
CSERESZNYE 
 

Cseresznye környezeti igényei: 
A világ számos pontján eredményesen termeszthető, a környezeti feltételekkel szemben tág 
tűrést mutat. A téli nyugalom időszakában akár -24C hőmérsékletet is elvisel, a téli 
felmelegedések időszakával azonban a hidegtűrése romlik. Virágzáskor -4C hidegben már 
szinte minden virág elpusztul, míg a kötött termések már -1C hidegben is károsodhatnak. A 
tápanyag és vízszegénység miatt romlik a fa kondíciója, amely előidézhet korai lombhullást és 
a téli fagyállóság is sokat romlik. Igényes a talajjal szemben, legfontosabb tényező a 
gyökérzet levegőigénye. Termesztéséhez optimálisak a mélyrétegű, jó levegő- és 
vízgazdálkodású, humuszban gazdag, semleges, középkötött talajok. A magas talajvizet nem 
bírja! 
 
Alany: Sajmeggy: télállósága megfelelő, mélyen gyökeresedik, jól tűri a szárazságot, Köves, 
könnyű száraz talajon is jól fejlődik, a nedves, kötött talajokat azonban kevésbé szereti. A 
ráoltott nemesek korán termőre fordulnak, bőven teremnek vadcseresznyéhez viszonyítva 
rövidebb életűek.  
Termékenyülés: A fajták jelentős része önmeddő. Fajtatársításnál figyelembe kell venni a 
virágzás idejét. Pollenadónak meggy fajták nem javasolhatók, a gyenge terméskötődés miatt. 
 
BigarreauBurlat 
Május utolsó napjaiban, június elején érik. Elsősorban friss fogyasztásra alkalmas. Széles 
tompa kúp alakú gyümölcsei középnagyok, éretten sötébordók. Húsa középkemény, 
ropogósba hajló, kellemes ízű. Fája erős növekedésű, közepes termőképességű. Önmeddő. 
Porzói: Münchenbergi korai, Szomolyai fekete, ValerijCskalov, Van, Vera. 
 
Germersdorfi 3 
Június közepe után nem sokkal 18-25-e körül érik. Nagy, tompa szív alakú gyümölcsei 
kárminpirosak. Húsa ropogós, igen kemény, bőlevű, kellemes ízű. Fája erős növekedésű. 
Virágai középkésőn nyílnak, önmeddőek. Porzói: Hedelfingeni óriás, Linda, Solymári 
gömbölyű, Sunburs, Van. 
 
Linda 
Június 16-20-a a Germersdorfi előtt néhány nappal, de annál bővebben terem. Nagyméretű, 
gyümölcsei lapított gömb alakúak. Vastag héja bordópiros, húsa piros, kemény, édes-savas 
harmonikus ízű. Fája középerős növekedésű, korán termőre fordul, rendszeresen és bőven 
terem. Az egyik legjobb termésbiztonságú fajta. Középkésőn virágzik, önmeddő. Porzói: 
Germersdorfi, Hedelfingeni óriás, Solymári gömbölyű, Stella, Van. 
 
Margit 
Június közepén érik, elsősorban friss fogyasztásra alkalmas. Gyümölcsei nagyok, széles, 
lapított gömb alakúak. Héja és húsa sötétbordó, kemény, ropogós, festőlevű, ízletes. Fája 
középerős növekedésű, közepes termőképességű, középkorai virágzású. Virágai önmeddők. 
Porzói: Germersdorfi 3, Hedelfingeni óriás, Linda, Solymári gömbölyű, Stella 
 
Stella 
Június végén, a Germersdorfi után néhány nappal érik. Középnagy, nagy gyümölcsei enyhén 
megnyúltak. Héja sötétbordópiros, húsa feketéspiros, kemény, nem roppanós, kellemes ízű. 
Fája erősebb növekedésű, rendszeresen és bőven terem. Középkésőn virágzik, öntermékeny. 
 



Van 
Június20-25-e körül érik. Friss fogyasztásra és konzervipari célra kiváló. Enyhén nyomott 
gömb alakú gyümölcsei középnagyok. Héja és húsa sötétpiros, húsa kemény, roppanós, 
kellemes édes-savas. Fája középerős vagy gyengébb növekedésű, korán termőre fordul, bőven 
terem. Korán, de elnyújtva virágzik. Önmeddő. Porzói: BigarreauBurlat, Germersdorfi 3, 
Linda, Katalin. 
 
Vega 
Június közepén érik, főként befőzésre való. Nagyméretű, nyomott gömb alakú terméseinek 
héja világossárga alapszínű. Középkemény húsa kissé ropogós, savanykás. Fája középerős 
növekedésű, termőképessége és termésbiztonsága jó. Önmeddő. Porzói: Germersdorfi  1, 
Hedelfingeni óriás, Van. 
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