HAZAI GESZTENYEFAJTÁK
Nagymarosi 22
Délkeleti száraz fekvésben, kötött agyagtalajon kialakult fajta. Közepes növésű, gömb alakú koronát
nevel. Igen bőtermő, a hajtások 44%-án átlagosan 1,3 kupacsot hoz. A legkorábbi érésű, érése
szeptember végén kezdődik. Igen nagy gyümölcsű (12,4 cm3), legnagyobb átmérője 39,8 mm.
Kupacsaiban átlagosan 2,1 makk van, 18%-ban gömbölyded, 71%-ban egy oldalon lapított.
Tetszetős világos, sima és vékony héjú, viszonylag nagy pecséttel
(a makk kupacshoz csatlakozó parásodott része). íze édes, aromás, húsa halványsárga. A gyümölcs
jól tárolható.
Száraz, melegebb déli fekvésben — jó termőerejű talajon termeszthető. Igen korai érése előnyösen
érvényesül a piaci előszezonban és a betakarítási munkacsúcs széthúzásában. Koraisága kiváló
áruminőséggel párosul.
Nagymarosi 37
Északi fekvésben kötött talajon kialakult fajta. Erős növekedésű magasra törekvő koronaalakkal.
Bőtermő, a hajtások 51%-án átlagosan 1,5 kupacsot hoz. Kései érésű, érés ideje október közepén
kezdődik. Nagy gyümölcsű (10,8 cm3), legnagyobb átmérője 38 mm. Kupacsaiban átlagosan 1,6
makk van, 13%-ban gömbölyded, 68%-ban egyoldali lapított. A makkja jellegzetesen kúposodó.
Héja egyenletesen világosbarna, finom szerkezetű, jól hámozható. Íze telt gesztenyeíz, húsa
barnássárga. A gyümölcs igen jól tárolható. Kiegyenlített, hűvös fekvésben jó tápanyagellátottságú
talajra telepíthető. Kései érése, jó tárolhatósága értékesítésének időtartamát hosszabbítja.
Nagymarosi 38
Északi fekvésben, kötött talajon kialakult fajta, közepesen erős növekedésű. Rendszeresen, bőven
terem. A hajtások 42%-a átlagosan 1,6 kupacsot hoz. Közepes érésű, érése október elején kezdődik,
lefolyása gyors. Nagy gyümölcsű (11,3 cm3), legnagyobb átmérője 37,8 mm. Kupacsaiban
átlagosan 1,8 makk van, 76%-ban egyoldalt lapított. Barnássárga héja sötéten csíkozott, tetszetős. A
héj fényes, nem bordázott, viszonylag nagy pecséttel. Héja finom szerkezetű, vékony, könnyen
hámozható. Íze telt gesztenyeíz, húsa világossárga. A gyümölcs jól tárolható.
Kiegyenlített hűvösebb fekvésben, mélyrétegű talajon termeszthető. Értéke a Nagymarosi 37
fajtához hasonló, de korábbi érésű, azzal együtt telepíthető.

Kőszegszerdahelyi 2
Délkeleti fekvésben, kristályos pala alapkőzeten álló köves, fakó erdőtalajon kialakult fajta.
Közepes növésű, sátorozó koronát nevel. Levélzete jellegzetesen vastag, bőrszerű. Bőtermő, a
hajtások 53%-án átlagosan 1,2 kupacsot hoz. Közepes érésű, érése október közepén kezdődik. Igen
nagy gyümölcsű (12,6 cm3), legnagyobb átmérője 37,2 mm. Kupacsaiban átlagosan 1,3 39%-ban
gömbölyded, 57%-ban egy oldalt lapított makk van.
Sötét barnás héja tetszetős fényes, közepesen vastag, íze telt, húsa világosbarna. Hegyvidéki
termőhelyen telepíthető. Kiváló áruminőséget ad.
Kőszegszerdahelyi 29
Délkeleti fekvésben kristályos pala alapkőzeten álló köves, fakó erdőtalajon kialakult fajta. Erős
növésű, szétterülő koronát nevel. Rendszeresen, igen bőven terem, a hajtások 80%-án hoz átlagosan
1,6 kupacsot. Középkései érésű, érése október közepén kezdődik, pár nappal későbben mint a
Kőszegszerdahelyi 2. Közepes gyümölcsméretű (9,8 cm3), legnagyobb átmérője 36,7 mm.
Kupacsaiban átlagosan 1,6 21%-ban gömbölyded, 67%-ban egyoldali lapított makk van.
Sárgásbarna héja közepesen vastag, jól hámozható. Íze édeskés, húsa sárgásbarna.
Hegyvidéki termesztőhelyen telepíthető, értéke a rendszeres nagy termőképessége.
Iharosberényi 2
Dél-dunántúli lösztalajon kialakult fajta. Erős növésű, szétterülő koronát nevel. Bőven terem, a
hajtások 52%-án hoz átlagosan 1,9 kupacsot. Korai érésű, érése október elején — néha már
szeptember végén kezdődik, lefolyása gyors. Igen nagy gyümölcsű (12 cm3), legnagyobb átmérője
37,9 mm. Kupacsaiban átlagosan 2,2 24%-ban gömbölyded, 70%-ban egyoldalt lapított makk van.
Sötétbarna, erős héjú, intenzív aromájú, a hazai ízlésnek megfelelő gesztenyeíz. Húsa világosbarna.
Korai érésű, a termékeny lösztalajokon kiváló áruminőséget adó fajta.
Iharosberényi 29
Dél-dunántúli lösztalajon kialakult fajta. Középerős növekedésű, terebélyes koronát nevel. Igen
bőven terem, a hajtások 46%-án hoz átlagosan 2 kupacsot. Kései érésű, érése október utolsó
harmadára esik. Igen nagy gyümölcsű (11,4 cm3). Kupacsaiban átlagosan 2,3 8%-ban gömbölyded,
76%-ban egyoldalt lapított makk van. Héja barna, felülete sima, fényes, közepesen vastag, jól
hámozható. íze intenzív aromájú, húsa világosbarna.
Kései érésével a szedés és értékesítés nyújtható. Termékeny lösztalajon nagy hozamot és jó
áruminőséget képes adni.

Iharosberényi 57
Dunántúli lösztalajon kialakult fajta. Rendszeresen és bőven terem, a hajtások 44%-án hoz
átlagosan 2 kupacsot.
Közepes érésű, érése október elején kezdődik, lefolyása igen hosszú. Nagy gyümölcsű, legnagyobb
átmérője 34 mm. Kupacsaiban átlagosan 2,4 10%-ban gömbölyded, 84%-ban kissé lapított makk
van. Héja világosbarna, felülete kissé hullámos, pecsétje nagy, szabálytalan, íze az Iharosberényi
fajtákra jellemző, erősen aromás, húsa sárgásbarna. A leghosszabb érésű fajta, termékeny
lösztalajon rendszeresen, bőven terem.
Forrásként szolgált:
Dr. Szentiványi Péter - Gesztenye - Mezőgazdasági Könyvkiadó -

