
BIRS 
 

Birs környezeti igényei: 
A termesztését legjobban meghatározó környezeti tényező a hőmérséklet, kimondottan 
kedveli a meleget, melegigényes növény. A nyári időszakban gyakran előforduló forróságok 
jobban tűri, mint a hideget. A téli lehűlések tekintetében az almához és a körtéhez viszonyítva 
is érzékenyebb, -25C alatt komoly sérüléseket szerezhet, azonban viszonylag könnyen 
regenerálódik. A téli időszakban a hideg szelek isis károsíthatják, ezért célszerű szélvédett 
helyekre ültetni. Viszonylag későn virágzik, ezért a késő tavaszi fagyok csak ritkán károsítják 
a virágait. Telepítéséhez a legalkalmasabbak a középkötött, homokos, levegős agyagtalajok, 
amelyek tápanyagokban, humuszban gazdagok és könnyen fölmelegednek, ugyanakkor nem 
sok meszet tartalmaznak. Száraz, meszes körülmények között a gyümölcse elaprózódik és 
kövecses lesz. A birs számára fontos a vízellátottság, megfelelő mennyiségű termés 
eléréséhez hazánkban öntözni kell. 
 
Termékenyülés: A birs virágai az egy és többéves vesszőkön, gallyakon található hajtások 
csúcsán jelennek meg, ahol vegyes rügyből fejlődnek ki, ezért nem szabad a birs 
termővesszeit visszametszeni. A levelek kihajtása után 4-8 apró leveles állapotban jelennek 
meg a nagyméretű, látványos virágai. A birs kis részben öntermékenyül az évjárattól és a 
termőhelytől függően. a biztonságos terméskötődéshez azonban porzófajta javasolt! 
 
Alanyok:EM-A: Középerős növekedésű, érzékeny a mészre és a szárazságra 
 
Bereczki bőtermő 
Szeptember végétől október közepéig szedhető. Körte formájú gyümölcse nagy, vagy igen 
nagy. (300-500 g). Fedőszíne narancssárga, húsa fehéressárga, közepesen lédús. A 
legízletesebb, legillatosabb birs fajta. Nagyon korán termőre fordul. Jó a tél és 
szárazságtűrése. Pollenadói: AngersiChampion, Konstantinápolyi. 
 
Bereczki birs 
Szeptember közepén- október elején érik, Megnyúlt körte alakú gyümölcse nagy, vagy igen 
nagy. (300-500 g). Fedőszíne aranysárga, húsa fehéressárga, gyengén leves, néha kövecses. 
Íze édeskés, erősen illatos. Magvaji nagyok. Ivóleve közepes, befőttje kiváló. Nagyon korán 
termőre fordul. Jó a tél és szárazságtűrése. Pollenadói: AngersiChampion, Mezőtúri 
 
 
Konstantinápolyi 
Október elejétől végéig szedhető. Közepes méretű, kerek gyümölcseinek héja erősen 
bordázott, felülete molyhos, sárgászöld vagy sárga. Gyümölcshúsa fehéres sárga, lédús, édes-
savas. Fiatal korban erős, később mérséklődik a fa növekedése. Jó télálló a tavaszi fagyok 
kevésbé károsítják. Jó termőképességű, korán termőre fordul, rendszeresen terem. Pollenadói: 
Angersi, Bereczki bőtermő, Champion. 
 
 
 
 
 
 
Forrás: Hegedűs András Gyümölcs és szőlőfajták (BP. MAKERT) 
 


