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, At. előadó :a szöveget a helyi viszonyoknak megfelelden
tnódosítsa, bővítse, helyi példákkal egésiítse kl,
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.-Üssibarucktermeestés
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, 1. kép'
_'Szemet-szívet gyönyörködtető, íny csiklandozó látványa bár-.sonyos külsejű, piros-lilás' és sárga színben mosolygó zamatos
.őszibarack. A távolkeletrőlrKínábólés
Perzsiábd hozzánk érke.zettjövevény meghoncsodása óta egyike a Iegkedveltebbgyü, . mölcseinknek. Frissen vag.y konzerv alakjában míndenkor na-'
gyon becses. .
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2. kép
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Bár .századbs.:r;núltj~van·már hazánkban, gyümölcste~'ffiesz-'
tésünkben
még nem kapta
meg a. méltó helyét. 'Még mindig
fő, '
,1
•
* ként házi kertekben található, mint dédelgetett idegen kíváló-- ,
'.
ság. Pedig megérdemli, .hegy nagy' méretekben 'foglalkozzunk "
.' .",
vele. '4 jellegzetes,9S'zibaracktel[mó.vi'clé}ceken, ;il .Budaí-hegyek,
1'-,;'"
, 'a/Me,cs~k-hegységID,ipsütötte'lankáin,';és
,a'Szeged~környdd ho", "",\ "~oki;m, néhányállami,gazd'~ág~I'1ierrnelősi9v'etkéret'
és I~gy{'nf
.termelő többholdas' ter,üleWn:termel-,?s~ibára:ckot ". ,
,
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'3. kép
,

. Szőlőinkben csaknem míndenütt megtalálható a magról kelt:
'csupamag, bundás, szőrös gyümölcsöt termő csúnya, seprő,:;,rs=?:erÜ;őszibárackfa.Ei tehát azt-jelentir-hogy .ahol aszőlörneg-. '
.
", ,~ptt;ő~zibarack iatermelhető. Igy azonban/ne te~me1jünk
, :~~ot"m~praz érték~elen;, ~~e~tesg~ümöl~sbola~ Ol'pzU~,~,
a,ter.rne19n~k:.,nemhaszna.jhariemkára van. 'N,nagy gyu~'
;,?n.~esősziba:rackfajták termelése azonban a nagy és kis- '
t.,' • apró,
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"üzemi gazdaságban egyaránt kifizető, annál is inkább, mert a
telepítés után 3-4 év múlva már számottevő termést ad. A szá-razabb talajokon általában jól 'díszlik, de legjobban kedveli a
"mészben szegény, meleg talajokat.
.
4. kép

I

Nálunk az őszibarack leghasználatosabb alanya a keserű
mandula, amely a szárazabb természetű meleg, kötöttebb agyagos talajokon jó fejlődésű és hosszú életű fát nevel. Mind a 'barack, mind a mandula magot a faiskolába, vagy az állandó helyére történő elvetés előtt a csirázás meggyorsítása céljából l;~dába, vagy a szabad földbe homok, vagy porhanyó föld közé el
kell rétegezní .:
A mandula erős karógyökeret és.kevés oldalgy'ökJret hoz.
Hogy a leendő fa erőteljes és sok oldalgyökeret nevelj en, a rétegezés alatt kifejlődött! 3-4 cm-es csiragyökeret a felszedésker
vissza kell csípni.
"
5. kép

Ime az eredmény. A baloldalon látható csemete gyökerét
nem metszették vissza. Alig van oldalgyökere. A visszametszés
után erőteljes, dús gyökérzet fejlődött
6. kép

Az őszibarack tömeges szaporítása a faiskolaban történik. A
tavasszal kiültetett, előcsiráztatotü mandulamagból augusztus-szeptember hónapra erőteljes csemete lesz.
7. kép

Hazánkban az őszibarack oltása kizárólag alvószemzéssel
történik. Végrehajtása gyors és kevés munkával jár. A siker
alapfeltétele a jó szemzőhajtás. Csak a legszebb gyümölcsöt
termő és kívánt fajtának mindenben megfelelő fákról szedjunk .
·szemzőhajtást. Legjobbak a hosszú,' karcsú, egyenként álló rügyek, amelyekbőr biztosan szép hajtás és oltvány nevelhető
fel.
,

.
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8. kép

Az

altrós~mzés ideje általában augusztus-e-szeptember hónap. !\ szemzés fárasztó munka, nagy figyelem és kézügyesség
kell hozzá. Az elkészített szemzőhajtásokról - éles késsel - a
szemet a héjjal együtt úgy vágjuk le, hogy a héj hosszúsága a
szem alatt és felett 1...•....
1' cm, az egész pajzs tehát .2 'cm hosszú
legyen. A szem lemetszésénéla pajzson kevés.farész is.maradjon.
A lemetszett pajzsot a rajta lévő rövid levélnyéllel a bal kézbe
vesszük, azután az alanyon a feltisztogatott gyökérnyak (eleit
a héjon egy T-alakú bemetszést készítünk, majd a szempajzsot
felülről lefelé a szemzőkéssel fellazított héj alá toljukúgy, hogy
az a függőleges metszésnek a közepén legyen. Ezután a szemzést
raffiával szorosan bekötözzük úgy, hogya szem szabadon maradjon:
9, kép
Az ügyes szemző az utána haladó kötözővel együtt naponta
1000-1500 szemzést is elkészít. A raffiát nem szabad megnedvesíteni, mert száradásker a kötés megtágul, ami a megeredest
bizonytalanná teszi. A lemetszett pajzsot szájba venni nem
szabad.
10. kép
A mandulába oltott őszibarack gyorsan megered. A szemzés
helye néhány nap múlva duzzadni kezd. 3-4 nap múlva az
oltvány okat át kell vizsgálni és a köteléket meg kell Iazítani.
Tavasszal, fakadás előtt az alanyokat a szemzés felett 10-15
cm magasan kacorkéssel, vaffY ollóval visszavágjuk, a csapon
lévő rügyeket eltávolítjuk. Amikor a nemes hajtás arasznyi
hosszúra nő, a csaphoz kötjük, hogy Olztosítsuk a függőleges növést és a gyenge hajtást a viharok kártételétől megóvjuk.
11. kép
Kedvező időjárás mellett a sze~sek
július közepe{e"megerősödnek, megfásodnak, A, csapokat minél előbb távolítsuk el,
hogy a vágási sebek; őszre behegedjének. A· sebek behegedését
megkönnyítjük azzal, hogy a levágott csapok helyét porhanyó
3

földdel feltöltjük. A helyesen kezelt faiskolaban júlíus-s-augusztus hónapra at erőteljes őszibarack-CSemeték dús lombot fejlesztenek.
__\
'
,
\

12., kép ,

A nemes hajtásokat már a faiskolában a meghagyandó
törzsmagasságig visszacsípjük. A, visszakurtítás - után fejlődő
másodrendű hajtásokból neveljük fel a kehely alakú' korona
alapját képező 3 erőteljes hajtást. Amikor az oltványole lombjuk
egy részét lehullatják, vagy a lomb az oltványról, kézzel könynyen Iehúzható, az oltványokat a faiskolából kiszedjük és ha
ősszel nem ültetjük állandó helyükre,.télire elvermeljük.
,
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13. kép
A gyümölcsfa termőképességét nagyban befolyásolja a térszükséglet helyes megállapítása. Az őszibarack gazdaságos tértávolsága 4-5 méter. Az ültetest hármas, négyes és ötös kőtésben végezhetjük. Üzemi gyümölcsösben figyelemmel-kell lenni
a gépi művelésre. Jó minőségű talajban a gödröt 60-7(, cm
mélyre, 100-120 cm szélesre ássúk, Ultetésre ugyanazt a földet
használjuk, amit a gödörből kiástunk. A gyökérzet köre a felső
termékeny földet rakjuk. Legjobb az őszi ültetés. Ehhez már a
nyár végén ássuk ki a gödröket. A szabályos ültetéshez-az egyenes sorok biztosításához használjunk ültető deszkát. Az oltványt
olyan mélyen ültessük, amilyen mélyen a faiskolában volt. Az
ültetés után a fa tövét feltétlenül kupacoljuk fel.,

14. kép
Tavasszal a fa tövéröl.a
kat visszavágjuk.

kupacon széthúzzuk

és-az oltvány 0-

- 15,-kép
Az őszibarackfa csak a kehely alakú koronán hoz szép termést. Ezért a sudárosan fejlődő korona fővezérágát el kell távoIítani," Ha oldalágas csemetét ültetünk ki, tavasszal a fa törzsén
lévő oldalágakat 40:-60 cm magasságig-főből eltávolítjuk. A
törzsmagasság közelében lévő 3-4 ágat pedig kifelé állórügyre
vísszametsszük. .
4

,1,

16:kép
.
Az állandó helyére kiültetett és ott tavasszal alakíto metszésben részesítettl fa őszig erőteljes hajtásokat nevel. A sok
hajtőrügy sűrű koronát nevel. A felesleges hajtásokat tehát el
kell távolítani. A befelé növő hajtásokat 4-5, a felfelé nevöket
10-12 levélre visszakurtítjuk.
17. kép
A második év tavaszán a vezérvesszöken erősségükhöz I.aéi·ten felére vagy kétharmad ára, a kifelé álló rügyre visszametszszük. ügyeljünk arra, hogyavezérvesszők
lehetőleg egyenlő
magasságúak legyenek.
18. kép
A harmadik év tavaszán már sok vesszőt nevelő 5-·6 oldalágú fánk van. Ennek metszése már nagyobb figyelmet kíván.
19. kép

A vezérvessző oldalrügyeiből kinőtt vesszőket felváltva 2
hajtórügyre, vagy ,6~8 hajtérügyre metsszük. A befelé nővőken
a' két alsó rügynél metsszük vissza., A vezérvesszőket ismét fél,
.vagy egy-kétha~mad hosszúságra visszavágjuk.
"
20. kép
.A kiültetést követő harmadik alakító metszés után kialakul
fa , véglegesnek mondható korona-váza.
Sohase feledjük el,
hogy az alakíüó metszés a fa egész életét, fejlődését, termékenységét befolyásolja. Az erőteljes, arányos oldalágak jól bírják majd
a termést, a korona szabályos lesz, a levélzet és a gyümölcs.
elegendő napfényt és levegőt kap.
d

21. kép
/.

.

\

A kátlan alakúra nevelt őszibarackfa nagyszámú erőteljeg
vesszőt nevelt a negyedik tavaszra. A bő termésnek megv-in az'
alapja ..
5

31. kép
. Az ifjítást a letermés után, lombhullás előttl,végezzÜk,.amikora fa növekedése már szűnőben van. Törekedjünk arra, hogy
a visszavágott, idősebb ágakon minék több hajtás maradjon. A
sebhelyeket fémmentes festékkel óvjuk a hirtelen beszáradástól.,
behasadástól és a téli fagyok kártevésétől,
32. kép

Még aZO éves őszibarackfa sem reménytelen. Ha idejében:
megfiatalít juk, 5-6 évig ismét jól terem.
33. .kép

it
Az if'[ítás után 3-4 év múlva, 25-30 kg barackot is terem
az öreg fa.
.
,

34. kép
I

Az. egészséges őszibarackfán tavasszal' sok felesleges hajtás
is fejlődik. A dús lombozat között fejlődő gyümölcstől a levegőt;
napfényt eltakarja, s mivel a jövő évi termés szempontjából sincs
rájuk szükség, a táplálékot feleslegesen szívják. Ezért már május
közepén a hajtásokat meg kell válogatni. Ha ikerhajtások indul- .
nak a vezérhajtásnak, a gyengébbet el kell M.volítaní. A kettes"
vagy hármas hajtásokból mindig csak egyet hagyjunk meg.

,
35. kép
Metszük ki a k~rona belseje felé növ~ sűrűn elálló és letermett részeket.
36. kép.
\

Fontos nyári munka az. augusztus végén, szeptember elején
végzendő zöldmetszés is. Azokat a vesszőket, amelyekről az idén
a termést leszedtük, eltávolítjuk úgy, hogy az ághoz minél köze-. lebb egy-két erős hajtás maradjon. Ez lesz a jövő éví termő-«
vessző. A zöldmetszés után megmaradó vesszők több napfényt
kapnak, a: terrnőrügyek jobban' kifejlődnek.
.

'31. kép
.(

A szatymazi mezőgazdasági szakkör tagjai közősen.tanul-mányózzák az őszibaracktermesztés legfontosabb munkáit ..Időn~kint kocsíkbn .', .
38. kép
kerékpár~kon több kilométerre is elmennek egy-egy szak:szerűen kezelt őszibarackosba ...

39. kép
.

..•...

és közős tapasztalatcserén beszélik-meg a legjobban bevalt
.módszereket, az elért jó eredményeket. A szatymaziak .az Alföl-dön már régóta híres őszibaracktermesztők. -

40. kép
Ajó talaj ba ültetett, szakszerűen kezelt ~szibarackfa a Be.-gyedík-ötödík évtől kezdve rendszeresert terem.évről-évre több
termést bozvBér a többi gyümölcsfához viszonyítva az őszi'barackfa rövid életű, értékes gyümölcsével a .ráfordított mun.kát és költségét a rövidebb' idő alatt is visszafizeti.
/

41. kép
Aligha van szomorúbb látvány, mint az elhanyagolt, elgyomosodott gyümölcsös. Az ilyen kertek az őszibarackfa két nagy
ellenségének, a levéltetűnek és a levélfodrosodást okozó gomba'betegségnek a legalkalmásabb tenyésztelepei.
.

"

42. kép
A~ elhanyagolt gyümölcsösben az értékes .gyümölcsfa ha'mar kipusztul. A koraí felkapaszkodás után gyorsan bekövetkezik
4 teljes pusztulás.
....
'
9
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43. kép
":A levéltetvék és a levélfodrosodást okozó gombák spóráinak
milliárdjai találhatók ezen az egy ágon is. Az ilyen fa évekig
megsínyli a hanyagságot.
.
~
44. kép
A levélfodrosodás ellen télen 2%-os, pirosbimbósállapotban 1%-os bordóilével, nyáron kéntartalmú szerekkel, a levéltetvek ellen télen téli hígítású mészkénlével,nyáron nikotinoldattal permetezzünk. A tetű elleni permetezést áztatás szerűen
végezzük.
\

45. kép
Az őszibarackfa igen sok gyümölcsöt köt. Annyit, hogy azt
rendes körülmények között nem képes megfelelő nagyságú, szép,
zamatos gyümölccsé kifejleszteni. Amilyen fontos a fa helyes
ültetése és kezelése, éppen olyan szükséges a kelleténél nagyobb
mennyiségben kötött fölös számú gyümölcsöknek a megritkítása is:
.
Egy-egy termövesszőn 3-4 gyümölcsöt hagyjunk, csak akkor: lesz szép formás, zamatos és értékes gyümölcsünk. Ezen az
ágon fele gyümölcs is elegendő,
to:

.46. kép

Ezen az ágon is éppen kétszerese van, mint kellene. Többet
ér a 3 nagy, mint a 6 kis barack .
..47. kép
.

....,
.

( ,,' Nemcsak az idei gyümölcs értéke csökken a túlzsúfolt Jan,
hanem a jövő évi termés is. 'Aki a ritkítást elmulasztja, már a
következő évre is előre megkárosítja önmagát,
.i
·48. kép

Az egyenletesen. meghagyott gyümölcs ,egyforD;l?-.
nagyságú,
színeződésű lesz, Ertékesebb. mínt a vegyes nagyságú .sok apró
és kevés nagy gyümölcs.''''
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.49. kép:

A szakszerűen kezelt, gondosan ápolt Champion őszibarack~fán 30-35 dekás gyümölcsök is teremnek.
50. kép
A gondos, odaadá munka meghozta gyümölcsét. A szakszeTűen kezelt őszibarackfa értékes gyümölccselfízetí vissza a' jó
bánásmódot. A korai őszibarack már július végén,.augusztus elején jó jövedelmet hoz átermelőnek. Az őszibaracknak egyik hátránya, hogy a szállítást nem bírja. Puha húsa könnyen benyo.módík, az ütődés vagy nyomás helyén gyorsan romlásnak indul.
A szedést és a szállítást igen kíméletesen 'végezzük, mert ha
erre nem vigyázunk. egész évi gondos munkánk kárbaveszett.

51. kép
~
,
A Budai-hegyeken, Pécsett a Mecsek oldalán, a balatoni
dombok lejtőin és a Szeged-kornyéki őszibarackosokban beérett
·:a~m-atos őszibarack.
52. kép
A Mányi Állami Gazdaságban gyorsan telnek a szedőládák.

53. kép
Szép termést hoztak a nagytétényi,
'budaőrsi házikertek őszibarackfái is.

diósdi, törökbálinti,

54. kép
Elindul, az őszibarack azokba -·a városokba, falvakba, ahol
'csak kevés terem belőle.'
....•
11
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55. kép
A\ magyar föld egyik értékeskíncse, a zamatosrőseíbarack
eljut a külföldi .városokba .is.
.
56. kép
Itthon és hazánk határain túl minden évben .várva-várt
gyümölcs a kitűnő zamatú, híres' magyar őszibarack. .

\
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