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Összefoglalás

Hazánkban a kajszitermesztés eredményességét nagymértékben veszélyeztetik a téli és tavaszi 
fagykárok. Ezt a legutóbbi évek termesztési tapasztalatai is megerősítették. A fajták értékelésének 
egyik fontos szempontja ezért a fagytűrő képességük meghatározása, ami többféle módszerrel 
történhet. Mesterséges fagyasztásos kísérletekkel nyomon tudjuk követni a fagyállóság változását. 
Ez azonban nagyon munka és költségigényes, és nagyszámú fajta vizsgálatba vonását nem teszi 
lehetővé. A másik módszer a szabadföldi természetes fagykárok felvételezése. Ezt ugyan csak 
azokban az időpontokban tudjuk elvégezni, amikor fagykárt okozó lehűlések vannak, azonban 
sok fajta vizsgálatára nyújt lehetőséget, és a fajták közötti különbségek jól kimutathatók ezzel a 
módszerrel is. A MATE (korábban SZIE) Gyümölcstermesztési Tanszékén mindkét módszert 
alkalmazzuk. Jelen cikkünkben az utóbbi 14 év szabadföldi fagykár felvételezéseinek eredményeit 
elemezzük. A vizsgálatokat a Tanszék soroksári kísérleti ültetvényében végeztük, és 50 kajszifajtát 
vizsgáltunk. Fajtagyűjteményünkben vannak hazai és külföldi fajták is. Mindkét csoporton belül 
nagy különbségeket találtunk a fagytűrés tekintetében. A magyar fajták közül kiváló fagytűrést 
mutatott mindegyik vizsgálati időpontban a ’Rózsakajszi C.1406’, ezen kívül a ’Budapest’ is a 
legjobb fagytűrésű fajták csoportjához tartozott. Jó fagytűrésűnek bizonyult a ’Ceglédi arany’ és a 
’Mandulakajszi’. Közepes fagyállóságú volt többek között a ’Gönci magyar kajszi’, a ’Magyar kajszi 
C.235’, a ’Pannónia’ és a ’Ceglédi kedves’. Gyenge fagytűrést mutatott a ’Ceglédi óriás’, a ’Ligeti 
óriás’ és a ’Ceglédi bíborkajszi’. A külföldi fajták közül a ’Bergeron’ és a Kanadában nemesített 
fajták voltak a legfagytűrőbbek, a ’Veecot’ és a ’Harcot’ kivételével. A Romániában nemesített 
fajták a ’Litoral’ kivételével jól bírták az erőteljes lehűléseket. Az új divatos fajták közül egyedül a 
’Kioto’ mutatott jó fagyállóságot. A ’Bergarouge’ a közepes, a többi (’Pinkcot’, ’Sylvercot’, ’Spring 
Blush’, ’Sweet Red’, ’Carmen Top’) a kifejezetten fagyérzékeny fajták közé tartozott. Vizsgálati 
eredményeink felhívják a figyelmet a gondos fajtaválasztás fontosságára a kajszitermesztésben. 

Kulcsszavak: kajszi (Prunus armeniaca L.), virágrügy fagykár, virág fagykár, hazai és külföldi fajták
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Bevezetés és szakirodalmi összefoglalás

A kajszitermesztés eredményességét hazánkban nagymértékben befolyásolják a téli és tavaszi 
fagykárok (Nyujtó és Surányi 1981; Szalay 2001, 2003; Surányi 2011). A tőlünk kedvezőbb hő-
mérsékleti adottságú kajszitermesztő országokban ez kisebb probléma, de a fagykárosodással szinte 
mindenütt számolni kell (Bassi et al. 2006). A mediterrán térségben a tőlünk eltérő környezeti 
viszonyok miatt gyorsabb a téli rügyfejlődés és korábbi a virágzás, emellett általában fagyérzéke-
nyebb fajtákat termesztenek, mint nálunk, ezért ott is előfordulnak fagykárok (Rodrigo 2000; 
Gunes 2006; Julian et al. 2007; Viti et al. 2010; Dejampour et al. 2012).

Leggyakrabban a generatív szervek szenvednek fagykárosodást, mivel ezek a legérzékenyebbek 
(Szalay 2001; Surányi 2011). A fajták értékelése során ezért fontos vizsgálati szempont a generatív 
szervek fagytűrő képességének meghatározása. Ez történhet közvetett és közvetlen módszerekkel. 
A közvetett módszerek alkalmazása laboratóriumi körülmények között történik. Az egyes növényi 
szervek vízállapotából, kémiai összetételéből, morfológiai jellemzőiből következtethetünk a fagy-
tűrő képességükre. Differenciál termál analízissel, mágneses rezonancia vizsgálattal, ionkiáramlás 
mérésével és molekuláris markerek alkalmazásával szintén módunk van a fagyállóság becslésére 
és a fajták közötti különbségek meghatározására (Quamme 1974; Quamme et al. 1982; Faust 
1989; Tromp 2005; Kaya et al. 2018; Kaya és Kose 2019). Ezeket a laboratóriumi módszereket 
folyamatosan fejlesztik. Pontos eredményeket azonban csak közvetlen módszerekkel kaphatunk 
a fagyállóságról. Az egyik lehetőség erre a szabadföldi fagykárok felvételezése, a másik pedig a 
mesterséges fagyasztásos kísérletek elvégzése (Szalay et al. 1998; Szalay 2001). Jelen cikkünkben 
a szabadföldi fagykár vizsgálatok eredményeivel foglalkozunk részletesen.

Már korai szakirodalmi források felhívják a figyelmet a kajszi fagyérzékenységére, és arra, hogy 
a termőhely megválasztásánál erre fokozott figyelmet kell fordítani (Kostina 1936; Szőts 1941; 
Mohácsy 1946; Childers 1949; Löschnig és Passecker 1954; Nyujtó és Tomcsányi 1959). Ha-
zánkban az 1950-es években kezdődtek részletes szabadföldi felvételezések az ültetvényekben és a 
fajtagyűjteményekben, amelyek során az erőteljes lehűlések után vizsgálták a kajszifajták különböző 
szerveinek fagykárosodását (Nyujtó és Surányi 1981). 1979/80 telén különböző termőhelyeken 
a hazánkban termesztett fő kajszifajták virágrügyei 20 és 69% közötti fagykárosodást szenvedtek 
(Nyujtó 1981). Hazai kajsziültetvényekben 1985 és 1997 között végzett szabadföldi fagykár fel-
vételezések eredményei szerint a januárban és februárban előfordult -20°C alatti hőmérsékletek 
gyakran okoztak 100%-os károsodást a virágrügyekben. A virágzási időszakban pedig már a -4°C-os 
lehűlések is 80% fölötti fagykárt okoztak egyes fajtáknál (Szabó és Nyéki 1988, 1991; Szabó et al. 
1995; Szabó 2002). A Duna-Tisza közén 1950 és 2000 között 12 alkalommal volt súlyos, és 14 
alkalommal közepes fagykárosodás a kajsziültetvényekben (Surányi és Molnár 2011).

Környezeti adottságaink miatt a hazai nemesítési célok között régóta kiemelt helyen szerepel 
a kajszifajták fagytűrésének javítása (Szőts 1941; Nyujtó és Tomcsányi 1959; Nyujtó és Surányi 
1981; Nyujtó 1988; Pedryc 1992, 2003). A kajszitermesztés északi határvidékén lévő országokban 
szintén régóta vizsgálják a fagytűrést és célként fogalmazták meg a fagytűrő fajták nemesítését 
(Layne 1967; Layne és Gadsby 1995; Benedikova 2010; Krska 2010).

A MATE Kertészettudományi Intézet, Gyümölcstermesztési Tanszéken (a jogelődöket is bele-
értve) 1994-ben kezdődött a kajszifajták részletes vizsgálata, amelynek egyik fontos szempontja a 
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kezdetektől a fagytűrő képesség meghatározása. 1994 és 2007 között Szigetcsépen folytak a vizs-
gálatok, az ottani fajtagyűjteményben. A kiöregedett kísérleti ültetvény helyett 2003-ban egy új 
génbanki fajtagyűjtemény létesült Soroksáron, amelyet azóta is folyamatosan bővítünk. 2007-től 
a kajszi fajtaérték-kutatási programunkat Soroksáron végezzük, melynek továbbra is fontos része 
a fagytűrés vizsgálata. A Szigetcsépen és üzemi ültetvényekben korábban elvégzett szabadföldi 
fagykár felvételezések eredményeiről egy régebbi publikációban beszámoltunk (Szalay 2001). Jelen 
dolgozatban a 2007 után Soroksáron elvégzett vizsgálatok eredményeit ismertetjük. 

Anyag és módszer

A vizsgálatokat a MATE Kertészettudományi Intézet, Gyümölcstermesztési Tanszék (valamint 
jogelőd intézményei) soroksári génbanki fajtagyűjteményében végeztük 2007 és 2020 között.  
A téli nyugalmi időszakban és a virágzáskor minden olyan alkalommal elvégeztük a generatív szervek 
fagykárosodásának felmérését, amikor súlyos fagykárt okozó lehűlések voltak. A fajtagyűjteményt 
folyamatosan bővítjük, jelenleg 75 fajta található benne. Fajtánként 3 fából álló blokkokat telepí-
tettünk, a fontosabb fajtákból több ismétlésben is megtalálhatók a 3 fás blokkok a gyűjteményben. 
A legutóbbi években telepített fajtákról még kevés adatunk van, ezért azok vizsgálati eredményei 
nem szerepelnek mostani dolgozatunkban. Így 50 fajta vizsgálati eredményeit értékeltük.

A kísérleti ültetvényben a fák mirobalán magonc alanyon állnak, 5x3 méteres sor- és tőtávolsággal, 
kompakt váza faalakkal. A füvesített sorközű ültetvényben csepegtető öntöző rendszer működik. 
Integrált termesztéstechnológia folyik, rendszeres tápanyag pótlással és évenkénti metszéssel.  
A fákon az optimális gyümölcsterhelést kézi gyümölcsritkítással állítjuk be.

A fagykárok felvételezése a téli időszakban a következő módszerrel történt: A jelentős fagykárt 
okozó lehűlés után néhány nappal a fák 1,5 és 3,5 m közötti magassági zónájából fajtánként 10 
db termőrészt (vesszőt illetve 2-3 éves termőgallyat) szedtünk. A termőrészeket műanyag zsákban 
egy napig szobahőmérsékleten tartottuk. Ezután a virágrügyek fagykárosodását azok függőleges 
elmetszése után a belső szöveteik elszíneződése alapján határoztuk meg. A virágzási időszakban 
virágokat gyűjtöttünk a fákról és azok szerveinek, főként a termőjüknek az elszíneződése alapján 
határoztuk meg a fagykárosodás mértékét. Fajtánként 250-300 virágrügyet illetve virágot vizsgáltunk 
minden alkalommal, a statisztikai elemzés elvégzéséhez azokat véletlenszerűen 4 csoportra osztottuk. 

A vizsgálati eredmények elemzése Microsoft Excel 365 és Statistica programokkal készült.  
A vizsgálati eredményekből átlag és szórás értékeket számoltunk, majd variancia analízissel hatá-
roztunk meg a homogén csoportokat. A fajták fagytűrés szerinti csoportosítását klaszteranalízis 
segítségével is elvégeztük. 

Eredmények

A vizsgálati időszakban 10 alkalommal volt olyan alacsony hőmérséklet, ami jelentős fagy-
károsodást okozott a kajszifajták generatív szerveiben. Ezek közül két alkalom a virágrügyek 
mélynyugalmi időszakára, négy alkalom a kényszernyugalmi időszakra esett, és négyszer volt 
jelentős fagykárt okozó hőmérséklet a kajszi virágzási időszakában (1. táblázat). A kajszifajták 
virágrügyeiben illetve virágaiban okozott fagykárosodás felmérését minden alkalommal elvé-
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geztük fajtagyűjteményünkben. 2020-ban a virágzási időszak kezdetén, március 16-án - 6°C 
volt, ez 10% és 90% közötti fagykárt okozott. Sajnos a virágzási időszak végén egy erősebb 
lehűlés érkezett, április 2-án -9°C-ot mértünk, ami 100%-os fagykárt okozott mindegyik 
fajtánál. Mivel ennek az időpontnak az adataiból a fajták közötti különbség nem állapítható 
meg, ezt a vizsgálati időpontot kihagytuk a további elemzésekből. A többi 9 alkalommal 
szerencsére egyszer sem volt olyan mértékű a lehűlés, hogy mindegyik fajtát teljes mértékben 
károsított volna, és a fajták közötti különbségek jól kirajzolódtak. A fajtaértékelés szempont-
jából azok után a nem túl erős lehűlések után lehetett a legjobb következtetéseket levonni a 
fagytűrésről, amelyek a fagyérzékeny fajtákat nagyon, a fagytűrőket pedig csak kismértékben 
károsították. Elemzésünkben tehát 9 vizsgálati időpont adatai szerepelnek. Mivel a generatív 
szervek fagytűrése a különböző fejlődési időszakokban nagyon különbözik, külön értékeltük a 
mélynyugalom, a kényszernyugalom és a virágzási időszak szabadföldi felvételezési eredményeit.

1. táblázat. A kajszi virágrügyek szabadföldi fagykár felvételezését megelőző legalacsonyabb hő-
mérsékletek és azok időpontjai Soroksáron
 

  időpont hőmérséklet (oC) megjegyzés

1 2008. február 17. -15,5 kényszernyugalom

2 2009. december 21. -22,7 mélynyugalom

3 2012. február 10. -18,7 kényszernyugalom

4 2013. március 17. -10,5 kényszernyugalom

5 2014. március 14. -3,4 virágzási időszak 

6 2017. január 8. -21 mélynyugalom 

7 2018. március 1. -12 kényszernyugalom

8 2019. március 21. -5 virágzási időszak 

9 2020. március 16. -6 virágzási időszak 

10 2020. április 2. -9 virágzási időszak

Table 1. Minimum temperatures and dates of apricot flower bud field frost damage observations 
in Soroksár (date, temperature, note; mélynyugalom = endodormancy, kényszernyugalom = 
ecodormancy, virágzási időszak = blooming time)

A virágrügyek mélynyugalmi időszakában két alkalommal bekövetkezett fagykárok vizsgálati 
eredményei, az 1. ábrán láthatók. A fajtákat a statisztikai elemzés 11 homogén csoportba sorolta. 
A legfagytűrőbb fajta a ’Harlayne’, a legfagyérzékenyebb pedig az ’Aurora’ volt. Három fajta fagy-
károsodási értékei a fajták főátlagának közelében voltak. 29 fajta a főátlagtól kisebb mértékben, 
18 fajta pedig attól nagyobb mértékben károsodott.
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1. ábra. Kajszifajták virágrügyeinek fagykárosodása a mélynyugalmi időszakban bekövetkezett 
lehűlések hatására (több vizsgálati időpont átlagai 2007 és 2020 között); az oszlopok magassága 

az átlag értékeket, a vonalak a szórást, a betűjelek pedig a homogén csoportokat mutatják, az 
eltérő betűk az egymástól szignifikánsan (P≤0,05) különböző értékeket jelölik; szaggatott vonallal 

jelöltük a fajták főátlagát

Figure 1. Frost damages of flower buds of apricot cultivars during the endodormancy periods 
(averages of several study dates between 2007 and 2020); Note: The bars show the mean, the lines 
the standard deviation values, and the captions show the separation of the homogeneous groups. 

The main average of the varieties is indicated by a dashed line.

Az elmúlt 14 év során a kényszernyugalmi időszakokban négy alkalommal volt alkalmunk 
fajtagyűjteményünkben a fagytűrést vizsgálni a természetes fagykárok felvételezése alapján. Ennek 
eredményeit a 2. ábrán tüntettük föl. A statisztikai elemzés nyolc homogén csoportot különített el. 
A ’Harlayne’ fajta károsodott legkevésbé, a ’Spring Blush’ pedig a legnagyobb mértékben. Hat fajta 
fagykárosodási értékei azonosak voltak a fajták főátlag értékével. 25 fajta virágrügyei a főátlagtól 
kevésbé károsodtak, 19 fajta károsodása pedig nagyobb volt a fajták főátlagától.

A virágzási időszakokban elvégezett fagykár felvételezések közül három szerepel elemzésünkben, 
amelyek vizsgálati eredményeinek átlagai, szórásai, valamint a statisztikai értékelés eredményei 
a 3. ábrán láthatók. A fajták öt homogén csoportba sorolódtak. A főátlaggal megegyező fajták 
száma 9 volt. 21 fajta fagykár értékei kisebbek, 20 fajtáé pedig nagyobbak voltak a főátlagtól. A 
legfagytűrőbbnek a virágzási időszakokban is a ’Harlayne’ fajta bizonyult, a legérzékenyebb pedig 
az ’Antonio Errani’ fajta volt.

2. ábra. Kajszifajták virágrügyeinek fagykárosodása a kényszernyugalmi időszakban bekövet-
kezett lehűlések hatására (több vizsgálati időpont átlagai 2007 és 2020 között), az oszlopok 
magassága az átlag értékeket, a vonalak a szórást, a betűjelek pedig a homogén csoportokat 
mutatják, az eltérő betűk az egymástól szignifikánsan (P≤0,05) különböző értékeket jelölik; 

szaggatott vonallal jelöltük a fajták főátlagát
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Figure 2. Frost damage to flower buds of apricot cultivars during the ecodormancy periods 
(averages of several study dates between 2007 and 2020); Note: The bars show the mean, the 
lines the standard deviation values, and the captions show the separation of the homogeneous 

groups. The main average of the varieties is indicated by a dashed line.

3. ábra. Kajszifajták virágainak fagykárosodása a virágzási időszakban bekövetkezett lehűlések 
hatására (több vizsgálati időpont átlagai 2007 és 2020 között), az oszlopok magassága az átlag 

értékeket, a vonalak a szórást, a betűjelek pedig a homogén csoportokat mutatják, az eltérő 
betűk az egymástól szignifikánsan (P≤0,05) különböző értékeket jelölik; szaggatott vonallal 

jelöltük a fajták főátlagát

Figure 3. Frost damage to flowers of apricot cultivars during the blooming periods (averages 
of several study dates between 2007 and 2020); Note: The bars show the mean, the lines the 
standard deviation values, and the captions show the separation of the homogeneous groups. 

The main average of the varieties is indicated by a dashed line.
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Az összes vizsgálati időpont adatai alapján klaszteranalízis segítségével határoztuk meg a fajták 
közötti különbségeket a generatív szerveik fagytűrése szempontjából. Ennek eredménye a 4. ábrán 
látható. A statisztikai elemzések eredményei alapján öt fagytűrési kategóriát állapítottunk meg, és 
a fajtákat ennek megfelelően öt csoportba soroltuk (2. táblázat). A legfagytűrőbb csoportba hét 
fajta került, jellegzetes képviselőik a ’Harlayne’ és a ’Rózsakajszi C.1406’, de ide tartozik a nagyobb 
arányban termesztett fajták közül a ’Bergeron’ és a ’Budapest’ is. A jó fagytűrésűek (4-es érték) cso-
portjába 13 fajta került. A magyar fajták közül csak a ’Mandulakajszi’ és a ’Ceglédi arany’ szerepel 
ebben a csoportban. Az új, divatos, külföldi fajták közül figyelmet érdemel a ’Kioto’, amely ebbe 
a csoportba került. A régebbi, de a termesztésben még fontos külföldi fajták közül a Romániában 
nemesített ’Sirena’, ’Callatis’, ’Comandor’ és ’Olimp’, valamint a Kanadában nemesített ’Harogem’ 
fajta került ebbe a csoportba. A közepes fagytűrésűek csoportja 12 fajtát tartalmaz. Jellegzetes kép-
viselőik a ’Gönci magyar kajszi’, a ’Magyar kajszi C.235’ és a ’Pannónia’. A külföldi fajták közül 
pedig kiemelendő ebből a csoportból a ’Veecot’, a ’Harcot’ és a ’Bergarouge’. A gyenge fagytűrésűek 
csoportjába (2-es érték) 7 fajta került. A ’Ceglédi óriás’ és a ’Ceglédi Piroska’ magyar fajtákat, 
valamint a ’Goldrich’ és az ’Orange Red’ külföldi fajtákat érdemes kiemelni ebből a csoportból.  
A nagyon rossz fagytűrésű fajták csoportja 11 fajtát tartalmaz, közöttük két magyar fajta található, 
a Ceglédi bíborkajszi és a Harmat. A többi kivétel nélkül a ma nagyon divatos, a piacon keresett, 
új fajták köréből kerül ki (’Pinkcot’, ’Spring Blush’, ’Sweet Red’, ’Sylvercot’). 

4. ábra. Kajszifajták csoportosítása a generatív szerveik fagytűrő képessége szempontjából, sza-
badföldi fagykár felvételezések eredményei alapján (Soroksár, 2007-2020); a klaszteranalízis az 

összes szabadföldi fagykár felvételezés eredményeinek figyelembevételével készült

Figure 4. Groups of apricot cultivars in terms of the frost tolerance of their generative organs, 
based on the results of field frost damage observations (Soroksár, 2007-2020); Note: The cluster 

analysis was performed taking into account the results of all field frost damage surveys.
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2. táblázat. Kajszifajták fagytűrési kategóriákba sorolása szabadföldi fagykár felvételezések ered-
ményei alapján (1-5)

Megjegyzés: 1 = legrosszabb; 5 = legjobb
fajta fagytűrési kategória (1-5) rövidített fajtanév

Antonio Errani 1 ANT
Aurora 1 AU
Barbora 3 BARB
Bergarouge 3 BRGE
Bergeron 5 BERG
Budapest 5 BP
Callatis 4 CALL
Carmen Top 1 CT
Ceglédi arany 4 CA
Ceglédi bíborkajszi 1 CB
Ceglédi kedves 3 CKED
Ceglédi óriás 2 CO
Ceglédi Piroska 2 CPIR
Comandor 4 COM
Faralia 3 FAR
Goldrich 2 GR
Gönci magyar kajszi 3 GMK
Harcot 3 HARC
Harglow 5 HGW
Hargrand 5 HGR
Harlayne 5 HARL
Harmat 1 HT
Harogem 4 HGEM
HW 409 5 HW4
Jenny Cot 4 JECT
Kioto 4 KIO
Latecot 4 LATE
Ligeti óriás 2 LO
Litoral 2 LIT
Magyar k. C.235 3 MK
Mandulakajszi 4 MAN
Olimp 4 OLP
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fajta fagytűrési kategória (1-5) rövidített fajtanév

Orange Red 2 ORR
Pannónia 3 PANN
Petra 1 PET
Pinkcot 1 PINK
Portici 1 PORT
Rakovszky 3 RAK
Rózsakajszi C. 1406 5 RO
Sirena 4 SIR
Spring Blush 1 SPB
Sweet Red 1 SWR
Sylvercot 1 SYL
Tardicot 4 TARD
Veecot 3 VEE
Vegana 3 VEG
Vemina 3 VEM
Vestar 4 VEST
Yellowcot 4 YELL
Zebra 2 ZEBR

Table 2. Classification of apricot cultivars into frost tolerance categories based on the results of 
field frost damage surveys (1-5); Note: 1 = worst; 5 = best; (fajta = cultivar, fagytűrési kategória = 
frost tolerance category, rövidített fajtanév = abbreviated variety name)

Megvitatás

A kajszi a fagyérzékeny és korán virágzó gyümölcsfajok közé tartozik, termésbiztonságát ha-
zánkban az erőteljes lehűlések nagymértékben veszélyeztetik. A fajták között ugyanakkor nagy 
különbségek vannak a fagytűrésben, ezért a fajták értékelésének, termőhelyi alkalmasságuk 
meghatározásának fontos szempontja a fagyhatásokkal szembeni ellenálló képesség. A generatív 
szervek a kajszifák leginkább fagyérzékeny részei, ezért ezek fagytűrő képességét érdemes vizsgálni 
a fajták jellemzőinek meghatározásához. Ez többféle módszerrel történhet. Vannak közvetett 
és közvetlen módszerek. A közvetett módszerekkel leginkább csak a fajták közötti különbségek 
határozhatók meg, a tényleges fagytűrés nem. A közvetlen módszerek közül az egyik lehetséges 
megoldás a természetes fagykárok felvételezése, a másik pedig a mesterséges fagyasztásos kísérletek 
elvégzése. A MATE Kertészettudományi Intézet, Gyümölcstermesztési Tanszék (valamint jogelőd 
intézményei) soroksári génbanki fajtagyűjteményében mindkét közvetlen módszerrel évek óta 
vizsgáljuk a kajszifajtákat. Technikai okokból a mesterséges fagyasztásos kísérleteket nem tudjuk 
mindegyik fajtán elvégezni, a szabadföldi felvételezéseket viszont igen. Jelen dolgozatunkban az 
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utóbbi 14 évben 50 fajtán elvégzett szabadföldi fagykár felvételezések eredményeit elemeztük. 
A vizsgálati időszakban 10 alkalommal volt jelentős fagykárt okozó lehűlés. 

Fajtagyűjteményünkben vannak hazai és külföldi fajták is. Mindkét csoporton belül nagy 
különbségeket találtunk a fagytűrés tekintetében. A magyar fajták közül kiváló fagytűrést mu-
tatott mindegyik vizsgálati időpontban a ’Rózsakajszi C.1406’ fajta, ezen kívül a ’Budapest’ is a 
legjobb fagytűrésű fajták csoportjához tartozott. Jó fagytűrésűnek bizonyult a ’Ceglédi arany’ és a 
’Mandulakajszi’. Közepes fagyállóságú volt többek között a ’Gönci magyar kajszi’, a ’Magyar kajszi 
C.235’, a ’Pannónia’ és a ’Ceglédi kedves’. Gyenge fagytűrést mutatott a ’Ceglédi óriás’, a ’Ligeti 
óriás’ és a ’Ceglédi bíborkajszi’. A külföldi fajták közül a ’Bergeron’ és a Kanadában nemesített 
fajták voltak a legfagytűrőbbek, a ’Veecot’ és a ’Harcot’ kivételével. A Romániában nemesített 
fajták a ’Litoral’ kivételével jól bírták az erőteljes lehűléseket. Az új divatos fajták közül egyedül 
a ’Kioto’ mutatott jó fagyállóságot. A ’Bergarouge’ a közepes, a többi mostanában felkapott fajta 
(’Pinkcot’, ’Sylvercot’, ’Spring Blush’, ’Sweet Red’, ’Carmen Top’) mind a kifejezetten fagyérzékeny 
fajták közé tartozott. 

Mind a korábbi szakirodalmi adatok, mind a mi vizsgálati eredményeink azt mutatják, hogy 
a termesztett kajszifajták körében nagy a változatosság a fagytűrés tekintetében. A korábbi hazai 
vizsgálatok is fagyérzékenynek találták a ’Ceglédi bíborkajszi’ fajtát, közepes fagytűrésűnek a ’Gönci 
magyar kajszi’-t, és kiváló fagytűrésűnek a késői rózsa fajtakörhöz tartozó fajtákat (Nyujtó és Surányi 
1981; Szabó és Nyéki 1988, 1991; Szabó et al. 1995; Szabó 2002; Surányi 2011; Surányi és Molnár 
2011). A külföldi vizsgálatok is főként a hazánkhoz hasonló klimatikus adottságokkal rendelkező 
országokban (Kanada, Románia) nemesített fajtákat találták jó fagytűrésűnek, a mediterrán és 
szubtrópusi térségben nemesített fajtákat pedig gyenge fagytűrésűnek (Layne and Gadsby 1995; 
Gunes 2006; Julian et al. 2007; Viti et al. 2010; Dejampour et al. 2012).

A fagytűrés ismerete a fajták részletes leírásához nélkülözhetetlen. Ezen kívül fontos informáci-
ókat szolgáltat a termőhely kiválasztásához és a nemesítéshez is. A fagytűrőképesség meghatározása 
a szabadföldi és a laboratóriumi módszerek együttes alkalmazásával lehet eredményes. Vizsgálati 
eredményeink újból felhívják a figyelmet a gondos fajtaválasztás fontosságára a kajszitermesztésben.
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Frost tolerance of flower buds and flowers of apricot cultivars 
based on the assessment of natural frost damages

SZALAY, L., BAKOS, J., TÓSAKI, Á., FROEMEL-HAJNAL, V.

Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Institute of Horticulture, 
Department of Fruit Growing

Abstract

The efficacy of apricot cultivation is greatly endangered by winter and spring frost damages in 
Hungary. This has been confirmed by the cultivation experience of recent years. Therefore, an 
important aspect of the evaluation of cultivars is the determination of their frost tolerance, which 
can be done by several methods. Frost resistance can be monitored with artificial freezing tests. 
However, they are very labour and cost demanding, and do not allow a large number of cultivars 
to be studied. The other method is to observe natural frost damages in the field. Although this can 
only be done at times when there are frosts causing frost damages, it provides an opportunity to 
study many cultivars, and differences between genotypes can be well demonstrated by this method 
as well. We use both methods at the HUALS Pomology Department. In this paper, we analyse 
the results of field frost damage recordings over the last 14 years. The experiments were carried 
out in the experimental plantation of Soroksár of the Department, where 50 apricot cultivars 
were examined. We have domestic and foreign cultivars in our collection as well. We found large 
differences in frost tolerance within both groups. Among the Hungarian varieties, the ‘Rózsa-
kajszi C.1406’ showed excellent frost tolerance at each test time. Budapest also belonged to the 
group of most frost tolerant cultivars. ‘Cegléd arany’ and ‘Mandulakajszi’ showed good tolerance 
against frosts. The ‘Gönci magyar kajszi’, the ‘Magyar kajszi C.235’, the ‘Pannónia’ and the ‘Ce-
gléd kedves’ belonged to the medium frost resistant group. The ‘Cegléd óriás’, the ‘Ligeti óriás’ 
and the ‘Cegléd bíborkajszi’ showed poor frost tolerance. Of the foreign cultivars, the ‘Bergeron’ 
and cultivars bred in Canada were the most frost-tolerant, with the exception of ‘Veecot’ and 
‘Harcot’. Cultivars bred in Romania, with the exception of ‘Litoral’, showed good frost resistance 
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as well. Of the new fashionable varieties, only Kioto showed good frost resistance. ‘Bergarouge’ 
was among the medium, the others (‘Pinkcot’, ‘Sylvercot’, ‘Spring Blush’, ‘Sweet Red’, ‘Carmen 
Top’) were among the particularly frost-sensitive cultivars. Our research results draw attention to 
the importance of careful cultivars selection in apricot cultivation.

Keywords: apricot (Prunus armeniaca L.), flower bud, frost tolerance, Hungarian varieties, foreign 
cultivars
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