
Őszibarack 
 

Őszibarack környezeti igényei: 
Hazánkban a termeszthetőségének északi határán helyezkedik el. A termesztését leginkább 

korlátozó tényező a téli időszak hőmérséklet viszonyai. A téli tartós hideghatás a rügyeket és 

a növényt is veszélyezteti, a mélynyugalom megszakításához szüksége hideghatás nélkül 

viszont a virágrügyképzés kerül veszélybe. A -10 C körüli hideget mégy gyengébb állapotú 

őszibarack fák is gond nélkül túlélik, a -20 C alatt azonban az erős, egészséges fák is 

károsodhatnak. Rövid ideig tartó erősebb hideget még képes elviselni. Hazánkban a hosszú 

mélynyugalmi idejű fajtákat célszerű ültetni. Bimbózás, virágzás állapotában rendszeresek a 

tavaszi fagykárok. Bár látszólag jól bírja a szárazságot a tápanyagfelvételhez és a megfelelő 

termés eléréséhez azonban szükséges az öntözése. Sokféle talajon termeszthető, megfelelő 

eredményhez azonban jó vízgazdálkodású, tápanyagban, humuszban gazdag talaj szükséges. 

Növekedéséhez szükséges a megfelelő kalcium  és kálium tartalom, viszont a túl sok kalcium 

gátolja a kálium felvételét. 

 

Termékenyülés: Az őszibarack fajták nagyrészeöntermékeny, az öntermékenyülés aránya a 

legmagasabb a csonthéjasok között.  

 

Alanyok: Vadőszibarack: az összes őszibarack és nektarin fajtával kompatibilis, középerős 

vagy erős oltványokat ad. Klorózisra érzékeny, a 7%-nál magasabb mésztartalmú területekre 

nem javasolt. Laza de jó vízellátottságú talajokat kedvel. 

Keserűmandula: A nemes őszibarackfajtákkal jól összeillik, az oltványok középerősek 

lesznek. Meszes, száraz, köves talajokon is megél. A vadőszibaracknál melegigényesebb, 

annál valamivel kevésbé télálló. 

 

Champion (fehér húsú őszibarack) 
Augusztus közepén, második felében érik. Friss fogyasztásra és gyümölcslé gyártására kiváló. 

Gyümölcse nagyméretű, gömbölyű alakú, bibepontja kiemelkedik. Héja éretten sárgásfehér, 

erősen molyhos, helyenként piros bemosódás borítja. Húsa fehér, bőlevű, magvaváló, kiváló 

ízű. Termőképessége jó, hazánkban mindenhol ültethető. 

 

Elberta (sárga húsú őszibarack) 
Augusztus utolsó napjaiban, szeptember elején érik. Nagy, középnagy gyümölcsei enyhén 

lapított gömb alakúak, erősen molyhosak. Héja vastag, zöldessárga, piros bemosódásokkal. 

Húsa narancssárga, kemény bőlevű, magvaváló. Fája erős növekedésű.  Közepes 

termőképességű, téli hidegekre érzékeny. 

 

Ford (fehér húsú őszibarack) 
Augusztus első hetében szedhető. Középnagy gyümölcsei erősen molyhosak, zöldessárga 

alapszínűek, csak kis felületen színeződnek pirosra. Húsa félmagvaváló, zöldessárga, jó ízű. 

Erős növekedésű fája terebélyes koronát nevel. Jó termőképességű biztonsággal terem, jól 

bírja a hidegeket. 

 

IncrocioPieri (fehér húsú őszibarack) 
Augusztus közepén érik. Nagyméretű gyümölcse gömb alakú. Gyümölcshéja sárgásfehér 

alapon liláspiros fedőszínnel borított. Húsa zöldesfehér, bőlevű, magvaváló, jó ízű. Fája 

középerős növekedésű. Jó termésbiztonságú fajta. 

 

 



Mariska (fehér húsú őszibarack) 
Korán, július közepén érik. Középnagy gyümölcse enyhén lapított gömb alakú. Héja 

sárgászöld, piros fedőszínnel csíkozott. Húsa fehér, lédús, félmagvaváló, zamatos, jó ízű. Fája 

erős növekedésű, megbízhatóan terem, jól bírja a hideget. 

 

Redhaven (sárga húsú őszibarack) 
Július utolsó napjaiban, augusztus elején érik. Közepesen nagy, vagy nagy lapított gömb alakú 

gyümölcsének héja sárga, piros fedőszínnel borított. Húsa sárga, belső részein vöröses, 

közepes keménységű, magvaváló. Fája középerős növekedésű, jó termőképességű, jól bírja a 

lehűléseket. 

 

Remény (Kínai lapos barack, fehér húsú) 
Augusztus elején-közepén szedhető. Közepes méretű gyümölcse erősen lapított, pogácsa 

alakú. Héja zöldesfehér a nap felőli oldalon pirossal mosott. Húsa zöldesfehér, fehér, a mag 

körül pirosodó, édes, zamatos, nagyon jó ízű. Fája középerős növekedésű, jó termőképességű.  

 

Creshaven (sárga húsú őszibarack) 
Augusztus végén, szeptember elején szedhető nagyméretű, gömb alakú gyümölcsei. Héja 

közepesen molyhos, sárga alapszínen vörös fedőszín borítja. Húsa sárga, a mag körül 

vörösödő, kemény, magvaváló, jó ízű. Fája középerős növekedésű, közepes termőképességű, 

érzékeny a téli lehűlésekre. 
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