
ALMA 
 

Alma környezeti igényei: 
Az almafajták változatos származási helyüknek köszönhetően a klimatikus adottságokkal 
szemben tág tűréssel rendelkeznek. Legkedvezőbb számukra a nem túl hideg telű, 
kiegyenlített, inkább hűvösebb, csapadékos éghajlat, ahol a hőmérséklet a vegetációs időszak 
folyamán 15-30C tartományban mozog. A téli időszakban -15C alatti hőmérsékleten a 
növények maradandó károsodást szenvedhetnek, a tavaszi, virágzás idején bekövetkező 
fagykárok hazánkban rendszeresek, 2-3 évente előfordulnak. A sikeres almatermesztés alapja 
a megfelelő vízellátottság, amely évi 700-800 mm csapadékot jelentene. Ezért hazánkban, a 
nyári időszakban mindenképp szükséges az almák öntözése. Az alma kevésbé talajigényes faj, 
változatos talajok esetében is megfelelően terem. 
 
Termékenyülés: Bizonyos almafajtáknál előfordul részleges öntermékenyülés, a biztos 
termés érdekében pollenadó telepítése szükséges. Az almafajták több virágzási csoportba 
tartoznak, az9onban az egy virágzási csoportú fajták közül sem megfelelő mindnek a 
termékenyítő képessége, ezért körültekintést igényel a megfelelő porzó kiválasztása. Az 
almák esetében gyakori, ahogy a pollenadó befolyásolja kismértékben a gyümölcs 
tulajdonságait, alakját, színeződését. 
 
MM106 alany: Az M9-hez képest 50-60%-al nagyobb növekedésű fa, szilárd, erős 
gyökérzettel. A ráoltott nemes korán termőre fordul, biztonsággal és bőven terem. Az alany 
jól ellenáll a vértetveknek, gyökérgolyvára nem érzékeny. 
 

Golden Delicious 
Szeptember végén, október elején érik. Hosszan tárolható. Gyümölcse középnagy vagy nagy. 
Gömbölyded, enyhén megnyúlt alakú. Héja vékony, éretten sárga. Gyümölcshús sárgás, édes, 
enyhén savas, kissé illatos, kellemes ízű. 
Középerős növekedésű fája kissé szétterül. Korán termőre fordul, nagy termőképességű. 
Lisztharmatra nem érzékeny. Porzói: Braeburn, Elstar, Gala, Gloster, Granny Smith, Idared, 
Jonathan. 
 
Granny Smith 
Október második felében szüretelhető, áprilisig fogyasztható. Gyümölcse kerekded,  
vagycsonkakúpra hasonlító, középnagy méretű, erősen viaszos héja zöld színű, fehér 
paraszemölcsökkel tarkítva. Húsa kemény, roppanós, enyhén savanykás. Fája erős 
növekedésű. Korán termőre fordul, bőtermő. Varasodásra kevésbé érzékeny. Porzói: 
Braeburn, Gala, Golden, Jonathan. 
 
Húsvéti Rozmaring 
Október közepén szedhető, decembertől júniusig fogyasztható. Gyümölcse középnagy, 
zöldessárga, napos oldalán piruló héját erős viaszréteg borítja. Húsa kemény, savanykás, 
fűszeres illatú. Fája erős növekedésű. Középkésőn fordul termőre, bőven, de szakaszosan 
terem. Érétke igénytelenségéből és betegség ellenállóságából fakad.  
 
Idared 
Október elején szedhető, de csak 3-4 hónap tárolás után fogyasztható, viszont sokszor nyárig 
eltartható. Gyümölcse nagy méretű, lapított gömb alakú, héja élénkpiros színű. Húsa fehéres, 



lédús, édes-savanykás. Fája középerős növekedésű. Korán termőre fordul, bőven és 
rendszeresen terem. Porzói: Gloster, Golden, Jonathan, Vista Bella. 
 
Jonagold 
Szeptember végén, október elején szedhető, 4-8 hónapig fogyasztható. Gömbölyded 
gyümölcse nagyméretű. Viaszos héja  sárgászöld színű, pirosas fedőszínnel borított. Húsa 
sárgásfehér, olvadó, kiváló ízű. Kezdetben erős növekedésű,ami a termőre fordulás 
mérséklődik. Korán termőre fordul, bőven terem. Lisztharmattal szemben ellenálló. Porzói: 
Elstar, Gala, Glostaer, Granny Smith, Idared, Jonathan, Vista Bella. 
 
Jonathán 
Szeptember eleje-közepe táján szedhető. Gömbölyded gyümölcse középnagy vagy kicsi. Héj 
színe világossárga, melyet jelentős felületen piros fedőszín borít. Húsa sárgásfehér, tömött, 
bőlevű, kiváló ízű. Középerős növekedésű fája kiválóan alakítható. Korán termőre fordul, 
megfelelő termésbiztonságú Porzói: Elstar, Gala, Gloster, Idared. 
 
Mutsu 
Október első hetében érik, tárolás után fogyasztható. Gyümölcse igen nagy. Héja érett 
állapotban sárgás, napos részen enyhén pirosodó. A gyümölcshús sárgásfehér, enyhén 
fűszeres, harmonikus. Fiatalon erős növekedésű fája széles koronát nevel. Későn fordul 
termőre, jó termőképességű. Triploid fajta. 
 
Nyári Fontos (Rétes alma) 
Augusztus elejétől végéig folyamatosan érik. Gyümölcse igen nagy vagy nagy. Termése 
aszimmetrikus, lapított, héja fehéressárga alapon, a napsütötte réseken pirosan csíkozott.  
Kemény húsa bőlevű, savas, elsősorban feldolgozásra, rétesalmának használják. Fája erős 
vagy igen erős növekedésű, koronája szétterülő. Későn fordul termőre. Betegségekkel 
szemben ellenálló. 
 
Starking  
Szeptember végétől szedhető, novembertől márciusig fogyasztható. Gyümölcse középnagy 
vagy nagy. Héja sárga alapszínen sűrűn sötétpirossal csíkozott. Húsa sárga, tömör, kemény, 
de könnyen kásásodik. Fája középerős növekedésű, ágrendszere feltörő, nagy koronát nevel. 
Porzói: Elstar, Golden, Granny Smith, Idared, Vista Bella. 
 
Vista Bella 
Július közepétől szedhet. Gyümölcse középnagy, héja lilás színű amit erős hamvasság borít. 
Húsa sárgásfehér, középkemény, kellemes édes-savas ízű. Fája középerős növekedésű. 
Nagyon korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem.  
 
 

 

 

 

Forrás: Hegedűs András Gyümölcs és szőlőfajták (BP. MAKERT) 
 


