
KAJSZI 
 
Kajszi környezeti igényei:  
Termesztését leginkább befolyásoló környezeti tényező a hőmérséklet. Hazánk a kajszi 
termeszthetőségének északi határán fekszik. A hideg időszakok kritikusak a számára, 
hazánkban a legfagyérzékenyebb növények egyike. A februári-márciusi erősebb fagyok a 
virágrügyek szintjén is károkat okozhatnak. A kajszi korán virágzik, ezért a már kifejlődött 
virágokat, gyümölcskezdeményeket is érheti fagykár. A gyümölcsfák közül az egyik 
legszárazságtűrőbb, évenként 500-600 mm csapadék már elegendő lehet a számára. A 
középkötött, jó vízgazdálkodású, mélyrétegű, meleg és levegős talajok a legkedvezőbbek a 
számára. Gyökérzete levegőigényes, nem bírja sem a túl tömör, sem a túl nedves talajokat. 
Savanyú talajokon nem termeszthető eredménnyel, a semleges, enyhén meszes talajok a 
legjobbak a számára. 
 
Termékenyülés: fajtái öntermékenyek és önmeddők is lehetnek. Önmeddő fajtáknál figyelni 
kell a porzófajta megválasztására! Jó pollenadó ültetésével az öntermékeny fajták esetén a 
termésmennyiségnövelhető.  
 
Alany: Az oltványok alanyának kiválasztásakor elsődleges szempont a termőhely , a talaj, a 
télállóság, illetve a nemessel való összeférhetőség.  
Vadkajszi: A nemes fajtákkal összefér, erős növekedésű oltványokat nevel, amelyek bőven 
teremnek. Könnyű, jó víz és levegőgazdálkodású,enyhén meszes vagy semleges talajokra 
való, viszonylag jól bírja a szárazságot. 
Mirabolán (cseresznyeszilva): a vadkajszi alanyhoz képest valamivel gyengébb növekedésű, 
középkötött, gyengén meszes talajokon is jól érzi magát. A kissé levegőtlen, nedves talajt is 
elviseli, a ráoltott nemes fagyérzékenyebb lehet. 
 
Bergeron 
Július végén szedhető. Megnyúlt gömb alakú gyümölcsei középnagyok. Héja narancsárga, a 
napos oldalon élénkpiros fedőszínnel. Húsa narancssárga, kemény, magvaváló, kellemes ízű. 
Fája középerős növekedésű, korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem. Kései 
virágzású, öntermékeny.  A téli és tavaszi fagyokkal szemben jól ellenáll. 
 
Ceglédi Arany 
Július végén érik, friss fogyasztásra és feldolgozásra is kiváló. Nagyméretű gyümölcsei 
narancssárgák, napos oldalon pirosas fedéssel. Húsa narancssárga, lédús, nagyon kellemes 
ízű. Fája erős növekedésű, virágai későn nyílnak, öntermékenyülő, fagytűrése igen jó, a kajszi 
himlővel szemben toleráns. 
 
Ceglédi bíborkajszi 
Július 10-15-e körül érik, termése frissen és feldolgozva is kiváló. Közepes méretű, széles, 
lapított oldalú gyümölcseinek héja narancssárga, a napos részeken piros fedőszínnel. Húsa 
narancssárga, magvaváló, rostos, lédús, nagyon ízletes. Fája erős növekedésű, korán termőre 
fordul, bőven terem. Virágai öntermékenyek. Fagyzugos helyekre érzékeny. 
 
Ceglédi Óriás 
Július elején-közepén érik. Igen nagy vagy nagy gyümölcsei tojásdadok. Héja narancssárga, a 
napos oldalon pirossal fedett, pontozott. Húsa narancssárga, bőlevű, rostos, magvaváló, 
kellemes ízű. Fája középerős növekedésű, korán termőre fordul. Virágai önmeddőek. Porzói: 
Ceglédi piroska, Ceglédi bíborkajszi, Magyarkajszi. 



 
Gönczi magyarkajszi 
Július 10-15-e körül érik, gyümölcse sokféleképpen hasznosítható. Középnagy,kúposodó 
gömb alakú gyümölcsei narancssárgák, napos oldalon élénkpiros fedőszínnel. Húsa 
narancssárga, bőlevű, puha, magvaváló, zamatos illatú és ízű. Fája középerős növekedésű, 
korán termőre fordul. Jó termőképességű, fagy és téltűrése közepes. Virágai öntermékenyek, 
virágzása elhúzódó. 
 
Magyarkajszi C235 
Július közepén érik. Gömbölyded gyümölcsei középnagyok. Héja narancssárga, a napos 
oldalon piros bemosódással. Húsa narancssárga, lédús, kemény, de különösen ízletes. Fája 
középméretű, korán termőre fordul, jó termőképességű. Középkorai virágzású, öntermékeny.  
 
Pannónia 
Július közepe után nem sokkal, 20-a körül szedhető. Nagy, gömb alakú gyümölcsei 
narancssárgák, napos oldalon pirosas bemosódással. Húsa narancssárga, középkemény, 
bőlevű, rostos, kellemes ízű. Fája gyenge növekedésű, korán termőre fordul, bőven és 
rendszeresen terem. Középidőben virágzik, öntermékeny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: Hegedűs András Gyümölcs és szőlőfajták (BP. MAKERT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


