
KÖRTE 
 
Körte környezeti igényei: 
A környezeti feltételeket tekintve az egyik legigényesebb gyümölcsfajunk. Telepítésekor 
körültekintően kell eljárni, csak így garantálható a biztos termés. A körte magas vízigényű 
gyümölcsfaj, a biztonságos terméshez évenként legalább 700 mm csapadékra van szüksége. A 
kései érésű fajták vízigénye kissé nagyobb, mint a nyári fajtáké. A terméskötődés és az 
intenzív hajtásnövekedés tavaszi, valamint a gyümölcsnövekedés és a termőrügy 
differenciálódás a nyár végi-ősz eleji időszaka a két legfontosabb időpont a megfelelő 
vízmennyiség szempontjából. a talaj vízellátottsága mellett a levegő páratartalom is fontos 
tényező. Egyes fajták a száraz levegőre a nyári hónapokban levélhervadással, sárgulással 
válaszolnak. A kiegyenlített klímát kedveli, a szélsőséges hőmérséklet különbségek komoly 
terméskiesést okozhatnak. A szélsőségektől eltekintve a hazai hőmérsékleti viszonyok 
megfelelnek a körte termesztésének. A téli fagyokat akár -18C-ig is károsodás nélkül eltűri. 
Tavasszal korán, az alma előtt virágzik, ezért gyakoribb a virágkárosodás. A talajokkal 
szemben igényes, középkötött, mélyrétegű, jó vízgazdálkodású, tápanyagokban gazdag 
talajokon ad jó minőségű termést. Rosszabb, szegényes talajokon gyakoriak az apró termések, 
a gyümölcshúsban erősebb lesz a kősejtképződés. Gyökérzete nem viseli el a magas talajvizet.  
Az alanynak erős a hatása a fa növekedési erélyére, méretére, termőhelyi igényére, a 
gyümölcs jellegét viszont nem befolyásolja! 
Alany: Vadkörte magonc: Jól viseli a magas mésztartalmú talajokat és az öntözetlen 
körülményeket. A ráoltott nemesek erős növekedésűek, egészséges, hosszú életű fákat 
nevelnek.  
 
Árpával érő 
Június végén, július elején érik. Friss fogyasztásra alkalmas.  Gyümölcse: Kicsi, szabályos, 
körte alakú, hosszú kocsányú. A gyümölcshéj citromsárga alapszínű, a napsütötte oldalon 
enyhe aranysárga színeződéssel, húsa fehér, olvadó, enyhén illatos, kellemes ízű.  Fája erős 
növekedésű, terebélyes, de laza koronát nevel. Korán termőre fordul, bőtermő. Porzói: Giffard 
vajkörte, Vilmos 
 
Bosc Kobak (Kaiser Alexander) 
Szeptember közepén szedhető tartós tárolásra alkalmas. Gyümölcse nagy vagy igen nagy, 
teljes felülete rozsdamázzal fedett. Alakja kissé megnyúlt a kocsány felé keskenyedő. Húsa 
fehéressárga, olvadó, kövecsességre kevésbé hajlamos. Fája közepes, vagy gyengébb 
növekedési erélyű. Koronája ritka, elágazódásra kevésbé hajlamos ezért rendszeres metszést 
igényel. Középkésőn fordul termőre, bőtermő. Porzói: Clapp Kedveltje, Hardenpont téli 
vajkörte, Vilmos. 
 
Clapp Kedveltje 
Augusztus közepe táján szüretelhető, csak rövid ideig tárolható. Gyümölcse középnagy, 
szabályos körte alakú, gyümölcshéja éretten szalmasárga, a napos oldalon pirossal fedett. 
Gyümölcshúsa fehér színű, olvadó, bőlevű, illatos, kellemes ízű, elsősorban friss fogyasztásra. 
Fája erős növekedésű, sűrű, gömbölyded koronát nevel. Porzói: Bosc Kobak, Hardenont téli 
vajkörte, Vilmos. 
 
Conference 
Szeptember első hetében szedhető, hosszú ideig tárolható. Gyümölcsmérete változatos. 120-
220 g tömegű, alakja igen megnyúlt körte. A gyümölcshéj alapszíne zöldessárga, foltokban 
rozsdamázzal fedett. Gyümölcshúsa sárgásfehér, olvadó nagyon édes vajkörte. Fája középerős 



növekedésű, vadkörte magonc alanyon sem nevel túl nagy koronát. Középkorán fordul 
termőre, bőven és rendszeresen terem. Porzói: Guyot Gyula, Vilmos, Hardenpont téli 
vajkörte. 
 
Fétel Apát (Abate) 
Szeptember közepétől szedhető, hosszan tárolható. Gyümölcse erősen megnyúlt alakú, 
kimondottan nagy méretű 200-300 g tömegű. Héja sárgászöld parafoltos, napsütötte oldalon 
pirosodó. Húsa fehér, ízletes. Fája lassú növekedésű. Korán termőre fordul. Porzói: 
Avranchesi jó Lujza, Hardy vajörte, Nemes Krasszán, Vilmos. 
 
Hardenpont téli vajkörte 
Október elején szedhető, februárig-márciusig tárolható. Jellegzetesen szögletes gyümölcse 
középnagy vagy nagyméretű. Héja nyomódásra érzékeny. Gyümölcs húsa fehér, olvadó, 
bőlevű. Fája középerős növekedésű. Később fordul termőre, de utána megbízhatóan, bőtermő. 
Porzói: Bosc Kobak, Clapp Kedveltje, Conference, Vilmos. 
 
Hardy vajkörte 
Augusztus végén, szeptember elején szedhető, 1-2 hónapig tárolható. Tojásdad, 
aszimmetrikus gyümölcse középnagy. Héja vastag, barna parás. Húsa zöldesfehér, tömött, 
olvadó, bőlevű, kellemesen savas, fűszeres.  Fája igen erős növekedésű fölfelé törő, sűrű 
ágrendszerű. Jó termőképességű. Porzói: Avranchesi jó Lujza, Giffard vajkörte, Vilmos. 
 
Packham’s Triumph 
Szeptember végén tárolási célból szedhető, október közepére a fán is beérik. Széles, körte 
alakú gyümölcse nagy, vagy igen nagy. Héj színe sárga. Húsa kősejtmentes, fehér, olvadó 
vajkörte. Fája középerős növekedésű. Kiegyenlített termőképességű.  Porzói: Conferene, 
Guyot Gyula, Vilmos. 
 
Piros Clapp 
Augusztus második hetében néhány nappal a Clapp Kedveltje után szedhető, csak rövid ideig 
tárolható. Közepes méretű gyümölcsének héja a teljes felületén élénkpiros. Gyümölcshúsa 
sárgásfehér, olvadó, édes-savas. Fája erősebb növekedésű. Rendszeresen terem. Porzói: Bosc 
Kobak, Conference, Hardenpont téli vajkörte. 
 
Piros Vilmos (Max Red Bartlett) 
Augusztus végén a Vilmos után 5-10 nappal érik, rövid ideig tárolható. Alakja hasonlít a 
Vilmoséhoz, gyümölcs fedőszíne teljes éréskor barnáspiros. Fája középerős növekedésű. 
Porzói: Bosc Kobak, Clapp Kedveltje. 
 
Vilmos 
Augusztus második felében szedhető. Szabályos körte alakú gyümölcse középnagy vagy 
nagy. Héja sárga színű, a napos oldalon enyhén pirosodó. Húsa fehér, olvadó, bőlevű, illatos, 
édes-savanykás ízű, muskotályos zamatú. Korán termőre fordul, minden évben megbízhatóan 
terem. Porzó fajtái: Bosc Kobak, Clapp kedveltje, Conference, Packham’s Triumph. 
 
Nemes Krasszán 
Október elején szedhet, elsősorban tartós tárolás céljára. Gyümölcsei nagyok, vagy igen 
nagyok, hengeresek, lapított gömb alakúak. Héjuk sötétsárgás, a napos oldalon némi pírral. 
Húsa feér, olvadó, bőlevű, inkább savas, mint édes. Fája gyengébb növekedésű, korán termőre 
fordul. Porzófajtái: Hardy vajkörte, Packham’s Triumph, Téli esperes 



 
Japán körte (NASHI) 
A körte nemzettség egy része Európából, míg jelentős részük Ázsiából származik. A 
Pyruspyrifolia vagyis homoki körte elterjedési területe Kína, Japán és Korea. Termesztett 
fajtái japán körte vagy nashi körte néven hódították meg a világot, de almakörtének és 
vízkörtének is hívják őket. A gyümölcsök gömb alakúak, kis vagy közepes méretűek, a 
héjukon a paraszemölcsök nagyon sűrűn helyezkednek el. A gyümölcsök színe sárgás, 
aranybarnás, húsuk kemény, roppanó, magas víztartalmú, ízük édeskés illatos, a gyümölcsök 
már a fán beérnek. Ökológiai igényeik hasonlóak az európai körtékhez, azoknál azonban jóval 
magasabb páratartalmú levegőt igényelnek, különben a gyümölcsök kisebb méretűek 
lesznek,a levelek megperzselődnek és lehullanak. A Nashi körték mind önmeddőek, ezért 
porzófajtát igényelnek szintén a Nashi fajtakörből. 
 
Hosui 
Augusztus végén, szeptember elején érik. Gyümölcse nagy, héj színe aranybronzos, húsa 
roppanó, lédús, kissé savas. Fája erős növekedésű. A 2-3 éves termőgallyakon terem, ezért 
koronáját folyamatosan ifjítani kell. Korán termőre fordul, termőképessége jó. Porzófajta: 
Nijisseiki. 
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