  széles,
mélymulcsból készült gyűrűt alakítsunk ki. A legkülső sávot a következő évben
újabb 30 cm mélymulccsal övezzük, az előző évi mélymulcs helyére pedig fás
jellegű mulcs kerüljön. A 30 cm a fa gyökerének éves átlagos növekedéséből
következik. A mélymulcs lazítja,  humuszban gazdagítja a talajt,  előkészíti  a
növény  számára,  másrészt  fogadja  és  elraktározza  a  csurgóról  lefolyó
csapadékot. A fás jellegű mulcsot is pótoljuk, miután elkorhadt. 
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A fenti mulcselrendezés egyik fő oka, hogy a fa törzse körül található idősebb
gyökerek inkább tartó, rögzítő funkciót látnak el, a tápanyagfelvételben a fiatal
gyökerek jeleskednek, melyek leginkább a fa csurgója alatt találhatók.

A mulcskészítés fő szabályai

• Ha a talajtakaró barna mulcsból készült, vastagsága ne haladja meg a 10-15
centimétert.
• Ha a talajtakarás célja a talajminőség javítása, akkor célszerű barna és zöld
mulcsból készült talajtakarót használni, optimális szén-nitrogén arány mellett.
Vastagsága meghaladhatja a 20 centimétert.
• Száraz vagy fagyott talajt soha ne fedjünk talajtakaróval, ha a talaj száraz,
nedvesítsük meg!
• A talajtakaró nedvességtartalma optimálisan 40-60%.
• Ne keverjük a talajba a talajtakarót!
• Tartsuk a talajtakarót 15-20 cm-re a fa törzsétől, hogy elkerüljük a rothadást
okozó nedvességet a fa tövénél, és a fa kérgével táplálkozó szervezeteket is
távol tartsuk.
• A mulcsozott terület nyúljon túl a fa lombkoronájának szélén.
• A  fa  növekedésével  a  mulcsozott  területet  évente  30  centiméterrel
szélesítsük, hogy utat engedjen az új oldalgyökerek kialakulásának.
• Kerüljük  a  tömörített  mulcsréteg  felvitelét!  A  tömörített  réteg
megakadályozhatja, hogy a levegő és a nedvesség elérje a fa gyökereit.

• Kerüljük a helytelenül tárolt mulcsanyagok használatát, mivel azok anaerob
folyamatokon mennek keresztül.

• Kerüljük a karton felhordását a talajtakaró alá, mert hosszú időbe telik a
lebomlása.

5. A lombkorona kezelése
A metszés támogatói szerint muszáj a fa lombkoronáját alakítani, különben a
fa belsejéhez és az alsóbb ágakhoz nem jut elég napfény és levegő, a termés
az ág végeken jelentkezik, és súlya lehúzza, esetleg letöri az ágakat. Javasolt
ezért a fa csúcsának szűkítése és a törzsön lévő ágak ritkítása. 

Még a metszésben legtapasztaltabb gyümölcskertész sincs a fa helyében, csak
maga  a  fa  „ismerheti”  saját  belső  és  külső  feltételeit.  A  fa  ezeknek  a
feltételeknek  megfelelően  alakítja  ki  struktúráját,  a  metszőolló  legfeljebb  a
belső feltételekben okoz változást.  Ha körültekintően akarunk eljárni,  akkor
meg kell  vizsgálni a fa környezetét, hogy vajon milyen környezeti tényezők
okozzák a fa általunk kedvezőtlennek vélt tulajdonságait, viselkedését.

A  külső  környezeti  feltételek  tanulmányozása  a  fa  helyének kiválasztásával
kezdődik.  Nem  elég  azonban  csak  a  pillanatnyi  helyzetet  felmérni,  a  fa
növekedéséből  és  a  környezet  várható  alakulásból  adódó  változásokat  is
gondosan mérlegelni kell.
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A megfontolások  között  a  környezet  élő  és  élettelen tényezőinek  egyforma
fontossága van. A fa körül található másik fa, bokor, lágyszárú növény nem
csak versenyezhet a fény, tápanyag, víz megszerzésében, hanem hasznos társ
is lehet. 

A természetes gyümölcsészet módszerének elsődleges megközelítése tehát a
megfelelő  környezethez  a  megfelelő  fajta  kiválasztása.  Ha  egy  kiszemelt
fajtához a környezeti feltételek nem adottak, akkor vagy elvetjük a tervet és
más fajtát  választunk,  vagy a  környezetet  komponáljuk  meg a  kívánalmak
szerint. Ez utóbbi azonban mindig nagyobb feladat. 

A metszés negatív hatásai

l Számos ponton sérülést okoz a fának, amelyek fertőzési kapuk.

l A lombkorona metszésének láthatatlan következménye a gyökértömeg
vesztése, mivel a gyökér a lecsökkent fotoszintetizáló felület miatt nem
kap  elég  elsődleges  anyagcsereterméket.  A  gyökerek  egy  része
visszaszárad, és korhasztó gombák telepednek meg rajtuk. 

l Jelentős mennyiségű tápanyagtermelő kapacitást távolít el, így nem csak
a lombkoronát csökkentjük, hanem ezzel párhuzamosan a gyökereket is
károsítjuk. A fa erre válaszul új gyökereket és hajtásokat fejleszt. Az új
gyökerek új talajrétegeket hálóznak be és kihasználatlan tápanyagokat
vesznek fel, így a fa annak ellenére kiegyensúlyozottan terem, hogy fent
is, lent is megkárosítottuk. Ugyanakkor ezzel lerövidítjük a fa életét is,
hiszen előbb-utóbb kimerülnek az új utak, másrészt a fa állandóan el lesz
foglalva  azzal,  hogy  pótolja  a  károsított  részeket.  Az  elsődleges
anyagcseretermékek  termelése  kerül  előtérbe,  hiszen  ezekből,
szénhidrátokból  és  fehérjékből  építi  fel  a  testét.  A  másodlagos
anyagcseretermékekre  alig  jut  energiája,  miközben  a
védekezőképessége éppen ezektől függ. Ezért van az, hogy a metszett
fákat  permetezni  kell,  hiszen  nem  képesek  az  önvédelemre.  Saját
védelmüktől megfosztva, mesterséges védelem nélkül elpusztulnak. 

l Hormonális  zavarokat  okoz.  A  fa  növekedésének  minden  mozzanatát
növényi  hormonok  szabályozzák.  A  hormonok  a  keletkezésük
helyszínéről a növény testén át áramlanak oda, ahol szükség van rájuk.
A metszés ezeket az áramlási  utakat is megzavarja,  így kétezernél  is
több növényi folyamat sérül. A gyökerek és a vesszők növekedését érintő
auxin-citokinin-útvonal  is  megszakad.  A  hajtáscsúcsokban  termelődő,
lefelé szállított auxinok többek között a gyökerek növekedésért felelősek,
a gyökércsúcsokban keletkező citokininek ugyanakkor felfelé áramlanak,
és többek között a hajtások növekedését, az oldalrügyeket stimulálják.
Az auxinok gátolják a citokininek működését a csúcsdominancia miatt. 

l Megváltoztatja a fa stabilitását.  A fa életkora, életképessége szorosan
összefügg szerkezetével, ezeknek egyensúlyban kell lennie. Ilyen fákat a
természet  alkot,  szigorú  neveléssel  és  gyengéd  gondoskodással.  Az
ember  ezt  metszéssel  próbálja  kialakítani,  holott  a  fák  szerkezetét  a
saját belső genetikai program, illetve a környezet együtt szabja meg. Ha
az ember olyan környezetbe helyez valamit, ami kényszeríti a fát, hogy
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eltérjen  belső  genetikai  programjától,  például  elhajlik  az  árnyék  alól,
akkor  hiába  hozza  helyre  ollóval  a  szerkezeti  gondokat,  azokat  a
környezet újratermeli. Ezért akárhogyan is szaporítottunk egy fát – ami
szintén  nem közömbös  kérdés  –,  olyan  környezetbe  kell  helyeznünk,
amely megfelel az ő szaporodási és elterjedési stratégiájának. Ezzel a
kérdéssel a gyümölcskertészkedés eddig nem foglalkozott. 

A metszés alternatívái

l Egy csemeténél nem csak metszéssel igazíthatjuk ki a szerkezeti hibákat.
Ha muszáj, akkor a nem kívánt hajtás kifejlődése a rügy eltávolításával
is megelőzhető, pl. az ujjunkkal kifordíthatjuk a rügyet. Ezt sem érdemes
tenni azonban, ha a környezet determinációjából származik a gond. 

l Ha már van rossz  irányba nőtt  hajtás,  a  hajtást  a  megfelelő irányba
lekötve változtathatunk az irányon.

l Az  erőteljes  növekedés  gyakran  a  fa  túlzott  öntözéséből,  illetve
nitrogénellátásából származik. A metszést elkerülhetjük, ha a növekedést
serkentő gyakorlatot megszüntetjük.

              
l A fa tudja a legjobban, mit miért tesz, hiszen a reakciója az adott külső

és belső feltételekre létező legoptimálisabb válasz. A kertészek a minél
korábbi,  minél  bőségesebb  termésben  érdekeltek,  ezért  a  virágok
eltávolításával  a  fát  vegetatív  szerveinek  növekedésére  sarkallják.  A
gyors növekedésnek azonban a növény szerkezete látja kárát, egy laza
szövetszerkezetű fa mechanikailag és az ún. „kártevőkkel” szemben is
kevésbé ellenálló. 

l A fa egész életében az adott életkorra jellemző egyensúlyra törekszik a
vegetatív  és  szaporítószerveinek  fejlesztésében.  A  számunkra
feleslegesnek tűnő  virágok  és  termések hivatása,  hogy fékezzék a  fa
gyors növekedését,  hisz ez a fa hosszú távú érdeke. A természetben
alaptétel, ahol a zárt erdőben minimális fény mellett, de más egyedek
segítségével edződnek és szelektálódnak ki a legrátermettebb fák. 

l A hajtások túlzott növekedésének megállításában szerepet játszanak az 
úgynevezett „kártevők” is.

Emberi  beavatkozás  nélkül  számos  élőlény  él  a  fákon,  melyeknek  jelentős
részét  kártevőknek  tekintik.  A  természetben  általában  a  gazdaszervezet  és
fogyasztói  között  egyensúly  áll  fenn.  Az  ember  nem  szívesen  látja
versenytársait, félti a gyümölcsöt, és különféle „növényvédelmi” módszerekkel
(leginkább mérgekkel) próbálja megsemmisíteni ezeket az organizmusokat. 
A  barackfán  tavasszal  a  Taphrina  levélfodrosodást  okoz,  ez  a  levelek
elvesztésével  jár.  Később  a  levéltetű  gyengíti  a  növényt  a  fotoszintetikus
termékek  egy  részének  elszívásával.  A  táplálkozó  levéltetvek  mézharmatot
választanak ki, amelyet hamar birtokba vesz a fekete korompenész. Ezen túl a
mézgás ágpusztulás, amelyben egy gomba és egy baktérium vesz részt, és a
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monília által okozott ágpusztulás is sújtja a fákat. Minden károsító csökkenti a
fotoszintetikus  felületet,  a  levéltetű  közvetlenül  el  is  szívja  az  elsődleges
anyagcsereterméket,  vagyis  kevesebb  energia  jut  a  fa  vegetatív  és
szaporítószerveinek  növekedésére.  A  következmény  az  éves  hajtások
növekedésének csökkenése. A károsodás kimenetele ennél rosszabb is lehet, a
hajtáscsúcsok visszaszáradnak, a fa akár ki is száradhat.
 

A  „kártevők”  száma  természetes  körülmények  között  az  ökológiai  limitáció
miatt mérsékelt. A levéltetvek természetes ellenségei közé tartozik a ragadozó
katicabogár,  a  fátyolka  és  a
közönséges  zengőlégy  lárvája,  a
karolópók, a parazita darazsak és
a  levéltetveket  támadó  kórokozó
gombák.  A  természetes
ellenségek mellett egy egészséges
fának  megvannak  a  saját
védekező  mechanizmusai  is  a
másodlagos  anyagcseretermékek
révén.  Egy  magas  biológiai
változatosságú  környezetben
számos  olyan  növény  akad  a  fa
közelében,  amely  elriasztja  vagy
magához vonzza a tetveket, ilyen
például  a  fekete  bodza,  a
körömvirág,  a  cickafark.  Az  önszabályozás  következtében  a  fa  károsodása
kiegyensúlyozott, nem letális, de a fotoszintetikus aktivitás csökkenése miatt a
hajtásnövekedés mérsékelt. 
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Még a metszést  ellenzők többsége is  egyetért  azzal,  hogy az őszibarackfát
metszeni  kell,  különben  a  hosszú  hajtásvégeken  termő  gyümölcs  lehúzza,
letöri az ágakat. A metszés mellett ezért a termés gyérítését is javasolják. A
kertész  természetesen  gondosan  védi  a  fáját  a  „kártevőktől”,  igyekszik
megelőzni  vagy  elhárítani  a  konkurenciát.  Jobb  esetben  ezt  biológiai
védekezéssel  teszi,  rosszabb  esetben  kémiai  növényvédő  szerekkel
(mérgekkel). Minél sikeresebb a védekezés, annál több fotoszintetikus felület
marad épen, és annál hosszabb hajtások jönnek létre. Mivel ezek az elnyúlt
hajtások  képtelenek  lennének  megtartani  a  gyümölcsöt,  ezért  kell  a
metszőollóhoz  nyúlni.  A  metszés  következménye  a  fotoszintetikus  felület
csökkenése, a gyökér károsodása, sebek létrejötte, amelyek egyben fertőzési
pontok is. A fa az így okozott veszteségeinek pótlása érdekében az elsődleges
anyagcseretermékek  termelésére  kényszerül,  így  kevesebb  energiája  jut  a
védekezésre. 

Végül ördögi körbe kerülünk, a bajt bajjal kell  tetézni, a legyengült fa még
több  permetezést  igényel.  Érdekes,  hogy  alkalmanként  az  éves  hajtás
háromnegyedét  is  eltávolítjuk,  nagyjából  annyi  csonk  marad,  amennyit  a
„kártevők” hagytak volna. 

A tanulság összességében az, hogy míg a „kártevőktől” féltjük, óvjuk a fát, a
metszés veszélyeitől,  logikus következményeitől  nem. Ökológiai  szemlélettel
azok  a  bizonyos  „kártevő”  levéltetvek  egy  rájuk  épülő  szerteágazó
táplálékláncot tartanak el, éltetik a fát védő biológia sokféleséget. Ha velük és
társaikkal, vagyis a természettel dolgozunk, ha a sokféleségre támaszkodva
kiegyensúlyozzuk  számosságukat,  megtakaríthatjuk  a  metszésbe,
permetezésbe fektetett energiát. 
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6. A betegségek és „kártevők” természetes 
szabályozása 

Egy  természetes  ökoszisztémában  a  fák  nincsenek  egyedül,  a  cserjékkel,
lágyszárú növényekkel  társulásokban élnek.  A természetes ökoszisztémák a
nagy fokú változatosságnak köszönhetően önfenntartók, tehát nincs szükségük
arra, hogy trágyázzák, gyomlálják, öntözzék, a kártevőktől védjék őket. 

Ha megértjük a különböző fajok között működő kölcsönös kapcsolatokat, akkor
ebből  az  ismeretből  hasznot  is  húzhatunk.  Tehát  gyümölcsösünkben  a
természetes  ökoszisztémák  összetételét  kell  utánoznunk,  hogy  egészséges,
működőképes és termelékeny rendszert kapjunk. 

Kertünk  gyümölcsfáinak  támogatására  a  fajra  jellemző  társításokat  kell
létrehoznunk. Ez az angolul guildeknek nevezett társítási elv a permakultúra
gyakorta  alkalmazott  technikája,  a  társítások  ember  alkotta  mini
ökoszisztémák a fa körül.

A  gyümölcsfák  társításának  számos  előnye  van.  A  monokultúrás
gyümölcsösökkel  ellentétben  helytakarékosak,  mivel  maximalizálják  a
kertünkben  a  hely  kihasználást  azáltal,  hogy  a  fa  alatt  más  esetben
gyepesített vagy felásott területeken gyógy- és fűszernövényeket, ehető vagy
dísznövényeket termesztünk. A társulás egyes növényei segítik a beporzást,
mások elnyomják a gyomokat, a tápanyagszint növelésével javítják a talajt,
segítenek megtartani a nedvességet, és a nagy biodiverzitás miatt növelik a
rendszer ellenálló képességét. Ez a módszer segít az erózió megelőzésében is. 

Néhány alapelv a társítások létrehozásához

l A fák társulásait jellemzően hat kategóriába tartozó növények alkotják: a
más  növényeket  elnyomó,  a  rovarokat,  beporzókat  vonzó,  illetve
másokat taszító, a mulcsnak/komposztnak való, tápelemeket felhalmozó
és rögzítő fajok. 

l Egyes növények egynél több célt szolgálnak a társításban. A szamóca
például kiváló elnyomó, korai virágai pedig a beporzókat vonzzák.

l Nincs  olyan  szabály,  hogy  mind  a  hat  kategóriából  egy  vagy  több
növényfajt kell ültetni.

l A  tartós  állományhoz  érdemes  évelő  és  önvetésű  növényfajokat
választani.

l Kerüljük, hogy mérgező és ehető növényeket ültessünk egy társaságba.

l A  társítás  összetételét  időnként  változtatni  kell,  ahogy  a  fa  és  a
társnövények  növekednek,  sokasodnak.  Az  ökológiai  viszonyok
megváltoznak,  pl.  egyes  növények  a  megnövekedett  árnyék  miatt
visszaszorulnak.  Ezeket  a  növényeket  át  lehet  ültetni  egy  másik
gyümölcsfához, vagy komposztálódhatnak a gyümölcsfa alatt.

l Nincs univerzális, minden fajhoz és helyhez alkalmas társítás, mivel a
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helyek  az  ökológiai  viszonyok  tekintetében  eltérnek.  A  növényeket  a
helyszín  ökológiai  viszonyai  szerint  kell  kiválasztani  (talaj  pH-ja,
nedvesség, mikroklíma, fény stb.).

Néhány általános (nem helyspecifikus) 
gyümölcsfatársítás

Alma:  másik  alma  beporzónak,  körte,  pitypang,  snidling,  vöröshagyma,
rebarbara, gyűszűvirág, rozmaring, bazsalikom, szurokfű, kakukkfű, koriander,
vörös here, bab/borsó.

Körte:  másik  körtefajta,  sarkantyúka,  gyűszűvirág,  fokhagyma,  snidling,
vöröshagyma, póréhagyma, borágó, fehér here.

Szilva: gyűszűvirág, büdöske, sarkantyúka, kapor, fekete nadálytő, koriander,
levendula.
Fás  társak:  kajszi,  kökény,  galagonya,  és  egy
közös mikorrhiza gomba: tövisalja-gomba.

Kajszi:  cickafark,  bazsalikom,  varádics,  istenfa,
snidling,  fokhagyma,  vöröshagyma,  fekete
nadálytő,  kecskerágó,  orvosi  zsálya,  borágó,
citromfű.

Meggy:  lucerna,  csalán,  nadálytő,  kakukkfű,
snidling,  fokhagyma,  kecskerágó,  fekete  ribizli,
rebarbara.

Cseresznye:  kakukkfű,  lucerna,  metélőhagyma,
vöröshagyma,  kamilla,  oregánó,  körömvirág,
koriander,  százszorszép,  fekete  bodza,  som,
istenfa, fekete ribizli. 

Mandula: törpemandula, Mariska-barack,
metélőhagyma,  kapor,  kasvirág,
fokhagyma,  levendula,  menta,
sarkantyúka,  eper,  kakukkfű,  bükköny,
cickafark.

Dió: fekete málna, cseresznye, szilva, 
enyves éger.

Birs:  a  tő  és  gyökérsarjakat  meg  kell
hagyni,  fekete  bodza  a  fa  közelében,
vörös  és  fekete  ribizli,  bab,  bükköny,
fokhagyma,  sarkantyúka,  körömvirág,

szúrós gyöngyajak, menta, snidling, fehér árvacsalán.

Naspolya: birs, eperfa, fekete berkenye, fekete nadálytő, fehér here, snidling, 
fokhagyma. 
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Szelídgesztenye: kocsánytalan tölgy, mogyoró, vadcseresznye, meggy, szilva,
berkenye, naspolya, erdei szamóca, málna, szedermálna, fekete ribiszke, piros
és fehér ribizli, kék áfonya, piros áfonya, szeder, bodza, egres, fanyarka.

7. Gyümölcsfáink természetes szaporítása
Minden  élőlény  alapvető  tulajdonsága  a  folyton  változó  környezethez  való
alkalmazkodás. A különböző élőlények alkalmazkodási stratégiája más és más.
A  fák,  így  a  gyümölcsfák  is,  a  szaporodási  és  elterjedési  módon  keresztül
alkalmazkodnak a környezeti változásokhoz. 

A szaporodás módja lehet ivaros és ivartalan, amelyek rendszerint egy időben
fennállnak.  A  párhuzamos  utak  megléte  alapvető  jelentőségű  az
alkalmazkodásban. Az ivaros szaporodás biztosítja a genetikai változatosságot,
ami  felkészülés  a  változó  környezet  kihívásaira.  Az  új  fajták  folyamatos
„gyártása”  alapozza  meg  a  sokféleséget,  amelyből  egy  környezeti  változás
esetén a természetes szelekció válogat. Ezzel szemben a vegetatív szaporodás
egy meglévő környezeti  feltételhez  alkalmazkodott,  bevált  formát  tart  fent,
amíg azt a környezet relatív állandósága megengedi. 

A kétféle  szaporodási  mód kétféle  terjedési  stratégiát  tesz  lehetővé.  Ivaros
szaporodáskor a fák termése, ivartalan szaporodás esetén a tő és gyökérsarjak
vagy a vegetatív részek meggyökeresedése biztosítja az elterjedést. 

Ez a két stratégia egyszerre van jelen, sikerük azonban faj- és fajtafüggő. A
különböző  fajok  más-más  stratégiát  folytatnak  a  társválasztásban.  Vannak
kifejezetten magányos, szabadon álló  fákat létrehozó fajok, mint amilyen a
körte, alma, kajszi, őszi, mandula. Mások más fafajok egyedeivel társulnak,
ilyen  a  cseresznye,  berkenye,  dió.  A  harmadik  csoportba  az  önmagukat
gyökérsarjakkal  klónozók tartoznak,  mint  amilyen a  birs,  meggy,  mogyoró,
szilva, és cseresznye. 

A  terméssel,  maggal  való  terjedésben  a  szél  és  víz,  és  különösen
gyümölcsfáknál  a  közvetítő  szervezetek  –  madarak,  emlősök  –  játszanak
szerepet. Közvetítők segítségével a fa messzi és magányos pozícióba kerülhet
az anyafától. Ekkor főgyökérrendszert fejleszt, és erdei társak nélkül egyedül
kell  megküzdenie  a  környezeti  hatásokkal  (pl.  szél,  napfény,  mikroklíma),
viszont  élvezheti  a  fény  bőségét,  amelyet  a  legtöbb  gyümölcstermő  fa
megkövetel. 

A  vegetatív  elterjedés  leggyakoribb  esete  gyökérsarjról  történik.  Ennek
hatósugara lényegesen kisebb, mint amikor közvetítők útján terjed a mag. A
szülő egyed a gyökérsarjakkal önmagát klónozza, sűrű állományt vonva maga
köré. Ennek a klóntelepnek az egyedei nem rendelkeznek főgyökérzettel, csak
járulékos gyökereik vannak. A fák stabil helyzetét ebben az esetben a társas
lét  biztosítja,  egymást  óvják a  széltől.  Együtt  védik  a  talajnedvességet,  és
kedvező mikroklímát alakítanak ki. A közös gyökérzet szerepet játszik az egész
telep táplálékellátásában és az információáramlásban. Ha kellően hosszú időt
élt meg egy ilyen közösség, akkor ektomikorrhiza-hálózat is kialakul, amely
szintén a hálózatos működést támogatja. A sok jóért cserébe azonban le kell
mondani a benapozottságról.
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Ennek  a  társas  létnek  az  előnyeit  egy  ősgyümölcsösben  tapasztaltuk  meg
szilvafák esetében. Egy elhanyagolt ősgyümölcsös felújításának alkalmával a
területen honos 16 fajta szilva mellé egy új fajtát telepítettek, mintegy 200
egyedet. A tavaszt egyetlen fa sem élte meg, mert a kérgüket megrágták a
nyulak. Feltűnő volt,  hogy a honos 16 szilvafajta néhány éves gyökérsarjai
fiatal  koruk  ellenére  sértetlenek  maradtak.  Mint  kiderült,  ezek  a  sarjak  a
közösség védelmét élvezték a  magányosan beültetett,  közösségi  támogatás
nélkül maradt egyedekkel szemben.

A  szilvának  ez  a  közösségi  stratégiája  kiszámítható  környezeti  feltételek
mellett háttérbe szorítja az ivaros szaporodást, ám ha egy változás megtizedeli
a  közösséget,  akkor  a  termésmennyiség növelésével  a  fa  a  magok számát
gyarapítja. Az egyébként nehézkesen kelő magok nagy száma a garancia arra,
hogy  legyen  esély  a  fennmaradásra  és  a  változó  körülményhez  való
alkalmazkodásra.

Az ember nemesítő munkája által a tudatos szelekció során a számára előnyös
tulajdonságok  kialakítására  és  megőrzésére  törekszik.  A  tulajdonságok
megőrzésének  leggyakoribb  módja  a  vegetatív  szaporítás.  Ivaros,  magról
történő szaporítást ma már csak a nemesítési munka során használnak, illetve
néhány előnyös tulajdonságú vadgyümölcsfajból állítanak elő alanyt magról.
Ezek  a  magoncok  természetes  körülmények  között  is  megtalálhatók,  mint
például a mirobalán, sajmeggy, vadmeggy, vadcseresznye, vadőszibarack és a
vadkajszi. 

Ma azt tartják, hogy a vegetatív szaporításnak számos előnye van. Az utód
teljesen  megegyezik  az  anyafával,  a  fa  korábban  fordul  termőre,  mi
választhatjuk  meg  az  alanyt,  és  a  csíraképtelen  magot  hozó  fajták  is
szaporíthatók  ezzel  a  módszerrel.  Ugyanakkor  a  vegetatív  szaporítási
módszerrel  lemondunk a genetikai  változatosság kínálta  sokféleségről,  és  a
felkészülésről a változó környezethez való alkalmazkodásra. Ha a természetes
gyümölcskertészet útján járunk, akkor figyelembe kell vennünk a vegetatív és
ivaros szaporodás párhuzamosságát, és mindkét szaporítási módszert meg kell
tartanunk. Bátran kísérletezzünk tehát, figyeljük, egy-egy magból milyen utód
születik, és használjuk a sarjakat is a tulajdonságok megőrzésére. 
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Esettanulmányok
l Scything in Orchards Workshop (UK)

l The Natural Orchard Pledge (UK)

Weboldalak
l Forest Garden Training Centre   

l The Forest Garden solution   

l Enhancing biodiversity in traditional fruit orchards  

l Orchards and biodiversity     – UK Orchard Network

Letölthető pdf dokumentumok

l Successful biological orcharding  

l Benefits of non-cropping trees in orchards   – Woodland Trust

l Orchards and wildlife   – Natural England 

l Perennial flower strips for pest control in orchards  

l Biodiversity studies of six traditional orchards  

l Natural pest and disease control   – HDRA

l Opal Orchard biodiversity survey      

l Key challenges of orchard grazing   

l Targeted Grazing: A Natural Approach to Vegetation Management  

l Holistic planned grazing: Sheep in orchards  

l Survey of orchard pesticide use in the UK   

Videók
l Successful biological orcharding Parts 1-12  

l Holistic orchard management  

l Value and management of veteran fruit trees   

l T  he biodiversity value of an orchard  

l Természetes gyümölcsészet 1 rész https://youtu.be/zySuTi_a6Go

l Natural Orchard Part 1. English subtitles https://youtu.be/go9G1X3Sjzo

l Természetes gyümölcsészet- Natural orchards Part 2 
https://www.youtube.com/watch?v=-vvI7TvhwMg

l Természetes gyümölcsészet- Natural orchards Part 3 
https://www.youtube.com/watch?v=jbOQ3yqLo5M
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https://secure.fera.defra.gov.uk/pusstats/surveys/documents/orchards2016.pdf
http://www.permaculture.co.uk/articles/holistic-planned-grazing-sheep-orchards
https://targetedgrazing.org/other-resources/targeted-grazing
https://euraf.isa.utl.pt/files/pub/25_key_challenges_of_orchard_grazing.pdf
https://www.opalexplorenature.org/sites/default/files/7/file/orchard-biodiversity-final.pdf
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https://www.purdue.edu/dffs/smallfarms/wp-content/uploads/sites/5/2019/06/Phillips.Michael_Successful-Biological-Orcharding.pdf
https://ptes.org/campaigns/traditional-orchard-project/orchard-biodiversity/orchard-biodiversity-tips/
https://www.researchgate.net/publication/339434004_Enhancing_biodiversity_in_traditional_fruit_orchards
https://trees.org/documentary
http://training.trees.org/en/about


3. rész
Természetes gyümölcsösök tervezése és

kialakítása

Cél
Új gyümölcsösök tervezésének, létrehozásának és kezelésének, valamint az új
és elhanyagolt gyümölcsösök kezelését célzó tervek kidolgozásának oktatása.

Célkitűzések
Az oktató ismerje, értse, továbbá képes legyen leírni és bemutatni (helyi és
országos viszonylatban):

l Hogyan válasszuk ki a helyszínt a személyi, társadalmi és gazdasági (a
cél és az érték), valamint a gyakorlati megfontolások (talaj, éghajlat, víz,
hozzáférés,  parkolás,  kártevők,  önkéntesek/személyzet  stb.)
figyelembevételével.

l Hogyan válasszuk ki a megfelelő fafajokat, fajtákat és oltóalanyokat a
különböző helyszínekre és felhasználási célokra.

l Hogyan tervezzük meg a megfelelő ültetés részleteit  (időzítés,  térköz,
faméret, védelem és mulcsozás).

l Milyen  erőforrásokra  van  szükség  (fák,  favédőrácsok,  korlátok,
felszerelés, védőruha és önkéntesek/személyzet).

l Hogyan  kell  gyümölcs-  és  héjas  termésű  fákat  ültetni  és  telepíteni
mulcsozással, favédőrácsokkal és alakító metszéssel.

l Hogyan lehet helyreállítani egy elhanyagolt gyümölcsöskertet helyreállító
metszéssel.

l Hogyan  kell  szezonális  kezelési  tervet  kidolgozni  a  telepítés  és
helyreállítás  első  néhány  évére  (metszés,  gyepgazdálkodás,  kártevők
elleni védekezés stb.)

Választható oktatási módszerek

Tervezzünk  látogatást  egy  újonnan  létesített  és/vagy  elhanyagolt
hagyományos  gyümölcsösbe  ősszel,  melynek  során  kis  csoportokban
bemutatjuk, megvitatjuk, megtervezzük, kialakítjuk és gyakoroljuk:

l egy új vagy elhanyagolt gyümölcsöskert tervét a következő három évre
l az új vagy elhanyagolt gyümölcsös kezelését az egyes évszakokban
l új fák ültetését, védelmét és talajtakarását
l az 1-3 éves fák ágainak alakító metszését
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l egyes ágak helyreállító metszését
l a résztvevők közötti tapasztalatcserét

1. A cél kitűzése
Az új,  hagyományos gyümölcsös  megtervezésének első  lépése az,  hogy az
összes érdekelt féllel (ideértve a családot, a közösséget, az önkénteseket vagy
dolgozókat) megállapodunk a gyümölcsös céljáról. 

l Többcélú felhasználás  – egy új gyümölcsöskert öt év elteltével több
célt  is  szolgálhat,  beleértve  a  gyümölcstermesztést,  a  biológiai
sokféleséget, az állattenyésztést, az oktatást és a szabadidő eltöltését. A
gyümölcsös  e  különböző  célokat  szem  előtt  tartó  kezelését  és
használatát végezheti egyetlen tulajdonos/menedzser, szövetkezet vagy
közösség. 

l Termő gyümölcsös  – a gyümölcsfákkal lehet üzleti alapon, különböző
piacokon  történő  értékesítés  céljából,  illetve  családi  vagy  közösségi
fogyasztásra, házilag is gazdálkodni. A több termelési célú felhasználás
magában foglalhatja  a  legeltetéses  állattartást,  például  juhokkal  vagy
libákkal,  vagy  bogyós  gyümölcsöket,  például  egres  vagy fekete  ribizli
termesztését.

l Biogazdálkodásos  gyümölcsös  – a hagyományos  gyümölcsöskert
könnyen  kezelhető  gyomirtó  szerek,  növényvédő  szerek  vagy
mesterséges műtrágyák használata nélkül. A fajok, fajták és az élővilág
sokfélesége lehetővé teszi az ökológiai szempontokat inkább szem előtt
tartó, ciklikus egyensúly megteremtését a gyümölcsfák, a tápanyagok és
a gyümölcsfákon táplálkozó állatfajok között. Lásd a 2. útmutatót.

l Biológiai  sokféleséget  szem  előtt  tartó  gyümölcsös  –  a
gyümölcsöskertek nagyon fontosak lehetnek az élővilág számára, mivel
az élőhelyek egymásba épülő tárházát biztosítják,  beleértve a holtfát,
valamint a rovar-, madár-, növény- és gombafajok sokaságát. Lásd a 2.
útmutatót. 

l Közjóléti  gyümölcsös –  a hagyományos  gyümölcsösök  ideális
helyszínei  lehetnek  a  közösségi  összejöveteleknek,  hagyományos
rendezvényeknek és vásároknak. Olyan helyek ezek, ahol az emberek
megpihenhetnek és gyönyörködhetnek a virágok, a gyümölcsök és az
élővilág adott évszakban tapasztalható szépségében.
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l Közösségi gyümölcsös – Nyugat-Európában egyre inkább népszerűek,
és valamennyi fenti funkciót ötvözik. Lásd az 1. útmutatót.

l Agroturisztikai gyümölcsös  – ezek inkább Európa déli részén jöttek
létre,  és  kemping  lehet  bennük,  valamint  vezetett  túrákat  vagy
kóstolókat szerveznek a kisgazdaságokban vagy farmokon.

2. A terület kiválasztása
l A  lehetséges  helyszínek  felkutatása  – gyakran  nehéz  kedvező

terepet  találni  az  új  gyümölcsöskertek  kialakítására.  Az  eladó
földterületek keresésében a  Google  online  térképe és  a  helyi  lakosok
javaslatai jelenthetik a legjobb kiindulópontot. A közösségi gyümölcsösök
esetében  a  helyi  önkormányzati  képviselők  vagy  kormánytisztviselők
segíthetnek  a  leginkább  a  közösségi  használatra  szánt  zöldterületek
felkutatásában.  Érdemes  lehet  konzultálni  a  magánbirtokok,  farmok,
kisbirtokok  vagy  vállalkozások  tulajdonosaival  is  a  földbirtokokkal
kapcsolatban.

l Felmérés  – a gyümölcsfák telepítése függ a hely adottságaitól,  ezért
elengedhetetlen a szóba jöhető területek felmérése. 

l Talaj, víz és napfény  – minden fának talajra, vízre és napfényre van
szüksége,  a  gyümölcsfák  termőhelyének  kiválasztását  tehát
nagymértékben  meghatározza  a  talaj  minősége  és  a  vegetációs
időszakban  rendelkezésre  álló  nedvesség  mennyisége.  A  jó
vízelvezetésű,  megfelelő  mélységű,  humuszgazdag  talaj  az  ideális.  A
gyümölcsfákat napfényben gazdag, épületek vagy más fák által okozott
árnyéktól mentes helyre kell ültetni.

l Növényzet  – a  rendszeres  terméshozamhoz  számos  gyümölcsfaj
esetében  életfontosságú  a  jó  beporzás.  A  beporzást  végző  rovarok
segítsége  nélkül  rendszeres  probléma  a  megfelelő  terméshozam
biztosítása. A vadon termő virágok segíthetnek azzal, hogy biztosítják a
beporzók nektárellátását, vonzzák a beporzó szervezeteket. Ellenőrizzük
a környezetben elhelyezkedő fák lehetséges jövőbeli árnyékolását is.

l Legelő  állatok  – ellenőrizzük,  hogy  a  vadon  élő  állatok,  például
szarvasok,  nyulak  stb.,  ne  károsíthassák  meg  a  frissen  ültetett
gyümölcsfák kérgét vagy leveleit. Valószínűleg szükség lehet fatörzsvédő
rácsok  telepítésére.  Ha  a  gyümölcsösben állatok  legelnek,  4  oszlopos
favédő  rácsra  lehet  szükség  a  fák  körül,  illetve  határoló  kerítésre  és
ivóvízre. 

l Szegély – a gyümölcsösök határát hagyományosan gyakran ültették be
cseresznyeszilvával, mivel az magról könnyen termeszthető, magas és
nem kedvez a gyümölcsfa-levéltetvek szaporodásának.

l Mikroklíma – Európa déli részén a nyitott, erős szélnek kitett helyek is
alkalmas  termőhelyek  lehetnek.  Észak-Európában  azonban,  ahol  a
hőmérséklet eleve alacsonyabb, a szél pedig még erősebb, mint délen,
lehet,  hogy a fák megélnek,  de rendszeres termést  valószínűleg nem
hoznak.  A  telekhatáron  felállított  mezővédő  erdősávok  és  szélfogók
segíthetnek. A völgyekben felgyülemlik a hideg levegő, és tavasszal a
virágzásban lévő gyümölcsfák elfagyását okozza. Ha tavasszal, a március
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végétől május végéig tartó időszakban fagy, csökken a jó terméskilátás,
ezért lankás oldalakon  inkább ültessünk magasabbra, ahol melegebb a
levegő.

l Megközelítés  és  parkolás  – fontos  lehet  a  járműveknek  és  az
embereknek a jó megközelíthetőség, legyen víz és parkolóhely helyben.

l Raktárak és létesítmények – száraz, hűvös helyen lévő raktárra van
szükség,  ha  a  betakarított  gyümölcsöket  télen  tárolni  szeretnénk.
Városban  a  deszkákkal  borított,  újrahasznosított  fémkonténerek
biztonságos tároló helyet jelenthetnek a költséges felszereléseknek.

3. A fák kiválasztása
A gyümölcsfafajok és  fajtáik  helyes  kiválasztása  a  gazdag kínálatból  nehéz
feladat, a döntés azonban akár 100 évre is szól, ezért fontos. Számos tényezőt
kell figyelembe venni, többek között azt, hogy mi a célunk a gyümölcsössel. 

l Fafajok  – a  hagyományos  gyümölcsösökben  a  talajnak  és  a
mikroklímának  megfelelő,  különböző  betakarítási  idejű,  változatos
fajtakészlet található.

l Fajták – a hagyományos gyümölcsösökben a régi, hagyományos fajták,
különösen  az  alma,  a  körte  és  a  szilva  jellemzőek,  ezek  azonban  a
rendszeres  terméshozás  tekintetében  kevésbé  megbízhatók,  mint  sok
modern  fajta.  A  keresztbeporzás  akkor  biztosítható,  ha  ugyanabból  a
fajból egynél több fajta virágzik egy időben. 

l Felhasználás  – a megfelelő fajok és fajták kiválasztása a tárolás és
felhasználás  módja,  valamint  a  kedvelt  gyümölcsízek,  a  lehetséges
termékek és a helyi piaci lehetőségek alapján történik. A fajok és fajták
nem egyszerre, hanem különböző időben érnek, ami hatékonyabbá teszi
a szedést és a feldolgozást. 

l Alany – a hagyományos gyümölcsösökben a gyümölcsfákat erős alanyra
oltották, általában magas törzsük van, így a legelésző állatok nem férnek
hozzá a fa lombkoronájához és a gyümölcshöz. Az alma- és körtefák
törzse 2 m, a szilva- és cseresznyefáké pedig több mint 1,5 m magas.

l Fagy – a fajok és fajták fagytűrő képessége eltérő, így a fagytűrő fákat
olyan  helyre  lehet  ültetni,  amely  védi  a  kevésbé  fagytűrő  fákat.  A
völgyekben nemcsak a fák fagyhatnak meg a tél  folyamán, hanem a
virágokat is károsíthatja a fagy. Ezeken az alacsonyan fekvő területeken
lehet a legnedvesebb a talaj és a legmagasabb a talajvízszint is.

l Betegségek –  a gyümölcsfajták a  betegségekre  való  hajlamukban is
különböznek.

l Kellemes  látvány –  a gyümölcsfák  dekoratív  értéke  is  figyelembe
vehető  az  ültetési  terv  készítésekor,  különösen  a  gyümölcsösök
bejáratánál vagy a jól látható helyeken. Ezek közé tartozhat a korán és
hosszan virágzó cseresznyeszilva és a vadalma.

l Ideiglenes gyümölcsfák – a gyümölcsös területének jobb kihasználása
érdekében  az  első  húsz  év  során  az  állandó  fák  között  ideiglenes
gyümölcsfákat lehet ültetni, ezeket a fák koronájának teljes kifejlődése
után kivágják.
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4. Az ültetés megtervezése 
Hagyományos gyümölcsös telepítésekor érdemes tudni, hogy:

l a  gyümölcsöskert  sokkal  hosszabb  ideig  használható  lesz,  mint  egy
nagyüzemi gyümölcsös, akár 100 évig is

l kisebb  költséggel  hozható  létre  és  kezelhető,  mint  egy  nagyüzemi
gyümölcsös

Tippek az ültetéshez
Az  emberi  tényező  – sok  helyi  lakosnak  jelentős  tapasztalata  lehet  a
gyümölcsfák termesztésében, így az a kis idő, amit tanácsok kérésével töltünk,
segíthet elkerülni, hogy az ültetés után több évvel derüljenek ki a hibák. A
gyümölcsös  megtervezésekor  bölcsen  tesszük,  ha  elgondolkozunk,  és
számolunk azoknak az embereknek az idejével és elkötelezettségével is, akik a
gyümölcsöskertet majd gondozzák.

Előkészítés – a kezdeti felmérésre építve fel lehet kutatni a megfelelő helyi
gyümölcsfafajtákat.  Elegendő önkéntesnek vagy munkásnak kell  felkészülnie
és  rendelkezésre  állnia  mind  az  ültetés  tervezett  időpontjára,  mind  az  azt
követő munkálatokra.

Időzítés – a kora télen, száraz időben történő ültetés biztosítja a gyökérzet jó
kialakulását. A több éven át tartó, egymást követő ültetés kiegyensúlyozottabb
korszerkezetet  és  sokféleséget  eredményez  a  gyümölcsösben,  és  egyfajta
folytonosságot biztosít. 

A fa mérete – a magas vagy közepes törzsű gyümölcsfák végleges mérete a
15 m magas körtétől a 6 m magas birsalmafákig terjedhet. A fák egymástól
való ültetési távolsága a fajtától is függ. Egyes triploid almafajták, mint például
a Bramley, nagyobb helyet igényelnek, mint a normál diploid almafajták.

Fák közötti távolság – a gyümölcsfák közötti távolság a magas törzsön lévő
gyümölcsfák  esetében  10  m  (körte),  5  m  (szilva)  és  3  m  (birs)  között
változhat. A gyorsabban növekvő és korábban termő, középmagas törzsű fákat
is össze lehet ültetni magas törzsű fákkal.
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Ültetési  mód  – a sorokba  ültetés  a  rendezetlen  ültetéssel  szemben
megkönnyíti  a  gépi  kaszálást  és a szakaszos legeltetést,  különösen az első
néhány évben. Ezt követően szükség esetén néhány fát el lehet távolítani vagy
át lehet ültetni, hogy a szerkezetet változatossá tegyük. Az ötös ültetési minta
tartalmazhatna egymástól 15 m távolságban álló magas gyümölcsfákat (alma
vagy körte) egy négyzetben, középen egy közepesen magas törzsű fával, a
magas  fák  között  pedig  közepes  méretű  fákkal.  A  gyümölcsfasorok  között
bogyós gyümölcsök, például egres vagy ribizli ültetése is lehetséges.

Földterület  és  határ –  a terület  és  annak  határa  némi  előkészítést
igényelhet,  például  kaszálást,  bozótirtást,  kerítésépítést,  sövényültetést,  a
könnyű megközelíthetőség biztosítását és vízellátást a helyszínen.

Végleges  tervezés –  a  végeleges  terv  egy  megjegyzésekkel  kísért  terv
formájában készülhet az összes társadalmi, pénzügyi, kertészeti, ökológiai és
műszaki lehetőség elemzését követően. A szociális és pénzügyi megfontolások
lehetnek a legfontosabbak.

l Szociális lehetőségek – milyen humán erőforrás áll  rendelkezésre a
gyümölcsös  kezeléséhez,  valamint  a  termékek  lehetőség  szerinti
feldolgozásához és piacra viteléhez? Mik a jogi, egészségi és biztonsági
előírások?

l Pénzügyi  lehetőségek –  hogyan lehet  megvásárolni  vagy  bérelni  a
földet és a berendezéseket? Hogyan lehet a fákat oltani és termeszteni
vagy  megvásárolni?  Idénymunkások,  önkéntesek,  részmunkaidős
munkavállalók  vagy  családtagok  és  barátok  dolgoznának
csúcsidőszakban, és ez mennyibe kerülne?

l Kertészeti lehetőségek –  mennyi fát  kellene  az  egyes  fajokból  és
fajtákból ültetni? Hová és hogyan ültetik, hogyan kezelik őket az első
években? Hogyan lehet  a  fákat  védőrácsokkal  vagy kerítéssel  védeni,
esetleg mulcsozni, ha száraz az éghajlat?

l Ökológiai  lehetőségek  – milyen  hatást  gyakorol  a  gyümölcsös  a
területen  meglévő  élőhelyekre  és  az  élővilágra?  A  gyümölcsös
kezelésével miként lehet javítani a biológiai sokféleség értékét?

l Technikai lehetőségek – hogyan és hol lehet tárolni a szerszámokat,
felszerelést  és  a  termést?  Hogyan  lehet  könnyen  megközelíteni  és
öntözni a területet?

5. Különböző fajtákhoz különböző területek

Minden  gyümölcsfát  fenyeget  a  fagyveszély  télen,  és  különösen  a  tavaszi
virágzás idején. A tömör vagy laza, valamint a túl nedves vagy száraz, illetve a
túl savas vagy lúgos talajon is rosszul fejlődnek. Rosszul fejlődnek ott is, ahol
bizonyos betegségek gyakoriak, ezért fontos, hogy a fagyzugoktól vagy mélyen
fekvő  területektől  távol  ültessük őket,  ehhez  végezzünk talajvizsgálatot,  és
tájékozódjunk a helyben gyakori növénybetegségekről. 
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Alma
l Talaj  – különböző  talajok  alkalmasak  a  termesztésére,  homokos  és

agyagos talajok egyaránt, kivéve a túl laza, magas talajvízszintű vagy
nagyon száraz talajokat. Az enyhén savanyú vagy semleges, alacsony
talajvízszintű talajok alkalmasak.

l Víz  – a nedves  talajokon  az  almafák  gyakran  fertőződnek  meg
betegségekkel,  száraz  talajokon  viszont  a  fák  rosszul  fejlődnek,  a
gyümölcsök gyakran kicsik vagy szüret előtt lehullanak. 

l Hőmérséklet  – a  mérsékelt  éghajlaton  termesztett  gyümölcsfafajok
közül  hagyományos  gyümölcsösökben  az  almafa  termeszthető  a
legkönnyebben,  és  ez  az,  ami  a  legjobban ellenáll  a  fagynak,  így  az
almafák hideg régiókban is ültethetők. 

Körte
l Talaj – a körtefa a talaj szempontjából igényesebb, mint az almafa. A

körtefának a könnyen felmelegedő, alacsony talajvízszinttel rendelkező
talaj  kedvez.  Enyhén  savanyútól  a  semlegesig  terjedő  talajban  jól
fejlődik és bő termést ad.

l Víz –  mélyre nyúló  gyökérzete miatt  nem tűri  az  áradásokat  vagy a
talajvízszint változásait.

l Hőmérséklet – a körtefa igényesebb faj, mint az almafa, mind télen,
mind  a  vegetációs  időszakban  magasabb  hőmérsékletet  igényel  az
almafánál. Észak-Európában egyes későn érő körtefajták gyümölcse nem
éri el a teljes érettséget. Ezért a viszonylag hűvös övezetekben a nyári
és őszi fajták fái ültetendők. A kései fajták fái ilyen körülmények között
csak  akkor  fognak  ízletes  gyümölcsöt  teremni,  ha  magas  törzsön
termesztik őket.

l Megjegyzés  – a virágzási időszakban az erős szél jelentősen növeli a
virágok fagykárának kockázatát. A gyümölcsök érési időszakában az erős
szél idő előtti gyümölcshullást okoz, és a talaj kiszáradásával korlátozza
a növekedést.

l Betegségek  – bizonyos fajták  hajlamosak  a  körterozsda
(Gymnosporangium  sabinae)  nevű,  korai  levélhullást  okozó
gombabetegség előfordulására.

Szilva, beleértve a damaszkuszi szilvát és a ringlót is
l Talaj – a mély, agyagos talajon is megél, de inkább a jó vízelvezetésű,

tápanyagban és vízben gazdag talajt igényli.  Kedveli  az enyhén savas
vagy semleges (pH 6-6,5) talajokat. A damaszkuszi szilva lúgos talajban
is jól érzi magát.

l Víz – elviseli a viszonylag magas talajvízszintet. 

l Hőmérséklet  – kora  tavasszal  virágzik,  télen  kevésbé  ellenálló  a
fagyokkal szemben. Kerüljük a fagyzugos helyeket!

l Fény  – a sok napfény segíti  a gyümölcsben a cukor felhalmozódását,
ami javítja az ízét és a feldolgozhatóságát.
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l Megjegyzés – a hagyomány szerint gyakran a gyümölcsös szélére vagy
külön  a  gyümölcsösön  kívülre  ültetik,  mivel  mérete  kisebb,  mint  az
almafáé vagy a körtefáé.

l Betegségek – a korai levélhullást és a gyümölcs vöröses elszíneződését
okozó szilvahimlő visszavetette a szilvatermesztést. 

Naspolya
l Talaj – sekélyen gyökerező, ezért vékony talajrétegen is termeszthető.

l Víz – a nedves, jó vízelvezetésű talajt kedveli.

l Hőmérséklet  –  a melegebb  éghajlatot  kedveli,  de  nem  nagyon  éri
fagykár, mivel késő tavasszal virágzik.

l Fény – a félárnyékot jól tűri.

l Megjegyzés  –  az  ágakat  nem  szabad  megmetszeni,  mivel  végálló
virágokat hoz.

Birsalma
l Talaj  – a legtöbb talajon megterem, de különösen azokon a mélyebb

fekvésű helyeken, ahol egész nyáron sok vizet kap.

l Víz – jó vízelvezetésű talajt igényel, a pangó vizes részeket nem bírja.
Ennek ellenére azon nagyon kevés gyümölcsfák közé tartozik, amelyek
viszonylag rossz vízelvezetésű helyen is megélnek.

l Hőmérséklet  – meleg, védett helyre van szüksége. Fagyérzékeny, de
mivel  a virágok májusban nyílnak, nem fagynak meg túl  gyakran,  és
általában jó a terméskötés.

Cseresznye
l Talaj – könnyen felmelegedő, semleges pH-jú és tápanyagban gazdag

talajon  jól  fejlődik.  A  sekély,  vízzel  teli  talajt  nem  kedveli.  A
legmegfelelőbb a mély talaj, ahol a fa elérheti a 10 méteres magasságot
és  a  8  méteres  szélességet,  és  akár  80  évig  is  élhet.  Az  erőteljes
növekedéshez sok tápanyagot igényel. 

l Víz – jó vízelvezetésű talajt igényel.

l Hőmérséklet – az Észak-Európában általában termesztett gyümölcsfák
közül  a  legkisebb  a  fagytűrő  képessége.  Kerüljük  a  fagyzugos  vagy
szeles helyre ültetését.

l Fény – sok napsütést igényel. 

Meggy
l Talaj – szinte minden talajon jól fejlődik és bő termést ad, bár általában

laza talajon termesztik. 

l Víz  – a gyümölcs megrepedhet és gombafertőzést kaphat az átázott,
nedves,  túlnedvesedett  és  nagy  mennyiségű  csapadékot  kapott
övezetekben. Mélyen gyökerezik, így a gyengébb, homokosabb talajokkal
is megbirkózik.
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l Hőmérséklet – hűvösebb éghajlaton is jó termést ad. Ellenáll a fagynak,
és  a  tavaszi  fagy  kevesebb  kárt  okoz  benne,  mint  a  szilvában  és  a
cseresznyében. 

l Betegségek  –  a cseresznye  levélfoltosságára  érzékeny  fajtáknál
előfordulhat korai levélhullás és gyenge növekedés. Moníliára érzékeny,
az erre rezisztens tájfajták ajánlottak e betegség megelőzésére. 

Sárgabarack
l Talaj – a laza, szellős, semleges (pH 6,5-7,5) talajt kedveli.

l Víz  – jó vízelvezetésű talajt igényel. A talajvíz nem lehet 200 cm-nél
magasabb.  Könnyű  talajon  a  nedvességmegtartáshoz  szerves  anyag
hozzáadását igényli.

l Hőmérséklet – tűri a meleg nyarat, a hőingadozást kevésbé. Védjük a
hideg széltől. Kerüljük a fagyzugokat, és védjük a kései fagyoktól.

l Fény – sok napfényt igényel. 

Őszibarack és nektarin
l Talaj – a mély, jól strukturált, közepesen kötött vagy laza talajt kedveli.

Erősebben  lúgos  talajokon  csak  a  mésztűrő  keserű  mandula  alanyon
termeszthető.

l Víz – a talajvizet nem tolerálja. Közepes vízigényű. A talajvízszint nem
lehet 150 cm-nél magasabb.

l Hőmérséklet – meleg fekvést igényel, és fagyérzékeny.

l Fény – sok napfényre van szüksége, mivel rendkívül fényigényes (2000
napsütéses óra), ezért védjük a széltől és telepítsük déli fekvéssel.

Mandula
l Talaj – az enyhén lúgos talajt kedveli.

l Víz – részben ellenáll a szárazságnak, közepes vízigényű (500-600 mm).

l Hőmérséklet  –  meleg  nyárra  van  szüksége  a  terméskötődéshez  és
éréshez. Nagyon érzékeny a fagyra, mivel kora tavasszal virágzik. 

l Fény – teljes napfényt igényel.

Mogyoró
l Talaj – a humuszos talajt kedveli (pH 6-8). 

l Víz – a jó vízelvezetésű talajt kedveli.

Gesztenye
l Talaj – a savanyú (pH 5,5-6,5), laza talajt kedveli.

l Víz  – a talajvízszint nem lehet 150 cm-nél magasabb, nagy vízigényű
(700 mm). 

l Hőmérséklet  – Dél-Európában  főként  oltványként,  Észak-Európában
pedig oltvány nélküli, dugványozott faként termesztik.
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l Fény  –  a nap  nagy  részében  napos,  az  uralkodó  széliránytól  védett
helyet részesítsük előnyben. Dél-Európában ligetekbe ültetik.

l Megjegyzés  – a fák nagyon hosszú ideig élhetnek, akár 500 évig is,
nagy koronával,  ezért  a legjobb a gyümölcsös határára,  külön ligetbe
vagy erdőkertbe ültetni. 

Dió
l Talaj – mély, enyhén lúgos (pH 7,5-8) talajt igényel, mivel hosszú a

főgyökérzete.

l Víz – rendszeres vízellátást igényel, különösen a vegetációs időszakban,
de kerüljük a rossz vízelvezetésű, vízzel átitatott talajt.

l Hőmérséklet  –  a virágzási  időszakban  védelmet  igényel  a  tavaszi
fagyoktól. Nyílt fekvést igényel, de védeni kell a hideg szelektől.

l Megjegyzés – a legtöbb fa nagyon nagyra nő. Mivel méretük eltér más
gyümölcsfákétól, külön kell ültetni őket, hogy ne szívják el a vizet, ne
árnyékolják be és  ne nyomják el  azokat.  Minimális  metszést  igényel,
mivel nedvet ereszt. Nem ültethetők át olyan könnyen, mint a legtöbb
gyümölcsfa.

6. Ültetés

l Tervezés  – jelöljük ki az ültetési mintát botokkal, mivel a fákat nem
lehet könnyen elmozdítani, ha már elültették őket.

l A fa mérete – ideális esetben kis méretű, egyéves vagy kétéves fákat
ültetünk.

l A gödör  – minden fát  a  gyökérzet  átmérőjénél  30  cm-rel  szélesebb
gödörbe kell ültetni. A szemzés helyének mindig jóval a talajszint fölött
kell lennie, különben az alanyból nem kívánt hajtások sarjadzanak ki.

l Tápanyagok  –  a gyökerek  inkább  az  ültetőgödör  területén  belül
maradnak,  ha  komposztot  vagy  műtrágyát  adunk  a  talajhoz.  A
hozzáadott  szerves  anyagok  és  műtrágya  károsíthatja  a  talaj
szerkezetét,  gátolhatja a gyökerek terjeszkedését és akadályozhatja a
talajban lévő hasznos mikorrhiza gombákkal a kapcsolatot.

l Mulcs  – a csupasz talajfelületre faforgácsból, szalmából vagy korhadó
levélhulladékból  álló  mulcsot  lehet  tenni  a  nedvesség  megtartása,
valamint  a  fű  és  más  növények  elburjánzásának  megfékezése
érdekében.

l Karók – fából készült karókra csak a fák védelméhez van szükség. Nem
szükségesek  a  fa  függőleges  helyzetben  tartásához,  mivel  a  fa  saját
gyökerei és törzse az uralkodó szélhez igazítja növekedését.

l Favédők  –  ezekre  azért  van  szükség,  hogy  megvédjék  a  fiatal
gyümölcsfák  kérgét  és  leveleit  az  állatoktól,  például  a  pockoktól,  a
nyulaktól és az őzektől. A fiatal fák köré tekert, 12 mm-es szembőségű
és 60 cm magas drótháló védelmet nyújt a pockok és a nyulak ellen.
Négyzet  alakú kerítésre (1×1 m) – négy karóval,  egy felső sínnel  és
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hálóval  –  lehet  szükség,  ha  a  gyümölcsös  telepítési  tervében  legelő
állatok, például juhok vagy szarvasmarhák szerepelnek. 

l Víz  –  az  időjárástól  függetlenül  minden  fának  több  vödör  vízre  lesz
szüksége az első hetekben. 

l Nyilvántartás – a karóra tűzött címke, valamint az ültetési terv írásos
rögzítése  biztosítja,  hogy több  év  távlatában is  emlékezzünk egy-egy
gyümölcsfa adataira.

l Utógondozás  – ellenőrizzük a fa védelmét és az oszlopok rögzítését.
Újítsuk fel a mulcsot, és távolítsuk el a körön belüli gyomokat. 

                                                                              

l Vegyes korosztály kialakítása – a magas törzsű gyümölcsfák hosszú
ideig élhetnek: az alma és a cseresznye 100, a körte és a birs 150, a
szilva 80 évig. Érdemes azonban a gyümölcsfák egy részét fokozatosan
telepíteni és több év alatt elérni a célállapotot. Az újabb fák ültetését a
természetben  zajló  folyamatokhoz  szükséges  igazítani,  pl.  egy  kidőlt
vagy kiszáradt fa helyére telepíteni. 

7. Metszés
A metszés – a gyümölcsfák fejlődését és növekedését szabályozó öt növényi
hormon  befolyásolásával  –  a  vegetatív  és  a  reproduktív  funkciók  közötti
egyensúly kialakításra törekszik. Az auxin elősegíti a sejtnövekedést, a növény
megnyúlását  és  a  gyökérképződést.  A  gibberellin  a  növényi  növekedés,  a
szervfejlődés és a környezeti reakciók, valamint a virágzásba való átmenet,
illetve a virágok, gyümölcsök és magvak fejlődésében részt vevő folyamatok
széles körét szabályozza.

Hagyományos gyakorlat 

Számos  útmutató  utal  arra,  hogy  a  metszés  a  gyümölcsfák  kezelésének
lényeges  része  volt  a  múltban,  és  ma is  az.  Valójában  a  múltban  Európa
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számos részén egyáltalán nem vagy csak kevés rutinszerű metszést végeztek,
különösen a szilva és a cseresznye esetében, ide nem számítva a vezérhajtás
visszametszését,  és  csak  alkalmanként  végeztek  kiigazítást  a
kiegyensúlyozatlanság és a széltörés kockázatának csökkentése érdekében. A
minimális  metszés  egyrészt  elfogadható politika,  másrészt  hagyományos és
helyi gyakorlat. 

Tippek a metszéshez

l Az erős téli metszés hozzájárul új, erős hajtások létrejöttéhez.

l Az enyhe nyári metszés a termőrügyek képződését segíti elő.

l Fajok – a különböző fajok különböző módon reagálnak a metszésre, és
ezért  különböző  módon  igénylik  azt.  Az  alma  például  általában  több
metszést  igényel,  mint  a  körte  vagy  a  birs.  A  régi  cseresznye  és  a
szilvafajták általában nem igényelnek metszést.

l Időzítés – az almatermésű vagy magházas gyümölcsöket, mint például
az alma, a körte és a birs, tél végén kell metszeni, amikor a fák nyugalmi
állapotban  vannak.  Ekkor  a  nedv  még  nem  folyik  teljesen,  és  a
termőrügyeket  tartalmazó  új  hajtások  még  nem  fejlődtek  ki.  A
csonthéjas gyümölcsöket, például a szilvát és a cseresznyét nyáron kell
metszeni,  amikor  a  nedv  felszivárog  és  a  metszési  vágások  gyorsan
begyógyulnak. Ilyenkor kisebb a valószínűsége, hogy a fán betegségek
alakulnak ki.

l Termő-  és  levélrügyek  –  minden  gyümölcsfán  fontos  észrevenni  a
különbséget a levélrügyek és azok elhelyezkedése, valamint a kövérebb
termőrügyek és azok elhelyezkedése között az ágakon. Egyes almafajták
az  ág  csúcsán  hoznak  termőrügyeket  (pl.  Bramley-csemete).  Más
almafajták  a  termőrügyeit  a  főágról  leágazó  rövid  oldalhajtásokon  –
dárdák  –   találhatjuk  meg,  aminek  következtében  a  virágok  vagy  a
gyümölcsök fürtösebbnek tűnnek.

l A  vezérhajtás  kurtítása  –  a legtöbb  gyümölcsfa,  amelyet  nem
metszünk,  magas,  kúp  alakú  fát  nevel  egyetlen  domináns  törzzsel,
amelyről  az  oldalágak  kinőnek  és  kifelé  terjeszkednek.  A  vezérhajtás
kurtításának következtében erősebb oldalsó hajtások alakulnak ki. Bevált
módszer  az  almán,  cseresznyén  és  körtén,  és  kiszámíthatatlan
eredménnyel jár néhány szilvafajnál. 

Koronaalakító metszés

Az alakító metszés a fának a kívánt végső, kiegyensúlyozott – sudaras vagy
katlanos – formára történő metszése. Ez a legfontosabb metszés a fa életében.
Ha helytelenül végezzük, a későbbiekben sok munkánk lesz a fával. Néhány év
elteltével el kell kezdeni az évente végzendő fenntartó metszést.

Célkitűzés 
l Erős,  kiegyensúlyozott  ágrendszer  kialakítása,  nyitott  habitussal.  Ez

lehetővé teszi a fény bejutását a fa belsejébe, és a levegő keringését. 
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Az alak kialakítása

Az  ideális  az,  ha  4-5,  egymástól  egyenletes  távolságban  lévő  oldalág
sugárirányban indul  ki  a  törzsből,  ahogy felülnézetben a kerék küllői.  Ezek
alkotják majd a vázat, ahonnan a termést hozó mellékágak és a leágazások
kifejlődnek.  Ezeknek az  ágaknak  a  gyümölcs  megtartásához  és  érleléséhez
biztonságos  távolságban  kell  lenniük  a  talajszint  felett.  Magas  törzsű  fák
esetében a fő törzset úgy kell metszeni, hogy 2 méteres törzs jöjjön létre.

A törzs magassága a fa növekedésével nem nő a tövétől – csak a kerülete
növekszik.  Ezért  az  egyes  ágak  a  fa  egész  életében  azonos  magasságban
maradnak és formálódnak. Ez azt jelenti, hogy a fát csak úgy lehet formálni,
hogy a nem kellő magasságban és távolságban lévő oldalágakat eltávolítjuk.
Fontos időben elkezdeni a fa alakformáló metszését, hogy már fiatal korában
elérje  a  megfelelő  magasságot,  a  későre  halasztott  formálás  pedig  ne
veszélyeztesse a fa alakját és egyensúlyát. 

A koronaformák lehetnek kör alapvetületű, sudaras koronák (termőkaros orsó,
szabad  orsó,  kombinált  forma),  kör  alapvetületű,  sudaras,  intenzív
termesztésű koronák (karcsú orsó, szuper orsó), illetve kör alapvetületű, sudár
nélküli koronaformák (katlan korona, váza koronaforma). 

l Sudaras korona  – a központi függőleges vezető ágat meghagyva kell
metszeni.  Ez  a  legjobb  megoldás  az  erős  törzsön  álló  fák  esetében,
amelyek akár 5 m magasra is megnőhetnek és törzsük 2 m magas lehet.

l Katlan korona – a harmadik vagy negyedik évben végezzük a fa nyitott
középpontúvá  alakítását  célzó  metszést.  Ennek  köszönhetően  a  fa
közepébe  levegő  és  fény  jut,  elkerülhetők  a  gombabetegségek  és
nagyobb gyümölcsök teremnek.

Az alapfelszereléshez metszőolló, ágvágó fűrész, ágvágó karos olló, valamint
fasebkezelő kenőcs tartozik.

Karbantartó metszés 

Célkitűzések
l Az elhalt és beteg faanyag eltávolítása.

l A fa megnyitása a fény bejutása és a fa jó levegőztetése érdekében.

l Az egymáshoz érő vagy dörzsölődő ágak eltávolítása.

l Távolítsuk el  vagy csökkentsük a törzstől  éles  szögben növekvő ágak
számát.

l Csökkentsük a szél okozta kár kockázatát a kitett helyeken.

l Könnyítsük meg a gyümölcs szedését.

Almafánál évente legfeljebb 25%-ot vágjunk le! 

Segédanyag hagyományos gyümölcsészet oktatásához 55



Helyreállító metszés

Célkitűzések
l Az  őshonos  fajták  és  azok  hosszú  távú  biodiverzitási  értékének

megőrzése az idős fák megóvásával.

l Az idős, elhanyagolt fák alakjának és szerkezetének helyreállítása.

l A fa egyensúlyhiányát és esetleg kidőlését okozó nagy ágak metszése.

l A sűrű ágak ritkítása és a zsúfolt  korona megnyitása a  terméshozam
javítása érdekében.

Sok  őshonos  gyümölcsöskert  nagymértékben  elhanyagolt,  ezért  a  fák
egészségét,  formáját  és  szerkezetét  helyre  kell  állítani.  A  hagyományos
gyümölcsösökben  még  mindig  találhatók  akár  100  éves  gyümölcsfák  is.
Előfordulhat, hogy ezeket évek óta nem metszették és nem kezelték. Az első
lépésnek a helyreállítás és a stabil szerkezet érdekében végzett metszésnek
kell lennie. Vannak gyümölcsészek, akik az ilyen idős fákat már nem metszik,
legfeljebb a viharkárt szenvedett vagy elszáradt ágakat távolítják el. A nagy
kiterjedésű  gyümölcsösök  metszése  hosszú  időt  vesz  igénybe,  és  ha  a
rendszeres  metszés  rutinná  válik,  azt  folytatni  kell.  A  helyreállítási  projekt
minimum három évig eltarthat.

Biztonság – azt is fel kell ismerni, hogy a magas törzsű, nem metszett öreg
fák nagyra és szélesre nőnek. Létra kell mind a gyümölcs leszedéséhez, mind a
nagy ágak metszéséhez, ez biztonsági következményekkel járhat. 

Szerszámok  – az alapfelszereléshez tartozik egy kitolható rúdra szerelhető
fűrész vagy teleszkópos ágvágó, létra, kesztyű, védőszemüveg, védősisak, és
a munkát a biztonság érdekében egy másik személlyel együtt kell végezni.

Esettanulmányok

l The Kosztela Project (PL)

Letölthető pdf 
l Planning and planting new orchards  

l Site and tree selection of traditional orchards  
l Planning and establishing fruit trees in a traditional orchard  
l Restoring fruit trees  

Videók

l Planting a fruit tree  
l Planning and planting your own orchard  
l Management of veteran fruit trees  
l Maintaining fruit trees in orchards  
l Working to preserve traditional orchards  
l Kosztela Project – traditional orchards in Poland  

 

Segédanyag hagyományos gyümölcsészet oktatásához 56

https://www.youtube.com/watch?v=-LEkIUgaoxo
https://vimeo.com/9899279
https://www.youtube.com/watch?v=l3yX6bDuYOw
https://vimeo.com/117587516?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=35322819
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=nO1hHMT-tgI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1RYD4TWUCts
https://www.ancienttreeforum.co.uk/wp-content/uploads/2015/03/Restoring-Fruit-Trees.pdf
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/26001
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/24004
https://www.suffolkbis.org.uk/sites/default/files/biodiversity/STOG/advicenotes/STOGAN%203%20Planning%20and%20planting%20new%20orchards%20April%2012.pdf


4. rész
Gyümölcsfák meghatározása és

nevelése
Cél
A különböző gyümölcs- és héjas termésű fajok és fajták azonosításának és
szaporításának oktatása.

Célkitűzések
Az  oktató  ismerje  és  képes  legyen  leírni  és  bemutatni  (helyi  és  országos
viszonylatban):

l A helyi  viszonyoknak megfelelő  gyümölcs-  és  héjas  termésű fajok  és
fajták választékát.

l A gyümölcsfák sokféleségét és az őshonos fajták értékét.
l A  gyümölcs-  és  héjas  termésű  fafajtákat  –  helyi  szakértők,

regionális/nemzeti gyűjtemények, könyvek, határozókulcsok, weboldalak
és DNS-minták segítségével.

l A  gyümölcsfák  beporzásának  módját  és  a  keresztbeporzást  végző
kompatibilis fajták szükségességét.

l A beporzók fontosságát és a beporzás típusait.
l Az éghajlatváltozás hatását a gyümölcsfákra és gyümölcsösökre.
l A gyümölcs- és héjas termésűek szaporítását magról, dugványozással,

hajtatással és különböző oltási módszerekkel.
l A  gyümölcs-  és  héjas  termésűek  oltásának  technikáit  a  méret,  a

termőképesség és a növény egészsége szempontjából.

Választható oktatási módszerek

Tervezzünk látogatást egy hagyományos gyümölcsösbe virágzás és/vagy korai
terméskötődés  idején  azzal  a  céllal,  hogy  ismertessük,  bemutassuk,
megbeszéljük és gyakoroljuk:

l a különböző gyümölcs- és héjas termésű fafajok és -fajták jellemzőinek
azonosítását és összehasonlítását

l néhány fajta gyümölcsének és levelének azonosítását

l a  virág  részeinek,  a  beporzás  típusainak  és  a  beporzóknak  a
megfigyelését

l oltványok megfigyelését különböző méretű fákon

Segédanyag hagyományos gyümölcsészet oktatásához 57



l lehetséges oltóvesszők és alanyok azonosítását 

l alanyok előállítását.

Rendezzünk  be  egy  helyiséget  asztalokkal,  szerszámokkal,  alanyokkal,
különböző  oltóvesszőkkel,  azzal  a  céllal,  hogy  leírjuk,  bemutassuk,
megvitassuk és gyakoroljuk:

l az  alany  és  az  oltóvessző  egyszerű  angolnyelves  párosításának
elkészítését

l rügyek kiválasztását és a szemzést – nyár közepén/késő nyáron.

l gyümölcs- és héjas termésű fák magjának ültetését

l oltási eszközök és felszerelések beszerzését, gondozását és biztonságos
kezelését

l őshonos  fajták  kóstolásának  megszervezését,  a  szupermarketben
vásárolt modern fajtákkal való összehasonlítását

l vakkóstolást és a memória kipróbálását

l a résztvevők közötti tapasztalatcserét.

1. A gyümölcsfák sokfélesége
Európa-szerte a gyümölcs- és héjas termésűek rendkívül széles választéka áll
rendelkezésre. Az éghajlat és az élelmiszerízlés változása nyomán számos új
gyümölcs-  és  héjas  termésű  fa  kerülhet  a  gyümölcsösökbe.  A  jövőben  a
hagyományos gyümölcsösökben sok újonnan betelepített fa is felbukkanhat.
Európában a fő gyümölcsfák többnyire a rózsafélék családjába tartoznak, de
számos különböző nemzetség és faj is képviselteti magát.

l A csonthéjas  termésűek  (6  faj)  –  szilva  (beleértve  a  damaszkuszi
szilvát, a kökényszilvát, a vadszilvát, a ringlót és a mirabella szilvát),
cseresznyeszilva,  cseresznye,  meggy  vagy  cigánymeggy,  sárgabarack,
őszibarack (beleértve a nektarint).

l Almatermésűek (4 faj) – alma, körte, birs, naspolya.

l Egyéb gyümölcsfák (2 faj) – eperfa, fekete bodza.

l Héjas termésű gyümölcsök (4 faj) – szelídgesztenye, dió, mogyoró,
mandula.
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Számos,  nemrégiben  honosított  és  Európában  népszerűvé  vált
gyümölcs-  és  héjas  termésű  gyümölcsfát  ismerünk,  ilyen pl.  a
datolyaszilva, a pekándió és a hikoridió. Van még számos gyümölcsfafaj, pl. a
füge vagy az olajfa, amelyeket nem hagyományos gyümölcsösökben, hanem
egyfajú ligetekben termesztenek, vagy olyan fajok, mint a som, a berkenye, a
mandulafenyő vagy a magyaltölgy, amelyeket vadon élő fajként ismernek.

Ref – A gyümölcs- és héjas termésű fafajok táblázata

Kifejezések 

Faj  – az élő szervezetek olyan csoportja, amely hasonló egyedekből áll,  és
amely  képes  a  gének  cseréjére  vagy  keresztezésére.  Az  életben  azonban
vannak kivételek. 

Kultúrnövény  – a  kultúrnövény  termesztett  növényfajtát  jelent,  olyan
növénytípus,  amelyet  az  emberek  a  kívánt  tulajdonságok  érdekében
nemesítettek,  és  amelyet  minden  új  generációban  olyan  módszerrel
szaporítanak,  mint  például  az  oltás,  hogy  megőrizze  ezeket  a  kívánt
tulajdonságokat.  Az  Új  Növényfajták  Védelmének  Nemzetközi  Szövetsége
(Union for the Protection of New Varieties of Plants, UPOV) a kultúrnövények
jogi oltalmát biztosítja azoknak a személyeknek vagy szervezeteknek, akik új
kultúrnövényeket  hoznak  piaci  forgalomba.  A  UPOV  megköveteli,  hogy  a
kultúrnövényfajta megkülönböztethető, egységes és stabil legyen. Formálisan
a fajok és a kultúrnövényfajták írása: pl. Malus domestica 'Blenheim Orange'.
Zavaró  módon  a  fajta  kifejezést  széles  körben  használja  a  köznyelv  és  a
gyümölcsös szakma is a kultúrnövényfajta helyett, ezért ez a leírás is ezt a
kifejezést használja.

Fajta  – szigorúan  kertészeti  értelemben a  fajta  olyan  fajta,  amely  magról
származik, és magról termesztve megőrzi megkülönböztető tulajdonságait. 

Klón  – az ivartalanul  előállított  fajták  genetikailag  azonosak,  és  klónoknak
nevezzük őket. 
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Fenotípus  – valamely  szervezet  megfigyelhető  vonásai,  megjelenése,  mint
például a gyümölcs mérete, mintázata és színe. 
Genotípus  – a  fenotípushoz  való  genetikai  hozzájárulás.  Egyes  vonásokat
nagyrészt  a  genotípus,  míg  másokat  nagyrészt  a  környezeti  tényezők
határoznak meg.

Nemzeti gyümölcs- és héjas termésű gyümölcs 
gyűjtemények
A  gyümölcsfák  nyilvántartása  és  megőrzése  regionális  és  nemzeti
gyűjteményekben történik. Számos európai ország rendelkezik regionális vagy
nemzeti  gyümölcsfa-gyűjteményekkel,  ezeket  néha  anyagyűjteményeknek
nevezik. A gyümölcsfák nyilvántartott nemzeti gyűjteménye olyan dokumentált
gyűjtemény, amelyet általában a nagyközönség is megtekinthet. Az Egyesült
Királyságban például Brogdale rendelkezik a nemzeti gyűjteménnyel. 

2. Becsüljük a tájfajtákat!
A  régi,  őshonos  gyümölcs-  és  héjas  termésű  fajtákat  hosszú  ideje,  néha
évszázadok óta termesztik. Megőrizték egyedi ízük, illatuk, színük és egyéb
tulajdonságaik széles skáláját, és a modern háztartásokban feledésbe merült
felhasználási lehetőségek széles skálájával rendelkeznek. 

Őshonos fajták  – az őshonos fajták nemzedékről  nemzedékre  öröklődtek.
Ezek  olyan  fajtáktól  származnak,  amelyeket  ízük,  főzési  és  eltarthatósági
tulajdonságaik, valamint a helyi éghajlathoz és talajhoz való alkalmazkodásuk
alapján választottak ki. Ezután oltással szaporították és terjesztették szélesebb
körben őket. A zarándoklatok és a keresztes hadjáratok – más országokból
származó  új  növények  és  oltóvesszők  révén  –  szintén  a  fajták  bővülését
eredményezték. Néhány őshonos fajtát fajtakeresztezéssel nemesítettek.

A  sokféleség  évszázada  –  a gyümölcsfajták  sokféleségének  csúcspontja
Európa-szerte  az  1850  és  1950  közötti  évszázadban  volt,  amikor
kutatóintézetek, gazdag földbirtokosok, kertészeik vagy faiskoláik végezték a
szelekciót,  és  az  újonnan  kiválasztott  fajtát  elnevezték,  kiállították  és
terjesztették.  Ekkortájt  a  nagybirtokokon,  valamint  a  kutató-  és
növénynemesítő  intézetekben  hatalmas  mértékben  terjedt  el  a  specifikus
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nemesítés.  Németországban  például  1929-ben  a  Kaiser-Wilhelm  Intézettel
alapították meg a szisztematikus növénynemesítést és kutatást.

Helyi  sajátosság  – a  helyi  fajták  gyakran  azon  a  területen  fejlődnek  a
legjobban,  ahol  kinevelték  őket,  és  ezért  a  helyi  sajátosságok  erőteljes
szimbólumai.  A  régi  és  regionális  helyi  fajták  különösen  alkalmasak  a
hagyományos gyümölcsösökben való termesztésre, de nem túl széles körben
vásárolhatók meg.

Egész  éves  ellátás –  a  múltban  a  hagyományos  gyümölcsösöknek  egész
évben ki kellett elégíteniük a vidéki lakosság gyümölcs- és héjas termésűekkel
való  ellátására  vonatkozó  igényeit.  Különböző  célokra:  főzésre,  sütésre,
szárításra,  tartósításra,  a  gazdáknak  és  a  háziállatok  etetésére  alkalmas
különböző gyümölcsfafajok és -fajták voltak elérhetők, a gyümölcskínálatnak
ideális esetben ősztől tavaszig, sőt a következő betakarításig kellett tartania.

Az őshonos fajták jövője

Genetikai  sokféleség –  a  hagyományos  gyümölcsösök  fontosak  a
gyümölcsfajták genetikai sokféleségének megőrzése szempontjából. Ennek a
diverzitásnak a megőrzése létfontosságú az új növényfajták nemesítésének, az
éghajlatváltozáshoz  való  alkalmazkodásnak,  valamint  a  betegségekkel  és
kártevőkkel szembeni ellenálló képességnek szempontjából.

Betegségekkel szembeni ellenálló képesség – az őshonos fajták gyakran
jobban  fennmaradnak  azon  a  helyi  éghajlaton  és  talajon,  ahol  telepítették
őket, ugyanakkor fogékonyak lehetnek bizonyos betegségekre, mint például a
férgesedés és a varasodás. A modern fajták bizonyos betegségekkel szemben
ellenállóak lehetnek. Az eredeti növényanyagnak jó fizikai tulajdonságokkal kell
rendelkeznie, és mentesnek kell lennie a betegségektől vagy fertőzésektől.

Egészségügyi  előnyök –  a  polifenolok olyan aromás vegyületek,  amelyek
többnyire  az  almahéjban  vagy  közvetlenül  alatta  fordulnak  elő.  Például  a
lemgói BUND csoport (DE) a Charité Berlin Allergiaközponttal együttműködve
kutatja a régi almafajták polifenol-tartalmát. A vizsgálatok kimutatták, hogy az
almaallergiásoknak  kevesebb  gondot  okoz  a  szénanátha,  ha  rendszeresen
fogyasztják  a  magasabb  polifenol-tartalmú  régebbi  fajtákat.  A  felnőttek
körében azonban a szénanátha gyakran almaallergiával együtt jelentkezik. A
hagyományos  fajták  általános  előnye  a  magasabb  vitamin-  és
nyomelemtartalom. 

A sokféleség elvesztése

A  gyümölcsfák  sokfélesége  Európa-szerte  nagymértékben  csökkent,  mivel
néhány  modern  gyümölcsfafajtát  a  népszerű  édes  ízek  és  a  hibátlan,
szabványosított  megjelenés  érdekében  nemesítettek.  A  kereskedelmi
gyümölcstermesztésben a több mint 8000 ismert almafajtából ma már Európa-
szerte  csak  körülbelül  25  fajta  maradt  fenn,  így  a  legtöbb  fogyasztó  csak
néhány  szabványosított  modern,  Európa-szerte  uniformizált  almafajtát
ismerhet és vásárolhat a szupermarketekben.
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Modern fajták

A modern gyümölcsfafajtákat úgy nemesítik, hogy:

l szabványos alakúak, méretűek és ízűek legyenek

l ellenálljanak a növénybetegségeknek

l csak  rendszeres  növényvédőszer-használat  mellett  teremjenek  jó
minőségű gyümölcsöt

l könnyen tárolhatók és szállíthatók legyenek 

l a közízlésnek megfelelően magas cukortartalommal rendelkezzenek

l gyakran  ezek  a  fajták  korlátozott  és  egyre  édesebb  ízválasztékkal
rendelkeznek. 

3. Fajták azonosítása
Minden  faj  és  fajta  eltérő  jellemzőkkel  és  így  a  termesztésükkel  szemben
támasztott  követelményekkel  is  rendelkezik,  ezért  bármely  hagyományos
gyümölcsös kezeléséhez fontos az azonosításuk.

A  gyümölcsfákat  fenotípusuk  (fizikai  jellemzőik),  de  még  pontosabban
genotípusuk (genetikai jellemzőik) alapján lehet azonosítani. 

A fajok (pl. körte vagy alma) viszonylag könnyen azonosíthatók fenotípusuk –
növekedési  szokásaik,  gyökérszerkezetük,  kérgük,  leveleik,  viráguk  és
termésük – alapján. 

Hivatkozás – Gyümölcsfák azonosítása, PTES (Egyesült Királyság) Fruit
tree identification, PTES (UK)

A fajták azonosítása szemrevételezéssel 

A  fizikai  jellemzők  vagy  fenotípus  alapján  történő  azonosítás  elsősorban  a
gyümölcs számos botanikai vonásától függ. 

Valamely fajta lehető legmegbízhatóbb azonosításához három vagy több érett
gyümölcsre  van  szükség,  lehetőleg  a  fa  napos,  külső  és  felső  oldaláról.  A
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gyümölcs nem lehet deformálódott, kártevőktől vagy betegségektől mentesnek
kell lennie, a kocsánnyal és esetleg néhány levéllel együtt kell vizsgálni.

Azonosítók –  a  fajta  jellemzőinek  meghatározásához  szakkönyvek,
azonosítási kulcsok, webhelyek, alkalmazások, régi botanikai illusztrációk vagy
festmények, valamint szakértők segítségére támaszkodhatunk. 

Szakértők –  ha  segítségre  van  szükség  a  fajta  meghatározásához  vagy
megerősítéséhez,  a  legjobb  megoldás  részt  venni  egy  gyümölcsismereti
tanfolyamon,  ahol  pomológusok  vagy  a  helyi  gyümölcsöskezelők  adhatnak
tanácsot.  Másik  lehetőség  elküldeni  a  gyümölcsöket  egy  pomológiai
egyesülethez vagy közösségi gyümölcsösöket üzemeltető csoporthoz. Néha az
idősebb emberek felismerhetnek néhány helyi régi fajtát.

Alma és almafélék

A gyümölcs legmegbízhatóbb jellemzői a következők:

l héj (szín, virág, lencsehártya, szőrszálak és rozsdafoltok)

l a gyümölcs mérete (kicsi – nagy)
l a gyümölcs alakja (oldalnézet és keresztmetszet)
l a szármélyedés és a vacoköböl (zárt vagy nyitott szármélyedés, keskeny

vagy széles, sekély és mély öböl, rozsdásodás, bordázottság)
l a szár hossza és mérete (rövid – hosszú, vastag – vékony)
l a hús színe, állaga és íze.

Ezen kívül vannak még más, azonosításra alkalmas jellemzők is:

l virág – szín, méret és virágzási idő
l rügyek elhelyezkedése – csúcs- vagy oldalrügy
l termés – bő termés (pl. Golden Delicious), keménység (pl. Antonovka),

szedés és fogyasztás ideje.
l levél – alak, méret és szél, éles vagy tompa széllel.

Mindezek a jellemzők azonban óriási mértékben eltérhetnek egymástól. Erősen
befolyásolhatja őket az időjárás, a kártevők és betegségek, a fa kora stb. A
gyümölcsök is gyakran különböznek a fa napos és árnyékos oldalán.

l A fagykárok rozsdásodást okozhatnak.
l A hideg tavaszok és a nagy termésmennyiség kis gyümölcsmérettel jár.
l A fürt közepén lévő alma általában nagyobb, gumós kocsányú és atipikus

alakú.
l A  fűben  álló  öreg  fák  (kevesebb  nitrogéntartalommal)  erősebben

színezett gyümölcsöt teremnek.

Így  a  különböző  európai  országokban  termesztett  azonos  fajta  jelentős
eltéréseket mutathat.

A FruitID számos diagnosztikai jellemzőt használ az alma látás, tapintás és
ízlelés alapján történő azonosításához. 

Ref – FruitID.com (UK)
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Az  Apple  Name  (USA)  a  következő  jellemzőket  veszi  figyelembe:  héj,
szár/üreg,  forma/méret,  medence,  magház/mag,  hús/íz,  kulturális
tényezők/felhasználás.

Ref – Apple Name (US)

Szilva és csonthéjas gyümölcsök

A gyümölcs legmegbízhatóbb jellemzői a következők:

l Mag – a húshoz tapadás, alak, méret. 

l Alak – kerek, kúp alakú, hosszúkás, barázdált.

l Méret – kicsi vagy nagy.

l Héj színe – sárga/fekete, vonások.

l Hús – a halványsárgától a narancssárgáig.

l Szezon – korai vagy késői. 

Ref – Plum Guide (UK)

A gyümölcsfajok és kultúrnövényfajták azonosítása
l Játsszunk  memóriajátékot  egy  gyümölcsfajjal.  Próbáljunk  meg  két

azonos fajtát találni egy vödörnyi gyümölcsből, például almából. Ez segít
megtanulni a pontos megfigyelést.

l Készítsünk részletes fényképeket a kéregről, ágakról, gyümölcsről stb.,
és  gyakoroltassuk  a  résztvevőkkel  a  keresett  gyümölcs  megtalálását
összehasonlítás útján a gyümölcsösben.

l Terítsük szét az egyes gyümölcsfafajok gyümölcseit,  leveleket, kérget,
rügyeket stb. (a gyümölcsöt magát vagy egy fényképét) egy asztalra,
hogy a résztvevők összeválogassák az azonos fajúakat. 

l A résztvevők a lehető legrészletesebben írjanak le egy gyümölcsöt vagy
fát.
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l A résztvevők gyakorolják az azonosítást néhány gyakori fajta gyümölcse
és levele, valamint néhány diagnosztikai jellemzőből álló, saját készítésű
azonosítási kulcs segítségével.

Hivatkozás – Példa az azonosításra (Egyesült Királyság)

Fajták DNS-azonosítása 

A fajtákat (pl. alma) gyakran nehéz azonosítani a fenotípusuk alapján, DNS-
elemzéssel  azonban  ez  pontosabban  megtehető.  Ha  a  szemrevételezéssel
történő  azonosítás  nem  könnyű  vagy  nem  lehetséges,  a  DNS-azonosítás
segíthet a meghatározásban. 

Az alma teljes genomját 2010-ben egy olasz vezetés alatt álló konzorcium 
szekvenálta. Az elemzési módszer polimeráz láncreakciót (PCR) tartalmaz – 
ahogyan azt a Covid PCR-teszteknél is használják.

Ref – DNS-elemzés

4. Helyi fajták, tájfajták megőrzése
Helyi felmérések 
Néha  kihívást  jelent  egy-egy  hagyományos  gyümölcsös  vagy  öreg  fa
tulajdonosának felkutatása és a hozzáférési engedély megszerzése, illetve a
támogatás biztosítása.  Azok,  akik  a  fákat  ültették,  valószínűleg már idősek
vagy  esetleg  már  meghaltak,  de  mindig  érdemes  megkérdezni  a
tulajdonosokat, hogy több információt kapjunk a gyümölcsösről vagy őshonos
fajtáról.

Hivatkozás  –  Helyi  gyümölcsöskert-felmérés  példája  (Egyesült
Királyság)

Tanulás a korábbi termelőktől 
l Térképezzük fel egy falu vagy régió gyümölcsöseit és gyümölcsfáit.

l Tanulmányozzuk  a  regionális  és  helyi  pomológia  történelmével
kapcsolatos irodalmat.

l Keressük  meg  a  gyümölcsös  tulajdonosát,  és  kérdezzük  ki  a
gyümölcsfajokról  és  -fajtákról,  valamint  a  termés  hagyományos
felhasználásáról.

l Vágjunk télen oltóvesszőket egy őshonos fajta fájából, és oltsuk be vele
tavasszal ugyanezen fajta új egyedeit.

l Oltással és szemzéssel szaporítsuk a helyi őshonos fajtákat, és ültessünk
új fákat.

l Kíséreljük meg meghatározni az érdekes, ismeretlen fajtákat.

l Cseréljünk növényanyagot és tapasztalatokat más, a helyi őshonos fajták
iránt érdeklődő személyekkel.
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Fajták

Egy normál, nem kereskedelmi célú gyümölcsösben mindig javasolt helyi és
őshonos fajtákat ültetni.  Ez segít  megőrizni  a régi  őshonos fajták genetikai
sokféleségét, és hozzátesz valamit az adott terület egyediségéhez. Az őshonos
fajták ritkább génjei biztosította változatosságra egyre nagyobb szükség van
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében.

Alma

A  mérsékelt  égövi  gyümölcsfák  közül  az  alma  genetikai  sokfélesége  a
legnagyobb.  Minden  egyes  gén  esetében  (pl.  a  gyümölcs  textúrájának
meghatározásához) számos allél létezik, ami a megtermékenyítéskor sokféle
kombinációra kínál lehetőséget, így az alma rendkívül heterozigóta. Az alma
genomja körülbelül 57 000 gént tartalmaz, ami az akkoriban vizsgált növényi
genomok közül a legmagasabb szám, és több gént tartalmaz, mint az emberi
genom, amely körülbelül 25 000 génből áll.

A fajták számos morfológiai jellemzőben különböznek egymástól, nevezetesen:

l a fa növekedésének erőssége

l a gyökerek és a korona szerkezete

l fagyállóság

l a betegségekre való fogékonyság

l a gyümölcs mérete, színe, alakja és íze

l a gyümölcs érési ideje, tárolási ideje és felhasználási köre.

Körte 
Az almafákhoz  hasonlóan  a  körtére  is  jellemző,  hogy számos  tulajdonsága
nagymértékben változékony. A régi körtefajták között vannak kis (kb. 50 g) és
nagyon nagy (kb. 350 g) termést hozó nyári, őszi és téli fajták.

Szilva

A szilvának több csoportja létezik, amelyek érési ideje, íze és mérete eltérő. A
termesztett  szilvafajták  legalább  15  szilvafajból  származnak.  Az  óvilági
szilvafajok közül a legismertebbek: 

l cseresznyeszilva

l damaszkuszi szilva

l kökényszilva

l szilva (európai szilva)

l japánszilva

Cseresznyefélék
A  fattyúhajtásokról  termesztett  cseresznyefélék  általában  kis,  sötét,  erős,
csípős ízű – gyakran alkohol előállítására használt – gyümölcsöt teremnek.
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5. Az éghajlatváltozás kihívásai
Az éghajlatváltozás hatásai Európa különböző részein igen eltérőek lesznek, és
a  déli  országokat  súlyosabban  fogja  érinteni,  mint  az  északiakat.  A  déli
területeken  többször  lesz  aszályos  időszak,  a  városi  hőség  fokozódik,  a
mezőgazdaság  hanyatlik,  míg  az  északi  területeket  az  áradások  és  az
erdőtüzek sújtják majd. Az időjárás alapvetően kiszámíthatatlan lesz, de az
éghajlat  (az  időjárás  egy  30  éves  időszak  távlatában)  melegebb  lesz  –
valószínűleg  fokozatosan.  Tehát  általában  enyhe,  csapadékos  tél  és  forró,
száraz nyár lesz Európa nagy részén.

A gyümölcsösök nagyon érzékenyek az éghajlatváltozás hatásaira, de a korai
tervezés  segíthet  a  termelőknek,  hogy  alkalmazkodjanak  ezekhez  a
kockázatokhoz, valamint hogy megismerjék a hagyományos gyümölcsösök és
az őshonos fajták perspektíváit.

A  gyümölcsösök  a  szén-dioxid  megkötésével  és  tárolásával,  valamint  a  táj
védelmével  is  hozzájárulhatnak  az  éghajlatváltozás  mérsékléséhez,  mivel
csökkentik a talajeróziót és enyhítik az árvízveszélyt.

Legfontosabb aggályok
Sok gyümölcsfa már most is legalább egy héttel korábban virágzik, mint 50
évvel ezelőtt, továbbá ahogy észak felé haladunk, új kártevők és betegségek
terjednek. 

l Az enyhe tél miatt a fák nem kerülnek a megfelelő a nyugalmi állapotba.

l A hol meginduló, hol  megálló tavaszodás gyenge virágzást és gyenge
gyümölcskötődést eredményez.

l Új  és  megnövekedett  kártevő-  és  betegségveszély,  pl.  varasodás,
lisztharmat, tűzfoltosság, fagyöngy.

l Hő-  és  szárazságstressz,  amely  csökkenti  a  terméshozamot  és  a
gyümölcs/lé minőségét.

l Gyökérpusztulás a téli vizesedés miatt.

l Kiszámíthatatlan, a termesztési módszereket befolyásoló (gyakran forró
és száraz) nyári időjárás.

l Korábbi  virágzás  és  a  kései  fagyok  gyakoribb  előfordulása  növeli
kárveszélyt.

Alkalmazkodás

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásnak számos módja van, amelyekkel
minimalizálhatók a gyümölcsösökre és gyümölcsfákra gyakorolt hatások:

l A különböző  fajták  növekedésének megfigyelése  szélsőséges  éghajlati
körülmények között.

l A fiatal fák öntözése az első 5 évben.

l Válasszunk  szárazságtűrő  fajokat  és  kultúrnövény-fajtákat,  pl.  több
körte, cseresznye, dió.
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l Válasszunk magas  törzsű  fákat  erős  növekedésű alanyokon (pl.  M25,
Bittenfelder, Antonovka), mert ezek gyökérzete mély és erős.

l A  fákat  magasabb  nedvességtartalmú  talajra  és  árnyékosabb  helyre
ültessük.

Ref – Éghajlatváltozás-sorozat – Fókuszban az alma- és körteültetvények

Az európai éghajlat azonosítása
A  PlantMaps  alábbi  linkjei  interaktív  zónatérképeket  nyújtanak  Európára
vonatkozóan az USDA élőhely-alkalmassági rendszere alapján, a legmagasabb
és  legalacsonyabb  hőmérsékleteket,  valamint  az  első  és  utolsó  fagyok
időpontját is tartalmazó térképekkel.

Ref – PlantMaps

Egy adott európai országra vonatkozóan nézzük meg az alábbiakat:

l Első és utolsó fagyok dátuma térkép.

l Magas és alacsony hőmérsékleti rekordok.

l Alkalmassági  zónák  –  az  USA  Mezőgazdasági  Minisztériumának  a
növények  termesztésére  vonatkozó  zónái  alapján.  13  övezet  van,
amelyekben meghatározó a szélsőséges éves minimum-hőmérséklet. Az
USA-ban  az  övezetek  évente  kb.  2  km-rel  északabbra  tolódnak,  az
övezetek fele tehát 1990 óta melegebb lett.

6. Támogassuk a beporzókat!
A  virágzás  idején  a  megfelelő  időjárás  életfontosságú  a  gyümölcsfák
terméskötődéséhez.  A  beporzó  rovaroknak  meleg,  nyugodt  és  száraz
időjárásra van szükségük a repüléshez, a virágokat a fagy is károsíthatja. 
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A beporzó rovarokat többféleképpen lehet ösztönözni és támogatni:

l A gyümölcsösben a 2. útmutatóban leírtak szerinti növénytársítással.

l Megkérünk  egy  méhészt  arra,  hogy  március  és  május  között
méhkaptárakat helyezzen el a gyümölcsösben.

l Méhecskeházak  építése  a  gyümölcsösben  a  mézelő  méheknél
hatékonyabb beporzó magányos méhek odavonzása érdekében.

Beporzók

Szél általi beporzás  – a szél általi beporzáshoz nagy mennyiségű, nagyon
könnyű,  a  bibéhez  könnyen  eljutó  virágporra  van  szükség.  A
gyümölcstermesztésben ez a dióra, a mogyoróra és a gesztenyére vonatkozik.

Rovarok általi beporzás – a gyümölcsfa virágainak vonzónak kell lenniük a
beporzó  számára.  Ezt  optikai  vagy  kémiai  ingerekkel,  például  illattal  és
színezéssel  érhetjük  el.  A  beporzónak  képesnek  kell  lennie  arra,  hogy  a
virágport  könnyen  felvegye  és  ugyanilyen  könnyen  juttassa  el  a  bibére.  A
feladatot megbízhatóan végzi el, ha jutalomként virágport vagy nektárt kap.

l A méhek csak  akkor  végeznek keresztbeporzást  az  almán,  körtén  és
cseresznyén, ha nincs eső, szél vagy füst, és a hőmérséklet meghaladja
a 12 °C-ot (vagy 8 °C-ot a vadméhek esetében).

l A gyümölcsfák leggyakoribb beporzói a mézelő méhek. További beporzók
a dongók, a magányos méhek, a legyek és a lepkék. A dongók és a
magányos  méhek  azonban  hatékonyabb  beporzók,  mint  a  mézelő
méhek.

l A vadméhek és a mézelő méhek mint beporzók közötti egyensúly fontos
a természetes egyensúly szempontjából.

l A vadméhek alacsonyabb hőmérsékleten repülnek, és nem olyan messze
a  fészektől,  mint  a  mézelő  méhek.  Egyes  vadméhfajok  naponta  akár
5000 virágot is beporozhatnak.

l Egy mézelő méh a távolságtól függően naponta akár 30-szor is repül, és
naponta legfeljebb 250 virágot poroz be. 

l A  jó,  teljes  beporzás  jelentősen  javítja  a  gyümölcsök  minőségét  és
terméshozamát, pl. súlyát, alakját, beltartalmát, tárolhatóságát.

Keresztbeporzás

A gyümölcsfáknál,  valamint  minden virágos  növénynél  a  virágpor  általában
más virágról  származik  (keresztbeporzás),  nem pedig  ugyanarról  a  virágról
(önbeporzás).  A virágpor gyakran ugyanannak a fának egy közeli  virágából
származik,  ezt  nevezzük  szomszédos  beporzásnak.  A  gyümölcsösök
tervezésénél  tehát  figyelembe  kell  venni  az  egyszerre  virágzó  fajták
keresztbeporzását.

Minden önmeddő gyümölcsfának (leggyakrabban alma, körte, cseresznye és
diófa) szüksége van a vele kompatibilis beporzóval (egy másik, azonos vagy
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közeli rokon fajhoz tartozó fa, amely ugyanabban az időben virágzik, de nem
feltétlenül  ugyanaz  a  fajta)  való  keresztbeporzásra.  Ezért  ezeket  a  fákat
csoportban ültetik. A kompatibilis alma- és körtefajtákat a közös vagy egymást
átfedő virágzási idők és virágzási csoportok alapján választják ki. 

l Azokat a fajtákat, amelyekről ismert, hogy kevés vagy rossz minőségű
virágport termelnek, kizárják. 

l A közeli  rokonságban álló (például közös szülővel rendelkező) fajtákat
kizárják a szelekcióból, mivel a közeli rokonok között a keresztbeporzás
kevésbé hatékony. 

l Az  azonos  genetikai  összeférhetetlenségi  csoportba  tartozó  fajtákat
kizárják  (még  akkor  is,  ha  nem  állnak  szoros  rokonságban  a
gazdafajtával), mert a keresztbeporzás kevésbé sikeres vagy egyáltalán
nem lehetséges. 

l A vackor vagy vadalma (Malus sylvestris) hosszú virágzási idejével sok
almafajta számára jó beporzó.

A szilvafajok és -fajták mindegyike nagyon közeli rokonságban áll egymással,
és általában kompatibilisek, így ha egy időben virágoznak, akkor bekövetkezik
a keresztbeporzásuk. A szilva és a cseresznyeszilva esetében ugyanazokat a
beporzási  csoportokat  használják.  A  cseresznyefajták  között  jelentős
inkompatibilitás mutatkozik, a meggy azonban beporozza a vele egyszerre
virágzó cseresznyét. A kajszibarack, az őszibarack, a nektarin, a mandula, a
naspolya, a birs és az eperfa megbízhatóan önmegtermékenyítő.

A  dió-,  mogyoró-  és  szelídgesztenyefák  önmeddők,  ezért  csoportosan  kell
ültetni őket.

Önbeporzás

Az önbeporzás (más néven közvetlen beporzás) azt jelenti, hogy a kétivarú
virág  hímivarú  porzói  a  női  porzóval  egy  időben  érnek  be.  Ez  lehetőséget
teremt arra, hogy a növény magától is sok termést hozzon. Az önbeporzás
csökkenti  a  genetikai  sokféleséget,  és  ezáltal  a  faj  változékonyságát  is.  A
kétivarú  virágoknál  (a  hím  és  a  nőstény  porzók  ugyanabban  a  virágban
vannak) a fa különböző módokon tudja megakadályozni az önbeporzást:

l A hím porzók előbb érnek be, mint a női porzó (proterandria).

l A női porzók a hím porzó előtt érnek be (proterogynia).

l Meddőség saját virágporral.

Önmegtermékenyítő fák

Az önmegtermékenyítő gyümölcsfáknak nincs szükségük beporzó partnerekre,
így  az  egészséges  fán  szinte  garantált  a  gyümölcstermés.  Az
önmegtermékenyítő és részben önmegtermékenyítő fajtáknak nincs szükségük
egy  másik  fajtától  származó  keresztbeporzásra  ahhoz,  hogy  virágaikat
megtermékenyítsék és gyümölcsöt hozzanak. Önállóan is termeszthetők. Némi
keresztbeporzás azonban előnyös lehet számukra.

Segédanyag hagyományos gyümölcsészet oktatásához 70



Az önmegtermékenyítő fák értéke – a nem megfelelő beporzás gyakran az
oka  annak,  hogy  a  látszólag  egészséges  gyümölcsfák  nem  teremnek
gyümölcsöt.  Egy olyan területen,  ahol  sok almafa és  gyümölcsös  található,
általában  elegendő  beporzó  van,  a  kockázat  teljes  elkerülése  érdekében
azonban válasszunk önmegtermékenyítő fajtát. 

l Alma  –  csak  néhány  önmegtermékenyítő  vagy  részben
önmegtermékenyítő fajta létezik, pl. a Gala és Cox narancsos almája. A
legtöbb modern fajta.

l Körte  –  van  néhány  önmegtermékenyítő  vagy  részben
önmegtermékenyítő fajta, pl. a Conference és a Williams Bon Chrétien.

l Cseresznye  –  a  Stella  önmegtermékenyítő,  de  a  legtöbb  fajta  nem
önmegtermékenyítő. 

l Meggy – önmegtermékenyítő, és megtermékenyítheti a cseresznyét is.

l Szilva,  beleértve  a  damaszkuszi  szilvát  és  a  ringlót  is  –  a  legtöbb
önmegtermékenyítő.

l Őszibarack – legtöbbször önmegtermékenyítő, kivéve a Hale utódokat.

l Nektarin – önmegtermékenyítő.

l Sárgabarack – sok az önmegtermékenyítő.

l Birs – önmegtermékenyítő.

Ploidia

Diploidia – a legtöbb alma- és körtefa diploid, csak két kromoszómakészlettel. 

Triploidia  –  a  triploid  fák  három  teljes  haploid  kromoszómakészlettel
rendelkeznek. Ez azt jelenti,  hogy a triploid fajták általában nagy, erőteljes
fák,  nagy  gyümölcsökkel  és  nagy  súlyú  terméssel.  Azonban  nagyon  kevés
életképes  virágport  termelnek,  ezért  igen  rossz  beporzók,  és  alig  vagy
egyáltalán nem teremnek magot.  Ide tartoznak például az Alexander Lucas
körte, a Boskoop, a Bramley és a Blenheim Orange almafajták. 

Hexaploidia  –  a  legtöbb  szilva,  a  damaszkuszi  szilva  és  a  kökényszilva
hexaploid  hat  kromoszómakészlettel,  és  lehetnek  önkompatibilisek  vagy
öninkompatibilisek.

7. A gyümölcsfák természetes szaporítása
A  gyümölcstermesztésben  a  szaporításnak  többféle  lehetősége  van.  A
természetes szaporítási módszereket a 2. útmutató 9. szakasza ismerteti. 

Generatív szaporítás magról

A legtöbb gyümölcsfafaj nem szaporítható magról az anyafához fajtaazonosan.
Ennek  oka,  hogy  a  beporzásban  számos  más  fa  is  részt  vesz,  a
megtermékenyítéshez egy második megfelelő fajtára van szükség. A szél vagy
rovarok általi  beporzás után a mag mindkét szülőfa genetikai  tulajdonságát
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tartalmazza, ezért nem egységes, az ebből a magból nevelt csemeték ezért
nem  hűek  az  anyafajtához.  Ezeket  gyakran  használják  számos  oltvány
alanyaként. Vannak olyan fajták (pl. Antonovka, Borowinka, Batul), amelynek
a magjából nevelt csemete alanyként használható. A vadon termő gyümölcsfák
olyan  magoncok,  amelyek  a  természetben,  a  lehullott  gyümölcsökből
származnak. Virágzás és terméskötődés idején gyakran lehet látni ilyeneket az
utak  szélén  vagy  sövényekben.  Számos  olyan  gyümölcsfajtát  ismerünk,
amelyet magoncként, vadon növő gyümölcsfaként találtak a természetben.

Vadalanyok előállítása
l Tiszta mag – a magokat a gyümölcs pépjétől összetöréssel, mosással és

szitálással válasszuk el. Ne hagyjuk a magot kiszáradni!

l A  magok  rétegezése –  vessük  a  magokat  50-50  arányban  erdei
földdel/komposzttal és kristályos, éles szemcséjű homokkal keverve, kb.
1 cm mélyre cserépbe. Ezután a cserepet télire hagyjuk kint egy finom
hálóval letakarva, hogy megvédjük az egerektől.

l Vagy  helyezzük  rétegekben  a  magokat  egy  lezárt  cserépben  vagy
műanyag  zacskóban  a  hűtőszekrénybe  50-50%  komposzttal  és  éles
szemcséjű homokkal keverve. A csonthéjas gyümölcsök esetében a héjat
kissé fel kell repeszteni vagy le kell csiszolni.

l Írjuk  fel  címkére  a  részletes  adatokat  és  a  dátumot,  majd  tavasszal
ellenőrizzük a csírázást. Ezután ültessük át egy nagyobb cserépbe.

Rétegezés
A rétegezés megtöri a magok nyugalmi állapotát, hogy a csírázás beinduljon.
Minden gyümölcsfamagnak szüksége van némi rétegezésre. Ez természetesen
a  hideg  tél  idején  történik,  vagy  amikor  a  magburok  vagy  a  magok  héja
repedezni kezd, illetve amikor a magok szétterjedése során a madarak vagy
emlősök  emésztőrendszerében  megkopik.  Számos  gyümölcs-  és  diófafaj
Közép-Ázsia  vagy  a  Földközi-tenger  keleti  medencéjének  hegyvidékeiről
származik,  ahol  hideg  tél  van,  és  ahol  medvék,  madarak  vagy  jószágok
szétszórják a gyümölcsöt. 

Vegetatív szaporítás dugványozással, bujtással vagy 
sarjról
Az anyafa részeinek ivartalan szaporításával genetikailag azonos utódok (vagy
klónok)  hozhatók  létre.  Ily  módon a  fa  minden  jellemzője,  mint  például  a
növekedési forma, az életerő, a lombozat, a gyümölcs színe, íze, a kártevőkkel
és betegségekkel szembeni ellenálló képessége megmarad.

l Dugványozás: az anyanövény különböző szerveit (hajtás-, vessző- vagy
gyökérrész) az anyanövényről való leválasztás után gyökereztetjük meg.

l Bujtás: földben vagy vízben fiatal vesszőt gyökereztetünk meg (fektetett
bujtás,  légbujtás,  vízbujtás,  stb.),  és  a  meggyökerezett  hajtást
leválasztjuk az anyanövényről. 

l Sarjról:  természetesen  meggyökerezett  fák  tő-  vagy  gyökérsarját
válasszuk le az anyafáról és használjuk alanyként. 
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8. Gyümölcsfák oltása
Adott fajtájú gyümölcsfa tulajdonságainak a megőrzését oltványokkal lehet a
legegyszerűbben biztosítani. Az oltvány alanyból és az arra oltott oltóvesszőből
(oltás) vagy rügyből (szemzés) tevődik össze összenövesztéssel. 

Az oltóvesszőt (februárban/márciusban levágott egyéves vesszők) vagy szemet
(júniusban/júliusban levágott fiatal levélrügy) új alanyra vagy fára oltják. A
kambiumrétegeknek érintkezniük kell egymással. Ez egy 0,01-0,2 mm vékony
zöld réteg közvetlenül a kéreg alatt, a fa szaporítószövete. Az oltvány vagy
rügy érszövetének közvetlen kapcsolatban kell lennie az alany érszövetével, ez
biztosítja,  hogy  a  sebre  reagáló  sejtek  érintkezzenek,  lehetővé  téve  a  fa
gyógyulását és a kötődés kialakulását.

l Az ismert  fajtájú fáról  származó oltóvessző vagy szem az adott  fajta
gyümölcsét fogja teremni.

l Az alany a gyökerével és a rövid törzzsel elsősorban a fa növekedését,
erősségét és alakját befolyásolja. 

Miért érdemes oltani? 
l Olcsó  és  gyors  módja  ez  az  azonos  fajta  szaporításának.  Egy

gyümölcsfáról  származó  kis  mennyiségű  oltóvessző  több  száz  fa
előállításához elegendő. 

l Szabályozza  a  fa  méretét,  alakját,  betegségekkel  szembeni  ellenálló
képességét, és alkalmazkodóképességét az éghajlathoz, talajhoz stb.

l Felgyorsítja az új fajták nemesítését, mivel az alanyon a gyümölcsfa kb.
3 év múlva termőre fordulhat, míg a magoncokból nevelt fák esetében ez
10 évig is eltarthat.

l Oltással egy idősebb fa fajtáját is meg lehet változtatni.

l Lehetőség van egynél több fajta termesztésére ugyanazon a fán.

Alanyok

Az alanyok olyan gyökérzetrendszert adnak, amelynek ereje ismert, azaz előre
látható, hogy a fa milyen gyorsan és mekkorára fog nőni. Az alanyt magról,
dugványról  nevelik általában. Az alanyok széles skáláját használják Európa-
szerte.

Erős növekedésű (standard) alanyok
A régi hagyományos gyümölcsösökben általában standard, vadalanyokra oltott
gyümölcsfák találhatók. Ezek erőteljesen nőnek, magas fákká válnak, magas
törzsűek  (kb.  2  m-esek,  hogy  védelmet  nyújtsanak  a  legelésző  állatokkal
szemben) és mélyen gyökereznek, így még viszonylag rossz talajon is termőre
fordulnak. A standard almafák akár 100 évnél tovább is élhetnek, a körtefák
pedig még tovább, termést azonban csak 5-10 év múlva hoznak. A modernebb
gyümölcsfákat ma már törpe vagy alacsony törzset adó alanyokon nevelik, így
a termésük a földről, körülbelül 3 év múlva szedhető. 
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Régi alanyok 

A  betegségek  elkerülése,  a  növekedés  és  a  termőképesség  szabályozása
érdekében végzett  szelektív  alanynemesítés  előtt  a  gyümölcstermelők  saját
alanyt állítottak elő.  Az M25 alanyt az Egyesült Királyságban az East Malling
Kutatóállomás  szelektíven  nemesítette,  hogy  létrehozza  az  M  sorozatú
alanyokat, például a törpe M9-et és a standard M25-öt.

Számos hagyományos alany létezik:

l Alma – vackor (vadalma) vagy galagonya alanyok. 

l Körte  –  körtefajok  (pl.  Lengyelországban  a  kaukázusi  körte,  Pyrus
caucasica) birs vagy galagonya alanyok. 

l Szilva – cseresznyeszilva 

l Cseresznye   –  korábbi  időkben  a  cseresznyét  sajátos  módon,  vadon
termő  madárcseresznye  (Prunus  avium)  magoncok  ültetésével
szaporították. Ezeket 3-4 év múlva kb. 2,5 m magasságban oltották be.
Ez  a  szaporítási  módszer  csökkentette  a  fagykárokat,  mivel  a
madárcseresznye-csemeték  fagyállóbbak,  mint  a  nemesített
gyümölcsfajták. 

Napjainkban számos új, kutatóintézetekben nemesített alany létezik.

Ref – Az európai alanyok táblázata

Oltási technikák 

Számos különböző oltási technika létezik, az oltás gyakorlatát legjobban egy
tapasztalt  szakember  tudja  bemutatni.  Emellett  az  interneten  is  találhatók
hasznos videók. 

Tisztaság – az oltás minden fajtájánál nagyon fontos a tisztaság, a vágott
felületeket nem szabad megérinteni vagy kiszárítani. Mind az oltóvesszőnek,
mind az alanynak vírusmenteseknek kell lenniük.

Felszerelés:
l Alanyok –  télen  kiválasztott  és  faiskolából  rendelt  alanyok.  Saját

termesztésből  származó  csemeték  is  használhatók  alanyként,  de  nem
megbízható eredménnyel. 

l Metszőolló és teleszkópos ágvágó – az oltóvessző gyűjtéséhez.
l Oltóvessző –  egy  ismert  fafajta  nyugalmi  állapotában  összegyűjtött

erős, egyenes, kb. 30 cm hosszú hajtása – összekötözve, felcímkézve, és
a  földben,  árnyékos  helyen  vagy  a  hűtőszekrényben,  nedves  papírba
csomagolva, műanyag zacskóban tárolva.

l Oltókés  – nagyon  éles  pengével,  amelynek  csak  az  egyik,  és  nem
mindkét éle ferde, mint a legtöbb késnél. A Stanley összecsukható kések
tiszta,  új  pengével  szintén  jól  használhatók,  akárcsak  a  nagyon  éles
zsebkések.  A  szemzőkéseknek  van  egy  külön  részük  a
szemfakasztáshoz. 
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l Oltószalag –  cellux  vagy  nagyon  vékony  műanyag  zacskókból  (pl.
szupermarketek gyümölcsös zacskói) vágott 2 cm-es csíkok.

l Oltóviasz –  használható  az  oltóvessző  csúcsának a  lezárására  és  az
oltószalagra. 

l Növénycímkék –  puha  ceruzával  vagy  tartós  filccel  megjelölt
fémkötegelővel.

l Elsősegélykészlet – mivel az éles kés némi kockázatot jelent.
l Műanyag zacskók/vödrök –  az oltóvessző/alanyok frissen tartásához

az oltás előtt és után.

A szemzés 

A szemzés vegetációs időben (április közepétől szeptember közepéig) végzett
egyrügyes, héj alá oltás. Ez az oltási mód hagyja maga után a legkisebb sebet,
és itt a legtökéletesebb az érintkezés a két idegen test között. Szemként a
nemes fajta egyetlen hajtásrügyét használjuk fel. Szemzéshez akkor optimális
az idő, ha az alany héja könnyen elválik a fás résztől. 

A  szemet  behelyezhetjük  az  alany  gyökérnyakába  vagy  valamelyik
koronahajtásba.  A  rügyeket  jól  fejlett  szemzőhajtásokról  kell  leválasztani,
általában a hajtás középső rügyei a megfelelők. A szemzőhajtásról eltávolított
levelek után 1 cm nagyságú levélnyelet kell hagyni!

Kétféle  szemzési  módszert  különböztetünk  meg.  A  hajtószemzés  kora
tavasszal vagy május-júniusban végezhető a veremben tárolt oltóvesszőkről,
illetve  az  anyanövényen már  beérett  hajtásokról  szedett  szemekkel.  Ennek
hátránya, hogy a hajtások nem minden esetben érnek be a nyár végére, és
könnyen elfagynak. 
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Az alvószemzés esetén a rügy még az ősz során összeforr az alannyal, de a
rügy csak tavasszal hajt ki. Ideje július második felétől szeptember elejéig tart.

A szemzésnek több módja is van:

l A "T-szemzés"   a  leggyakoribb,  mivel  ez  a  legeredményesebb  és  a
leggyorsabb. Elkészítése során T alakú bemetszést készítünk az alanyon,
a kérget a vágás mindkét oldalán kissé megemeljük, és az így keletkező
nyílásba behelyezzük az előre elkészített szemet, majd bekötözzük úgy,
hogy a levélnyél szabadon maradjon. 

l A „szemlapozást”  akkor  alkalmazzuk,  ha  az  alany  nem adja  a  héját.
Ekkor szempajzsot vágunk az szemzőhajtásról egy viszonylag vastagabb
farésszel, és ennek megfelelő méretű ablakot készítünk az alanyon is. A
szempajzsot a keletkezett sebfelületre illesztjük, majd bekötözzük.

l A  chip-szemzés  a  szemzés  és  a  lapozás  együttes  alkalmazása.  A
lapozáshoz  képest  mélyebb  farésszel  vágott  változat,  mely  bármikor
végezhető. Az alanyon alsó bemetszést végzünk, majd felülről ferdén a
farészbe  is  bemetszve,  a  szempajzs  hosszúságának  megfelelő,  pajzs
alakú lapot  vágunk ki.  A  szempajzsot  a  nyílásba  illeszkedő  méretben
készítjük el.

Ref – Chip-szemzés

Az oltás

Oltásnál a tulajdonsága szerint kiválasztott fa vesszejének két-három rügyes
darabját párosítjuk az alannyal. A létrehozott egyedet oltványnak nevezzük.
Csak  az  azonos  fajhoz  tartozó  vagy  a  közeli  rokonságban  álló  egyedek
párosíthatók egymással. Az oltás akkor lesz sikeres, ha az alany és a ráoltott
nemes  oltóvessző  osztódó  szövetei  (kambium)  pontosan  illeszkednek
egymáshoz. 

Az oltás alapfeltétele, hogy az oltóvesszőt a fa nyugalmi állapotában gyűjtsük
be, az oltóvesszőt ezért lombhullás után, a keményebb fagyok beállta előtt
vágjuk  le,  és  hűvös,  nyirkos  helyen  tároljuk  a  felhasználásig.  Tavasszal
(február végétől március végéig), egy hónappal a rügyfakadás előtt, és ősszel
(szeptemberben) végezzük el az oltásokat, amennyiben az oltásmódnak nem
feltétele, hogy az alany adja a héját. Ahol ez feltétele az oltásmódnak, akkor
ezek a módszerek csak az intenzív nedvkeringés időszakában végezhetők. Az
őszi oltás a téli fagykárok lehetősége miatt nem terjedt el a gyakorlatban. 

Számos oltási módot ismerünk, amelyek közül az angolnyelves oltási mód a
leghasználtabb. 

Az angolnyelves  oltás a  legegyszerűbb és  leggyakoribb  oltás,  amelyet  a
kezdőkkel  megismertethetünk.  Az  oltóvesszőnek  és  a  gyökértörzsnek
egyformának, legfeljebb 1 cm vastagnak kell lennie. 
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l Mindkét metszlapon a felső harmadból kiindulva a metszlappal majdnem
párhuzamos  bevágással  nyelvet  készítünk  a  vesszőn  és  az  alanyon
egyaránt. 

l A nyelveket  úgy illesztjük,  hogy a két  rész  szorosan,  hézagmentesen
záródjék egymáshoz és ne mozduljon el.

l Az  oltószalagot  többször  tekerjük  körbe  az  oltványon  a  párosítás
illeszkedési pontján, hogy kötődjenek egymáshoz.

l Ültessük az oltványt földdel teli cserépedénybe, és tartsuk üvegházban
vagy  védett  helyen.  A  nedvességveszteség  csökkentése  érdekében  a
cserépedény fölé perforált műanyag zacskót helyezhetünk. Az új fát fel
kell címkézni, és a szalagot körülbelül 3 hónap elteltével el kell távolítani.

Az  oltás egyéb típusai

Kecskeláb ékezés – idősebb és vastagabb alanyokon használjuk, ha az alany
vastagabb, mint az oltóvessző. Az alanyt kissé ferdén levágjuk, a felső részén
20-30 mm hosszú, háromszög alakú vályút készítünk. Az oltóvesszőt a vályú
méretének megfelelően készítjük el, majd beleillesztjük. 

A héj alá oltás a nedvkeringés megindulása után végezhető, amikor az alany
héja a fás résztől jól elválik. Héj alá oltás esetében fontos, hogy a gyökéralany
nagyobb legyen, mint az oltóvessző. Az alanyt visszametsszük, és a héjrészt a
metszlaptól  számítva  15-20  mm hosszan  bemetsszük  mindkét  oldalon.  Az
oltóvesszőn metszlapot készítünk, majd azt a felső végén fölemelt, bevágott
héj alá toljuk. A héj alá oltáskor két oltóágat használunk. 

A hasítékolást a vastagabb, már termő fák átoltásra használjuk. A vastagabb
alanyon  hasítékot  készítünk,  és  ebbe  helyezzük  az  ék  alakúra  vágott
oltóvesszőt. Nagy sebfelülete miatt ez a legkényesebb oltási mód. 

Az áthidalás nem szaporítási mód, sérült háncsrészek pótlásához használjuk.
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A sérült héjrészt alul és felül az ép részig simára levágjuk, a megmaradt alsó
és felső háncsrész közé mindkét oldalán egy irányba néző, párosításszerűen
megvágott oltóvesszőt helyezünk be. Nagyobb sérülés esetén több oltóvesszőt
is behelyezhetünk.

Oktatási tippek

l Egy közeli gyümölcsösben azonosítsuk a szaporításra szánt fajtákat és az
alanyokat.

l Beszéljük meg,  hogy az oltóvesszőnek hogyan kell  kinéznie,  pl.  hány
rügyet tartalmazzon, milyen helyzetben.

l Mutassunk  be  néhány  fiatal  oltott  fát  a  kambium  működésének
szemléltetése érdekében.

l Használjunk  ceruzaméretű  fűzfa-  vagy  almaágakat,  tanuljuk  meg,
hogyan  kell  úgy  vágni,  hogy  nagy  felületű  kambium  maradjon,  és
hogyan  kell  rögzíteni  különböző  típusú  szalagokkal  az  oltvány  nemes
részét az alanyhoz.

l A szemzés gyakorlása érdekében vágjunk le és helyezzünk be egy rügyet
az alanyba – a legjobb, ha ezt a nyár közepén/végén végezzük.

l Ügyeljünk  a  biztonságra.  Használjunk  éles  késeket,  vegyünk  fel
védőkötényt, és legyen kéznél ragtapasz.

l A legegyszerűbb az alany és az oltóvessző között az angolnyelves oltás.

l Nézzünk meg néhány alternatív oltást is – videók és ábrák segítségével
–,  és  vitassuk  meg,  hogy  melyik  típushoz  melyik  időpont  a
legalkalmasabb.

l Magyarázzuk  el,  hogyan  lehet  az  alanyokat  generatív  vagy  vegetatív
módon szaporítani.

l Az  oltáshoz  használt  szerszámok  és  felszerelések  beszerzése  és
gondozása, valamint biztonságos kezelésük.

l Mutassuk  be  vagy  beszéljük  át  a  tipikus  hibákat,  amelyeket  el  kell
kerülni.

l Tapasztalatcsere a résztvevők között.

Az oltott fák utógondozása

A fiatal oltott fák gondozása 
l Az oltott  fákat  általában cserépedénybe ültetik,  a  szemzetteket  pedig

faiskolai parcellába. Címkézzük fel, majd kössük a fát egy karóhoz. 

l Rendszeresen  távolítsuk  el  az  oldalhajtásokat,  különösen  az  oltás,
szemzés helye alatt. 

l Ha az oltás a korona magasságában történt, tartsuk meg mind a 3 vagy
4 növekvőben lévő ágat. Ha az oltásnak törzset kell alkotnia, csak a felső
hajtást tartsuk meg, amíg el nem éri a kívánt magasságot. 

Segédanyag hagyományos gyümölcsészet oktatásához 78



l Minden  borítóanyagot,  például  oltószalagot  vagy  műanyag  fóliát
eltávolíthatunk, amint erős kallusz képződött, 3-4 hónap elteltével.  Ez
megakadályozza, hogy az oltási pont beszűküljön.

Karbantartás a faiskolában

l Minden vadhajtást folyamatosan el kell távolítani.

l A fák rögzítését minden évben ellenőrizni kell, és ha szükséges, meg kell
újítani, pl. hosszabb karót kell használni.

l Ellenőrizni kell, hogy a fák védve vannak-e az állatok, pl. vakondokok,
egerek, nyulak, legelő állatok és gépek okozta sérülések ellen. A fák 0,5
cm-es dróthálóból készült védőkerítése megvédheti a fákat, de lehetővé
teszi a levegőzést is. 

l Az első évben a füvet és más lágyszárú növényeket el kell távolítani a
fák gyökérzetének környékéről, hogy elkerüljük az elburjánzásukat.

l Mulcsozzuk  ezt  a  területet  (pl.  faforgáccsal,  avarral  vagy  kartonnal),
hogy  védjük  a  víz  elpárolgása  ellen.  Télen  távolítsuk  el  a  mulcsot,
különben jó búvóhely lehet a vakondoknak és egérnek.

l Nyáron ha szárazság van, öntözni kell, és szerves trágyával trágyázni.

l A  törzset  a  kívánt  magasságig,  plusz  kb.  50  cm-re  kell  vezetni.  A
vezérhajtást  nem  sokkal  egy  rügy  fölött  kell  levágni,  hogy  az  alsó
rügyeket hajtásra serkentsük és kinőjenek a fa koronájának első ágai.
Erős növésű fa első oldalágának kb. 1,8-2 m magasan kell lennie.

l A fiatal  fákat  ezután a  tél  elején át  lehet  ültetni  a  meglévő vagy új
gyümölcsösbe. A gyökereket olyan gödörbe kell ültetni, amely lehetővé
teszi a gyökerek maximális terjedését függőleges és vízszintes irányba. 

Esettanulmányok

l Identifying varieties workshop (DE)

l Grafting workshop (DE)

l A scion swap event (UK)

Weboldalak
l Apple and plum fruit identification   – FruitID

l DNA analysis in UK  

l Determination and preserving  

Letölthető pdf 
l Fruit tree identification   – EEAOP

l Fruit tree identification   – UK Orchard Network

l Brogdale National Fruit Collection   – UK

l Basic fruit tree identification   – apple, pear, plum, cherry
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l Fruit tree identification guide  

l The pear in history, literature, popular culture and art  

l Sustainable intensification of UK plum production  

l Comprehensive guide to damsons   – Daiv Sizer

l Guide to bench grafting  

Videók

l Heritage apple varieties  

l Identifying old apple varieties  

l Europom – Heritage apples from European countries  

l Cutting scion wood  

l Budding  

l Choosing the right rootstock  

l Grafting by the whip and tongue method   – PTES

l Grafting fruit trees by whip and tongue   – ESTO

l Six different grafting techniques   

l Pruning apple trees  

l Summer pruning of apple and pear trees  

l Winter     pruning  
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5. rész
Gyümölcsök feldolgozása és

népszerűsítése

Cél
A fán  termő gyümölcsök  és  héjas  termésűek  betakarításának,  tárolásának,
feldolgozásának és forgalmazásának oktatása.

Ez  az  útmutató  a  kis  méretű  gyümölcsösök  tulajdonosainak,  vezetőinek,
önkénteseknek  és  oktatóknak  nyújt  segítséget,  hogy  megtalálják  a  termék
betakarításának,  tárolásának,  feldolgozásának  és  forgalmazásának  legjobb
módját.  Néhány  hagyományos  módszert,  a  termékek  feldolgozásának  és
értékesítésének néhány egyszerű módját tartalmazza. Javaslatokat tesz arra
is, hogyan lehet népszerűsíteni a hagyományos gyümölcsösök termékeit.

Célkitűzések
Az oktató ismerje és képes legyen átadni a következő ismereteket (helyi és
országos viszonylatban):

l A fán termő gyümölcsök és héjas termésűek betakarítását és tárolását.

l A  hagyományos  eljárásokat,  termékeket,  valamint  a  tájjellegű
élelmiszereket és italokat.

l A fán termő gyümölcsök és héjas termésűek gombás/bakteriális romlás
elleni tartósításának különböző módszerei mögött álló tudományt.

l A  fán  termő  gyümölcsök  és  héjas  termésűek  feldolgozásának  és
tartósításának tudományát.

l A gyümölcs- és héjas termésűek tartósítását: a szárítás, a gyümölcslé
készítése,  a  pasztörizálás,  az  ecet  készítés,  az  édesítés  (lekvárok  és
desszertek), az erjesztés (almabor és bor), a lepárlás és a palackozás
hagyományos és modern módszereit.

l A fán termő gyümölcsök és héjas termésűek különböző berendezésekkel
történő  tartósításának  és  feldolgozásának  egészségügyi,  biztonsági  és
jogszabályi szempontjait.

l Hogyan lehet  a  fán  termő gyümölcsök  és  héjas  termésűek termékeit
népszerűsíteni és értékesíteni: termék (minőség, csomagolás, címkézés,
tanúsítás), hely (különböző értékesítési helyek és értékesítési pontok), ár
(elszámolás, versenytársak, differenciált árképzés), promóció (vásárlók,
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reklámok  helye  és  módszerei)  és  partnerek  (más  termelők,
szövetkezetek vagy vállalkozások) szempontjából.

Választható képzési módszerek
A betakarítás idején vagy azt követően rendezzünk be egy termet asztalokkal,
tartósítóberendezésekkel,  különböző  gyümölcs-  és  héjas  termésűekkel,
valamint  a  feldolgozott  termékek  mintáival  az  alábbiak  bemutatása,
megbeszélése és gyakorlása céljából:

l A  hagyományos  nagyüzemi  és  a  kisüzemi  eljárások  összehasonlítása
videók és esettanulmányok segítségével.

l Kisüzemi  eljárások  és  berendezések:  (napenergiával  történő  és
elektromos) szárítás, (kézi és elektromos) cefrézés, gyümölcslékészítés
(különböző  présgépek)  bemutatása  videók  és  esettanulmányok
segítségével.

l További  tisztító  és  stabilizáló  eljárások  tanulmányozása  folyékony
termékek esetében.

l A gyümölcsök zúzása, préselése és kóstolása a gyümölcslé előállításánál.

l Különböző  termékek  bemutatása  és  kóstolása  vakkóstolással,  a
különböző  résztvevők  tapasztalatainak  leírása  és  összehasonlítása
céljával.

l Tapasztalatok cseréje a résztvevők között.

Látogatás  egy  kistermelőnél  és  feldolgozónál,  leírás,  bemutatás,
megbeszélés és gyakorlat:

l Az érettség vizsgálata, a szedés és a tárolás ideje.

l A  folyamatok  bármelyikének  bemutatása  vagy  gyakorlása  különböző
egyszerű  mechanikus  vagy  nagyobb  méretű  elektromos
berendezésekkel.

l A  kínálati  és  keresleti  szint,  a  marketing  és  a  vállalkozás  általános
történetének, irányításának és jövőjének megvitatása.

Rendezzünk be egy termet tetszés szerinti időpontban asztalokkal, legyen jelen
egy  tapasztalt  termelő  és  egy  terjesztő  promóciós  irodalommal,  internet-
hozzáféréssel és feldolgozott termékekkel, megbeszélés, tervezés és gyakorlás
céljával:

l Cselekvési  terv  kidolgozása  a  résztvevők  gyümölcs-  és  héjas
termésűekből készült termékeinek marketingjére.

l Címkék  és  csomagolás  tervezése  és  kialakítása  (termék),  értékesítési
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helyek  (hely),  egyéb  árak  pl.  az  internetről  (ár),  kiemelt  vevők  és
megfelelő  reklám  (promóció),  valamint  mások,  akikkel  együtt  kell
értékesíteni (partnerek).

l  A termék erős pontjainak és gyengéinek, valamint lehetőségeinek és
veszélyeinek SWOT-elemzése a termék marketingje szempontjából.

l  A résztvevők közötti tapasztalatcsere.

1. A gyümölcs betakarítása és tárolása

Hagyományos betakarítás 

A  hagyományos  betakarítási  módszerek  jól  alkalmazkodtak  a  kis
gazdaságokhoz és a helyi piacokhoz. A múltban a családi gazdálkodóknak volt
idejük arra, hogy a gyümölcsfákról kézzel, az egész család és a szomszédok
közreműködésével  szedjék  le  a  termést.  Sok  más  mezőgazdasági
tevékenységhez  hasonlóan  ez  is  hozzájárult  a  helyi  közösséghez  tartozás,
valamint  a  gyümölcsösök  és  termékeikhez  kapcsolódó  büszkeségérzet
kialakulásához  és  fenntartásához.  Ez  segített  abban  is,  hogy  miként  lehet
megbecsülni  a  különböző  gyümölcsök  és  héjas  termésűek  betakarításának
ideális  időpontját  és  módszereit  a  különböző  feldolgozási  célokra.  A  helyi
közösségen  belül  a  családi  gazdálkodók  és  a  kisbirtokosok  megosztották
egymással a szerszámokat, a tudást és a munkaerőt, ami megerősítette a helyi
gyümölcsész kultúra közös örökségét.

Napjainkban  ez  a  közösségi  érzés  a  hagyományos  gyümölcsészet
újraéledésével  számos  európai  országban  megerősödött.  A  közösségi
gyümölcsösökhöz kötődő önkéntesek csoportjai ismét kutatják és adaptálják a
gyümölcsösök kezelésének hagyományos módszereit.

A gyümölcs betakarítása

l Vizsgáljuk  meg  a  különböző  eljárásokhoz  és  termékekhez  alkalmas
gyümölcsök érettségét.  Deformált,  túlérett  és  zúzódott  gyümölcsökből
gyümölcslé, lekvár, savanyúság stb. készíthető. 

l Az érettség vizsgálatának egyszerű módszere a gyümölcs megízlelése, a
földre hullott érett gyümölcsök látványa, a gyümölcs óvatos csavarással
történő eltávolítása, valamint a mag és a gyümölcs érett színe.

l Szakmaibb módszer a Brix-refraktométer használata. Ez a gyümölcsben
lévő  cukor  százalékos  arányát  oldható  cukortartalomként  (SSC  vagy
Brix) méri. Jelzi az édesség fokát és a betakarítás idejét. Amikor a fény
áthalad az oldott szilárd anyagokat (például cukrot) tartalmazó mintán,
megszakad,  lelassul  és  meghajlik  vagy  megtörik.  A  törésmutató
változása vagy a fény elhajlása összefügg a cukorfokkal.

l Az  érés  időpontját  is  érdemes  emlékeztetőül  feljegyezni,  és  érdekes
összehasonlítást végezni az éghajlatváltozás figyelembevételével.
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A gyümölcsök begyűjtése történhet: 

l kézzel, vállra fűzött gyümölcskosárral

l a túlérett, lehullott gyümölcsök összeszedésével

l a fa verésével (általában alma, körte vagy cseresznye esetében) egy
hosszú  rúddal  (az  Egyesült  Királyságban  hagyományosan  panking
pole-nak  nevezik),  és  a  lehullott  gyümölcsök  egy  nagy  lepedőre
történő összegyűjtésével a fa alatt.

l néhány  mechanikus  módszer  (pl.  Rollblitz)  az  utóbbi  időben  vált
népszerűvé

Az  eljárástól  függően  a  gyümölcsöt  ezután  vödrökbe,  talicskákba,  trélerbe,
fa/kartondobozokba  vagy  tálcákba  lehet  rakni.  A  héjas  termésűek  is
alapvetően ugyanígy gyűjthetők vagy szedhetők.

A gyümölcs tárolása 

Minden  gyümölcs-  és  dióféle  rövid  ideig  tárolható,  különösen  állandó,
ellenőrzött  hőmérséklet  és  nedvességtartalom mellett.  A  gyümölcsöt  ideális
esetben  száraz,  hűvös,  jól  szellőző  tárolóhelyen  kell  tárolni,  ahol  más
gyümölcsökkel nem érintkezhet közvetlenül.

l A  gyümölcsöt  hagyományosan  száraz  és  jól  szellőző  pincékben  vagy
gyümölcstárolókban tárolták, fából készült léceken, fa/karton ládákban
vagy tálcákon. A gyümölcsöt, különösen az almát, körtét, birsalmát és
naspolyát újságpapírba is  csomagolták,  illetve szénaágyra vagy szitált
hamura fektették anélkül,  hogy más gyümölccsel  érintkezett  volna.  A
héjas  termésűeket  gyakran  olajos  üvegekben,  illetve  zacskókban,
szárazon tárolták, amelyek a mennyezetről lógtak le.

l Hagyományosan  a  jó  eltarthatósági  tulajdonságokkal  rendelkező  (pl.
viaszos,  vastag  héjú  alma)  fajtákat  részesítették  előnyben  és
választották ki. A körte újévig, az alma pedig legalább fél évig, áprilisig
eltartható volt. Manapság sok fogyasztó nem is tudja, hogy a fán termő
gyümölcsök érése évszakhoz kötött!

l Az etiléngázt a gyümölcsök, mint olyan növényi hormont, ami az érést
okozza  természetes  módon  termelik,  ezért  a  gáz  terjedésének  (pl.
újságpapírba csomagolással történő) csökkentése lassíthatja az érést.

l A kereskedelemben más gázokat  és  hűtést  használnak  az  alma és  a
körte  élettartamának  meghosszabbítására,  ez  lehetővé  teszi,  hogy  a
világ  minden tájára  szállítsák  őket.  Ehhez  azonban nagy  mennyiségű
fosszilis tüzelőanyagra és villamos energiára van szükség, ami jelentősen
befolyásolhatja  az  éghajlatváltozást.  A  helyben  termesztett  és
fogyasztott  gyümölcsökkel  és  héjas  termésűekkel  elkerülhető  a  nagy
távolságra történő szállítás.

l Mint  mindig,  a  feldolgozott  gyümölcsök  esetében  is  nagyon  fontos  a
nyilvántartás és a címkézés. Minden évben többet tudunk meg az előző
évről,  a  tárolt  gyümölcsök  különböző  minőségéről  és  a  tárolási
körülményekről. 
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2. A gyümölcs tartósítása 

Hagyomány és örökség

Az érdeklődés újjáéledése – a szupermarketekben, gyorséttermekben kínált
termékekkel szemben a vásárlók egyre inkább a kisüzemi, helyi termelők és
feldolgozók  kínálata  felé  fordulnak,  valamint  alternatív  és  hagyományos
termékeket  és  recepteket  igényelnek.  Az  elmúlt  években  az  élelmiszer-  és
italipar felkarolta a hagyományosnak tekintett áruk iránti nosztalgiát.

A hagyomány és az örökség megbecsülése – a kézműves termelőket, a
hagyományos eljárásokat és összetevőket, valamint az őshonos fajtákat ma
már  nagyobb  becsben  tartják,  és  minőségi  élelmiszerekként  és  italokként
értékelik.  Nagyon  érezhető  mindez  az  italiparban,  ahol  a  piac  a  kézműves
almaborok,  a  hagyományos  gyümölcslevek  és  a  kézzel  készített  teák  felé
mozdult el.

A gyümölcstartósítás tudománya

A gyümölcsök és héjas termésűek tartósítása, mint minden más élelmiszeré és
italé, egyet jelent a folyamatos küzdelemmel a bomlást okozó baktériumok és
gombák ellen.

A  gyümölcsök  és  héjas  termésűek  tartósítása  a  víz  és  az  oxigén
kiküszöbölésével, és ezáltal a baktériumok és gombák visszaszorításával vagy
elpusztításával történhet:

l A víz kizárása (szárítással, dehidratálással) a cukortartalmat is növelheti.

l A  hőmérséklet  szabályozása  hűtéssel,  fagyasztással,  sterilizálással,
pasztőrözéssel.

l Az ecet használata (savanyítás vagy ecetkészítés) csökkenti a pH-t és
denaturálja az enzimeket.

l Alkohol használata (alkohol hozzáadásával, vagy készítése erjesztéssel,
lepárlással) kizárja a vizet és az oxigént.

l A cukor használata (édesítéssel) csökkenti a víz ozmózis útján történő
felvételét.

A gyümölcstartósítás értéke

A hagyományos gyümölcsösök termésének kezelése a tartósításra épül, akár
élelmiszerről, akár italról van szó. A magas, hagyományos gyümölcs- és héjas
termésű  fák  kézzel  nem  szedhetők  le  teljesen  vagy  könnyen.  A  termés
betakarítása  gyakran  együtt  jár  a  magas  fák  verésével  vagy  rázásával,  a
földről felszedett törődött gyümölcs megköveteli, hogy a gyümölcsöt gyorsan
feldolgozzák,  mielőtt  romlani  kezdene.  A  gyümölcsök  és  héjas  termésűek
tartósítása  a  fenntartható  helyi  élelmiszer-termelés  és  -fogyasztás
kulcsfontosságú eleme. 
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l A  gyümölcs  felhasználásának  munkálatai  meghosszabbítják  a
gyümölcsszezont.

l Elkerülhetővé  válik  a  gyümölcsfán  vagy  a  földön  történő  rothadás
nyomán bekövetkező pazarlás.

l A téli hónapokra egészséges ételek és italok nyerhetők.

l A helyi termelés és fogyasztás révén jelentős kilométerszám takarítható
meg az élelmiszerek szállításában. 

l Jelentősen nő a termés hozzáadott pénzbeli értéke.

l Igazolódik  a  hagyományos  gyümölcsösök  és  biológiai  sokféleségük
megőrzése. 

l Élvezetes  társadalmi  tevékenység,  gyakran  önkéntesek  és  közösségi
csoportok részvételével.

3. A feldolgozási módszerek kiválasztása
A  gyümölcsök  különböző  feldolgozási  módjainak  az  idő,  a  munkaerő,  a
költségek,  a  tárolhatóság  és  a  piacképesség  alapján  számos  előnye  és
hátránya van.

Friss gyümölcs

l Csak a legjobb minőségű gyümölcsöt tartalmazza.

l Munkaigényes (válogatás).

l Magas fajlagos bevétel.

l Egyszerű forgalmazás (csomagolatlanul).

l Nincsenek gépek.

Gyümölcslé
l Könnyű betakarítani
l Nagy fajlagos bevétel
l Egyszerű forgalmazás, 

tasakban és dobozban 
egyaránt

l Gépek szükségesek.
l Tárolható termék
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Bor és almabor
l Könnyű betakarítani
l Nagyon magas bevétel
l Drága palackok

szükségesek
l Gépek szükségesek
l Tárolható termék

Szárított gyümölcs
l Könnyű betakarítani

l Nagy bevétel
l Könnyű forgalmazás
l Szárítóberendezés 

szükséges
l Tárolható termék
l Erősen munkaerő-igényes
l Sok elektromos vagy 

napenergiát igényel

Dzsem és püré

l Könnyű betakarítani
l Magas fajlagos bevétel
l Könnyen eladható

üvegedények
l Apparátusra van szükség
l Tárolható termék
l Szabályozott termék
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Ecet

l Számos további aromaanyag
l Nagy bevétel
l Magas munkaerőigény
l Drága palackok szükségesek
l Tárolható termék

Pálinka és más szeszes italok
l Erősen szabályozott termelés, jogi korlátozásokkal
l Drága, bonyolult berendezések
l Nagyon magas bevétel
l Tárolható termék

4. A gyümölcsfeldolgozás módszerei

Aszalás

l Szilva, alma, kajszibarack, őszibarack, meggy, körte esetében.

l Almaszirom, chips, aszalt szilva, mazsola stb. előállítására.

l Kemencével,  napkollektoros  szárítóval,  elektromos  dehidratálóval  és
almahámozó-szeletelő géppel.

Ezek  a  termékek  gyümölcschips  vagy  chips  formájában  ma  már  nagyon
népszerűek a fogyasztók körében, mivel nagyon egészséges és gyermekbarát
alternatívái a sós burgonyachipsnek. Korlátlan ideig tárolható üvegekben, és
édes rágcsálnivalóként használható. Ennek a régi terméknek most új arculata
van. 

Kemencében szárítás

A tűz hője általi szárítás minden európai országban elterjedt – a sütőben vagy
a kandalló előtt lógva – az alma, a körte, a szilva és a sárgabarack esetében.
Ez az aszalási  módszer még mindig nagyon népszerű,  különösen az erre a
célra szolgáló kemencékben. A fatüzelésű kemencében, például egy Rayburn-
kemencében  sokkal  klímabarátabb  a  szárítás,  mint  az  elektromos
szárítóberendezésben. A technológia nagyon egyszerű, és a törpebirtokosok és
gyümölcsösgazdák is alkalmazhatják. 

Napon szárítás
A mediterrán térségben a nyári gyümölcsök szárítása hagyományosan főként a
napon történt.  A körtét  és az almát köveken szárították.  Lengyelországban
régebben a körtét kenyérsütőkemencében vagy szitákon a napon aszalták. Ma
már a modern szárítókkal  a körte és a szilva általában rövid eltarthatósági
ideje meghosszabbítható.
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Elektromos szárítók 
Az északabbra fekvő országokban egyre népszerűbbek a többtálcás elektromos
szárítók.  Az  élelmiszer-szárítók  4-9  tálcával  rendelkeznek,  ezekbe  lehet  a
felszeletelt  gyümölcsöket  elhelyezni.  Almahámozó-szeletelő  gép segítségével
almakarikákat lehet előállítani, a szilvát pedig félbevágva kimagozni. 15 óra
szárítással 60 fokon ropogós almaszeleteket állíthatunk elő. 

Pürésítés

l Alma és körte esetében.

l Almavaj, gyümölcsbőr készítéséhez.

l Kíméletes melegítéssel sütőben, vagy éjszakai falapátos keveréssel tűz
fölött.

Almavaj –  Bretagne,  Normandia  és  az  Egyesült  Államok  bizonyos  részein
egyes közösségek még mindig közösen és társaságban készítenek almavajat.
Tiszta,  érett,  egész  almát  tesznek  egy  öntöttvas  fazékba  nyílt  tűzön.  Egy
hosszú nyelű falapát jár kézről kézre, miközben éjszakákon át kevergetik a
bugyborékoló almát. Eközben énekelnek, zenélnek és természetesen almabort
isznak.

Gyümölcsbőrök –  az  almát  és  bármilyen  gyümölcsöt  meg lehet  szárítani,
hogy  gyümölcsbőröket  készítsenek  belőle.  A  gyümölcsöt  meghámozzák,
kimagozzák és puhára főzik. Ezután vékony szeletekben zsírpapírra fektetik, és
60 °C-os sütőben lassan barnára és bőrszerűvé szárítják. Csíkokra vágható, és
gyümölcstekercsbe feltekerhető.

Léfőzés

l Minden magvas és csonthéjas gyümölcshöz.

l Gyümölcslé készítése.

l A  gyümölcs  darálásával  vagy  zúzásával,  préselésével,  és  esetleg
tisztításával.

A  gyümölcsfa  legnépszerűbb  terméke  gyakran  a  friss  gyümölcslé.  Észak-
Európában nagy hagyománya van a gyümölcsléfőzésnek. Ebből aztán gyakran
készítenek alkoholos italt, például almabort, perryt vagy bort. A pasztőrözött
gyümölcslé ma már nagyon népszerű, és gyakran kistermelők és közösségi
csoportok forgalmazzák.

A gyümölcslevet különböző módszerekkel lehet előállítani:

Zúzás – a gyümölcsöt úgy lehet zúzni, hogy egy erős, mély vödörben (vagy
vályúban) egy ütőfával verik őket, két réteg gyümölcsöt zúzva össze. Ez egy
nehéz,  munkaigényes  módszer,  de  több  emberrel,  akik  az  ütőfát  váltva
használják, közösen is végezhető.

Préselés – ez a fő, hagyományos módszer, amelyet mind a gyümölcslé, mind
az almabor vagy a perry esetében alkalmaznak. A gyümölcs apró darabokra
aprításához daráló vagy kaparó, majd a lé kinyeréséhez kosár vagy keretprés
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szükséges. Sok tekintetben hasonlít a szőlő hagyományos préseléséhez. Ez a
módszer megőrzi a friss gyümölcs illatát és tápértékét, mivel a levét forralás
nélkül nyerik ki. 

Gőzölés – munka- és időigényes módszer, de sok tiszta levet ad. Mossuk meg
és  vágjuk  fel  a  gyümölcsöt  darabokra.  Tegyük  a  gyümölcsöt  egy  gőzölős
gyümölcscentrifugába (pl. a skandináv Mehu Liisa). Forraljuk fel a vizet az alsó
edényben,  és  hagyjuk  a  gőzt  felgyülemleni.  A  gőz  és  a  hő  kivonja  a
gyümölcsből a levet, és a lé a gyűjtőedénybe csöpög. 

Hivatkozás – Mobil gyümölcsléfőző esettanulmány

Pasztőrözés és sterilizálás 

l Minden magvas és csonthéjas gyümölcs levéhez használható.

l A lé íze és vitamintartalma megváltozik!

l A legalább 30 percig tartó, 70 °C-on történő pasztőrözés csak a kórokozó
baktériumokat pusztítja el, a romlást okozó baktériumokat nem.

A fenti gyümölcsléfőzési módszerekkel nyert gyümölcslé ezután pasztőrözhető
vagy  sterilizálható.  A  pasztörizálás  egyszerűbb,  mint  a  sterilizálás,  és  a
pasztörizált lé több évig is eltartható. Az azonos magasságú, tiszta palackokat
szabályozottan melegíthető vízfürdőbe merítjük. Elektromos pasztőrözőgépek
is használhatók.

Erjesztés

l Minden magvas és csonthéjas gyümölcs esetében.

l Bor, almabor, perry, pommeau készítéséhez.

l A levet cefrézéssel és préseléssel állítjuk elő. 

l Élesztő  hozzáadásával  történik  nyomás  alatt  álló  tartályokban  vagy
hordókban.

A  gyümölcsök  erjedése  akkor  következik  be,  amikor  az  élesztő  a
gyümölcscukrot alkohollá alakító enzimeket termel.  Az élesztők természetes
módon is  előfordulnak a gyümölcsökben,  így az  erjedés hozzáadott  élesztő
nélkül is végbe mehet. Általában kelesztett élesztőt adnak a gyümölcsléhez.

A  magvas  és  csonthéjas  gyümölcsök  erjesztése  hagyományosan  sokkal
elterjedtebb volt Észak-, mint Dél-Európában. A szőlőn kívül Észak-Európa az
almaborra, a perryre, a gyümölcsborokra és azok eceteire koncentrált. 

Alkohol hozzáadása

l Számos gyümölcs- és dióféle esetében.

l Sokféle  alkoholféleség  előállításához  (pl.  az  angol  gin),  gyakran  cukor
hozzáadásával (pl. a német Rumtopf az éppen érő gyümölcsrétegekkel
rumban és cukorban).

l Palackokban és üvegekben történő áztatással, cukor hozzáadásával.
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Párlatkészítés

l Számos  gyümölcs-  és  héjas  termésű,  pl.  alma,  körte,  barack,  szilva
esetében.

l Sok  helyi  elnevezésű,  magas  alkoholtartalmú  ital,  pl.  almapálinka
előállításához.

l Alembikus lepárlóban vagy lepárlóüzemben történő hevítéssel.

Ez a legbonyolultabb eljárás, de ez adja a legjövedelmezőbb terméket. Dél- és
Kelet-Európában  különösen  a  meggy  és  a  birs  lepárlása  népszerű,  a
jogszabályok  azonban  nagyon  szigorúak,  így  az  egyéni  vagy  közösségi
termelők  nem  tudják  könnyen  úgy  előállítani,  hogy  piaci  forgalomba
kerülhessen. A lepárláshoz nagy mennyiségű gyümölcsre is szükség van, így a
drágább gyümölcsök közvetlen értékesítése gazdaságosabb lehet.

Ecetesítés 
l Számos magvas és csonthéjas gyümölcs esetében.

l Ízesített és balzsamecetek előállítása pl. virágokkal, gyógynövényekkel,
fűszerekkel, gyökerekkel, bogyós gyümölcsökkel stb. 

l Az almabor  vagy gyümölcsborok  levegőztetésével  és  ecetágy  (cellulóz
formájában lévő ecetsav baktérium) felhasználásával.

Az ecetesítés az alkoholt ecetsavvá alakítja át, így a borok vagy az almabor
ecetessé  vagy  savanyúvá  válik.  Az  ecetágy  egy  cellulózból  és  ecetsav
baktériumokból (Acetobacter spp.) álló halvány, zselatinszerű anyag, amely az
erjedő alkoholokon alakul  ki.  Olyan enzimeket tartalmaz, amelyek a levegő
oxigénjének segítségével az alkoholt ecetsavvá alakítják.

Pácolás
l Szilvához, almához, zöld, éretlen dióhoz stb.

l Savanyított  gyümölcsök  és  héjas  termésűek,  savanyúság  vagy  csatni
készítéséhez.

l Melegítéssel, almaborral vagy borecettel, pácoló fűszerekkel és növényi
aromákkal.

A  megmosott  és  feldarabolt  gyümölcsöt  befőttesüvegekbe  pakoljuk.  A
befőttesüvegbe rakott gyümölcsöt a hevített ecettel vagy sós lével felöntjük,
végül  friss  és  szárított  fűszereket,  gyógynövényeket  és  egyéb  ízesítőket
adhatunk hozzá.

Édesítés
l Számos gyümölcs és héjas termésű esetében.

l Gyümölcsdzsemek, lekvárok, zselék, szörpök és befőttek, illetve mézes
héjas termésűek készítéséhez.

l Melegítéssel hozzáadott cukorral vagy mézzel, vagy csak mézzel (pl. dió,
mogyoró esetében).
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Palackozás és konzerválás

l A legtöbb gyümölcs esetében.

l Palackozott vagy konzervált gyümölcsök előállítása vízben vagy cukrozott
vízben.

l 100  °C-on  történő  sterilizálás  elpusztít  minden  kórokozót  és  romlást
okozó baktériumot.

l A levegőben, gyümölcsben és a palackban/ konzervdobozban lévő összes
penészgomba  és  baktérium  elpusztítása  melegítéssel.  Ezután  a
sterilizálás  során  a  levegőt  kizárják,  és  a  palackokat  vagy  dobozokat
vákuummal teljesen lezárják.

Hűtés vagy fagyasztás

l Minden gyümölcs- és héjas termésű esetében.

l Határozatlan ideig történő tartósítás, de a minőség idővel romlik.

l Pincében, hűtőszekrényben vagy fagyasztóban. 

A friss gyümölcslé hűtőben néhány napig eltartható, mielőtt erjedni kezd. A
fagyasztás nem ajánlott, mivel sok áramot fogyaszt, és így nagy hatással van
az éghajlatváltozásra.

5. A gyümölcs értékesítése
Számos  gazdasági,  társadalmi  és  jogi  feltételt  kell  figyelembe  venni  a
gyümölcs- és héjas termésűek piacra vitelének tervezésekor. Az egyéni vagy
közösségi termelők a termékek széles skáláját fejleszthetik ki. A jó értékesítés
alapja, hogy a megfelelő termékeket a megfelelő helyen, a megfelelő időben, a
megfelelő módon és a megfelelő áron kínáljuk a vevőknek. 

A marketing 5 alaptényezője

l Termék – minőség, változatosság, csomagolás, címkézés és tanúsítás. 
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l Hely – elhelyezkedés és értékesítési pont.

l Ár – versenytársak, differenciált és összehasonlító árak.

l Promóció – vevők és reklám. 

l Partnerek –  más  termelők  vagy  vállalkozások,  akikkel  együtt  kell
forgalmazni.

Termék

l A gyümölcs minősége a vásárlók megtartásának kulcsa.

l Számos  különböző  gyümölcsfaj  lehet,  amelyek  többségét  saját
gyümölcsösből takarítják be, és a közösség vagy a termelő dolgozza fel.

l Elsősorban  az  almára,  körtére  és  szilvára  mint  ismert  élelmiszerekre
összpontosítsunk.

l Mindig legyen néhány különlegesség, például téli körte, mirabella szilva,
birs.

l A  törzsvásárlóknak  mindig  kínáljunk  gyümölcslevet  és  aszalt
gyümölcsöket.

Címkézés  – a gyümölcsösből érkező termékek címkézése kulcsfontosságú a
sikeres marketinghez. A címkének informatívnak, világosnak és őszintének kell
lennie.  Minden  adatközlésnek  tartalmaznia  kell  a  termék  pontos  adatait,  a
termelési folyamatot, valamint az árat. A kiegészítő információk – esetleg egy
plakáton,  képeslapon,  szórólapon  vagy  weboldalon  –  tartalmazhatnak  egy
történetet a termőhelyről, a hagyományokról és a fajtáról, néhány receptet,
valamint a termelők fényképét is.

A jogszabály által előírt  információk között szerepelhetnek az összetevők, a
súly, a tápérték, a minősítés (pl. organikus, bió) és a termesztés helye. 

Helyszín 

Helyszín – a gyümölcsöt sok helyen lehet forgalmazni:

l mezőgazdasági bolt, különösen, ha főútvonal vagy város közelében van

l mozgó bolt, ha egy távoli vidéki területen található

l hagyományos piac, ha rendelkezésre állnak piaci standok

l különleges  piac,  különösen  júliustól  márciusig,  karácsonykor  és
húsvétkor

Értékesítési pontok – a gyümölcsösből származó gyümölcsök és termékek
gyorsan, hatékonyan és vonzó módon kiállíthatók és árusíthatók.

l asztal

l eladóládák

l zsákok

l mérleg
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l táblák

l pénztárgépek

l ernyő

l reklám (tábla)

Árak

Feltételek – a megfelelő ár meghatározása az adott időpontokban és helyeken
az értékesítés kulcsa.

l Az  értékesítés  helye  –  a  megfelelő  helyszín  költsége,  a  verseny  és
látogatottság szempontjából.

l Engedély – egyes helyszíneken díjat kell fizetni a standért.

l Személyzet – önkéntesek vagy fizetett, szakképzett eladószemélyzet.

l Termékek – a megfelelő termék a megfelelő időben és helyen.

l Raktárhelyiség – hely az eladás előtti és utáni tároláshoz az értékesítési
ponton.

A  piac  elemzése  –  a  reális  ár  kiválasztásához  számos  tényezőt  kell
megvizsgálni, tesztelni és felülvizsgálni.

l Potenciális vásárlók száma – hány potenciális vásárló van?

l Vonzáskörzet – milyen messzire utaznak a potenciális vásárlók? 

l Verseny – mi fog még versenyezni a termékkel abban az időben?

l Termékek  –  mennyi  volt  az  előállítás  teljes  költsége  a  munkaerő  és
egyéb erőforrások tekintetében?

l Értékesítési potenciál – hány eladás valósulhat meg?

l Jövedelem – mekkora a potenciális pénzforgalom és nyereség?

Promóció

Rendezvények – sokféle hagyományos és új  rendezvény népszerűsítheti  a
helyi  gyümölcsösöket,  gyümölcsöket  és  termékeiket.  A  helyi  közösségek
hagyományosan  ünnepeket  és  fesztiválokat  szerveznek  az  egyes  helyi  és
szezonális gyümölcsöknek vagy hagyományos helyi termékeknek. 

l Jeles napok – Gyümölcsös Virágzás Napja, Alma Napja.

l Gyümölcsbemutatók,  kiállítások  és  versenyek  a  különböző
gyümölcsfajtákból.

l Nyílt napok, virágzásnapi piknik vagy reggeli.

l Tanösvények – normandiai almabor-útvonal.

l Iskolai oktatás és verseny.

l Általános iskolák gyümölcsöslátogatása szülői segédlettel.

Vásárlók  –  a  promóció  fontos  része  a  legfontosabb  vásárlók  azonosítása,
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esetleg  bizonyos  évszakokban  vagy  bizonyos  helyeken.  A  kulcsvásárlók
gyakran  az  idősebb  nők  lehetnek.  Konzultáljunk,  beszéljünk  és  ajánljunk
gyümölcsfajtákat  és  recepteket  a  vásárlóknak.  Fontoljuk  meg  egy  szórólap
vagy weboldalak készítését receptekkel és tájékoztatóval. Az egészségügyi és
gyógyászati  piac  gyorsan  növekszik.  Néhány  különleges  gyümölcs,  mint
például  a  meggy  és  néhány  almafajta,  kis  mennyiségben,  de  kiváló
minőségben keresett.

l Látogatók a gazdaságban.

l Közösségi gazdaság tagjai, önkéntesek.

l Hagyományos piaci látogatók.

l A különleges piacok látogatói, pl. húsvétkor, karácsonykor.

l Étterem- és bártulajdonosok.

l Közintézmények, például iskolák.

l Csemegeboltok, bioboltok. 

Időzítés –  az  értékesítés  időzítésének  illeszkednie  kell  a  gyümölcsös
tulajdonosa vagy a közösség más kulcsfontosságú feladataihoz.

l Télen visszaesik az értékesítés. 

l A péntek és a szombat a legjobb napok az értékesítésre.

l Próbáljuk ki az esti értékesítés lehetőségeit.

Partnerek 

Más partnerekkel vagy vállalkozásokkal való együttműködéssel megoszthatjuk 
a munkaszerepeket és a felelősséget. 

l Szövetkezeti formában megoszthatjuk a beszerzést, a felszerelést, a 
munkaerőt, a reklámot és az értékesítést.

l A formális szerződés vagy partnerség lehetővé teheti a termelő és a 
feldolgozó számára a specializálódást.

l Önkéntesek vagy partneri viszonyban dolgozó termesztők szintén 
megoszthatják a munkaszerepet és a felelősséget, valamint a 
termékeket.

l A szomszédok segítségnyújtása, csere vagy cserekereskedelem is 
segíthet.
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Esettanulmányok
l Network of small fruit juicers (DE)

l Mobile fruit juice press (DE)

l A revived local traditional product (IT)

l A revived heritage variety (IT)

l An Autumn fruit festival (HU)

l Trust Juice (UK)

l Apple Day (UK)

Pdf 

l Examining the potential for harvesting and making more use of the fruit   
from traditional orchards

l Making apple juice  

l Apple juice processing technology   – ESTO

l Processing and marketing fruit juice production   – ESTO

l Guide to urban fruit harvesting   – Abundance handbook

l Cider and perry in Europe  

l Cider and perry  

l Annual cider report 2021   – UK

l Italian grows forgotten fruit  

l Example of PGI for perry pears  
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https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5fd36afd8fa8f54d60878a81/protected-food-name-welsh-perry.pdf
https://www.nytimes.com/2016/09/12/world/europe/italian-grows-forgotten-fruit-what-she-preserves-is-a-culture.html#:~:text=Dalla%20Ragione%20picked%20up%20a,has%20tricked%20legions%20of%20scholars
https://www.ashdale-consulting.com/wp-content/uploads/2021/04/westons_cider_report_2021-2.pdf
https://www.goodfellowpublishers.com/free_files/Lesson%202%20-%20Cider%20and%20Perry%20(revised)-c405be70dc179af352b2da53fb254ce4.ppt
https://www.goodfellowpublishers.com/free_files/Chapter%202-effdf7717229ff4b6fe0f7f2588449a3.pdf
https://www.abundancenetwork.org.uk/files/abundbkview_0.pdf
https://www.esto-project.eu/fileadmin/bilder/de/Materials/expert_text/Processing_juice_production_EN.pdf
https://www.esto-project.eu/fileadmin/bilder/de/teaching_material/processing_marketing/D_Processing_and_Marketing_Fruit_juice_production_EN.pdf
https://www.suffolkbis.org.uk/sites/default/files/biodiversity/STOG/advicenotes/STOGAN%2022%20Apple%20juice%20and%20Juicing.pdf
http://www.malvernhillsaonb.org.uk/wp-content/uploads/2019/02/Excess-fruit-scoping-project.pdf
http://www.malvernhillsaonb.org.uk/wp-content/uploads/2019/02/Excess-fruit-scoping-project.pdf


Weboldalak

l Processing apples to make juice, cider, cordials, jellies etc  

l Juicing equipment hire  

l EC Quality schemes explained  

Videók

l Harvesting apples  

l Harvesting, storing and processing apples  

l Producing Trust Juice  

l Traditional growers and producers of fruit, juices and cider  

l SONNE mobile apple press  

l Small-scale cidermaking  

l Home-made cidermaking  

l Making straw pressed cider   – timelapse  

l Traditional cider making  

l Valuing the rowan and wild service tree  
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https://www.youtube.com/watch?v=e29pFiAr5FU
https://vimeo.com/79304525
https://vimeo.com/83603877
https://vimeo.com/83603877
https://www.youtube.com/watch?v=3UjOLYHWmPU&list=PLyS6jwkLwD5Se1ZdoTNf18d4iux3NpwxD&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=qkRkpwWw_QQ&list=PLyS6jwkLwD5Se1ZdoTNf18d4iux3NpwxD&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=dtKACwgOHfk&list=PLyS6jwkLwD5Se1ZdoTNf18d4iux3NpwxD&index=3
https://vimeo.com/137462167
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=hJJZWPGLeZk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5A9p26ITUeM
https://www.youtube.com/watch?v=XB1Ig4A4diQ
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en
http://www.applecottagecider.co.uk/
http://www.vigopresses.co.uk/

