Érdi ipari (IV-3/48)
Nemesítő: Apostol János
Fajta jogosult: Állami Gyümölcs-és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft
Minőségi fokozat: állami fajtaminősítésre bejelentett.
Származás: az Érdi bőtermő (Pándy x Nagy angol) és a Meteor korai (Pándy x Nagy angol)
keresztezésével előállított fajtajelölt.
Virágzás, termékenyülés: középidőben virágzik, virágai öntermékenyek.
Termőképesség: jó.
Érési idő: május 22-25. körül érik, kb. 10-12 nappal a Meteor korai előtt.
Gyümölcs jellemzői: gyümölcse kicsi, 3 g tömegű, 19-21 mm átmérőjű. A kocsány felől kissé lapított
gömb alakú. Héja és húsa sötét bordó színű, festőlevű. Íze kellemesen savanykás-édes, jellegzetes
meggy íz. Magja kicsi, mag-hús aránya kedvező 4,5-5,0 tömeg %. Húsa közepesen kemény, lédús,
héja közepesen vastag. Kocsánya középhosszú átlag 30-35 mm, teljes érésben szárazon válik a
gyümölcstől, alig (0,5-1,0 %-ban) pálhás. Körülbelül 2 hétig tartható el a fán, minőségromlás nélkül,
ami alatt színe feketébe hajlik.
Fa jellemzői: közepesnél gyengébb növekedésű, tenyészterület igénye kb. 30-40 %-al kisebb, mint a
Pándy vagy az Újfehértói fürtös fajtáknak. Sűrűn elágazott gömb koronát nevel. Középidőben nyíló
virágai átlag 18%-ban (14-20%) öntermékenyek, kb. 90 %-ban a rövid nyársakon képződnek, ezért
felkopaszodásra alig hajlamos.

Meteor korai
Nemesítő: Maliga Pál és Apostol János.
Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.
Minőségi fokozat: államilag elismert választékbővítő fajta.
Származás: a Pándy x Nagy angol keresztezésével állították elő.
Virágzás, termékenyülés: középkorán virágzik, öntermékeny.
Termőképesség: rendszeresen és bőven terem.
Érési idő: június 3-5. körül érik, a Pándy fajta előtt kb. 3 héttel
Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse átlagosan 21-22 mm átmérőjű, átlagosan 4,5-5,5 gr tömegű. Alakja
kissé lapított gömb, a varratnál bemélyedt felületű gyümölcsök előfordulása a fajtára jellemző,
jellegzetes fajtabélyeg. Színe éretten sötét kármin piros, héja közepesen vastag, felülete fénylő,
száraz tapintású. Húsa közepesen kemény, finoman rostos, sötétpiros. Festőlevű. Íze kellemesen

savanykás-édes, jellegzetesen meggy zamatú. Magja kicsi, mag-hús aránya mindössze 4,0-6,0
százalék.
Fa jellemzői: fája sajmeggy alanyon erős, meggy alanyon középerős növésű. Fiatal korban mereven
feltörekvő, ritkán elágazó, idősebb korban kissé szétterülő koronát nevel.

Piramis
Nemesítő: Apostol János
Fajta jogosult: Állami Gyümölcs-és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.
Minőségi fokozat: államilag elismert választékbővítő fajta.
Származás: az M221 (Pándy x Olivet) és a Meteor korai (Pándy x Nagy angol) keresztezésével
állították elő.
Virágzás, termékenyülés: virágai korán nyílnak, kismértékben öntermékenyek, ezért biztonságos
termeszthetőséghez pollenadók szükségesek. Jó pollenadói a Carmen, Linda és Katalin
cseresznyefajták.
Termőképesség: Jó.
Érési idő: korán, június első napjaiban érik, a Meteor korai fajtával közel egyidőben.
Gyümölcs jellemzői: gyümölcse nagy, vagy igen nagy, 24-26 mm átmérőjű, a Pándy meggyéhez
hasonló üvegmeggy típus. Fénylő héja és húsa sötét kármin piros, közepesen festőlevű. Íze
kellemesen savanykás - édes, harmonikus meggyíz. Húsa a Pándyéhoz hasonlóan közepesen kemény.
Magja közepesen nagy (7-8 tömeg %). Kocsánya középhosszú, átlag 38-42 mm. Teljes érésben
szárazon válik a gyümölcstől, nem pálhás. Kb. 2 hétig eltartható a fán minőségromlás nélkül.
Fa jellemzői: fája középerős növésű, ritkán elágazódó ágai meredeken felfelé törnek, szinte
oszlopokat alkotnak, teljes hosszukban rövid nyársakkal rakódnak be, a Meteor koraihoz hasonlóan
csak több éves korukban és akkor is csak ritkán ágaznak el. Termését is a nyársakon hozza, ezért
felkopaszodásra nem hajlamos.

Csengődi
Nemesítő: Apostol János.
Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.
Minőségi fokozat: Államilag elismert választékbővitő fajta.
Származás: a Csengődi meggyfajtát Csengőd-Akasztó körzetében termesztett “bosnyák” meggy
fajtakörből szelektálta Apostol János.
Virágzás, termékenyülés: középkorán virágzik, öntermékeny fajta.

Termőképesség: rendszeresen és igen bőven terem. A terméseket csokrosan hozza. Későn fordul
termőre, azonban a 8. év után igen bőtermő.
Érési idő: június 8-10. körül érik.
Gyümölcs jellemzői: gyümölcse átlag 21-22 mm átmérőjű, átlagtömege 5 gr. Alakja kissé megnyúlt
gömb. Színe sötét kárminpiros, a szüreti idő végére sötétbordó. Héja közepesen vastag, szívós,
felülete fénylő. Húsa közepesen kemény, rostos, bőlevű, sötétpiros. Erősen festőlevű, színanyaga a
gyümölcslé-feldolgozás során is megőrződik. Magja kicsi mindössze 4-5 tömegszázalék, kissé
hosszúkás. Mind nyersfogyasztásra, mind konzervipari célra egyaránt alkalmas. Különösen értékes
magas, átlagos 18-20 % szárazanyagtartalma. Pálhátlan kocsánya hosszú, vékony, csak túléretten
válik szárazon a kocsánytól.
Fa jellemzői: fája igen erős növésű. Fiatal korban erősen feltörekvő, szabályos gúla koronát nevel.
Koronaalakító metszést alig igényel. A fiatalkori metszésre igen erős növekedéssel válaszol. A
termőre fordult fa ágait a termés tömege széthúzza és terebélyes boltozatos korona alakul ki.
Termésének zömét rövid nyársakon hozza, nem hajlamos a kopaszodásra.
Nagy értéke a fajtának, hogy Blumeriellás levélfoltosodással és Moniliás ágelhalás betegségekkel
szemben nagyfokú rezisztenciával rendelkezik, így integrált termesztésre alkalmas fajta. Az eredeti
termőtájban növényvédelem nélkül termesztik.

Favorit
Nemesítő: Maliga Pál
Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.
Minőségi fokozat: államilag elismert választékbővítő fajta.
Származás: a Pándy és a Montreuilli keresztezéséből származó fajta.
Virágzás, termékenyülés: Virágzási ideje közepes. Virágai nagymértékben öntermékenyülők.
Termőképesség: Rendszeresen és igen bőven terem.
Érési idő: június 10-12. körül érik.
Gyümölcs jellemzői: gyümölcse átlagosan 24 mm átmérőjű, 6 gr átlagtömegű. A kocsány felől kissé
lapított, nyomott gömb alakú. Héja világos kárminpiros, fényes száraz tapintású, vastag. Húsa puha,
laza állományú, húsa és leve alig színes, nem festőlevű. Lédús gyümölcsének íze kellemesen édessavanykás, savai lágyak. Mag-hús aránya kb. 7%. Már féléretten is jó ízű, a fáról szedve hosszú időn át
fogyasztható. Igen kellemes asztali gyümölcs, elsősorban friss fogyasztásra alkalmas. Kocsánya
közepesen hosszú, átlagosan 6-24 %-ban pálhaleveles, nem válik szárazon a kocsánytól.
Fa jellemzői: fája középerős növekedési erélyű, közepesen sűrű ágrendszerű koronát nevel.
Termésének zömét rövid termőnyársakon és középhosszú termővesszőkön hozza, ezért
felkopaszodásra kevésbé hajlamos.

Érdi nagygyümölcsű
Nemesítő: Maliga Pál
Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.
Minőségi fokozat: államilag elismert választékbővítő fajta.
Származás: a Hankovszky korai meggyfajta szabadmegporzású magonca.
Virágzás, termékenyülés: középidőben nyíló virágai önmeddőek.
Pollenadó fajtái:
Meggyfajták: Meteor korai, Favorit, Csengődi, Maliga emléke, Kántorjánosi.
Cseresznyefajták: Germersdorfi 3, Katalin, Linda, Sunburst, Margit, Aida, Carmen.
Termőképesség: változó hozamú.
Érési idő: június 12-15. körül érik, 5-8 nappal a Meteor korai után.
Gyümölcs jellemzői: gyümölcse nagy, átlag 23-25 mm átmérőjű, a kocsánynál és a bibepontnál
jellegzetesen nyomott gömb alakú. Átlag tömege 6 gramm körüli. A gyümölcs felülete fényes, sötét
karmin piros, túlérve fekete, héja közepesen vastag, szívós. Kocsánya átlag 46 mm hosszú, alig pálhás,
maghoz kötött. Húsa közepesen kemény, lédús. Hús- és lészíne karminpiros. Íze a szokásos
meggyíznél kevésbé savas, savanykás-édes, zamatos. Elsősorban friss fogyasztásra alkalmas fajta.
Fa jellemzői: fája erős növésű, kúp alakú, közepesen sűrű koronát nevel. Habitusa és lombozata a
cseresznyééhez hasonló. Gyümölcsének zömét termőnyársakon és középhosszú termővesszőkön
hozza, ezért felkopaszodásra nem hajlamos.

Érdi jubileum
Nemesítő: Maliga Pál és Apostol János.
Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.
Minőségi fokozat: államilag elismert árufajta.
Származás: a Pándy és az Eugenia meggyfajták keresztezéséből keletkezett fajta.
Virágzás, termékenyülés: virágai középkésőn, későn nyílnak, öntermékenyek.
Termőképesség: rendszeresen és bőven terem. Későn, a 7-8. évben fordul termőre.
Érési idő: június 12. körül érik.
Gyümölcs jellemzői: gyümölcse átlag 21-23 mm átmérőjű, 4-5 g átlagtömegű. Alakja gömbölyű, a
kocsány felől és a hát-hasi oldalon kissé lapított. Héja a szedési érettség kezdetén sötét kárminpiros,
majd feketés-bordópiros. Hússzíne a szedési érettség kezdetén piros, majd az érés előrehaladtával

sötét-bordópirossá válik. Lészíne a hússzínhez hasonlóan változik, teljesen éretten erősen festő.
Magja kicsi, mag-hús arány 4%. Íze édes-savas, zamatos. Beltartalmi tulajdonságai kiválóak, ezért
frissfogyasztásra és konzervipari célra egyaránt alkalmas. Kocsánya közepesen hosszú, a gyümölcstől
szárazon válik, rázógéppel betakarítható.
Fa jellemzői: fája középerős növésű, laza ágrendszerű gömbkoronát nevel. Törzse a többi
meggyfajtához képest szokatlanul vastag, kérge bordó, fényes. Termésének zömét rövid
termőnyársakon és középhosszú termővesszőkön hozza, ezért felkopaszodásra kevésbé hajlamos.

Korai pipacsmeggy
Nemesítő: Maliga Pál és Apostol János.
Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.
Minőségi fokozat: államilag elismert választékbővítő fajta.
Származás: a Pándy és a Császár meggy hibridje.
Virágzás, termékenyülés: középidőben nyíló virágai öntermékenyek.
Termőképesség: rendszeresen és bőven terem.
Érési idő: június 12-15. körül érik, gyümölcse 2-3 hétig fán tartható.
Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse közepesen nagy, átlagosan 21-22 mm átmérőjű, átlagos tömege 5 g
körüli, mag-hús aránya 4,1-4,3% körüli. Alakja gömbölyű, a kocsány felől kissé nyomott. Héja világos
élénk kárminpiros színű, közepesen vastag, rugalmas. Húsállománya közepesen kemény, lédús,
finoman rostos, az érés előrehaladtával keményedő. Hússzíne fehér, a túlérés határán enyhén
rózsaszín. Leve kissé rózsaszín, nem festő. Íze savanykás-édes kellemes meggyíz (ellentétben a Kecelkörnyéki “pipacs” típusú meggyekkel, és a Montmorency meggy fajtával, melyek kesernyés
savanykásak, nyersfogyasztásra nem alkalmasak). Kocsánya középhosszú (átlag 37 mm), átlagosan
10-20 százalékban pálhaleveles. Éretten szárazon válik a kocsánytól, ekkor géppel is betakarítható.
Fa jellemzői: Fája középerős növésű, ritka, laza ágrendszerű, lapított gömb koronát nevel. Termését a
rövid termőnyársakon és a középhosszú termővesszőkön hozza, ezért felkopaszodásra csak kis
mértékben hajlamos.

Érdi bőtermő
Nemesítő: Maliga Pál és Apostol János
Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.
Minőségi fokozat: államilag minősített árufajta.
Származás: a Pándy és a Nagy angol keresztezéséből származó fajta.

Virágzás, termékenyülés: korán nyíló virágai öntermékenyek.
Termőképesség: korán termőre forduló, rendszeresen és bőven terem.
Érési idő: június 16-18. között érik.
Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse közepesen nagy, az üvegmeggyre jellemző megjelenésű, átlag 21-23
mm átmérőjű, átlagtömege 5-6 g. Gyümölcsének alakja a kocsány felőli oldalon és a bibepontnál
kissé lapított, megnyúlt gömb. A gyümölcsök héja száraz tapintású, fényes, sötét kárminpiros színű,
igen tetszetős. Húsa közepesen kemény, finoman rostos, sötétpiros, bőlevű. Közepesen festőlevű. Íze
kellemesen édes-savas harmonikus meggyíz. Magja közepesen nagy, mag-hús aránya 5-6%.
Nyersfogyasztásra, konzerv és hűtőipari feldolgozásra, valamint export célra egyaránt kiválóan
alkalmas. Kocsánya középhosszú (átlag 35 mm) alig pálhás, a pálhalevelek aprók. Szárazon válik a
kocsánytól, ezért géppel is jól és könnyen betakarítható. Gyümölcse sokoldalúan felhasználható: friss
fogyasztásra, hűtő- és konzervipari célra egyaránt alkalmas.
Fa jellemzői: fája sajmeggy alanyon középerős, meggy alanyon közepesnél gyengébb növésű.
Szétterülő gömb koronát nevel. Fája kissé laza szöveti szerkezetű, ezért helytelen koronakialakítás
esetén a nagy termés tömege alatt a vázágak könnyen lehasadnak. Termését fiatal korban
legnagyobb részben rövid termőnyársakon és középhosszú termővesszőkön hozza, ezért ekkor
felkopaszodásra nem hajlamos. Idős korban azonban hajlamossá válik a felkopaszodásra, ezért ennek
ellensúlyozására erősebb metszést igényel.
Moníliás ágelhalás elleni védekezést igényel, továbbá ajánlott a metszési felületek védelme,
sebfelületek kezelése.

Cigánymeggy klónok
Cigánymeggy 7, Cigánymeggy 59 és Cigánymeggy C. 404
Nemesítő: Brózik Sándor (Cigánymeggy 7, Cigánymeggy 59), Nyujtó Ferenc (Cigánymeggy C. 404)
Fajta jogosult:
Cigánymeggy 7, Cigánymeggy 59.: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő
Közhasznú Nonprofit Kft,
Cigánymeggy C. 404: Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
Minőségi fokozat: a cigánymeggyek államilag elismert árufajták
Származás: egy kárpát-medencei populációból szelektálták
Virágzás, termékenyülés: öntermékenyek. A Cigánymeggy 7 és a Cigánymeggy 59 klónok középkései
virágzásúak, a Pándy 279 és Pándy Bb. 119 klónoknak jó pollenadói. A Cigánymeggy C. 404 klón
középkorai virágzású, megfelelő pollenadója a Pándy 48-as klónoknak.
Termőképesség: bőtermők.

Érési idő: a Cigánymeggy 7 és Cigánymeggy C. 404, június 15-18. körül, a Cigánymeggy 59, június 2022. körül érik.
Gyümölcs jellemzői: a cigánymeggyek gyümölcsmérete kicsi, tömegük 3-4 g (2-3 g, Cigánymeggy C.
404), átmérőjük átlagosan 18 mm alatti. A Cigánymeggy 59-es klón gyümölcsének átmérője kedvező
időjárás és kisebb termésberakódás esetén elérheti, sőt meg is haladhatja a 20 mm-t. A gyümölcsök
alakja majdnem szabályos gömb, színük sötét bordópiros. Kocsányuk hosszú, gyakran pálhaleveles. A
gyümölcsök húsa liláspiros, közepesen kemény, lészíne sötétvörös, erősen festő. Íze erősen savas.
Kőmagja kicsi, mindössze 5-6 súly %. Szárazon válik a kocsánytól, ezért jól rázható.
Fa jellemzői: a Cigánymeggy C. 404 fája középerős, a Cigánymeggy 7 és a Cigánymeggy 59 gyengeközéperős növekedésű, koronájuk gömb alakú, melynek jellemzője a vékony gyenge vesszőkből
kialakuló kuszált, lehajló ágrendszer. A cigánymeggy fajták fáit a koronaalakítás időszakában és a
termőre fordulást követően is metszeni illetve ritkítani kell, mivel a gépi betakaríthatóság előfeltétele
a kevésbé csüngő ágrendszerű ritkább koronaforma.
Igénytelen fajtakör, a sekélyebb termőrétegű területeken is megél. Betegségekre közepesen
fogékony, ezért a moníliás ágelhalás elleni védelmet és a sebkezeléseket ajánlott elvégezni. A téli
fagyokkal szemben is ellenállóbb, mint a többi meggyfajta

Maliga emléke
Nemesítő: Maliga Pál és Apostol János
Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.
Minőségi fokozat: államilag elismert választékbővítő fajta.
Származás: a Pándy és az Eugénia fajták keresztezéséből származó fajta.
Virágzás, termékenyülés: középkorai virágzású, öntermékeny fajta.
Termőképesség: rendszeresen és bőven terem.
Érési idő: június 22. körül érik. Két héten keresztül szüretelhető.
Gyümölcs jellemzői: gyümölcse nagy-igen nagy, tömege 6-8 g, átmérője 23-25 mm. Alakja vállas,
nyomott gömb. Héja teljesen éretten sötét kárminpiros. Húsa közepesen kemény, finoman rostos,
lédús, piros színű, nem festőlevű. Íze savanykás-édes. Magja nagy, mag-hús aránya 7-8%. Kocsánya
rövid.
Fa jellemzői: Közepesnél gyengébb növekedésű. Tenyészterület igénye kisebb a többi meggyfajtánál.
Termését kizárólag a három éves vagy annál idősebb ágrészeken levő rövid nyársakon hozza.
Felkopaszodásra nem hajlamos.
Tömbösen telepíthető. Friss fogyasztásra és konzervipari célra felhasználható.

Pipacs 1
Nemesítő: Kovács Sándor.
Fajta jogosult: Budapesti Corvinus Egyetem Gyümölcstermő Növények Tanszék.
Minőségi fokozat: államilag elismert választékbővítő fajta.
Származás: a keceli termőtájban termesztett pipacsmeggy fajtakörből szelektálták.
Virágzás, termékenyülés: virágai későn nyílnak, öntermékenyek.
Termőképesség: bőtermő.
Érési idő: június 22-25. körül érik.
Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse nagy, tömege 4-5 g körüli, átmérője eléri vagy meghaladja a 20 mmt. Alakja gömb, Héja világospiros, húsa világos, közepesen kemény. Íze savas-kesernyés. Kocsánya
középhosszú.
Fa jellemzői: Fája erős növekedésű, szétterülő, csüngő ágrendszerű gömbkorona. A hosszú vessző
oldalrügyeinek 95 %-át virágrügyek alkotják, ezért felkopaszodásra erősen hajlamos.
Moníliával szemben toleráns. Konzerv és cukrászipari célra használható fel.

Pándy meggy klónok
Pándy 48, Pándy 279 és Pándy Bb. 119 (syn.: Köröser Weichselkirsche)
Nemesítő: Brózik Sándor (Pándy 48, Pándy 279) és Éles Zoltán (Pándy Bb. 119).
Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.
Minőségi fokozat: államilag elismert árufajták.
Származás: a kárpát-medencei meggy populációból szelektált klón fajták.
Virágzás, termékenyülés: A Pándy klónok önmeddők.
A Pándy 48 korán virágzik, termékenyítő partnere a meggyfajták közül a szomszédos virágzási
időcsoportba tartozó Cigánymeggy 7 és Favorit, valamint a Csengődi, a cseresznyék közül pedig a
Germersdorfi 3, Linda, Solymári gömbölyű és a Hedelfingeni óriás.
A Pándy Bb 119 középkésőn virágzó meggyfajta részére a Cigánymeggy 7 és Cigánymeggy C. 404, a
Favorit és a Csengődi meggyfajták megfelelő pollenadók, cseresznyék közül pedig a Germersdorfi
óriás, Solymári gömbölyű és a Linda.
A Pándy 279 késői virágzású klónfajta. Jó pollenadó fajtái a Cigánymeggy 7, Cigánymeggy 59 és a
Favorit valamint a Csengődi meggyfajták.
Termőképesség: évjárattól függően gyenge, közepes vagy bőtermő.

Érési idő: A Pándy 48 június 22., a Pándy Bb. 119 június 25., a Pándy 279 június 25-30. körül érik.
Gyümölcs jellemzői: a három Pándy klón egységesen nagy-igen nagy gyümölcsöket terem. A
gyümölcsök tömege 6-8 g, átmérője a fánkénti termésmennyiségtől függően, 21-24 mm között
változik. Gyümölcsének alakja a kocsány felől kissé lapított gömb. Héjszíne sötét bordópiros, héja
fényes, közepesen vastag, szívós, száraz tapintású. Húsa sötétpiros, közepesen kemény. Leve piros,
alig festő, bőlevű. Íze kellemes, harmonikus, jellegzetes meggyíz. Magja gömbölyded, középnagy.
Kocsánya középhosszú, pálhás. Éretten szárazon válik a kocsánytól, ezért jól rázható.
Fa jellemzői: Fája középerős (Pándy Bb. 119) vagy erős növekedésű (Pándy 48 és 279). Merev
vázágrendszere csüngő, elsűrűsödésre és felkopaszodásra hajlamosak.
Monília fertőzésre erősen fogékonyak. Friss fogyasztásra és konzervipari célra egyaránt
felhasználhatók.

Debreceni bőtermő
Nemesítő: Ménesi Attila és Szabó Tibor.
Fajta jogosult: Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft.
Minőségi fokozat: államilag elismert árufajta.
Származás: Debrecen kertvárosában szelektált tájfajta
Virágzás, termékenyülés: virágai későn nyílnak, öntermékenyülők.
Termőképesség: korán termőre fordul, rendszeresen terem, termőképessége jó.
Érési idő: június végén - július elején, az Újfehértói fürtös előtt 1-3 nappal érik.
Gyümölcs jellemzői: gyümölcse nagy, 5-6 g tömegű, átlagosan 22-23 mm átmérőjű. Alakja felülről és
oldalról kissé nyomott. Héja sötétpiros, felülete fényes. Húsa piros, az Újfehértói fürtösnél
világosabb, Pándy meggynél kissé puhább. Középhosszú kocsánya pálhaleveles. A kocsánytól a
gyümölcsök szárazon elválnak, ezért géppel betakarítható.
Fa jellemzői: fája közepesnél kissé erősebb növekedésű, idősebb korban kopaszodásra hajlamos.
Sűrű, sátorozó koronát nevel. Elágazódási hajlama jó. A termőre fordulás utáni metszést a
gyümölcsméret számottevő növekedésével hálálja meg és így megelőzhető a fa felkopaszodása.
Moníliára az Újfehértói fürtösnél érzékenyebb, a blumeriellás levélfoltosodásra közepesen fogékony.
Biztonságosan termő északkelet-magyarországi tájfajta. Gyümölcsei exportra, hazai friss fogyasztásra
és ipari célokra is alkalmasak. Szabó Tibor fajtaleírása.

Kántorjánosi 3
Nemesítő: Szabó Tibor
Fajta jogosult: Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft.
Minőségi fokozat: államilag elismert árufajta.
Származás: Mátészalka környékén végzett tájfajta szelekcióból származik.
Virágzás, termékenyülés: virágai későn nyílnak, öntermékenyek. Ennek mértéke kisebb, mint az
Újfehértói fürtösé. Jó pollenadója az Újfehértói fürtös. A Debreceni bőtermővel kölcsönösen jól
termékenyítik meg egymást.
Termőképesség: korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem.
Érési idő: június végén - július elején, az Újfehértói fürtössel egyidőben érik.
Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse nagy, tömege 5-6 g, átmérője 22-23 mm. Alakja kissé nyomott
gömb. A héjszín bordópiros. Húsa piros, közepesen festőlevű, kemény, repedésre nem hajlamos.
Pálhaleveles. Erős meggyíze nagyobb savtartalmának köszönhető. A gyümölcsök szárazon válnak a
középhosszú kocsánytól, ezért rázógéppel betakaríthatók.
Fa jellemzői: Fája középerős-erős növekedésű, de koronája szétterülő félgömb. Vesszői csüngőek.
Idősebb korban hajlamos a felkopaszodásra, amit rendszeres metszéssel kell megelőzni.
Blumeriellás levélfoltosodásra kevésbé, moníliára jobban fogékony, mint az Újfehértói fürtös.
Alkalmas friss fogyasztásra és konzervipari feldolgozásra. Szabó Tibor fajtaleírása.

Újfehértói fürtös
Nemesítő: Pethő Ferenc és Szabó Tibor.
Fajta jogosult: Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft.
Minőségi fokozat: államilag elismert árufajta.
Származás: Újfehértó környékén végzett tájszelekcióból származik.
Virágzás, termékenyülés: kései virágzású, virágai öntermékenyek.
Termőképesség: Rendszeresen és igen bőven terem. Hajlamos a túlkötődésre, ilyenkor gyümölcse
apró marad.
Érési idő: július első napjaiban érik, érése elhúzódó.
Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse 5-6 g tömegű, a berakódástól függően átlagosan 22-24 mm
átmérőjű, lapított gömb alakú. Héjszíne fénylő sötétpiros. Húsa közepesen kemény - kemény,
vérpiros, enyhén festőlevű. Íze harmonikus. Középhosszú kocsánya erősen pálhaleveles. Gyümölcse
géppel jól betakarítható. Magja nagy, mag-hús arány 6-8%.

Fa jellemzői: Fája közepesnél kissé erősebb növekedésű, idősebb korban felkopaszodásra kissé
hajlamos. Koronája felfelé törő, megnyúlt gömb. Vesszői csüngőek, ostorosodó jellegűek. Sajmeggy
és vadmeggy alanyokon egyaránt jól fejlődik. Rendszeres metszést igényel. Ökológiai tűrőképessége
kiemelkedő: a virágrügyei jól tűrik a hideget, moníliára mérsékelten fogékony, a blumeriellás
levélfoltosságra közepesen érzékeny. Tápanyag és vízigénye a többi meggyfajtánál nagyobb.
Alkalmas friss fogyasztásra és konzervipari feldolgozásra. Szabó Tibor fajtaleírása.

