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A Kárpát-medence ismeretlen, valószínűleg erdélyi eredetű tájfajtája. 
A XIX. századtól tudatosan terjesztik a faiskolákban országszerte. 
A Nyugat-Cserhátban jól ismert fajta, alapvetően „Batul” néven emlegetik, 
de előfordul az autentikus ’Batúr’névalak is. Közepes méretű, gömbölyded 
gyümölcse sárga színű, jellegzetes narancsos fedőszínnel a napsütötte ol-
dalon. A gyümölcshús fehér színű. A szárazságot nem kedveli. Téli alma, 
novembertől februárig fogyasztható a gyümölcse.

Ismeretlen eredetű fajta, Franciaországban a XVIII. század óta ismert az 
előfordulása. Nagyméretű, kissé lapított gömbölyded termése sárgás-
zöld alapszínű. Jellemzőek a héját borító csillag alakú paraszemölcsök és 
paraháló. A gyümölcs húsa zöldesfehér. Fája az erős téli lehűlést meg-
szenvedi. Téli alma, októberben érik és februárig tárolható.

Ismeretlen eredetű hazai fajta. Közepes, megnyúlt termése zöldessárga, 
napsütötte oldalán tompa piros fedőszínnel. Héja jellegzetesen vastag és 
a tárolás során erősen zsírossá válik. Ennek köszönhető hosszú eltartható-
sága. Jól tűri a kedvezőtlenebb viszonyokat is. Fája nagy terméshozamra 
képes. Téli alma, októberben szüretelhető és kiválóan tárolható fajta, 
egészen áprilisig, „Húsvétig” eláll, ahogy a neve is mutatja. Ez a rendkívül 
jó eltarthatóság különlegessé teszi.

Fontos magyarországi fajta, Lippay János már a XVII. század közepén ír 
róla. Két változata ismert: a piros és a zöld „Szentiványi alma”. Jellegzetesen 
kisméretű, gömbölyded gyümölcse zöld, teljes érésben zöldessárga 
színű. Fehér, puha húsú alma. Fája nem túl igényes, jól alkalmazkodik 
sanyarúbb körülményekhez is. Rendkívül korán, június végén érik, de 
nem jól tárolható, inkább friss fogyasztásra alkalmas.

1850-ben New York államban fedezték fel. Európai karrierje a XIX. század 
végén kezdődött, Magyarországon a XX. század közepére a legelterjed-
tebb termesztett fajta lett. Számtalan változatát szelektálták. Közepes 
méretű, gömbölyded gyümölcsét a bordóspiros fedőszín uralja, az 
alapszín alig látható. A gyümölcshús fehér, igen ízletes, a savak és cukrok 
aránya harmonikus ízvilágot produkál. Közepes méretű fája a nagy termés-
hozam hatására idős korban jellegzetes csüngő koronaformát vesz fel. 
Lisztharmatra és tápanyaghiányra érzékeny. Téli alma, szeptemberben 
érik. Novembertől februárig fogyasztható, de tárolás során foltosodhat.

Feltehetőleg régi, francia eredetű, már a XVII. század óta ismert fajta. 
Gyümölcse nagyméretű, gömbölyded, bordázott. Héja paraszemölcsös, 
sötétpiros, néhol egészen feketés árnyalatú – ahogy erre a fajta neve is 
utal. A pirosas szín a gyümölcshúst is megfesti néhol. A magok tágas 
magrekeszekben helyezkednek el és éretten zörgő hangot adnak. Innen 
a helyi elnevezés: „Csörgős alma”. Fája jó vízellátottságú talajt igényel, 
száraz helyre nem való. Októberben érik, de nem jól tárolható, inkább 
friss fogyasztásra alkalmas. Mutatós és különleges fajta.

Középkori, nyugat-európai eredetű fajta, az almatermelő országokban 
igen elterjedt. Közepes méretű, gömbölyded gyümölcse tetszetős: sárga 
alapszínét fele arányban pirosasnarancs fedőszín borítja, sötétebb piros 
csíkokkal. Húsa sárgásfehér, kellemes, zamatos ízű. Fája a betegségekre 
érzékeny, a szárazságot és szelet is rosszul tűri. Szeptembertől decemberig 
élvezhető a gyümölcse.

Batul Bőr alma

Húsvé t i rozmaring Szent i vány i zöld alma

Jonathan Ősz i piros K álv il

Helyi fajták
Téli ar any parmen

A következőkben néhány Nógrád megyére jellemző tájfajtával és ebben a tájban honos fajtával 
ismerkedhetünk meg. De lássuk előbb mit is jelent ez a két meghatározás.

A tájfajta az adott tájban jött létre és jól alkalmazkodik a 
sajátos helyi éghajlati adottságokhoz. Gyakran gazdálkodó 

nemzedékek hosszú sora alakította ki és fajtaköre egymáshoz 
nagyon hasonló változatokat tartalmaz. 

A tájban honos fajta általában tör-
ténelmi világfajta, amelyet nemesítési 
helyétől távoli tájban is kiterjedten és 

sikeresen termesztettek korábban.
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Az alma a mi éghajlatunkon kiválóan termeszthető és rendkívül sokoldalúan felhasználható, nagy 
tápértékű és rengeteg pozitív beltartalmi értékkel rendelkező fajról van szó. Nyersen az egyik leg-
tovább tárolható gyümölcsünk, a pincében akár tavaszig eláll anélkül, hogy lényegesen romlana a 
minősége. Ennek megfelelően a népi hagyomány rengeteg felhasználási módját ismeri. 

Almafajták közt megkülönböztetünk nyári és táli almákat. A nyári almákat a szedés idején fogyaszt-
juk, utána viszonylag könnyen romlanak, így kevésbé tárolhatóak. A téli almák szedés idején még 
kemények, esetleg savanykásak, viszont jobban eltarthatóak és a tél folyamán fogyasztjuk őket. 
Az almát szüretelés után pincében, padláson akár tavaszig tárolhatjuk. A minőség megőrzése ér-
dekében fagytól védett, de hűvös, száraz, sötét helyre kerüljön a gyümölcs. Az almára is igaz, hogy az 
ép, egészséges, ütést és egyéb károsodást nem szenvedett termés áll el a legjobban. A tél folyamán 
többször át kell válogatni a gyümölcsöket, a romlófélben levőket kiszedegetni, hogy ne károsítsák a 
még ép szemeket. Szokás volt szalma közé elhelyezni az almákat, így óvva őket a mechanikai károso-
dásoktól és a fagyveszélytől.

Az aszalás során a feldarabolt gyümölcsöt ki-
szárítják, amelynek nedvességtartalma így 
jelentősen lecsökken, a cukor koncentrációja 
megnő benne, így romlás nélkül tárolható a 
termék. Aszaláshoz régen egyszerűen fel-
darabolták az almát héjastul, magházastul és 
száraz, széljárta helyen szárították. Vigyáztak, 
hogy a gyümölcsdarabok lehetőleg ne érjenek 
egymáshoz, a romlást, penészedést elkerülendő. 
Előfordult, hogy felfűzték egy zsinegre az alma-
darabokat és így szárították, főként azonban 
kiterítve, olykor szárítókosarakban elhelyezve 
aszaltak, padláson, fészerben, szabadban, ahol 
jól járt a levegő. Néha megforgatták, hogy 
minden oldala egyformán kiszáradhasson. Az 
aszalt gyümölcsöt később többnyire magában 
fogyasztották édesség és téli vitamin- és rostfor-
rás gyanánt, de felhasználták főtt ételekben – le-
vesekben, mártásokban – is.

Az almát, mint minden cukortartalmú gyü-
mölcsöt, meg lehet erjeszteni. Az erjedés ana-
erob – azaz levegőtől elzárt – közegben történő 
bomlási folyamat, melynek során a gyümölcs 
cukortartalma alkohollá, majd később ecetsavvá 
bomlik. A népi gyógyászatban a gyümölcsecetet 
köszvény kezelésére használták.

Az alma felhasználása és  
tárolása

Gyümölcstárolási helyek a parasztudvarban

szalmában

1. hámozás

2 darabolás

3. cukrozott víz + fűszerek 4. nedves
     dunszt

kamrában

gabona között

pincében

Befőtt készítése

A téli tárolás során a gyümölcsök 
nedvességtartalma csökken, így a 

héjuk ráncossá válhat, de ettől belső 
értékeik érdemben nem csökkennek.

Az almából kiváló kompót készíthető igen egy-
szerűen. A megtisztított, feldarabolt gyümölcsöt 
kis cukros vízben puhára kell főzni – némi fűszer: 

szegfűszeg, citrom – felhasználásával. 
Friss gyümölcsből és a tél végére maradt, 

„szépséghibás” almákból egyaránt készíthető. 
Általában tartósítani nem szokták, mert az alma 

a pincében, padláson is eláll, inkább frissen 
készítik el. Húsokhoz, sültekhez, de önálló 

desszertként is fogyasztották.
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A növények szaporításának két módja létezik. Az egyik az alma 
magról vetése. Ennek során a növény magját – mely az anyafa és a 
megporzó fa genetikai állományának keverékét hordozza – ültetjük 
el. A mag kicsírázik, gyökerecskét, levelecskét hoz, és kifejlődik egy 
növény, amely már új genetikai állománnyal rendelkezik. Magról 
kelt gyümölcsfákban gazdag táj képét festi le Fényes Elek a XIX. század 
közepén Hont és Nógrád vármegyéről: „…gyümölcsfákat nemcsak 
a lakosok kertjeiben, s erre rendelt gyümölcsösökben láthatni, hanem 
a számos szőlőhegyek szinte tömvék ezekke”. A modern nemesítés is 
magvetéssel dolgozik, új és új genetikai kombinációkat hozva létre. 
Alannyeréshez alapvetően magról vetést alkalmaznak. A vegetatív 
szaporítás során az anyanövény egy részét felhasználva hozunk 
létre új egyedet, mely az anyanövény tulajdonságaival fog rendel-
kezni. A nemes almafajták gyakorlatban használt vegetatív szapo-
rítási módja az oltás és a szemzés.

Az oltás során a gyökeres alany növény és nemes fajta szaporítóanyagát vágás után összeillesztjük 
és összenövesztjük egyetlen (kétkomponensű) növényegyeddé. Az oltvány részei az alany és a 
nemes. Hagyományos módja a téli hasíték oltás. Eszközei az oltókés, a fenőkő, a metszőolló, a fűrész, 
az oltóék, a kötözőanyag és az oltóviasz. A héj alá oltás is eredményesen alkalmazható házi kertben. 
Napjainkban a téli kézben oltás angol nyelves párosítással elterjedtebb. Az egyrügyes, vegetációban 
végzett héj alá oltást szemzésnek nevezzük. Az alma szemzést többnyire augusztusban végezzük, 
amikor az alany héja könnyen elválik a fás résztől, a hajtáson pedig már érett szemek vannak. 
Közismert a T-szemzés, valamint újabban terjed a chip szemzés.

OLTÁSI ÉS SZEMZÉSI MÓDOK ALKALMAZÁSA Tél vége (Gyümölcsoltó Boldogasszony)

Ha az alany a nemesnél sokkal vastagabb hasíték oltás
héj alá oltás

Nyár

Ha az alany a nemessel egyforma vastag angol nyelves párosítás
chip szemzés

T-szemzés
chip szemzés

Az almafa szaporítása
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Az oltás eszközei
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Almamag

Tájfajtáink nagy része magról 
kelt fából jött létre: egy-egy 

kiköpött vagy madarak által 
elejtett magból fejlődtek ki. Ezt 
az eredetet őrzi Drégelypalánkon 

a ’Madárhozott körte’ neve is.
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A faültetés ideje a fák téli nyugalmi állapota. A mi éghajlatunkon ez az őszi lombhullás utántól a 
tavaszi rügyfakadásig tart. Fontos, hogy fagyban, télen ne ültessünk. A faültetés során első feladat az 
oltvány előkészítése. Ennek során a vastagabb, esetleg sérült gyökereket vágjuk vissza az egészséges 
részig, ügyelve arra, hogy lehetőleg minél kevesebbet vágjunk le a gyökérből. A vágás metszlapja 
legyen merőleges, így a lehető legkisebb sebfelületet ejtjük. Ültetés előtt néhány órára vízbe 
áztathatjuk az oltványt.

Az elültetett gyümölcsfák eredése és fejlődé-
se nagymértékben függ az ültetés előtti talaj-
előkészítéstől. Az ültetőgödör alapterülete 
1 x 1 méter legyen. Két ásónyom mélyen ássuk 
ki a gödröt, majd még egy ásónyom mélyen 
lazítsuk meg a talajt. A két ásónyomnyi föld 
közül a feltalaj az értékesebb, gazdagabb, ezt 
egyik oldalra dobjuk, a következő ásónyomnyi 
a másik oldalra kerüljön – így nem keverednek. 
A köveket, vastagabb gyökereket, tarackot, tör-
melékeket távolítsuk el. Ha száraz a talaj, locsol-
juk be alaposan a gödröt.

Az ültető gödör aljára egy vödör érett istállótrá-
gya kerüljön, amit egy vödör földdel keverjünk 
el. Erre egy réteg föld következik a feltalajból, 
hogy az oltvány gyökere ne érjen közvetlenül 
a trágyához. Majd az oltványt helyezzük füg-
gőlegesen az ültetőgödörbe és temessük be a 
gyökeret földdel. Ekkor mozgassuk meg az olt-
ványt enyhén, függőlegesen, így elrendeződik 
a talaj a gyökerek közt. Ismételten lapátoljunk 
földet rá immár az altalajból, majd tapossuk be 
finoman. Ez a tömörítés azért fontos, mert ha a 
gyökerek nem közvetlenül a talajjal érintkeznek, 
hanem levegőbuborékok kerülnek közé, akkor 
a növény nem tudja a nedvességet felszívni a 
talajból és kiszárad. Az oltvány olyan mélyre 
kerüljön a földbe, ahogy a faiskolában is volt, 
ez látható az oltványon. A szemzési, vagy oltási 
hely semmiképpen ne kerüljön a talajszint alá. 

A frissen elültetett fa körül tányérozzuk ki a föl-
det – képezzünk tányérszerű mélyedést a törzs 
köré. Így az öntözővíz nem folyik el, hanem 
közvetlen eljut a gyökerekhez. Az ültetés után 
alaposan öntözzük be a növényt: oltványonként 
akár 30 liter víz is szükséges lehet. Az oltvány 
elültetése után még néhány utómunkálatra is 
sort kell keríteni. Ha fennáll a vadkár lehetősé-
ge, akkor az oltvány törzsére törzsvédő hálót 
majd köré szöges drótot vagy tövises gallyakat 
helyezzünk el, hogy óvjuk a zsenge növényt.

Az almafa ültetése

Az ültetőgödör kialakítása

Az almafa ültetése

(2) altalaj

(2) altalaj

(3) meglazított talaj

(T) földdel kevert
       trágya

(1) feltalaj

(1) feltalaj

1

1
2

2

1 m1 m

3

1

1
T

2

2

A faültetés ideje az őszi lombhullatást 
követően a tavaszi rügyfakadásig tart.

Télen, fagyban ne ültessünk fát!
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A zöldmunkák alatt a nyári félévben időről-időre elvégzendő növényápolási munkálatokat értjük. 
Ilyen a vadalás, a hónaljazás, valamint a koronát feleslegesen besürüsítő hajtások idejekorán való 
eltávolítása, mely a fás metszést is megkönnyíti. Június közepén, ha a nemes 6–8 levéllel meghaladta 
a kívánt magasságot, akkor vissza kell nyesni, ezt nevezik „koronába csípés”-nek. Az almafa gon-
dozásában jelentős helyet foglal el a metszés. Metszés során fénnyel és széllel kellően átjárt koronát 
hozunk létre és tartunk fenn. Ez elősegíti a sok virágrügy és jó termés létrejöttét, valamint kedve-
zően hat a növény egészségi állapotára. A metszéssel egyenletes terméshozamot biztosíthatunk. 
A metszés három fő esete a fa kora szerint az alakító, a fenntartó és az ifjító metszés. A fenntartó 
metszéssel évről-évre ápoljuk a növényt.

Talajápolás 
A fák körül a gyomokat, füvet egyéb feltörekvő 
növényeket el kell távolítani, ki kell gyomlálni, 
mert vizet és tápanyagot vonnak el az oltványtól. 
A fák körül a talajt fel kell lazítani, hogy meg-
könnyítsük számukra a talaj nedvességtartal-
mának felhasználását.

Öntözés
A frissen ültetett oltványt gondosan kell ön-
tözni. Az idősebb fák már csak szárazság idején 
igényelnek külön locsolást, alapvetően a talaj 
nedvességtartalma ellátja őket. Az öntözés mel-
lett szükséges a tápanyag-utánpótlás is. A táp-
anyag pótlása hagyományosan télen, szerves 
trágyával történik.

Növényvédelem
Ha a növényen betegség jelei, vagy kártevők 
jelennek meg, gondoskodnunk kell megfelelő 
növényvédelemről. Megoldás lehet a fertőzött, 
sérült növényi részek eltávolítása, vagy a bio-
lógiai növényvédelem felhasználása, hasznos 
szervezetek, biopreparátumok alkalmazása.

Az almafa ápolása, gondozása

Ifjító metszés

Alakító metszés

Az ifjító metszés az idős fák 
koronájának megújítása.

Az alakÍtó metszés során  
kialakítjuk a kívánt  

koronaformát. 

(1) vessző
    metszése

(2) első évi
    metszés

(3) második      
  évi metszés
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