


Gyümölcstermő növények 
csoportosítása

• Külső testalakulás szerint
– Fák
– Cserjék
– Félcserjék
– Dudvásszárúak

• Gazdasági szempont szerint
– Almatermésűek
– Csonthéjasok
– Héjas gyümölcsűek
– Bogyós gyümölcsűek



Gyümölcstermő növények részei
• Gyökér

– Főgyökérrendszer
– Járulékos gyökérrendszer



Járulékos gyökérrendszer



Gyökérzet kiterjedése



Gyökérzet metszése



• Törzs
• Korona

Rügy
– Alvórügy (rejtett rügy), hajtórügy
– Vegetatív rügy, virágrügy (virág- vagy vegyes 

rügy)
– Egy évig élő rügy, több évig élő rügy
– Járulékos rügy
– Stb.

Gyümölcstermő növények részei



Gyümölcstermő növények részei

• Korona
- Virág, termés
- Hajtás
- Vessző (növekedési vessző, termővessző)
- Gally (hajtógally, termőgally)
- Ág



Termővesszők

• Rövid ízközű termővesszők
– Dárda, sima termőnyárs, tövises termőnyárs, 

bokrétás termőnyárs



• Hosszú ízközű termővesszők
– Hosszúvessző, teljes termővessző, 

fogyatékos termővessző

Termővesszők



• Termő gallyak
– Dárdás termőgally, gyűrűs termőnyárs, 

termőbog vagy termőkalács



Metszés biológiai alapjai

• Csúcsdominancia
• Metszés és kihajtás erősségének 

összefüggései



Metszés biológiai alapjai

• Vesszők és rügyek helyzetének 
összefüggése a kihajtás erősségével



• Metszés és hajlítás hatása a 
termésképzésre és növekedésre

Metszés biológiai alapjai



Általános tanácsok a metszés 
megkezdése előtt

• Mindig inkább egy idősebb részt 
távolítsunk el mint sok fiatalt

• Vízszinteshez közeli termőgallyazat
kialakítása a cél halborda szerűen

• Koronában a függőlegesen felfelé és 
befelé törő részek eltávolításával kezdjük 
a metszést



Őszibarack

• Termőrészei: sima termőnyárs, teljes 
termővessző, fogyatékos termővessző

Metszés
• Alakító metszés
• Fenntartó metszés



Alakító metszés



Őszibarack fenntartó metszése



Őszibarack fenntartó metszése



Kajszi termőrészei

• Rövid szártagú termővessző
– Sima termőnyárs

• Hosszú szártagú termővesző:
– Teljes termővessző
– Fogyatékos termővessző



Kajszi koronaalakító metszése



Kajszi koronaalakító metszése



Hibák koronaalakítás közben



Kajszi metszése



Ribizli metszése

Csúcsrügyből hosszú szártagú termőrészen,
oldalrügyből rövid szártagú termőrészen
hozza fürtvirágzatát.



Málna metszése

A málna termőrészeket nem fejleszt, hanem
a vessző felső kétharmadán  kihajtó
hajtások végén alakul ki a virágzat.
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