
MEGGY 
 
Meggy környezeti igényei: 
A kutatások szerint téltűrése jobb, mint a cseresznyéé. Virágai viszonylag későn nyílnak, ezért 

kisebb a fagykár veszélye. Alapvetően hidegkedvelő növény, ezért a cseresznyéhez képest 

nagyobb a téli hidegigénye. Szárazságtűrése jónak mondható. évi 600 mm csapadék esetén 

már megfelelő termés várható. Talajban nem túl válogatós, legjobb termést azonban 

mélyrétegű, jó szerkezetű vályogtalajokon várhatunk tőle. A cseresznyéhez hasonlóan 

érzékeny a talaj megfelelő levegő ellátottságára. Savanyú és enyhén meszes talajokon is 

remekül terem. 

 

Alany: Sajmeggy: A meggy oltványok kizárólagos alanya. Hazánkban megfeleő a 

télállósága, mélyen gyökerezik, szárazságtűrő. A kötött, nedves talajokat nem szereti. A 

ráoltott nemes korán termőre fordul. 

 

Termékenyülés: A legtöbb fajta öntermékeny. Termékenyülésnek hatásfokát javítja az 

idegenbeporzás. 

 

Érdi bőtermő 
Június közepén érő gyümölcsei változatosan felhasználhatók. Megnyúlt gömb alakú 

gyümölcsei középnagyok. Héja fényes sötétpiros, húsa rostos, bőlevű, sötétpiros, kellemes 

édes-savas ízű. Fája középerős vagy gyengébb növekedésű, korán termőre fordul, 

rendszeresen és nagyon bőven terem. Virágai korán nyílnak, öntermékenyek. 

 

Érdi jubileum 
Június 10-e körül kezd érni, de gyümölcsei 2-3 hétig a fán tarthatóak minőségromlás nélkül. 

Kissé lapított gömb alakú gyümölcsei középnagyok. Héja az érés kezdetén kárminpiros, 

végére feketés bordóssá válik. Húsa sötét színű, kemény, éretten sem puhul meg. festőleveű, 

édes-savanykás, igazi meggy ízű. Fája középerős növekedésű, később fordul termőre, de jól 

terem. Virágai középkésőn nyílnak, öntermékenyek. 

 

Maliga emléke 
Június 20-25-e között érik, két héten át szüretelhető. Gyümölcse vállas, nyomott gömb alakú, 

nagy méretű. Héja sötét kárminpiros teljes érettségben. Húsa közepes keménységű, rostos, bő, 

de nem festő levű, kellemes ízű. Fája gyenge növekedésű, kizárólag a hároméves vagy az 

idősebb részeken hozza termését. Rendszeresen és bőven terem, korán virágzik, öntermékeny. 

 

Meteor korai 
Korai, június első napjaiban érik az első igazi kellemes ízű meggy. Közepes méretű 

gyümölcsei gömb, vagy kissé lapított gömb alakúak. Héja éretten sötétbordó, húsa közepes 

keménységű, rostos, sötétpiros, festőlevű, kellemes édes-savanykás ízű, zamatos. Fája erős 

növekedésű, jó termőképességű, bőtermő. Középkorai virágzású, öntermékeny. Virágpora jól 

termékenyít más fajtákat. 

 

Pándy 48 
Június végén érik. Gyümölcse nagy, a kocsány felöl enyhén lapított. Héja fényes, sötét, 

bordóspiros. Húsa sötétpiros, középkemény, gyengén festőlevű. Savanykás-édeskés ízű, 

nagyon kellemes, igazi meggy ízű. Fája erős növekedésű, közepes – gyenge termőképességű. 

Virágai későn nyílnak, önmeddők. Porzói: Cigánymeggy 7, Csengődi, Favorit 

 



Újfehértói fürtös 
Későn, július elején elhúzódóan érik. Nem hajlamos a hullásra. Középnagy gyümölcse enyhén 

lapított gömb alakú. A gyümölcshéj bordópiros, húsa vérpiros, középkemény, enyhén 

festőlevű, kellemes ízű. Fája erős növekedésű, korán termőre fordul, bőtermő. Kései 

virágzású, öntermékeny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


