körtefajták esetén legalább 70 cm legyen. Átmérője a gyökérnyak felett 30 cm-rel legalább
10 mm, gyenge növekedésű körtefajták esetén
legalább 8 mm legyen. A törzs sérülésmentessége és a gyökérzet vonatkozásában a koronás
oltványokéval azonosak a követelmények.
Bogyós oltványok (ribiszke, köszméte – magas törzsű): A bogyós gyümölcsű oltványok
törzsének a lombtalan koronát elhajlás nélkül
kell megtartania. Gyökérzete bojtos gyökérzet.
Beérett vessző hossza 1 vessző esetén legalább
25 cm, 3 koronavessző esetén 20 cm kell legyen.
Gyökeres dugvány, a bujtvány és a bokor (mogyoró, ribiszke, köszméte, ribiszkeköszméte,
bodza, homoktövis): Az 1 éves dugvány, bujtvány, a rügyekkel együtt 2/3 hosszúságig érett,
ép, egészséges és nyugalmi állapotú, 40 cm
hosszú vesszővel rendelkezzen. A legfeljebb 3
évig továbbnevelt bokrok esetén 3 vessző hos�sza érje el 35 cm-t, a gyökérzet legyen gazdagon
elágazott, a növény föld feletti részével arányos.
Sarj, bujtvány (málna, szeder, ribiszke, mogyoró, szeder): Az ültetési anyag lehet 1 éves gyökérsarj, illetve bujtvány vagy 2 éves iskolázott
növény. Érett, ép (az életképességet károsan
befolyásoló sérüléstől mentes), egészséges,
szikkadástól mentes vesszői legyenek, a ves�sző alapján lévő járulékos rüggyel. 1 éves anyag
esetén 1 vessző 80 cm, kétévesnél 2 vessző
75 cm hosszt érjen el. Jól fejlett, ép, egészséges, bojtos gyökérzete legyen arányban a föld
feletti részekkel.
Szamóca palánta (leveles és hűtőben tárolt,
azaz frigó): A leveles palánta zömök, fajtájára
jellemzően fejlett, nem felnyurgult, legalább
3 ép, egészséges lomblevéllel és üde, fejlődő
szívlevéllel (csúcslevéllel) vagy jól fejlett zárt

csúcsrügye legyen. A hűtőben tárolt (frigó)
palánta lomblevél nélküli, nyugalmi állapotú,
nagy, jól fejlett csúcsrüggyel, 2 cm-nél nem
hosszabb szívlevéllel. A gyökérzet bojtos, csonkítás nélküli, elágazásokkal rendelkező, sárgásbarna színű és talajmaradványoktól mentes
legyen. A palánták gyökértörzs átmérője legalább 7 mm, a gyökerek száma legalább 10,
hossza legalább 6 cm kell legyen.

Tájékoztató

A konténeres ültetési anyagok általános követelményei: Tenyészidőszakban forgalomba kerülő termesztőedényes növények hajtásainak
ép, egészséges lombozata legyen. A növény
gyökérzete a termesztőközeget jól szője át, de
a gyökerek a termesztőedényt ne nőjék túl.
A tenyészedényes növényeket olyan térállásban kell nevelni, hogy a növény természetes
habitusát kifejleszthesse. A tenyészedény legyen összhangban a növény méretével.

Mire figyeljünk gyümölcs
szaporítóanyag vásárlása során?
Ha nem rendelkezünk megfelelő szakismerettel, nagyobb mennyiség vásárlásakor vigyünk
magunkkal szakembert, aki meg tudja vizsgálni
a megvásárlandó szaporítóanyagot. Győződjünk meg róla, hogy a szaporítóanyag rendelkezik-e hivatalos certifikációs címkével,
C.A.C. kategória esetében termelői címkével
és növényútlevéllel. Az ültetési anyagok gyökere rendkívül gyorsan képes vizet veszíteni és a
fás részeknél sokkal fagyérzékenyebb, ezért az
áru átvételétől a telepítésig folyamatosan figyeljünk a szaporítóanyag minőségromlásának
megelőzésére. Árutermő ültetvényhez történő
szaporítóanyag vásárlásakor ragaszkodjunk a
származási igazolvány kiállításához a szaporítóanyag átvételekor. Kistételes vásárláskor kérjünk számlát vagy őrizzük meg a blokkot.
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A gyümölcs
szaporítóanyagokról
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság

A sikeres gyümölcstelepítésnek alapfeltétele
a jó minőségű szaporítóanyag. Fontos, hogy a
telepítő a szaporítóanyag vásárlás során meg
tudja ítélni a szaporítóanyag minőségét. Ehhez
próbálunk segítséget nyújtania tájékoztatónkban. A szakterületet szabályozó jelenleg hatályos jogszabály, amelyből részletes ismereteket
lehet nyerni, a gyümölcs szaporítóanyagok
előállítá- sáról és forgalomba hozataláról szóló
72/2010. (V. 13.) FVM rendelet.

Milyen fajtákat lehet szaporítani,
telepíteni?
Gyümölcs szaporítóanyagot előállítani a magyar Nemzeti Fajtajegyzéken szereplő fajtákból
és az Európai Unió bármely tagállamának fajtajegyzékén szereplő valamennyi fajtából lehet.
A Nemzeti Fajtajegyzék a NÉBIH honlapján
megtalálható. A szabadalmi oltalommal rendelkező fajták szaporításának, termesztésének feltétele az oltalom jogosultjának hozzájárulása.

A minőség biztosítéka az
ellenőrzés rendszere!
A gyümölcsfaiskolák és szaporítóanyag-nagykereskedelmi forgalmazó helyek engedélyének kiadását jelenleg a NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság (NKI) végzi.
A szaporítóanyag előállításának és forgalomba
hozatalának teljes folyamatát a megyei kormányhivataloknál dolgozó kertészeti szaporítóanyag felügyelők és növényvédelmi felügyelők,
kiemelt esetekben a NÉBIH NKI munkatársai

ellenőrzik. A szaporítóanyag előállítás az úgynevezett certifikációs (tanúsítási) rendszerben és azon kívül is történhet. A certifikációs
rendszerben az előállított ültetési anyaghoz
a szaporító alapanyag (dugvány, oltóvessző,
szemzőhajtás, sarj, mag, stb.) laboratóriumi
teszteléssel igazoltan vírusmentes törzsültetvényből származik, s a faiskolai nevelés során
folyamatosan biztosítják a vírusmentesség
fenntartásához szükséges feltételeket. A certifikációs rendszeren kívül lehetséges a vizsgálandó károsítóktól csak vizuális vizsgálat
alapján tünetmentesgyümölcs ültetési anyagot előállítani. Ebben az esetben a szaporító
alapanyagok nem vírustesztelt törzsültetvényekről, hanem szaporításra kijelölt, vizuális
vizsgálat alapján a károsítók tüneteitől mentes
növényekről származnak. A certifikációs rendszeren kívül előállított tünetmentes szaporítóanyagot az Európai Unióban C.A.C. kategóriájúnak nevezzük. A gyökeres szaporítóanyagot
(ültetési anyagot) előállító gyümölcsfaiskolákat a vegetációs időszakban a hatósági feladatokat ellátó felügyelők több alkalommal ellenőrzik A certifikációs rendszerben előállított
és az ellenőrzéseken megfelelőnek minősített
ültetési anyag tételekre a NÉBIH NKI biztosít
kék színű certifikációs címkét, amely egyben
növényútlevél is. A C.A.C. kategóriájú ültetési anyagokat az előállító látja el a kötelezően
feltüntetendő adatokat tartalmazó címkével.
A címkézés a törzses növények esetében
a nagytételű eladásra előállított növények kivételével egyedenként történik.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Hol vásárolhatunk
gyümölcsültetési anyagokat?
Gyümölcs ültetési anyagok forgalomba hozatalát a faiskolai engedéllyel rendelkezők, gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi engedéllyel rendelkezők, illetve végfelhasználók felé
kistételes eladás vonatkozásában engedélyhez
nem kötött kiskereskedelmi árusítóhelyek is
végezhetik. Az eladott szaporítóanyagról a forgalmazónak – a kistételes eladástól eltekintve
– a NÉBIH NKI által rendszeresített szigorú számadású nyomtatványon származási igazolványt
kell kiállítani. A kiskereskedelmi forgalmazók
származási igazolványt nem állíthatnak ki, de
az általuk árusított ültetési anyagról származási
igazolvánnyal kell rendelkezzenek.

A gyümölcsültetési anyagok
típusai
A gyümölcsültetési anyagok túlnyomó része
úgynevezett szabadgyökerű formában kerül
forgalmazásra. Ezek nagy előnye a könnyű szállíthatóság és a gyökérzet minőségének vizsgálhatósága. Hátránya a tárolási és szállítási
körülményekre való érzékenység és az ültetési
időszak rövidsége. Házikerti kistételes értékesítés céljára szinte minden gyümölcs szaporítóanyag típusból állítanak elő termesztőedényes
(konténeres) növényeket is. A jól begyökeresedett konténeres növények az év fagymentes
időszakában folyamatosan ültethetők, de gyökérminőségüket nem látjuk, s nagyobb men�nyiségben nehézkes szállításuk. A törzses oltványok kistételes értékesítésében elterjedt a
gyökércsomagolt oltványok forgalmazása. Ezek
nem tévesztendők össze a konténeres szaporítóanyagokkal. A csomagoló zacskóban lévő
nedves közeg (általában tőzeg vagy fűrészpor)
nem a gyökérzet fejlődését, csak a szállítás,
időszakos tárolás alatt a gyökér víztartalmának
megőrzését szolgálja. A gyökércsomagolt oltvá-

nyokat a kihajtást megelőző alacsony hőmérsékleten kell tárolni, s ültetési időszakuk is megegyezik a szabadgyökerű ültetési anyagokéval.

A gyökeres gyümölcsültetési
anyagok minőségi követelményei
A szaporítóanyagnak fajtaazonosnak és fajtatisztának, fagy- és egyéb károsodástól, mézgásodástól mentesnek, az életképességéhez
szükséges nedvességtartalmúnak kell lennie.
Az oltványok oltásforradása hézagmentes legyen, benne és környékén kötöző anyag, sebhely és csonk ne legyen. A növény vagy növény
köteg kategóriájának és virológiai állapotának
megfelelő tanúsító (certifikációs) vagy termelői
(C. A. C.) címkével el legyen látva.
Koronás oltványok (gyümölcstermő fafajok):
A törzs kora legfeljebb 3 év, őszibaracknál,
mandulánál 1 év lehet. Vastagsága a gyökérnyak felett 30 cm-rel legalább 14 mm átmérőjű
legyen. A törzsön a törzsnevelés során keletkezett vágási felület (metszlap, csaphely) legyen
körkörösen behegedt. Mechanikai sérülésből
származó 3 cm2 felületet meg nem haladó, teljesen beforrt sebhely meg van engedve. A korona a kívánt törzsmagasság felett szakszerűen,
faiskolai neveléssel kialakított legyen. A korona
legalább 3 db 1 éves, ép, egészséges a rügyekkel együtt 30 cm hosszúságig érett, nyugalmi
állapotú, fajtára jellemző vesszőkből álljon.
A gyökérzet legyen arányban a növény föld feletti részeivel. A gyökérágak száma legalább 4,
hosszuk legalább 20 cm kell legyen.
Suháng oltványok (gyümölcstermő fafajok):
A suhángok kora 1 év, gyenge növekedésű alany-nemes kombinációjú oltványoknál
2 év lehet, kivétel az őszibarack és mandula,
amelyek 1 évesnél idősebbek ne legyenek.
Magassága legalább 80 cm, gyenge növekedésű fajtakombinációk és gyenge növekedésű

