
Gianluca Pasi, olasz nemesítő budapesti előadásának képei és 
szövegei magyarul 

Beszélgessünk a 
cseresznyéről... 



CSERESZNYE 
1) Tendenciák a termesztésben és a kereskedelemben 

 2) Új fajták az olasz piacon 

 3) Új termesztési rendszerek 

  



CSERESZNYE 

- A világ termőfelületei és a mennyiségek növekednek, 
- Törökország megerősítette vezető helyét, 450.000 t < 
- Követői: USA, Irán, Olaszország, Spanyolország, Chile 
- Az EU-ban a termőfelület és a mennyiség csökken, 0,5 Mt > 
- Olaszország az EU vezető, több mint 100.000 tonna, DE 
 
Spanyolország, Ukrajna, Románia és Görögország egyre növeli a 
termesztett cseresznye mennyiséget. 
 
10 év alatt %-ban kifejezve a leggyorsabb növekedést Ausztria és 
Bulgária mutatja, megduplázták a mennyiségeket! 



Data 

CSO 

FAO 

CSERESZNYE 
Olaszország: termesztett mennyiségek eloszlása 



CSERESZNYE 
Az olasz piac rövid elemzése... 

- a fogyasztás emelkedett (+3% évente, 2005-15 között), 
de... 

 
- a termesztői árak alacsonyak: 2,50 €/kg – 3,50 €/kg, 
- a termelési költségek magasak, 
- a kínálat nagyon “szétszórt” (kis termesztők, túl sok fajtával), 

- erős török és spanyol konkurencia. 
 
 
 
 

Annak ellenére, hogy nagy igény van, csökken az 
olasz felület és mennyiség! 



CSERESZNYE 

Új fajták.... 



CSERESZNYE 

Referencia pontok.... 

Early Lori 
 
B. Burlat 
 
Carmen 
 
Vera 
 
Grace Star 
 
Black Star 
 
 
 

Samba 
 
Ferrovia 
 
Lapins 
 
Kordia 
 
Regina 
 
 
 



CSERESZNYE 

Milyen a tökéletes fajta?  

- Jó adaptációs készség különböző termesztési           
rendszerekhez, 

- gyors termőre fordulás, 
- állandó és bő terméshozam, 
- érési idő állandósága, 
- könnyű szedés, 
- ellenállás biotikus és abiotikus károkkal szemben (pl.   
repedés), 
- gyümölcshéj színe intenzív és fényes, 
- nagy gyümölcs méret ( > 28-30 mm), 
- kemény hús, 
- kiváló íz. 
 



CSERESZNYE 
Korai érésű.... -3/5 nap B.Burlat 

Nimba* 
 
- új fajta 
- porzója: Red Pacific 
- 18° Brix 
- Méret: 28-30 mm 
 
Előnyös tulajdonságai:  
- koraiság 
- méret 
- cukor tartalom 
 

Hátránya:  
- a vizsgálatok elején tart. 

 
 Cot International fajtája. 



CSERESZNYE 
Korai fajta.... +2/4 nap B.Burlat 

Royal Bailey* 
 
- új fajta 
- öntermékeny 
- 18° Brix 
- méret: 28-30 mm 
 
Előnyei:  
Spúr növekedés, 
kiváló termőképesség erős 
alanyokon. 
 

Hátránya::  
- törpe alanyokra nem 

alkalmas! 
 
 

Az IPS fajtája. 



CSERESZNYE 
Korai fajta.... +5/7 nap B.Burlat 

Red Pacific* 
 
- Új fajta 
- öntermékeny 
- 18° Brix 
- Méret: 28-30 mm 
 
Előnyei:  

- bő termő 
- méret 
- cukor tartalom 

 

Hátránya:  
- az értékelések elején jár. 

 
 A Cot International fajtája. 



CSERESZNYE 
Közép korai fajta.... +10/12 nap B.Burlat 

Frisco* 
 
- Új fajta, 
- öntermékeny, 
- 18° Brix, 
- méret: 28-30 mm. 
 
Előnyei:  

- termékenység, 
- méret, 
- cukor tartalom. 

 

Hátránya:  
- repedési vizsgálatok elején 

jár. 
 
 

A Cot International fajtája. 



CSERESZNYE 
Közép érésű fajta.... +13/15 nap B.Burlat Sweet Lorenz®  

 
PA2UNIBO* 

- Új fajta, 
- öntermékeny, 
- 18° Brix, 
- méret: 30 mm. 
Előnyei:  

- termékenység, 
- méret, 

cukor tartalom, 
erős alanyokon 

 kiváló. 

Hátránya:  
Az első évek metszése bonyolult! 
 Az UNIBO fajtája. 



CSERESZNYE 
Közép érérsű fajta.... +16/18 nap B.Burlat Sweet Gabriel®  

 
PA3UNIBO* 

- Új fajta, 
- öntermékeny, 
- 17° Brix, 
- méret: 30-32 mm. 
 
Előnyei:  

- termékenység, 
- méret, 

- cukortartalom. 
 

Hátránya:  
- érzékeny a gyümölcs 

repedésre! 
 
 

Az UNIBO fajtája. 



CSERESZNYE 
Kései fajta.... +24/26 nap  B.Burlat 

Tamara* 
 - Új fajta, 
- Porzója: B. Burlat, 
- 20° Brix, 
- méret: 32 mm. 
 
Előnyei:  

- termékenység, 
- méret, 
- cukor tartalom, 
- kiválóan termeszthető  
   törpe alanyokon. 

 

Hátránya:  
- közepes húskeménység. 

 
 

Az Artevos fajtája. 



CSERESZNYE 
Kései fajta.... +30/32 nap B.Burlat 

Royal Helen* 
 - Új fajta, 
- öntermékeny, 
- 20° Brix, 
- méret: 32-33 mm. 
 
Előnyei:  

méret, 
cukortartalom, 

- minden alanyon kiváló 
növekedés. 

 

Hátránya:  
repedésre érzékeny. 

 

Az IPS fajtája. 



CSERESZNYE 

Új termesztési rendszerek 
 
 
 
 
 
 



CSERESZNYE 
Orsó                                          Gisela® 6 Gi148/1* 

 
Tenyészterület: 1,50 x 4,50 m-től  1,00 x 4,00 m-ig. 

 
Sűrűség: 1500-tól 2500 fa/ha-ig. 

 
Termés / fa: 8 – 10 kg/fa. 

 
Termés / ha: 12 – 20 ton/ha (3-4 éves kor felett) 

1. év 0 kg/fa 

2. év 2,5 kg/fa 

3. év  8-10 kg/fa 

4. év 10 kg/fa 



CSERESZNYE 

1,50 m 

3,80 m 



CSERESZNYE 
Szuper orsó                                         Gisela® 5 Gi148/2* 

 
Tenyészterület: 0,70 x 3,50 m-től, 0,40 x 3,20 m-ig. 

 
Sűrűség: 4000-től, 7800 fa/ha-ig. 

 
Terméshozam / fa: 3 – 4,5 kg/fa. 

 
Terméshozam / ha: 14 – 22 tonna/ha (3. éves kor után). 

1.év 0 kg/fa 

2. év 1,5/2 kg/fa 

3. év 4 kg/fa 

4. év 4 kg/fa 



CSERESZNYE 

0,70 m 

2,50 m 



CSERESZNYE 

3,20 m 



CSERESZNYE 
Termékenyülés.... 3. évben (Kordia és Regina fajtáknál) Gisela 5 alanyon. 



CSERESZNYE 
Termékenyülés.... 3. évben (Kordia-Regina fajtáknál) Gisela 5 alanyon. 



CSERESZNYE 
Termékenyülés.... 3. évben (Kordia és Regina fajtáknál) Gisela 5 alanyon. 



Data 

UNIBO 

CSERESZNYE 
A hozam rövid vázolása... (Grace Star fajta) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Váza – Colt 

Sűrűség 650 
fa/ha 

 
Orsó – Gisela 6 
Sűrűség 800 fa/ha 

 
Szuper orsó– 

Gisela 5 
Sűrűség 5000 fa/ha 

 
Termés / ha 

 
10 t/ha 

 
11 t/ha 

 
13 t/ha 

 

Termés  x óra 
x fő 

 
11 kg/óra 

 
13 kg/óra 

 
17 kg/óra 



VÉGE 


