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Házikertbe javasolt magyar 
cseresznyefajták

Magyarországon a cseresznye fajtaválasz-
ték május végétől június végéig terjedő 

érési időszakot fed le. A cseresznye a szélső-
séges talaj- és termőhelyi viszonyok kivételével 
mindenhol jól termeszthető. Alapvetően önmed-
dő növény, tehát pollenadó fajtával szükséges 
telepíteni, de van néhány hazai nemesítésű 
öntermékeny fajta is. A NAIK Gyümölcstermesz-
tési Kutatóintézet érdi telephelyén napjainkban 
is folyik a cseresznye-fajtanemesítő munka, a 
legfontosabb nemesítési célunk továbbra is a 
korai érési idő, a legalább 26 milliméteres gyü-
mölcsátmérő, a tetszetős gyümölcsmegjelenés, 
a sötét termésszín, a legalább közepes kocsány-
méret, valamint a csillogó terméshéj. Azokat 
az államilag minősített fajtáinkat mutatjuk be, 
amelyek iránt külföldön is nagy az érdeklődés. 

Rita

Virágai középkorán nyílnak, eddigi eredmények 
szerint a Valerij Cskalov, Petrus, Tünde, Paulus, 
Bigarreau Burlat, Szomolyai fekete és a Vera 
fajták termékenyítik meg a legjobban. Igen bőter-
mő, ezért gyümölcse aprósodásra hajlamos, amit 
rendszeres metszéssel ellensúlyozhatunk. Május 
20. körül érik. Gyümölcse közepesen nagy, 6-7 
gramm tömegű, átmérője 23-24 milliméter. Szé-
les kúp alakú, a hasi oldalon kissé kidudorodó, 
repedésre hajlamos. Színe a fogyasztási érett-
ség kezdetén piros, majd bordó. Húsa piros, tö-
mött, közepesen kemény–kemény. Héja fényes, 
vékony, íze kellemesen édes-savanykás. Fája 
gyenge-középerős növekedésű, koronája lehajló 
gömb alakú. Vesszői vörösek, kissé ívesen hajlók. 
Érési ideje megelőzi a hazai és a külföldi fajtákét.

Sándor

Virágai korán nyílnak. Öntermékeny, rendszere-
sen és bőven terem, azonban túlkötődésre haj-
lamos, ezért rendszeres metszést igényel. Május 
végén-június első napjaiban érik. Gyümölcse 

közepesen nagy, 6-7 gramm tömegű, 24-25 
milliméter átmérőjű. Alakja kissé megnyúlt gömb, 
héja sötétbordó. Sötétpiros húsa közepesen ke-
mény, íze édes-savanykás. Kocsánya középhosz-
szú. Fája ritka ágrendszerű, feltörekvő, laza kúp 
alakú koronát nevel. Középerős növekedésű. 
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Carmen

Önmeddő. Virágai későn nyílnak, kölcsönösen 
jól termékenyül a Germersdorfi 3 fajtával, jó 
pollenadója a Sunburst, Katalin és Krupnop-
lodnaja fajta. Bőtermő. Korán termőre fordul, 
június 5. körül érik. Gyümölcse igen nagy, 8-11 
gramm tömegű, 27-30 milliméter átmérőjű, 

nyomott gömb alakú. Héja fénylő bordópiros. 
Húsa sötétpiros, kemény állományú, kellemesen 
édes-savas ízű. Magja aránylag nagy. Kocsá-
nya közepesnél hosszabb, vékony.  Fája feltö-
rekvő, gyenge vagy középerős növekedésű, kis 
koronát nevel. Blumeriellás levélfoltosodással 
szemben rendszeres védelmet igényel.

Vera

Közepesen korán virágzik, önmeddő. Pollen-
adói a Valerij Cskalov, a Petrus, a Sándor és 

az Annus. A Bigarreau Burlattal kölcsönösen 
jól termékenyül. Rendszeresen és igen bőven 
terem, korán termőre fordul. Június 10. körül 
érik. Gyümölcsei nagyok, 24-27 milliméter át-
mérőjűek, 7-9 gramm tömegűek. Alakja kissé 
nyomott gömb, a bibepontjánál kissé bemé-
lyedt. Színe bordópiros, fénylő. Húsa kemény, 
de nem roppanó, kellemesen édes-savanykás 
ízű. Kocsánya középhosszú, magja közepesen 
nagy. Repedésre kevésbé hajlamos. Fája közé-
perős növekedésű, gömb koronát nevel, vázkar-
rendszere merev, szétálló. Kompót készítésére 
is kiválóan alkalmas. A levélbetegségek ellen 
gondos védelmet igényel.

Krupnoplodnaja

Középidőben nyíló virágait a Vera, Linda, Van, 
Katalin, Kordia, Paulus, Carmen, Sunburst, Re-
gina, Stella fajták termékenyítik. Bőtermő, júni-
us 25. körül érik. Gyümölcse 25-28 milliméter 
átmérőjű, tömege 8 gramm körüli. Alakja a ko-
csány felől kissé lapított gömb. Héjszíne teljesen 
éretten sötét kárminpiros. Bár már világospiro-
san is fogyasztható, érdemes megvárni a teljes 
érését, mert íze ekkor kellemesen savanykás, 
édes, zamatos. Húsa kemény, ezért repedésre 
kissé érzékeny. Magja kicsi. Kocsánya közepes-
nél kissé hosszabb, vékony és hajlékony. Fája 
középerős növésű, jól alakítható. Kissé ritka ág-
rendszerű gömbkoronát nevel.


