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Az önkormányzat támogatásával 
a csengeri művelődési házban és 
egy sikeres csengeri almatermesztő 
ökoültetvényében szervezett nagy 
érdeklődéssel kísért rendezvényt és 
bemutatót négy hazai cég: Balogh 
Zoltán Faiskolája, a Fruit Consulting 
Kft., Szatmári Ízek Kft. és a Biocont 
Magyarország Kft. 

Komplex almanemesítési 
program gyakorlatban 

hasznosítható eredményei

Kovács Csilla művelődésiház-ve-
zető megnyitója után az első előa-
dásban Prof. Dr. Tóth Magdolna 

pomológus, az MTA doktora a 
Kertészeti és Élelmiszeripari Egye-
temen indított s a Budapesti Cor-
vinus Egyetem Gyümölcstermő 
Növények Tanszékén kiteljesedett 
komplex almanemesítési program 
gyakorlatban hasznosítható ered-
ményeit mutatta be. 

A nemesítésnek két fő iránya volt. 
Egyfelől integrált almatermesztésre 

alkalmas toleráns fajták előállításá-
ra törekedtek, a jelentősebb másik 
irányon belül pedig – integrált, ill. 
ökotermesztésben való fajtahaszná-
latra egyaránt gondolva – a multi-

rezisztencia jó gyümölcsminőség-

gel való társítása volt a fő szándék. 
Utóbbin belül a varasodásreziszten-
ciát a tűzelhalással és a lisztharmattal 
szembeni toleranciával kívánták 
kombinálni. A nemesítési program 
eredménye tizenkét olyan fajta/faj-
tajelölt, amelyek jelentős szerepet 
kaphatnának a hazai piaci választék 

bővítésében. Eddig hat fajta állami 
elismerése és fajtaoltalommal való 
levédése történt meg, s a fajtajelöl-
tek többsége is közel áll a termesz-
tési bevezetéshez. 

Az előadás központi témája az 
volt, hogy milyen szerepe lehet a 

hazai nemesítésű új almafajtáknak 

a választékbővítésben s a varasodás-

rezisztens fajtahasználatú ültetvé-

nyeknél az ellenállóság fenntartásá-

ban.
A választék bővítésére való alkal-

masság a gyümölcsök minősége 
alapján ítélhető meg. A minőségi 
adatokból (gyümölcsnagyság, húsz-
szilárdság, brix, sav-, pektin-, poli-

fenol-tartalom, antioxidáns-kapaci-
tás) látszik, hogy az új hazai fajták 
mindenképpen besorolhatók azon 
rezisztens fajták új generációjába, 
melyek gyümölcsminőségével kap-
csolatban már nem merülhetnek 
fel kifogások. A kóstolásra kiállított 
gyümölcsökről kialakult vélemény 
szerint a fajták közül a biopiaci ve-
vők és a szupermarketek vásárlói 
egyformán találhatnak maguknak 
favoritnak ígérkező almát.

A három toleráns fajtán belül a 
Rodonit’ s a ‘Karneol’ friss étkezés-
re, az édes almát előnyben részesí-
tő fogyasztóknak ajánlott, az MV-04 
pedig egy ipari célfajta. A vezető ne-
mesítő szerint a „Gala-szezon” má-
sodik felében szüretelhető Rodonit’ 
több tekintetben előnyösebb a Gala 
klónoknál, hisz gazdagabb a bel-
tartalma, nem hajlamos gyümölcs-
repedésre, s emellett a varasodás 
és tűzelhalás ellen is könnyebben 
megvédhető. A szeptember utolsó 
dekádjában betárolható Karneol’ 
tetszetős gyümölcsű, s a varasodásra 
való tolerancia mellett lisztharmatra 
és tűzelhalásra sem fogékony (1. 
kép). Mindkét fajta gyümölcsének 
jóval 14 feletti a brixértéke, s normál 
légterű hűtőtárolóban tavaszig na-
gyon jól tárolhatónak bizonyultak. 

A varasodásra is rezisztens álla-
milag elismert négy fajta (augusz-
tus végétől október elejéig érési 
sorrendben: ‘Hesztia’, ‘Artemisz’, 
Rosmerta’, ‘Cordelia’) ismertetése 
már korábban is olvasható volt az 
Agrofórum hasábjain 2014. extra 
53. szám, 20-23.). A ‘Prima’ levál-

Környezet- és költségkímélő almatermesztés – 
fajtaajánlat és technológiai javaslatok
Tóth Magdolna az MTA doktora, innovációs szakértő
Budapest

Szeptemberben négy gyü mölcs termesztési cég közös rendez  vényén mutatták be Csen  geren a környezetkímélő 

alma ter mesz tésben hasznosítható leg újabb eredményeket. A bemutatott új hazai nemesítésű rezisztens és 

toleráns almafajták, a termesztésükhöz szervesen kapcsolódó légtértelítés, a biotermesztési tapasztalatok s a 

jég elleni védelem témaköreiben számos alkalmazható javaslat birtokában távozhattak a határon belüli és túli 

magyar gyümölcstermelők. 

1. kép Karneol gyümölcsök a fán (Fotó: Illés Attila) 
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tására ajánlott a lényegesen jobb 
minőségi paraméterekkel rendel-
kező ‘Hesztia’, mely a friss étkezés 
mellett sűrítmény, lé és almaszirom 
(aszalvány) gyártására is alkalmas-

nak bizonyult. A teljes felületen sö-
tétpirosra színeződő ‘Artemisz’ friss 
étkezésre a savas almát preferáló fo-
gyasztóknak ajánlott (2. kép). Emel-
lett gyümölcséből karakteres alma-

szirom és sűrítmény készíthető. A 
Jonathant nosztalgiázva hiányoló 
fogyasztóknak szánt Rosmerta’ 
friss gyümölcse mellett almasűrít-
ménynek s almalének feldolgozva 
is pótolhatja egykori fő fajtánkat 
(3. kép). A ‘Cordelia’ igazi különle-
gesség az igen nagy méretű és kü-
lönleges aromájú gyümölcsével, 
mely akár egyesével csomagolva is 
kínálható (4. kép). Gyümölcséből 
kiváló minőségű sűrítményt, aszal-
ványkockát és pürét készítettek egy 
innovációs program keretében. 
Korszerű tárolótípusokban még 
nincs tapasztalat, de normál légterű 
hűtőtárolás mellett a ‘Hesztia’ rövid 
idejű átmeneti tárolásra, a többi fajta 
szürettől néhány hónapos eltartásra 
ajánlott. 

Eddigi tapasztalatok szerint a 
rezisztens fajtajelöltek szüreti sor-
rendje szeptember közepétől októ-
ber első dekádjáig: MR-17 (5. kép), 
MR-16 (6. kép), MR-18, MA-14, MR-
19. A gyümölcsök oldható száraza-
nyag-tartalma 13,6 és 14,5% közötti. 
A kéthasznú (sűrítmény és friss ét-
kezés) MA-14 kivételével valameny-
nyi fajtajelölt gyümölcse elsősorban 
friss étkezésre ajánlott, ugyanakkor 
a nyersanyag minősége alapján az 
MR-17 és az MR-19 gyümölcse fel-
tehetően sűrítmény és almalé előál-
lítására is megfelel. A tipikus bikol-
or felületű MR-16 édes és aromás 
gyümölcse az ínyencek kedvence 
lehet. Az MR-17 lenticellákkal tarkí-
tott vonzó és tartalmas gyümölcse, 
továbbá a tetszetős, igen szilárd, lé-
dús és roppanó húsú MR-18 a har-
monikus ízkategóriába sorolható, 
bár szakértő kóstolók az előbbiben 
inkább a savat, az utóbbiban inkább 

2. kép Az Artemisz gyümölcse a kerti bemutató kiállításán (Fotó: Nagy Szabolcs)

3. kép Rosmerta fák M.9 alanyon (Fotó: Nagy Szabolcs)

4. kép A Cordelia igen nagy gyümölcse (Fotó: Tóth Magdolna) 5. kép Az MR-17 gyümölcse (Fotó: Tóth Magdolna)



48

a cukrot érzékelik előtolakodni. Az 
ugyancsak szép küllemű MR-19 gyü-
mölcsét az ‘Idared’ almát kedvelők 
sem fogják visszautasítani. 

Az ellenállóság tartóssága komp-

lex problémakör, mely az utóbbi 
időben a varasodásrezisztens faj-

ták termesztésénél került előtérbe. 
A Venturia inaequalis kórokozó 
ugyanis megpróbál alkalmazkodni 
a gazdanövények (rezisztens alma-
fajták) által teremtett feltételekhez, 
s valamilyen módon (pl. mutáció-
val) új rasszok (patotípusok) alakul-
nak ki, amelyek aztán már képesek 
megfertőzni a rezisztens fajtát. Ezt 
a rezisztencia áttörésének is szokás 
nevezni. A fajtákban a rezisztenci-
át biztosító R gének erősségüket 
tekintve nem egyformák, s bár a 
rezisztens fajták többsége által hor-
dozott Vf gén (új neve: Rvi6) a ha-
tásosabb csoportba tartozik, több 
évtized alatt ennél is bekövetkezett 
a rezisztencia kórokozó általi felül-
múlása. 

Magyarországon még kevés he-

lyen mutatkozott a rezisztencia át-

törésére utaló betegségtünet, de a 

fokozódás megelőzéséhez a term-

esztőknek is van feladata. Ajánlatos 
figyelembe venni azt a tapasztalatot, 
hogy az egyetlen R gént hordozó 
fajták sebezhetőbbek, viszont, ha 
egy fajtában halmozottan több fő 
gén szabályozza a rezisztenciát, ak-
kor erősebb és stabilabb a reziszten-
cia. Tehát előnyösebb olyan fajtákat 
választani, amelyekben több rezisz-
tenciagénhez kapcsolt markerallélt 
igazoltak. Másik lehetőség a gene-
tikailag vegyes ültetvények létre-
hozása úgy, hogy a csupán Vf gént 
hordozó fajtához az ültetvényben 
más géneket is hordozó fajtákat tár-
sítunk. 

S itt mutatkozik meg a varasodás-
ra (is) rezisztens új hazai fajták sze-
repe az ellenállóság fenntartásában. 
Ezeknél ugyanis – a Vf gént önállóan 
hordozó ‘Rosmerta’ kivételével – 2-4 
gén szabályozza a varasodásrezisz-
tenciát. A Gyümölcstermő Növé-
nyek Tanszéken végzett vizsgálatok 
szerint ugyanis a Vf gén mellett a 
Vh4 (Rvi4), a Vh2-Vh8 (Rvi2-Rvi8) 
s a Vg (Rvi1) gének jelenlétére uta-
ló markerallélokat igazolták (rész-
leteket lásd: Kertgazdaság, 2018/1. 
szám). A gének hatásosságát is 

figyelembe véve kiemelten értékes 
a ‘Hesztia’, az MA-14, az MR-17, az 
MR-18 s az MR-19. 

Ezzel szemben a vonatkozó for-
rások és eredmények szerint a kül-
földről adaptált újabb varasodásre-
zisztens fajták döntő többségénél 
csak a Vf gén jelenlétét igazolták, s a 
tisztán Vf hátterű fajták egyazon táb-
lába való telepítése a fentiek miatt 
veszélyeket hordoz magában.

További előnyként említhető meg, 
hogy e varasodásrezisztens fajták 
közül öt fajtánál (‘Artemisz’, ‘Hesz-
tia’, ‘Rosmerta’, MR-16 és MR-17) a 
tűzelhalással szembeni ellenállóság 
vonatkozásában is jó eredményeket 
igazoltak a mesterséges fertőzési s a 
genetikai markerezési vizsgálatok. 

Tehát a hazai termesztőknek ér-
demes lenne az új hazai almafajták 
és fajtajelöltek ezen értékeire oda-
figyelni. Nem utolsósorban azért is, 
mert a rezisztens fajtákból létesített 
almaültetvényekben a környezetkí-
mélés mellett a termelési önköltség 
is lényegesen mérsékelhető. 

Az új hazai almafajták 
szaporítóanyagának minősége 

és forgalmazási feltételei 

A fajták kizárólagos forgalmazója 
az újkígyósi Balogh Faiskola, mely-
nek vezetője Balogh Zoltán Gergely

az előadásában beszámolt új hazai 
almafajták szaporítóanyagának mi-
nőségéről és forgalmazási feltétele-
iről. 

Az 1984-ben alapított, jelenleg 
évi 80 ezer oltványt előállító fais-
kola az új hazai almafajták közül 

az ‘Artemisz, ‘Cordelia’, ‘Hesztia’, 
‘Karneol’, ‘Rodonit’ fajtákat ma-
gas szemzéssel M.9 és MM.106 ala-
nyon egyaránt szaporítja, míg a 
‘Rosmerta’ fajtát eddig csak MM.106 
alanyon forgalmazta. Igény és elő-
zetes kérés esetén M.26, illetgve 
MM.111 alanyokra való szaporítást 
is vállal a faiskola.

Az alany minden esetben vírus-

mentes állományból származik, 
részben olasz eredetű, részben saját 
előállítású. 2017-ben a nemes faj-
ták esetében a szemzőhajtás 40%-a 
vírusmentes szemzőhajtást termő 
törzsfákról, 60%-a kijelölt, ellenőr-
zött, tünetmentes fákról származott. 
Ennek megfelelően az oltványok 
jelenleg CAC minősítésűek, de 3-4 
éven belül teljes mértékben bekö-
vetkezik az áttérés a vírusmentes 
szaporítóanyagra.

Az új fajtákkal kapcsolatos olt-
ványnevelési tapasztalatok szerint 
jellegzetesen robusztus, jól koroná-
sodó oltványt lehet nevelni a ‘Cor-
delia’ s a ‘Karneol’ fajtákból, míg 
gyengébb növekedésű, inkább su-
hángokat nevelő fajtának tekinthető 
az MV-04 és a ‘Rosmerta’. 

Forgalmazási feltételt illető kikö-
tés, hogy az államilag elismert hat 
fajtánál a minimális rendelés 100 
db/fajta. A fajtajelöltek közül egye-
lőre kettőnél van engedély egyedi 
szaporításra, de érdeklődés esetén 
a fajtatulajdonos bármelyiknél ké-
relmezi az egyedi szaporítási en-
gedélyt. A fajtajelöltek viszont csak 
egyfajta klubrendszerű termelői 
együttműködési szerződés alapján 
s legalább 3 hektár területen telepít-

6. kép Az MR-16 gyümölcse (Fotó: Tóth Magdolna)
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hetők. Kiszállítást, valamint kíván-
ság szerint telephelyükön tavaszig 
történő tárolást is vállalnak. 

Lehetőségek a biotermelésben

Kiss Tamás, a Szatmári Ízek Kft.
kertészeti termelésvezetője a bioal-
ma növekvő jelentőségéről beszélt 
előadásában. Meglátása szerint 
mindenképpen szükség lenne a 
hazai biotermesztés kiterjesztésé-
re, mert egyértelműen emelkedik a 
biosűrítmény iránti kereslet, s más 
termékekből is nő az igény. Így nem 
túlzás azt állítani, hogy a biopiac 
akár két-háromszorosára is bővíthe-
tő lenne a közeljövőben. 

Az élelmiszeripari feldolgozáshoz 
nyersanyag céljára felvásárolt bioal-

ma minőségével kapcsolatban jelen-
tős problémákkal is szembe kellett 
nézni. A hiányos tápanyag-ellátás s 
alacsony technológiai színvonallal 
folytatott biotermelésből származó 
nyersanyag átmeneti tárolásával ke-
serű tapasztalataik vannak. Ezért a 
jövőben saját nyersanyagtermelés-
re, vagy a külső termelőknél a tech-
nológia felügyeletére van szükség a 
jó alapanyag-minőség garantálásá-
hoz. Varasodásrezisztens fajtáknál a 
gombaölő szerek teljes kiküszöbö-
lése tárolási romlások fokozódásá-
val járhat, ezért ajánlatos a növény 
kondicionálását is biztosító készít-
mények használata. 

Az ipari célfajtának javasolt vörös-

húsú MV-04 fajtajelölt első üzemi 

termelőjeként beszámolt a termesz-
téssel és feldolgozással kapcsolatos 
kedvező tapasztalataikról. Előnyös-
nek tartják a korai termőre fordu-
lást és a kedvező produktivitást. A 
gyümölcsökből készített vörös al-
maszirom és piros almalé (7. kép) 
kuriózum termékként nagyon jól 
értékesíthető külföldön. A résztve-
vőknek mindkét termékből felkínál-
tak kóstolót.

A Szatmári Ízek cég jelentős szere-
pet tölt be az iskolagyümölcs prog-

ramban is. Évek óta látják el a gye-
rekeket saját termelésű, garantáltan 
egészséges friss gyümölcsökkel (8. 
kép). 

Feromonos légtértelítés

Tarcza Tamás, a Biocont Magyar-
ország Kft. szaktanácsadója a lég-
tértelítés gyümölcsösökben betöl-
tött szerepéről tartott prezentációt. 
Bevezetőjében hangsúlyozta, hogy 
a szermaradékmentes gyümölcs

ma már nemcsak fogyasztói elvárás, 
hanem az üzletláncok alapkövetel-
ménye, s környezetvédelmi szem-

pontból is mindannyiunk számára 
fontos annak biztosítása. 

Úgy tűnik, hogy a növényvédelmi 
területen is számolni kell a globá-
lis felmelegedés következményei-
vel. Emelkedő hőmérséklet és UV 
sugárzás hatására a növényvédő 
szerek hamarabb bomlanak, a kárt-
evők fejlődéséhez szükséges aktív 
hőösszegek gyorsabban összegyűl-

nek. Figyelmeztető, hogy az időjá-
rási feljegyzések 1880-as kezdete 
óta a legutóbbi három egymás utáni 
évben mértek globális átlaghőmér-
sékleti rekordot. 

A feromonos légtértelítés lényege 

a párosodás gátlása. Almamoly, kele-
ti gyümölcsmoly, ligeti sodrómoly, 
almailonca, barackmoly ellen egya-
ránt alkalmazható. Alkalmazásának 
egyik feltétele a magas feromonkon-
centráció folyamatos fenntartása a 
területen. Minimum 3 ha, jégháló 
esetén legalább 1,5 ha területnagy-
ság esetén alkalmazható sikerrel. A 
kihelyezett párologtatókból (9. kép) 
hektáronként 800-1000 db szük-
séges. Ezek hatástartama 150-180 
nap, típustól függően. Fontos az 
első rajzás előtti kihelyezés. Keleti 
gyümölcsmoly esetén ez általában 
április 1-15. között, az almamolynál 
pedig április 15-30. között van. Ezt 
követően háromszori ellenőrzésre 
van szükség, és ha károsítási küszö-
bérték megköveteli, a javasolt be-
avatkozás elvégzése szükséges. 

A módszer előnyei a követke-
zőkben foglalható össze. Szélben, 
esőben, magas hőmérsékleten is 
működik, amikor permetezni nem 
tudnánk. A molyok párosodását 
zavarja meg, így a peterakás lehető-
sége minimálisra csökken. A disz-
penzerek egész szezonban párolog-
tatnak. Nem mossa le az eső, mint 
a növényvédő szereket. Igazodik a 
molyok fejlődéséhez. Nem kell szer-
rezisztenciával számolni. Egyetlen 

hátránya a fajspecifikusság. 
Kiegészítő kezelésre ajánlják a 

7. kép Az MV-04 gyümölcséből készült piros almalé (Fotó: Nagy Szabolcs) 

8. kép Iskolagyümölcs szüret a Szatmári Ízek 
cég almáskertjében (Fotó: Kiss Tamás)
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szedésre érettség állapotáig alkal-
mazható Bacillus thuringiensis ké-
szítményt, melynek egészségügyi 
várakozási ideje két nap, s nem fe-
nyeget szermaradék veszély. Alma-
termésű ültetvényekben almamoly, 
almailonca, aknázó moly, csonthé-
jasokban szilvamoly s keleti gyü-
mölcsmoly, bogyósokban gyapjas-
lepke ellen 1-1,5 kg/ha adagolásban 
hatásos. Ez lényegében egy olyan 
gyomorméreg, mely csupán a lep-
kehernyók ellen hat. Fontos, hogy 
lúgos kémhatású szerekkel nem ke-
verhető. 

Almamoly ellen ajánlott még a MA-
DEX® biológiai rovarölő szer, mely 
tulajdonképpen egy víruskészít-

mény. Ezzel az első kezelés az első 

lárva megjelenése előtt történjen. A 

Madexnek a kémiai szerekkel szem-
ben hosszabb távú a hatása. Kombi-
nálható kémiai szerekkel, s a vírus a 

talajban sokáig életképes marad.

Jégvédelemi háló

Illés Attila Fruit Consulting Kft. 
ügyvezetője s a Comavit Srl. magyar-
országi képviselőjének előadásának 
témája: a jégvédelmi támrendszerek 
jelentősége a hagyományos és bio-
termesztésben. 

A jégvédelmi hálók előnye a köz-
vetlen jégkár elleni védelem (10. 
kép) mellett a jégverés következ-
tében fellépő tűzelhalás elleni vé-
delem. A háló a napégés ellen is 
jelent egyfajta védelmet, s mivel a 
háló alatt magasabb a páratartalom 
s gyengébb a légmozgás, így a lég-

köri aszály, a hő- és szárazságstresz-
sz is mérséklődik. A jégháló alatt 
1-2 °C-kal magasabb a hőmérséklet, 
ezért a tavaszi fagyok ellen is nyújt 
bizonyos védelmet.

Számolni kell viszont bizonyos 
hátrányos szempontokkal is. Elő-
ször is nagy összegű beruházásról 
van szó, s a nyitással és zárással, 
az esetleges karbantartással járó 
feladatok is növelik az éves költsé-
geket. A sötét háló késlelteti a gyü-
mölcsök színeződését, s erősebb 
hajtásnövekedéssel, vegetatívabb 
növényállománnyal kell számol-
nunk. A magasabb páratartalom, a 
levélfelület tartósabb nedvesedése 
kedvező a varasodást előidéző kór-
okozó számára, továbbá takácsat-

kánál és levéltetűnél előfordulhat a 
kártétel mértékének növekedése. 

Ezt figyelembe véve természete-
sen csak biztos megtérülés esetén 

érdemes e beruházást megvalósíta-

ni. Almaültetvényben 3000 db/ha 

feletti tőszám, intenzív technológia 
és magas várható terméshozam ese-
tén számíthatunk megtérülésre. A 
beruházás összes költsége 4,5-5,5 
millió Ft, ami évente 100 ezer Ft 
amortizációs költséget jelent, s eh-
hez kell még hozzáadni 50 ezer Ft 
éves nyitási/zárási és karbantartási 
költséget. Ezt nagyjából 2-2 tonna 

alma ára hozza be évente, miközben 

a jég az egész termésünk minőségét 

leronthatja. 
Nagyon fontos a tervezés és meg-

rendelés alapos átgondolása, s mi-
vel nagyon sok helyi körülményt 
számításba kell venni, ezért nem 
nélkülözhető az ajánlattevővel való 
személyes egyeztetés s a helyszíni 
szemle. A kivitelezés menetének 
részleteit is ismertette Illés Attila, 
s kivitelezési lehetőségként aján-
lotta a kulcsrakész kivitelezést, a 
saját kivitelezést instrukciókkal 
vagy a saját kivitelezést művezető 
felügyelete alatt. Egy 5 hektáros 
projekt a rendelés felvételétől a 
kivitelezés végéig körülbelül 10 hét 
alatt futtatható le. Nagyon sok buk-
tatóra és hibalehetőségre is rávilágí-
tott az előadó, tehát ezért is fontos a 
hozzáértő cég kiválasztása. 

Tapasztalatok szerint, a jégháló 
alatt azonos permetezésszámnál 
egészségesebb a gyümölcs, mint 
jégháló nélkül. Könnyebb a véde-
kezés a molykártevők ellen, tökéle-
tesebb a légtértelítés, s jelentősen 
csökkenti egyes kártevők jelenlétét, 
kártételét. A vegetatív növekedés vi-
szont erősebb, s több mechanikai 
gyomirtásra van szükség. 

*
Az előadások után a résztvevők az 

M.9 alanyú bemutató kertben sze-
mélyesen megtekinthették a fán lévő 
és a sorok végén kiállított gyümöl-
csöket. Itt is volt gyümölcskóstoló, 
Tóth Magdolna ismertette fajtaspe-
cifikus agro- és fitotechnikai javas-
latait, továbbá Illés Ottó házigazda 
s Illés Attila a fajtákkal kapcsolatos 
termesztési tapasztalatokat osztott 
meg a résztvevőkkel. 

■

9. kép Kihelyezett diszpenzer (Fotó: Tarcza Tamás)

10. kép Jéghálóval védett almaültetvény 
(Fotó: Kiss Tamás) 


