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AZ ÉV FÁJA

Az erdõn kívüli fásítások és a nemes-
nyárfa-ültetvények második lombkoro-
na-szintjének kialakítására egykoron
elõszeretettel ültetett zselnicemeggy ma
már inkább csak az erdõszegélyeken,
illetve a parkokban fordul elõ. 

A zselnicemeggy eurázsiai elterjedésû
fafaj; areájának északi részén a síkságo-
kon és a folyóvölgyekben, míg a déli ré-
szeken a domb- és hegyvidéki területe-
ken fordul elõ. Optimális élõhelye a
megfelelõ nedvességtartalmú, semleges,
vagy kissé acidofil jellegû termõterület.
Gyökérzetére jellemzõ a talajfelszín kö-
zelében futó szívgyökérrendszer.

Viszonylag korán, április elsõ felé-
ben, a lombfakadással egy idõben virág-
zik. (Néhány nemzetközi szakirodalom
szerint a virágzás akkor kezdõdik, ha az
elsõ lomblevelek kifejlõdése már befeje-
zõdött, illetve ha az árnyékban mért na-
pi hõmérséklet eléri a 10-12°C.) A néphit
szerint Svédország egyes részein a tava-
szi vetések csak akkor kezdõdhetnek el,
ha a zselnicemeggy már virágzik. A fe-
hér, igen illatos virágai bókoló fürtökben
nyílnak az elõzõ évi hajtások hónaljrü-
gyeibõl fejlõdött leveles rövidhajtások
csúcsán. Már fiatalon, 8-10 éves korban
virágzik és terem. Bõséges virágzás és
magtermés csak a fényélvezõ hajtáso-
kon várható. 

Termése, amely július-augusztusban
érik, fényes, fekete, éréskor sok csersa-
vat tartalmaz; kesernyés ízû. Talajra
hullott magjának csírázóképessége már
a második évben igen jelentõsen csök-
ken, s számos nemzetközi vizsgálat
eredménye azt mutatja, hogy a harma-
dik évben a magvak alig néhány száza-
léka csírázóképes. A megérett termést – a
teljesen fekete szín elérése után – azon-
nal gyûjteni kell, mert gyorsan hullik, il-
letve a madarak elhordják. Hûtõkamrá-

ban, légmentesen lezárva a magvak csí-
rázóképessége akár 10 év át is megõriz-
hetõ. A csírázóképesség faegyedtõl és
évjárattól függõen erõsen változik.

Csemetetermesztéshez a magvakat a
gyûjtés után azonnal ki kell mosni a hú-
sos burokból, majd szikkasztani. Ezután
fedett, hûvös helyen – legjobb a pince – a
mennyiségtõl függõen, de maximum 20-
30 cm vastagságban szétterítve kell tárol-
ni. Szükség szerint kell locsolni, és 7-14
naponta átforgatni. (Ha túl nedves körül-
mények között történik a magvak tárolá-
sa, akkor kora tavasszal, még a vetési idõ-
szak elõtt elkezdenek csírázni.) Õsszel és
tavasszal is vethetõ, azonban a tavaszi ve-
tés esetén jobb a kelési százalék. Mindkét
esetben szükséges azonban a vetések ta-
karása, amelynek vastagsága 5-10 cm le-
gyen. Sûrû vetés esetén két, ritka vetésnél
egy év alatt érik el a csemeték a kiültetési
méretet. Fiatalon árnyékkedvelõ, így a
csemetetermesztése során az árnyalásról
feltétlenül gondoskodni kell. Szakszerû
metszéssel, és optimális termõhelyi viszo-
nyok megléte esetén 3-4 éves korra elér-
hetõ a sorfaméret. Dugványozással (haj-
tásdugvány, fás dugvány) is jól, könnyen
szaporítható. 

Megfelelõ fényviszonyok esetén gaz-
dagon és rendszeresen virágzik, bár a
virágok megtermékenyülése hiányos.
Magról jól újul, tõrõl igen jól sarjadzik;
gyökérsarjakat viszont nem hoz. Vissza-

szerzõ-képessége igen jó, ezért hajtás-
rendszerét gyorsan képes regenerálni,
így élõsövénynek kiválóan alkalmas.
Kései fagyokra nem érzékeny.

Fiatalon rendkívül gyors növekedé-
sû fafaj, így ebben az életfázisban –
kedvezõ termõhelyi körülmények kö-
zött – évente 60-90 cm-es vezérhajtást is
fejleszthet. Ezen életfázis végére magas-
sági növekedése jelentõsen lelassul, vi-
szont koronafejlesztõ képessége to-
vábbra is megmarad. Vastagsági növe-
kedése ezzel szemben sokkal tartó-
sabb, de 40-50 cm-nél vastagabb törzset
szinte csak elvétve láthatunk. 

Egészségi állapota – egyes szerzõk
szerint – 40 éves korától kezdõdõen rom-
lik, s általában a tõkorhasztó gombák ká-
rosítása következtében el is pusztul.

Közvetlen erdõgazdasági hasznosítá-
sa, hasznosíthatósága alacsony, azonban
könnyen bomló, káliumban és nitrogén-
ben igen gazdag avarja a termõhelyére
kedvezõen hat. Lombozata keveset páro-
logtat, így a rosszul szellõzött, glejes tala-
jokon is kiválóan tenyészik. 

Rendkívül dekoratív virágzata miatt
erdõszegélyek, parkfásítások, kedve-
zõtlen termõhelyi viszonyokat elviselõ
képessége miatt út-, utcafásítások, vala-
mint az erdõsávok széleinek, illetve
második lombkoronaszintjének kialakí-
tásában döntõ szerepet játszhat(na) a
jövõben.
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