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Ne sajnáljunk ritkítani
SOKAN SAJNÁLJÁK LESZEDNI A FÁRÓL A KÖTŐDÖTT GYÜMÖLCSÖT, A 
GYÜMÖLCSRITKÍTÁS MÉGIS SOK SZEMPONTBÓL HASZNOS TEVÉKENYSÉG. 
ELVÉGZÉSÉRE VISZONYLAG HOSSZÚ IDŐSZAK ÁLL RENDELKEZÉSÜNKRE, ILLETVE 
TÖBB MENETBEN IS ELVÉGEZHETJÜK.

A profi termesztőknél nem maradhat el a 
gyümölcsritkítás, ha jó minőségű, meg-

felelő méretű termést akarnak elérni, így a 
sorokban maradó, ledobott gyümölcskezde-
mények mennyisége (1. kép) elrettentő lehet 
első pillantásra, pedig számos előnye van. 
Először is a termőegyensúly fenntartásában 
van döntő szerepe, azaz ha nem terheljük 
túl a fát a sok gyümölccsel, lesz energiája 

megfelelő mennyiségű termőrügyet képezni 
a nyáron, és a következő évi termés is ki-
egyenlített lesz. Ha sok a gyümölcs a fán, 
apró marad és a minősége sem kifogásta-
lan, ha viszont túl kevés, nagy, felfújt, rosszul 
tárolható lesz, és a fa túl erősen növekszik, 
sokat kell metszeni a következő alkalommal. 
Elsősorban az alma ritkítására gondoljunk, 
de a kajszi és az őszibarack esetében is 
érdemes elvégezni ezt a fájdalmasnak tűnő 
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beavatkozást. Aki különösen jó minőségű 
gyümölcsöt termel, a cseresznyét is ritkítja 
még virágzásban, bár a többi fajnál, pl. a 
kajszinál is fennáll a virágritkítás lehetősége 
(2. kép), akár géppel, illetve léteznek elekt-
romos kézi virágritkító eszközök is. 

További előnye a növényvédelemben 
mutatkozik meg. A szellősebben megma-
radó gyümölcsök közt nem tudnak gyorsan 
elharapózni az olyan betegségek, mint a 
monília vagy a szürkerothadás, és a gyü-
mölcsöt károsító hernyók sem tudnak rej-
tetten átfurakodni a közvetlenül mellettük 
lévőbe. Elkerülhetjük továbbá a túlterhelt 
ágak lehasadását, valamint a túlterheléstől 
legyengült fákon előforduló károsításokat. 
Jól ismert összefüggés ugyanis, hogy a fák 
erőnléte befolyásolja a különböző fertőzé-
seket. A sínylődő fákat könnyen megtalál-
ják a kórokozók és számos kártevő is mint a 
szúbogarak és a farontók.

Almánál a korai, közvetlenül a kötődés 
idején elvégzett beavatkozással tudjuk leg-
inkább mérsékelni a termésingadozást. Ké-
sőbb, a természetes hullás után állíthatjuk 
be a végleges gyümölcsszámot a fán. Az 
almavirágzatban kötődött termések közül 
a középső, úgynevezett királyvirágból fej-
lődik a legszebb gyümölcs, lehetőleg csak 

azt hagyjuk meg a ritkítás során (3. kép). 
Törekedjünk arra, hogy a fejlődő gyümöl-
csök ne érjenek össze, ezért előfordulhat, 
hogy nagyon gazdag virágzás után nem 
is hagyhatunk meg egy almakezdeményt 
sem minden virágzatból, hanem köztük is 
válogatnunk kell. Olyankor a törzshöz kö-
zelebbi virágzatból származó gyümölcsöt 
hagyjuk meg inkább, mert annak jobbak a 
táplálkozási lehetőségei. 

Egy szép, egészséges alma kinevelé-
séhez legalább 30 lomblevél által termelt 
tápanyag szükséges, ez a lomb–gyümölcs 
arány igaz a kajszira is, őszibaracknál 20 le-
vél is elegendő. Érdemes egy ágon megszá-
molni a leveleket és a gyümölcsöket, hogy 
ráálljon a szemünk a kívánatos arányra.
Azt is vegyük figyelembe, hogy milyen erős 
a hajtásnövekedés az ágakon: ahol gyen-
gébb, kevesebb gyümölcsöt hagyjunk meg.

Az őszibarackot és a kajszit (4. kép) a 
virágzást követő 5, illetve 3-4 hetes idő-
szakban a legjobb ritkítani, még a csonthéj 
kialakulásának időszaka előtt, mert úgy 
lehet a legtöbb energiát megtakarítani a 
növény számára. Előbbinél két meghagyott 
gyümölcs között körülbelül 15, a kajszinál 
5 cm távolság maradjon.


