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Május 
közepe 

után 

Bigarreau Burlat 
francia fajta 

       Szicíliai fekete 
eperfa 
aug. közepéig 
érik 
tyúkudvarba! 

Május vége 
Szomolyai fekete 
lekvár, párlat 

        

Május vége 
– 

június eleje 

Valerij Cskalov 
nem reped 

        

Pomázi hosszúszárú 
rosszul szállítható 

        

Sándor cseresznye 
magyar 

        

Június eleje 

 Piramis        

Stella 
eső-reped 

Meteor       Köszméte –      
In Victa 
lisztharmatra 
rezistens! 

Kordia 
bőtermő 

Csengődi (csokros) 
alföldi, monília, levélfolt. 
ellenálló 

      Pallagi óriás 
köszméte 
 

Sam öntermékeny 
nagy hely, nem fagy le 

Feketics 
mindenre jó, ellenálló 

       

Június 
közepe 

Justyna 
nagy cukorfok 

Cigánymeggy 
Pándy klónok porzója. 
Lé, párlat. 

Pinkcot kajszi 
francia,  

      

Fertődi borostyán 
kétszínű! befőtt! 

Maliga emléke        

Solymári gömbölyű 
cseresznye 
 

Érdi bőtermő        

Disznódi fűszeres 
nagy, ropogós 

Érdi nagygyümölcsű        

 Érdi jubileum 
Jó minőség, nem hullik, 
nem puhul 

       

Június vége 

Germersdorfi  Pándy 
Moníliára érzékeny! 
Őshonos! Önmeddő – 2 
pollenadó kell! 

Korai piros 
pálinka 

  
 

Arabitka 
Ha héja sárgul, akkor 
szedik, július elején 
még ehetnő. 

  Piros ízletes 
köszméte 
 

Linda 
Germers.xHedelf. 

Debreceni bőtermő Orange Red (Bhart) 
USA, elhúzódva érik, 
ellenálló 

  Árpával érő 
rómaiak is ismerték 

   

Van cseresznye 
kanadai 

Újfehértói fürtös   Szentiványi alma Búzás körte 
= búzával érő 
pálinka! 

   

 Kántorjánosi        

 Pipacs meggy        
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Július eleje 

Badacsonyi óriás  Ceglédi bíborkajszi 
rossz 
termésbiztonság 

Aranycsillag 
magyar, nem 
magváló 

Fehér Klára alma 
friss fogyasztásra 

Kornelia 
bőtermő, szottyosodó 

   

   Springcrest 
USA, piacos 

     

Július 
közepe 

  Szegedi mamut 
Legnagyobb szemű. 
fagyérzékeny, 
alternária! 

Dixired 
Piacos. 
Fagyasztás. 
lekvár. Dunántúli, 
fagyérzékeny. 

Charlamowsky 
Szeptemberig 
terem – lsd: Szept 
eleje! 

   Dirksen szeder 
szept-ig terem 
tüskétlen 

  Nagykőrösi óriás 
magbele édes 

     Zöld győztes 
köszméte 
 

Regina 
 

 Gönci magyar   Gifford körte 
 

  Aprikyra 
kajszicseresznye 

Tamara 
ropog, bőtermő 

 Magyar kajszi   Zöld Magdolna 
 

Csabagyöngye Hermann 
korai 
magvaváló, 
önporzó 

 

  Harcot kajszi 
kanadai, metszést, 
ritkítást igényel 

      

  Ceglédi óriás 
magbele édes 

      

Július vége 

  Pannónia kajszi 
kis fa, termésritkítást 
igényli 

Mariska 
Szárazságtűrő, 
ellenálló, jól 
szállítható. 

Éva alma 
elnyújtva érik! 

  Cacanska 
Rana 
magvaváló 

Thornfree 
szeder 
szept-ig terem! 
tüskétlen 

  Mandulakajszi 
Befőzés! magyar 
nemesítés, 
jellegzetes ízű 

Remény 
őszibarack 
lapos, meleget 
kér, nyomásra 
érzékeny 

Asztraháni piros 
Volga-vidékről 

  Tipala sárga 
édes, lédús, 
magvaváló 

 

  Ceglédi arany 
Vírustoleráns! 

    Cacanska 
Lepotica 
jól tárolható 

 

  Aprigold törpe 
2m-nél nem 
nagyobb 

  Bohusné vajkörtéje  Sermina 
ringló 
 

 

  Bergeron kajszi 
francia. ritkítást 
igényel 

      

  Budapest kajszi 
igen nagy szemű 

      

  Hargrand kajszi 
kanadai, ritkítást 
igényel 
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Augusztus 
eleje 

  Rózsakajszi  Nyári fontos 
Szakaszosan érik, 
nagy savtartalom 
– feldolgozva! 

Clapp kedveltje 
 

Eszter 
csemegeszőlő 
Ellenálló, csak 
lisztharmatra 
érzékeny. 
Sötétkék. 
Hosszúcsapos 
metszés! 

  

      Palatina csem. 
Ellenálló!!! 

  

Augusztus 
közepe 

   Suncrest 
Tafrinától jól 
védhető. Befőtt. 
piacos. 

120 éves farmosi 
alma 
száraz homokon 
él 

Napoca 
kövecses, tűzelhalás! 

Kozma Pálné 
muskotályos 
csemegeszőlője 

Althann 
ringló 
befőtt!, 
magvaváló 

Szedermálna 
2m magas is 
lehet – védelmi 
funkció – 
tüskés! 
Savanykás 
gyümölcs. 

   Incrocio Pieri 
Tafrinától jól 
védhető. Befőtt. 
piacos. 
olasz 

Dallos alma = 
csikós alma, 
stráfos alma (ősi 
magyar) 
alföldi, 
legellenállóbb, 3 
hónapon át 
tárolható 

Dr. Guyot Gyula 
Francia, szottyosodik, 
1-2 hónapig áll el. 

Helikon 
magvatlan 
Védett fekvésbe. 
Ropogós, enyhén 
muskotályos. 

Tuleu gras 
Magvaváló, 
talajra nem 
igényes. 

 

   Ford 
piacos, zamatos 

Tombácz alma 
piacos 
magas fekvésű 
homokon 

Nyári Kálmán körte 
szárazságot nem tűri, 
ősi fajta 

Irsai Olivér 
Ellenálló, enyhén 
muskotályos. 

  

   Kecskeméti 
vérbarack 
magyar, ellenálló 

  Szőlőskertek 
királynéja 
túlérve rosszízű! 

  

      Kardinal 
Macerás 

  

Augusztus 
vége 

   Champion 
fehér húsú, piacos 

Téli arany pármen 
Szept. végéig 
szedhető, januárig 
eláll. 

Ilonka nyári 
igénytelen, nagyszemű 

Belgrádi magvatlan 
csemege 
Meleg, védett hely. 
Szept.-ben is érik. 

Cacanska 
Rodna 
helyigény, 
szárazat tűri 

 

    Vörösbelű 
almalé! 

Nijusseiki Nero csem. 
Rezisztens! 
Piacos. 

Zöld ringló 
magvaváló 
aszalás, befőzés 

 

  Sándor cár alma Bókoló körte 
homokon nem! 

Zalagyöngye 
 

Ageni 
zöldessárga 

 

  Cresthaven 
fagytűrő, piacos 

 Hardy vaj körte 
= kormos körte 
francia, tár: 1-2 hónap 

 Valjevka 
nedves talajt 
kér 
sharka ellenálló 

Homoktövis 
1 hím növény 3-
5 nőneműt 
poroz. 
2-3m tőtáv. 
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Szeptember 
eleje 

   Fayette 
USA, piacos 

Charlamowsky 
/ Borovitsky / 
Oldenburgi 
hercegnő alma 
Száraz helyen 
lisztharmatos! 

Vilmos körte 
angol, muskotályos 
íz,  

Bolgár Rezi 
csemegeszőlő 
Ellenálló! 

Debreceni 
muskotály 
szilva 
befőtt, 
aszalvány 

 

   Padana őszib. 
olasz, piacos 

Benedek Elek 
kékalmája 
= Blaupfel, Kék 
muskotály, Elek 
apró almája 

 Dunav 
csemegeszőlő 
Pirosas, 
ellenálló. 

Stanley 
Legelterjedt
ebb fajta, 
teljes 
érésben 
magvaváló, 
nem a 
legzamatosabb 

 

      Pannónia csem. 
enyhe fagyot 
tűri 

Bluefre 
szilva 
USA, aszalás, 
piacos 

 

      Sába Kiráynője 
magnélküli 
Mazsola! 
Botrythis! 

Toptaste 
német, 
hosszan áll a 
fán 
nagyon 
finom 

 

      Saszla 
piros/fehér 
Ellenálló, 
tárolható. 

  

Szeptember 
közepe 

   Michelini őszib. 
Ellenálló! Fehér 
húsú, 
magvaváló. 

Rudolf 
trónörökös 
alma 
jól tárolható 
stájer 

Conference körte 
angol, utóérlelve 
hónapokig eláll – 
éretten romlik 

Jupiter 
magnélküli 
Hússzínű. 
Peronoszpóra! 

Besztercei 
szilva 
aszalás! 

Bouche de Betizac 
gesztenye 
kéregráknak 
ellenáll! 

   Fairlane nektarin. 
Szárazságot nem 
tűri. 

 Kieffer körte 
 

Ruby King 
magvatlan 
Védett helyet kér. 
Piacos. 

Jojo szilva 
német, 
magvaváló 

 

   Kernechter vom 
Vorgebirge 
német, 
ellenálló!!! 

  Suvenir csem. 
Védett helyet kér. 

Prezident 
német, száraz 
talajon apró, 
rossz ízű 

 

      Suzy csem. 
fagyérz, rothadós 

  

      Saszla   
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Szeptember 
vége 

    Citromalma = 
Ananász renet 
November-
december a 
fogyasztás ideje 

Bosc kobak 
18.sz-i holland 

Attila / Téli 
muskotály / 
Kocsis Pál 
Ropogós 
muskotály 
Száraztűrő, 
meleget szereti. 
magyar fajta. 

Elena 
német új 
fajta 
magas 
cukor-
tartalom 
magas 
szárazanyag-
tartalmú 
aromás 

Tiszacsécsi 83 dió 
fagytűrő 

 Sárga szépvirágú alma 
Érés / fogyasztási idő: téli, szeptember-
október / november-január 
piacos 

 Campbell 
Delicious 
Jól tárolható. 
Fűszeres íz. 

 Kékfrankos 
Bor. 
Hosszúmetszés! 

Presenta 
Német, 
aromás. Jól 
tárolható. 

Mézalmácska 

 Fertődi téli 
okt-márc. fogy. 

 Cox Narancs 
Renet 
januárig 
tárolható, 
beteges, 
rendszertelen 
termő 

 Kismis 
Moldavszkij 
magtalan csem. 
Szárazságtűrő. 
meleg helyet 
kér. 
Hosszúmetszés. 

Haroma 
A Presenta 
továbbfejles
ztése. 
Nagyon jó. 

 

    Idared 
almája nagy 

 Pölöskei 
muskotály 
Ellenálló. 
Dzsem. 

  

    Karnevál alma 
almája 
függőlegesen 
csíkozott 

 Teréz csem. 
Ellenálló. 

  

 Pónyik alma 
alföldre nem való, áprilisig is elállhat, pálinka 

 Pinova alma 
tárolható. szép! 

 Afuz Ali 
csemegeszőlő 
csak védett 
fekvésbe 

  

   Fekete 
tányéralma 

 Cegléd szépe 
Nem rothad. 
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Október 
eleje 

   Beregi sóvári 
alma 
Meleg és 
nedvesség igénye 
van. Ellenálló! 
Fogy: márciusig. 
Kárpátaljai. 

Pap körte = Kossuth 
körte 
jól szállítható 

Hamburgi 
muskotály csem. 
Sötétkék, 
igénytelen. 
Frissen +bor. 
Botrythisre 
érzékeny. 

 Bonifác dió 

   Téli csörgő alma 
= Danzigi bordás 
19. sz-i német. 

Fétel apát körte 
francia, piacos 

Kadarka 
Bor. 
Szárazságtűró. 

  

    Daru sóvári  
jól tárolható 
Tisza mentén 

 Othello csemege 
szárazságot 
rosszul tűri 

  

    Gloster 
Tárolni nehéz. 

 Boglárka 
Nem rohad. 

  

    Mutsu     

    Téli banánalma 
áprilisig eláll, 
USA-ból a 19. sz-
ban 

    

    Florina alma 
francia, márciusig 
tárolható, piacos 

    

Október 
közepe 

    Téli sóvári 
Ártereket, pangó 
vizet szereti. 
Áprilisig ehető! 

 Afuz Ali 
csemegeszőlő 
Szárazságtűrő, 
tárolható. Védett 
helyre! 

  

    Illatos rozmaring     

   Zelíz alma 
márciusig 
tárolható 

    

   Fehér batul alma 
Nyírség! Nov-dec. 
fogy. Nedvességet 
szereti. Nagyon 
finom. 

    

    Budai 
Domo(n)kos alma 
Jól tárolható, 
fogy: jan-márc., 
Tiszántúl 
Meggy alma 
antioxidáns, szép 
London pepin 
alma 
nyáron öntözést 
igényel 
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Október 
vége 

    Téli piros 
pogácsa 
Homokon ősi 
fajta. Tárolva 
finomabb. 

   Milotai dió 
kisebb méretű fa, 
növényvédelme 
megoldható 

    Golden 
delicious 
Dec-márc-ban 
fogy. 
Tárolni nehéz – 
0Cfok! 

   Húsos som 
a fagy után finom! 

    Arkansasi 
fekete  
tárolva utóérik 

   Húsos som – 
Lutea 
sárga. legédesebb 

    Csillagápi alma 
avar alatt! 
áttelelve 
tavaszig finom 
ellenálló 

    

    Csillagos piros 
renet 
Ellenálló, piacos 

    

   Hóbél alma 
kívül-belül fehér 
téli 

    

    Mosolygó/piros 
batul 
márciusig 
piacos 

    

    Muskotály 
renet 
száraz hely, 
könnyű talaj 
nem jó 
februárig ehető 

    

November 

    Pónyik alma    Naspolya 
hollandi óriás 

    Nemes sóvári 
alma 

    


