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      FO: Magyar szabadalmi oltalommal védett                                          Tóth Magdolna ©  

Artemisz, a Hold és a vadászat szűz istennője e rubin marokkőre emlékeztető almával 

telibe találja az almatermesztők szívét. Kell egy különleges zamatú, bőtermő, olcsón 

termeszthető, ipari céltermesztésben is jövedelmező almafajta? Az Artemisz pont ilyen! 

A fehér hús és sötét héj összhatása főként almaszirom (almachips) készítésére és 

szeletelt almaként való értékesítésre teszi alkalmassá, de a savas ízeket kedvelők friss 

étkezési almaként is az élre helyezhetik. 

ArtemiszFO 

Fajtatulajdonos 

SZIE Gyümölcstermő Növények Tanszék 
1118 Budapest, XI. Villányi út 35-43.  
Tel: 305-7284 Fax: 305-7337 
Nemesítők: Tóth Magdolna, Kovács Szilvia 
és Bodor Péter  
E-mail: magdolna.toth.dr@gmail.com 

Forgalmazó 

Balogh Zoltán Faiskolája  

5661 Újkígyós, Hosszú utca 29.  
Telefon/fax: 66-254-301  
Mobil: +36-30-219-4129 
E-mail: balogh.zoltan19@upcmail.hu  

 

MULTIREZISZTENS FAJTÁK ÖKOLÓGIAI VAGY INTEGRÁLT TERMESZTÉSRE 
 

  

 
               Fája M. 9 alanyon a harmadik évben 

GYÜMÖLCSMINŐSÉG 
(2009-2014) 

ARTEMISZ 
WATSON 

JONATHAN 

Tömeg (g)        178        149 

Hússzilárdság (kg/cm2)          8,0          6,7 

Refrakció (%)        13,9        14,4 

Titrálható sav (g/l)          9,4          7,4 

Polifenol (mg GS/l)        288        251 

FRAP (mmol AS/l)          0,77          0,65 

Pektin (%)          0,41          0,3 

 

                       
 

        Érzékszervi profil (Kókai, 2008) 
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ARTEMISZ (előzetes nemesítői jelzés: MR-03) 

SZÁRMAZÁS: Anyafajta: Prima, apafajta: Jonathan.   

SZÜRETI IDŐSZAK: Szeptember első fele, egy menet-
ben. Optimális technológia esetén hosszabb tárolásra 
is alkalmas.  

GYÜMÖLCS: Alakja kúpos, nagysága középnagy vagy 
nagy, fedőszíne barnáspiros, mely mérsékelt hamvas-
sággal és középnagy lenticellákkal borított. Kocsánya 
közepes hosszúságú és vastagságú, csészéje enyhén 
bordázott. Húsa fehér, lassan barnuló, szilárd, roppa-
nó, íze savanykás, enyhe parfümös zamattal. 

FA: Középerős növekedésű, elterülő ágrendszerű, 
korai termőre fordulás után bőtermő. Termőnyársakon 
és hosszú vesszőkön egyaránt képez termést. 
Középkorai vagy középkései virágzású. Diploid, S-
genotípusa: S2S7.  

REZISZTENCIA: Ventúriás varasodással szembeni 
ellenállóságát a Vf és a Vh2 (Vr) rezisztenciagének 
biztosítják. Lisztharmatra sem fogékony, s a tűzelhalás 
fertőzésre virágai fogékonyak, hajtásai rezisztensek 
(azonosított QTL-ek: FBF7, FBMF és FLO10). Az 
Idared fajtáéhez hasonló a tavaszi fagyokra való 
érzékenysége. 



 

 
 

 

 

   

 

 

            EUFO: Európai Uniós (CPVO) szabadalmi oltalommal védett.                           Dr. Tóth Magdolna © 

    

A virágtündérek álomszép kelta istennője bizonyára örömmel nyugtázná, hogy ez a 
különleges alma az ő nevével válik ismertté. A kertészkedés segítőjének tündérködje is 

hozzájárulhatott ahhoz, hogy a rezisztenciát sikerült egyesíteni a gyümölcsök különleges 
ízével és egészségvédő értékeivel. Méretes gyümölcse friss étkezésre, sűrítménynek, 

aszalványnak és pürének egyaránt kiváló. 

 

Fajtatulajdonos 

SZIE Gyümölcstermő Növények Tanszék 
1118 Budapest, XI. Villányi út 35-43.  
Tel: 305-7284 Fax: 305-7337 
Nemesítők: Tóth Magdolna és Veres Emese  
E-mail: magdolna.toth.dr@gmail.com 
 

Forgalmazó 

Balogh Zoltán Faiskolája  

5661 Újkígyós, Hosszú utca 29.  
Telefon/fax: 66-254-301  
Mobil: +36-30-219-4129 
E-mail: balogh.zoltan19@upcmail.hu  

 

CordeliaEUFO 
 

MULTIREZISZTENS FAJTÁK ÖKOLÓGIAI VAGY INTEGRÁLT TERMESZTÉSRE 
 

  

 
               Fája M. 9 alanyon a második évben 

 

GYÜMÖLCSMINŐSÉG 
(2009-2015) 

CORDELIA IDARED 

Tömeg (g)        269        236 

Hússzilárdság (kg/cm2)          8,3          5,5 

Refrakció (%)        13,9        12,9 

Titrálható sav (g/l)          7,3          6,3 

Polifenol (mg GS/l)        506        184 

FRAP (mmol AS/l)          0,7          0,6 

Pektin (%)          0,44          0,43 

 
                          Érzékszervi profil (Kókai, 2008)                                       
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CORDELIA (előzetes nemesítői jelzés: MR-12) 

SZÁRMAZÁS: Anyafajta: Prima. Apafajta: Granny 
Smith.  

SZÜRETI IDŐSZAK: Október eleje, két menetben.   

GYÜMÖLCS: Igen nagy, hengeres alakú. Kocsánya 
közepesen hosszú és vastag. Alapszíne sárgás-
zöld, 40–60%-os felületen világospiros vagy piros 
fedőszínnel borított. Gyümölcshúsa krém-színű, 
szilárd, roppanó, közepesen lédús, savas-édes, 
kellemes ananászos zamattal.  

FA: Fája középerős, elterülő, korán termőre 
fordul és jó termőképességű. Főként termőnyár-
sakon fejleszti terméseit. Virágzási ideje korai 
vagy középkorai. Diploid, S-genotípusa: S2S23.  

REZISZTENCIA: A ventúriás varasodással szembe-
ni ellenállóságot a Vf és Vg allélok biztosítják.  
Lisztharmatra sem fogékony. Tűzelhalás 
fertőzésre hajtásai mérsékelten rezisztensek (QTL 
háttér: FLO10), virágai nagy fertőzési nyomás 
esetén fertőződhetnek. A Gala fajtáéhoz hason-
lóan közepes a virágok fagytűrőképessége. 



 
 

 

 

  
                             

    

 

 

EUFO: Európai Uniós (CPVO) szabadalmi oltalommal védett.                    Dr. Tóth Magdolna © 

  

Nem hisztéria! Ez tényleg egy szenzációs őszi szezonkezdő almafajta, mely a görög 
mitológiából ismert főistenek egyikéről kapta a nevét. A sikeres génpiramidálás és 

génkombinálás példaértékű multirezisztenciát eredményezett, s ez méltó az istennő 
érinthetetlen, sebezhetetlen karakteréhez. Egészségvédő értékekben is gazdag 

gyümölcse főként friss étkezésre való, de sűrítménynek és aszalásra is kiváló.
A Prima leváltására is ajánljuk. 

HesztiaEUFO 

 

Fajtatulajdonos 

SZIE Gyümölcstermő Növények Tanszék 
1118 Budapest, XI. Villányi út 35-43.  
Tel: 305-7284 Fax: 305-7337 
Nemesítők: Tóth Magdolna és Kovács Szilvia  
E-mail: magdolna.toth.dr@gmail.com 

Forgalmazó 

Balogh Zoltán Faiskolája  

5661 Újkígyós, Hosszú utca 29.  
Telefon/fax: 66-254-301  
Mobil: +36-30-219-4129 
E-mail: balogh.zoltan19@upcmail.hu  

 

            MULTIREZISZTENS FAJTÁK ÖKOLÓGIAI VAGY INTEGRÁLT TERMESZTÉSRE 
 

  

 
Fája M. 9 alanyon a második évben 

                                                                                            

GYÜMÖLCSMINŐSÉG 
(2009-2015) 

HESZTIA PRIMA 

Tömeg (g)        246        156 

Hússzilárdság (kg/cm2)          6,7          5,3 

Refrakció (%)        13,4        11,9 

Titrálható sav (g/l)          6,9          5,0 

Polifenol (mg GS/l)        464        311 

FRAP (mmol AS/l)          1,3          1,1 

Pektin (%)          0,78          0,65 

 

                          Érzékszervi profil (Kókai, 2008) 
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HESZTIA (előzetes nemesítői jelzés: MR-10) 

SZÁRMAZÁS: Anyafajta: Prima. Apafajta: ismeretlen.  

SZÜRETI IDŐSZAK: Augusztus vége, gyümölcse csu-
pán átmeneti tárolásra alkalmas. 

GYÜMÖLCS: Nagy vagy igen nagy, alakja kúpos. 
Sárgászöld alapszínén a héj 60–80%-án hamvas felüle-
tű piros bemosottság, illetve gyenge csíkozottság alakul 
ki. Kocsánya rövid és vastag, csészemélyedése mérsé-
kelten barázdált. Húsa sárgásfehér, közepesen szilárd, 
roppanó, lédús, édes-savas, kellemes aromájú. 

FA: Középerős növekedésű, ágrendszere elterülő. 
Termőnyársakon és hosszú vesszőkön egyaránt fejleszt 
terméseket. Termőre fordulása középkorai, rendszere-
sen és jól terem. Virágzási ideje középkései vagy kései. 
Diploid, S genotípusa: S7S10. 

REZISZTENCIA: Varasodásrezisztenciája több gén (Vf, 
Vh2 és Vg) által kódolt. A lisztharmattal szemben is  
ellenálló. A hajtások és virágok tűzelhalással szembeni 
rezisztenciáját háromféle QTL (FBF7, FLO5 és FLO10) 
biztosítja. Tavaszi virágfagytűrése a Florina és Golden 
Delicious fajtákkal egyezően kiváló. 



 

 

                                    

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

                 FO: Magyar szabadalmi oltalommal védett.                                    Dr. Tóth Magdolna ©   

Rosmerta(FO) 
 

Fajtatulajdonos 

SZIE Gyümölcstermő Növények Tanszék 
1118 Budapest, XI. Villányi út 35-43.  
Tel: 305-7284 Fax: 305-7337 
Nemesítők: Tóth Magdolna és Bodor Péter  
E-mail: magdolna.toth.dr@gmail.com 
 

Forgalmazó 

Balogh Zoltán Faiskolája  

5661 Újkígyós, Hosszú utca 29.  
Telefon/fax: 66-254-301  
Mobil: +36-30-219-4129 
E-mail: balogh.zoltan19@upcmail.hu  

 

Hazánkban az emberek többsége arra a kérésre, hogy mondjon egy almafajtát, azt 
válaszolja: „Jonatán”. A piacon ez akár így is maradhat, ha széles körben elterjed a bőség 
és termékenység kelta istennőjéről elnevezett, korán és bőven termő, a Jonathan fajtára
emlékeztető sulialma. Elég, ha a termesztők tudják: ez sokkal előnyösebb, mint kedvenc 

régi fajtánk, mert kisebb önköltséggel termeszthető. Friss fogyasztás mellett
sűrítménygyártásra is ajánlott.

MULTIREZISZTENS FAJTÁK ÖKOLÓGIAI VAGY INTEGRÁLT TERMESZTÉSRE 
 

   

 

                 Fája M. 9 alanyon a második évben    

GYÜMÖLCSMINŐSÉG 
(2009-2015) 

ROSMERTA 
WATSON  

JONATHAN 

Tömeg (g)        154        149 

Hússzilárdság (kg/cm2)          6,1          6,7 

Refrakció (%)        14,1        14,3 

Titrálható sav (g/l)          6,9          7,2 

Polifenol (mg GS/l)        336        251 

FRAP (mmol AS/l)          1,0          0,7 

Pektin (%)          0,38          0,3 
 

                    Érzékszervi profil (Forrás: Kókai, 2008) 
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ROSMERTA (előzetes nemesítői jelzés: MR-09) 

ANYAFAJTA: All Red Jonathan. APAFAJTA: Prima.   

SZÜRETI IDŐSZAK: Szeptember második fele, egy 
menetben is leszedhető.    

GYÜMÖLCS: Mérete kicsi, alakja kúpos, csaknem 
a teljes felületen sötétpirossal mosott és enyhén 
csíkozott. Kocsánya közepesen hosszú, közepe-
sen vastag, a csészeperem erősen barázdált. 
Húsa krémszínű, édes-savas.   

FA: Középerős, elterülő, nagyon korán fordul 
termőre, jól és rendszeresen terem. Rövid és 
hosszú termővesszőkön egyaránt hoz termése-
ket, hajlamos a túlkötődésre. Virágzási ideje 
középkorai vagy középkései. Diploid, S-geno-
típusa: S9S10.  

REZISZTENCIA: Varasodásrezisztens (Vf), liszthar-
matra mérsékelten fogékony. Tűzelhalással 
szembeni mérsékelt rezisztenciája mögött három 
QTL (FBF7, FBMF, FLO10) azonosítható. Tavaszi 
fagytűrőképessége a Gala fajtaköréhez hasonló. 

 



 

 

  
 

 

 

 

               

 

                 EUFO: Európai Uniós (CPVO) szabadalmi oltalommal védett.                             Dr. Tóth Magdolna ©  

                        

Karneol(EUFO) 
 

Fajtatulajdonos 

SZIE Gyümölcstermő Növények Tanszék 
1118 Budapest, XI. Villányi út 35-43.  
Tel: 305-7284 Fax: 305-7337 
Nemesítők: Tóth Magdolna, Szalay László, 
Honty Krisztina és Ficzek Gitta  
E-mail: magdolna.toth.dr@gmail.com 

Forgalmazó 

Balogh Zoltán Faiskolája  

5661 Újkígyós, Hosszú utca 29.  
Telefon/fax: 66-254-301  
Mobil: 06-30-219-4129 
E-mail: balogh.zoltan19@upcmail.hu  

 

Az integrált termesztésre alkalmas almafajták választékát bővíti ez a dekoratív alma, mely 
a favorizált klubfajtákkal is felveheti a versenyt. Előnye a környezeti szempontból való 

megfelelősége s a lisztharmattal, tűzelhalással szembeni ellenállósága. 
Az édes és zamatos almák kedvelőinek friss fogyasztásra ajánlott.

TOLERÁNS FAJTÁK INTEGRÁLT TERMESZTÉSRE 
 

   

 

Fája M. 9 alanyon a negyedik évben  
az első szedés után 

 

GYÜMÖLCSMINŐSÉG 
(2009-2015) 

KARNEOL 
SCHNITZER 

GALA 

Tömeg (g)       216       144 

Hússzilárdság (kg/cm2)         7,1          7,2 

Refrakció (%)       14,1        12,6 

Titrálható sav (g/l)         3,8          3,4 

Polifenol (mg GS/l)       284        167 

FRAP (mmol AS/l)         0,7          0,4 

Pektin (%)         0,52          0,18 
 

                  Érzékszervi profil (Forrás: Kókai, 2014) 
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KARNEOL (előzetes nemesítői jelzés: MT-11) 

ANYAFAJTA: Golden Delicious Dánia. APAFAJTA: 
Gloster.   

SZÜRETI IDŐSZAK: Szeptember második fele, egy vagy 
két menetben szüretelhető. Gyümölcse változatlan 
légtérben jól tárolható.  

GYÜMÖLCS: Középnagy vagy nagy, megnyúlt csonka 
kúp alakú, a sárga alapszín szinte a teljes felületen 
piros színnel bemosott. Kocsánya közepesnél 
hosszabb és közepesnél vékonyabb. Húsa krémszínű, 
eléggé szilárd, lédús, édes, kellemesen zamatos.   

FA: Fája középerős, feltörő „standard Golden” 
terméshozási típussal. Középkorai termőre fordulás 
után a fokozott gyümölcskötődési hajlam nagyon jó 
termőképességet eredményezhet. Kései vagy nagyon 
kései virágzású, diploid, S-genotípusa: S3S28.    

REZISZTENCIA: Részleges varasodás-ellenállóságot 
kódoló Vh2 és Vh8 alléleket hordoz, ami egyfajta tole-
ranciát eredményez. Lisztharmattal szemben ellen-
álló, a tűzelhalás fertőzésre virágai és hajtásai is 
mérsékelt rezisztenciával reagáltak. Virágainak igen jó 
fagytűrése a Golden Delicious fajtáét is meghaladja. 
 



 

 

 
 

 

 

 

               

 

 

            EUFO: Európai Uniós (CPVO) szabadalmi oltalommal védett.                                 Dr. Tóth Magdolna ©                   

Rodonit(EUFO) 
 

Fajtatulajdonos 

SZIE Gyümölcstermő Növények Tanszék 
1118 Budapest, XI. Villányi út 35-43.  
Tel: 305-7284 Fax: 305-7337 
Nemesítők: Tóth Magdolna,  Honty Krisztina, 
Szalay László és Ficzek Gitta 
E-mail: magdolna.toth.dr@gmail.com 
 

Forgalmazó 

Balogh Zoltán Faiskolája  

5661 Újkígyós, Hosszú utca 29.  
Telefon/fax: 66-254-301  
Mobil: 06-30-219-4129 
E-mail: balogh.zoltan19@upcmail.hu  

 

Választékbővítés mellett a Gala alakkör középkései és kései klónjainak helyettesítésére  
javasolható. Gyümölcse nem reped, beltartalom tekintetében jóval gazdagabb, 

s toleranciája révén az előrejelzésen alapuló integrált növényvédelemmel könnyebben 
termeszthető. Az édeskés, aromás almákat kedvelő fogyasztóknak friss étkezésre ajánlott.

TOLERÁNS FAJTÁK INTEGRÁLT TERMESZTÉSRE 
 

      

 

               Fája M. 9 alanyon a nyolcadik évben    

 

 

GYÜMÖLCSMINŐSÉG 
(2009-2015) 

RODONIT 
SCHNITZER 

GALA 

Tömeg (g)      168       144 

Hússzilárdság (kg/cm2)        7,5         7,2 

Refrakció (%)      14,9       12,6 

Titrálható sav (g/l)        5,0         3,4 

Polifenol (mg GS/l)       453        167 

FRAP (mmol AS/l)        1,1         0,4 

Pektin (%)       0,29        0,18 

              Érzékszervi profil (Forrás: Sipos, 2014) 
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RODONIT (előzetes nemesítői jelzés: MT-01) 

ANYAFAJTA: Golden Delicious. APAFAJTA: 
ismeretlen.   

SZÜRETI IDŐSZAK: Szeptemberben, a Gala 
szezon második felétől két menetben javasolt 
szüretelni. Gyümölcse tartós tárolásra alkalmas.    

GYÜMÖLCS: Középnagy méretű, csonkakúp 
alakú. Sárgászöld alapszínét a gyümölcs nagy 
felületén világospiros és narancspiros bemosott-
ság és csíkozottság fedi. Húsa krémszínű, köze-
pesnél szilárdabb, édes-savas, enyhén aromás.    

FA: Fája középerős növekedésű, elterülő ágrend-
szerű, jellegzetes „standard Golden” termés-
hozási típussal. Korán termőre fordul és 
bőtermő. Csokros gyümölcskötődésre hajlamos. 
Középidejű virágzási időcsoportba sorolható. 
Diploid, S-genotípusa: S3S7.      

REZISZTENCIA: Varasodásra toleráns, a lomb 
fertőződik, de a gyümölcsön általában limitált 
tünet mutatkozik. Lisztharmatra toleráns, 
tűzelhalás fertőzésre mérsékelten ellenálló 
(azonosított QTL: FBMF). Virágainak fagytűrése 
jobb, mint a Gala klónoké.   
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Fajtatulajdonos 

SZIE Gyümölcstermő Növények Tanszék 
1118 Budapest, XI. Villányi út 35-43.  
Tel: 305-7284 Fax: 305-7337 
Nemesítők: Tóth Magdolna, Kovács Szilvia, 
Ficzek Gitta, Király Ildikó és Radeczky Zsuzsa  
E-mail: magdolna.toth.dr@gmail.com 
 

Forgalmazó 

Balogh Zoltán Faiskolája  

5661 Újkígyós, Hosszú utca 29.  
Telefon/fax: 66-254-301  
Mobil: 06-30-219-4129 
E-mail: balogh.zoltan19@upcmail.hu  

 

Igazi kuriózum! Itt az első hazai nemesítésű toleráns vérbélű alma, mely nemcsak vonzó, 
hanem ritka egészségvédő értékeket is kínál. Elsősorban különleges élelmiszeripari 

készítmények (pl. piros almalé, almaszirom, almapüré) előállítására alkalmas, de savas-
édes, kissé fanyar gyümölcse az egészségtudatos fogyasztóknak friss étkezésre is 

elfogadható. Mérsékelt növényvédelmi ápolással célfajtaként javasolható
az üzemi bevezetése.

*: Egyedi szaporításra engedélyezett, kizárólag együttműködési megállapodás alapján telepíthető.                             
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TOLERÁNS FAJTÁK INTEGRÁLT TERMESZTÉSRE 
 

     

  

GYÜMÖLCSMINŐSÉG 
(2011-2014) 

MV-04 
ROYAL 
GALA 

Tömeg (g)      138       157 

Hússzilárdság (kg/cm2)       9,2        8,7 

Refrakció (%)     13,4       11,6 

Titrálható sav (g/l)       8,1          3,9 

Polifenol (mg GS/l)      525        167 

FRAP (mmol AS/l)       1,2         0,4 

Tannin (%)      0,03          - 

 
  Harmadik éves fák M. 9 és MM.106 alanyon 

 

MV-04 (fajtajelölt előzetes nemesítői jelzése) 

ANYAFAJTA: Idared. APAFAJTA: Malus ʻEvelyn’ 
(vadalma).   

SZÜRETI IDŐSZAK: Augusztus vége vagy szeptem-
ber eleje, egy menetben szüretelendő.     

GYÜMÖLCS: Mérete kicsi, alakja kúpos, kocsánya 
középhosszú. Héjszíne sötétvörös, enyhe ham-
vassággal és világos lenticellákkal borított. Húsa 
vörös, gyors barnulásra nem hajlamos. Szilárd 
húsa savanykás, kissé fanyar, enyhe aromával.     

FA: Növekedési erélye gyenge v. közepes, elterü-
lő ágrendszerrel. Vesszője vörösesbarna, levél-
nyele és erezete vöröses, virágzata is piros. 
Főként rövid termővesszőkön terem. Nagyon 
korán fordul termőre, s rendkívül produktív. 
Virágzása igen korai. Diploid, S-genotípusa: S1S3.   

REZISZTENCIA: Varasodással szemben szabadföldi 
rezisztencia igazolódott. Vegyszeres védelem 
nélkül tipikus fertőzéstünet (levélen sporuláció, 
gyümölcsön varas foltok) elvétve mutatkozott. 
Lisztharmatra és ágrákosodásra mérsékelten 
fogékony, tűzelhalásra virágai mérsékelten 
rezisztensek, hajtásai mérsékelten fogékonyak 
(azonosított QTL-ek: FLO5, FLO10). 



Valamennyi fajtánk diploid és önmeddő. A pollenadó 
kiválasztásához az együttvirágzás mértékét s a kom-
patibilitást kell figyelembe venni. Az azonos vagy a 
szomszédos virágzási időcsoportba tartozó almafaj-
ták alkalmasak pollenadónak. A kompatibilitás meg-
határozója az S genotípus. Egyforma S-allélokkal 
rendelkező fajták között inter-inkompatibilitás (ösz-
szeférhetetlenség) jelentkezik, tehát nem társítha-
tók. Két társítási mód közül választhatunk. 

A fentiek alapján döntsünk a telepítendő fajtákról. 
Elegendő két fajta, ha azonos virágzási időcsoportba 
tartoznak s kölcsönösen termékenyítik egymást. 
Bármely feltétel hiányában több fajta szükséges. 
A Venturia inaequalis változásra való képessége mi-
att kerülni kell az egyforma rezisztenciagént hordozó 
fajták egyazon táblába telepítését. A rezisztencia 
tartós fennmaradásához genetikailag vegyes ültet-
vények létrehozására, azaz eltérő V gén(eke)t hor-
dozó fajták társítására van szükség. 

Fajtáink többségénél sikeres volt a génpiramidálás 
(adott betegség különböző rezisztenciagénjei egy 
fajtában), így ezek a jobbára csak a Vf gént hordozó 
külföldi rezisztens fajtákat jól kiegészíthetik. A 
multirezisztenciát eredményező génkombinálás 
(adott fajtában több betegség rezisztenciaforrása 
igazolódott) is indokolja kiválasztásukat. Vegyes ül-
tetvényekben a kórokozók és kártevők alacsonyabb 
szinten tarthatók.  

Környezetvédelmi és költségkímélési szempontból 
is ideális a fajtatársítás, ha az ültetvényen belüli faj-
ták agro- és fitotechnikai igénye is hasonló, s az 
érési idő sem nagyon eltérő. Varasodásra toleráns 
fajtáinkhoz pollenadóként ezért integrált termesz-
tésre alkalmas fajtákat válasszunk.  

A precíziós almatermesztésben egyre gyakoribb e 
megoldás. Varasodásrezisztens fajtákhoz rezisztens 
díszalmákat kell választani. Táblánként 2-4 díszal-
mafajtára van szükség. Kb. 10%-os arányban, jó el-
osztásban kell ezeket a kultúrfajta fái közé beszúrni. 

Szuperintenzív művelést alkalmazó üzemekben – a 
gyümölcsritkítási feladat mérséklése érdekében – 
túlkötődésre hajlamos fajtákból (pl. Golden 
Delicious, Granny Smith) több hektáros egyfajtás 
táblákat is létesítenek. A szükséges gyümölcskötő-
dést e tömbök középre helyezésével, illetve a méh-
családok számának növelésével oldják meg. 

Fajtakínálatunk kiváló fruktifikációs képességű fajtái 
(Artemisz, Rosmerta, Karneol, Rodonit) esetében 
vizsgálatra szorul az ilyesfajta fajtatiszta ültetvények 
létjogosultsága. Ennek tisztázásáig nem javasoljuk a 
pollenadók mellőzését, de ezek arányának megha-
tározásához a túlkötődési hajlamot tanácsos számí-
tásba venni. Eddigi kutatásaink és a szakirodalom 
alapján az alábbi pollenadók ajánlhatók a termesz-
tők figyelmébe. A fajtalista később bővíthető.  
 

Megporzandó hazai fajta 
(S genotípus) 

Ezek rezisztenciaforrásai Lehetséges pollenadó 
V gén Erwinia QTL saját fajta külföldi fajta Malus díszalma** 
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Artemisz (S2S7) 
Vf;  
Vh2-Vh8 

FBF7; FBMF; 
FLO10 

Rosmerta Topaz (S2S5) David 
Harvest Gold 
Mary Potter 
Prairie Fire 
Malus x zumi 
Calocarpa 
Malus floribunda 
Hillierii 

Cordelia (S2S23) Vf; Vg FLO10 Rosmerta 
Rubinola (S2S3)* 
Topaz (S2S5)* 

Hesztia (S7S10) 
Vf; Vg; 
Vh2-Vh8 

FBF7; FLO5; 
FLO10 

Artemisz 
Rosmerta* 

Florina (S3S9) 

Rosmerta 
(S9S10) 

Vf 
FBF7; FBMF; 
FLO10 

Artemisz 
Hesztia 
Cordelia 

Freedom (S5S?) 
Rubinola (S2S3)* 
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Karneol (S3S28) Vh2-Vh8  Rodonit* 
Fuji (S1S9) 
Pinova (S2S9) 
Red Delicious (S9S24) 

Winter Gold 
Golden Hornet 
Profusion 

Rodonit (S3S7)  FBMF 
 

Gala alakkör (S2S5) 
Braeburn (S9S24) 

Prof. Sprenger 
Golden Gem  
Evereste 

MV-04 (S1S3)  FLO5; FLO10 
MV-17 (S7S10) 
GFV-03 (S3S28) 

 Maypole (S10S28) 
Genova (S3S28) 

* önállóan nem elegendő, másik pollenadóra is szükség van 
**„Malus megporzási rendszer” alkalmazása esetén legalább 3 díszalmát kell ültetni 
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Fajtatársítási ajánlások 

Fajtáink gyenge és középerős alanyon is jól ter-
meszthetők, viszont humuszban szegény talajon a 
Rosmerta és az MV-04 számára elsősorban közép-
erős alany (pl. MM. 111) javasolható. M. 9 alanyú 
karcsúorsó és szuperorsó koronaformán – részben 
a korai terméshozás jóvoltából – a fák kizárólag téli 
metszéssel is jól kezelhetők. A Hesztia esetében a 
fák fiatal korában a hosszú vesszők visszavágással 
vagy lekötözéssel való karbantartására van szük-
ség. Üzemi tesztelések során igazolódott a fajták jó 
termőképessége, de ennek folyamatos fenntartásá-
hoz be kell tartani a korszerű termesztéstechnológia 
vonatkozó előírásait. A szakaszos terméshozás el-
kerülése érdekében – különösen a csokros gyü-
mölcskötődésre leginkább hajlamos fajták (Artemisz, 
Rosmerta, Karneol, Rodonit) esetében – elengedhe-
tetlen a szakszerű termésszabályozás.  

A fajtaleírásokban a tárolhatósággal kapcsolatban 
közölt megfogalmazások változatlan légterű kísérleti 
hűtőtárolóban szerzett nemesítői tapasztalatokra 
épülnek. A javasolt szüreti időszak M. 9 alanyú kar-
csú orsó fákkal szerzett többéves soroksári tapasz-
talat alapján került meghatározásra. Fajtáink jelen-
tős része (Artemisz, Cordelia, Hesztia, Rosmerta, 
MV-04) a leírásban jelzett élelmiszeripari célokra is 
alkalmas. A beltartalmi értékek optimális hasznosí-
tása érdekében az alapanyag minél gyorsabb feldol-
gozására kell törekedni. 

Természetesen minden fajtánk hagyományos üzemi 
termesztésre is alkalmas, de a környezet- és egész-
ségvédelem érdekében tanácsos az integrált vagy 
az ökológiai (organikus, bio) termesztést választani. 

 

Kuriózum az MV-04 gyümölcséből készült almaszirom 

A brosúrák elkészítéséhez felhasznált fényképek szerzői: 
Dr. Tóth Magdolna, Petróné Pázmándi Ildikó, Veres Emese, 
Radeczky Zsuzsanna, Csaholczi László, dr. Máté Mónika. 

Molekuláris markerezési eredmények: 
Dr. Halász Júlia, Dr. Király Ildikó, Papp Dávid 

Varasodásrezisztens, s a lisztharmattal, tűzelhalás-
sal szemben is több-kevesebb ellenállósággal ren-
delkező fajtáink (Artemisz, Cordelia, Hesztia, 
Rosmerta) integrált és ökológiai (organikus) ter-
mesztésre egyaránt alkalmasak. Ennek keretében a 
fenti betegségek kórokozói ellen a kémiai védekezés 
nagyobb gazdasági kockázat nélkül mellőzhető. Ha-
zánkban e négy fajtán mindezidáig ágrákosodás 
sem jelentkezett. Ugyanakkor az ellenállóság 
(multirezisztencia) vonatkozásában két tényezőre 
kell felhívni a figyelmet. 

(1) A betegség-ellenállóság megváltozhat, ha vala-
mely kórokozó esetében a rezisztenciát megtörő új 
agresszív rassz (biotípus) alakul ki. A varasodás 
(Venturia inaequalis) esetében, külföldi rezisztens 
fajtákon már hazánkban is észlelhető volt ez a nem-
kívánatos jelenség. Multirezisztens fajtáink s fajtaje-
löltjeink kivételes előnye a rezisztenciagének széles 
skálája (lásd a fajtatársítási táblázat rezisztenciafor-
rás oszlopában s az egyes fajták leírásában), így a 
belőlük létesített ültetvényekben hitelesebben ga-
rantálható a tartós rezisztencia. Az ellenállóság tar-
tós fennmaradását a termesztők azzal segíthetik, ha 
rezisztens ültetvényeikbe mindenképpen ültetnek 
több rezisztenciagént hordozó fajtákat (is).  

(2) A fajtaleírásokban jelzett rezisztencia nem terjed 
ki olyan egyéb veszélyekre (pl. a gyümölcssérülések 
következtében fellépő moníliás megbetegedés, 
avagy a gyümölcsterhelés és tápanyag-ellátottság 
harmóniájának hiányából fakadó gyümölcshibák), 
amelyek a gyümölcsök minőségét és tárolhatóságát 
veszélyeztethetik. Ilyen esetek orvoslásához célzott 
védekezésre, optimális talajerő-gazdálkodásra, ill. 
szakszerű agrotechnikára van szükség. 

Varasodásra toleráns fajtáink (Karneol, Rodonit, 
MV-04) az integrált növényvédelemmel könnyen 
megvédhető fajták közé sorolhatók. Az egyes beteg-
ségekkel kapcsolatos rezisztencia/fogékonyság fi-
gyelembevételével az előrejelzésen alapuló növény-
védelem költségkímélést is eredményezhet.  

  

Varasodás súlyos tünete a gyümölcsön 
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Termesztési ajánlások 


