
Golden Reinders SZB

Gyümölcse megnyúltabb az alapfajtánál, leg-
jobb fajlagos termõképességû a jelenlegi Golde-
nek közül. Héja a perzselõdésre kevésbé
érzékeny. Korán termõre fordul, rendszeresen
nagyon bõven terem. Más fajtacsoportok ki-
váló porzója. Fája ideálisan alakítható, közép-
erõs növekedésû. Az Európai Unióban sza-
badalom védi a fajtát.

TopazSZB

Varasodás-rezisztens, kiválóan tárolható fajta.
Közepes, vagy ritkábban nagy, sárga alapszí-
nû, narancssárgás piros csíkozottsággal, vagy
mosott fedõszínnel, bõtermõ fajta. Gyümöl-
cse lapított gömb. Október közepén éri el a
szedési érettségét. Kiválóan tárolható, még
otthoni körülmények között is! A német bio-
almaültetvények legmeghatározóbb fajtája.
Magyarországon szabadalmi oltalom alatt áll!

Wilton's Red Jonaprince
Jelenleg, talán a legfelkapottabb Jonagold
mutáció. Rendszeresen és bõven terem. Ko-
rán szedhetõ, szeptember 3. harmadában,
90-95%-s élénk sötétvörös fedõszínnel. Héja
nem túl viaszos, húsa kemény, jó cukor-sav
arányokkal. Gyümölcse nagy, vagy nagyon
nagy, enyhén megnyúlt gömb alakú. Mint min-
den Jonagold, triploid. Jó porzója lehet pl. a
Golden ReindersSZB. Hosszan tárolható. Fája
erõs növekedésû, nagy koronát nevel. 

Red Idared SZB

Korán színezõdõ, szinte teljes fedõszín borí-
tottságú, francia szelekció. Jonathán- típusú, a
magyar fogyasztók egyik kedvelt fajtája. Gyü-
mölcsei enyhén lapítottak, nagyok vagy igen
nagyok. Élénkpiros mosott fedõszín jellemzi.
Húsa fehér roppanó, savas aromájú. Október
elején szüretelhetõ és nagyon jól tárolható.
Fája középerõs növekedésû, könnyen alakít-
ható koronájú.

További fajtáink: Gala Must, Golden Delicious,
Granny Smith, Idared, Húsvéti rozmaring,
Jonagold, Jonathan Csány 1, Mutsu, Red Chief,
Summerred

Abate Fetel, Árpával érõ, Bosc Kobak, Clapp kedveltje,
Conference, Hardenpont, Hardy vajkörte, Nyári Kálmán,
Packham's Triumph, Vilmos, Piros Clapp, Piros Vilmos
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Cydora RobustaR

Napjainkban a birstermesztés legnagyobb ri-
zikófaktora a „tûzelhalás”. Ez a fajta lehetõvé
teszi, hogy csökkenthetõ legyen a kockázat,
mivel rendkívül ellenálló erre a baktériumos
betegségre. Október elején-közepén szedhe-
tõ, októbertõl novemberig fogyasztható. Kör-
te alakú, éréskor szép, sárgára színezõdõ, in-
tenzív illatú birs, húsa jellegzetes birs ízzel.
Gyümölcs húsa pépesen krémes sárga. Héja
közepesen vastag, enyhe molyhossággal. Ko-
rán termõre fordul, rendszeresen, bõven te-
rem. Nemesítõje szerint öntermékeny. Fel-
használása sokoldalú: pálinka, lekvár, zselé,
stb. Védett fajta, a licence-adója a német
ARTEVOS csoport.

Rea's MammothR

Régi fajta, Angliában és német nyelvterületû
országokban használt fajta, a Portugál birshez
hasonló minõségi paraméterekkel és igen nagy
gyümölcsmérettel. Októberben szedhetõ, no-
vembertõl januárig fogyasztható. Gyümölcse
körte alakú, fénylõ sárga héjú, enyhén moly-
hos. Éretten a húsa nem túl kemény.Fája egész-
séges lombozatú, rendszeresen bõtermõ.

További fajtáink: Bereczki, Konstantinápolyi,
Leskováci, Portugál birs, Vranja

Erdeink egy rég-
óta termesztett
gyümölcsfaja a
házi berkenye

2013-ban az év fafajának választotta az Országos Er-
dészeti Egyesület. A középhegységek melegebb, délies
kitettségû oldalain és a régi gyümölcsösök, szõlõk
területén általában szálanként elõforduló fafaj termését
évezredek óta fogyasztja az ember, napjainkban leg-
inkább a belõle fõzhetõ pálinka révén ismert. Az éretlen
gyümölcs csersav tartalma miatt még élvezhetetlen,
innen származik a „fojtós berkenye” vagy „fojtóska” el-
nevezés. Két alakköre van: alma és körte alakú ber-
kenye. Gyümölcse 2-3 cm átmérõjû, szeptember vé-
gén szedhetõ. Utóérésre felfüggesztve szokás eltenni,
akár a csemegeszõlõt. 


