Előszó Orosz Péter: Könyv a dióról című
könyvéhez
Mottó:
„Öregember vagyok, s hálát adok az Istennek,
hogy befejezhettem ezt az írásomat az öreg diófák alatt.”
(Móra Ferenc: Öreg diófák alatt)

Jelen könyv nagyapám, Orosz Péter, néhai bio-diotermesztő
életműve.
A
könyv
közel
másfél
évtized
kitartó
kutatómunkáját
és
tapasztalatát
tartalmazza.
Nagy
szeretettel és szorgalommal, legjobb tudása szerint
gyűjtötte az anyagát össze. Különösen ügyelt az átvett
gondolatok forrásainak megjelölésére. A fényképek és
illusztrációk
nagyrészt
szintén
saját
munkái.
A
diótermesztőket segítő gondolatok a nagyapám saját
szellemi termékei.
A könyv mellett mindig készségesen segítette szóbeli
tanácsokkal is az érdeklődő barátokat, diótermesztő
kollégákat és kolleginákat.
Nagyapám sajnos már nincs köztünk, így e mű szellemi
hagyatéka lett. Kérem a tisztelt Olvasót, fontolja meg a
benne foglalt bölcsességeket, tanácsokat! Remélem, hogy
megtalálja benne a válaszokat az Önt érdeklő kérdésekre,
és segítségére lesz a diótermesztéssel kapcsolatos
problémák
megoldásában
–
de
akár
csak
kellemes
időtöltésként is érdemes olvasgatni.
Kérem, a könyvben foglalt gondolatokat és képeket csak a
szerző megjelölésével terjessze vagy használja fel.
Kelt: 2015. november 1.
Horváth Benedek

BOTANIKUSOKNAK
Vázlat:
A JUGLANS NEMZETSÉG DIÓI
A CARYA NEMZETSÉG DIÓI
A DIÓ ROKONAI
BEVEZETÉS A DIÓ ROKONSÁGI VISZONYAIBA
JUGLANS REGIA - KÖZÖNSÉGES DIÓ

A JUGLANS NEMZETSÉG DIÓI
Vázlat:

Juglans ailantifolia - Japán dió
J. ailantifolia var. cordiformis - Szívdió
Japán dió mikroszkóp alatt
Juglans australis - Argentin dió
Juglans boliviana - Bolíviai dió
Juglans californica - Kaliforniai dió
Juglans cathayensis - Kínai dió
Juglans cinerea - Szürke dió, vajdió
Lancasteri dió
Juglans hindsii - Észak-Kaliforniai fekete dió
Juglans hirsuta
Juglans hopeiensis - Kínai gyógydió
Juglans jamaicensis - Nyugat-Indiai dió
Juglans major - Arizonai dió
Juglans mandshurica - Mandzsúriai dió
Juglans microcarpa - Kicsi dió, Texasi (fekete) dió
Juglans mollis - Mexikói dió
Juglans neotropica - Sötét dió, Andok diója
Juglans nigra - Feketedió 1. rész
Juglans nigra - Feketedió 2. rész
Juglans nigra - Feketedió 3. rész
Hibriddió
Juglans olanchana - Középamerikai dió
Juglans regia - Közönséges dió
Juglans sigillata - Jünnani dió
Juglans venezuelensis - Venezuelai dió
A Juglans-diók a mi diónk testvérei. Ázsiában, Észak-, Közép- és Dél-Amerikában élnek.
Nem könnyű köztük az eligazodás, mert sokféle (tudományos és köznapi) néven ismertek. Többségüket még
néhány évtizede, sőt, néhány éve is egészen máshogy hívták, és sokan még most is régi neveiken nevezik. A
növényrendszertanosok világszerte intenzíven dolgoznak.
A Juglans nemzetség diófái lombhullató fák, szárnyasan összetett levelekkel, a levélkék széle sima vagy
fogazott. A Juglans-diókra jellemző, hogy fabelük rekeszes.
Külön hím- és nőivarú virágaik ugyanazon a fán nőnek (egylakiak), a hímvirágú barkák lecsüngők, a
nővirágok a hajtás végén végállók. Barkarügyenként jellemzően 1-2 barka fejlődik. Csonthéjas termésüket
kívülről kopáncs borítja, a csonthéjon belül az endocarpium ráncos, redőzött.

Három, hidegtűrő Juglans-diófaj termése a Moszkvai Központi Arborétumból burkos és héjas formában:
szürke dió, mandzsúriai dió, feketedió.

A Juglans nemzetség a földtörténeti harmadidőszakban különült el a család többi nemzetségétől.
Keresztezik is őket, és maguktól is kereszteződnek. Magam jelenleg a következő Juglans fajokat ismerem:

Juglans ailantifolia - Japán dió
Régebben J. sieboldiana-nak nevezték. (Változata a var. cordiformis,
szívdió). Ailanthifolia-nak is írják, de h nélkül gyakoribb. Még
korábbi nevei: J. allardiana, J. lavallei, J. mirabunda, J.
sachalinensis.
Latin neve a bálványfára (Ailanthus) utal, levelük egyforma kinézete
miatt. Egyéb köznapi nevei: Ailanthus (bálványfa) levelű dió, szívdió.
Japán neve onigurumi, de írják két szóban is: oni gurumi, és
ugyanígy hívják a mandzsúriai diót is. Japánban is, Kínában is mondják vad diónak is (wild walnut), de ez a
név félreértésre is okot adhat, a jünnani diót is így nevezik a kínaiak, angol fordításban.

A japán dió Japánon kívül az Oroszországhoz tartozó Szahalin szigetén is honos és a Kurili-szigetek déli
részén, nevesen Kunasiron is. Kínában pedig Liaoning tartomány hegyeiben.
A japán diót 1860 körül Towerhouse honosította meg az Egyesült Államokban, termesztési céllal. Egy 1891es rajza:

Botanikai rajzok Japánból:

A japán diófa a japán flóra jellemző tagja. Természetes élőhelyét a vizenyős patakvölgyek, mocsarak
képezik, a hegyoldalaknak csak az alsó részein él meg. A tűlevelű fákkal vegyes lombos erdők lakója, ahol
elszórtan vagy kisebb csoportokban található. Termését ma is sokszor az erdőkből szedik össze.

A Juglans-diók közül a japán dió tűri legjobban a téli hideget. Ugyanolyan jól, mint a mandzsúriai dió.
Terebélyes, 15-25 m-esre megnövő fa. Törzsátmérője 50 cm is lehet. Japándió-fák Japánban:

Kérge sötétszürke, zöldes-szürkés barna, idővel repedezik, kis lemezekre töredezik. Gallyai, vesszői
világosszürkék. A fa lombtalan állapotban is tetszetős hatású.

A vesszők fabele ugyanúgy rekeszes, mint a többi Juglans-dióé.

Csúcsrügye és hajtásrügye télen:

Csúcsrügye rügybomláskor:

Fiatal hajtásainak színe rozsdás árnyalatú. A tavaszi hajtások vaskosak, ragadósak, pelyhesek. A hidegre
nagyon érzékenyek, már 2 C°-on károsodnak.
Fiatal hajtása:

Levelei feltűnően nagyok, 40-100 cm-esek, szárnyasak, 9-17, esetleg 21, de leginkább 11-15 rövid hegyben
végződő, széles-ovális - más megfogalmazás szerint hosszúkás-tojásdad - alakú, 15 cm hosszú, 6 cm széles,
fogazott levélkéből összetettek. Keskenyebb és kerekdedebb levélkés változatok egyaránt vannak.

A levelek felszíne éretten sötétzöld, mindkét oldaluk, de különösen a fonákjuk szőrös. Egy pehelyszőr
mikrószkópos felvétele:

A fonák színe sárgás, vöröses lehet. Lombozata jellemzően sűrű. Lombja ősszel díszesre színeződik.

Jellemzően későn, nyár elején, júniusban virágzik. Porzóvirágai a vesszők oldalán lévő rügyekből nyílnak,
zöldesek, 25-30 cm hosszúak, lecsüngők.

Nővirágai a fiatal hajtásokon fejlődnek, a hajtás végén nyílnak, 10 cm-es barkát alkotnak, jellemzően
élénkpiros bibéjűek:

A hím- és nővirágok jellemzően egy időben nyílnak, a japán dió öntermékeny.
Termése tizesével-huszasával fejlődik, lecsüngő fürtökben. Októberben érik.
Diója 4-5 cm-es, zöld, szőrös, ragadós burokba zárt, rücskös felszínű, ovális, tojásdad barna dió. A
csonthéjon két hosszanti varrat van.

Októberi hangulat Japánban:

Ami a dió törhetőségét illeti, beszámoltak már igen rosszul és igen könnyen törhető dióiról is. Bele két
lebenyre válik, ehető, igen jóízű. Nyersen, továbbá ételekben, süteményekben egyaránt kedvelik. Dióbeléből
étkezési olaj nyerhető, ami gyorsan avasodik.

Egyébként így néznek ki a japán dió dióbelének lebenyei, amit a kereskedelmi forgalomban a kínaiak "vad
dió"-ként árulnak:

Közelebbről:

Állítólag nemcsak a dióbele ehető, hanem fiatal hajtásaiból (virágaiból?) is készítenek ennivalót.
A japán diót gyógynövényként is számon tartják, hámszövet-összehúzó és emésztőrendszert karbantartó
tulajdonságát emelik ki. Főleg a fa kérge használatos gyógyászatra.

A burok juglontartalma egyes rovarokra és halakra mérgező, a régi japánok halfogásra használták, a
juglon hatására megfulladt halakat a víz színéről szedték össze.
A fa leveleinek is jelentős juglontartalma van. A levélből a juglon eső hatására is kimosódik, és a fa alatt élő
növényeket károsítja. Abban a kérdésben, hogy milyen növényeket károsít a japán dió által kibocsátott
juglon, leszögezhetjük, hogy a károsító hatás teljesen azonos a közönséges dióéval és a feketedióéval.
A japán dió zöld burkából és fakérgéből barna színű festékanyag készíthető. A kéreg csersavban is gazdag,
bőrcserzésre is használatos.

Japánban diójáért termesztik, világszerte pedig díszfaként. A japán dió Oroszországban Szahalinon, a
Krasznopolje-Uglegorszkij-i körzetben természetvédelem alatt áll.

Európai arborétumokban is megtalálható. Finnország, Helsinki:

Svédország, Lund:

Fája értékes keményfa, jól megmunkálhatő, könnyű, erős. Bútorokat készítenek belőle és puskatust.

Itt japán dióból készült japán bárszékek és asztal láthatók, továbbá japán dióból készült bútorokkal
berendezett sintoista házi szentély, kimonóval.
Gyöngyházporos lakkal díszített japán dióhéj:

A japán diót alanyként is használják a közönséges dióhoz, a J. regiához. Hibridizálódik is a közönséges
dióval. A hibridek létjogosultsága - a japán dió fürtös természetéből kiindulva - nagy termőképességű
diófajták létrehozása lehet.
A szürke dióval (J. cinerea) létrehozott hibridje a Juglans x bixbyi, a közönséges dióval pedig a Juglans x
notha. Különösen az előbbi nagyobb diókat terem, mint az alapfaj.
A japán dió botanikai változata:

Juglans ailantifolia var. cordiformis - Szívdió
Mondják hibridnek is, nem változatnak, bár az uralkodó álláspont szerint
önállósult mutáció, de semmiképpen sem önálló faj.
A szívdiót japánul himeguruminak mondják, angol neve pedig heartnut.
Az egyik legészakibb japán szigetről, Tezo szigetéről származik, ezért téli
hidegtűrése kiváló.
Jellemzői túlnyomórészt azonosak az alapfajéval, a japán diónál imént leírtak a szívdióra is
érvényesek. Szép fa, a Juglans diók közül leginkább ez tekinthető díszfának.
Élőhely-igénye is azonos. Az USA-ban és Kanada Ontario
tartományában propagálják termesztését. Elsősorban
faanyagnak, de potenciális dióterméséért is.
Bár a szívdió eredetileg Japánban született változat, Kanadában
és az Egyesült Államok északkeleti szegletében kedvelt diófélévé
vált, mert jól bírja az északi klímát.
A monda szerint az amerikai-japán háború idején került a szívdió Japánból a Niagara vidékére. A
Japánban őrzött amerikai hadifoglyok közül néhányan a mezei kényszermunka során egy szívdió-fa
közelébe kerültek, és jó sokat ettek diójából. Egyiküknek annyira megízlett, hogy mindkét bakancsát
szívdióval rakta tele, és mezítláb vonult vissza, a fogságba. Amikor végül hazatérhettek, ez a két bakancsnyi
szívdió került a Niagara közelében elültetésre, és erre alapult a a Grimo faiskola szívdió-szaporítása.
A szívdió alkata jellemzően különbözik a többi Juglans-dióétól. A szívdió-fák rövid törzsűek, alacsony
koronájúak, mintegy 15 m magasak, kevés ággal. Mint egy kisebb almafa, olyan az alkatuk, azzal a
különbséggel, hogy megjelenésük egzotikus hatású.
Terebélyesek, a korona szélessége 20-30 m is lehet, telepítve 10 vagy 12 m-re ültetik egymástól. Igen festői
látványt nyújtanak. (Japán festő ecsetjére méltó japán dió.)
A változat erősen téli fagytűrő. Egy moszkvai botanikai kert megfigyelése szerint -42 C°-on kipusztultak a
szívdió fák, de egy másik alkalommal a -36 C°-ot jól elviselték, utána jó termést hoztak.
A változat kérge világosszürke, a vajdióéhoz hasonló. Friss hajtásai sárgás kérgűek, a vesszők színe
pirosba hajlik.
Rügyei:

Egy japán művészi fotó:

Rügybomlás után:

11-17, finoman fogazott levélkéből álló összetett levele van, amely hosszabb, mint a vajdióé, olyan, mint az
alapfajé. A levelek dekoratívak, egzotikus hatásúak. A levelek az ősz közepén hullanak, de nem színeződnek
annyira, mint a feketedió levelei.
Sajátos a szívdió őszi lombhullása. Az elsárgult levélkék hullanak le a levéltengelyről, ami később is a fán
marad.
Hím- és nővirágzata:

Tömött barkái 20-25 cm-esek, a pollentokok felnyílásakor sárga felhőként szórják virágporukat.

Nővirágú füzérei az azévi hajtásokon júniusban nyílnak. Az igen termékeny nővirágokból közös
füzértengelyen 10 dió is teremhet. Zöld diója:

Szeptemberben érik. Kopáncsos és kopáncstalan diója éréskor:

Szívdió-alakváltozatok:

Jellegzetes, szív formájú, mintegy 4 cm-es, simahéjú diót terem, amit
vékony kopáncs borít. Száraz kopáncsa a mi diónkéval ellentétben
„tiszta”, nem színezi a kezet. Egyébként ugyanúgy tartalmaz festőanyagot,
mint a többi diófajé, a nedves burok fog.
Ha megszáradt, a dióról kézzel könnyen le lehet hántani. Diója kézzel, kézi szerszámmal
(késpengével, kalapáccsal, stb.) könnyen törhető, de ezt a megállapítást ne tessék szó
szerint venni, mert a közönséges dió törhetőségét nem éri el. De a japán diónál törhetőbb.

Gyakorlati tanácsként: Ha kalapáccsal törjük, mindig a csúcsára, vagy ellenkező irányból a vállára üssünk.
Utána úgy nyílik, mint egy medalion, és a bél kézzel egy vagy két darabban könnyen kiszedhető, nem igényel
válogatást, tisztítást. Vagy amint a következő rajz mutatja, oldalról is üthető, a lényeg az, hogy mindig a
varrat felől.

A dióbél állaga lágy. Íze kellemes, jobb, mint a japán dióé vagy a feketedióé, és kisebb a fanyar
csersavtartalma, mint a közönséges dió egyes fajtáiban. Nem bántja a száj nyálkahártyáját. Inkább a vajdió
ízére hasonlít, de annak csípőssége nélkül. A dióbél egy évig is eltartható, de akkor már megjelenik ízében a
csípősség.
Dióbele többszörösen telített olajokban még a mi diónknál is gazdagabb.
Dióbeléből ugyanolyan étkezési olaj készíthető, mint a japán dióból. A dióbél olaja lassabban avasodik, mint
más dióké.
Dióbele nyersen, magában fogyasztva desszertként is igen kellemes
ízű, de kiváló süteményeket is készítenek belőle. Kandírozva vagy
kevés vajon pirítva még sokkal jobb ízű.
Jellemző, szív alakú héját dísztárgyak, ékszerek készítésére
használják, a héj őrleményéből finom csiszolóanyag készül.

Fája gyenge, porózus puhafa, világosbarna színű, szíjácsa világosabb. Faanyagát belső felületekre készítik
ki, falburkolatnak, stb. Olcsóbb, mint a közönséges vagy a fekete dió fája.
Ritkán előfordul, hogy tavasszal a fa törzsét megcsapolják, édes nedvéből diószirupot készítenek.

A fa kérge gyógyhatású, ugyanúgy, mint a japán alapfajé.
A dióburokból és a fakéregből barna festék készíthető. A kéreg tanninban is gazdag.
A szívdiót szürke dióval (vajdió) keresztezve egy sor hibridfajtát hoztak létre, amelyeket később említek.
Ezek sorába tartozik az orosz botanikusok által lancasteri diónak nevezett hibrid is.

Japán dió mikroszkóp alatt
Ha a japán diót közelebbről vizsgáljuk, azt állapíthatjuk meg, hogy felépítése, szövetei, sejtjei szinte
azonosak a közönséges dióéval. Közeli rokonok.
Példaként a levélnyél szerkezete egyre nagyobb nagyításban, meglepően hasonlít a közönséges dió hasonló
képeire.

Juglans australis - Argentin dió
Egyéb nevei: cayure, cayuri, vad dió (nogal cimarrón), kreol dió (nogal criollo), erdei dió (nogal silvestre),
hegyi dió (nogal de monte), hazai dió (nogal del país), meredély-dió (nogal salteńo), tukumáni dió (nogal
tucumano). Mondták brazil diónak is (J. brasiliensis).

Argentina északnyugati tartományaiban és Bolívia déli részén, az Andokban él, erdőkben. Ritka koronájú,
határozottan egyenes, hengeres törzsű, magasra növő fa.
Levele hosszúkás, fűrészes, és - figyeljük meg - egy levélen belül a levélkék egyszerre kerek és hegyes
csúcsúak is.

Diója kicsi, igen kemény. Gyakorlatilag törhetetlen. Ha mégis sikerülne megtörni, a bél ehető.

Fáját kiváló, finom minőségű faanyagként tartják számon. Vörösbarna színű, csíkozott anyaga van, a
szíjács színe eltér a geszt színétől. Kemény, nehéz fa. Sűrűsége 0,55-0,70 g/cm 3, faanyagát mégis diffúzporózusnak minősítik. Edény-nyalábai szabálytalanok, nem követnek sémát. Rostjai vastag falúak.
Faanyagát gitárkészítésreis keresik.
Tavaszi hajtása:

Nyári lombja diókkal:

Bár minden gond nélkül, könnyen termeszthető, termesztéséről nem tudok.
Ha hinni lehet az argentinoknak, - én hajlok rá, - az argentin dió rendkívül jól használható a közönséges dió
alanyaként. Egy Chandler és egy Tulare fajtájú dió, argentin vad alanyon ("kreol dión"):

Juglans boliviana - Bolíviai dió

Még most is van, aki a J. neotropica-tól külön fajnak tartja. 1886-ban mindenesetre még külön fajként
tartották nyilván, akkorról származik a New York-i botanikus kert alábbi lapja:

Juglans californica - Kaliforniai dió
Mondják Dél-Kaliforniai feketediónak is. Változata a var. californica
és a var. hindsii, (észak-kaliforniai feketedió), amit J. hindsii néven
tárgyalok.
A két változat között alkati különbség van, a hindsii fája magasabb, a
californica inkább bokor-jellegű. A hindsii diójának mérete nagyobb.
A hindsii az elterjedés északabbi területein jellemző, a californica
pedig délebbre.

A faj kaliforniai bennszülött. Mendocino megyétől a San Joaquin völgyön és a Sierra Nevada alacsonyabb
dombjain át, Los Angeles medencéjén keresztül le San Diego megyéig fordul elő.
Legszebb eredeti állománya a kaliforniai San Jose dombokon van, és még 7 jelentősebb erdőfoltban van
természetesen jelen. Hawaiin ültetett állománya van. Arizonai, újmexikói és mexikói állományai a valahai
indián lakosság telepítő, terjesztő tevékenységének eredményei.

Kérge:

A mediterrán klímához alkalmazkodott, az enyhe,
nedves teleket igényli, a forró, száraz nyarakat
elviseli.
Az ilyen klímájú vidékeken völgyekben,
patakmedrekben, vízfolyások mentén, dombok
északi oldalán, alluviális teraszokon fordul elő.
Jó víztartó képességű talajt, például öntéstalajt
igényel, elsősorban agyagot, ami legalább 1 m mély
termőréteget biztosít.
Termőhelyén legfeljebb 1000 m magasságig fordul
elő, de inkább a mélyfekvésű vidékek növénye.
Lombhullató fa, vagy néha bokor. Általában 5 m
magasra nő, de 15 m-t is elérhet. Gömbkoronát nevel. Ritkás, szavanna jellegű erdőkben él, amelyeknek fő
erdőalkotó fája, főleg tölgyfélékkel alkot elegyet, de monospecifikus is lehet.
Tavaszi hajtása:

A fa kinézete korától függően változik. Rendszerint több törzse van, emiatt nagy bokornak tekinthető, a
törzsek jellemző „V” alakban állnak. Vannak egytörzsű, magasabb egyedei is. A fiatalon világos, később
feketésbarna törzs erős illatú, később mélyen barázdált lesz. Mintegy 100 évig él.

Gyökérrendszere kiterjedt, gyakran erős főgyökere is van.
Levelei kellemes aromás illatot adnak, 4-7 cm-esek. Már január-februárban megjelennek levelei, és
márciusban teljes lombozata ki van fejlődve. Szárazabb, melegebb fekvésben előbb, nedvesebb, hűvösebb
fekvésben később lombosodik.
Levélnyelei a hajtáson:

Levele:

Egy levélke a levélzetből:

Virágai tavasszal, májusban nyílnak, a lombosodással egy időben. Karcsú, gyenge barkái a vesszőn lévő
rügyekből nyílnak, füzérvirágzatot alkotó termős virágai pedig - egyesével vagy csomókban - a friss
hajtásokon.

Nővirága piros bibéjű.

Terméskezdemények a nővirágokból:

A termés már a nyár kezdetére teljes nagyságig, 2,5-4 cm-re megnő, de csak október-novemberben hullik. A
dió héja barázdált. Néhány gyümölcs egész télen a fán marad.
A diótermés zölden:

Lombja ősszel is dekoratív.

5-8 éves korában kezd teremni. A termésmennyiség nagyban függ az éves csapadékellátottságtól. Száraz
évben gyakorlatilag nincs termés. Gyümölcse gömbölyű, kopáncsa éréskor nem nyílik ki.

Diója vastag héjú, ehető, ízletes, már az indiánok is fogyasztották. Termését
főzik, süteménybe sütik. Kereskedelmi forgalomba nem kerül, annyi nincs
belőle.
A következő képen a kaliforniai dió és a közönséges dió héjának
összehasonlítása látható. (A dióbél összehasonlítását kaliforniai mókusok
már elvégezték.)

Dióbelének olaját művészi festékek hígítójának használják, szappan is készül belőle. Dióhéjából indián
kockajátékot készítenek, kérgéből pedig kosarat.
Pollenje allergiát okozhat (mint ilyen, egyetlen a diófélék között), dióbele
pedig élelmiszerallergiát.
Ha magról szaporítjuk, azonnal elültethető, mert nincs szüksége
nyugalmi időszakra, általában 4 hét múlva kel ki. Természetes
állományában hektáranként 2000 magonc is begyűjthető tavasszal. A faj
fő terjesztője a nyugati szürke mókus, amely nagy távolságra is elviszi
dióját.
Vegetatív úton is szaporítható, gyakran sarjad gyökeréről vagy a tövéről.
A sarjak levághatók, átültethetők.
A faj újkori terjesztését 1850-ben kezdték meg, a mexikói határőrség kezdett nagyobb telepítésébe Los
Angeles-től északra.

Legnagyobb ültetett állománya díszfaként lett telepítve. Védett státuszt élvez. Azokat az erdőket, ahol él, az
urbanizáció és az erdők szabadidő-sportos használata veszélyezteti. A modern mezőgazdaság, valamint a
túlzott állattartás, az erdők túllegeltetése ugyancsak ellehetetleníti. Erdeit ugyanis már több mint 200 éve
állattartásra, legeltetésre hasznosítják.

Erősen propagálják útmenti telepítését, tájképi díszítő jelleggel. 10 éves korában 3,5-4 m magasságot érhet
el.

Problémát okoz, hogy a Phytophtora gombákra kiemelkedően fogékony. Ezért Phytophtorával fertőzött
területen nem szabad ültetni.
20-30 éves korában általános a törzs belső korhadása, amit a termeszek és a farontó lepkék hernyói
idéznek elő. Egészségesnek tűnő példányai váratlanul pusztulnak el emiatt.
Gyakran használják más diófélék alanyaként. Kaliforniai dió alanyra oltott közönséges dió:

Keresztezésben más Juglans fajokkal nagy aktivitást mutat, van hibridje a fekete dióval és a közönséges
dióval is.

Speciális, érdekes faanyagáról később részletesen szólok.

Juglans cathayensis - Kínai dió
Dode írta le a fajt, tudományos nevét az ő munkája nyomán alkalmazzák. B. Hayata 1916-ban Juglans
formosana-nak nevezte.
A kínai dió japán neve yamagurumi, ami japánul hegyi diót jelent.
Van, aki így képzeli el a kínai diót, de ez nem az, csak a karikatúrája.

A kínai dió nem azonos a mandzsúriai dióval, amit szintén hívtak J. cathayensis-nek.
Kína középső részének lakója, de Tajvanon is honos. Talajban nem válogat, a homokos ugyanolyan jó
számára, mint az agyagos. Fontos viszont, hogy a talaj mélyrétegű és nedves legyen.
Fája erőteljes növekedésű, 20 m magasra nő. Levele is nagy, 80 cm hosszú is lehet.
A csúcsrügy bomlását Michael Pascoe fényképezte le.

Fiatal hajtását pedig Cu Yung Ho.

Fiatal hajtásainak és virágainak fagyérzékenysége azonos a közönséges dióéval. Májusban, júniusban
virágzik, így a fagyokat nagy valószínűséggel elkerüli.

Nővirág-képződésének mértéke az előző nyár első felének időjárásától függ, a hajtásfejlődésre kedvező idő
esetén több egészséges, nővirág-kezdeményt tartalmazó csúcsrügy alakul ki.

Porzós barkái nagyok, 20-30 cm-esek.

Pollenszeme:

Termő hajtása és érés előtt lévő fürtjei:

Egy 10 éves fa 45 kg diót képes teremni. A diótermés jellemzően fürtös, 6-8 db-os fürtökben viszonylag
kisméretű diók teremnek. Diótermése jellemzően hegyes csúcsú.

Összehasonlítás: J. cathayensis, J. mandshurica és J. hindsii diói.

Diói bár vastag héjúak, könnyen törhetők, bele egészben nyerhető ki. Hátránya, hogy alacsony a bél
aránya. A dióbél krémes, kókuszdió-színű.
Dióbele ehető, de kereskedelmi forgalomba nem kerül, csak helyileg fogyasztják, nyersen, ételekben,
édességekben. Gyakori szokás, hogy törés előtt héjában pörkölik. Pörkölve színe aranysárga. Sózva
kellemes csemege.

A dióbélből étolaj préselhető, ami gyorsan avasodik.
Ugyanolyan juglontermelő, mint más Juglans-diók. A kínai diót díszfaként is ültetik. Példa rá egy kanadai
felvétel:

Szaporítása, termesztési igényei szóról szóra azonosak a közönséges diónál leírtakkal. Egyedüli eltérés,
hogy fiatal csemetéje jó néven veszi, ha az első télen, esetleg a másodikon is, fagyvédelmet kap.
Olyan vélemény is olvasható, hogy a kínai dió J. sinensis néven 1820-ban került Európába. Valamint, hogy
nem önálló diófaj, hanem a közönséges dió és a mandzsúriai dió hibridje. Az első megállapítás igaz lehet, a
másodikat erősen kétlem. Aki ilyet ír, az nem botanikus.

Juglans cinerea - Szürke dió, vajdió
Latin nevében a cinerea hamuszürkét jelent, utalva a kéreg
színére. Ugyancsak szürke diónak (noyer cendré) nevezik
Kanadában, Quebec-ben.
Vajdiónak is hívják, én is így hívom (angolul butternut). A
vajdió elnevezés az őslakos indiánok gyakorlatából ered,
amikor a a dió beléből őrléssel "vajat" készítettek.
Egyéb nevei: citrom dió (lemon nut), fehér dió (white walnut),
olajdió (oilnut), hosszú dió (longue noix).
A vajdió származási helye Észak-Amerika középső és keleti része. Kanada keleti
tartományaiban és az Egyesült Államok északkeleti szegletében honos.

Sűrű erdőségekben, nedves völgyekben, folyók mentén, hegyoldalakon található. Kanadában Ontarioban
propagálják ültetését. Megél sziklás, egyenetlen terepen is. Quebec erdeiben is általános, a keleti határrészt
leszámítva.

Vegyes állományú lombhullató erdőkben fordul elő természetesen, elszórtan vagy kisebb csoportokban.
A faj a korai oligocén időszakban önállósult Észak-Amerikában. Előfordul Ázsiában is, aminek oka az
oligocén időszak közepén kialakult tartós meleg éghajlat, amikor szárazföldi úton terjedhetett át.
Megkövült diótermése a felső pliocén korból, amikor Franciaország területén is élt:

Vajdió-kövületek egy cseh múzeum anyagában:

Terebélyes alakú, 20-25 m-esre is megnövő fa, mégis kicsinek-közepes méretűnek mondják, átlagos
magassága 18 m. Jellemző a villás elágazású vagy görbe törzs.

Hosszú életű, 200 évet is elérő fa. Fiatal vajdió-fák mint díszfák:

Vajdió fa télen:

Csemetéje fiatalon még a szakértők számára is megkülönböztethetetlen a feketediótól. Az évek múlásával a
fa kérge jelenti az első jegyet, aminek alapján elkülöníthető. Sokkal több évig marad sima, mint a
feketedióé. Tízéves koráig is.
Kérge szürke, fiatalon sima, pirosas repedésekkel, később sötétebb színű, barázdált, bordázott, lapos
gerincekkel, amelyek négyszögletű, gyémánt alakú mintázatot mutatnak.
Törzse, kérge egyre idősödően:

(A harmadik kérges képen az is látszik, hogy a fa juglonja nem káros a borostyánra.)

Törzse 90 cm átmérőt érhet el. Vagy esetleg többet, mint Minnesota állam legvastagabb törzsű vajdió fája.

Gyökérzete a többi diófajhoz hasonlóan széles kiterjedésű. A következő képen látható vajdió-fa amiatt ment
tönkre, hogy a gyorsforgalmi utat közvetlenül a fa mellett építik, és gyökérzetének háromnegyede
megsemmisült. Mivel védett fajról van szó, a földet visszatöltötték a gyökerére, de így se lehetett a fát
megmenteni. Jogi eljárás folyik jelenleg emiatt. Kanadában.

Koronája laposan szétterülő, sok vázága van. Jellemzően vízszintes ágakat hoz. Koronáját bojtosként
jellemzik, ami sajátságos, jellemző megjelenésével jól felismerhető.

Hajtása:

Vesszeje erős, a tárgyévi hajtás zöldes, kissé bolyhos, az érett vessző színe a piros-barnától szürkéig
változik, üres, a Juglans-diókra jellemző kamrás béllel. Ez a kamrás fabél fajmeghatározó,
megkülönböztető jel is egyben, mivel élőhelyén csak a feketedió fabele hasonló, de annak színe belül barna,
míg a vajdióé színes, pirosasbarna árnyalatú.
Lecsüngő vesszőin terem.

Rügyei vaskosak, kevés, világos színű, bolyhos rügypikkellyel borítottak. A levélnyél helye háromívű,
majompofára emlékeztető rajzolatot ad.
Tavaszi rügybomlása, kihajtása néhány képen:

Különös téli ismertetőjele ennek a diófajnak, hogy a lehullott levélnyél csatlakozási helye
felett lévő bolyhok szemöldök-szerűek.
Levelei 7-, de inkább 11-17 fűrészesen csipkézett, hosszúkás, hegyes, 5-8 cm hosszú
levélkéből álló, szárnyasan összetett levelek, amelyekből a csúcsi levélke erősebben
fejlett. Az egész levél mintegy 40-80 cm-es.
A levélkék felszíne sötétzöld, és mindkét oldalon, de különösen a fonákon szőrös. A
levélkék levélkenyél nélkül ülnek a levéltengelyen (kivéve a csúcsi levélkét), alapjukon
kerekdedek.

Levele és törzse:

Levele:

A levélnyelet, a levélgerincet ragadós szőrök borítják.

Lombja:

A nővirágok az előző évi vessző végéről induló hajtáson fejlődnek, füzéren, aprók, szirom nélküliek,
zöldessárga színűek, ragacsosan szőrösek. A magház gömbölyded-ovális, a bibe villás-tollas.

Ennek a kanadai példánynak piros nővirágai vannak, de sok esetben jellemző, hogy a nővirágok bibéjének
széle pirosas árnyalatban játszik:

A porzós virágzat 5-12 cm-es, sárgászöldes, tömör, lecsüngő barkavirágzat, a vesszők végéhez közel. A
virágok tavasz végén-nyár elején nyílnak, áprilistól júniusig, termőhelytől függően. A tavaszi fagyra nagyon
érzékenyek.

A nővirágok és a barkák ugyanazon a fán eltérő időben nyílnak. Egy kanadai leírás szerint a vajdió
jellemzően nőelőző virágzású.
Termése megnyúlt-ovális alakú, érdes felszínű, hegyes végű diótermés, vékony, hajlékony száron függ.
Burka 6 cm-es, sárgászöld, éretten barnás színű, vastag, ovális, csúcsos, ragadós. Egyesével vagy
csoportosan, kettes-ötös csomókban fejlődik. Jól terem.

Szeptemberben-októberben érik. A termés gyakran lombhullás után is a fán marad egy ideig.

A dióburok a dión marad.

Meglepetésszerűen ritka az olyan vajdió, amelynek burka magától leválik, mint amilyen a Weschcke fajta.

Diója 3-6 cm-es. Dióhéja élesen, szabálytalanul barázdált, durva, kemény, vastag.

Balra vajdió, jobbra feketedió diója.

Általában még a híresen nehezen törhető fekete diónál is bonyolultabb törni. A vajdió-törőnek a
következőkre van szüksége: egy jó diótörő szerkezetre, egy hegyes végű szerszámra, amivel a bél
kipiszkálható, végül pedig nagy türelemre.
Dióhéja:

Jó hír viszont, hogy ha van vajdiónk, nem kell feltétlenül megtörnünk. Terméséből
szeletek fűrészelhetők (mint a feketedióéból is), amelyek természetes ékszerek
alapanyagai.
A dióbél aránya alacsony, általában 20 %.
Bele fakó színű, ehető, tápláló, olajos, édeskés és rendkívül ízletes. A „vajdió” elnevezés tökéletesen kifejezi
ízletességét, határozott aromás zamatú. Ízét a pekándió ízéhez hasonlónak szokták jellemezni.
A vajdió olajsavai a levegőn viszonylag hamar megavasodnak. Dióbele hűtőszekrényben hosszú ideig
megőrzi értékeit, héjasan is eláll egy évig.

Dióolaját szezonálisan fogyasztják.
A dióbél mérete egyáltalán nem egyenletes, fáról fára változik. A szelekció során a telt belű,
vékonyabb héjú egyedek az értékesebbek. Dióit, ha enni akarjuk, hűvös, levegős helyen
tárolhatjuk, de tilos teljesen kiszárítani. Amint megfelelően megszáradt, a dióbél olajának
gyors avasodása miatt célszerű hamarosan megtörni.
Töréskor a dióbél egészben nyerhető ki, nem töredezik.
A régi indiánok változatos formákban fogyasztották. Ették nyersen is a belét, de gyakran
keverték kukoricalisztbe vagy őrölt babba, ezekből a lisztekből kenyeret sütöttek.
Sőt, olajat is nyertek ki belőle, a pekándió olajához hasonlóan. Az eljárás a következő
volt: Összetörték a dióbelet, forrásban lévő vízben főzték, a feljövő olajat pedig leszedték a
tetejéről. Az olajjal kenyeret ízesítettek, továbbá krumplit, tökféléket és más zöldségeket.
A kifőtt dióbéllel burgonyapürét lehetett gazdagítani.
Az összetört dióbelet kukorica-ételek ízesítésére is használták. Ha a tört dióbél elég olajat engedett, ezt a
tejszerű folyadékot magában is megitták.
És egy bébiétel-recept a Kolumbusz előtti Amerikából: Keverj vajdióbelet szárított, porrá tört
szarvashúshoz. Így ha a törzs vándorútra indul, a bébinek mindig készíthetsz instant tápláló, erősítő
vacsorát.
Jelenleg New-England lakóinak népszerű süteménye a juharszirupos, vajdiós sütemény.
A vajdió olaja manapság ételekben pl. levesek besűrítésére használatos. Az éretlen dió ecetes lében tartható
el, ezt sokan szeretik.
Vajdióból édességeket is készítenek.

Kipróbálhatjuk, a vajdió bele sok olyan ételben, süteményben használható, amelyik közönséges dióból
készül, azt helyettesítheti. Még a Waldorf-salátában, a diótortában, csokoládétortában is, sőt, zöld diója is
helyettesítheti a mi zölddiónkat, például dióbor készítésekor is.
Terméséből fűszeres dió készíthető, úgy emlékszem, már korábban említettem.
Termése ősszel a Montreal-i piacon rendszeresen kapható volt, mára ez már megszűnt. Aki meg kívánja
kóstolni ezt a csemegét, legjobb, ha maga gyűjti be dióját az erdőkből.
A vajdiót gyógynövényként is használják. Nemcsak a régi indiánok, hanem a mai gyógyászat is.
Gyógyhatása sokrétű.

A vajdió termésének burka sárga-narancssárga festékanyagot
tartalmaz. Kérge és a dió héja csokoládé-színű festékanyagot
ad. Faanyagok festésére használják, de a feketedió
festékanyaga keresettebb. Világosbarna szín nyerhető a fa
egyéb részeiből, hajtásaiból, rügyeiből, stb. is. A fiatal
gyökerekből pedig fekete.
Érdekes és jellemző adalék a vajdió festékanyagára, hogy az
amerikai polgárháborúban az északi seregek egyenruháit
vajdió-festékkel festették.
Dióhéja dísznövények körüli talajtakarásra kiváló, mert tartós.
Tíz éven túl se bomlik el. A jobboldali képen több éve a földön
heverő vajdiót látunk, gombák, baktériumok nem sok kárt
tettek benne.
A vajdió ugyanúgy bocsát ki juglont, mint a közönséges dió
vagy a feketedió. Hatásmechanizmusa is azonos, a juglonra
érzékeny növények számára mérgező.
Faanyaga világos gesztenyebarna, pirosas színű, világos
szíjáccsal, porózus, könnyű súlyú fa, súlyához viszonyítva erős,
és polírozott felülete igen látványos. Nem olyan értékes fa, mint
a dió, feketedió, de kiterjedten használják.
Csónaképítésre, lakások belső felületeinek dekorálására, bútorkészítésre, stb. Értéke, hogy a kész faárut a
rovarok nem támadják meg.
A faanyagot világos, kellemes színe jellemző hangulatú szobrok, faragványok készítésére predesztinálja.
Néhány, vajdióból készült alkotást itt mutatok be.
Mivel a fa törzse legtöbbször elágazó és csavarodott, vajdió-furnérral nem találkozni. Ipari célra deszkája
jön számításba.
Egy kivételesen furnérnak is alkalmas törzs:

A vajdió deszkája:

Évgyűrűk a vajdió fájában. A kép kb. 3 cm széles faanyagot mutat, tehát ez a fa 9 év alatt mintegy 6 cm-t
vastagodott:

Használati és dísztárgyak készülnek faanyagából.

Dísztál és váza a vajdió fájából:

Ökológiai szerepe is fontos. Mókusok és más rágcsálók is terjesztik. Termését a szarvasok és hozzájuk
hasonlóan a tehenek is megeszik. Ezeknek a nagytestű kérődzőknek az esetében a tudomány még nem
derítette ki, hogy az igen kemény dióhéjon keresztül hogyan jutnak a tápláló és ízletes dióbélhez. Nem
valószínű, hogy megrágják a diót. Elképzelhetőbb, hogy a több gyomorban végbemenő többszörös
emésztéssel válik valóban táplálékká.
Diójáért Amerikában először 1633-ban vonták termesztésbe. A világon elszórtan találhatók kisebb telepített
állományai, a sárga pontok alatt.

A vajdió múltjához tartozik, hogy még mielőtt termeszteni kezdték volna, diótermése már komoly
kereskedelmi cikk volt. Példa erre az i. u. 1000 körüli korai amerikai, vinlandi viking telepek régészeti
feltárása során előkerült 3 db ép vajdió-termés, amelyek bizonyították, hogy a vajdió termőhelyétől 500 kmrel északabbra fekvő viking településekre is érdemes volt az indiánoknak vajdiót "exportálniuk". (Kanada,
Új-Fundland északi része, Épaves öböl, L'Anse aux Meadows falu mellett).
Díszfának is ültetik. Egy csehországi parki példánya:

Egy svájci, magántulajdonban lévő példány virágzása:

Oroszországi virágzás:

Botanikus kerteken kívül Franciaországban telepítették is, a franciaországi rönkfatermelés feljavítása
céljából. Európába először az ifjabb John Tradescant (1608-1662) hozta be, Franciaországban Fragonban
1672-ben indult meg nagyobb vajdió-telepítés, amihez a magvakat Robert Cavalier de la Salle küldte
Kanadából.
A vajdió termesztésével la Salle után se hagytak fel, a termesztéstechnológiai ismeretek külön olvashatók.

A vajdiót a közönséges dióval keresztezve a Juglans x quadrangulata nevű hibridet hozták létre.
A szívdió és a vajdió hibridje a lancasteri dió.
És a vajdiónak létezik hibridje a japán dióval is. Ilyen hibridek Kanadából: (Kivéve a legalsót, ami a
közönséges dió és a vajdió hibridje.)

Lancasteri dió
Rendkívül ritka. Ennek a fajközi hibridnek egy felnőttkorú példánya a moszkvai
orvosi akadémia botanikai kertjében él, évente 4-5 vödör jóízű diót terem.
Mindkét szülője Északamerika hideg vidékeiről származik, hibridjük is nagyon jól
elviseli a nagy téli hidegeket. A későtavaszi fagyokra viszont érzékenyek a virágai.

A diótermés héja sok, éles kitüremkedéssel borított, a dió karimája erős. A dióbelet a belső válaszfal erősen
fogja, a bél kinyerése nehéz.
Diótermése mindkét szülőjénél értékesebb. Mérete nagyobb, mint apjáé, a szürke dióé, dióbele ízletesebb,
mint anyjáé, a szívdióé. Karimája mentén nyílik fel diótöréskor.

Magvai a termés felszedése utáni azonnali rétegezést követően tavasszal 30-70 %-ban csíráznak ki.
A fiatal lancasteri hibridek az első három évben kifejezetten gyengén fejlődnek, az első években főleg a
gyökerüket fejlesztik. Három éves korukban ültethetők végleges helyükre.
Hatéves kora körül kezd teremni, amikor a fák 5-6 méteresek. Ezután lelassul a növekedés. A metszést jól
tűri.
Fája gombafertőzésre, különösen a taplókra nagyon fogékony, ezért a fák jellemzően rövid életűek,
hosszúidejű termőképességre nem lehet számítani.
Leveleinek allelopatikus hatása van.
Az akadémia munkatársai szaporítják, és Moszkva környékén terjesztik is.

Juglans hindsii - Észak-Kaliforniai feketedió
Újabban így nevezik a J. californica var. hindsiit. Az amerikai faiparban
Claro walnut-nak is hívják, a claro spanyol eredetű, világosat, fényeset
jelent.
Észak-Kalifornia bennszülött diója. Az indiánok is kultiválták. Ahol a
régészek kaliforniai indián szálláshelyeket tártak fel, azokon a
helyszíneken ez a diófa jelenleg is terem. A Kolumbusz előtti indián
népesség szaporította, ez a magyarázata annak a tapasztalatnak, hogy természetes előfordulási körzetén
kívül is vannak foltszerű állományai.
A spanyol ferences szerzetesek már 300 évvel ezelőtt, az 1700-as évek elején is termesztették.
Richard B. Hinds angol botanikus a korai 1800-as években határozta meg, hogy ez a diófaj a közönséges
dió rokona, tagja a diófélék családjának. Hinds iránti tiszteletből kapta a "hindsii" tudományos nevet.
Jelenleg elszórtan él Kaliforniában, három jellemző előfordulása van:
- A Walnut Creek (Diópatak) völgyében, Contra Costa megyében,
- a Sacramento folyó partjain, különösen Walnut Grove városnál,
- Napa-tól keletre a Wooden völgyben.

Általában egytörzsű fát nevel, vagyis jellemzően nem bokor-alkatú. 6-16 m-re nő, de legnagyobb példányai
elérik a 25-30 m magasságot, az 1,5 m törzsátmérőt. A korona átmérője szokásosan valamivel kisebb a
magasságnak, 9-18 m széles teret szoktak neki hagyni. Erős fa. A házikerti telepítést is tűri. Nem tűr viszont
maga alatt más növényeket, a többi dióféléhez hasonlóan allelopatikus tulajdonságú.

Állítólag hajtásainak dugványozásával is szaporítható. Metszése során a lombkorona naposságára kell
törekedni.

Törzse, kérge:

A következő kép állítólag Észak-Kalifornia legnagyobb feketedió-fáját ábrázolja.

Ez a diófaj talajban nem válogat, homokon éppúgy megél, mint agyagon, és elviseli az időszakos vízborítást
is. Kedvező számára az 1,5 m mély, jó vízgazdálkodású talaj, víz hiányában gyengén fejlődik.
Ami a talaj kémhatását illeti, nem szereti a meszes talajt, ahol klorózisos tüneteket mutat. A savas talajt
viszont jobban elviseli, mint a közönséges dió. A talaj magas bórtartalma - ami más diófajnak még megfelel
- pusztulását okozhatja.
Gyökerei, gyökérnyaka gombafertőzésre érzékenyek.
Levele a J. nigra feketedió levelére hasonlít.

Lombja:

Hajtásai, de különösen a virágai nem bírják a fagyot. A kihajtáskori, virágzáskori esős időjárás komoly
károkat okozhat, a fellépő gombabetegségek miatt. Vírusérzékeny is.

Hím- és nővirágai ugyanazon a fán nem egy időben nyílnak.
Nővirága:

Barkája:

Termő hajtása és ágai:

Zöld diója:

Diója akkor tekinthető érettnek, amikor a dió zöld burka feketére véltozik. Úgy étkezési, mint szaporítási
célra a begyűjtött diótermést mielőbb kopáncstalanítani kell. Mivel a kopáncs erősen ül a dió héján,
legcélszerűbben betonkeverőben koptatható le a héjról.
Diója 3-5 cm-es, nem hasonlít a nemzetség többi tagjára, fényes, gömbölyű. Jelentős diótermést ad. Diója
nehezen törhető. Ehető. Íze lágyabb, mint a feketedióé.

Ha amerikai informátoraimnak hinni lehet, így néz ki a J. hindsii dióbele.

(Fenntartásom abból ered, hogy kémeimet már nem egyszer értem tárgyi tévedésen. Pedig szakírók. De nem
értenek ahhoz, amiről szakírnak.)

Ezt a diófajt gyakorlatilag nem termesztik, erdőből, fasorokból gyűjtik be. Termése az észak-kaliforniai
farmereknél az út mellett is kapható.
Útmenti fasor észak-kaliforniai feketedióból:

Termesztésébe az 1800-as évek közepén John Bidwell telepes kezdett,
Rancho Chico Nursery nevű faiskolájában.
Ha hinni lehet a kaliforniaiaknak, az elmúlt években több új fajtája is
termesztésbe került, amelyek későbbi kihajtásúak, a koratavaszi
fagykárok elkerülése érdekében. Termesztése terjedőben van nemcsak az
Egyesült Államokban, hanem Spanyolországban is, ahol az új
ültetvényekben divatos.
Amennyiben magról szaporítják, a kopáncstalanított diókat 10 C° alatti
hőmérsékleten kell vermelni, 1-2 hónapig.
A Juglans hindsii csemetéket nagyban szaporítják, nemcsak erdősítési,
faanyagnevelési célra, hanem alanyként is használják a közönséges
dióhoz. Kaliforniában ez a legelterjedtebben használt alanya a közönséges
diónak.

Fája a bútoripar keresett, értékes keményfa-alapanyaga. Itt bemutatok néhány képet a J. hindsii
kivágásáról, előfeldolgozásáról.
Kitermelt gyökéranyaga és egy 17 tonnás hindsii törzs:

Koronája is értékes faanyag, nemcsak a törzse:

Hosszanti vágat:

Deszkái:

Fájának mintázata:

A J. regia alanyaként is használják, mert a közönséges dió még
érzékenyebb a J. hindsii élőhelyén előforduló talajlakó gombákra.
Alanykénti használatának hátránya, hogy a kaliforniainál nedvesebb
éghajlaton (Kaliforniától északra a nyugati parton) gyakran fellép az
oltványoknál az ú.n. feketevonal-betegség, vagyis az oltvány és a
nemes dió határán vékony fekete elszíneződés jelenik meg, ami aztán
a diófa pusztulását okozza. Oka a közönséges dióra is veszélyes
gyűrűsfoltosság vírusa.
A J. hindsii alanyra oltott közönséges dió faipari szempontból
értékes, mert a két diófaj faanyagának eltérő színe, mintázata egy
deszkán vagy furnérlemezen belül különleges hatású. A következő két
képen hindsiire oltott közönséges diófák láthatók, illetve a belőlük
származó faanyag. Alul a sötét rész az észak-kaliforniai feketedió,
fölötte a világos pedig a közönséges dió.

A közönséges dióval hibridje is van, ugyancsak vannak hibridjei a fekete dióval, l. ott.
A J. regia és a J. hindsii hibridje a Paradox dió, más,
kaliforniai néven Bastogne walnut. Úgy fedezték fel, hogy a J.
hindsii magvait alanynevelési célból szaporították, és ennek
során egyes egyedek a többségtől eltérő külleműek,
„paradoxok” voltak. Az ismert botanikus, Luther Burbank
határozta meg, hogy ezek a paradox egyedek a közönséges
dióval alkotott hibridek.
A paradox dióra a közepes nagyságú, ernyő formájú faalak a
jellemző, amit egészséges, gyors növekedéssel ér el.
Növekedése mindkét szülője növekedését meghaladja.
Kedveli a kötött, nedves talajokat, de jól alkalmazkodik más talajtípusokhoz is.
Fagyérzékeny.
Korán, április végén hajt ki. Bár esetenként diótermést is produkál, ahhoz idegenbeporzás szükséges, mert
pollentermelése igen gyenge.
Diótermése nagy, hosszúkás alakú. A dióbél aránya 60 %.
Díszfaként is számításba vehető a paradox-dió. Egy szép példánya lombritkítás előtt és után:

A paradox-dió diófa-anyag termelésre kiváló. Fája valamivel keményebb és sűrűbb, mint mindkét szülőjéé.
Színben pedig a kettő között helyezkedik el. Gyakran jellemzően figurális rajzolatú, kontrasztos, szép fája
van.
Alanynak is igen jó, a ráoltott közönséges diónak nagy növekedést biztosít. A fitoftórára és az
agrobaktériumra nem fogékony. Kaliforniai faiskolák gyakran paradox dió alanyon nevelik a közönséges
diót. Egy kaliforniai vizsgálat szerint az észak-kaliforniai feketedióra, illetve a paradox dióra mint alanyra
oltott (Chandler fajtájú) közönséges dió növekedése, terméshozása között nem volt kimutatható különbség.
Ami a paradox-dió hátrányára szólt, az a gyökérkárosító gombák fertőzése iránti, valamivel nagyobb
fogékonyság volt. Tehát gyakorlatilag a közönséges dió számára mindkettő jó alanynak bizonyult.
Luther Burbank egykori lakóháza melletti emlék-kertben látható ez az idős paradox-dió példány, valamint
az emléktábla:

A paradox-dión túl más hibridjei is elképzelhetők a két diófajnak. Létrehozásuk célja nagyobb diótermést
produkáló hibridek előállítása lehet.

Juglans mandshurica - Mandzsúriai dió

Kínai diónak, sárkánydiónak is mondják, valamint koreai
diónak is. Kínai neve hu tao qiu. Japán neve onigurumi, de
külön is írják: oni gurumi. Találkozni az oni ogurumi névvel is.
Korábbi tudományos nevei: J. cathayensis (és var. formosana),
J. collapsa, J. draconis.
Mandzsúrián kívül is Kína további nagy területeinek lakója, a
nagy kiterjedésű Hoang-ho medencében és keletebbre Észak-Koreában is
otthon van. Oroszországban az Amur vidékén a habarovszki körzetben és
a Távol-keleti tengerparton, Japánban pedig Hokkaidón és Honsun él
természetes körülmények között. A mandzsúriai flóra tipikus képviselője,
Mandzsúria elképzelhetetlen lenne nélküle.
Elterjedése Kínán belül:

Oroszországban is sokan foglalkoznak a mandzsúriai dióval, egyesek helytelenül
"usszuri görög dió"-nak nevezik, mintha a közönséges dió változata lenne.
Oroszországban gyakori, hogy a laikusok összetévesztik a közönséges dióval.
Amerikában a polgárháború idején kezdték telepíteni. Egzotikus kinézete miatt ma már
díszfaként is ültetik Európában is, ahova 1820 körül hozták be. Európa hideg éghajlatú
országaiban dísznövényként gyakori, úgy Oroszországban, Szentpétervár vidékén is, DélSzibériában is, mint Észtországban, Finnországban. Angliában is szaporítják. Itt
díszfaként ültetve 10 méter magas növésre lehet számítani.
A mandzsúriai dió botanikai rajza:

A jobboldali ábra a Kína Flórája sorozatból való. Egy képen mutatja be a közönséges diót (1-7) és a
mandzsúriai diót (8-12). Egyben a különbségeket is érzékelhetjük.
Faalakban vagy nagy bokor alakban nő. A mandzsúriai dió 25-30 m magasságot érhet el, a nagy fák
törzsátmérője 60-75 cm, ritkán több, 1 m is lehet. 200-250 évig vagy tovább is elél.

Lombhullató és fenyővel vegyes erdők lakója, főleg patak- és folyóvölgyekben, nedves-nyirkos síkságokon,
ritkábban hegyoldalakon, de 500-550 m magasságnál magasabban nem fordul elő. Gyökere a tartós
vízborítást jól bírja, gyakran a folyók rendszeresen elöntött mellékein nő.
A diófélék közül a leginkább fagytűrő. Szibéria középső részén ültetett példányai -50 C°-ot is kibírtak.
Nagyon hasonlít a kőrisfához, megszólalásig azonos a mandzsúriai kőrissel. Eredeti élőhelyén, az Amurvidéki Mandzsúriában fája 20 m magasra nő meg.

Növekedése gyors, törzse egyenes. Vázágai hegyesszögűek.
Kérge fiatalon sima, szürke, később barna hosszanti repedések keletkeznek rajta, még később sok apró,
sekély, bézs-színű repedés borítja. A kéreg világos színét sok éven át megtartja. Az idős fák kérge
sötétszürke, majdnem fekete, mély, durva barázdákkal.

A fa koronaszerkezete laza. Hajtásai simák, erősek, teltek, sárgásbarna színűek. A hajtások a nyár elején
szőrösek, nyár végére lecsupaszulnak. Levélzete szárnyasan összetett, a hajtások felső részén összpontosul.

A levelek hatalmasak, bolyhosak, trópusi kinézetet kölcsönöznek a fának, 40-90 cm hosszúak, de 1,2 m
hosszú is lehet egy-egy levél, szélessége pedig 40 cm. Az összetett levél 9-13, de akár 19 levélkéből áll. A
levélkék alakja elliptikus, szélük aprón fűrészes, méretük 6–17 × 2–7.5 cm. Jellemző, hogy a levélkék
alakja kissé aszimmetrikus.
A levelek megdörzsölve jellemző illatúak.

A levélnyelek elhelyezkedése:

A mandzsúriai diót sokan azonos fajnak tekintik a közönséges dióval. A levélkék száma azonban világosan
jelzi, hogy önálló fajról van szó. Ez az első fajmeghatározó jelleg. A második pedig a levélkék fűrészessége.
(A harmadik a csúcsrügy mérete, a negyedik a nővirág színe. De ne szaladjunk ennyire előre.)
Japánban pedig csak a botanikusok tesznek különbséget a japán dió és a mandzsúriai dió között. Hiába, a
Juglans-diók igen közeli rokonok, testvérek.
Rügyei igen nagyok, színük szinte azonos a hajtás színével. A csúcsrügy különösen nagy. Hát még erős
nagyításban:

A rügyek a faj éghajlati igényének megfelelő hideg termőhelyeken későn, május második felében vagy
végén fakadnak, ilyenkor jellegzetes illatuk van.

A fiatal hajtás sárgászöld színű, a kifejlődött levelek világoszöldek, lombja ősszel aranysárgára színeződik.

Lombja nyáron:

Gyökérzete igen nagyra fejlődik, ez a tulajdonsága már csemetekorban is megmutatkozik. Csemetéjét
nehéz átültetni, erős karógyökere miatt, amit el kell vágni. Mélységben később is erős karógyökeret
növeszt, a felszínhez közeli gyökerei pedig igen kiterjedtek. A fa kivágása után bőségesen hoz sarjakat,
ezekről újul.

Gyorsan nő. Fája értékes keményfa, szép textúrájú faanyag, vékony, világosszürke hánccsal, barna geszttel.
Épületfának, szobrok készítésére, bútorkészítésre és puskatusként használják. Olcsóbb, mint más
diófaanyag.
Május végén-júniusban virágzik. Porzós barkái 10-40 cm-esek.

Nővirága pirosas.

A terméskezdemények, a növekvő apró diócskák egy ideig megőrzik pirosas színüket.

A többi Juglans fajhoz képest a legintenzívebben hoz termést a nővirágú fürtökben, jellemzően fürtös dió.
Négyéves korában, de inkább hat-hétévesen kezd teremni. Húszéves korában néhányszor tíz kilót teremhet
fánként, a nagy fák termése 80 kg is lehet.

A diófélék közül a legrövidebb vegetációs idő alatt érleli be termését. A dióérés még hideg éghajlaton is
biztonságos.
Fürtös diótermése a természetfotósok kedvenc témája.

Őszi lombszineződése dekoratív.

Augusztus-október között, de leginkább szeptember-októberben érik. Termése 5-10 dióból álló
termésfürtben terem.

A diók alakja hosszúkás-elliptikus, csúcsos, mérete kopáncsosan 3-7,5 x 3-5 cm. A dió zöld burka erős
festékanyagot tartalmaz.

A dió héja vastag, durva, 6-8 bordával és bemélyedéssel. Héja keményebb, közönségesen, kalapáccsal
nagyon nehezen törhető. A bél rendszerint teljesen kitölti a héjat, az oldalsó héjrekeszek a belet erősen
fogják. A vastag héj miatt a dióbél súlya a száraz dió súlyának 20-30 %-át teszi csak ki, legtöbbször csak
törmelékek nyerhetők ki.

A későn szüretelt, a dióra már rászáradt burkú diótermés jobban törhető, válogatható. Szellősen tárolva
további három hónap elteltével érdemes a diótörést elkezdeni, amikor a dió belülről annyi vizet leadott, hogy
a dióbél a héjtól elválik. Keményfa-tuskóba mélyítsünk a dió számára akkora lukat, amekkorába a dió
belefér. Csúcsával felfelé helyezzük bele a diót, úgy üssünk rá. Ilyen módszerrel szinte sértetlenül szedhetjük
ki a belet. Kínában így csinálják.

A dióbél olajtartalmát 56-59 %-ban adják meg, de ez az adat nyilván ugyanúgy változik, mint a közönséges
dió esetében. A bél fehérjetartalma 20 %. Ásványi anyagai, A, B, C-vitamin tartalma is jelentősek.

Diótermése ízletes, alig marad el a közönséges dió ízétől.
Hasonlít a vajdióéra, de lágyabb. Fogyasztják, nyersen is,
ételekben, süteményekben is, legfőképp Koreában, ahol
hagyományos élelmiszer.
Érdekes fogyasztási szokás (Japánban is), hogy a héjas diót egy serpenyőben
megpirítják, és a pirított diót törik meg. Krémes, kókuszdió színű dióbele a
pirítás alatt aranysárga csemegévé válik. Pékáruban, süteményekben
fogyasztják.
Süteményekben a dió íze megkülönböztethetetlen a közönséges dió ízétől. Oroszország hideg vidékein, ahol
közönséges dióhoz nehezebb hozzájutni, mandzsúriai dió beléből készítik a népszerű orosz diós ételeket,
mint a harcsót, a szacivit, stb.
A dióbélből sajtolt olajat és a sajtolás maradékát is felhasználja az édesipar.
Zölddiójából a közönséges dióéhoz hasonló dióbefőtt készíthető.

(Egy recept a sok közül: A zölddiókat meghámozzák, 5-6-szor felforralják 10-15 percre, minden alkalommal
kevesebb vízben. Főzés után néhányszor hideg vízben mossák, végül 5-6 órára vízben áztatják. Szirupban
készre főzik, a főzés végén vaníliával ízesítik. Száz dióhoz egy kiló cukor, félliter víz, 2-3 csipet vanília kell.
De használhatók a közönséges zölddiós receptek is.)
A diótermés héját felfűrészelve Kínában természetes ékszereket készítenek belőle.

Díszfaként is gyakran ültetik, mert szétterülő gömbkoronája, hatalmas levelei igen dekoratívak. Fagytűrése
következtében északi városok díszfásítására is alkalmas. Ültethető magányosan, csoportosan, fasorban, kertekben, parkokban. Egész évben dekorál, de különösen levélzete festői. Nyári megjelenése trópusi
hatású.

Talajra meglehetősen igényes, és fényre is. Termékeny, jól művelt talajt szeret, ami kellően nedves, de amin
a fölösleges víz nem áll meg. A szárazságra érzékeny.
Szélkárra nem érzékeny, nagy gyökérrendszere szilárdan tartja.
Jól bírja a városi környezetet, a füstöt, a gázokat.
A mandzsúriai diót gyógynövényként is számon tartják. Népi medicina. Termése, kérge, levele is
gyógyhatású.
Leveleit gyógyászatra is, kozmetikai célra is hasznosítják. Júniusban gyűjtik be levélnyél nélkül, csak a
levélkéket, majd napon vagy árnyékban szárítják, vékony rétegben, hogy zöld maradjon.

Virágpora a méhek értékes virágpor-forrása. A szúnyogokat a levélzet kipárolgása riasztja, mandzsúriai
diófa alatt nem lehet szúnyogot találni. Szárított diólevele ruhásszekrényben tartva a molyokat tartja távol.
A mandzsúriai dió ugyanolyan jó juglontermelő, mint a mi diónk. Kínaiak a juglon-gyártás üzemi méretű
módszerét vélik megtalálni a mandzsúriai dió kérgéből. A faanyagcélú erdő kitermelése során a kérget
leválasztják a törzsről, felaprítják, és vákuumban forró gőzzel vonják ki belőle a juglont, amiből később
gyógyszer, élelmiszer tartósító szer, növényvédőszer készülhet.
Ugyanakkor közvetlen környezetét kevésbé károsítja, mint más diófajok, mert juglonkibocsátása gyengébb.
A mandzsúriai dió mindenki kedvence. A vaddisznóké is, az egereké is.

Lombrágó kártevői közül az Araragi enthea-t emelik ki. A mandzsúriai dió, de a japán dió levelét is
fogyasztja.

Magról jól szaporítható, diói két éven át is kielégítően megőrzik csíraképességüket. Mivel közeli rokona a
közönséges diónak, annak alanyaként számításba jön, hidegtűrése és vízborítás-tűrése lehet az előnye.
Magról kelt és első éves csemete:

Mandzsúriai diócsemete üvegházban:

És ugyanaz a szabadban:

A következő két kép Svédországban ültetett mandzsúriai diófát mutat, tavasszal.

Mandzsúriai dió a hollandiai leideni arborétumban:

Ez a két kép pedig a finnországi Jyväskylä (ejtsd: Jüveszküle) arborétumából való:

További, lekicsinyített képek finnországi mandzsúriai diófákról, a dátumok feltüntetésével:

Mivel a mandzsúriai dió az északi vidékek diója, Oroszország azon vidékein, amelyek a közönséges dió
számára már túl hidegek, nagyon ajánlják a telepítését, díszfaként is.

Vadon kelt mandzsúriai diók Oroszországban:

Érdekes példa a mandzsúriai dió díszfakénti használhatóságára a dél-szibériai Oszennyiki város Kirov
utcája. Oszennyiki sivár bányászváros, ezért az 1970-es évek elején utcafásítási programot indítottak, a
Kirov utca mandzsúriai diófákat kapott. A fasor megnőtt, ma is él, a fák egyenes, magas törzse fölött, 8-10
m magasságban lomb-boltozat borítja be az utat. Az úttestről az eget nem látni, csak a sötétzöld levelek
hálózatát. A fasor hangulata, a lombozat rendkívüli aromája, a tiszta, egészséges levegő miatt a Kirov utca
látványossággá vált, amiért önmagában is érdemes Oszennyikibe látogatni. Nyáron. A rendkívüli
hangulathoz az is hozzájárult, hogy - nem ismerve a mandzsúriai diófa természetét - a csemetéket túl közel
ültették egymáshoz, és mivel mind megmaradt, természetellenesen sűrű állományt alkotott. Hát, igen,
szovjet módszer, de jól sült el.
A fa kivágása Oroszországban jelenleg tiltott, puskatust mégis készítenek belőle.
A mandzsúriai diónak van egy szahalini változata (Juglans manschurica var. sachaliensis), ami nemcsak
Szahalinon, hanem Japánban is elterjedt. Néhány japán fénykép a szahalini változatról:

A többi Juglans-dióval egy sor hibridje létezik. Például a Juglans hopeiensis-t is a közönséges és a
mandzsúriai dió természetes hibridjének mondják. Lehet, hogy úgy van.
A mandzsúriai diót a J. regia fajtanemesítései során keresztezésre használták, a termőképesség fokozására,
mivel fürtös termésű. Másik remélt előnye a nagyfokú hidegtűrés, így a diótermesztés északi határát
remélték kitolni. Például Oroszországban, Tulában E.B. Evanzseliszta hozott létre hibrideket a mandzsúriai
dió és a közönséges dió között.
Kaliforniában a Pedro fajta őseként a mandzsúriai dió is szerepet kapott. Ennek azért van jelentősége
számunkra, mert a legutóbb, 2001-ben elismert magyar nemesítésű fajták előállításába Szentiványi Péter
bevonta a Pedro fajtát, azzal keresztezte korábban szelektált fajtáit, így ma már öt új diófajtában
érzékelhető a nemesítés eredménye.

Juglans neotropica - Sötét dió, Andok diója
Egyéb nevei is vannak, igen nagy változatosságban:
- J. colombensis (Kolumbiai dió), kolumbiai cédrus (cedro colombiano)
- J. honorei (amit tévesen J. honored-nek is írnak), Ecuadori dió (Ecuador walnut), trópusi dió (tropical
walnut),
- J. boliviana (Bolíviai dió, bolíviai fekete dió), ennek a helyi nevei: hazai dió (nogal de la tierra), fekete dió
(nogal negro), fehér dió (nogal blanco),
- J. soratensis (Sorata-i dió), ugyanott tocte-nak is hívják,
- J. venezuelensis (venezuelai dió), aminek a helyi nevei: Caracas-i dió (nogal de Caracas), fekete cédrus
(cedro negro, máshol cedro nigro), nagy cédrus (cedro grande), erdei dió (nogal silvestre), nogal plance,
babér (laurel),
- vagy mindenhol csak egyszerűen diófa (nogal).
Megjegyzem, van, aki a J. boliviana-t és a J. venezuelensis-t jelenleg is önálló fajoknak tekinti (l. ott).

A család sanyarú sorsú, de szépreményű tagja.
Az Andok hegyeinek oldalán és a hegyek közötti völgyekben él, az Egyenlítő környékén, Venezuelától
Bolíviáig, Peruig, 1000-2700 m-es magasságban. (Kolumbiában 1700-2700 m között, Ecuadorban 16002700 m között, Peruban 1000-3000 m között él.) Ritkán, elszórt egyedekben található. Gyakori, hogy egyes
egyedei mezőgazdaságilag művelt területeken láthatók. Az érintett 5 ország mind a sajátjának tekinti.
Igazából a jogelőd inka birodalom diója, az inkák termesztették, az inka birodalom indián népeinek (a
muiszkáknak és a csibcsáknak) szent fája volt.

A diófélék közül az egyetlen örökzöld, egyben fagytűrő dió.
Bár helyesebb, ha félig örökzöldnek mondjuk, mert bár
lombját egész évben neveli, időnként mégis lehullatja, de nem
az évszakok szerint (ami termőhelyén nincs is), hanem
szárazságra. Ugyancsak jellemző rá - más dióktól eltérően, hogy az újbóli kihajtáshoz nincs szüksége nyugalmi
időszakra, az évszakok váltakozására. Teljes mértékben
alkalmazkodott az egyenlítői, örök nyári körülményekhez.
Élőhelye a magas tengerszint feletti magasság miatt nem
mondható trópusinak, mert nem forró. Klímaigénye
mérsékeltnek mondható. A hőmérséklet az 1000-3000 m-es
magasságban -3 °C és + 25 °C között változik, általában
ugyanazon a napon belül. És helyesebb, ha nem nevezzük
fagytűrőnek, mert néhány fokos mínuszt elvisel ugyan, de a
nagyobb hideget nem szereti, és hideg helyen nem él meg.

Mély, laza szerkezetű talajt igényel, homokosat vagy
középkötöttet, semleges vagy kissé savas kémhatásút.
Széltől védett mélyedésben szeret nőni, ahol a csapadékvíz is
összegyűlik. A völgyeket szereti, a hegyoldalakat nem.
Egyenes törzsű. 20-30 m-esre nő meg, de ilyen nagy fák nem
találhatók, mert előbb kivágják. Ahol hagyják nőni, nem
vágják ki idő előtt, pl. Costa Rica-ban egy 40 éves fa 66 cm
törzsátmérőt nevelt. Általános, hogy a magasabb fák törzse
akár a feléig is fel van kopaszodva. Kérge mélyen repedezett.
Koronáját gömbkoronának mondják, valójában igen
szabálytalan, egyedi koronát növeszt. Vaskos, nagy ágai
vannak. Lehullott lombjából visszamaradó száraz avar a fa
körül megakadályozza más növények növekedését, ezért
környezete gyommentes.
Lombja világoszöld, sűrű, jellemzően a hajtásvégi csomókban
összpontosul, levelei páratlanul szárnyaltak. A fa növekedése
termőhelyén még jó körülmények mellett is lassú.
Levele 1886-ban így nézett ki:

Mai rajza:

A hím- és nővirága egyaránt krémszínű. Porzós barkái az előző évi hajtásokon (vesszőkön) jelennek meg, a
levélnyél helyén lévő rügyekből. Számos barkát nevel. Nővirágai 2-4-es csoportokban, az azévi hajtás végén
jelennek meg. Más dióktól eltérően hím- és nővirágai azonos időben nyílnak, nem igényel külön beporzó fát
a termékenyüléshez.

Rövid kocsányon ülő, barnás-fekete csonthéjas termését a virágzástól
4 hónap múlva érleli, gömbölyded diója nagyobb méretű, mint a mi
diónk. Ha kopáncsa leválik, előtűnik jellegzetes diója. Termése
gömbölyű, szokatlanul vastag héjú, mintegy 6 cm-es, színe szürkétől
sárgásbarnáig vagy feketésig változik.

Dióját rendkívül nehéz feltörni, már csak a héj vastagsága miatt is. Hagyományos módon, kővel,
kalapáccsal nem is sikerül, csak erős diótörővel.

A bél ehető, jó, finom ízű, tápláló. Esszenciális olajsavakat
tartalmaz (mint a közönséges dió). Olajtartalma 60-65 %.
Almasavban, oxálsavban gazdag. Tannintartalma ízén is
érződik. Mint dióbelet magában is fogyasztják, fontos
élelmiszer.
Exportra nem kerül, termését termőhelyén forgalmazzák és
fogyasztják.
Termőhelyén sütemények, édességek készítésére használják.
Ilyen édesség Ecuadorban a „nogada de Ibarra” (ibarrai
diócsemege), amit cukorból, tejből, dióbélből készítenek. Gyakorlatilag karamellizálják a dióbelet, és
különféle élénk színekre festik. Az ibarrai asszonyok - idegenforgalmi látványosságként is - vékony
faháncsból készült dobozkákban árulják a helyi piacon.
Általában nogada-nak (diókrémnek) hívják a dióbélből készült édességeket. Zselét is
csinálnak az érésben lévő, még lágy dióbélből, cukorral főzve. Sőt, a friss diót főtt
kukoricával is keverik, az így készülő édességek általános neve „mote”.
A diókopáncsnak gombaölő és halpusztító hatása is van, ez juglontartalmából adódik,
ezen kívül juglandint és polifenolt is tartalmaz, amelyek értékes alkaloidák.
A dióbél kereskedelmi forgalomba csak helyileg kerül, érési szezonban a helyi piacokon kapható.
A parasztok elsősorban diójáért ültetik. 8 év múlva kezd teremni.
Fája finom, mutatós, gyönyörű. Keményfa, de nem túl
kemény, értékes, trópusinak minősülő faanyag. Színe
csokoládébarna, sötét-fekete, szíjácsa élesen elkülönül,
színe fehéres. Színe általában az északamerikai
feketedióra emlékeztet, de gesztje annál sötétebb. Néha
bíboros árnyalata van, magas fényű. Erezete egyenes,
rönkje az elágazások miatt csomós. Textúrája inkább
durva. Illata kellemes, de határozott. Anyaga lassan
szárad ki, és hajlamos a vetemedésre.
Megmunkálhatóságáról, faipari tulajdonságairól mindaz a
jó elmondható, ami a közönséges diót és a feketediót
jellemzi.
Faanyagában időnként kristályos szemcsék fedezhetők fel, ugyanúgy, mint a feketedió fájában. Valószínű,
ezek a kristályok ugyanúgy kalcium-oxalátból állnak, mint a feketedió esetében, és élettani funkciójuk a
felvett kalcium tárolása a növény számára.

Termőhelyén épületfának használják, továbbá dekoratív ácsolatok készítésére, ládákat és sok gitárt
készítenek belőle. Ezen kívül néhányszáz tonnás évi mennyiségben exportálják is az USA-ba, ahol
gyakorlatilag ugyanolyan célokra dolgozzák fel, mint a feketediót. Helyben előszeretettel használják
faragványok, ajándéktárgyak készítésére, végső esetben pedig faszénégetésre és tüzifaként.
A diófa-deszkák szállításra várnak:

Bútor az andok diójából:

Parketta is készül belőle:

Tisztelt világjáró Kollégám, ha Ön Ecuadorban jár, előre kérem, csak forralt vizet igyon. Ha mégsem,
számolnia kell azzal, hogy szájában hámparazita férgek telepednek meg. Hogy a helyi parasztoknak
mégsincsenek hámparazitái, annak köszönhető, hogy a helyi diót fogyasztják, juglontartalma féregölő. Ha
turistaként mégis a forralatlan vízre kényszerülnénk, kövessük a helyi lakosok példáját. Helyi dió a piacon
is, élelmiszerboltban is kapható. Dióbelét rágcsálva biztos a gyógyulás.
Nemcsak termése, kérge és levele is gyógynövényként hasznosítható. Tannintartalma miatt összehúzó
(asztringens) hatása van, sőt a gyökerének is. Levelének főzete belsőleg használva megszünteti a hasmenést,
köhögés ellen is jó, és vértisztítónak is tartják. Külsőleg pedig sebek lemosására használják. Úgy is
alkalmazzák, hogy a friss, érésben lévő dióbél levét mézzel keverik, ezzel kennek be sebeket, forradásokat,
fekélyeket. Kolumbiában a levélfőzetet májgyógyszerként is számon tartják.
Ecuadori parasztok a levél főzetét tejjel keverik, ennek állítólag bor-íze van, és táplálja az agyat. Naponta
egy litert kell belőle fogyasztani. Mások a „dióvizet” (agua de nogal) fogyasztják tea, matétea, vagy más,
aromásított víz helyett, vagyis 1 l vízbe egy diólevelet főznek bele.
Termésének, levelének főzetéből tonizáló oldat készül, amelyet
hajmosáshoz, a haj sötétítéséhez és a hajhullás
megakadályozására használnak, pl. Kolumbiában.
Kérgének csersavtartalmát bőr-kikészítésre hasznosítják.
Kopáncsából, de még leveléből és gyökeréből is festéket
készítenek, ami egyike a ma már ritka növényi festékeknek.
Fonalak, pamut- és lenszövetek festésére használják. (A jobboldali
képen gyapjút festenek, Ecuadorban.) Festéke diószínű, vagy sötét
gesztenyeszínű. A zöld dióból sárga festék készül, az érett dió
kopáncsából fekete.
Ecuadori népszokás, hogy lányok, fiatalasszonyok ruháját festik
meg diófestékkel, és ennek szimbolikus jelentősége van.
Termése:

A csinosan polírozott dióhéj-darabokból ékszer-fantáziát alkotnak. Ugyancsak dióhéjból készítenek
gyapjúkabátokhoz nagyméretű gombokat, és csiszolt dióból nagyméretű rózsafüzéreket.
Az Andok diója a délamerikai ökoszisztéma
fontos eleme. Diótermését a helyi szürkemókusállomány szívesen fogyasztja. A kép Ecuadorban,
a guayaquili Bolivar parkban készült.
A fa szép városi díszfa is.
Díszfakénti telepítését
erősen szorgalmazzák.
Impozáns látványa van.
Parkokba, szabad
területekre ajánlják.
Értékei ellenére a faj
nehézségekkel küzd. Fája
olyan magas értékű, hogy a nagyobb fákat
gyakorlatilag mind kidöntötték, végig az
Andokban. Az érintett 5 országban gyakorlatilag
nem létesültek ültetvényei.
Az érintett 5 ország nemzeti parkjaiban őriznek
állományokat az Andok diójából. Bolívia 3

nemzeti parkja is, az Amboro, a Carrasco és a Cotapata Nemzeti Park kiemelt értékei között tartja
számon, mert élőhelye beszűkült. Kolumbiában és Ecuadorban a kivágást és az exportot hatóságilag
korlátozzák. A nagy példányok ritkák. Egyedül Kolumbiában mondható viszonylag elterjedtnek. A faj
sebezhetőnek tekinthető.
Előfordulási területén állománya erősen lecsökkent, helyenként kipusztult. Csak alkalomszerűen művelik,
pl. a mezőgazdasági területek szegélyén, ahol szabadon szaporodhat.
Potenciálisan igen értékes diófaj, az Andok vidékén
és máshol is. Pl. Közép-Amerikában, Brazíliában,
India, Pakisztán és Nepál középmagas hegyeiben,
továbbá más trópusi, szubtrópusi magasföldeken
ajánlják telepítését. A trópusokon azért is értékes,
mert ott gyakorlatilag hiányoznak a termelésből és
a fogyasztásból a diófélék, és kereskedelmi
forgalomban se szerezhetők be. Többcélú fa lehet
tehát.
Venezuela fővárosában, Caracasban mozgalmat
indítottak városi, díszfakénti telepítésére "egy tér,
egy diófa" jelszóval. A diófaültetést a venezuelai
állam támogatja.
Ipari régiókban, pl. Új-Zélandon (ahol az éghajlat már mérsékeltbe hajlik) a trópusi faanyagok iránti igen
nagy igény indokolja termesztésbe vonását.
Nemesítésével intenzíven foglalkoznak. A nemesítés során a gyors növekedés, valamint a nagyobb dióméret
és a vékony héj a cél, a szelekció ezekre irányul. A legígéretesebb trópusi diófa-alapanyag. Tervbe vették a
faanyag-célú termelés növelését. Az Andokban is, másutt is megkezdődött telepítése.
Kísérletek folynak a világ más részein történő meghonosításával is, pl. ÚjZéland hegyvidékein, vagy Indiában a Himalája előhegyeiben. Új-Zélandon
Ecuadorból származó magokból neveltek fákat, és új élőhelyén kiemelkedő
növekedést produkált, tíz év alatt tíz méteres átlagmagasságot ért el, egyes
években az átlagos növekedés 1,5 m volt, és a harmadik év után már diót
termett. Bebizonyosodott, hogy a megfelelő mennyiségű diótermésnek nem
feltétele pollenadó fajták jelenléte az állományban.

Ha telepítésén gondolkozunk, tudjunk róla, hogy mélyrétegű, tápanyaggal jól ellátott, jó vízgazdálkodású
talajt igényel ahhoz, hogy jól növekedjen, és legyen ereje ellenállni a betegségeknek. Enyhe klímát szeret.
Ha magunk csíráztatjuk, ne legyünk türelmetlenek, szokásos csírázási ideje 1-3 hónap. Vesszők
gyökereztetésével is szaporíthatjuk.
Ha csemetét telepítünk, 1 m 3-es gödröt ássunk, hogy a fácska gyökerei kezdetben akadálytalanul
növekedhessenek. Konténeres csemetét használjunk, hogy minél nagyobb és egészségesebb gyökérzettel
telepíthessük. Olyan mélyre ültessük, hogy a gyökérnyak a talajfelszín közelében legyen. A csemete körül
egyengessük el a talajfelszínt, majd ülepedés után pótoljuk az ülepedett földet.
Ápolást igényel. Néhány naponként öntözzük meg, és három havonként műtrágyázzunk. A csemete körül a
talajt rendszeresen művelni kell, mert a gyökerek levegőigényesek.
Betegségeknek, kártevőknek ellenállónak tűnik. A következő képen egy negyven éves, egészséges példánya
látható Costa Rica-ból, Turrialba-ból. A fa 27 m magas, és ahol mutatják, 66 cm vastag a törzse.

Jól hibridizálható, a közönséges dióval van is hibridje, ami a J. neotropica-tól eltérően már nem porozza be
magát, pollenadó fát kell a közelébe ültetni. Hibridizálódási hajlama még kihasználatlan. Amit eddig
létrehoztak, ígéretes. Lehet, hogy még nagyobb növekedési erélyű hibridjeié lesz a jövő, pl. a fekete dióval
létrehozott hibridjéé. Egyébként ennek a hibridnek a diója jobb, mint a fekete dióé.
Végül még három, növénygyűjteményben készült felvétel ecuadori és perui gyűjtésekből.

Juglans nigra - Feketedió 1. rész

Amerikában - bizonyos fokig értelemzavaróan - egyszerűen csak diónak (walnut) is nevezik, ami félreértésre
adhat okot. Többségében korrekten kiteszik elé a fekete (black) jelzőt. A legkorrektebbek pedig az északkaliforniai fekete diótól való megkülönböztetés céljából a keleti (eastern) jelzővel is ellátják. Ezzel egyben
az arizonai (fekete) diótól is megkülönböztetik.

Ásatásokból kiderült, hogy a feketediót már ez előtt 4000 évvel is
fogyasztották az indiánok az amerikai Nagy Tavak vidékén.
Az eredeti termőhelyén őshonos csiroki indiánok nevén a feketedió se-di
vagy sa-di. A dakoták dióját sat-nak vagy sát-nak mondják, fáját
sáhtaaku-nak. A delavárik túkwim-nek, fáját túkwimenski-nek. Végül
az alabamai indiánok nyelvén ochapataski a feketedió fa neve.
A feketedió a közönséges dió legközelebbi rokona. Feketedió alanyra
gyakran oltják a közönséges diót.
Az északamerikai kontinens bennszülött diófája, elterjedtsége
széleskörű. Igen sok tulajdonságában megegyezik vagy hasonló a mi
közönséges diónkhoz, általában ugyanazt a szerepet tölti be, mint
nálunk a diófa, azzal a különbséggel, hogy a miénkkel ellentétben
erdőalkotó fa, faanyagát elterjedtebben használják, viszont diójának
étkezési célú használata nehézkesebb.
A feketedió Magyarországon sem ismeretlen. Telepített példányai az
országban szétszórtan megtalálhatók. Legnagyobb, valószínűleg erdészeti célú, de ma már védett területen
lévő telepítése a Duna-Dráva Nemzeti Park mohácsi részén található, ahol a 7700 ha erdőterület bő 10 %án, 824 ha-on tenyészik. Az említett Béda-Karapancsai Körzetben a sárga szín jelzi a feketedió előfordulási
helyeit:

A feketedió természetes elterjedtsége Északamerikában a térképen látható. A piros és a sárga foltok a
nagyobb állománysűrűséget jelzik.

Természetes körülmények között a vegyes állományú lombhullató erdőtársulások kisebbségben levő tagja.
Olyan erdőkben lakik, ahol a juharok, a nyárfák, a tölgyek vagy a szilfák adják az erdő zömét.
Jellemzően kisebb csoportokban él, vagy elszórtan, egy-egy fa található belőle az erdőkben. Főleg az
erdőszéleken található. Tiszta állománya ritka.
Főleg hordaléktalajokon találjuk, a hegyek, dombok lábánál, gyakran vizenyős területen, ahol azért maradt
meg, mert kivágása akadályokba ütközött.
Ami a talajigényét illeti, a homokos vályogtalajok, a középkötött talajok és az agyagtalajok egyaránt
megfelelnek számára, ha jó vízmegkötő, víztartó képességűek, és termékenyek. A talaj kémhatására nem
túl igényes. Bár a semlegeshez közeli pH-érték a legkedvezőbb számára, a lényegesen savanyúbb talajt is jól
elviseli, és meszes kőzetek hordalékán is jól megél. Fontos számára a mély talajréteg.
A feketedió megjelenése, alkata télen, nyáron és ősszel (ugyanaz a fa):

Szimpatikus növény. A fa minden része jellemző fanyar illatú.
Terebélyes alakú, méltóságteljes, impozáns megjelenésű, 30-35 m-re is megnövő fa. Terebélyes alakú, ha
szabadon áll, van helye nőni. Jellemző koronaformája:

De nemcsak jól bírja, szereti is az erdei környezetet, sűrűn vagy más fákkal elegyesen is szépen nő. Ilyenkor
törzse egyenes, kevés elágazást hoz, koronája szűk.

A termő korú feketedió fák törzse mellmagasságban 75-100 cm törzskörméretű is lehet, jó termőhelyen.
Hosszú életű fa, ha hagyják sokáig élni. Kétszáz éves fák gyakoriak. Ohio állam jelenlegi legnagyobb
feketedió fája Holmes County-ban él, 32 m magas. Wisconsinban egy 40 m magas, 244 cm-es
törzskörméretű feketedió fát regisztráltak. Indiana állam rekordere 46 m-es, 183 cm törzskörmérettel.
Kanada Quebec tartományának rekorderét Compton helységben 1815-ben ültették, vagyis jelenleg 194
éves, és teljesen egészséges. Az ő képei következnek.

Kiemelendő a feketedió téli hidegtűrése, ami -35 C°-ig biztosan terjedhet.

Gyökérrendszere kiterjedt. Egy indianai kutatóállomáson kiásták, megmérték egy 9 éves feketedió fa teljes
gyökérzetét. Főgyökere 230 cm mélységig hatolt, oldalgyökerei pedig a fa tövétől 240 cm-re.
A feketedió fa gyökérrendszere lényegesen jobban bírja a talaj tartós vízborítottságát, mint a közönséges
dióé. A tenyészidőszakban 90 napra teszik azt az időt, amíg a vízzel elárasztott gyökérzet nem fullad meg.
Egyes példányok 150 napos elárasztást is kibírtak. Ilyen körülmények között a vegyes erdő többi fái előbb
pusztulnak ki.
A feketedió fa gyökere gyakran él szimbiózisban talajlakó gombákkal.
A törzs pusztulása után erősen fejleszt sarjakat.

Kérge a körülményektől függően meglehetősen változatos, legtöbbször sötétszürke, szürkésbarna, a
közönséges dióhoz képest durva. Fiatalon, amíg sima, barnás, lehet világos gesztenyeszínű is, de feketés is.
Később keskeny, érdes bordákkal, jellegzetes négyszögletes, gyémánt-formájúnak mondott egységekre
oszlik, a korral mélyen repedezik. "Fekete" melléknevét állítólag sötét színű kérgéről kapta.
A feketedió-fa kérge ránézésre is sejteti, milyen faanyagot rejt.
A mélyen barázdált kéreg, megvágva narancsos árnyalattal szintén egészséges, életerős fát takar. De a túl
vastag szíjácsréteget is jelentheti.
Foltos kéreg a fa lassú növekedésére, rossz termőhelyre utal, ez esetben a faanyag pirosas árnyalatú, lazább
szerkezetű lesz.
A következő képen jól összehasonlítható a közönséges dió és a feketedió kérge.

Ugyanannak a kipusztult, feketedióra oltott diófának a sarjából fejlődött mindkét törzsecske, az egyik a
nemes dió, a másik a feketedió alany hajtásából. A törzs kipusztulásakor egyidőben indultak, és láthatóan
jó testvérekként növekszenek.
Időskori kérge:

Ha az amerikai kontinensen járva és egy szép diófát látva nem vagyunk biztosak abban, hogy az előttünk
álló diófa hikoridió vagy feketedió, vegyük elő a repülőtéren elkobzott helyett vásárolt új bicskánkat, magyar gyerek bicskával jár, - és a mellékelt ábra mintájára vágjuk meg hosszában a vesszejét. A Caryadiók fabele sima csatornát tartalmaz, a feketedióé pedig ilyen rekeszes, hasonlóan a mi közönséges
diónkhoz. Az északamerikai kontinens keleti részén csak két fának van ilyen rekeszes fabele, a
feketediónak és a vajdiónak. Megkülönböztető jel, hogy a feketedió fabele barna, a vajdióé pedig színes,
pirosasbarna.

Rügyei, vesszője:

Az előbb már szóltunk a feketedió gyökeréről. De most, mielőtt a feketedió fás részeinek
tárgyalását lezárnánk, vissza kell rá térnünk, legalább egy részletkérdés erejéig.
Nézzünk a feketedió fa alá. Mit látunk?
Első megközelítésben semmi különöset, csak első-, másod- és harmadrendű gyökereket.
Elsőrendű gyökér a feketedió lefelé hatoló főgyökere és az oldalirányba futó erős gyökerei, a
másodrendűek ezekből ágaznak, és így tovább. Vágjuk meg őket,
készítsünk metszetet róluk. Ez már érdekesebb. Az első képen a
gyökér fás részének hosszmetszete látszik, kristályzárványokkal. No, ez már ritkaság. Kalcium-oxalát
kristályokból.
Ha primitíven akarnám kifejezni magam, - és miért ne tenném a
mai világban, - azt mondanám, hogy a fene se hitte volna. Hogy
ezek a kristályok mire jók, azt nem tudom. Valószínűleg ezekben
tartalékolja a feketedió-fa az élettevékenységéhez szükséges
kalciumot. A kristályoknak a kalcium-része szervetlen anyag,
amit a gyökerek a talajból vettek fel, az oxálsavat pedig a gyökerek állítják elő más szerves vegyületekből.
A második képen ugyanezek látszanak, keresztmetszeti felvételen, 215-szörös nagyításban.
A harmadik kép ezekhez képest már szokványos. Főgyökeret
ábrázol, a farész és a külső szövet határán. Ahol a
megvastagodott sejtfalak látszanak, ott indulnak a másodrendű
gyökerek (X a farészben, P a külső szövetben).
Ezek után tényleg itt az ideje, hogy a feketedió-fa zöld részeivel
foglalkozzunk.
A feketedió a mi diónkhoz hasonlóan a csúcsrügyéből fejlődő
hajtásán hoz nővirágot. Ugyancsak a mi diónkhoz hasonlóan a
feketedió-populációban is előfordulnak egyedek, - fajták, - amelyek részben a vessző oldalrügyein is
virágzanak és teremnek. Ilyen például a Football 2 fajta.
Tavaszi kihajtásakor a feketedió igen impozáns, dekoratív tud lenni, világoszöld hajtásával.

Levelei 11-17, esetleg több, keskeny, 6-12 cm hosszú levélkéből álló összetett levelek, 30-60 cm-esek.

A levélnyél alapja sokszor kiszélesedett. A levélnyélen 1-6 cm után kezdődnek a levélkék. Amíg a mi
diónknál a csúcsi levélke a legfejlettebb, addig a feketedió esetében a csúcsi levélke gyakran csökevényes,
vagy hiányzik.
Összehasonlító fénykép a feketedió és a közönséges dió leveléről:

A levélkék lándzsa vagy keskeny tojás alakúak, kihegyesednek, szabálytalanul fűrészesek, szúrósan
fogazottak, a levélkék válla felé pedig ép a szélük.

Gyakori, hogy a levélkék két válla nem egyenlő magasságban indul a levél tengelyéről.

A levélkeváll szabályosan vagy szabálytalanul keskenyedik el, esetleg lekerekített. A levélkék illatosak.
Felszínük fényes zöld, fonákjuk felkopaszodó. A levélkék főere gyakran szőrös.

Látjuk, a feketedió levele igencsak szép. Megnézhetjük a fonákját közelebbről is, mikroszkóppal:

Ha elektronmikroszkóppal vizsgáljuk a feketedió levelének fonákát, ilyen képeket látunk. A fehér gömbös
kiemelkedés egy növekedésben lévő növényi szőr (trichoma), jobbra tőle pedig két légzőnyílás (sztomata)
látható, éppen zárt állapotban. A második képen a trichómák jobban látszanak.

Örömmel jelentem tisztelt Kollégámnak, hogy sikerült szereznem két elektronmikroszkópos felvételt a

feketedió levelének keresztmetszetéről is.

Nemcsak belülről, kívülről nézve is szép:

Fiatalkori levele:

A levél kifejlődése májusban:

Feketedió csúcshajtása júniusban:

Lombja ősszel is dekoratív, szépen szineződik.

Sok más fánál előbb hullatja lombját, bár a lombhullás időpontja a termőhelytől, a fajtától és az évjárattól is
függ. A jobboldali kép október 18-án készült:

Lombját vesztett feketedió fa dióéréskor:

Lehullott feketedió-levél:

Hajtása lombhullásra érik vesszővé.

Az ősszel lehullott levelek helye a vesszőn jellegzetes majompofa alakot mutat, ugyanolyant, mint a
közönséges dió.

A feketedió termőhelytől függően április közepétől június elejéig virágzik. Nővirágai rövid barkán ülnek, 2-5
együtt, aprók, szirom nélküliek. Színük sárgászöldtől pirosig változik. A porzós barkák sárgászöldek, az
idős hajtásokon nyílnak hármas-ötös csoportokban, 10 cm hosszúak, lecsüngők.

A barkavirágzatú porzók:

Pollenje hasonlít a közönséges dióéra, nemcsak küllemében, hanem biológiájában, biokémiájában is. A
közönséges diót is jól porozza.

A feketedió esetében a nő- és a hímvirágok nyílása időben némileg elkülönül. Többségében a nővirágok
nyílnak előbb, ritkább a hímvirágzást előbb produkáló változatok száma. A feketedió így biztosítja a nagy
valószínűségű idegenbeporzást, a faj életképességét.
Tapasztalni, hogy messzi környékükön magukban álló feketedió fák is kielégítően teremnek, holott nincs
idegenbeporzási lehetőségük. A diófajok közül leginkább a feketedióra jellemző a saját virágporral
végrehajtott jó termékenyülés.
A virágok nyílását követő 2-5 napon belül történik a termékenyülés, a beporzás széllel történik.
Nővirága:

A feketedió virágzása akár áprilisra, akár júniusra essen is, a termőhelyén jellemző legkésőbbi fagyok
mindenképpen veszélyeztetik. És nemcsak virágát, hanem a vele egyidőben bomló fiatal hajtását is.
Termékenyült terméskezdeménye:

Termő hajtása kedvelt fotótéma.

Juglans olanchana - Középamerikai dió
J. guatemalensisnek is hívták. Egyéb nevei: fekete cédrus (cedro negro), diófa (nogal).
Salvadortól észak felé, egészen
San Francisco-ig él,
hegyvidékeken. De leginkább
Guatemalában. Az USA területén
már nem hoz gyümölcsöt. Trópusi
(nedves és igen nedves) erdőségek
lakója. Szép példányai vannak
Hondurasban a Lancetilla
botanikus kertben, ahol
kutatásával, nemesítésével is
foglalkoznak.
Nagy növésű fa, eléri a 40 m magasságot, 50 m magas fáról is írnak. Rendszeres a 80-100 cm átmérőjű
törzs, de van 150 cm-es is. Törzse egyenes, hengeres. Koronája szűk ernyős, lombja sötétzöld, sűrű.
Kérge feketés szürke vagy szürkésbarna. Érdes, hosszanti irányban mélyen repedezett. Kérge jellemzően
csersavtartalmú, hasznosítják is.
Levele egy régi növénygyűjteményből:

Levelei páratlanul szárnyaltak, mintegy 17 levélkéből állnak, a vesszők végén csoportosulnak. Levele 50 cm
hosszú. A levelek fényesek, sötétzöldek, fonákjuk kopasz.
És egy újabb gyűjtés:

És még két herbáriumi példány. A másodikon tanulmányozható legjobban levele, virága, ezért lejjebb
részleteit kinagyítva mutatom.

A virágok kicsik, sárgák. A nővirágok füzérben, a porzós virágok fürtben nőnek. Márciustól júliusig
virágzik, októbertől decemberig érik.

Gömbölyű termése kopánccsal 5-7 cm-es, héjasan 4-6 cm-es, kb. 20 g súlyú. Csonthéja sötétszürke. Bele
ehető. Szelíd, enyhe illata van, íze összehúzó hatású. A dió természetes hőmérsékleten 30 napig minden
károsodás nélkül eltartható, trópusi körülmények között is.
Diói:

Fő értéke faanyaga. Hengeres, egyenes törzse sokszor 15 m magasságig sima, ághelymentes. Gesztje sötét
kávébarna, szíjácsa arany-gesztenye, vagy szürkés kávészínű. Erezete mérsékelt. Súlya átlagosan 0,49
g/cm3. Könnyen fűrészelhető, asztalos és ácsmunkára jól megmunkálható, könnyen esztergályozható.
Tartós, de a szíjácsa fogékony a rovarkártételre.
Faanyaga:

Gyakran rajzolatos:

Természetes úton vagy szárítóban jól szárad. Általában díszítő ácsolatok
készítésére használják, továbbá a bútorasztalosok, feldolgozzák
furnérnak is, és előszeretettel készítenek belőle különböző hangszereket.
Értékes faanyag.
Szaporítása magról történik, magvetés előtt semmilyen kezelést nem
igényel. Általában hálós konténerben nevelik. Fényigénye még nem
teljesen ismert, a teljes napfényen jól fejlődik.
Homokos, köves talajon jól fejlődik. Folyók, patakok szegélyén jól érzi
magát. 3x3 m-es tenyészterületet igényel, de telepítik 2,5x5 m-es kötésben
is. Ez utóbbinak előnye, hogy ritkítással 10x10 m-es állomány alakítható
ki, ami kávécserjék és paprikaföld árnyékolását végezheti el, a tűző
mexikói nap alatt. 2 év alatt 0,5-2 m-t nő, termőhelytől függően.
Kb. 30 éves korában érdemes kitermelni.
Mexikó Veracruz államában, Los San Andres Tuxtlas helységben
támogatott telepítési programot indítottak elsősorban faanyagtermesztési
céllal, mellesleg pedig a helyi kávéültetvények fölé árnyékadó fák
telepítése céljából, J. olanchana telepítésére. Faanyag céljára sűrűn
telepítik, árnyékadó céllal pedig 10x10 m-re vagy 12x 12 m-re. A
diótermés hasznos melléktermékként jön számításba.
A nyolcéves állomány átlagmagassága 14 m, a kitermelést 30 éves korban tervezik. A faállomány
kivágásakor kérgét lehántják, és tuberkulózis-ellenes gyógyszer készítésére használják.
A faiskolában gyakorlatilag nem támadják meg kórokozók, kártevők. A kiültetett állományt farontó
rovarok veszélyeztethetik.
Egy Salvadorban begyűjtött mintája és kinagyított részlete:

Hát, ez a leírás elég gyengére sikerült. Csupa száraz levél. Egyszer utána kell nézni, van-e olyan példánya
ennek a diónak, ami nem száradt ki. Egy pollenszemnyit már találtam.

Juglans regia - Közönséges dió
Erről majd később, a megfelelő helyen, részletesen.

Juglans sigillata - Jünnani dió, Pikkelyes dió
Kína Jünnan tartományának helyi diója. Kínai neve pao he tao, amit egybe is írnak, paohetao.
Vagy másik neve ye sheng hetao. Vad diónak is nevezik, amit a kínaiak angolra wild
walnut-ként fordítanak, de ez a név megtévesztő, az Északkelet-Kínában előforduló japán diót is ugyanígy
hívják, a két "vad" diófaj között a diókereskedők nem tesznek különbséget.

Nemcsak Jünnanban, hanem a szomszédos tartományokban és Myanmarban is él a hegyek oldalain, 13003300 m magasságban. Élőhelyének éghajlatát a nyári bengáli monszunesők jellemzik, egész nyáron párás,
felhős meleg van, az őszi-téli-tavaszi időszak levegője tiszta, magashegyi, sok napsütéssel. A tél rövid.
Régi, 1906-os leírása ismert. Talán már nem is érvényes.
25 méteresre megnövő fa. Jünnani diófa kérge:

Tudományos mellékneve (sigillata) a diótermés pikkelyességére utal, a római cserépedény-töredékek nevét
kölcsönözve. A pikkelyességet úgy kell érteni, hogy a diótermés felszíne tapintásra sima, két jellemző, erős
varrata van, és a varratok mellett és azon kívül is a felszínén mély, pikkelyszerű benyomódások vannak.

A dióhéj egyébként vastag, kemény, ezért Kínában "vasdió" néven is említik. Diója burokkal és anélkül:

Leírása ezektől eltekintve szinte azonos a közönséges dió leírásával, talán csak a levélkék száma lehet több,
ritkán 15-ig is elmehet. Levelei 15-50 cm hosszúak, a levélkék 7-13 cm-esek. Íme egy öreg jünnani diófa,
jellemzően 11 levélkés levelekkel:

Diói általában egyesével vagy csoportosan (párosan, hármasával) teremnek, de ilyen, fürtös termés is
előfordul.

A dióburok ugyanúgy szabálytalan foltokban válik le a dióról, mint a közönséges dió esetében.

Alakváltozatok:

A dió 3,4-6 cm hosszú, 3-5 cm széles.

Diójának törhetősége ugyanolyan, mint a mi diónké. A változatok nagy részénél a dióbél csak apró
törmelékekben nyerhető ki belőle, és csak 1-2 nemes fajtája vékonyhéjú, jól törhető.

Kereskedelmi forgalomban:

Dióbele világos, tetszetős, ízletes.

Ehető dióbeléért és kiváló minőségű keményfájáért termesztik Kínában. Bár helyesebb úgy mondani, hogy
nem termesztik, csak eltűrik, hogy nőjön a hegyoldalakon, olyan helyeken, ahol már teraszos rizsföldek
sincsenek.

Dióbeléből sok dióolajat készítenek, aminek aromásságát, ízletességét az eladásával foglalkozó kínai
kereskedők jobbnak mondják a közönséges dió olajánál. (Biztosan így van, nekik érdekük, hogy eladják,
csak nem hazudnak.)

Termeszthetőségét jelenleg is kutatják Kínában. Egy elismert fajtájáról van hallomásom, a Jangbi-ról,
aminek képét itt mutatom. (A képen összehasonlításként a kínai hikoridió nemesített fajtája, a Jin Hua is
rajta van.)

Jangbi egyébként Jünnan "dió-fővárosa", a termesztés és a diókereskedelem központja.
A Jangbi diófajtát vegetatív úton, oltással szaporítják. A nemes vessző megszedésére telepített anyatelep
látható a képen, az első vesszőszedés előtti állapotban, télen. A fehér festés jelzi, hogy meddig kell a fát
meghagyni, fölötte a vessző levágandó.

A következő képen is Jünnanban nemesített, elismert pikkelyes dió fajta látható, de a nevét sajnos, nem
ismerem.

Mindenesetre az kétségtelen, hogy Jünnan tartomány Shiyueliang városa mellett Lamadi faluban nemes
oltványokat ültetnek faiskolába. Azért biztos, mert a hírt maga a kínai állami hírgyár hozta le, talán nem
nagy vétség, hogy ide átemeltem. Talán már el is évült, mert az esemény napra pontosan két éve, 2011.
február 20-án esett meg.

Szépségénél fogva díszfaként is számításba jön, néhol városi parkokban is találkozhatunk a pikkelyes
dióval.
Vastag héja dióhéj-faragásra predesztinálja a pikkelyes diót, erre a célra a legalkalmasabb a diófajok
közül. Élnek is vele a kínai művészek.

Amennyire tudtam, kerestem a jünnani pikkelyes dióról szóló információkat. Még kínai anyagokba is
belenéztem. A fő kérdés az volt, miben és mitől más ez a dió a mi diónktól. Végül is a kételkedés kerekedett
felül bennem. Szerintem nem is más, nem beszélhetünk külön diófajról, hanem a hatalmas jünnani hegyek
között a világ más részeitől jól elzárt vidéken a közönséges diónak egy erősen tájjellegű vonásokat hordozó
változata alakult ki. Jelenleg ez az álláspontom, amíg valaki be nem bizonyítja, hogy nincs igazam.

Juglans venezuelensis - Venezuelai dió
Állítólag mégis különbözik fajilag a J. neotropica-tól.

Venezuela parti hegyeiben él, igen ritka. Junquito és Colonia Tomar között, a sűrű erdőkben találhatók
példányai.
Diója étkezési célra nem jön számításba, bár ehető, nagyon ritka.
Ezzel a Juglans-diók felsorolásának a végére értünk. De nehogy azt higgyük, már mindet ismerjük. Van
ugyanis még két le nem írt faj, amelyeket egyaránt Juglans sp. névvel illetnek.
A felsorolt Juglans fajok közeli rokonok, egymással jól hibridizálódnak, hibridjeik nagyszámúak.
A közönséges dió és a feketedió keresztezéséből létrejött hibridek kiváló faanyagtermelők. Az északkaliforniai feketedióval alkotott hibridje, a paradox-dió (bastogne walnut) faanyagának különlegességével
tűnik ki. A közönséges dió és az arizonai dió hibridje potenciálisan jó faanyagtermelő, de még nem
bizonyított.
A közönséges dió és a mandzsúriai dió hibridjét a közönséges dió nemesítésére, terméshozamának
növelésére használták, az Andok diójával létrehozott hibridjét pedig annak feljavítására.
A feketedió az észak-kaliforniai feketedióval egy sor diótermelési célú hibridet is alkotott, faanyag-célra
pedig az oregoni feketediót hozták létre.
A feketediónak a kicsi dióval is van hibridje, annak pedig az arizonai dióval.
A szívdió és a vajdió hibridjét diójáért termesztik, a vajdiónak továbbá a mandzsúriai dióval is van hibridje.
Tehát összesen 20 leírt, +2 leíratlan faj, továbbá 5 változat és 10-20 hibrid, de ez még biztosan nem
végleges.
A Juglans-diók további tanulmányozásának tehát tág tere van. Biztatnám is erre tisztelt botanikát szerető
Kollégámat.
Mi pedig a többi diótermő fa tanulmányozásába kezdünk, a következő fejezetben.

Juglans hirsuta
Mexikóban él, Nuevo Leon tartományban a hegyekben, mintegy 800 m-es magasságban.
Egyebet nem tudok róla. Levele egy 19. századi növénygyűjteményből:

Juglans hopeiensis - Kínai gyógydió
Tisztelt botanikus Kollégám, úgy sejtem, letértünk a szigorú tudományosság fárasztóan rögös ösvényéről.
Ezt a diófajt senki nem tartja számon, csak a kínaiak. Ezért egy kis fenntartással tanulmányozzuk.

Kínaiak mahetao-nak mondják, és ha angolul akarnak írni róla, a wenwan walnut nevet alkalmazzák.
Miben tér el ez a diófaj, mondjuk, a közönséges diótól? Mc Granahan kaliforniai kutató szerint a
levélkékben és a diótermés formájában. Mondják a közönséges és a mandzsúriai dió természetes
hibridjének is, ebben a kérdésben nem tudok állást foglalni.
Csak Hebei vidékén él, a Taihang hegység északi részén. Étkezési célra nem termesztik, mert keveset
terem, a dió héja vastag, kemény, és kevés a dióbele. Díszdió, játékdió, gyógydió.
Gyönyörű fa, díszfának megfelel, és faanyaga is értékes, nagyon szép textúrája van. Kiváló szobrászati
alapanyag. Diója zölden, héjasan, végül művészien kifaragva:

Hebei - vagy Hopei - Pekingtől délnyugatra fekszik, Shanxi tartományban. Rendkívüli formájú diók
teremnek ott.

A különböző típusokat fantázianevekkel látják el: oroszlánfej, szív, kalap és egyéb alakú diókat
különböztetnek meg, többtucat-félét. Például az oroszlánfejes így néz ki:

Kínában ezeket a diókülönlegességeket több, korábbi dinasztia idejéből (Ching, Ming, Qing) származó
szövegben említik. Az egészséggel, a hosszú élettel kapcsolatban. Játékdiónak mondják, de több annál,
gyógydió is. Magasrangú személyek állandóan mindkét kezükben tartottak egyet-egyet, és a sok
fogdosástól a diók idővel simára koptak. Egy-egy ilyen, személyesen, tenyérben koptatott diópár megbecsült
ajándéknak számított, születésnapra. A pekingi Palotamúzeum több ilyen, művészi szinten koptatott pirosbarna színű diópárt őriz, rózsafa-dobozban.

Shanxi tartományban az erdészeti kutatóintézet foglalkozik ezzel a diófajjal. Egy új fajtáját kutatták fel és
ismertették el tavaly, 2012-ben, a Huayi-1 fajtát. Díszdió, játékdió, gyógyító dió. A dió alakja geoid, vagyis
közel gömbölyű, a sarkoknál laposabb. A dió mérete csúcsirányban 36-37 mm, horizontálisan 40-45 mm. A
dióhéjon erősek a kiemelkedések. A dió színe világos, mintázata gyönyörű. A dió súlya átlagban 16,5 g, de
nagyon szóródik, 12-től 22 g-ig. Héja 3,3 mm vastag. Dióbele nagyon kevés, 15,6 %. Közepesen terem, jó
hidegtűrő, betegség-ellenálló.
Ezek a diók ma ilyen kertekben teremnek:

Juglans jamaicensis - Nyugat-Indiai dió

Egyéb, korábbi nevei: J. portoricensis, J. domingensis, J.
fraxinifolia, J. insularis. Spanyolul csak közönségesen nogal,
angolul west indian walnut.
A Karib-szigeteken (Kuba, Dominika, Haiti, Puerto Rico) él, nevével
ellentétben soha nem élt Jamaikán.
Él, ha élni hagyják, mert az erdőirtások, a kávéültetvények
mérhetetlen terjeszkedése kiszorították élőhelyéről, és csak kisebb
állományai ismertek. A kihalás veszélye fenyegeti, botanikus
kerteken kívül (pl. a Puerto Rico-i Adjuntas botanikai kertjében van
14 db) csak a hegyeken, 1000 m-nél magasabban fordul elő. Puerto
Rico szigetén 1928-ban még három természetes előfordulási
körzetét jegyezték fel. A másik két szigeten is nagyon megritkult.

A fajt 1832-ben írta le Pedro Tomás de Córdova. 25-30 m-re is megnövő fa.
Bő csapadékkal ellátott hegyek alkotják jelenleg az életterét. Kubában 200-300 m magasságtól 900 m-ig
terjedő élőhelyén 1500-2000 mm csapadékot kap, olyan helyen, ahol a hőmérséklet 22-24 C°. Ugyanezt
kapja Puerto Rico-n is, de Hispaniola szigetén hűvösebb van a termőhelyén, ott 1100 m magasan is megél.
Mélyrétegű talajt igényel, de a talaj kötöttsége vagy kémhatása közömbös számára. A hegyekben a
vízfolyások környékét szereti, de a Puerto Rico-i 14 darabos állománya hegyoldalban található, 975 m
magasan.
Egyik példány a 14-ből:

Legalább tízféle más fafajjal elegyes erdőkben él.
Mivel szigeteken él, az elszigeteltség a fajon belüli változatok kialakulását segítette elő. A Purto Rico-i
állomány küllemre némileg eltér a két nagyobb sziget állományától. A következő képen balra a hispaniolai,
jobbra a Puerto Rico-i levélzet látszik. A képek a levelek csemetekori állapotát mutatják.

A diók színe és felületük mintázata is mutat különbségeket attól függően, melyik sziget a hazájuk.

Porzós barkái 10-13 cm hosszúak. Nővirágai még más
dióféléknél is apróbbak, zöld színűek, hármas-ötös fürtökben
fejlődnek. Februártól áprilisig virágzik. Kubában már
júniusra beérleli dióit. A nyár első felében a többi élőhelyén is
lehullanak érett diói. Keveset, fánként átlag 100 diót terem. A
diószürettel nem kell sietni, egy hónap is eltelik, mire a földön
fekvő dióról a burok lerohad. Ha közvetlenül dióhulláskor
takarítják be, halomba rakva szokták a burkot lerohasztani
róla.
Gyümölcse a mi diónkra megszólalásig hasonlít, de dióbele kevésbé
ízletes, héja is keményebb. Kisebb, mint a mi diónk, 110-180 szem van
egy kilóban, szemben a hazai nemes diók 65-70 db/kg átlagával.
Diója minőségben a feketedióra hasonlít.
Más diófélékkel ellentétben nem fedeztek fel olyan állatfajt, ami a dióit
terjesztené, természetes terjedését csak a lehullott diókból kikelő
csemeték révén figyelték meg. Vagy a hegyoldalban a gravitáció és a
vízfolyások segítik terjedni.
Egy nagyított kép a dió héjáról:

Diói érés után negyedévig nem csíráznak, negyedév elteltével a csírázási arány 40-50 %.
A kikelt csemeték növekedése nagyon gyors. Hat-hét hét alatt negyedméteres növekedéseket figyelnek meg.
Az egyéves csemeték méteresre nőhetnek, a kétévesek másfél méteresre. Műtrágyázás nélkül, és
kipusztulás nélkül. További növekedése, fejlődése is gyors, törzsének vastagodása is. Egy 30 méteres kubai
példány mellmagasságban mért törzsátmérőjét 60 cm-esnek mérték.

Az árnyékot nem bírja. Csemetéi árnyékos helyen elpusztulnak. Más fáktól három-négy méteres,
gyommentes távolságot igényelnek.
Oltásával még senki se próbálkozott, de megfigyelték, hogy tősarjairól jól szaporítható.
Speciális kártevője, ami súlyosan károsítaná, nem ismert. Levélzetét a különböző, több gazdanövényes erdei
lombrágó rovarkártevők károsítják. A Dominikai Köztársaságban a dió héját átfúró, nem azonosított
rovarkártétellel találkoztak.
Levélzetén baktériumos foltosság csak árnyékos helyen fordul elő.
Kereskedelmi méretekben soha nem termesztették.
Kiváló minőségű faanyagot ad, ami a feketedió anyagára hasonlít. Gesztjének színe sötét szürkésbarna,
Kubában gesztenyebarnás, pirosbarna erezettel. Szíjácsa világosabb, majdnem fehér. Fajsúlya átlagosan
0,60-0,69 g/cm 3, de ennél sokkal sűrűbb és ritkább faanyagát is ismerik. De ritkasága miatt az elmúlt
évtizedekben nem került kereskedelmi forgalomba. A karib szigeteken nagy fantázia lenne ültetvényszerű
termesztésében, mert faanyaga kivételesen kiváló.
Ennek a diófajnak bizonyított ősét ásatásban is fellelték Puerto Rico-n, a J. paleoantillana nevet kapta.
Korát az utolsó jégkorszak végére becsülik.
Feltételezik, ez a diófaj a J. venezuelensis, ugyancsak nagyon ritka fajjal van közeli rokonságban.

Juglans nigra - Feketedió 2. rész

A feketedió termése egyedülálló vagy páros, ritkábban hármas, 5 cm-es, kerek, zöld burokba (kopáncsba)
zárt diótermés.

Zöld teniszlabdára hasonlít. Szeptemberben-októberben érik.

A feketedió bele augusztusban:

A kopáncs éréskor nem válik szét, hanem a csonthéjon marad.
Hosszúkás, gerinces, csúcsos, szabálytalanul barázdált csonthéjában két félből álló, ehető
bél van. A két fél négy komplett negyedként is felfogható. Esetenként kiemelkedő
terméshozammal is meglepi gazdáját.
Értékesebbek a nagyobb hozamú, fehéres húsú, halványan színezett, telt belű, lágyabb ízű,
könnyebben törhető fajták, amelyeknél a két fél is elválasztható. Ezek a tulajdonságok a
későbbi nemesítés, szelekció szempontjait is képezik. A héjas magtermés idősebb fákon
25-50 kg/fa lehet.

Szeptember végén, október elején érik. Ilyenkor kopáncsa még zöld. Ha a kopáncsot ujjal már meg tudjuk
nyomni, a feketedió érettnek tekinthető.
Október a feketedió hónapja.

Héjas diója mélyen redőzött. Rászáradt kopánccsal és kopáncs nélkül:

A régi indián törzsek tápláléka volt. Ízét édesnek-olajosnak írják le. Erős, telt íze van, kissé füstös, ritkán
borízbe hajló zamattal. A feketediót ősszel összegyűjtve a cherokee-k fontos téli élelemforása volt. Nemcsak
ették a dióbelet, hanem igen kedvelt italt is készítettek belőle.

Termése egészben és félbevágva:

Héja tetszetős, hangulatos.

Dióbelét az érési szezonban magában is fogyasztják, de nagyobb részét édességek és igen ízletes
sütemények alapanyagaként tartják számon.

Mivel íze erős, jellegzetes, a feketedió-receptek elkészítésekor ezt a tulajdonságát
vegyük figyelembe, takarékosan bánjunk vele. Ha más diófélék helyett használunk
a süteménybe, ételbe feketediót, ügyeljünk az ízére. Többen úgy használják, hogy a
recept szerinti feketedióbél-mennyiségnek legfeljebb 1/4-ét veszik feketedióból, a
többit közönséges dióból.
Ahhoz, hogy a dióbélhez eljussunk, fárasztó út vezet. A
kopáncsot azonnal el kell távolítani, ami nem könnyű. Ötféle módszert ismerek rá:
1. A kopáncsot késsel négy részre vágva húzzuk le a héjról. (Kesztyűben dolgozzunk,
mert nikotin-színűre festi a kezet, és aki látja, azt hiszi, olyan elmaradottak vagyunk,
hogy még mindig füstszűrő nélküli cigarettát szívunk!) Nagyon lassú munka.
2. Kemény felületen cipőtalppal vagy más alkalmas eszközzel koptatjuk le.
3. A dió méreténél valamivel kisebb lukakat
fúrunk keményfa-deszkába, és a diót a lukra helyezzük.
Kalapáccsal ütjük át, miközben a kopáncsa ledörzsölődik.
4. A legtermelékenyebb Fred von Althen módszere:
Betonkeverőben néhány marék kővel és kevés vízzel félórán
át keverjük, majd lemossuk. Teljesen hasonló Leo Matheny
(Warrenton, Virginia) módszere is, ő kő helyett homokot
használ.
5. Kanadai módszer, hogy a kiterített kopáncsos feketedión
autóval járunk előre-hátra. Ne féljünk, hogy összetörik!
Dehogy törik össze! Csak a kopáncs reped le róla, és a
kocsibejáró kövezete barnul bele. Majd nekünk kell
összetörnünk.
A kanadai módszer képekben:

Jogosan veti közbe tisztelt Kollégám, hogy ha az Egyesült Államok a technikailag legfejlettebb ország, miért
nem gépesítették az amerikaiak a feketedió kopáncstalanítását.
A felvetés jogos. Az amerikaiaknak is eszükbe jutott. Készítettek is egy feketedió-kopáncstalanító gépet, de
az nem üzemel, mert egy Pennsylvania-i mezőgazdasági gépészeti múzeum őrzi.

A feketedió buroktalanítására néhány maszek-próbálkozást a termesztési részben én is be tudok mutatni, de
a legegyszerűbb, ha a dióbirtokos nem piszkítja ilyesmivel a kezét, hanem mással végezteti el a
buroktalanítást.
Tisztelt idegenbe szakadt és Amerikába kitántorgott Kollégám, most Önhöz szólok!
Az amerikai lakosoknak valamivel könnyebb a helyzetük, ha mint termelők, vagy akár mint vásárlók állnak
a kérdéshez, akkor is, ha feketedió beszerzése a céljuk, és akkor is, ha a dión levő, nehezen leszedhető
kopáncsot kívánják megszerezni, mert például diófestéket szeretnének készíteni. Nincs más teendő, mint
ősszel, októberben ellátogatni Tennessee-be. Ilyenkor feketedió-felvásárlók járják a vidéket, akik dióburokleválasztó gépeiket a helyi terményboltok udvarán állítják fel. A termelők sorban a felvásárló elé járulnak,
aki lezúdítja gépén a diót, és a ragacsos, nedves burok a gép alatt gyűlik. Korlátozás nélkül elvihető.
Buroktalanított feketedió:

Bárhogy is végezzük el a kopáncs
leválasztását, utána minden esetben mosás
következik, amit legjobb egy vödör vízben
elvégezni. Lemossuk a kopáncs-törmeléket
és a kopáncs levét. A mosás arra is jó, hogy
a diók közül kidobjuk a vízen úszó, üres szemeket.
Ha nem törjük meg azonnal, következik egy gyors szárítás
száraz, egyben hűvös, jól szellőző helyen. Nem a napfényen.
Szárítani kezdetben vékonyabb, később pedig még 6 cm-es
rétegben is lehet. A szárítás néhány hétig tart.
A száraz dió hálós vagy szövetzsákban hosszú ideig eltartható,
egy évnél tovább is.
A következő nehéz - feladat a
törés. Amikor már száraz, könnyebben törik, mint szárítás
előtt. És könnyebben törhető, ha előző nap vízbe áztatjuk 1-2
órára, utána pedig másnapig légmentesen csomagoljuk el. Ha
még így is keménynek találjuk, közvetlen a törés előtt tegyük
forró vízbe.
Töréskor könnyedén kopogtassuk kalapáccsal a varratot,
majd a végét üssük meg a diónak! Nehéz kalapácsot és
vasüllőt használjunk! Néhány nagyobb példány elfogadhatóan
törhető. Kaphatók nagyobb erőt kifejtő diótörő szerkezetek
is, - azokat már láttuk a házilagos diótörésről szóló
fejezetben, - kézi diótörő fogóval nem fogunk boldogulni.
Törés karos törő pofái között:

Van még egy megközelítés, a "frusztrációterápia-technika". Tegyünk mintegy 100 diót egy durva zsákba, és
nagykalapáccsal verjük a zsákot, betonfelületen. Addig verjük, amíg gömbölyű szemek vannak benne.
Aztán válogathatunk.

És reménykedjünk, hogy előbb-utóbb kaphatók lesznek jól törhető fajtái. A baloldali képen látható
feketedió állítólag könnyen törhető.
Állítólag diónyitó lapkával nem olyan nehéz szétfeszíteni, mint törni. Ilyenkor féldiókat kapunk, de a bél
kipiszkálása unalmas munka. A feketedió belét - a közönséges diótól eltérően - nem lehet feles bélként
kinyerni, csak negyedes vagy kisebb darabokban.
A frissen tört dióbelet egy-két napig szárítsuk, mielőtt hűtőbe tennénk
vagy lefagyasztanánk. Akár edényben, akár polietilén tasakban
fagyasztjuk le, évekig eláll.
Mivel dióbele édes ízű, cukrászatokban szívesen használják fel. A
dióbélből készített új, népszerű termék a feketedió-jégkrém. Újabban
azt olvasni, dzsemet is készítenek belőle az Egyesült Államokban,
aminek értéke a gyártás során is megőrzött magas vitamintartalma.
A dióbél kinyerésének nehézségei és ennek okán drágasága ellenére az
Egyesült Államokban igen népszerű a feketedió-bél. Évente mintegy
25000 tonnányi kerül kereskedelmi forgalomba, de túlnyomó többsége házikertekben terem, és közvetlenül
használják el.
Házilagos feketedió-bél:

Akinek nincs otthon feketedió-fája, a boltban is vásárolhat feketedió-belet, vagy az abból készült

édességeket. Csokoládésat, mézeset, stb.

Feketedió-sütemények, édességek:

Feketediós édességek és feketedió-olaj:

Tisztelt Kollégám, kevesen tudják mifelénk, hogy az éretlen, zöld feketedióból ugyanolyan ízletes csemegék
készíthetők, mint a mi zölddiónkból. Sőt, a fiatal zölddióból ugyanúgy készíthető diólikőr, mint a közönséges
zölddióból. Két kép a szirupos, kandírozott feketedió-szeletekről, még zölddió-korukból:

Most, hogy kedvet kaptunk a feketedió megkóstolására, joggal merül fel az igény, hogy egy vasárnapi
ebédet az elejétől a végéig feketedióból készítsünk.
Az igény reális. De azt javaslom, erre a célra ne a dióbelet, hanem a még puha zöld diót kóstoljuk meg,
tehát egy szép júniusi vasárnapra tűzzük ki a feketedió-ebédet.
A javasolt menü:

Aperitif: Diós brandy
Előétel: Diós garnélarák
Főfogás: Csirke dióval
Desszert: Diós tojáshab
A feketedió zöld korában tele van C-vitaminnal. Ha tudunk, szedjünk friss, még puha belsejű zöld
feketediókat. Az ebéd elkészítése:
1. Diós brandy
Hozzávalók: 1 l közönséges brandy, 20 db zöld feketedió, 50 dkg kockacukor, 2,5 dl víz, 2 hüvely vanília
A zöld diókat vagdaljuk apró darabokra. Tegyük egy üveg-demizsonba, és öntsük rá a brandy-t, tegyük bele
a vaníliát. Zárjuk le, és hadd ázzon két hónapig. Aztán szűrjük le, és öntsünk hozzá cukorszirupot, amit úgy
készítettünk, hogy a kockacukrot a vízben melegítettük, és amikor az első buborékok megjelentek, levettük
a tűzről, és hagytuk kihűlni. Tehát ezt öntöttük a demizsonba. Lezárva hagyjuk így állni megint egy hónapig.
Aztán újból szűrjük le, palackozzuk, 15 napig hagyjuk pihenni, azután ihatjuk.
Ha jól számolom, mire mindezzel végeztünk, erősen ősz van már, úgyhogy a feketedió-ebéd ötletét tegyük el
jövő júniusra. A diós brandy eláll addig. Így addig van időnk beszerezni a garnélarákot.
2. Diós garnélarák (6 személyre)
A garnélarák (scampi) egy kisebb méretű, széles farkú rák. A mellékelt rossz
minőségű képen látható, de ott máshogy van elkészítve.
Hozzávalók: 12 garnélarák, 8 dkg zöld feketedió, 1 gerezd fokhagyma, 1,5 dl
dióolaj, bazsalikom, só, bors
2-3 db zöld feketediót reszeljünk finomra. Keverjük össze az apróra vágott
fokhagymával, kevés apróra vágott bazsalikomlevéllel és 1 dl dióolajjal, míg
egyenletes állagú mártást nem kapunk. A garnélarákot hosszában vágjuk
ketté, és a maradék dióolajon néhány percig süssük, míg barna nem lesz. Sózzuk, borsozzuk. A kisült
rákokat helyezzük tányérra, és a langyos mártást öntsük rájuk. Dekoráljuk a maradék zöld dió szeleteivel.
3. Csirke dióval
Hozzávalók: 1 csirke, 20 dkg hagyma, 10 dkg szalonna, 5 dkg apró uborka, 15 dkg zöld feketedió, vaj, só,
bors
A csirkeszeleteket egy lábasban (serpenyőben) szalonnán süssük barnára. Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint.
Tegyünk fedőt a lábasra, és pároljuk tovább vajon. A zöld diót, az uborkát, valamint a hagymát apróra
vagdaljuk, és hozzáöntjük párolódni. Ha kellően puha, tálalhatjuk.
4. Diós tojáshab
Hozzávalók: 3 tojás fehérje, 10 dkg zöld feketedió, 15 dkg porcukor
Reszeljük le a zöld diókat apróra, finomra. Melegítsük elő a sütőt 100 C°-ra. Keverjük össze a tojásfehérjét
és a cukrot. Víz fölött melegítsük óvatosan, és melegen verjük kemény habosra. Vegyük le a lángról, és
addig verjük tovább, amíg le nem hűl. Óvatosan keverjük bele a zölddió-reszeléket egy fakanállal.
Alufóliával kibélelt tepsibe terítsük a diós habot. (Az eredeti amerikai recept szerint csővéges tasakkal
nyomjuk a habot a tepsibe.) Tegyük a sütőbe, ott már ne süssük tovább, hadd száradjon egy órán át.

Különleges feketediós ételeket a réges-régi indiánok is tudtak készíteni. Egy amerikai indián törzsbeliek,
narraganszett-ek (magyar nevükről nem tudok) darált feketedió-bélből készítettek levesek és más,
raguszerű ételek gazdagítására, sűrítésére szolgáló tésztát.
-Ugyan, nehogy már! - vethetné közbe tisztelt Kollégám, aki
olvasás közben se hisz el mindent, hanem gondolkozik is. -Hiszen
a régi indiánoknak nem volt diódarálójuk!
Az tényleg nem volt, de dióőrlő köveik voltak. Az ásatások
minden hajdani indián településen tártak fel ilyen köveket. A
kőbe csiszolt mélyedések akkorák voltak, hogy a dióbél könnyen
beleférjen, és beleillő gömbölyített kövekkel "daráltak".

Most már, hogy tudjuk, micsoda csemege a feketedió, nem lenne helyes megfeledkeznünk kerti
kedvenceinkről, a mókusokról. Számukra nem kell megtörnünk a feketediót, foguk elég kemény hozzá, és
legalább addig se unatkoznak a hideg télben. Ha mégis kedvezni szeretnénk nekik, keverjünk a feketedió
közé pekándiót, vagy vegyük meg eleve keverten. Így kapható:

Juglans nigra - Feketedió 3. rész
A feketedió hasznosításának története az amerikai történelem előtti idők homályába vész.
De Soto spanyol felfedező 1540-ben arról írt, a mai Észak-Karolina területén
tett felfedezőútja során, hogy amikor június 5-én egy indián településre,
Chiahába értek, az egész csapat, lovaikat is beleértve, olyan fáradtak és
lesoványodottak voltak, miután a hegyeken átkeltek, hogy az indiánoknál
hosszabb időre le kellett táborozniuk. Az indiánok bőséges diókészletükből
táplálták fel őket, közben megtanították a spanyolokat a feketedió
feltörésére, olajának kinyerésére.
"A feketedió olaja tette rendbe emésztésünket, nagyon ízletes volt." - mint írta.
Az európai telepesek az indiánoktól vették át a feketedió hasznosításának tudásanyagát. Már a régi indián
törzsek is - és a korai európai telepesek is - szinte az egész fát felhasználták.
Dióbelét megették, a zöld dióburokból festéket készítettek, a levelekből és a fakéregből (gyógy)teát,
kemény, dekoratív fájából bútorokat és egyéb célú deszkákat, és ami a fából maradt, az tüzelő volt.

Az amerikai telepesek házaiban, bútoraiban, melléképületeiben, kerítéseiben a feketediónak megbecsült
helye volt.
A feketedió ma is sokféle célra szolgáltat nyersanyagot.
Például egy apróság: Törzsét tavasszal megcsapolva édes nedvéből diószirup készíthető.

Kopáncsából sárga, zöld, világosbarna és fekete festék készíthető. (A festék házi készítéséről később
szólok.)
A feketedió héja apróra őrölve finom polírozó anyagnak jó.
Ismeretes, hogy a második világháború idején az amerikai
repülőgépek dugattyúit feketedióhéj-porral csiszolták pontos
méretre. Ezt az ötletet később az amerikai autóipar is
hasznosította. Az ötletet továbbfejlesztve sugárhajtóművek
megmunkálására, legújabban pedig az amerikai űrkutatásban a
rakétatechnikában is használják a feketedió héját.
A porrá őrölt dióhéjból aktív szenet készítenek. Visszakanyarodva
a világháború témájához, a második világháborús amerikai
gázálarcok szűrőiben feketedió-héjból készült aktív szén kötötte
meg a mérges gázokat.
A dióhéj őrleményét az amerikai olajipar fúróiszapokhoz használja,
egyéb ipari felhasználási területe a festékeltávolítás, a
kéménytisztítás és a növényvédőszerek hordozóanyagaként történő felhasználás.
Hiába, az Egyesült Államok nem véletlen a legfejlettebb ország, a dióhéjból is pénzt csinálnak, amit itthon
csak eltüzelünk.

Dekoratív héjából természetes ékszereket készítenek:

Dióbele, kopáncsa, kérge, levele gyógynövényként is használatos.
Texasi népi gyógymód például a skorpiómarás dohányleves-feketediós kezelése.

Kérge igen erős asztringens (összehúzó) gyógyhatással rendelkezik. Csípős, maró.
Festék-alapanyagnak is jó.
A fekete dió gyökere ugyanúgy herbicid hatású vegyszert bocsát a talajba, mint a mi
diónké. Ezt a vegyszert korábban juglóznak nevezték, de később rájöttek, hogy
ugyanarról a juglonról van szó, amit a közönséges dió - és több más diófaj is - termel.
A feketedió által kibocsátott juglon a növények egész sorára káros. A haszonnövények
közül károsítja a paradicsomot, a burgonyát, a lucernát, a szedret, a szőlőt, az almát.
A dísznövények közül az orgonát, a hortenziát, a krizantémot. A fák közül a nyírfát, a
hársfát, a vörösfenyőt és a skót fenyőt. És még sokan másokat.
A feketedió és a közönséges dió juglonhatása más növényekre azonos.
Részletesebben az ökológiai fejezetben tárgyaljuk.
Károsítja konkurrenseit, de károsítja saját, magról kelt csemetéit is.
Tisztelt horgász Kollégám, Ön hogyan szerzi be a horgászáshoz szükséges
férgeket? Egy amerikai horgász szerint az a legjobb módszer, hogy egy
vödörben zöld burkos feketedió szemeket áztatunk. Az ne zavarjon
bennünket, hogy a víz megsötétedik, hanem öntsük ki nyugodtan az egészet a
földre. A belocsolt területen hamarosan a felszínre mászik az összes féreg,
ami a talajban tartózkodott.
A feketedió értékei viszont jelentősebbek, mint károkozása.
Ha szemléletünk nem annyira haszonelvű, és látókörünk szélesebb, észre kell
vennünk, hogy a feketedió nemcsak az emberek, hanem a vadon élő állatok számára is értékes.
Amerikában az ökoszisztéma szerves részét képezi. Termését leginkább a mókusok, a szarvasok,
vadpulykák és a harkályok fogyasztják.

A feketedió szaporodásában a mókusoké a főszerep. Mivel diója közvetlenül a fa
alá hull, ahol ha ki is kel, juglonhatás és árnyékhatás miatt hamarosan elpusztul. A
mókusok viszont a téli szükségletük négy-ötszörösét is bekészletezik földi üregekbe,
és a maradék dió tavasszal kihajthat.
Feketedió fák csoportja áprilisban:

Kihajtás után:

A levélnövekedés idején:

A nyár közepén:

Szeptemberben:

Az Egyesült Államokban a feketedió hasonló szerepet tölt be, mint nálunk a közönséges dió. Az emberek
szeretik, kedves fájuknak tekintik. Jellemző, hogy a dió angol neve, a walnut Amerikában elsősorban a
fekete diót jelenti, az embereknek a fekete dió jut az eszükbe róla, nem a közönséges (európai) dió. Ha a
közönséges dióról akarnak beszélni, mindig hozzátesznek egy jelzőt (európai, angol, kárpáti, kaukázusi,
stb.), azzal tudják egyértelműsíteni. Jellemző a feketedió népszerűségére, hogy patakok, dombok,
települések, utcák, lakóházak tömegeit nevezték el róla.
Amerikai táj a feketedió fa alól nézve:

Amerikai szenátorok feketediót ültetnek:

Feketedió fa ültetés egy amerikai iskola udvarán:

Feketedió fák szeptemberben, az iskolai kirándulások idején:

A feketedió fák az amerikai történelem részét képezik. A képeskönyv művészeti részében egy olajfestményt
is mutatok arról a diófáról, ami alatt George Washington a hadsereget kifizette. Itt pedig az a diófa látható,
amelynél Jackson generális megpihent, mielőtt folytatta volna New Orleans ostromát.

A feketedió Amerikában kedvelt városi díszfa.

Utcafásításra alkalmazzák.

Parkokat, temetőket díszítenek feketedióval.

Feketedió fák a jamaicai Arnold Arborétumban:

Egy lengyelországi, egy olaszországi és egy németországi példánya:

Díszfaként nálunk is szépen díszlik. Egy díszparki példánya ősszel:

Hullott diója is hangulatos, dekorál. Ilyenkor illata jellemzően fanyar, kellemes.

A feketediónak ugyanúgy létezik egy - fajon belüli - szeldelt levelű változata, mint a közönséges diónak,
ennek a neve Juglans nigra var. laciniata, a közönséges dióé pedig Juglans regia var. laciniata. Kéretik a
kettőt nem összetéveszteni. Mindkettőre az a jellemző, hogy az összetett levél levélkéi erősen szeldeltek.
Ez a változat ritka, de ritkasága miatt értékes, ezért például Angliában szaporítják is. Levélzete tollszerűen
néz ki, ami a feketedió nagyobb számú levélkéjéből adódik. Ez a szabdalt levél végtelenül könnyű, csipkés
hatású. Ha lehet így fogalmazni, a természet remekműve.

Mint a feketedió általában, a laciniata is nagy növekedésű, érett korában hatalmas, impozáns fa. Törzse,
kérge nem tér el az alapfajétól.

De levélzete gyönyörű, szellős hatású.

Hogy ez a gyönyörű dísznövény mégsem ért el nagy népszerűséget, annak oka lassú növekedésében
keresendő. A másik hátránya a laciniata változatnak, hogy diótermő célra semmit sem ér, gyengén termő.

A feketedió másik dísznövény-változata hagyományos levelekkel bír, de a levelek színe bíborba hajlik, ami
különös hatású. Deming Purple néven fut egy ilyen fajta, Deming doktorról elnevezve, aki az Északi
Diótermesztők Szövetségének alapító tagja volt.
Mint minden diófaj, a feketedió is jól hibridizálódik más diófajokkal. Kivétel a részben azonos termőhelyen
élő vajdió, amivel nem ismeretes hibridje. De az arizonai és a texasi dióval igen.
A feketediónak az észak-kaliforniai fekete dióval létrehozott hibridjei részben diótermesztési célra, részben
faanyagnevelésre jók.
Diótermesztési célúak:
Rawlins mint elismert hibrid és a
Royal hibrid. Ez utóbbit még 1888-ban hozta létre Burbank, az ismert kaliforniai botanikus.
Jelentősége, hogy korán termőre fordul, nagyméretű diókat terem.
Faanyagtermelési célú hibridje a két feketedió-fajnak:
Oregoni feketedió. Termesztéstechnológiájáról a faanyagnak való dió fejezetében lesz szó.
Azóta sokszor, sok más diófajjal keresztezték a feketediót.
A feketediónak a közönséges dióval létrehozott hibridje a legnagyobb jelentőségű, a kövekező fejezetben
önállóan foglalkozunk vele.
Fatermelési vagy diótermelési célból Amerikában elterjedten termesztik a feketediót. A feketedió mindkét
termesztéstechnológiáját később részletesen tárgyalom.
Végül pedig íme egy igazán szép feketedió fa:

Hibriddió
Mivel a Juglans-diók fajainak szétválása nem oly régi időben történt, a
dió-fajok közeli rokonok. Egymás virágporával gyakran jól
termékenyülnek, gyakoriak ezért közöttük a fajközi hibridek. Hibriddió
tehát sokféle van.
Én hibriddióként a külföldi - amerikai és francia - terminológiát
használva a feketedió és a közönséges dió hibridjét tárgyalom, ahol a
közönséges dió az apa, a feketedió az anya.
A feketedió és a közönséges dió hibridje a Juglans x intermedia. A
Juglans x Vilmoriana néven illetett dióhibrid ugyancsak a feketedió és a közönséges dió hibridje, és a
"Royal hibrid" néven nevezett hibridek is. Természetesen, mindegyik másféle, az eltérések legalább
akkorák, mint egy diófajon belül a fajták, változatok között.
Fiatal hibriddió:

Idős hibriddió fa:

Amint tudományos neve is utal rá, ez a hibriddió átmeneti formát képez a két faj között. Esetlegesen diót is
terem, de figyelemre méltóbb a látványa. Növekedése nagy, levelei feltűnőek, szépek. Virágai aprók,
rózsaszínűek.

Hibridhatásból származó nagy életereje, nagy növekedése miatt a hibriddió faanyagtermelési célra kiváló. A
faanyagtermelés jelenti fő hasznosítási irányát.
A másik hasznosítási cél pedig a dísznövénykénti, díszfakénti hasznosítás. Impozáns, hangulatos nagy fává
fejlődik, szabad térállásban nagy teret tölt be, levélzete dekoratív.

Az intermedia hibrid rövid vegetációs idejű, későn hajt ki.
Megfelelő környezeti feltételek mellett évi növekedése mégis a
kétszerese lehet a közönséges dió növekedésének.
A hibriddiónak világszerte több, elismert klónját szelektálták ki,
amelyek faanyagtermelési szempontból rendelkeznek előnyös
tulajdonságokkal. Ilyenek az Egyesült Államokban a Huntington,
Paradox Bowman Kuhn, Paradox Burbank és a Paradox
O’Farrel.
Spanyolországban, Barcelonában nemrég állították elő a Juglans
x intermedia egy ígéretes klónját, amit IRTA X-80 névvel
illetnek. Vegetatív klónozással, in vitro szaporítják, és a
spanyolországi faanyagtermesztésben nagy jövőt szánnak neki.
Nyári lombja:

Külsőre miről ismerhető fel a hibriddió?
Aki ismeri a közönséges diót és látott már feketediót, az a hibriddiót is könnyen felismeri. Röviden úgy lehet
jellemezni, hogy külső jegyeiben is átmenetet képez a két diófaj között.
Termete ugyanolyan nagy, törzse ugyanolyan erőteljes, mint mindkét szülőjéé. Szabad térállásban
terebélyes.

Kérgének színe, állaga is a két diófaj közöttinek mondható. Sötétebb, mint a közönséges dióé, de még
határozottan szürke.

Levelei világoszöldek, színre inkább a feketedió leveleire hasonlítanak.
A levélkék száma is több, mint a közönséges dióé, ami legfeljebb 9 (igen ritkán 11). A hibriddió-levélkék
száma változó, 11-nél több, 20-hoz közelít.

Ami leveleit a feketedió leveleitől jellemzően megkülönbözteti, hogy a levélkék száma mindig páratlan, és a
csúcsi levélke jellemzően jól fejlett.

Viszont ami a közönséges dió leveleitől megkülönbözteti, az, hogy a levélkék széle nem sima, fogazott.

A levélkék felszíne fényes.

Fonák-oldalukon a levélerek jól láthatók, kiemelkedők.

A közönséges diótól eltérően a fiatal levélkék színe nem pirosas, hanem halványzöld.

Hajtása:

A levélnyél enyhe szőrözöttsége is a feketedióra üt.

Leveleit megdörzsölve csak enyhén érezzük a közönséges dióra jellemző illatot, aromát.

Leveleinek jellemző rózsa-állása:

Nyári lombja:

A hibriddió zöld diójának színe a feketedióra jellemző világoszöld, és a termés csúcsossága, szőrözöttsége is
eltér a közönséges dióétól.

Vannak a feketediónál lényegesen bővebben termő változatai is, diói gyakran hármas-ötös fürtökben nőnek.

A leírttól eltérő, gömbölyű termést produkáló hibriddió-fák is léteznek.

A hibriddió hamisítatlan, igazi hibrid. Növekedési erélye is a hibridhatásból ered, és gyenge diótermő
képessége is. Sokszor terméketlen, mint a hibridek általában. Diója minőségben, mennyiségben nem ér fel a
közönséges dió termőképességéhez, nem érdemes diójáért ültetni.
Bár nem diójáért termesztik, a Juglans x intermediának mégis létezik egy diótermesztési célra elismert
fajtája, a Kwik Krop. Ennek a fajtának nagy, télálló, életerős fája van, de csak mérsékelt termőképességű.
Korán termőre fordul. Diója vékony héjú, könnyen törhető. A dióbél a héjat jól kitölti, a bélarány magas, a
bél kellemes ízű.

A hibriddió környezeti igényei megegyeznek a közönséges dió és a feketedió igényeivel. Az igényeinek
megfelelő termőhelyet megtalálja Magyarországon is. Egy hazai hibriddió fa, közönséges diót termő
ültetvényben:

Egy szép hibriddió-ültetvény faanyagtermelési célra:

Juglans major - Arizonai dió
J. elaeopyrea-nak is mondták, J. torreyinek is, valamint J. rupestris-nek is, mint a kicsi diót, de
attól megkülönböztetendő még a major melléknévvel is ellátták. És hívták már J. microcarpa
majornak is.
Angol nevébe néha betoldják a „fekete” jelzőt (Arizona black walnut), mert a Juglans-diókon
belül a feketediók csoportjába tartozik.
Spanyolul csak diófa (nogal) a neve. Változatai a var. stewartii és a var. major.

Az egyetlen diófaj, amelyik sivatagi körülmények
között él.
Az Egyesült Államokon belül Arizonában, Texasban,
Új-Mexikóban él. Mexikó Sonora és Coahuila
tartományaiban azonban élőhelye kiterjedtebb.
Száraz, sivatagos vidékeken él, folyók, patakok
mentén, völgyekben, kanyonokban, folyómenti
síkságokon, teraszokon. Időszakos vagy száraz vízfolyásokban is
megtalálható, ahol a felszín alatt szivárgó vizet hasznosítja. Előfordul
némely hegyvidéki területen is, 800, sőt 2000 m magasságban is. Hosszú
életű fa, 400 évig is élhet.
Az arizonai dió lassan növekszik jó körülmények közé telepítve is. Nem várhatunk el tőle többet,
minthogy évente 30 cm-nyit nő.
Íme egy fiatal arizonai dió eredeti élőhelyén, termőhelyére mostoha talajviszonyok jellemzőek.

Durva, köves, sóderes területeken nő. Viszont mély talajt igényel, (főgyökere 8-9 m mélyre hatol), akkor is,
ha különböző minőségű rétegekből tevődik össze. Tápanyag-ellátottság szempontjából is megelégszik a
változó minőségű talajokkal. Termőhelyén a talaj szervesanyag-tartalma általában alacsony. El kell viselnie
a rendszeres áradásokat is. Az enyhén lúgos talajt jobban elviseli, mint a savasat.
Arizonai dió jellemző élőhelyén:

Viszonylag árnyéktűrő.
Közepes nagyságú diófa, mintegy 20 m-re nő meg, az ekkora fának 1,2 m a törzsátmérője. Alkata
jellemzően vaskos, tömzsi. Erős ágai szélesen terpeszkednek, széles gömb-jellegű koronát formáznak.
Kérge szürkésbarna, idősebb korában barázdált. Törzséről két kép:

Jellemző törzsére a villás elágazás, koronaformájára pedig a széles elterülés.

Hajtásai kezdetben zöldek, szőrösek, majd vaskosra, tömzsire, barnára érnek be. Vesszőinek belseje
ugyanúgy kamrás, mint a többi Juglans-dióé. A vesszőkön a levélnyél csatlakozási helye jól látható, nagy
méretű. Rügyei piszkos szürkés barnák.
Páratlanul összetett levelei 9-15 levélkéből állnak, 15-35 cm hosszúak. A levélkék lándzsás-oválisak,
némileg görbültek, fűrészesen fogazottak. Egyenként 5-10 cm-esek. Színükön sárgászöldek, fonákjukon
valamivel világosabbak. Levele néhány felvételen:

Barkavirágzata sárgászöld színű, 5-8 cm hosszú.

Nővirága igen apró, egyesével, vagy kettes-hármas csoportokban jelenik meg a tárgyévi hajtás végén.
Virágzás előtt:

Virágai későn nyílnak, májusban, júniusban, a későtavaszi fagyokat így kerüli el, amire virágai is, levelei is
rendkívül érzékenyek. A virágzás mértéke erősen lecsökken, ha a megelőző év aszályos volt. Virágzó
hajtása:

Tavaszi lombja:

Három hónap alatt neveli ki termését. Termőképessége gyenge, 2-3 évenként várható rendes termés.
Termékenyülés után:

Kopáncsos diója 2,5-4 cm méretű, kerek. A zöld burok vékony, színe kezdetben élénkzöld, majd idővel
megbarnul. Dióérési idejéről az információk ellentmondók, júliustól decemberig mindent hallani. De
leginkább ősszel érik. A dió héja vastag, kemény. Felülete hornyolt.

Zöld és érett termése néhány képen:

Mintegy 100 db dió
tesz ki 1 kg súlyt. A
dióbél arányát 40-50
%-ra becsülik.
Diótermése bőséges,
de csak minden
második-harmadik évben. A
termésmennyiség nagyban függ az időjárástól, főleg a
tavaszi csapadék mennyiségétől.
Aszályos évben nem neveli ki dióját, hanem elhullatja. Ehető dióját nehéz kibontani
vastag, kemény héjából. Vadon termő fái alól szokták étkezési célra összegyűjteni. A
nagyobb, idősebb fák apróbb méretű termést hoznak. Az indiánok ették.
Diótermése a helyi madár- és szürkemókus-populáció
szempontjából értékes, amelyek számára táplálékot ad. Gyenge
természetes szaporodási képesége annak is betudható, hogy dióit túl sok állat
fogyasztja.
Levelei összehúzó hatásúak, ezért gyógynövényként is számon tartják.
Faanyagként azért nem számottevő, mert törzse rövid, növekedése lassú. Szép és
tartós fája van, furnérlemezt lehet belőle készíteni, ha a rönk elég hosszú. Sokféle
célra használják, pl. bútorgyártásra, ezen kívül, hogy a szélső értékeket említsem,
kerítésnek és puskatusnak. Kandallópolc az arizonai dió fájából:

Értéke a fának, hogy olyan területen ad árnyékot, ahol egyébként nem lenne. Például lakott területeken
vagy legelőkön. Metszeni a vegetációs időn kívül, vagy augusztusban lehet, egyébként olyan nagy
nedvvesztést szenved, ami a fa legyengülését okozhatja.

Egy 52 éves, 18 m magas, mezei példány:

Magányosan is nő, de megtalálható tiszta vagy vegyes erdőkben. Helyi nyár, kőris és platán fajokkal
erdőcsoportok uralkodó fájaként nő.

Egy texasi példány:

Nagy valószínűséggel arizonai diófa látható a mexikói, chihuahuai Namurachi-kanyonban is - jó lenne
közelebbről látni, hogy felismerjük. (Az idegenvezető csak annyit tud róla, hogy vad dió.)

Gyümölcstermő céllal nem szaporítják. Alanyként számításba jön a
közönséges dió számára.
Generatív úton, magról szaporodik. Szaporításához a diókat egyedi
edényekbe helyezik, mihelyt azok megértek. A csírázás előtt kifejezett
hidegigénye van. A tél folyamán a rágcsálóktól védeni kell a magvakat. A
talaj felszínén maradt diók rosszabbul csíráznak, mint a földdel takartak.
Csírázási aránya rossz, 50 % alatt van. Próbálták nedves körülmények között
tartani a csíráztatandó diókat, de az eredmény úgy se volt jobb. Tél végén, tavasszal kezd csírázni. A

csemete az első évben gyorsan, nagyot nő, erős főgyökeret fejleszt. Már nyár elején végleges helyére kell
ültetni, hogy gyökere ne károsodjon. Az első és a második télen nem árt némi hideg elleni védelem a fiatal
csemetéknek.
Növekedése a későbbiekben lelassul, nem lehet többre, mint 30 cm-re számítani évente. Később is sok a
kiesés, nagy az elhalt egyedek száma. Olyan esetről is beszámoltak, hogy a második évet 374 csemetéből
csak 1 élte túl.

Vegetatív szaporítása még szövetkultúrás tenyészetben se volt eddig sikeres.
Rovarkártevői közül a különböző dióburoklégy-fajokat emelik ki,
amelyek természetes ellenségeként a Diachasmimorpha juglandis
parazita darázs is megfigyelhető a zöldburkú diótermésen.
Igen fogékony a gnomonia gombabetegségre, ami miatt képes a
lombját elveszíteni. Sőt, a gnomoniát képes a közönséges dióra is
átfertőzni. Gyökere a gyökérrothadásra, koronája farontó gombák
miatti ágletörésre érzékeny.
Egy károsodott, repedt törzsű arizonai diófa törzsének metszete:

A kicsi dióval és a közönséges dióval is létezik hibridje. Az előbbit J. x torreyinek nevezik, az utóbbit francia
kutatók fatermelési célra tartják ígéretesnek, MJ 209-es kóddal jelölik. Ezt Garavel-hibridnek is mondják,
az arizonai dió az anya, a közönséges dió az apa.
A végére is maradt egy képem. Az biztos, hogy Arizonában készült, és az is biztos, hogy a fotós diófát
fényképezett. De a fotós fotós volt, nem szakember, így nem tudta megmondani, milyen diófajt fényképezett.

Tisztelt fotós Kollégám, mivelünk ez nem fordulhat elő, mi ismerjük a diófajokat.
Legvégül Juglans majorként közlik botanikusok az alábbi, piros színű levelet is. Lehet, hogy ásatásból
származó lenyomat.

Juglans microcarpa - Kicsi dió, Texasi (fekete) dió
J. rupestris-nek és J. nana-nak is nevezték.
Angolul little walnut, Texas (black) walnut. Egyéb
közönséges nevei: törpe dió (dwarf walnut),
bokros dió (shrubby walnut), folyami dió (river
walnut), mexikói dió (mexican walnut), diócska
(nogalillo, nogalito), namboca, vagy csak
egyszerűen dió (walnut, ill. nogal).
Változatai a var. microcarpa, a var. stewartii, amelyek a levél és a termés méretében különböznek, az
utóbbi szélesebb levelű és nagyobb diójú. Botanikai rajza:

Texasban, Kansasban, Oklahoma nyugati részén, Új-Mexikó keleti részén és Mexikóban él, általában
elszórtan, völgyekben, köves patakmedrekben, szakadékokban, folyómenti teraszokon. Mindig patakok,
folyók közelében. A chiuahuai sivatag völgyeinak jellemző fája. Jellemző élőhelyén:

Napos, vagy részben napsütötte helyet igényel. Vízigénye viszonylag alacsony, hőtűrő képessége nagyon
magas. Lúgos kémhatású talajt is elvisel.
Kis-közepes méretű fa, mintegy 6-15 m magas. Texas állam legnagyobb példánya:

Gyakran már a talaj közelében elágazik, terebélyes, nyílt koronát alkot, bokorformára nő. Koronaalakja
gömbkoronának mondható, átmérője a fa magasságával egyezhet meg.

Kérge szürke, az idős példányoké mélyen barázdált. Törzse jellegzetes illatú.

Ágai narancspiros, szürkésbarna színűek, gyengék.
Szárnyasan összetett levelei 20-30 cm hosszúak, 7-25 keskeny, lándzsás, görbült levélkéből állnak, amelyek
5-7 cm-esek. A csúcsi levélke a Juglans fajok túlnyomó többségéhez hasonlóan, de a mi közönséges diónktól
eltérően kisebb, mint a levélzet középső levélkéi. Levelei az összes diófaj közül a legkeskenyebbek. Olyant is
lehet olvasni, hogy kicsinyítős nevét (diócska) kicsiny leveleiről kapta.

Ennek a fajnak egyedi sajátossága a többi dióféle között, hogy levélkéi a levélzeten belül egyenként is
igyekeznek a talajjal többé-kevésbé párhuzamos állást felvenni.

A levelek színe sárgászöld, alsó felületük világosabb. A levelek megdörzsölve jellemző aromás illatúak. Őszi
levelei világossárgák, jellemző színűek.

Rügyei és tavaszi hajtása:

Virágai sárgászöldek. Porzós barkái koratavasszal, márciusban-áprilisban jelennek meg, termős virágzata
is, ami rendszerint 2 nővirágból áll. Hím- és nővirágai jellemzően külön időben nyílnak, idegenbeporzást
igényel.
Porzói áprilisban:

Termését általában párosával hozza.

Termő hajtása:

Ősszel szeptember második felében, de inkább októberben érik. Diótermései 13-20 mm-esek, vékony,
barna, szőrös kopáncsban. Egy kilogrammot 200-205 db dió tesz ki. Diói ehetők, édesek.

Legnagyobbrészt vadon termő gyümölcsét fogyasztják, kisebb
részben termesztik is. Hátránya, hogy apró, 2-4 cm-es, burokkal
együtt. De nagyon jóízű. Mókusok, madarak és egyéb apró
állatok szívesen megeszik, lombját a szarvasok is.
Levele gyógynövényként használatos, teáját szájöblögetésre
használják.
A kicsi dió faanyaga szép, igen mutatós. Gesztje sötétbarna,
szíjácsa fehéres. Hogy mégsem készítenek belőle gyakorlatilag
semmit, az vékony törzsének következménye. A bokorformán
nőtt példányok törzsvastagsága sokszor nem több, mint 5 cm,
bár a faalakú példányoké ennek a két-háromszorosa. Fája
keményfa, fajsúlya nagy, de nem erős. Évgyűrűi lazán
kapcsolódnak egymáshoz, és a faanyag nehezen viseli el a
megmunkálást.
Fájából leginkább dekoratív kisebb tárgyakat, például
késnyeleket készítenek, és csak nagyon ritkán találkozni a
fájából készült furnéranyaggal.
Gömbölyded dió-koronája mutatós dísznövénnyé lépteti elő.
Élőhelyén városi utcafásításra is használják. Tájrehabilitációs
célra és talajmegkötés céljára is ültetik. Állítólag Európában is lehet díszparkokban egyes példányait látni.
Egyébként 1868 óta ültetik díszfaként.
Diói jól csíráznak, ezért főleg magról szaporítják. Ősszel szokták végleges helyre vetni, homokos talajba, 35 cm mélyre. Vegetatív szaporításának lehetőségét jelenleg is vizsgálják Amerikában. Texasban gyakori,
hogy a nem helyi diófajokat a texasi dióra oltják, mint alanyra.
Egy fiatal példány:

Legveszélyesebb kártevői a dióburoklégy-fajok (Rhagoletis), amelyek a nyár második felében támadják
meg, általában esők után. Máshol a szövőlepke-kártételt emelik ki.
Kiemelkedően fogékony a talajlakó gombák károsítására. Ezért egy árvizes elöntés után biztosra vehetjük
az elöntött fák pusztulását. Viszont a legtöbb diófaj veszélyes gombabetegségére, a gnomóniára kevésbé
fogékony.
Könnyen hibridizálódik a J. majorral és a fekete dióval. Az utódok küllemileg átmenetet képeznek az
érintett fajokkal.
Juglans microcarpa mint városi díszfa:

Egy texasi példány:

Egy 1850 körüli növénygyűjteményből:

A texasi dió Magyarországon is előfordul. Nemcsak megél, jól is érzi magát a mostoha texasinál jóval
kedvezőbb körülmények között. Egy hazai példánya:

Hazai jelenlétét diótermesztési célú és parképítészeti szempontok indokolják.
A hazai diótermesztést nem diótermésével tudná fellendíteni, hanem alanyként jöhet számításba. Ugyanúgy,
mint az 1970-es években a feketedió alannyal a ráoltott nemesített közönséges dió fajták csökkent
növekedését kívánták elérni, a texasi dió is kipróbálható erre a célra. Bár diótermesztési elveimmel
ellenkezik, hogy a diófát is az almafához hasonlóan törpésítsék, - én nem tenném, - de gyümölcstermelő
kertészek foglalkoznak ezzel a gondolattal. Remélem, az ezirányú kísérlet nem fog sikerre jutni, így a másik
cél, a díszfakénti hasznosítás maradhat a texasi dió reális hazai perspektívája. Szellős koronája, vékony
levelei, aranyos kis diócskái nagyon hangulatosak, különlegesek. Nem nevelhető belőle nagytermetű parkfa,
de hangulata egyedülálló.

Diói augusztusban Magyarországon:

És Texasban:

Juglans microcarpa díszfaként egy cseh parkban:

Juglans mollis - Mexikói dió
J. mexicana-nak is mondták. Mexikóban a következő közönséges nevekkel is illetik:
folyómenti dió (nuez corriente), negyedrész dió (cuartolote), mekkai dió (nuez meca),
bebörtönzött diófa (nogal encarcelado) és helyi mixteco indián nyelven tih-ti és tutiki.
Mexikóban 1200-2500 m magasságban, a hegyekben él, tölgyekkel, fenyőkkel elegyesen.
Természetes élőhelye a jobboldali képen piros pöttyökkel jelzett terület.
15-18 m magas fa. Törzse:

Levele így nézett ki 1890-ben:

Nő- és hímvirága jellemző Juglans-virág.

Diótermése éréskor, október-novemberben kávészínű, ehető. Nyersen vagy főzve, édességekben
fogyasztják. Piacra kerülő dióját gyakorlatilag az erdőkben gyűjtik össze. Nagykereskedelembe nem kerül.
Chilapa, Guerrero piacain mintegy 2 USD/kg-nak megfelelő áron lehet kapni (1999-es adat).
Főleg faanyaga értékes, amit sokféle módon hasznosítanak. Közönségesen tűzifának, de lényegesebb, hogy
házépítéshez gerendának, továbbá patiok és kertek díszítésére, ácsolatként.
A mexikói dió ugyanúgy juglont termel, mint a közönséges dió és más diófélék. Allelopátiás hatása és
emberi gyógyhatása is azonos, gyógynövény.
A fa orvosi haszna: A leveleket reuma elleni borogatásra használják, a levelek főzetét nehezen hegedő
sebekre, ezen kívül enyhíti a szájpenészt, fehérfolyást, stb. A levelek kivonatából készült infúziót mérgezések
esetén alkalmazzák. A kopáncs véraláfutások, zúzódások borogatására jó.
Tuberkulózis ellen hagyományos népi gyógyszer a a fa kérgéből és leveléből kioldott juglont tartalmazó
oldat. Ezirányú gyógyhatását jelenleg is tanulmányozzák.
Kérgéből és éretlen kopáncsából rovarirtó szert készítenek.

Házikertekben és árutermelő ültetvényekben is ültetik. Magról szaporodik.

A CARYA NEMZETSÉG DIÓI
Vázlat:
A Carya-fajok eredete
A Carya-diók közös jegyei
A Carya-diók megismert története
A Carya-diók gazdasági jelentősége
Carya aquatica
Carya cathayensis
Carya cordiformis - Bitternut hickory - Keserű hikori
Carya floridana
Carya glabra
Carya hunanensis
Carya illinoinensis - Pekándió
Carya kweichowensis
Carya laciniosa - Shellbark hickory - Rojtos kérgű hikori
Carya myristiciformis Nutmeg hickory - Szerecsendió-hikori
Carya ovalis
Carya ovata - Shagbark hickory - Fehér hikori
Carya pallida
Carya palmeri
Carya texana
Carya tomentosa - Mockernut hickory - Bolyhos hikori
Carya tonkinensis
A Carya-diók a mi diónk unokatestvérei.
Korábban a Carya nemzetséget Hicoreae-nek is nevezték, mivel a
köznyelvben a nemzetség tagjait hikoridióknak mondják.
A tudományos Carya név ógörög eredetű, diót jelent. A mitológia szerint
Carya Lakónia királyának, Dionnnak volt a lánya, és Dionízosz isten
diófává változtatta.
A Carya-diók északmerikai, kisebb részben kínai eredetűek. Az
északamerikaiak kontinens keleti felén, a prériövtől keletre élnek. 17
önálló faj tartozik közéjük, és 12 fajközi hibrid. Többségük diója
fogyasztható, némelyik tényleg ízletes, pl. a pekándió.
A jelenleg érvényes tudományos rendszerezés szerint (1978 óta) a Carya nemzetséget három szekcióra
osztják:
1. Sinocarya szekció. A kínai Carya-fajok tartoznak ide. Közös vonásuk, hogy csúcsrügyeikről hiányoznak
a többi Carya-fajra jellemző rügypikkelyek, továbbá hogy levélkeszéleik simák.
C. cathayensis
C. hunanensis
C. kweichowensis
C. tonkinensis
A kínai Carya-fajok közös kínai neve shan he tao, szabad fordításban hegyi fehér dió.
A második és a harmadik szekcióba az északamerikai Carya-diók tartoznak.

2. Apocarya szekció. Ezeket mondják pekán-hikoriknak.
C. aquatica
C. cordiformis
C. illinoinensis
C. palmeri
3. Carya szekció. Ha mondhatni, ezek az „igazi” hikorik.
C. floridana
C. glabra
C. laciniosa
C. myristiciformis
C. ovalis
C. ovata
C. pallida
C. texana
C. tomentosa
Ha a pekán-hikorik és az igazi hikorik közötti különbséget keressük, annyit találunk, hogy az előbbiek
csúcsrügyei legfeljebb hat rügypikkelyt tartalmaznak, amelyek éle tapintható, és nem fedik át egymást. Az
igazi hikorik csúcsrügyén 6-12, egymást átfedő rügypikkely van. A botanikusok a rügypikkelyek számát a
hideghez való alkalmazkodással magyarázzák.
Hikori-fajok téli rügyei Ohio-ból (C. laciniosa, cordiformis, glabra, tomentosa, ovata):

A további eltérések csak segéd-fogódzót adnak a fajcsoportok elkülönítéséhez, de nem mérvadóak. A
pekán-hikorik levélkéinek száma 5-13, az igaziaké 5-9. A pekánok kopáncsán több „szárny” van. Ha
dióikat keresztbevágjuk, az igazi hikoriknak nincs dupla fala vagy belső gerince, ami a dió alapjánál négy
részre osztaná a belet. Bár ez a pekándiónál sincs meg. Az ázsiai Caryáknál is hiányzik a belső, dupla fal.
Végül az összes pekán-hikori diploid (n=16) kromoszómaszámú, az igaziak diploidok vagy tetraploidok
(n=32).
Barkavirágzat és nővirág:

A Carya-diók rajzos áttekintése 1873-ból:

Három Carya-faj diója Washington állam erdőiből: C. tomentosa, C. cordiformis, C. glabra.

A Carya-fajok eredete
A Carya-fajok eredetéről röviden annyit, hogy a diófélék családjának többi
tagjaitól való elkülönülésük 70 millió évvel ez előtt történhetett meg, a többi
diófélével átmeneti állapotot mutató maradványok ebből az időszakból kerültek
elő. 50 millió évvel ezelőtti maradványok Eurázsiából ugyanúgy felszínre
kerültek, mint Észak-Amerikából.
Paleocén-kori, vagyis 55-65 millió éves az általam legősibbnek ismert Caryakövület, a ma is élő Carya glabra levele (jobbra).
Az első felismerhető Carya diótermés 34 millió éves, Coloradóban találták meg.
20 millió éves Carya-maradványokat ugyanúgy megtaláltak Európában,
Németország területén, mint Kínában. Azt mondják, a Carya-nemzetség
Amerikában különült el a többi dióféléktől, és terjedt vissza Ázsiába a Beringhídon át.
A harmadidőszakban a Carya-diók nagy létszámban tenyésztek az egész
északi féltekén. Nemcsak Európában - például a Spitzbergákon, - hanem
Szibériában és Grönlandon is. Eocén-kori fosszilis maradványaik
Budapesten is megtalálhatók, a Kis-Svábhegyen. Erről a leletről így ír a
Révai lexikon:
"Ritka jelenséget tárt elénk az a diómag, a mely domborzati-kőmag
gyanánt maradt fenn. Az érdekes lelet tisztátalan mészkőből származik,
míg a héj csak üreges lenyomat képében maradt hátra. Ilyen
megkövesedett diómaradványok, különösen a Carya ventricosa Brgt. (Unger) gyümölcsei, találhatók a
budai Kis-Svábhegy felső eoczénkorú meszében."
A Francia Középhegységben, a Massif Centralban, közelebbről a Puy-de-Dôme megyei Bussieres-ben
oligocén-kori Carya-faanyagot találtak.

Sokkal fiatalabb, mindössze 12-13 millió éves, miocén-kori az
erdőbényei Carya-levéllenyomat, ami mészkőrétegben maradt ránk.
Eredetiben a Magyar Természettudományi Múzeumban
tanulmányozható (képe jobbra).
A felső pliocén időszakából, talán 2-5 millió évvel előttünk,
meglehetősen sok diópollen került elő, a Carya-fajok pollenje,
Itáliában. Ekkor ott a klíma melegebb, csapadékosabb volt.
A Carya fajok Európában 2 millió évvel ezelőtt, a Pleisztocén korban
haltak ki, az eljegesedés miatt - írják amerikai botanikusok. De mi itt
élünk Európában, valamivel jobban tudjuk. Nem haltak ki teljesen,
hanem délebbre szorultak vissza. Az interglaciális szünetekben,
konkrétan például a Mindel-Riss interglaciális alatt (250.000-230.000
éve) a nedvesebb periódusokban újból megjelentek a lombhullató erdők
is, bennük a hikoridió, továbbá a később tárgyalandó szárnyasdió.
Persze, a vége az lett, hogy nálunk mégis kihaltak. Miután legalább hét
interglaciális szünetet éltek le nálunk.
Ugyanekkor, a jégkorszakok többszázezer éve alatt Amerikában is erősen lecsökkent a Carya-fajok száma.
Amerika nyugati részéről ekkor tűntek el, a nyugati part- és hegyvidéket azóta se foglalták vissza.
Ha tehát jelenleg a pekán- és hikoridiókat nem tekintjük hazai őshonos fajoknak, az a mi hibánk. Mi
jöttünk későn, ők a legszerényebb számítás szerint is 35-40 millió évet éltek itt, mi meg talán ezret.
Közvetlenül azelőtt tűntek el, hogy mi megjelentünk a Kárpát-medencében. (Talán hallották, hogy jövünk.)
Érdekesség, hogy a korábbi Carya-dió maradványok vékonyabb héjúak voltak a maiaknál, és a héj belső,
második fala is hiányzott. A héj vastagodása időben egybeesik a rágcsálófélék, például a mókusfélék
nagyobb elterjedésével, a héj-vastagodás mintegy védekezést jelent a diótermések számára. Ebből a
fejlődési trendből a pekándió képez kivételt, amely megtartotta a héj vékony jellegét, és hiányzik a
másodlagos belső fal. Bár az is lehet, hogy a többezer éves emberi beavatkozás, szelektálás eredményezte az
ember számára kedvezőbb vékonyhéjú formák terjedését.
További észrevétel a Carya-diók fejlődésével kapcsolatban, hogy a jelenlegi diploid kromoszómaszámmal
(n=16) szemben korábban 8 kromoszómával rendelkezhettek a diófélék, a kromoszómaszám duplázódása a
hibridizáció eredménye lehet.

A Carya-diók közös jegyei
Függőlegesen feltörekvő, hengeres koronájú nagy fák. (Persze, ha van elég helyük kifejlődni.) Fejlett, erős
főgyökerük biztosan horgonyozza őket a legkülönbözőbb (homokos, mocsaras, stb.) talajokban is. A
Caryák erősen vízigényesek, a talaj bizonyos fokú nedvességét egész évben igénylik.

Vesszőik, vékonyabb ágaik úgy különböztethetők meg a Juglans diók hajtásaitól, hogy a Caryák fabele
sima, a Juglansoké rekeszes.

Néhány Carya-diófa téli rügye:

Páratlanul összetett leveleik fűrészes szélű, lándzsás, hegyes levélkékből állnak, amelyek megdörzsölve
kellemes, aromás illatot adnak. A levélkék száma 5-21. A kínai Caryák levele simaszélű.

A Carya-diók - mint a diófélék családjának valamennyi tagja - egylakiak. Hím- és nővirágaik különböző
módon helyezkednek el, ugyanazon a fán. 7-8 cm hosszú karcsú, csüngő porzós barkáik egy vagy két pár,
szembenálló, pikkelyes rügyből fejlődnek, a hajtásrügyek kibomlásával egy időben. Rügyenként három
barka fejlődik. A három barka a nemzetség közös jellegzetessége, elkülöníti őket a család többi
nemzetségétől.

Nővirágaik aprók, nem feltűnőek. A tárgyévi hajtás végén álló nővirág-füzérek (mondják peceknek,
tüskének is) 2-20 virágot tartalmaznak. A bibe kétágú, röviden ülő, szemölcsös.

A hím- és a nővirágok ugyanazon a fán eltérő időben nyílnak. Így biztosítják az idegen megporzást
(heterozigota-hatást), ami az utódnövények életképessége, ellenállóképessége szempontjából fontos. A
Juglans-fajokhoz hasonlóan beporzás nélküli (apomiktikus) terméshozás is létezik a Carya-dióknál.

Diójuk ősszel érik, kerek, vagy ovális, vaskos kopánccsal, ami a varratok mentén többé-kevésbé 4 lebenyre
hasad, a fajtól és a genotípustól függően. A kopáncs hasadási módja is megkülönböztető jegyet jelent a
Juglans diókhoz képest, a Caryáké szabályosan hasad, a Juglansoké szabálytalanul vagy sehogy sem. A
kínai dió (Annamocarya) kopáncsa pedig 4-9 lebenyre.

A termés kopánccsal vagy anélkül hullik. Csonthéjuk sima vagy szögletes.
A kopáncs nélküli diótermés alapján is megkülönböztethetők a Juglans
dióktól, mert míg a Juglansoknak nincs, a Caryáknak jellemző alapi
plexusuk van. Az alapi plexust sokáig nem tudtam, hogy micsoda, amíg a
mellékelt képre rá nem bukkantam.
A Carya-fák gyümölcstermése ciklikus tendenciát követ.
A Caryák közeli rokonok. Rengeteg fajközi hibridjük ismert.
Természetes úton olyan helyeken hibridizálódnak, ahol a Carya-fajok
elterjedési területe átfedi egymást. A közeli rokonság az amerikai és a
kínai Caryák csoportjai között is fennáll. Például a pekándió jól porozza
a kínai hikorit (C. cathayensis), és néha hibridek is létrejönnek. De a
kínai hikoridió termésének méretén, formáján is meglátni, ha a beporzást
a pekándió végezte.
Az emberi úton létrehozott hibridek száma is igen nagy. A hibridekre most
nem térek ki, csak a hikoridiók termeszthetőségének fejezetében.
Ugyancsak mellőzöm a Carya-fajok tudományos szinonímáinak
felsorolását, vagyis hogy hogyan nevezték ezeket a diófajokat korábban,
mert csak a felsorolás másfél oldalt tenne ki, és azok a nevek ma már
nem használatosak. Ugyanakkor a tudományos világ, a botanika
fejlődése sem áll meg, új nevekkel is találkozunk.
Az amerikai Caryák zömmel erdőalkotó fák, olyan értelemben, hogy
olyan erdőkben élnek, amelyek vagy vegyes állományúak, vagy más fafaj az erdőalkotó.
A talaj minősége iránt igényesek. Megfigyelték, hogy az egyes Carya-fajok minél inkább nem a számukra
optimális klíma alatt élnek, a talaj minősége iránt annál igényesebbek. Ez is okozza, hogy a Carya-fákat
nem összefüggő, nagy területű erdőkben találjuk, hanem szétszórtan, a legjobb minőségű talajokon, a
vízfolyások melletti öntéstalajokon.
A Carya-diófák az északamerikai és az ázsiai ökoszisztéma szerves részét képezik. Beilleszkednek a helyi
erdőtársulásokba, elegyes erdőket alkotnak más fafajokkal. Diótermésüket az erdőlakó állatok
fogyasztják. A következő kép a talajra hullott érett Carya-diót mutat, amelynek kopáncsa az eséstől vált le,
így a dió az erdei állatok számára hozzáférhető.

A Carya-diók megismert története
Feltétlenül szólni kell viszont a Caryák eddig megismert történetéről, már ami az emberi történelem
időszakára esik.
A legkorábbi, ember által használt hikoridió-maradvány Texasból, a Baker-barlangi ásatásokból került elő,
i.e. 6100-ból, az emberi maradványok között pekándió levelét és termését is megtalálták. És ettől kezdve az
európaiak megjelenéséig a pekándió-fogyasztás folyamatos lehetett az indiánok körében, hiszen ebben a
körzetben az európaiak megjelenését közvetlenül megelőzően, 1650-ből származó leletek ugyanúgy
kimutatták hikoridió (és Juglans-dió) fogyasztását.
Az európai felfedezők első feljegyzései ugyancsak tartalmaznak hikoridió-fogyasztással kapcsolatos
információkat. Strachey 1612-ből származó beszámolója szerint a jelenlegi Virginia állam területén élt
„powhatan” indiánok halál-mítoszában a hikoridió komoly szerepet játszott. Az indiánok a szellemeknek
kukoricamáléból és „pokahichary”-nak nevezett italból szolgáltak fel, hogy a halott szelleme nyugodtan
utazhasson a felkelő naphoz. (Ennek a „pokahichary”-nak a készítéséhez használtak tört hikoridió belet,
vízzel keverve.) Ez a szertartás mutatja a hikoridió régi, megbecsült helyét az indián tradíciókban.
A hikoridióról Cabeza de Vaca számolt be elsőként Európában, 1533-ban. Leírta, hogy Texasban, a
Guadalupe folyónál a hikoridió évente váltakozóan terem. (Ezt a tulajdonságát, a terméskihagyást azóta is
megtartotta.) Ugyancsak Cabeza de Vaca írja, hogy amikor a Colorado folyó alsó szakaszánál utazott a
mariame indiánok területén, kísérői megálltak egy napra „diót enni”. Ez a dió kisméretű volt. Azt írja,
akkora, mint a korabeli dió Galíciában (természetesen a spanyolországi Galíciában). A diófák számosak és
igen nagyok voltak. Leírja, hogy télen ezek az indiánok két hónapon át semmi mást nem ettek, csak diót.
Megjegyzem, a spanyol felfedezők óta hívják a jelenlegi Texas állam két folyóját is spanyolul dióra utaló
néven: Nueces (dió) és Nogales (diófák).
A hikoridió olajáról Hernando de Soto számolt be elsőnek, aki 1539 és 1542 között a jelenlegi USA délkeleti
területein az indiánok körében nagyarányú dióolaj-előállítást és fogyasztást tapasztalt, úgy hikoridióból,
mint Juglans-dióból. Mindkettőt használták konyhai használatra ugyanúgy, mint gyógyászati célra. Mint
írja, ajánlatos, jó szer fájdalmakra, hascsikarásra.
1771-ben Bossu arról számol be, hogy az indiánok a palacsintájukat dióolajban sütötték. 1792-ben W.
Bartram „régi, művelt hikori-mezőkről” beszél, a mai Georgia állam területéről. Leírja, hogy egyes indián
diótermelők többezer bushel (1 bushel=35-36 kg) hikoridiót tároltak otthon. A dióolajat úgy állították elő,
hogy a darabokra tört dióbélből forró vízzel nyerték ki az olajat, majd finom szűrőn (szitán) szűrték át a
masszát, és a szitán fennmaradó finom, tejszínszerű, hikoritejnek nevezett édes krémet használták fel,
különösen kukoricalepények készítéséhez.
Más, korai feljegyzések szerint az indiánok a dióbelet magában is fogyasztották, italt is csináltak belőle
(Lawson 1714, Romans 1775). Talán nem érdektelen, hogy Ázsia népei, főleg a kínaiak is hasonló módon

fogyasztották a Carya-diókat (Louis, 1921).
Nagyon jó íjakat készítettek az indiánok a hikoridiók fájából. Ezt a korai európai betelepülők szó szerint a
saját bőrükön is tapasztalhatták. Kéziszerszámokat is készítettek belőle (du Pratz 1763).
A chippewa indiánok a C. tomentosa-t gyógynövényként is hasznosították. A fiatal dióhajtásokat görcsök
ellen alkalmazták.
A Carya-diók jelentőségét mutatja, hogy azoknak az indián törzseknek, amelyek területén nem fordultak
elő Carya-féle diók, szintén megvoltak a saját szavaik a különböző Carya-fákra és diókra. A „hikori”
elnevezés, amint a pokahichary ital neve is utal rá, indián eredetű, ami több indián nyelvben is
(powcohocora, pocohiquara, powhigwara neveken) használatos volt, a betelepült európaiak is innen vették
át a Carya-fajok összefoglaló nevét. Az algonkinok nyelvén a hikoridiók neve pawcohiccora volt, ami olajos
dióbelet jelentett.
A Caryák közül a leginkább hasznosított dió, a pekándió neve is indián eredetű, eredeti jelentése minden,
nehezen, csak eszközzel (kővel, kalapáccsal) törhető héjas termésre vonatkozott, pl. így hívták a chippewa
indiánok is: paccan, pagan, többes számban paganag. A Mississippi mentén élő algonkin indiánok nyelvén a
pekán szó ezt jelenti: „kézzel törhetetlen dió”. Francia felfedezők a Mississippi mentén élő indiánoknál
betűzték le a pekándió nevét, francia írással „pecanes”, ill. „pacanes” néven. Spanyol felfedezők pedig
„pacanos” formában rögzítették. Az angol nyelvű „pecan” Webster 1773-as szótárában rögzült jelenlegi
formájában.
A pekándió jelentőségét a Kolumbusz előtti északamerikai indiánok életében, táplálkozásában nem lehet
eltúlozni. Északamerika nagy részén a telek hosszúak, kemények. Tudjuk, az északamerikai indiánok nem
voltak földművelők, nem termesztettek télre elraktározható növényeket, gabonaféléket. Teljesen a vadászat
sikerétől függött, hogy télen ehettek-e egyáltalán. Egyedül a pekándió (és kisebb részben más hikoridiók,
amerikai gesztenye, némi tölgymakk) állt téli készletként rendelkezésre. A pekándió könnyen begyűjthető,
hosszan tárolható. Hónapokat ki lehetett rajta húzni.
Nem csoda, hogy az indián szálláshelyek környékén a pekándiófák megtalálhatók voltak.
A pekándió az indiánok csereeszköze is volt. Azok a törzsek, amelyeknek nem volt (elég) pekándiójuk,
dohányt, pipát, prémeket, kőszerszámokat adtak érte.
Talán nem véletlen, hogy a pekándió a Mississippi hatalmas vízgyűjtő területén terjedt észak felé,
mindenhova, ahova a korabeli legkorszerűbb szállítójárművel, a kenuval el lehetett jutni.
Az amerikai hikoridiókkal ellentétben az ázsiai Carya-fajok történelme - szerintem - feldolgozhatatlan.
Azok mindig is fontos élelemforrást jelentettek a termőhelyükön élő népeknek, elsősorban a kínaiaknak.
Annyira természetes ennivaló évezredek óta, hogy említést se tettek róla.

A Carya-diók gazdasági jelentősége
Diótermelési, étkezési és faanyagtermelési értékük a legnagyobb. A fajok
egy része keserű, csípős ízű diót terem, de a pekándió mellett másik 6-7
Carya-diónak ugyanolyan tápláló, egészséges, értékes dióbele van, mint a
mi diónknak. Ugyanúgy használhatók süteményekbe és változatos más
ételekbe, mint a közönséges dió. A régi indiánok a hikoridiók olajából
vajszerű ételt készítettek, amit ételek sűrítésére, ízesítésére használtak.
A Carya-diók közül a pekándiónak van a legnagyobb gazdasági
jelentősége, az USA-ban az éves pekándiótermés 125.000 t körül van, 260
millió dollár körüli értékben.
A C. ovata a második, legelterjedtebben termesztett Carya-dió. Ezeken kívül még a C. laciniosa érdemel
figyelmet a diótermelés szempontjából. Hasznosíthatóságukat erősen korlátozza az igen késői, több mint tíz
éves termőre fordulás, valamint a rendkívül szakaszos, alacsony termés. Három évente várható 20-50 kg
héjas termés kifejlett fánként. Gondot okoz, hogy a természetes, szórt állású fákhoz képest

„monokultúrában” igen erős a gomba- és rovarfertőzés veszélye.

E legutóbbi probléma megoldására irányulnak jelenleg is génmanipulációs kísérletek, betegség-ellenálló
fajták előállítására.

Hikoridió-bél. Látszatra a mi diónk belére hasonlít, de mérete még a pekándióénál is kisebb.

A hikoridiók kedvelői a diótermés héjából szeleteléssel természetes ékszereket is
készítenek.
Mindegyik faj értékes fatermelési szempontból is, azonban a fák nagy mérete a kertészeti,
diótermelési célok elérését hátráltatja. (Hasonló a probléma, mint a közönséges diónál.) A hikorifák értéke
lehet a telepítések fő szempontja, és a diótermés másodlagos cél lehet. A jelen állapotban éppen a faanyag
magas ára vezetett a hikori-állományok megritkulásához.
Az ázsiai Carya-fajok közül a kínai, a hunani, a kujcsoui (C. kweichowensis) és a tonkini dió termését
fogyasztják. Közülük csak a kujcsoui dióból vannak - nagyobb kiterjedésű - ültetvények, a hasonnevű kínai
tartományban, Guizhouban. A tonkini dió talán még nagyobb területen és nagyobb mennyiségben terem, de
nem ültetvényben, hanem az erdős hegyoldalakban, amelyek más mezőgazdasági, kertészeti kultúrával már
nem hasznosíthatók. A Kínában termő hikoridiók termése jelentős árualapot ad.
A kínai és a tonkini dió belét dióolaj-forrásként is számon tartják. Olajuk kedvező, egészséges olajsavösszetétele biztató perspektívát nyit termesztésük felkarolására, mert fizetőképes kereslet lenne rá a fejlett
országokban is, nemcsak Kínában.
Díszfaként is számításba jönnek. Hikorifa ősszel:

Környezeti értékükön, látképi szépségükön kívül faanyaguk is értékes.

A hikorifák anyaga a porózus, mégis vastag falú edénynyalábok miatt erős, rugalmas. Különösen alkalmas
kéziszerszámok (pl. baltanyelek) készítésére. Felhasználásuk sokoldalú. Az automobilizmus ideje előtt
Európában - nálunk is - a drágább hintók aljrészeit hikorifából készítették.

Néhány mai példa, mi készül hikorifából: sílécek, tornaszerek (pl. felemás korlát), tornacsarnokok
padlózata, görkorcsolyapályák, húsvágó tőkék, falburkolatok, raklapok, létrák. Bútort és hangszert is
készítenek belőle, pl. zongorát. A legapróbb, maradék faanyagokból tipli készül. Hulladékanyagát húsok,
sajtok füstölésére használják, rendkívül kellemes aromája miatt.
Parkettának kiváló a hikoridiók faanyaga, mert világos színe nagyon barátságossá teszi. Idővel kissé
sötétül, de minőségét jól megtartja, mint a következő két, már idős hikoriparketta:

A faanyagot viszonylag nehéz ragasztani, de rendkívül jól szögelhető.
Hikorifa-anyag nehezen szerezhető be. Általában szép, világos színű.

A Carya-fák kérgéből üzemi méretekben is készítenek diószirupot, de házilag is elkészíthető. Az alapanyag
a fa kérgének, példánkban a C. ovata, fehér hikori fa kérgének leváló, levágható darabjai, amelyek a fa
növekedésével amúgy is elvesztésre vannak ítélve. De vigyázzunk, a fiatal kérget ne bontsuk meg, annak
feladata a farontó rovarok távoltartása. Az is jó, ha a fa alól szedünk össze már levált kéregdarabokat.

Akár negyedkilónyi kéreg is elég. Mossuk meg, kefével alaposan dörzsöljük át, tiszta, folyó vízben. Minden
rovart, homokot, stb. el kell távolítani. Semmilyen mosószert nem szabad használni. Addig keféljük, amíg a
kéregdarabok külső felülete szürkés, majd zöldes, a belső pedig vörösbarna árnyalatot nem kap. Közben
melegítsük elő a sütőt 200 C°-ra.

Vágjuk a tiszta kéregdarabokat kezelhető méretű darabokra, mondjuk húszcentisekre. "Pörköljük" meg a
kéregdarabokat sütőlapon, rácson, vagy más felületen. Ha a kéregdarabok nedvesek, nem baj, a víz kigőzöl
belőlük. A pörkölés 10-15 percig tarthat. Néhány perc után már kellemes hikoridió-illatot érezhetünk. Kicsit
füstös, kicsit "fűszeres". Most már tartsuk a szemünket a kéregdarabokon, hamarosan aranybarna tónust
kapnak. Vigyázzunk, ne égjenek meg, mert akkor a szirup égett ízű lesz. Mielőtt megégne, vegyük ki, és
hagyjuk lehűlni.

Lehűlés után öntsük föl annyi vízzel, ami ellepi, és forraljuk, inkább csak lassú tűzön pároljuk 20-25 percig,
amíg enyhén borostyánszínű "teát" nem kapunk. A párolás azért jobb az erős forralásnál, mert kevesebb
csersav oldódik ki a kéregből, jobb lesz az íze, nem nyomja el azokat az aromaanyagokat, amiket
tulajdonképpen keresünk.

Most már kiszedhetjük a kérget, és sűrítsük be a levet egynegyedére.
Melegen adjunk hozzá sok cukrot, kétszer annyit, mint amennyi az eddigi "teánk". Forraljuk fel, oldjuk fel
a cukrot, így érjük el a szirupos konzisztenciát.

Kihűlés után palackozzuk. Ugyanúgy használhatjuk, mint a juharszirupot, vagyis nagyon sokoldalúan.
Süteményekbe, vagy akármihez.
A hikoridiókból ugyanúgy készíthető diófesték, mint a mi diónkból. Az ilyen festékkel festett kosarak
meglehetősen drágák, ezért a három kosárért több mint százezer forintot kéne fizetnünk. Ez az igazi
gazdasági jelentőség! Hát, ha lenne rá pénzünk. De lehet, hogy akkor se. Jobb ötletem van. Ne vegyünk,
hanem áruljunk ilyen kosarakat. Nem, ez se jó. Nem venné senki.

Most egyenként tekintjük át a Carya-fajokat.

Carya aquatica - Vizi hikoridió

Nevezik mocsári hikoridió, keserű, vagy vad
pekándió néven is (water hickory, swamp hickory,
bitter pecan, wild pecan).

Elterjedése:

Az USA délkeleti részén, sík vidékeken él. Mélyfekvésű, vizenyős erdők fája. Nemcsak eltűri, igényli is, hogy

termőhelyén az évnek legalább egy részében víz borítsa a talajt. Egy szép, egészséges példánya:

Jó tulajdonsága, hogy inkább eltűri a tágabb talajnedvesség-határokat, mint a többi hikori. Megél a rossz
vízgazdálkodású, tömör, légmentes talajokon, továbbá a télen elöntött, nyáron kiperzselt területeken is.
Kőris, szil és tölgy fajokkal alkot erdőket. Ezeken az erdőkön belül a más fák számára már
hasznosíthatatlan, rossz területeket foglalja el.
Talajban egyáltalán nem válogat, a homokostól az agyagosig, a lúgostól a savanyúig minden talajtípuson
előfordul.

Árnyékban nem nő, de a félárnyékot szereti. A víz iránt igényes.Egy fiatal és egy középkorú példánya:

A fa megkülönböztetése a pekándiótól (C. illinoinensis) igazi kihívás. Levélkéi általában keskenyebbek, mint
a pekándió levelei, és valamivel simább szélűek. Csúcsrügyei pirosak, nagyon sötét barnák, vagy feketék,
oldalrügyeinek színe gyakran zsíros hatású. A tavaszi kihajtáskor friss hajtásai bíborszínben játszanak,
hajtásai valamivel szőrösebbek, mint a pekándióé.

Kérge a sima, feszes kéregtől a bozontos, gubancos kéregig variálódik, a szárazabb termőhelyekre az
előbbi, a mocsaras élőhelyre az utóbbi jellemző. Kérge jellemzően világosbarna, pikkelyesedő, hosszanti
barázdákkal. Vesszője sötétbarna színű.

A fa májustól októberig lombos. Levele 20-40 cm-es, sötétzöld, fonák-oldalon világosabb. 7-15 levélkéből
áll, amelyek 7-13 cm hosszúak, 2,5-8 cm szélesek, sarló alakúak. Szélük fogazott. A levélkék alapja hegyes
is, lekerekített is lehet.

Fiatal leveleinek fonáka sötétpirosan szőrös, később a levélerek menti szőrök jellemzők.

Áprilisban-májusban virágzik.

Öntermékeny, de bőséges termést csak idegenbeporzással produkál. Termő hajtása:

Diója hármas, négyes fürtökben terem, mintegy 35 mm-es hosszúságú, tojásdad. A dióburok vékony.

Késő ősszel érik. Legkönnyebben diójáról azonosítható. Diói erősen lapítottak, határozottan
négyszögletesek, durva felületűek. Rendszerint sötétbarna színűek, vastag héjúak, jellemző dupla belső
fallal. A kopáncs 2 mm-nél vékonyabb, a varratokon végig feltűnő szárnyak vannak.

A dióbél redőzött, vörösbarna, erősen szájnyálka-összehúzó hatású. Étkezési célra héjasan, hűvös helyen
kell tárolni, értékeit fél évig tartja meg.
Dióját néha eszik is, nyersen is, ételben is, de íze nem jó, keserű. Jelentősebb összehúzó (asztringens)
hatása, ezért inkább gyógynövény.
Barna festéket is készítenek terméséből. Dióját egyébként az állatok, főként a vaddisznók, vadkacsák,
mókusok fogyasztják szívesen.

Fája jó minőségű, de gyenge, törékeny, a szárítás során repedezésre hajlamos. Használhatósága ezért
erősen korlátozott, legnagyobb részét eltüzelik. Húsok, sonkák füstölésére kiváló, az amerikai délen ennek
hagyománya van.
Ha hinni lehet a parkettakereskedőknek, - tisztelt parkettakereskedő Kollégám a megmondhatója, hogy
nem mindegyiknek lehet hinni, - a következő képen látható gyönyörű parketta a vizi hikori fájából készült.
Minősége kiváló, színe ugyanolyan világos, tetszetős, mint más Carya-dióké.

Díszfaként is hasznosítják.
Nem sok betegsége, kártevője van, de a fagyöngy gyakran megtelepszik rajta, és legyengíti a fát.

Carya cathayensis - Kínai hikoridió
Kínai neve shan he tao, ami hegyi diót jelent (angolul mountain walnut). A kínaiak sokszor értelemzavaróan - csak he tao-nak, diónak mondják. Olyan is előfordul, hogy xiao he tao-nak nevezik,
vagyis kis diónak. Nyelvjárási neveiről jobb, ha nem beszélünk, mert még inkább értelemzavaróak (shan xie
= hegyi rák, ye qi shu = vad lakkfa).
Kínában ezen a fajon kívül a hunani, a kujcsoui és a tonkini hikorikat mint különálló diófajokat is
megtaláljuk.
A fajt először Sargent írta le, 1916-ban.
Eredeti élőhelye Kína délkeleti részén van, a Hangcsoutól nyugatra eső hegyekben, főleg Linan város
környékén, de ma már Hunan és Jünnan tartományokban is termesztik. Erdei fa, vízfolyások mentén,
hegyoldalakon tenyészik. A hegyeken legfeljebb 1500 m magasságig található meg.
Fiatal kínai hikorifa a hegyoldalban:

20 m-re növő fa. Kérge fehér, sima, feszes. Törzse és levele:

Csúcsrügye rozsdabarna. Levélrügyei narancsszínűek, rügypikkely nélküliek.
Levele 5-7 levélkéből áll, a levélnyéllel együtt 20-30 cm hosszú. A levélnyél narancsszínű. Levélkéi nagyok,
mintegy 20 cm-esek, aprón fogazottak. Egymáshoz közel ülnek a levélnyélen. A csúcsi levélkét a két
szomszédos levélke meghaladja nagyságban. A levélkék alapjuknál keskenyen indulnak, fokozatosan
szélesednek 7-8 cm-esre. Csúcsuk közelében megint keskenyednek. A levelek fonáka is narancsos
árnyalatú.

Tavaszi kihajtása:

Virágzáskori lombja néhány képen:

Nyári lombja:

Későn, április-június között virágzik, barkavirágzata 10-15 cm-es.

Nővirága pirosas.

Termése négy varratú burokban fejlődik.

Diótermése augusztusban-szeptemberben érik. Diója apró, 230-290 db tesz ki 1 kg-ot. 2-4 mm vastag,
narancsszínű burok veszi körül. A burok 4 varrat mentén oszlik lebenyekre.
A dió alakja általában köralakú-elliptikus, kerekded alappal, hegyes csúccsal. (2-3 cm hosszú, 1,5-2,3 cm
széles). A dióhéj 1-2 mm vastag.

Dióbelére jellemző a lilásvörös hártya, a bél húsa világos. Ehető, fogyasztása pirítva általános, ezen kívül
édességeket készítenek belőle.

Olaja étolajként és a festészetben kerül hasznosításra.

Látja, tisztelt Kollégám, milyenek a kereskedők? A kínaiak is. Képesek megtévesztő rajzzal, a mi diónkkal
félrevezetni a vevőt. Pedig világosan rá van írva a dobozra, hogy mi van benne.
Kínában nagy területen, 16.000 ha-on termesztik, amiről évente mintegy 5.000 t diótermést szüretelnek. A
termelés központja Chang Hua körzet. De nagyobb a vadon termő fák diójának begyűjtéséből származó
termés. Kertészeti, nemes fajtájú oltványokkal végzett telepítését napjainkban kezdik meg.

Termése kereskedelmi forgalomba is kerül.
Termesztésével külön fejezetben foglalkozom.
Fáját kéziszerszámok készítésére használják.
A kínai hikori is jellemző juglontermelő, festékanyaga ugyanúgy megfesti a vele foglalatoskodók kezét, mint
a mi diónk.

Összehasonlító rajz a kínai hikoriról és néhány rokonáról:

Carya cordiformis - Keserű hikoridió
Némelyek még mindig régi nevein, Juglans
cordiformis-ként vagy Hicoria cordiformis-ként
ismerik. Mondják keserű diónak (Carya amara,
Nogal amaro, Noyer a noix ameres), keserű
hikorinak (bitternut hickory), mocsár-hikorinak
(swamp hickory), disznódiónak (pignut).
Latin neve a terméshéj alakjára utal.
A termőhelyén őshonos alabamai indiánok
nyelvén ochatakba, ugyanúgy, mint a fehér
hikori.
A legszélesebb körben elterjedt hikorifaj,
Quebec-től Louisiana-ig, New Hampshire-től
Texasig szinte kontinensnyi területen él.
Kanadában ez a legelterjedtebb Carya-faj.

Sokféle termőhelyen előfordul, extrém száraz és nedves körülmények között is megél, de fontos számára a
mély, jó vízgazdálkodású talaj. Gyökérzete mély és kiterjedt. Természetes erdőkben tölgyfélékkel alkot
elegyet.

Talaj iránt nem igényes, sem a kötöttsége, sem a kémhatása nem jelent előnyt vagy hátrányt számára.

Oszlopos, terebélyes, 25-30 m-re megnövő, 50 cm törzsátmérőt elérhető lombhullató fa, de jelentősen kisebb
méretű, mint közeli rokonai. 150-200 évig él el. Alkata fiatalabb és idősebb korában:

Kérge világosszürke, világosbarna, sima, pirosbarnásan vonalkázott. A vonalak mentén idővel berepedezik,
vékony lemezekben hámlik.

Alakja szabályos. Koronája fiatalon kompakt, megnyúlt tojás alakú, később sátorozó. Alsóbb ágai lefelé
nyúlnak, a felsőbbek felfelé irányulnak.

Rügyeiről könnyen felismerhető. A téli rügyeket kénsárga, hámló, levélszerű rügypikkelyek fedik.

Júniustól októberig lombos. Lombja ősszel aranysárgára színeződik, mégis azt mondják, fakadáskor a
legszebb.

Levelei világos- vagy sötétzöldek, szárnyasan összetettek, mintegy 25 cm-esek, rendszerint 5-7-9, hegyesen
fogazott, mintegy 15 cm-es levélkéből állnak. A középső levélke a legnagyobb, 12-20 cm hosszú, 7-11 cm
széles. A levélkék mindkét végük felé elkeskenyednek, a levélnyélen levélkenyél nélkül ülnek. Erre mondják
azt, hogy levelei jellemzően szimmetrikusak. A levelek szimmetriája az egyik legjellemzőbb ismertetőjegye.
Levelei fényesek. A levélkék alsó felülete világosabb, világos pikkelyes, az alapi részük közelében.

Őszi élénksárga lombszíneződése kimondottan díszes.

Virágai aprók, sárgásak. Áprilisban-májusban virágzik. A barkák hármas csoportban nyílnak. A fa
öntermékeny.

Pollenje balra látható.
Diója egyesével, legfeljebb 2-3-as csoportokban terem, októberben. Diója átlagosan 3, de
inkább 2-4 cm-es, némileg lapított, zöld burkú, szív alakú, gömbölyített, tojás vagy körte alakú.

Kopáncsa vékony, a varratok mentén a termés csúcsától a közepéig futó szárnyakkal. Sárgásan pelyhes. A
diótermés vagy a kopáncsban marad, vagy a kopáncs félig felnyílik róla. Könnyen buroktalanítható.

A dióhéj vékony, sekély rovátkák díszítik. A diót keresztbevágva feltűnő a másodlagos belső héj és az erős
belső válaszfal, amely a belső tér feléig tart.
Héjasan félévig minőségromlás nélkül eltartható.
Bele redőzött, szürke, keserű, szinte ehetetlen, bár feljegyezték, hogy az amerikai indiánok mégis megették
néha. Bizony, nagy éhínség kellett ehhez, mert mint Kanadában írják, dióbelét még a mókusok is
elutasítják. De gyógynövényként számításba jön, mert diója nyálkahártya-összehúzó hatású, valószínűleg
csersavtartalma miatt.
A Carya-fajok között az egyik leginkább juglontermelő fa, jellemző allelopatikus hatással.
Gyógyászati célra, mint gyógynövényt, inkább olaját használják, ami reumaellenes szer, kérgének főzete pedig hashajtó hatású.
Dióolaját olajlámpákban is hasznosították.
Fatermesztési célra rossz termőhelyi viszonyok között jön számításba.
Fája erős, kemény, mégis rugalmas. Régebben jellemzően kocsikerekeket
gyártottak belőle, ezen kívül hordókat, kocsiszerszámokat, mezőgazdasági
szerárukat. Bár nem a legmagasabbra értékelt faanyagot adja, például az
ugyanott termő fehér hikorit többre értékelik, mégis értékes fának számít, mert
erős, tartós.
Tüzelésre is nagyon jó, mert fájának kiemelkedő kalóriatartalma van, hamuja
viszont kevés. Húsok füstölését is előnyös a keserű hikorival végezni, a füstölt
húsárunak jó ízt ad.
Mostanában főleg szerszámnyelek készülnek fájából, továbbá sportszerek, de igen keresett az
asztalosiparban is.
Kérgét megformálva például székeket is készítenek belőle.
Kifejezett díszfa-értéke van. Díszfaként erénye, hogy gyorsan nő, és igen jó fagytűrő. Harminc fokos hideg
se károsítja. Őszi lombozata hatásos, színe citromsárgától bíbor árnyalatig terjed.
A porszennyezésre érzékeny, és a tavaszi fagyok is károsítják.

Szaporítási célra azok a diói értékesek, amelyek nem a fa saját virágporával történt termékenyítésből
származnak, hanem idegenbeporzás eredményei.
Magról kelt csemetéje:

A C. cordiformisnak a pekándióval vannak hibridjei, amiknek amerikai neve bitcan (bitkán).
Tisztelt rejtélykedvelő Kollégám, most, hogy a keserű hikori keserű végére értünk, hadd mutassak egy
képet.

A kép a keserű hikori és az állatvilág biodiverzifikus kapcsolatát ábrázolja. Tél végén, amikor a hó elment,
találta ezeket a keserűhikori dióterméseket egy jószemű amatőr természetbúvár egy mezőn, egy tucatnyit.
Mind fel van törve, és egyiknek a dióbele sincs megkezdve. Melyik állat törhette fel, miért, és miért nem ette
meg a dióbelet?
A helyes megfejtésért járó jutalmat nem én tűzöm ki. Én is csak tippelek. Valószínűnek tartom, elfogadom
Charley Eiseman magyarázatát: A szajkó vagy harkály a diókban megbúvó rovarokat kereste, nem a
dióbelet. Csak azt fűzöm hozzá: A keserű hikori dióbele annyira keserű lehet, hogy a szajkók, harkályok se

kedvelik.
Bocsánat, van még egy képem. Hazai felvétel, a vácrátóti arborétumban nőtt ez a fiatal keserű hikori fa.
Még sima a kérge. Csak annyi az érdekessége, hogy milyen jó, faanyagnak való, egyenes törzset tud
nevelni, erdei körülmények között. Ameddig fellátni, egyenes a törzs, még a fénykép fölött is.

Még egyszer elnézést a képért.

Carya floridana - Bozót-hikori
Helyi nevei: scrub (bozót-) hickory, sandhill (homokdomb-) hickory.
Csak Florida középső területein, Osceola megye környékén él.

Rügyeinek és alsó levélfelületének bőséges, rozsdaszínű pikkelyeiről ismerhető fel. Egyébként a C. texanara hasonlít, megkülönböztethetetlenül, csak az élőhely alapján választható külön. Még dióolajuk kémiai
analízise is azonos olajsav-összetételt mutat.
Habitusa változatos, nagy bokor formától a 15-20 m magas fáig terjed, de többségében tövénél elágazó
bokorfa. Koronája jellemzően szétterülő.

Levelei zöldek, sárgászöldek, 12-20 cm hosszúak, 3-7 lándzsás-elliptikus levélkéből állnak. A fonák
világosabb. A levélkék széle fűrészes.

Fiatal hajtása rozsdaszínű szőrökkel borított.
Virága apró, zöldes, nem feltűnő.

Diója kemény, barna héjú, 2,5-4 cm-es.

Az ismert legenergiadúsabb dió. Fogyasztói köre ezért igencsak változatos: rágcsálók, fekete medve, rókák,
mosómedvék és a vastag, kemény héj átrágására specializálódott rovarok eszik meg.

Carya glabra - Csupasz hikoridió
Korábbi tudományos nevei: Carya porcina, Juglans glabra. Mai latin
neve a levelek, hajtások szőrtelenségére, simaságára utal.
Sokféle köznépi neve van: csupasz, kefe- (broom), disznó- (hognut,
pignut), ovális (oval), piros (red), vagy piros szívű (redheart) hikoridió,
de van másik féltucat helyi neve is. Disznó-melléknevét a korai fehér
telepesektől kapta, mert a sertések szívesen ették.
Észak-Amerika keleti felén él, a Nagy-Tavaktól Florida közepéig.
Elterjedt, közönséges fa. A pekándió és a feketedió után a harmadik
legelterjedtebb és leginkább hasznosított amerikai dióféle, 1750 óta
kultúrnövény is.
Élőhelye részben átfedi a C. ovalis élőhelyét. Sokan egy fajnak tartják a kettőt. Talán aszerint különíthetők
el, hogy a csupasz hikori völgyekben, vízfolyások mentén, árnyékos domboldalakon él, a C. ovalis pedig
rendszerint felföldeken, száraz domboldalakon.

Közepes-nagy fa, 15-25 m-es. 40 m magasságról is írnak. Törzse akár 90 cm - 1 m vastag is lehet.
Tölgyerdőkben képez kisebbséget.

Mivel erdei fa, alkata rendszerint magasra nyúló, szűk koronájú. Legszebb példányai természetesen
mélyrétegű, jó vízgazdálkodású talajokon nőnek, de bármilyen kémhatású és kötöttségű talajon megél.
Viszonylag árnyéktűrő, erdőben is szaporodik. Vízigényes, de nem annyira, mint a Carya nemzetség többi
tagja.

Kérge fiatalon sima, idősebb korban sötétszürkévé, mélyen barázdálttá válik. A kéreg gyémánt-alakú
repedéseket alkot.

Ágai szétterülők, gyakran csüngők, lekonyulók, főleg az alsó ágak. Rügyei vékonyak, piros-barnásak,
háromszögletű pikkelylevelekkel.
Összetett levelei 20-30 cm-esek, 3-9, rendszerint 5, ritkábban 7 levélke alkot egy levelet.

A levélkék 10-15 cm hosszúak, 3-5-7 cm szélesek, fűrészesen fogazottak, hegyes csúcsban végződnek.
Alapjuknál kerekdedek. Úgy mondják, lándzsás-elliptikus alakúak. A levelek színe és fonáka sima, színe
sárgászöld, a fonák világosabb. A csúcsi levélke a legnagyobb, 19 x 6,5 cm-es, megnyúlt tojás alakú.

Júniustól októberig tart leveles állapota.

Virágai áprilisban-májusban nyílnak. Barkái max. 20 cm-esek, vékonyak, hármasával csoportosulnak. A
nővirágok aprók, pirosasak. A fa öntermékeny.

Mintegy 3-4 cm hosszú, körte alakú termései októberben érnek, nem bordázottak, sima, vékony kopánccsal
borítottak, amelyek részben leválnak. Pontosabban fogalmazva a kopáncs jellemzően félig nyílik fel.

Diói változatosak. A dióhéj vastag. Kemény és puhahéjú, többségében édes, ritkábban keserű, fanyar belű.
Felnyitott termése jellemző disznóorr-megjelenésű.

Dióbele kicsi. Bár nem kimondottan ízletes, de ehető nyersen is, ételként is, az amerikai indiánok ették is.
Dióbelének minősége nagy átlagban nem éri el a jobb Carya-diókét. A bél olajtartalma kimondottan magas,
a 80 %-ot is elérheti.

Diója az amerikai állatvilág fontos tápláléka. Mókusok, prérikutyák, mosómedvék, fekete medvék, rókák,
nyulak, madarak, apró rágcsálók és a szarvasok eledele. Fő terjesztői is az apró termetű emlősök.
Specialitása a csupasz hikorinak, hogy a fa kérgéből "diószirup" főzhető.
Faanyaga rendkívül erős, kemény, ugyanakkor rugalmas. A Kolumbusz előtti indiánok edényeket
készítettek a fájából, az északi vidékeken pedig szíjjal a lábra köthető hótaposókat is. Az első európaiak
ebből a faanyagból készítették a legjobb síléceket.
Fájából a korai európaiak lovas kocsikat, mezőgazdasági eszközöket és szerszámokat, létrákat,
szövőszékeket készítettek. Broom (kefe) mellékneve is azért alakult ki, mert kefét szinte kizárólag ebből a
faanyagból gyártottak.
Mai hasznosítása: Rönkjéből deszkát fűrészelnek, szerszám, padló, szekrény, legújabban pedig bútornak
való furnér készül belőle. És baseball-ütők. Fáját tüzifaként is hasznosítják, fűtőértéke magas.

A faanyag értékére tekintettel már Németországban is telepítik.
A korai amerikai telepesek a fa kérgéből ecettel fekete festéket főztek.
Gyönyörű, dekoratív fa. Árnyékadó, fagytűrő, szárazságtűrő. A talaj minőségére, nedvességére kevésbé
igényes, mint rokonai. Magjáról szaporítják, a magvakat ősszel rétegezik. Arra lehet számítani, hogy a
magvak fele termékeny csak, és csak föld alatt csíráznak.

Carya hunanensis - Hunani hikori
Kínai neve hu nan shan he tao. Kína három délkeleti tartományában az erdőkben fordul elő, a
folyópartokon, a völgyekben, a hegyek oldalán.

15-20 m-esre növő fa. Törzse 60-70 cm vastagságot érhet el. Kérge fiatalon sima, zöldesbarna, idősen fehér.

Idősebb ágai szürkésfeketék, világos lenticellákkal. A hajtások csúcsrügyei rozsdabarnák. Fiatal hajtásai

sárgás-rozsdabarnán szőrösek.
A hunani hikori nagyon hasonlít a kínai hikorira. Leginkább leveleinek színe azonos, ami kifejletten
kifejezett zöld, fiatalon pedig rozsdabarna vagy bronzos. A két faj leginkább a levélkék száma alapján
különíthető el.
Levelei 20-30 cm-esek, 5-7-9 levélkéből állnak. A felsőbb levélkék mérete 11-18 x 3,5-7 cm, az alsóbbak 6-8
x 2,2-2,5 cm-esek. A levélkék alakja elliptikus-lándzsás, fonáka bőségesen szőrös. A levélszél finoman
fogazott.

Korán, március-áprilisban virágzik. Nővirágzata 1-2 virágból áll. Termése későn, szeptembertől novemberig
kihúzódóan érik.

A dió mérete is fajmeghatározó tényező, ebben is elkülönül a kínai hikoritól. Diója ovális, 3-3,7 cm hosszú,
2,3-3 cm széles, mindkét vége csúcsos. Éréskor a kopáncs félig felnyílik. A kopáncsfelnyílásnak ez a
jellegzetes módja képezi a harmadik fajmeghatározó, elkülönítő jegyet. A sárga kopáncs 1-4 mm vastag.

A dióhéj négy gyenge, hosszanti bordával rendelkezik, 2,0-4,0 mm vastag.

A dió négyrekeszű. A dióbél gyakran egészben nyerhető ki, mert a belső héjrekeszek nem fogják szorosan.

Ehető diója az értéke, a dióbélből olajat is nyernek.

Dióbelének beltartalmi értékei a közönséges dióéhoz hasonlók, hasonlóan kiemelkedő egészségvédő
hatásuk van az emberi szervezetre. A termés leváló burkát és a gyökérkérget is gyógynövényként
használják Kínában.
Diótermése kereskedelmi forgalomban is kapható, a termést meredek hegyoldali erdőségekből szedik össze.
Helyi, kínai neve népiesen "vérdió", de nem a dióbél színéről kapta ezt a nevet, hanem a begyűjtése során
előforduló sok baleset miatt. Képriport a hunani hikori begyűjtéséről:
Esős idő van, minden csúszik, minden vizes. Wu Xiandong és családja száz, kijelölt hikorifa termését
jogosult összegyűjteni, a falujuk feletti hegyoldalban. Sietniük kell, egy hét a szüreti szezon, most keresik a
kereskedők a diót. Reggel 4-kor, még sötétben már fent vannak a hegyen, és egy óra ebédszünettel este 6-ig
dolgoznak.
A fiatal kínai férfi 10-20 m magasságban 4 méteres bambuszbottal veri le a fáról a hikoridiót, 72 éves
apósa a földről veri a fát.

Ez a kép pedig hajnali 5-kor készült a hegyen, még nincs egész világos. Wu Xiandong 65 éves anyósa
már a hunani hikori termését szedi össze.

Ha összejött egy félzsáknyi dió, a feleség feladata a rendkívül meredek hegyoldalon a dió lecipelése a
faluba. Visszafelé pedig ebédet hoz a családnak. És a gyerekek? Ők vagy otthon vannak, vagy
segítenek diót szedni, mert ezen a héten nincs tanítás. A tanító hazament hikoridiót szedni.

Míg Wu Xiandong és családja a hegyen tölti a hetet, a szerencsésebb kínaiak - például a városlakók - a
kínai újévet ünneplik.
Mindezek után a kereskedők a száraz, héjas dió kilójáért kb. 300 Ft-nak megfelelő jüant fizetnek a
begyűjtőknek. (A képen)

A pekándiót begyűjtő család tagjai napi 16000-18000 Ft-nak megfelelő jüan bevételhez jutnak. Ez jó, ezen a
héten van jövedelem. Viszont ebben a diótermő körzetben évente meghaladja a százat a diószedés
sérültjeinek, halottainak száma. Még ez is jó, mert 2010-ben a 200-at is meghaladta. A hunani hikori még
sokáig nem fog szabadulni a "vérdió" névtől.
A dióbél árusítása:

Ezt a szép hunani hikori fát a kínai állam egyedileg is nyilvántartja. Hunan tartományban, Zhou faluban
jelölték meg. Évente 250-300 kg diót terem, de rekordévben előfordult 500 kg is.

Carya illinoinensis - Pekándió

Jelenlegi tudományos nevét több
alkalommal is Carya illinoensis-re
akarták változtatni, pl. az 1969-es és az
1989-es nemzetközi botanikai
kongresszuson is. A tudósok többsége is
ezt használja. Manapság mindkét
írásmód használatos, mindkettő
különböző idejű botanikai
kongresszusok döntésén alapul. Az
illinoensis név korábbi, az illinoinensis pedig a jelenleg hatályos. De a pekánt minden nyelven megértik.
Régi nevei: Juglans illinoensis, Juglans pecan, Carya pecan, Carya olivaeformis, Carya oliviformis, Hicoria
pecan.
A köznyelvben amerikai diónak is hívják (nogal americano), illinoisi diónak is (illinois nut), puhahéjú
hikorinak is (soft shelled hickory).
Az USA déli részéből származik, a Mississippi és mellékfolyói mentén nagy területű őshazája van. Elszórt
természetes előfordulása délnyugaton Mexikóig terjed. Texas állam hivatalos fájaként tartják számon.
Elterjedten termesztik. Mint említettem, az USA-ban az éves termésmennyiség mintegy 125.000 t. Nagy
termelők ezen kívül Izrael, a Dél-Afrikai Köztársaság, Ausztrália, Egyiptom, Peru, Argentina és Brazília.
Gazdasági jelentősége miatt részletesebben foglalkozom vele.

A pekándió közel 34 millió éve önálló faj.
A pekándió elterjedtsége az emberi tevékenységgel kapcsolatos. I.e. 7000 körüli ásatásokban még nem
mutatható ki az emberi maradványok körül, de i.e. 6100-ból már igen (Baker-barlang, Texas), folyamatosan
i.e. 3000-ig.
Paleobotanikai kutatások eredményeként ma már tudott, hogy az amerikai őslakos indiánok megjelenése
előtt a pekándió elterjedése, természetes őshazája az Egyesült Államok területén belül is jóval kisebb
területre korlátozódott, mint a mai elterjedése. Texas északi részére és Oklahoma déli vidékeire.
Kultúrnövény, az ember terjeszti. Először az indiánok, majdnem az egész északamerikai kontinensen, majd
az európai betelepülők. És ma már világszerte. A pekándió az embernek köszönheti karrierjét.
Mexikóban, Zaachila-ban, amely az olmékok vallási és világi központja volt, szintén megtalálták az
ásatások során. Vad pekándió Mexikóban:

A Kolumbusz előtti indiánok számára a pekándió fontos téli élelemforrás volt. Úgy a vándorló törzsek, mint
a letelepültek tudatosan terjesztették a pekándiót. Ma már evidenciának számít régészeti körökben, hogy az
északamerikai kontinensen az emberi településnyomoknál mindig találni pekándió-maradványokat. A
nomád indián törzsek szálláshelyein, amelyek temetkezési helyek is voltak, gyakran ültettek pekándió-fákat
azért a kifejezett célért, hogy azok az elhalt ősök álmát vigyázzák.
A pekándió neve is indián eredetű, az algonkinok a könnyen, csak egy kővel törhető diókat nevezték így.

1762 óta termesztik. Amerikában már az első európai telepesek elkezdték a jobban termő, kedvezőbb
tulajdonságú pekándió-fák kiválogatását. Azóta is a hivatalosan elismert mintegy 1000 fajta többségét
amatőr kertészek állították elő.
Az első kereskedelmi célú pekándiószaporító csemetekertet Robert Prince hozta létre 1737-ben, New York
közelében, Flushingban.
Feljegyezték, hogy Thomas Jefferson elnök Monticello-ban 1780-ban ültetett pekándiót, ami 1801-ben
kezdett teremni. És 1786-ban pekándiót küldött George Washingtonnak, aki azokat Mount Vernonban
ültette el. Ezek a fák ma is megcsodálhatók. Maga George Washington az említett Prince féle

csemetekertet 1789 tavaszán kereste fel. A függetlenségi háború idején Washington tábornok gondoskodott
róla, hogy a pekándiós csemetekert katonai védelmet kapjon, mint nemzeti érték.
Jefferson elnöksége idején Lewis és Clark megbízást kapott egy expedícióra, amelynek célja újabb,
értékesebb pekándió példányok felfedezése volt.
1802-től kezdve nagy mennyiségű pekándió szaporítóanyagot exportáltak Amerikából, főleg Európába, de a
nyugatindiai szigetekre is.
A pekándió nagyon hosszú életű diófa. Kétszáz éven át rendesen terem, és vannak ezer éves példányai is.
A pekándió éghajlat-igénye a mérsékelt égövre és az annál melegebb éghajlatú vidékekre terjed ki. A
fajnak vannak északi és déli típusú változatai, a spontán változatok és ennek következtében a termesztett
fajták is szinte számbavehetetlenek.
Környezeti igényei közül a mélyrétegű talajon kívül elsősorban a vizet kell kiemelni. Az altalajban állandó
vizet igényel, ezért termőhelye a vízfolyások üledékes területeire, a folyók mentére terjed ki.
A legjelentősebb Carya-faj. Nagy növekedését, vitalitását, betegség-ellenállóságát az állandóan
rendelkezésére álló vízre vezetik vissza.
Oszlopos, terebélyes alkatú, 30 m-re, de a Mississippi hordaléktalajos árterületén néhol 60 m-re is megnövő
fa. A legnagyobb fák törzsének átmérője 3,5 m lehet, és széles gömbkoronát nevelnek. A 60 m magas fa
koronaszélessége is eléri a 60 m-t.

Ágai feltörekvők, később a korona belsejéből kifelé irányulók.

Van szerencsém bemutatni a legnagyobb ismert ültetett pekándió-fát. Maryland, 1927. Mellmagasságban a
körmérete 5,10 m, koronaátmérője 37,5 m, magassága ugyanakkora. (Diótermése elhanyagolható.)
Hangsúlyozom, hogy ültetett, mert a "vad" fák között sok nagyobb van.

A pekándió kérge ha sima, szürke. Van laza kérgű is, színe lehet gesztenyebarna, piros csíkokkal színezve,
vastag, barázdált, bordázott pl. ilyen a Stuart fajta kérge. A laza kéreg tele van áttelelő rovarokkal,
gombákkal. Ez kedvezőtlen. A kéreg nem hámló.
Kérge:

Gyökérzónája a lombkorona átmérőjének kétszeresét is eléri.
Fiatal hajtása sima, de lehet pirosas szőrzete is, és gyakran vannak hosszúkás, narancsszínű lenticellái.
Rügyei közül érdemes megfigyelni, hogy az elsődleges hajtásrügy alatt másodlagos, harmadlagos is van, a
tavaszi fagykár utáni újrahajtásra.

Gyakran hiányzik az igazi csúcsrügy. A pekándió rügyeit hengeresnek
mondják, mert a pikkelylevelek annyira zártak. Az is előfordul, hogy
rügypikkelyei nem fedik át egymást. Végül az is, hogy a legkorábban kihajtó
típusok már az igazi tél beállta előtt ledobják pikkelyleveleiket.
A pekándió a mi diónkhoz hasonlóan tavasszal igen eltérő időpontban hajt ki, jobbra az áprilisi kihajtás képe látható, - aminek ideje nemcsak a földrajzi
elhelyezkedéstől, hanem a pekándiófa egyedi tulajdonságaitól is függ. Az Európában található júniusi
kihajtású, úgynevezett Szent János-diókhoz hasonlóan a pekándiófák között is akad igen kései, mint
amilyen a következő képen is látszik.

Levele:

Lombja júniustól októberig díszlik. Lombja egy hazai, egy törökországi és egy amerikai felvételen:

Levelei szárnyasak, változó számúak, 30-50 cm-esek. Az első éves csemete egyszerű leveleket hoz, a
későbbiekben az összetett levelek levélkéinek száma 9-11-17, legfeljebb 23. A levélkék száma sok tényezőtől
függ. A levélkék keskenyek, hosszúkásak, kihegyesedők, szélük kétszeresen fogazott, sarlósak, visszahajló
csúcsúak, sötétzöldek. Hosszuk 10-20, szélességük 2,5-7,5 cm. Alakjuk a levélen belül is változhat. A csúcsi
levélke hiányozhat. A levélkék alapi része legömbölyített lehet. A levelek fonákja valamivel világosabb.

A levelek fonákján mikroszkóppal pikkelyeket és szőröket lehet látni. Részletesebb vizsgálatok kiderítették,
hogy a pikkelyek színe nagyságuktól függ.
A pekándió fotoszintézisét vizsgálva megállapították, hogy a fotoszintézis intenzitása a termés nagyságától
függ. Termő években (és a termő vesszőkön) szemben a nem termőkkel, a szintetizált szerves anyagok
mennyisége jóval nagyobb.
Nővirágai füzérben helyezkednek el, aprók, jelentéktelenek, sárgák, felállók. Barkái sárgászöldek, 7-8 cmesek, lecsüngők, a vesszőn az előző évi levelek helyén nyílnak. A virágok tavasz végén, nyár elején nyílnak.
Mint a közönséges diónak, a pekándiónak is megvan az a tulajdonsága, hogy az utódok változatossága,

életképessége érdekében ugyanazon fán eltérő időben nyílnak a hím- és nővirágok, kiküszöbölve az
önbeporzást, biztosítva az utódok sokféleségét. A pekándió fák többségén a nővirágok nyílnak előbb. Ez a
hím-előző tulajdonság genetikailag domináns, a nő-előző virágnyílási formával szemben.
A pekándió tavaszi kihajtása:

Nővirág-füzére:

A pekándió porzós barkái:

Virágporát az Egyesült Államokban allergogénnek tekintik.
Virágzás után:

Termését 3-12 db-os fürtben hozza. Érési ideje leginkább október.

A szív alakú, mintegy 4 mm vastag zöld szárnyas burok éréskor négy részre hasad, a vékony, hosszúkás,
feketével díszített barna ovális, 2,5-7 cm hosszú, 1,25-2,5 cm széles csonthéjban (keresztmetszete kör alakú)
vörösbarna színű, kellemes ízű, ehető, magas olajtartalmú, értékes tápanyagokat tartalmazó bél van.
A dió burka más diófajokhoz hasonlóan festékanyagot tartalmaz, bár jóval kevesebbet, mint a közönséges
dió vagy a feketedió.
Érésben:

Érett pekándió a fán:

Lombhullás után:

Diója, dióbele a legjobb a hikoridiók közül. A dióbél a héjban lazán helyezkedik el, a héj nem fogja. A bél
többé-kevésbé 4 lebenyre osztható, hosszában erősen barázdált.

A pekándió törésének alapszabálya, hogy mindig a csúcs irányába üssük, roppantsuk.

Az ilyen, megcsavarható diótörőket állítólag a pekándió törésére találták ki:

A pekándiótörés képe (Pétervári Tamás felvétele):

Pekándióhéj:

A pekándió bele és a belőle darált pekánliszt:

100 g pekándió-bél 590-720 kcal energiát hordoz. Hogy ez mennyi? Amerikaiak kiszámolták. Két uncia
pekándió több energiát tartalmaz, mint egy font faggyúmentes marhahús. Kéretik átszámolni.
A pekándióbél csúcsi része közelről:

Beltartalma - mondhatni - ugyanolyan értékes, mint a mi diónké. Koleszterint a pekándió bele se tartalmaz,
de fólsavat igen.
Összetétele:
olaj 73-75 %
fehérje 9,5-9,7 %
szénhidrát 13,5-15,0 %
rost 2,3-2,4 %
ásványi anyag 1,6-1,7 %. Ezen belül
kalcium, foszfor, vas, magnézium, cink és kálium tartalma
emelendő ki.
A, B-1, B-2, B-3, B-6, C- és E-vitamin tartalma jelentős.
Fólsavat is tartalmaz.
Olajában a palmitinsav aránya 3,3-7,0 %, sztearinsav 1,0-5,5 %,
olajsav 51-88 %, linolsav 14-38 %, linolénsav 1-2 %.

A pekándióbél íze édesebb, teltebb, aromásabb még a közönséges dióhoz viszonyítva is - mondják.
Szerintem nagyon hasonló a mi diónk ízéhez, szinte azonos vele. Csak kicsit lágyabb. És ugyanúgy hibája,
hogy idővel avasodik.
Az igazi ínyencek a pekánbél héját is lehúzzák, úgy még jobb.

Speciális kiskéssel.

A pekándió olaja aranysárga, enyhén borostyán árnyalatú, íze telt, lágy, nagyon ízletes. Édesebb a
közönséges dió olajánál, nagyon jól harmonizál a gyümölcsecetek ízével. Rizs, kukorica és búzaliszt alapú
ételekhez jól megy, sajtokhoz, gombákhoz is.
A pekándió beléből készített "diótej" mint étkezési alapanyag levesek sűrítésére, kukoricából készült
sütemények és kukoricakásák ízesítésére szolgált.
Elterjedt csemegedió. Közönséges dió vagy mogyoró helyett szokták használni
süteményekben.
A pekándió a régi indiánok megbecsült élelmiszere volt. A dióból a cherokee-k "ga-nvsti" nevű, általuk igen kedvelt italt is készítettek.
Olaját régebben szezonálisan fogyasztották, manapság kozmetikai cikkek készítésére is használatos.
Pekándiót az 1840-es évektől kezdve exportálnak Európába.
Itt egy régi, 1897-es recept, pekándiósaláta.
Hozzávalók 6 személyre:
1 csésze pekándióbél
1 db zellergumó
1 fej saláta
3-4 evőkanál majonéz vagy salátadresszing
só, bors
Törjük meg a pekándiót, válogassuk ki, sőt, vágjuk is kisebb darabokra a belét, amíg egy púpozott
csészével nem lesz. A zellert finoman apróra vágjuk, a végét a levelekkel tegyük félre, díszítésnek. A zellert
enyhén sózzuk meg. Keverjük össze a pekándió-béllel, és öntsük rá a dresszinget vagy majonézt.
Salátaleveleket fektessünk a tányérokra, és merjük rá a zelleres-diós salátát. Zellerlevéllel díszítsük.
Ha hinni lehet a statisztikának, - szerintem nem lehet hinni, tisztelt statisztikus Kollégám, én már közelről is
láttam statisztikusokat statisztikát készíteni, - a pekándiót
36 %-ban süteményekbe használják,
24 %-ban asztali csemegeként,
19 %-ban az édesiparban,

6 %-ban jégkrémben,
6 %-ban héjasan,
és a többi %-ban pedig egyéb formában, például a sütőiparban, pekándiós kenyérként.
Néhány kép következik a pekándió süteménykénti, édességkénti felhasználásáról.
Kandírozott pekándióbél és egy mexikói édesség:

Pekándióból készült sütemények:

Terméséből fűszeres dió készíthető.
A közönséges dióhoz, a feketedióhoz és több más dióféle fához hasonlóan jellemző juglontermelő.
A dióhéj főzete összehúzó hatású (asztringens) gyógytea, leveléből is készíthető tea, gyógytea. Porrá tört
levelén kívül a fa kérgét is gyógyhatásúként tartják számon.
A pekánliget önmagában is gyógyító, idegnyugtató hatású, amint az egy archív felvételről is sugárzik:

Termeszthető-e nálunk a pekándió?
Hogyne! Később erről is lesz szó.
A pekándió fája egy az értékes hikorifák közül, melyek között a szakértő szem se tud sokszor különbséget
tenni. A képen bizonyítottan pekándió faanyaga látható:

Faanyagát nem tartják annyira értékesnek, mint a többi hikoridióét. Használata mégis sokrétű.
A pekándió az Egyesült Államok lakosainak egyik kedvelt fája. Bár Georgia állam az első a pekándió
amerikai és világtermelésében, más amerikai államokban is széleskörűen elterjedt. Texasban 1919 óta az
állam hivatalos fája, James Hogg kormányzó vezetésével nyilvánították annak, aki maga is ültetett

pekándió-fákat.

Végül a hikánokról röviden. Bár az északamerikai erdők bennszülött fái, Amerikában is sokan vannak,
akik nem ismerik őket.
A pekándióhoz szorosan hozzátartoznak azok a Carya-dió hibridek, amelyeknek egyik szülője a pekándió, a
másik pedig valamelyik más Carya-dió. A hibridizálódást megkönnyíti, hogy a szülők kromoszóma-száma
minden esetben 32. Három Carya-faj ismeretes, mint a hikánok létrehozója:
Carya ovata - Shagbark Hickory - Fehér hikori
Carya laciniosa - Shellbark Hickory - Rojtos kérgű hikori
Carya cordiformis - Bitternut hickory - Keserű hikori
A hikánok felkutatása bő száz éve, 1880-1920 között élte fénykorát, amikor Kentucky, Indiana, Illinois,
Iowa és Missouri erdeiből a hikánfajták tucatjait kutatták fel, és nevezték el. De sok a névtelen, ismert
hikánfa is.
A hikánok iránti fokozott érdeklődést az magyarázza, hogy ezeknek a hibrideknek a diói vékonyabb héjúak,
mint a hikoridiók, küllemre a pekándióra hajaznak, a dióbél íze a pekánra hasonlít, viszonylag magas
bélarányuk van, és főleg, hogy északi termőhelyen, a pekándió elterjedésének északi határán jól teremnek.
A hikánfajták természetesen nem reprodukálhatók generatív úton, a fajták vegetatíve szaporíthatók.
Érdekes kérdés viszont a hikánok diótermésének csíráztatása, továbbszaporíthatóságuk kérdése abból a
célból, hogy a természetes változékonyságot kihasználva új, értékesebb hikánfajtákra bukkanjunk rá.
Ma már ezen a területen is van tapasztalat. A fő tapasztalat az, hogy - mint mindenféle hibrid esetében - a
továbbszaporítás szinte eredménytelen. Sok hikánfajtával végzett próbálkozás után egy amerikai szakértő
arra az eredményre jutott, hogy - fajtától függően - a csírázási, kelési arány 0,5-5 % között várható. (20
dióból egy, vagy 200 dióból egy.)
Amelyik mégis kikelt, a belőlük fejlődött növénykék a legkülönbözőbb küllemi jellegzetességeket mutatták.
Nagy volt a szóródás a szülők irányába.
Dehát, bőven van tere a további próbálkozásoknak, hiszen az említett szakértő - Doglas Campbell - csak 26
hikán-hibridet vizsgált meg. Igaz, a legígéretesebbeket.

Carya kweichowensis
Írták Carya tsingiana-nak, vagy tsingii-nek is.

Kínai neve sun-csing. Vagy gui zhou shan he tao, Guizhou (érthetőbben: Kujcsou) tartományról.

Kína hegyes déli tartományaiban, Jünnanban és Kujcsouban a hegyeken él, ritkás erdők lakója, 1000-1300
m magasságban. Az alábbi, herbáriumi példányt egy hegyoldalról, 1300 m magasságból, bozótos erdőből
gyűjtötték be.

10-15-20 m magas fa, mellmagasságban 60-70 cm átmérőt érhet el. Kérge sötétszürke.
Téli rügyei sötétbarnák, gyantásak, ragadósak.
Fiatal hajtása, kifejletlen levelei jellemző barnásfekete színűek.
Szárnyasan összetett levele 11-20 cm hosszú, jellemzően 5 hosszúkás, ovális, épszélű levélkéből áll. Színük
fényesen csillogó zöld, fonákjuk világoszöld. A felsők 3,6-14 cm hosszúak, 2-5 cm szélesek, az alsók 3-7 cm
hosszúak, 1,5-3,5 cm szélesek.
Korán, március-áprilisban virágzik. Nővirágának érdekessége, hogy a sziromlevelek laposan szinte
körbeérnek.
Termése októberben érik, közel gömbalakú, 2-2,5 cm-es, bár leírtak nagyobbat is. A dió héján nincsenek
élek. (Jellemző kínai elnevezése: bronz-dob.) A terméshéj 2,5 mm vastag. A dió négyrekeszű.

A Kujcsou-i (nem tudom, hogy írjam helyesen) hikorit kertészeti termesztésbe is vonták. Egyedül Tonggu
város területén 7000 hektár ültetvénye található. Diójának termelői ára (szárazan, héjasan) mintegy 400
Ft/kg-ra tehető.

A kínai állam programba vette a termőterület erős felfuttatását. Egy kínai újság képe: Csírázott
diószemeket válogatnak ültetésre Kujcsou tartomány egyik falvában.

Carya laciniosa - Rojtos kérgű hikori
Korábbi tudományos nevei: Carya sulcata, Hicoria sulcata, Hicoria laciniosa,
Juglans laciniosa.
Közönséges amerikai neve shellbark hickory. Nagy-, nyugati, király-hikorinak
(kingnut-hickory) is hívják. Kérgére tekintve borzasnak, gubancosnak is mondják.
Egy 1855-beli rajza jobbra látható.
Észak-Amerika középső-keleti részéről származik, kultúrnövény kb. 1800 óta.
Természetes körülmények között pedig vegyes lombos és tűlevelű erdőkben,
leginkább tölgyerdőkben fordul elő.

Ha szabadon nő, impozáns nagy fává fejlődik.

Nedvességkedvelő. A mély termőrétegű, nyirkos, jó tápanyag-ellátottságú talajokat kedveli, főleg az
árterületeket, de gyengébb talajon is megél. A talaj kémhatását illetően semleges és enyhén alkálikus
talajokat preferál, és elviseli az időszakos vízborítást. Dombok közti mélyedésekben szeret nőni. Más
hikorifajokhoz hasonlóan a nyári aszályt jól kibírja, bár általában a nedves talajt szereti.
Jó fényellátottságot igényel, csak csemetekorban tolerálja az árnyékot, amikor megnyúlva igyekszik
fényhez jutni.

Bozontos kérge ugyanúgy lemezesen hámlik, mint a C. ovataé, de fái kisebbek,
mint azé. A fa 25-40 m magasságot, koronája 12 m kiterjedést érhet el. Fája
lassan növő, de potenciálisan masszív, tömör faanyagot ad. Törzse méteres
vastagságú is lehet. Kérge fiatalon világosszürke, hosszában repedezik. A
leváló kéregrészek kb. 50 x 10 cm-esek.
Ágai is rövidebbek. Jól elkülöníthető viszont nagyon nagy, akár 2,5 cm-es,
barna, pelyhes csúcsrügyei (jobbra láthatók), erős, barnássárga vesszői és igen
vastag (kb. 1 cm) kopáncsa által.
Hajtásai teltek, tavasszal narancsszínűek, pelyhesek, nyár végére barnulnak
meg, akkor már csupaszok. Vesszői jellemzően pirosas lencsések.

Levele hatalmas, akár 50 cm-es is lehet, a többi hikoridió levelétől azzal különböztethető meg, hogy a mi
diónk levelére hasonlít, alakra is és a levélkék számát illetően is (5-9), azzal az eltéréssel, hogy a csúcsi
három levélke közel ered, vagyis a csúcsi levélkének nincs levélnyele, és természetesen a levélkék alapja
megnyúlt. A levélkék mintegy 20 x 6 cm-esek. A fák júniustól októberig levelesek.

Levélfonáka:

Áprilisban, májusban virágzik.

Diója késő ősszel érik. A dió burka jellemzően vastag. A dió mérete nagy, akár 6 cm-es is lehet. Északi
termőhelyen csak 3-5 cm-es. Alakja megnyúlt, lapított, négyszögletes alakú. Színe szürkés krémszínű,
cserszínű erezettel. A faj népies nagy- vagy király- mellékneve diójára nézve jellemző, a legnagyobb a
hikoridiók között. Vastaghéjú (kb. 4 mm), keményhéjú. A mókusok kedvence.

Dióbele hasonlít a C. ovata belére. Ízletes, édes. Finom minőségűnek tartják, a kereskedelemben is
kapható. Tavaszig eltartható. Már a régi indiánok is fogyasztották, erjesztéssel a „powcohiccori” nevű italt
készítették belőle. Manapság tésztákba, süteményekbe használják.

A dió alakja változatos lehet. (Az alábbi alakváltozatok közül a 2-es, gömbölyded alakúnak a vastag burkát
is iderajzolták.)

Kereskedelmi forgalomba is kerül, termőhelyének helyi piacain kapható.

Specialitása ennek a hikoridiónak, hogy húsfüstöléshez kiváló füstöt ad. Szabadtéri hús-sütögetéskor kevés
dióhéjat (vagy a száraz dióburok is jó) a tűzre rakva illata utolérhetetlen lesz. Fűrészporát ipari méretű
húsfüstölésre használják.
A fa kérgéből cukorral szirup készíthető, főzéssel besűríthető, a juharsziruphoz hasonlóan használható.

A fa kérgének belső része gyógyhatású, összehúzó, fertőtlenítő. Vágott sebek gyógyítására használták,
rágcsálva pedig a szájsebeket gyógyítja.
Faanyaga nehéz, sűrű, erős, de rugalmas. Mezőgazdasági szerárukat, kéziszerszámokat, sportszereket
készítenek belőle, továbbá eltüzelik. Előfordul, hogy bútoripari célra vagy épületfának is használják.
Díszfaként is kultiválják, európai parkokban is. Magról szaporítják. Az ősszel szedett magot tavaszig
rétegezik, akkor vetik el.
A pekándióval alkotott hibridjeit hikánnak nevezik, ugyanúgy, mint a C. ovata és a pekándió hibridjeit.
Kultúrnövények, a termesztési ismeretek körében tárgyalom őket.
A pekándió, a rojtos kérgű hikori és hibridjük mint hikán téli rügyei:

Carya myristiciformis - Nutmeg hickory - Szerecsendió-hikori
Amerikai köznapi neve nutmeg hickory. Úgy is ismerik, mint keserű vízi hikoridió (bitter water hickory).
Az USA délkeleti részén él, szétszórtan. A nyirkos, gazdag talajokat szereti. Vegyes tölgyerdőkben fordul
elő. Állománya csekély, védelemre szorul.

Az egyik legkönnyebben felismerhető Carya-faj. Fiatal hajtásai tavasszal ezüstös színűek, és egy fémes
csillogás megmarad rajtuk az egész szezonban. Csúcsrügyei mintegy félcentiméteresek, teltek, gyakran
aranyszínűek. A ragyogást okozó pikkelyek a levél fonákján is megtalálhatók, a szezon folyamán ezüstről
bronzra vagy aranyra váltva. A levél felső felülete ezüstös zöld.

Mindezek hatásaként a leglátványosabb hikorifaj.
Alkata és kérge:

A fák jellemzően egytörzsűek, közepes méretűek, a kifejlett fák mintegy 60 cm törzsátmérőjűek. Kérge
lemezekben válik le.
Rügye:

A levélkék széle fűrészes.

Pikkelyek a levél fonákján:

A levélkék száma változatos, 5-11.

Gyümölcse gömbszerű. Vörösbarna, ezüstös csíkokkal. A szerecsendióra hasonlít (Myristica fragans).
Kopáncsa 2 mm vékony, a varratok az alaptól a csúcsig érnek. Nagyon vastag héjú, ezért a régi indiánok is
csak néha ették meg, bár dióbele ehető.

Diója:

A faanyagnak termelt fák éves törzsátmérő-vastagodása csak mintegy 3/4-e a pekándióénak. De ha
pekándiót szerecsendió alanyon nevelünk faanyagnak, a vastagodás a közönséges pekándióénak a
kétszerese.

Carya ovalis - Ovális hikoridió
Egyéb tudományos
nevei: Carya
microcarpa, Juglans
ovalis
Vagy laza kérgű
hikori. Vagy vörös
hikori.
Amerikai nevei: red
hickory, sweet
pignut hickory.
Észak-amerikai. Nem túl gyakori, de nem is ritka faj. Élőhelye részben a csupasz hikorival (C. glabra)
azonos, de az elterjedési területen belül a szárazabb részeket foglalja el. Ugyanúgy tölgyerdők kisebbségben
lévő elegyfája.

Egyéb hikori-fajokkal megegyezően talajban nem válogatós. A talaj kémhatása és fizikai szerkezete iránt
nem igényes. Árnyékban nem nő jól, és vízigényes.

Megkülönböztethető a két faj kérge, a C. ovalis idősebbkori kérge lemezes, szalagokban hullik.

Rügyei alakra a C. pallida rügyeire hasonlítanak, de nem szőrösek.
Levélkéi a levélnyélre csatlakozásnál ugyanúgy kerekdedek, mint a csupasz hikori levélkéi, de rendszerint
nem öt, hanem hét levélke alkot egy levelet. Levelei jellemzően aromásak. Vörös melléknevére jellemzően
levélnyelei, de még a levélkék főerei is vörösek.

A fa júniustól októberig lombos.

Őszi megjelenése:

Más hikoridiókkal azonosan áprilisban, májusban virágzik.
Az azonos élőhelyen élő csupasz hikoritól leginkább termése különbözik. Míg azé körte-, emezé jellemzően
kerek alakú. Késő ősszel érik.
Kopáncsos termése szemölcsös, gyakran némileg szárnyas. A kopáncs leválik. Diói kicsik, vékony héjúak.
Dióbele édes, ehető. Diója tavaszig megőrzi minőségét. A régi indiánok alkalomszerűen fogyasztották.
A fa leváló kérgéből cukorral diószirup főzhető, az ízanyagot a fakéreg adja.
Faanyaga más hikoridiókéval azonos jó minőségű, faipari használata kiterjedt.
Termő hajtása:

Termése:

Carya ovata - Shagbark hickory - Fehér hikoridió
Egyéb ismert tudományos nevei: Carya alba,
(igen sokan ezen a néven ismerik), Hicoria
ovata, Juglans ovata
Másként bozontos kérgű (shagbark),
pikkelyes kérgű (scalybark), piros szívű (red
heart), fehér (white), vagy felföldi (upland)
hikori.
A termőhelyén őshonos alabamai indiánok ochatakba-nak nevezik, azonosan a
keserű hikorival.
Nagy kiterjedésű élőhelye az USA keleti felét foglalja el, Kanadába, Mexikóba is
átnyúlik. A hikorifajok közül a hideg éghajlathoz is a legjobban alkalmazkodott, -30 C°-ot gond nélkül
elvisel.

Diójáért termesztik is az USA-ban. Nyirkos öntéstalajokon érzi igazán otthon magát. Erdőkben, völgyekben
él.

Ami a tengerszint feletti magasságot illeti, a hegyeken 600 m magasságig található.
Többféle tölgyerdőnek is természetes erdőalkotó fája.

Nagy kiterjedésű élőhelye is jelzi, hogy talajban nem válogat, a talaj kémhatására, fizikai szerkezetére nem
érzékeny.
Napos fekvést szeret, és vízigényes. Jellemző megjelenése nyáron és ősszel:

Oszlopos, terebélyes, 30 m-re, esetleg 45 m-re megnövő lombhullató fa.

Szokatlan perspektívában:

Kérge fiatalon világosszürke, barna, igen sima, idősebben sötétszürke.

Mintegy 10 cm törzsátmérő felett az elhalt kéreg elkezd elválni a törzstől. Hosszában lemezesen, bozontosan
hámlik, gyakran a tönkig lehajlik.
"Pikkelyes kérgű" neve jól kifejezi a lehámló kéreg alakját, amikor a kéregdarab két oldala felválik, és
középen tapad a fához.
Kérge jellemzően szabálytalan alakban, nagy lemezekben válik le a törzsről. Törzse, kérge az amerikai
fotósok kedvelt, hálás témája.

Törzse, koronaszerkezete:

Hajtásai, fiatalabb ágai erősek. Zöldes, pirosas, narancsos barnák. Szárazan megtartják színüket, vagy
feketére száradnak. Csúcsrügyei sötétbarnák-feketék, oválisak, 6-18 mm-esek. A vesszőkön gyakori a

fehéres lenticella, aminek a gázcserében van szerepe.
Rügyeit télen vastag, sötét, csúcsuknál elálló rügypikkelyek fedik. A rügyeket könnycsepp-alakúnak
jellemzik. Csúcsrügye különösen vaskos. Balra vessző, csúcsrügy, mellette kibomlott csúcsrügy.

A csúcsrügy kibomlása:

Levelei szárnyasak, 30-60 cm-esek. 3-7, rendszerint öt, kihegyesedő, 20 cm-nyi hosszú,
finomabban-durvábban fogazott levélkéből összetettek. A levélkék közül a csúcsi
levélke a legnagyobb. A levélkék felszíne csupasz, sötétzöld, sárgás áttűnéssel,
fonákuk narancsos-barnás. A levélkék fonákán bojtos, csomós szőrök találhatók. A
sárgászöld levelek ősszel aranysárgára és barnára színeződnek.
Levele, lombja:

A leveleken mikroszkóppal látható levélpikkelyek fajmeghatározó jelentőségűek, ezek különítik el az igen
hasonló Carya carolinae-tól.

Porzós virágai sárgászöld, kb. 13 cm-es, lecsüngő barkák, nővirágai aprók, kevéssé feltűnőek, szintén
barkavirágzatot alkotnak, a hajtások végén. A virágok tavasz végén, nyár elején nyílnak. A faj
öntermékeny.
Barkavirágzatú porzói:

Nővirága:

Termő hajtása:

Zölddiója és termése:

Termése magányos vagy páros, októberben, novemberben érik. 5-6 cm-es zöld burokban levő, kerekded,
ovális, ellipszoid, nyomott, vagy négyszögletű, kemény héjú diótermés, fehér béllel. A termés körtealakú is
lehet. A diótermés burkosan mintegy 6 dkg súlyú.

A kopáncs 4-5 mm vastag, a legvastagabb a Carya-fajok között. A dió éretlen állapotában a kopáncs igen
kemény, mert maga a zöld burok is fásodik. Éréskor viszont 4 részre hasadva leválik a dióhéjról.

A buroktalanított dió is eléri a 4 cm-es nagyságot. Cserszínű, világosbarna, piros-barna, a varratok simák.
Héja vastag, de kalapáccsal jól törhető. A diót hűvös helyen tárolva minőségét két évig is jól megőrzi.

A termés szerkezete:

Dióbele apró, fehér színű, ehető, édes, jóízű. A kereskedelemben ez a közönséges hikoridió. Amit a régi
indiánok diótej, dióétel készítéséről írtam, leginkább erre a diófajra vonatkozik. A dióolajat a porrá tört
dióbélből nyerték - természeti körülmények között, - főzve, és a visszamaradt lisztszerű őrlemény is
sütemény-alapanyagnak számított.

A fehér hikori diója Amerikában mostanában az újrafelfedezés állapotában van, a természetes étrendet
hirdetők részéről. Süteményekbe, tésztákba, kenyerekbe ajánlják. Levesekbe is.

Olajából zsíradékot készítenek, ami vajhoz hasonlóan, pl. kenyérre kenve ehető.
Diójának kereskedelmi forgalma kisméretű. Fogyasztása a termesztett állományokról, valamint a
természetben található fák termésének begyűjtéséből adódik.
Kemény héjából az úgynevezett dióvágó szerszámmal lehet feles dióbelet kinyerni, amit újból keresztbe
vágva negyedeset kapunk:

A keserű hikorihoz hasonlóan a Carya-fajok közül az egyik leginkább juglontermelő fa.
A fehér hikorit gyógynövényként is számon tartják. Fiatal hajtásainak főzete inhalálva csökkenti a fejfájást,
a kérgéből készült főzet pedig külsőleg és belsőleg egyaránt jó a reuma ellen.
Más hikorifákhoz hasonlóan kérgéből diószirup készíthető, amint arról már írtam. Szinte ugyanazzal a
módszerrel a megtört dió héjából - kiegészítve félmarék dióbéllel - is előállítható a diószirup. Órákon át kell
főzni, hogy a főzet sötétbarna színt kapjon. Kihűtjük, leszűrjük. A főzettel megegyező mennyiségű cukrot
oldunk fel benne, de legfeljebb a másfélszeresét. Nem szabad többet, nehogy a szirup később, lehűlés után
kikristályosodjon. Megint a tűzre kell tenni, hogy a cukor feloldódjon. A kész szirupot palackozzuk, és vagy
hűtőben tároljuk, vagy kidunsztoljuk, mint a befőttet. Felhasználására amerikai receptek sora áll
rendelkezésre.

Nemcsak a megört, hanem a diószirup készítéshez felhasznált dióhéj is alkalmas további felhasználásra.
Megszárított állapotban kell eltenni, és kerti sütögetéshez nemcsak a tüzelőanyagot adja, hanem füstje
utolérhetetlen ízt ad a húsoknak, halaknak. Hogy ne égjen el gyorsan, hanem füstöljön, sütögetés előtt vízbe
kell áztatni.
A fa kérgének belső, háncsos részéből sárga festék nyerhető ki.
Fája a legértékesebb hikori-keményfa. Lovas kocsikat készítettek belőle, szerszámokat (a fájából készült
baltanyél Magyarországon is kapható), manapság leginkább sportszereket, és azt mondják, kosáráru is
készül belőle.
Tüzelik is. Amerika korai európai telepesei főleg fűtőértékét értékelték, amit a szénéhez hasonlítottak.
Külön értéke a füst illata, ezért húsárukat sokszor füstölnek vele. Faszenet is égetnek fájából.
Díszfaként városi környezetben is számításba jön, a városi körülmények nem károsítják. Kompakt
megjelenése, széles piramis alakú koronája, levélárnyalata értékes díszfává teszik, főleg az őszi időszakban,
amikor levelei aranybarnává válnak. Levelei későn hullnak. Szoliterként, csoportban, fasorban egyaránt
mutatós. 1640 óta kultiválják. John K. felvétele (Agrihunt) a fehér hikori díszfakénti megjelenéséről:

(A technikáért elnézést, azt én rontottam el. Még így se fért rá három képre a fa.)
Előnyös tulajdonsága a fehér hikorinak, hogy még középkorú példányai is jól újulnak kivágás után, a
kiterjedt gyökérrendszer számos erős tősarjban újítja meg a fát, amelyekből válogatás után újabb fa
nevelhető. Hátránya a fajnak, hogy lassan nő.
Az emberi célú hasznosításán kívül más állatok számára is értékes. A fák tetején a szürke mókusok élnek
meg termésén, a lehullottakat pedig nemcsak a fekete medvék, hanem földi mókusok, fehérlábú egerek és
vadpulykák is fogyasztják, ez utóbbiak izmos begyükben roppantják meg.

Carya ovata késő ősszel:

Carya ovata télen:

A fehér hikori a Juglans-diókhoz hasonlóan juglont bocsát ki környezetébe, amely az arra érzékeny
növényekre mérgező. Juglonkibocsátása azonban elmarad a feketedió vagy a vajdió hasonló hatása mögött.
Mexikói példányai gyengén termő, sziklás altalajú vidéken élnek.

Érdekesség, hogy a faj egyedei közé számító egyes példányokat újabban külön fajként írnak le. Találkozni
a Carya carolinae-septentrionalis névvel, amit megkülönböztetésül egyes botanikusok javasolnak, míg
mások ezeket a Carya ovata változatának tartják. Ennek a - mondjuk változatnak - a vesszői feketék, rügye
kisebb, levélkéi keskenyebbek, diómérete kisebb. Szárazabb, lúgosabb talajokon él.
Nem baj, a DNS-vizsgálat mejd eldönti a rokonság fokát.
A C. ovata-nak a pekándióval létrejött hibridjeit úgyanúgy hikánnak nevezik, mint a C. laciniosa és a
pekándió közti hibrideket. Mind értékes, diótermő kultúrnövény, a termesztési ismeretek között említem
őket.

Carya pallida - Halvány hikoridió
Ezen kívül homoki (sandy) és halvány levelű (pale leaf) hikorinak is nevezik.
Az USA délkeleti részén található, főleg hegyek alján lévő homokos hordaléktalajokon, de magasabban a
hegyekben is.

Nevét halványszürke, durva kérgéről kapta, de kérge néha sötétszürke is lehet, a dél felé néző oldalán pedig
fekete, de mindig mélyen barázdált.
Alkata és kérge:

A fa 30 m magasságot érhet el. Ágai piros-barnák.

Vesszői karcsúak, kecsesek, végálló rügyei kisebbek, 4-11 mm-esek. A rügyeken vörösbarna rügypikkelyek
vannak.

Levelei jellemzően halvány színűek, 30-60 cm-esek, a levélkék 3-10 cm-es levélnyél után kezdődnek.
Leveleinek fonákoldali, bordaközi szőrcsomóiról ismerhető fel, amelyek a fiatal leveleken ezüstösek.

Diójának burka jellemzően vastag, ugyanakkor héja is vastag, kemény. Dióbelét, amely ehető, a régi
indiánok fogyasztották.

Carya palmeri - Mexikói hikori
Elterjedése - ha ezt a néhány foltot elterjedésnek lehet nevezni - Mexikó Nuevo Leon, Tamaulipas és Vera
Cruz tartományaira terjed ki, ahol meredek hegyoldalakon található.

A C. cordiformis-ra és a C. myristiciformis-ra hasonlít. Ragyogó sárga rügyei és sima fehéres kérge van.
Szárnyas termése vékony héjú (1 mm), dióbele tekervényes, keserű.

Nemesített fajtája, továbbá hibridje nem ismert.

Carya texana - Texasi hikoridió
Vagy fekete (black) hikori.
Texasi és környékbeli.

Száraz, sekély termőrétegű termőhelyeken él, tölgyekkel együtt.
Alkata jellemzően oszlopos.

Kérge:

Rügyéről ismerhető fel, amit rozsdás színű, hullámos szélű rügypikkelyek borítanak. A levelek fonákja, sőt
a termés kopáncsa is pikkelyes. A pikkelyek közelről:

Rügye:

Kérge sötétszürke-fekete. Ágai nagyon jellemzőek, gyakran rövidek, görbültek. Az ág alsó részéről lefelé,
felső részéről felfelé nőnek hajtásai. Ágainak jellemző alakja:

Levele:

Porzós virágzata nyílás előtt és virágzásban:

Diója kicsi, barna, gömbölyded, vastag héjú. A kopáncs is vastag, kb. 5 mm. Dióbele ehető, de kevés van
belőle.

Virágpora és termése:

Termesztik is, egyetlen elismert fajtája az Aber.
A texasi hikori egy magonc csemetéje:

A vízi dióval alkotott hibridjét, a C. x ludoviciana-t már említettem, az alább tárgyalandó C. tomentosa-val
létrejött hibridje pedig a C. x collina.

Carya tomentosa - Bolyhos hikori - Mockernut hickory
Korábbi nevei: Carya alba, Juglans
tomentosa
Újabban megint azt olvasom, hogy újból
C. alba a neve. De a tomentosa
jellemzőbb, a levélfonákra tekintettel,
ami sűrűn szőrös.
Ezt is mondják fehér hikorinak, mint a Carya ovata-t. Amerikaiul
mockernut hickory. Magyar neve nincs igazán, nevezhető
bolyhosnak, nemezesnek, de a tomentosa fordítható kócosnak is.
Észak-Amerika keleti és középső részén honos.

Felföldi vidékeket szeret, hegyoldalakat, hegytetőket. Talajban nem válogat, a talaj kémhatása közömbös
számára. Gyengén termő talajokon is jól megél.
Tölgyekkel elegyes erdőket alkot, néhol többségben van a tölgyekkel szemben.

Húsz méter magasra növő fa. Kérge barázdált, szürke, világos szürke. Az idős fa kérge 1 cm vastag, és
hasonlít a tölgyfa kérgére.

Csúcsrügyei nagyok (12-19 mm), szőrös, egymást fedő pikkelyekkel.

"Tomentosa"-jellege már rügybomlástól kezdve szembetűnő. És nem csúnya! Talán a legszőrösebb levelű
fafaj a diófélék közül.

Hajtásai erősek. Levele 7-9 lándzsaalakú levélkéből áll. A levelek fonáka, valamint a tavaszi friss hajtások
szürkén nemezesek. A levélkék csak enyhén fogazottak.

Lombja májusban és nyáron:

Lombját későn, novemberben hullatja. A fa nyári és őszi megjelenése:

Későn, júniusban virágzik. Barkái 9 cm-esek. Öntermékeny.
Októberben érik. Burkos diója a 6 cm nagyságot is elérheti. Alakja almára, körtére, szilvára hasonlíthat.

Kopáncsa 5 mm vastag. Barna, nagyon kemény, vastag héjú diója van. Hűvös helyen félévig is megőrzi
értékeit.

Kemény héja miatt még a mókusok is a fa alatt hagyják, nem gyűjtik be. Véletlenül sikerült egy üres
dióhéjat fényképeznem. A varratnál végzett körberágás mókusra utal, az oduba rögzítés viszont harkályra.

Dióbele ehető, édes, igen jó ízű, néhány variációjának nagy méretű, de mindenképpen nehéz kinyerni. Egyik
változatát „szögletes dió”-nak nevezik.

Kertészeti szempontból a vastag dióhéj miatt nem kap figyelmet. Egy fajtáját ismerik, az 1929-ből származó
Droska-t.
Tájképi célra szívesen ültetett díszfa, mert nagyra nő, hosszú életű. 300-500 éves példányai gyakoriak. Nyílt
terepen érdekes, szép koronát fejleszt.

Különösen ősszel megkapó aranyba játszó fényes sárga lombja, de tavaszi rügybomlása is látványos,
hangulatos.

Más hikorifákhoz hasonlóan a fa kérgéből diószirup készíthető, ami a juharsziruphoz hasonlóan
használható, csak az íze más.
Gyógyhatása is van. A kéreg belső része sebek gyógyulását gyorsítja. Rágcsálva a szájsebekét is.
A fa kérgét ecettel főzve fekete festéket ad. Sárga és bézs színű festék pedig leveleiből, hajtásaiból főzhető
ki.
Faanyaga igen jó minőségű, minősége még a többi hikorifa közül is kiemelkedik. Értékes, széleskörűen
használt faanyag. A Carya tomentosa barna gesztfáját a többi Carya faj fájától a keresztmetszeten
mutatkozó fehér pettyekről könnyű megkülönböztetni.

Carya tonkinensis - Tonkini dió
Kínai neve maj-csau. Vagy yue nan shan he tao.

Vietnamban és Kína déli részén (Jünnan, Guangxi) terjedt el. Jünnanban
őshonos, ahol Wei-Ming Wang és társai megtalálták pleisztocén-kori
pollenjét (képe jobbra). A hegyek oldalában 1300-2200 m magasságban
tenyészik.
Tessék megnézni, a jobboldali hegyoldal a tonkini dió őszi lombjától sárga,
dióérés idején.

30 m-re is megnövő fa, oldalágai nem túl terebélyesek, koronája inkább szűk. Mellmagasságban 80 cm
átmérőt érhet el. Az idősebb fák kérge szürke, centiméternyi mély repedésekkel.

Vesszői barnák vagy szürkék, narancsos árnyalatú szőrökkel. A hajtások csúcsrügyei csupaszok, erősen
pikkelyesek, barnák.
Levelei 15-25 cm-esek, 5-7 levélkéből állnak, oválisak, vagy szélesen lándzsásak, fonákuk jellemzően,
bőségesen, barnásan szőrös.
Április-májusban virágzik. Barkavirágai 12-13 cm hosszúak, kettesével, hármasával függnek. Nővirágából
is 2-3 virágzik egy csoportban.

Diótermése nyomottan gömbölyű, 2,2-2,5 x 2,6-3 cm-es. Négy borda látható rajta, a burok négy lebenyben
hasad le. A termés négyrekeszes. Szeptemberben érik.

Termesztéséről nincsenek adatok, a hasznosított diótermés gyűjtögetésből származik.

A másra nem hasznosítható hegyoldalak adják a diótermést. Tessék megnézni, a hegyi falvakban, ahol
szinte egymás fölé épültek a házak, a házak közti helyet is a tonkini dió fájával hasznosítják.

Dióbelét szárított állapotban étkezési célra, vagy étolajkészítésre használják. Olaját lámpaolajként,
világításra is felhasználták, de elterjedtebb, hogy étolajat sajtolnak belőle. Ezen kívül bútorápolásra,
firniszként is használják.
Faanyaga igen jó minőségű, sokféle célra hasznosítják, még puskatusnak is alkalmas. Például ez az antik
golfütő is a tonkini hikori fájából készült.

Vietnamban erdősítési célú telepítésre ígéretesnek tartják.

A DIÓ ROKONAI
Alfaroa, Annamocarya, Cyclocarya, Engelhardia,
Oreomunnea, Platycarya, Pterocarya fajok
Vázlat:
Alfaroa costaricensis
Alfaroa guanacastensis
Alfaroa hondurensis
Alfaroa manningii
Alfaroa mexicana
Alfaroa williamsii
Annamocarya sinensis
Cyclocarya paliurus
Engelhardia fajok
Engelhardia apoensis
Engelhardia hainanensis
Engelhardia parvifolia
Engelhardia philippinensis
Engelhardia roxburghiana
Engelhardia serrata
Engelhardia spicata
Engelhardia subsimplicifolia
Engelhardia zambalensis
Egyéb Engelhardiák
Oreomunnea mexicana
Oreomunnea pterocarpa
Platycarya strobilacea
Pterocarya fajok
Pterocarya fraxinifolia
Pterocarya hupehensis
Pterocarya macroptera
Pterocarya rhoifolia
Pterocarya stenoptera
Pterocarya tonkinensis
Pterocarya rehderiana
Ezek is rokonok lennének?
A felsorolt hét nemzetség tagjai mind a mi diónk unokatestvérei. Diótermésük olyan apró, hogy étkezési
szempontból egyáltalán nem jön számításba.

Alfaroa fajok

Közép-Amerikai diófák. Trópusi hegyvidékek erdeinek lakói.
Guatemalában hegyi diófának (nogal de montana) mondják. Egyébként szokásos
nevük gaulín, gabulín, gavilán.
Itt bemutatnak nekünk egy Alfaroa-fát:

Panamában is fényképeztek egy Alfaroa-diófát, de a pontos faji beazonosítását nem végezték el. Sajnos,
nem mindenki botanikus.

Alfaroa costaricensis
Helyi nevei: gabulín, campano chile, chiciscua, gaulin, gavilán colorado, vagy kicsinyítve gavilancillo.
Costa Rica mindhárom jellemző tájegységén, a pacifikus, a karibi és a kettő között a vulkánikus
Kordillerákban egyaránt előfordul. (És a New-York-i Botanikus Kert növénygyűjteményében, ahonnan a
következő képek származnak.) Nevétől eltérően nemcsak Costa Ricában lakik, hanem Középamerikán
végig, Mexikótól Kolumbiáig. A következő kép Panamában készült.
Trópusi, csapadékos éghajlatot igényel, évi 1500-2000 mm-t, és állandóan legalább 15-20 C° meleget. Az
árnyékot nem bírja.

Képei:

No, ezek elég gyenge képek voltak, nem jellemzőek. Persze, kinagyíthatók. A következő képen talán jobban
látszik.

Törzse, kérge:

Ez a fa hegyi erdőségek lakója, 600 m-től felfelé, akár 2600 m-ig is. Nemcsak őserdőben lakik, hanem
művelt erdőben, erdő szélén, útszélen is. Fő hasznosítási iránya szép faanyaga. Bútorfa, épületfa.
Bár növekedése lassú, 30 m-re megnő. A 15-20 m-es fa törzsátmérője 25-60 cm. Törzse világosabb-sötétebb
lehet. A törzsön sok új, kitörő hajtást tud hozni. Hajtása szőrös.
Levelei páratlanul, szárnyasan összetettek. Levélkéi hosszasak, alapjukon lekerekítettek, csúcsosak. Levele
sima, fényes, csillogó, alul világoszöld, fehéres, szőrös. A levélfonák szőrössége jellemző a fajra. Hajtásnak
induló zsenge levelei ibolyaszínűek.

Nővirágai zöldek, világos zöldek, bőségesek. Hosszú füzéren ülnek. Magházuk barnászöld. Négy sziromlevél
veszi körül a meglehetősen kis bibét, amelynek kétfelé nyíló lemeze hamar megbarnul.

Hímvirágú barkáiból akár tíz is lehet egy csoportban.
Kevés termése éretlenül zöld, halványzöld.

Termő hajtása néhány képen:

Diója apró, hosszúkás. Kis kopáncsnyélen érik. A dió 1,6-2,5 cm hosszú, 1,4-1,6 cm széles. Kemény, vastag,
barna burok védi.

Csírázó diói:

Alfaroa guanacastensis

A Costa Rica-i Guanacasta tartományról kapta nevét, ahol leginkább terem, de Alajuela tartományban is
jelentős számban fordul elő.

A Santa Maria és a Tenorio vulkánok őserdővel borított oldalán található jelentős számban, 300-1800 m-es
magasságban. A Monteverde rezervátumban is látható. A rezervátum térképe:

A folyópartot is szereti.
A fa mintegy 20-25 m magasra nő, az ilyen magas fa törzsátmérője kb. 50-80 cm. Leírtak már 150 cm
törzsátmérőjű példányt is. Szabadban, pl. legelőn 30 m-esre is nőhet. Napfényes helyen törzse rövid, ágai
alacsonyan indulnak.
Kérge sötétszürke, vagy piros-barna, sűrű, lencseszerű foltokban, a kéreg belül világos rózsaszín.
Faanyaga fehér, a geszt színe rózsaszín.
Levelei összetettek, de a diófajok többségétől eltérően nem szárnyasak, hanem levélkéi a levélnyélen
rendszertelenül állnak. A levélkék intenzív zöldek, hosszúkásak, enyhén hajlottak, rövid levélkenyélen
ülnek. A levelek fonákja szürkés-fehéres, szőrös.
Virágai csak az alsóbb ágakon nyílnak, a vesszők végén. Kávébarnás-zöldes színűek. Illatuk a gardéniavirágéra hasonlít, erős, elbűvölő. Barkái hármas-négyes csoportokban nyílnak.

Termését csoportosnak mondják. 2-4 cm méretű diótermés, lapos gerincekkel a termés aljától a csúcsáig.
Éretlen termése kerek, zöld, világosan pontozott (fehér, világos kávészín vagy sárgászöld pontokkal).

Kemény héjú. Húsa keserű.
Magról szaporodik. Csemetéje csenevész. Az első két lomblevele nem összetett, hanem egyszerű levél,
egymással átellenben állnak.
Ha arra járnak, a Tenorio vulkán délnyugati lejtőjén található a Tenorio Hacienda, amelyhez két legelő
tartozik. A felső legelő fölött, az őserdő szélén található a fajnak egy szép példánya, 1100 m magasan. El ne
mulasszák megnézni! Kérem, utána mondják el nekem is, hogy nézett ki!

Alfaroa hondurensis
Erről a fáról csak annyit tudok, hogy egy példánya Hondurasban, a Celaque Nemzeti Parkban látható,
1800-1900 m magasságban.
Egy másik példánya pedig Honduras Santa Barbara megyéjében, a Mochito bányához vezető úton El Sauce
falu mellett, a Yojoa tónál, közvetlenül az út mellett, 1200 m magasságban. Ez a fa 24 m magas, a faanyaga
rózsaszín. Hát, jó lenne látni!
Ha tisztelt Kollégám előbb jár arra, mint én, sziveskedjen lefényképezni, és a képét nekem elküldeni!

Alfaroa manningii
Costa Rica-ban fordul a hegyeken, 300-1500 m-es magasságban, viszonylag szűk termőhelyen, leginkább a
Rio Platanillo mentén. Termőhelye szinte azonos a szintén rokon Oreomunnea pterocarpa termőhelyével.
30-35 m-re nő, törzsátmérője 40-80, legfeljebb 90 cm. Törzsén alul kisebb-közepes támgyökereket fejleszt.
Kérge kívül barnás-pirosas, apró kéregpikkelyekkel, a kéreg belső része narancssárga. Faanyagának külső
része fehér, belső része rózsaszínű.
Levélzete párosan álló levélkékből áll, amelyek száma 8-12, vagy több, 18-ig. Egy levél akár 3 m hosszú is
lehet. Levele sötétzöld, nagyon bőrszerű. Fonákja matt, világoszöld. Az A. guanacastensis-től leginkább
levele különbözteti meg. Hosszabb is, és a levélkék száma is több.
A dió csírázása után az első két levél egyszerű levél, csak a többi összetett.
Bőven virágzik, zöld, sárgászöld virágokat. Nővirág-füzére felálló, 40-50 virágot is tartalmazhat. Barkája
mintegy 18 cm-es, csüngő. Barkái egyesével is fejlődhetnek, de csoportosan is, legfeljebb tizes csoportban.
Éretlen termése zöld. Diója gömbölyded, nyomott gömbalakú, 3 cm hosszú, 3,5 cm széles, erősen bordázott,
8-12 éles bordával. Éretten kávé-sárga színű. (Az A. guanacastensis termése megnyúlt gömb alakú.)

Alfaroa mexicana
Ritka, védett fa. Mexikóban Chiapas, Oaxaca és Veracruz tartományokban fordul elő, a Yucatan
félszigeten az El Triunfo bioszféra rezervátumban is található.
Őserdőben él, 800-2000 m közötti magasságban.
Annyira védik, hogy még növénygyűjteménybe se szabad gyűjteni.
Azért egy példányt mégis sikerült szerezni:

Fényképezni viszont szabad. Két kép a lombozatáról, terméséről:

8-12 m magas fa. Hajtásai csupaszok, vagy mérsékelten szőrözöttek.
Levelei szembenállók, vagy közel szembenállók. A levél felszíne sima. A levélkék 511 cm hosszúak, 1,5-3 cm szélesek. Alakjuk (megnyúlt) elliptikus. A levélkék kis
nyéllel kapcsolódnak a levélnyélhez, szélük sima. A levélkék szabályos
csatlakozása a levélnyélhez jelenti a fajmeghatározó jelleget az Alfaroa
guanacastensis-től.
Nővirágai 12 cm-es füzéren nyílnak. Diója 3-5 cm-es.
Costa Rica San José és Puntarenas tartományában vannak példányai. Előfordul a San Martin Vulkán
Bioszféra Rezervátumban is.
Costa Rica-i példányait a piros pontokkal jelzett helyeken lelték fel.

Alfaroa williamsii
Costa Ricán kívül Nicaraguában is megtalálható, 1000 m fölött, 2300 m-ig.
15-20 m magas, trópusi őserdei diófaj. Törzsátmérője 40-60 cm.

Élőhelyén közönségesen elterjedt fa, erdőszélen, út mentén is nő.

Bár trópusi fa, lombja az egész fán egyszerre újul. Fiatal hajtása halványzöld. Levele a fonákján valamivel
világosabb.

Virágát sokfélének leírták, ki hogy látta: zöld, sötétzöld, zöldes-pirosas, vagy zöldes, rózsaszín beütésekkel,
még olyan is volt, aki arany levélkékkel látta.

Termése éretlenül világoszöld, zöld. Száraz termése apró, sötét színű, gömbölyded, sima.

Annamocarya sinensis
Régebbi (nem is olyan nagyon régi) neve Carya sinensis volt, aztán
külön nemzetséget alkottak a számára. Elsőként Dode írta le 1912ben, de már ő is jelezte, hogy több olyan jegye van, aminek alapján
elkülönül a Caryáktól.
A képen is látható, hogy nem tartozik a Caryák közé, mert
terméskopáncsa nem négy részre hasad, hanem például ezen a képen
nyolcfelé.
Kínai dió. Kínai neve huei he tao, ami csőrös diót jelent (angolra
fordítva beaked walnut). És a kínaiak a név után azt is hozzá
szokták tenni, hogy shu.
A kínai állam beemelte a nemrég megindított nagyarányú fásítási
programba, a „Trópusi hegyvidéki erdő megőrzési és közösségfejlesztési project”-be.
Kínában és Vietnam északi részén él, ritka faj. Megőrzése Kínában a
Huang-lian-i természetvédelmi igazgatóság feladata. És őrzik a Cuc
Phuong nemzeti parkban is, Vietnam legnagyobb, leghíresebb
nemzeti parkjában. Vietnami neve cay cho dai. Egyébként úgy
tudom, Tajvanon elterjedt fa.
Kínai dió két képe Kína trópusi erdeiből:

Élőhelyét a trópusi erdőségek képezik, savanyú kémhatású talajon. Veszélyeztetettségét azzal indokolják,
hogy a sűrű erdőkben kevés életképes termést hoz. A trópusi erdő sötétjében lombozata nem él meg, csak a
koronaszintben. Még a botanikusok számára is nehezen tanulmányozható, mert szürkésfehér törzse az
idősebb fákon is sima. Lombozata, virágzata, fejlődő termése megközelíthetetlen magasságban van.
Az idősebb fák a törzs alsó részén támpilléreket fejlesztenek, amik legyökereznek.
Párás éghajlatot, nedves talajt igényel, évi 1200-2000 mm csapadékot, legalább évi 18-23 C°
átlaghőmérsékletet. A hegyek közti völgyek erdeiben lakik, 500-1800 m magasság között. Ezért is
veszélyeztetett, mert élőhelyén a völgyek területét mezőgazdasági célra hasznosítják.
Állítólag a jobboldali, kanadai postabélyeg is a kínai diót ábrázolja. Amíg a szemem
annyira meg nem javul, hogy a bélyeg apróbetűs feliratát elolvashassam, vagyis ellenkező
bizonyításig, én elfogadom, hogy valóban azt.
Az Annamocarya örökzöld diófa, amit úgy kell érteni, hogy lombját fokozatosan váltja.
Lombozata akkor válik láthatóvá, ha a fát kivágják. Újonnan fejlődő hajtásai pirosas
lombszineződést eredményeznek.
Rügyező hajtása:

(Bár ebben a képben nem vagyok biztos. Lehet, hogy nem Annamocarya-diót, hanem kínai hikorit ábrázol.
Kínai, az biztos. Jó lenne kínaiul tudni.)
Lombja:

Ágainak fabele tömör. Ha mégsem az, hanem - ritkábban - üreges, akkor hangyakártételre kell
gyanakodnunk.
Levelei páratlanul szárnyaltak, 30-40 cm hosszúak, 7-9-11 levélkéből állnak. A legfelső levélke 12-15 cm
hosszú, hosszúkás, 4-5 cm széles. Az alsóbbak kisebbek.
A levélkék széle ép, ellentétben a Carya-fákkal, amelyek levélkéi fogazottak. A levélnyél alja kiszélesedik.
Porzós barkáit 5-8-as csomókban hozza, (a Caryák 3-as csomókban), az új hajtások oldalán. A barkák 1315 cm hosszúak. Nővirágai az új hajtás végén helyezkednek el, felállók, csészelevél nélküliek, 3-5-ös
csoportban virágoznak. Szélbeporzású.

A terméskocsány felálló. Termése sötéten, tompán bordás, tojás alakú diótermés, 4-9 lebenyre hasadó
vastag burokkal. Minden lebenyt borda választ el. A diótermés alapi részén nyomott. A dióhéj sima,
kétrekeszes. A termés alakját jól jellemzi kínai neve: csőrös dió.
Diói szokatlanul nagyok a diófélék között, átlagosan 6-8x5-6 cm-esek. Héjuk vastag, 3-4 mm-es.
Dióterméséből dióolajat készítenek.
Van még egy fényképem, de itt is fennáll a gyanú, hogy kínai hikorit látunk. A kép mindenesetre Tajvanon
készült.

És két rajz.

A világos, csak mérsékelten árnyékos termőhelyet szereti.
Faanyaga kiváló minőségű ipari fa, fegyverkészítésre is jó.
Vietnamban a Cuc Phuong nemzeti parkban fajmegőrzési céllal létezik egy ültetvénye, ami ma már több
mint 15 éves. A fák ilyen korukban 15-30 cm-es vastagságot érnek el, mellmagasságban. Az ültetvény sok

fáján egy Chloranthus nevű élősködő növény telepedett meg.
Magról téli rétegezés után szaporítható, de kísérleteznek vegetatív szaporításával is. Kínában részletes
termesztéstechnológiáját is kidolgozták, de termesztéséről nincsenek hírek.

Cyclocarya paliurus
Régebbi neve: Pterocarya micropaliurus. De hívták Cycloptera-nak is.
Ma is érvényes meghatározása 1953-ból származik.
Kínában él. Kínai neve qing qian liu. (Még hozzátehetjük azt is, hogy
shu.)
Kína délebbi, melegebb éghajlatú vidékein nagy területen elszórtan
található, csapadékkal jól ellátott hegyvidékeken, 400-2500 m
magasságban.

A Miocén korban Európában is élt, osztrák (oberdorfi) és német ásatások tanúsága szerint. Akkor
globálisan melegebb volt az éghajlat.
Közeli rokona, amely ma már nem él, a Cyclocarya brownii pedig északamerikai leletekből került elő. A
képen fosszilis repítőszárnyas magja látható. Egyébként a brownii és más hasonló melléknevekkel
vigyáznunk kell. Azt mondják, nem ez az egy faj népesített be három kontinenst, a Cyclocarya
nemzetségnek régebben több tagja is volt. De ezek az ősi diófajok nincsenek egzaktan azonosítva.

Ugyancsak északamerikai Cyclocarya lelet a következő kettő is, a kanadai határ közeléből.

A következő, pliocénkori leletet meghatározó őslénytankutató szárnyasdióként írta le ezt az alabamai
lenyomatot, de szerintem ez is inkább a Cyclocarya fajok amerikai jelenlétét bizonyítja nem is oly régről, 25 millió évvel ez előttről.

Itt pedig a valahai Cyclocarya és mai diótermésének összehasonlítása látható. Szemre nincs különbség a
valóság és a lenyomat között.

A fa 30 m magasra nő. Egy fiatal példánya:

Vesszői, ágai a fabélnél rekeszesek. A csúcsrügy kerekded-hosszúkás, csupasz. Tavaszi rügybomlása:

Levelei jellegzetes diólevelek, 20-25 cm-esek, páratlanul szárnyaltak, 7-9 (ritkán 5-11) elliptikus-tojásdad
levélkéből állnak, amelyek széle 2 mm-nyire fogazott lehet.
Levele:

Lombja:

Termő hajtása:

Virágai barkavirágzatok. Úgy porzós, mint termő barkái fürtben lógnak, a porzós barkák a vessző
rügyeiből fejlődnek, a nővirág pedig a hajtás végén. Május-júniusban virágzik. Nővirága virágzáskor és
utána:

Porzós barkái:

Termésfüzére 25-30 cm-re megnyúlt. Termésének egyedülálló, 2,5-6 cm-es köralakú repítőszárnya miatt
indokolt ezt az egy fát külön nemzetségbe sorolni. A röpítőszárny közepén mintegy 7 mm nagyságú, 2-4
kamrás diótermés található. Termése július-szeptember között érik.
Fejlődő, zöldburkos termése:

Cyclocarya fa nyáron:

Érett diótermése:

Faanyaga lágy, jól megmunkálható, jól ragasztható, festhető. Elsősorban bútorkészítésre használják.
Kérgéből rostanyagot készítenek, kérge csersavtartalmú.

Kínában elismert gyógynövény, kínai teakeverékekben szerepel.
Vércukorszint-csökkentő készítményt készítenek leveléből és fiatal,
tavaszi hajtásából. Koleszterinszint-csökkentő, vérnyomáscsökkentő,
immunerősítő, és sok más gyógyhatása is van teájának.
Jelenleg is folynak ezirányú kutatások. Ásványi anyag- és mikroelemtartalma kiemelkedő. Szerves hatóanyagai flavonoidok, glükozidok,
szaponinok.
Hozzánk legközelebb Németországban, a bochumi botanikus kertben
látható két példánya. Kínában dísznövényként kertekbe is ültetik.
Levelei, kerekszárnyú termése egyedülálló hatásúak, de a nagyobb fák
csüngő ágai is díszítenek. Termésfüzére hangulatosan himbálózik a
szélben.
A kínai legendárium is foglalkozik ezzel a szép dióféle fával. Egy legenda tanulsága röviden abban
foglalható össze, hogy ami lentről pénznek látszik, (a termése), azért nem érdemes kivágni a fát, hanem
dolgozni kell, és akkor lesz pénze az embernek.
Tisztelt, botanikát szerető Kollégám, kérem, ne hagyja magát megtéveszteni. Létezik egy másik fa is,
amelynek termései megkülönböztethetetlenül azonosak, mint a mi Cyclocaryánké. De az nem a mi
rokonunk. Egészen másik családba tartozik, a neve csak hasonló: Paliurus hemsleyanus. A levelei viszont
más felépítésűek.

Platycarya strobilacea - Tobozdió
Egyéb, régebbi nevei: Fortunaea chinensis, Petrophiloides strobilacea. Neve ógörögül széles diót jelent,
mellékneve pedig toboztermésére utal. Japán neve: nogurumi, kínai neve hua xiang shu, vagy egyszerűen
csak huaxiang. Kínai neve tömjénfát jelent, amiből csak annyi a tömjén, hogy fájából igen sok
füstölőpálcikát készítenek.
Nevei közül a japán nevét érdemes leginkább megjegyezni, mert szinte kizárólag a japánok törődnek vele,
mások ügyet se vetnek rá. A japánok rengetegszer fényképezik.
Őshonos Japánban, Koreában, valamint Kínának a Sárga folyótól délre eső néhány tartományában.
A Pterocarya fajoktól termése különbözik leginkább, mert nővirágai felálló tengelyen fejlődnek. Diótermése
kúp alakú, 4 cm-es tobozban terem, ami hosszú időn át a fán marad. Toboztermése egyedülálló a diófélék
között, és mint ilyent, jogosan sorolták külön nemzetségbe, elkülönítve a többi diótól. Azt mondják, a
diófélék családjának legkorábban elkülönült tagja.
Virágzása, beporzása is egyedi, eltér a többi diófajtól.

És még azt is mondják, hogy ez a fejlődési irány, a tobozképzés eltér a többi dióféle fa fejlődési irányától.
Visszakanyarodás a fejlődés útján.

Terebélyes, 15-25 m-re növő lombhullató fa, vagy bokorfa. Vesszőinek fabele tömör.
Beérett hajtása tobozterméssel:

Törzse:

Alkata:

Megjelenése:

Szárnyasan összetett levelei 8-30 cm hosszúak, páratlan számúak, 15 vagy kevesebb (ritkán több, számoltak
már 23-at is) tojásdad vagy kihegyesedő, szúrósan fogazott levélkéből állnak, amelyek mérete 3-11 cm x
1,5-3,5 cm, és amelyek levélkenyél nélkül ülnek a gerincen. A csúcsi levélke a levélkenyéllel együtt 0,6-3,5
cm-es.
Levele:

A levelek színe és fonákja egyaránt felkopaszodóan szőrös. Ősszel megsárgulnak.

Lombja:

A virágok - mint a többi diófajnál - aprók, szirom nélküliek. Felálló virágfüzéreik május-július között
nyílnak, a hím- és a nőivarúak ugyanazon a hajtáson, de eltérő időben. A termős füzér egyedül áll, és több,
10 cm-es, sárgászöld, felálló porzós barka veszi körül.
A virágok - a dióféléken belül egyedüliként - rovarbeporzásúak. A nővirágok erősen illatoznak. Bibéje
halványzöld.
A nővirágzás kezdetén:

A nővirágtengely metszete a virágzás elején és végén:

Hímvirágzata közelről:

Barkavirágzat metszete a virágzás előtt:

Virágzása:

Virágos lombja:

Virágzás után a bibék megbarnulnak, a hímvirágok leszáradnak, lehullanak.

Nyári lombja:

Barna, felálló, tobozszerű termése július-október között érik, érés után hosszú időn át a fán marad. Az apró
diók 5 mm-esek, igen kis szárnyakkal. A diófélék közül az egyetlen faj, amelynek termése nem kopáncsos, a
kopáncs nem része a termésnek.
A tobozban fejlődő apró diótermések, röpítőszárnnyal:

Toboztermése éréskor (Kurt Stüber felvétele.)

Tobozdió télen:

Ázsiai származású, Japán, Korea, Vietnam, Kína (és Tajvan) fája. Vegyes állományú erdőkben, a
hegyoldalak napsütötte, száraz részein él, 400 m-től mintegy 1500 m magasságig.
Európába 1845-ben Robert Fortune hozta be. A genfi botanikai kertben is él egy, ez a példány pedig a
berlini botanikai kertben és múzeumban látható.

Magjaival szaporodik, amelyeket érés után rögtön el kell vetni. Ha tárolni akarjuk, azonnali rétegezést
igényel. Humuszos talajt igényel és félárnyékot, vagy napos fekvést. Bár elég jól elviseli a hideget, legjobb
számára a mérsékelt kontinentális klíma. Csak nagyon elvétve ültetik.
Magról kelt tobozdió csemete:

A fa kérgéből festék készül. A gyümölcséből készült festéket Kínában selyemfestésre használják.
Lehullott toboztermése:

A tobozdiónak két változata ismert, a Pl. strobilacea longipes és a Pl. strobilacea simplicifolia.

Természetesen, specifikus kártevői is vannak, de ahhoz japánul kéne tudni, hogy valamit is mondjak róluk.

Pterocarya fajok - Szárnyasdiók
Magas, terebélyes, lombhullató fák, hosszú oldalágakkal.
Diótermésük apró, a diókopáncsból módosult, fejlődött
röpítőszárnyakkal ellátott.
A pterocarya szót 1830-ban Kunth német botanikus hozta létre, a
szó mindkét eleme ógörög, szárnyasdiót jelent.
Hasznuk leginkább szépségükben, dekoratívitásukban merül ki,
de fájukat is hasznosítják, mert értékes diófaanyag. Élőhelyükön
elsősorban faanyagukat értékelik, eredeti élőhelyüktől akár nagy
távolságban lévő városokban pedig szépségükért ültetik, terekre,
parkokba.
Rokonsági fokuk közeli a Juglans diókhoz, a közönséges dióval keresztezett szárnyasdió-hibridek is
léteznek. A kínai szárnyasdiót a közönséges dió alanyaként is kipróbálták, és találtak megfelelő affinitású
klónt. A kaukázusi szárnyasdióval folytatott hasonló kísérletek eredménye nem volt kielégítő.

Fabelük rekeszes, a Juglans-diókhoz hasonlóan. Csúcsrügyük megnyúlt, csupasz vagy rügypikkelyes.
Leveleik szeldeltek, előfordul párosan és páratlanul szeldelt levelű faj is. A levelek 5-25 levélkéből állnak,
amelyek széle fogazott.

Egylaki fák. Hím- és nővirágaik egyaránt megnyúlt, lecsüngő barkában nőnek.

A szárnyasdiók termése jóval kisebb, mint a közönséges dióé, hiszen egy kopáncs nélkül is 1-2 dkg-os súlyú
diónak hiába lennének szárnyai, nem tudna repülni. A diótermések hosszú, lecsüngő fürtökben párosával
érnek, 2-2 szárnnyal szegélyezettek. A diótermés négyrekeszes.
Ázsiai, főleg kínai fák, hozzánk legközelebb a kaukázusi szárnyasdió él. Hat faj alkotja a Pterocarya
nemzetséget, Ázsiában, főleg Kelet- és Délkelet-Ázsiában, leginkább Kínában, ahol a hatból öt fajuk fordul
elő. A Pterocarya diók kínai neve feng yang, vagy feng yang shu, japán neve pedig sawa-gurumi, vagy egybe
írva sawagurumi.
Kínai botanikusok foglalkoznak leginkább a szárnyasdiókkal. Wei-Ming Wang és társai
alsó miocén kori szárnyasdió pollent is találtak, ásatásban (képe jobbra).
Gyönyörű, hangulatos fák. Dieter Craasmann felvételének címe: A fényes esőerdőben.

A nemzetségen belül a fajok nagyon hasonlítanak egymásra.
A szárnyasdiók történelméről gyakorlatilag semmit se tudunk. Külföldi adat nem található. Hazai is csak
néhány.
A gyöngyösi Orczy-kastélyban berendezett múzeumban miocénkori szárnyasdió (Pterocarya paradisiaca)
megkövült levélnyomata látható, egri leletként.

Észak-Magyarországon 12 millió évvel ezelőtt is élt szárnyasdió. Fosszilis levélmaradványáról
a Magyar Természettudományi Múzeum is megemlékezik, megkövesedett törzse ma
Szegeden, múzeumban látható. És feltételezik, hogy 230-250.000 évvel ezelőtti
interglaciálisban is élt még szárnyasdió Magyarországon. Hasonlóan a korábbi
interglaciálisokban is, mert pollenszemeik hét interglaciális időszak leleteiben is szerepelnek.
Most egyenként következnek a szárnyasdió-fajok.

Pterocarya fraxinifolia - Kaukázusi szárnyasdió
Régi nevei: Pterocarya caucasica, Juglans fraxinifolia. Latin
neve arra utal, hogy levele a kőrisére hasonlít.
Kaukázusi, kelet-török és észak-iráni eredetű diófaj.
Erdőkben, folyópartokon, mocsaras területeken él. Betelepítés
révén Európa több országában jól megél, természetes úton
szaporodik.
Magyarországon is van néhány példánya, egy csoportja Budapesttől nem is olyan messze, a vácrátóti
arborétumban, ahol a patak mellett bőven kap vizet, szaporodik, de a vizenyős talaj miatt a fák törzsei
megdőltek, szinte fekszenek.

Terebélyes, 30 m-t elérő lombhullató fa. Kérge fehéresszürke, sima, idővel barázdált, mélyen repedezett.

Levelei szárnyasak, 11-23, vagy még több, fogazott levélkéből összetettek, amelyek nyél nélkül ülnek a
levélgerincen. Kb. 20 cm hosszúak, de elérhetik a 45 cm-t is. A levélkék 4 cm szélesek, a középső levélkék a
legnagyobbak. A levélkék alapjukon ferdén lekerekítettek. Felszínük sima, fényes sötétzöld, ősszel sárgára
színeződnek.

Más dióféléktől eltérően levelei nem illatosak.

A téli rügypikkelyek barnák, szőrösek. Hajtásrügyeinek kibomlása:

(A második képen az is látszik, hogy a kaukázusi szárnyasdiót ugyanúgy megtámadja a diófélék
baktériumos betegsége, a xanthomonasz, mint a mi közönséges diónkat.)
Csúcsrügye és barkarügyei tavasszal:

A kibomlott rügyek április 20-án:

Tavaszi hajtása:

Kaukázusi szárnyasdió virágzás előtt:

Virágai aprók, szirom nélküliek, és mint a hímvirágok, a nővirágok is jellemző,
rózsaszín tengelyű hosszú barkát alkotnak. A porzósak vaskosak,hengeresek, 7-12
cm-esek, a virágok összenyomottak. A termők karcsúbbak, a virágok lazábbak
bennük. 15 cm-esek. Tavasszal nyílnak.
A kaukázusi szárnyasdió széllel szállított virágpora a többi dióféle fára jellemző
gömbölyded alakú.

A virágzati tengely a termés érése során megnyúlik, 20-50 cm-es hosszúságra.

Termései 2 cm-es, párosával álló, félkör alakú, szárnnyal szegélyezett diótermések, csüngő füzérekben.
Nyári lombja:

Érés előtt:

Dióját ehetőnek mondják.
Faanyaga könnyű puhafa. Bútorkészítésre furnérját használják, de például gyufát és lábbelit is készítenek
belőle.
Csemetekori levele: Termésfüzére:

Zölden leszedett diója:

Diója röpítőszárnnyal és kopáncstalanul:

Szárnyasdió-füzér maradványa a következő tavaszon:

Magjaival szaporodik. Díszfának ültetik parkokba, fasorokba, ahol elegendő hely és nedvesség van
számára. Savanyú talajt igényel. Alkata:

Egy díszfa-példánya:

Díszfaként elterjedten ültetik Európában is. Európai karrierje 1782-ben, a Versailles-i parkban kezdődött.
André Michaux hozta be Perzsiából. Párizsban nem látni, nem élte túl az autók és a beton terjeszkedését, de
a grenoblei Paul Mistral parkban igen.
Hollandia, Den Haag, a Betlehem-templom előtt:

A kép ugyan kicsi, de egy 5 m törzskörméretű díszfát látunk, a strasbourgi egyetem botanikus kertjében.
Kéretik a termésfüzéreket figyelni.

És ha kimegyünk az egyetem területéről, a téren is egy kaukázusi szárnyasdiót látunk. Nézzük körül!

A kaukázusi szárnyasdió utcafásításra kevésbé alkalmas, mint terekre, parkokba. Növekedése előbb-utóbb
korlátokba ütközik. Mint ebben a francia városban látható:

Faanyagáért is ültetik, erdészetekben, nedves talajokra. Franciaországban a közönséges dió alanyaként is
kipróbálták. Hollandiában is, azzal az elgondolással, hogy gyökere jobban bírja a pangó vizet, mint a
közönséges dió. Alanynak nevelt kaukázusi szárnyasdió csemeték:

Vegyszeres kezeléssel kertészek dupla kromoszómaszámú, tetraploid szárnyasdiót is létrehoztak. Küllemre
sötétebb zöld színű a levele, vastagabb a levéllemez és az erek. Mindezek nyomán nagyobb életerőt várnak
el tőle.

Ez a diófaj ugyanolyan jellemzően juglontermelő, mint a közönséges dió. Júniusi
leveléből megszárított állapotban 2,5 % juglon is kivonható, ezért gyógyhatása a
közönséges dióéhoz hasonlítható. A kaukázusi szárnyasdió juglonhatását Irán északi
részén a népi gyógyászatban gombaölőszerként hasznosították, továbbá a fa leveleiből
kivont juglontartalmú nedvekkel festettek is.
Juglontartalma mérgező hatását kihasználva halfogásra is használták, a levelekből
kioldódó juglon halaknál fulladást okozott, a halakat a víz felszínéről össze lehetett
szedni. Iránban.
A kaukázusi szárnyasdiót ugyanúgy megtámadják farontó gombák, mint a közönséges
diót. A jobboldali képen látható facsoportjuk úgy keletkezett, hogy két, 1850 körül
ültetett fa állott a két csoport közepén, és kb. 10-15 éves koruk között a törzsüket
károsító farontó gombák miatt kipusztultak. Ugyanúgy, ahogy a közönséges dió teszi hasonló esetben,
bőségesen hajtó erős tősarjakról újult a két fa, immár két facsoportot alkotva. A sarjakból nőtt fák ma már
30 m-nél magasabbak. Cambridge, egyetemi botanikus kert.
A kép egyben a kaukázusi szárnyasdió kiváló sarjadzóképességének is bizonyítéka. Nem is olyan ritka,
hogy a Cambridge-ihez hasonló facsoportokat nevel, sarjairól.
Természetes úton is szaporodik, mint az alábbi, horvátországi, vadon kelt állomány.

Törökországban a helyi flóra részét képezi.

Pterocarya hupehensis
Dél-Kína esővel jól ellátott déli hegyeinek völgyeiben él, a patakok mentén. A hegyeken legfeljebb 2000 m
magasságig fordul elő.
Kínai neve hu bei feng yang.
Bár már 1899-ben leírták, mivel élőhelye a világtól elzárt távoli kínai vidékekre esik, erről a fáról nem
sokat lehet tudni.
A fa 20-25 m magasra nő. Kérge szürkésfehér. Rügyei rozsdabarnák.
Levelei páratlanul szárnyaltak, 10-25 cm-esek, sötétzöldek. 5-15, ritkán több levélkéből állnak. A levélkék
fonáka - főleg a levélerek között - szőrözött.
Április-májusban virágzik, termése augusztusban érik.
Diótermése hosszú, 30-45 cm-es füzérben lóg. A dió enyhén nyomott, gyengén bordázott, 7-8 mm nagy. A
röpítőszárnyak 1-1,5 x 1,2-1,5 cm-esek.

Pterocarya macroptera
Kínai neve gan szu feng yang.
Csak annyit tudok róla, hogy 20-25 m magas fa. Rajza így néz ki:

Talajt illetően igénytelen, patakok mentén kevés csapadékú hegyekben is megél. Igényes viszont arra, hogy
árnyékmentes, napos helyen fejlődjön. A hegyek közti völgyekben patakok mentén 3000-3300 m
magasságig is előfordul.
Páratlanul szárnyalt levelei 23-45 cm-esek, 7-13 levélkéből állnak, amelyek 9-19x3-6 cm-esek.

Zöld virága van, április-június között virágzik. Július és szeptember között pedig már érik.
Termésfüzére 45-60 cm-es, olykor hosszabb. Diói 7-9 mm-esek. A röpítőszárnyak jellemző, más
szárnyasdiókkal összetéveszthetetlen alakúak, 1-3x1-2 cm-esek.

Három változata van, a var. macroptera, var. delavayi és a var. insignis. De a változatokkal már igazán kár
lenne időnket töltenünk.

Engelhardia serrata
Délkelet-Ázsia és az indonéz szigetek erdeiben él. Kína, azon belül Jünnan déli, délnyugati területei jelentik
az elterjedés északi határát. Maláj neve leginkább Dungun paya, de kilenc más maláj neve is van. Kínában
chi ye huang qi-nek nevezik, ami magyarra fogazott levelű Engelhardiaként fordítható. Kambodzsai
változata a var. cambodica. Élőhelye India keleti részeire is kiterjed.
Indonéziában kesowo-nak nevezik.

Trópusi őserdei fa, értékes faanyaggal.
Egy thaiföldi példánya:

És egy Kínában begyűjtött arborétumi példány:

A fa nem nő nagyra, 12 m-es magasság a jellemző. Ágai szürkésbarnák, gallyai jellemzően lenticellásak.
Fiatal vesszői sötétbarnák.

Levelei 6-14 levélkéből párosan összetettek, ritkábban páratlanul összetettek, 15-25 cm hosszúak. Levélkéi
oválisak, a levélkék száma 4-10, széle ép, de lehet szabálytalanul fűrészes is. A levélkék fonákja - főleg az
ereknél - szőrös. Az összetett levél levélkéiből az alapi négy lényegesen kisebb a többinél. A levélkék mérete
6-13 x 2,5-4,5 cm.
Lombját, leveleit, barkáját és röpítőszárnyas diótermését Ferry Slik felvételeiről ismerhetjük meg.

Februárban virágzik, áprilisban már diót érlel.
Hármas röpítőszárnya - amelyekből a középső (2-2,5 cm hosszú, 6 mm széles) kétszerese a szélsőknek alján apró diótermés van. A dió kb. 3 mm-es.
Őserdővel borított hegyoldalakon él, 700-1000 m magasságig.
Ez a faj arról is nevezetes, hogy igen jó táptalaja az Ázsiában széles körben fogyasztott shiitake-gombának.

Engelhardia spicata
Délkelet-ázsiai faj. Pakisztántól keletre, Kínában a Jangce medencéjétől
délre az egész szubkontinensen előfordul, az indonéz szigeteken is. Még
Nepál völgyeiben is. Az alapfajon kívül két változata is van, a var.
aceriflora és a var. colebrookeana.
Kínai nyelven két neve is van, yun nan huang qi, illetve yuan bian zhong.
Azon kívül, amit gyantájáról a Pallas nagylexikona írt, és azt is rosszul,

szinte semmit se tudunk róla.
15-20 m-re növő fa, párosan, ritkábban páratlanul szeldelt, 15-35 cm-es levelekkel. 4-14 levélkéje van,
amelyek széle sima, alakja elliptikus, elliptikus-lándzsás vagy elliptikus-ovális. A levélkék mérete 7-15 x 2-7
cm.

Rajza:

A téli-tavaszi hónapokban, november-április között virágzik. Barkája 10 cm-es.
Diója 3-6 mm-es, termése hosszú, sűrű fürtökben terem. A jelzett két változat mindegyikére a rövidebb
termésfürt jellemző.
A dió érése még elnyúltabb, mint a virágzás, január-augusztus között, esetleg még később
érik.
A magvaknak középen nagyobb, 2,5-3,5 cm-es, kétoldalt két kisebb, 1,5-2 cm-es vékony
röpítőszárnya van.
Kromoszómaszáma 32.
Völgyekben, hegyoldalakon vegyes fajú trópusi erdőkben fordul elő, egészen 2100 m-es
magasságig.
Változatairól néhány szó:
Mindkét változatát Jáva szigetén írták le.
A var. aceriflora kínai neve zhao wa huang qi, a var. colebrookeana neve pedig mao ye huang qi.
Indonézián kívül Hátsó-India országaiban élnek, észak felé Kínáig terjedően.
Kisebb növésűek, mint az alapfaj, az előbbi mintegy 10 m-es jellemző magasságig nő, a második pedig
valamivel magasabb. Botanikai részleteikkel kár bajlódni.
Faanyagát japán faiparosok mérték fel. Mikroszkóp alatt ilyen metszeteket láttak:

Engelhardia subsimplicifolia
Fülöp-szigeteki fa.
Levélkéi oválisak, két végükön kihegyesedők, csomóban nőnek.

Igen apró diótermése sűrű fürtökben terem. A termésszárnyak max. 1,5 cm-esek.

Engelhardia zambalensis
A Fülöp-szigetek közül Luzonon él.

Hasonlít az E. subsimplicifolia-ra, termése hasonlóan apró és dús fürtű.
Hajtása túlnövi a termős virágot.

Egyéb Engelhardiák
Tisztelt botanikus Kollégám, ha más nem is, mi ketten úgy hisszük, már ismerjük az Engelhardiákat.
Rosszul hisszük. Még mindig bukkannak elő az őserdőkből újabbak. Például létezik az E. acerifolia is. Még
nem láttuk ugyan, de ha véletlenül rábukkannánk, juharszerű leveleiről egyből felismernénk.
Az E. colebrookiana és az E. fenzelii leírásával is adós még a botanikus társadalom. Pedig már le is
rajzolták, le is fényképezték őket.

Hát, diófélék ezek is. Kínában élnek.

Oreomunnea mexicana
25-30 m-es fa, a mexikói hegyvidéki erdők viszonylag ritka lakója. Helyileg ezt a fát is gavilán-nak nevezik,
mint az Alfaroákat.

A levelek színe erős zöld, visszája kevésbé.

Rügyei mustársárgák.
Termése éretlenül zöld, éretten világos kávébarna.

Kiemelkedően fogékony gombabetegségekre. A Kalifornia Egyetem kutatói a mexikói Sierra Norte de
Oaxaca hegységben végzett vizsgálatuk során megállapították, hogy 22 vizsgált példányon 16 különböző
gombafaj károsítása volt megtalálható.

Az Oreomunnea-diók faanyaga is szép, értékes trópusi diófaanyag.

Oreomunnea pterocarpa
Helyi neve gavilán blanco.
Ritka faj, bár példányai Mexikótól (Yucatan) Panamáig megtalálhatók. Costa Rica-ban a Monteverde
rezervátumban is látható, ahol védett fajként megőrzésével foglalkoznak. Előfordulása Costa Rica-ban:
(Élőhelye nagyjából azonos a rokon Alfaroa manningii élőhelyével.)

Örökzöld, csapadékkal bőven ellátott trópusi erdők lakója. Élőhelyén 2000-4000 mm csapadék is előfordul.
Erdőszélen is, folyóparton is növő nagy fa. A hegyoldalakon 500, máshol 1500 m magasságig található meg.
Alfaroa és magnólia fákkal alkot vegyes erdőt. Mélyrétegű, termékeny talajt kedvel.
A 25-35 m magas fa törzsátmérője 40-60 cm. Leírtak 60 m magas, 80 cm törzsvastagságú példányt is. Bár
az őserdei árnyékot jól tűri, méreténél fogva mégis a trópusi őserdők középső lombkoronaszintjében és a
felső lombkoronaszintben található lombozata.

Kérge fiatalon sima. Kívül fehér, belül erősen sárga. Később a kéreg színe barnás-pirosas.
Rügyei pirosasak.
Összetett levele 80 cm hosszú, 4-8 db, elhegyesedő, kissé ívelt ovális levélkéből áll. A levélkék 6-20 cm-esek.
Feltűnő a levélkék határozott erezete. A levélfonák ezüstös, fehéres. A fiatal levélkék pirosasak,
sárgászöldek.

Virágzása és terméshozása éven belül átfedik egymást. Ősszel is virágzik, tavasszal, nyáron is érlel termést.
Porzós barkái krémszínűek. A nővirágokat leírták zöldnek, zöldes-kávébarnának, borvörösnek, pirosnak is.
15-20 nővirágot tartalmazó füzérben fejlődnek.
Szárnyas zöldessárga diótermése van, a dió mérete 1 cm-nél kisebb. A diót négy részre hasadó burok
borítja. Latin mellékneve, a pterocarpa szárnyas termésére utal. A dióburok négy lebenyéből három
fejlődött röpítőszárnnyá.

A termés a levéllel együtt hullik.
Magjairól szaporodik. Csírázási aránya alacsony, csemetekertben sem értek el 50 %-os csírázási arányt. A
faj ritkasága az alacsony utódszámmal magyarázható.

Faanyaga bár jó minőségű, félkemény, finomszemcsés, egyenes erezetű, sötétbarna színű, ritkasága miatt
exportra gyakorlatilag nem kerül, helyben használják fel. Épületfának és belsőépítészeti faanyagnak.
Fajsúlya 0,53-0,8 g/cm 3.

Engelhardia fajok
Az Engelhardia diónemzetség tagjai bár valóban nagyon távol állnak tőlünk, a művelt magyar olvasók előtt
mégsem ismeretlenek. Aki tanulmányozta a Pallas nagylexikonát, Engelhardtia néven találkozhatott velük.
A lexikon a következőket mondta róluk, ez előtt több mint 100 évvel:
"Engelhardtia ... a diófafélék fája, 10 faja K-Indiában, a maláj archipelaguson, Khina déli részen s
Kostarikában él. Az E. spicata Blume a Molukki szigeteken honos fa. A fájából kiszivárgó s mint nálunk a
terpentin ugy kezelt gyantája, az igazi dammaragyanta v. macskaszemgyanta (resina dammarae Indicae
vagy dammar puti, maláj fény). A dammara-gyanta firnisznek nagyon jó, de nem olyan kemény és tartós
mint a borotyánkő v. a kopál firnisze, de olcsó, szintelen, tisztán fénylő, azért olajfestmény v. rajz
bevonására célszerü. A technikában sokféleképen értekesítik s gyakran a drágább kopál és borostyánkőfirniszt kell pótolnia."
A Pallas nagylexikonának ezeket az információit a műveltebb olvasóközönség is nyugodtan elfelejtheti,
hiszen azóta bebizonyosodott, hogy az Engelhardia-dióknak nincs közük a dammara-gyantához, amint azt
később a Révai Lexikon nagyon helyesen helyretette.
Most pedig nekünk kell helyretennünk valamit az Engelhardiákkal kapcsolatban.
Láttuk, a lexikonban, de nemcsak ott, hanem sok helyen máshol is -t-vel szerepel Engelhardt holland
botanikus neve. Helyesen, mert ez volt a becsületes családi neve. Én pedig -t nélkül írom, de nemcsak én,
hanem sok botanikus is. Állítólag azért helyesebb így írni, mert ő maga is így használta. Egyszer se fordult
elő, hogy a saját nevét -t-vel írta volna. Ezért én ennél az írásmódnál maradok.
Az Engelhardia nemzetség régebbi neve Pterilema volt. Manapság főleg kínai növénytanosok
foglalkoznak az Engelhardia-diók botanikájával, a nemzetség kínai neve huang qi shu. Wei-Ming
Wang és társai pleisztocén-kori Engelhardia-pollent találtak Jünnanban (képe jobbra).
Az Engelhardia-diók Délkelet-Ázsia, (beleértve Indiát és Kína déli vidékeit is), az indonéz szigetvilág és a
Fülöp-szigetek lakói. A kontinensen a trópusi erdők alkotó elemei.

Jelenleg. Mert mint Larsson 2006-ban megírta, pleisztocén-kori diópollent Dániában is találtak.
Volt egyszer egy globális felmelegedés. Akkor az Európai Unió területén is
éltek Engelhardiák, erre a bolgár karsztvidék leletei a bizonyítékok. Jobbra
egy szófiai Engelhardia-lenyomat a tanú rá. Egyébként az Engelhardia-diók
történelméről ugyanúgy csak ilyen elszigetelt mozaikdarabok állnak
rendelkezésre, mint a többi dióféle fa múltjáról. Aki ebben a témában
történelemkönyvet akar írni, annak még sokat kell kutatnia.
Örömmel számolok be róla, hogy beindultak a kutatások. Közvetlenül azután, hogy az előző bekezdést
írtam, kezembe került egy csehországi lelet is, azon is egy Engelhardia-levél lenyomatával. Eocén-kori.
Csak így tovább!

Fejlődünk, fejlődgetünk! Mi, magyarok nem vagyunk alábbvalók, mint a bolgárok és a csehek.
Felzárkóztunk hozzájuk, már nekünk is van megkövesedett Engelhardia levéllenyomatunk. Három is!
Nyugodtan kijelenthetjük, vagyunk olyanok, mint a bolgárok vagy a csehek! Sőt, olyanabbak! A következő
leletek Egerből származnak, az alsó és a felső oligocén korból, az Engelhardia orsbergensis-nek nevezett
ősi diófélétől valók.

Még a Magyar Természettudományi Múzeumban is találunk egy megkövült levéllenyomatot, a Mecsekből
származik, Magyaregregyről. Az ipolytarnóci vulkáni hamuban megmaradt maradványokkal kb. egyidős.
Igen, amikor nálunk is olyan párás, meleg volt az éghajlat, mint jelenleg Hátsó-Indiában, a Kárpátmedencében is éltek Engelhardiák.

Végül Michael Lahanas is fényképezett egy lenyomatot, de nem tudjuk, hol.

Az Engelhardiák lombhullató, örökzöldnek mondott, valójában félig örökzöld trópusi fák. Egylakiak,
állítólag ritkán kétlakiak is. Kisebb és nagyobb termetűek.
Kérgük szürke, barna.

Levélzetük rendszerint párosan, ritkábban páratlanul szeldelt, 2-14 levélkéből áll. A levélkék a levélnyélen
többnyire egymással szemben állnak.
Csúcsrügyeik hosszúkásak, csupaszok.
Nővirágaik kb. 0,5 cm-esek.
Termésük a Pterocarya fajokhoz hasonlóan szárnyas dió, de a három szárny jóval fejlettebb, jellemző
alakú. A középső szárny jellemzően jóval hosszabb a két szélsőnél. A diótermés általában 4, ritkábban 2
rekeszű, mintegy 0,5 cm nagyságú.
Értékük, hogy keményfát állítanak elő, jó, értékes faanyagot adnak, ami szivalifa (szövalifa) néven is
ismert.
Az Engelhardia nemzetség fajainak összefoglaló botanikai rajza:

Hogy hol találhatók az Engelhardia diók? Délkelet-Ázsiában.
Ázsia vezető hatalma Kína, az Engelhardiák tanulmányozását is kínai forrásból érdemes kezdeni. Kínai
internetes keresőszavuk: shuangqishu.
Ennyi nélkülözhetetlen általános tudnivaló után nézzük egyenként. Az Engelhardia fajok egyenkénti
tanulmányozása nehézségekbe ütközik. Egyrészt, alig foglalkoznak velük, másrészt még abban sincs
egyetértés, hogy hány fajra oszlanak. Például, van, aki 27 fajt ismer: E. aceriflora - E. apoensis - E.
colebrookiana - E. danumensis - E. esquirolii - E. formosana - E. guatemalensis - E. hainanensis - E.
kinabaluensis - E. lepidota - E. mendalomensis - E. mersingensis - E. mexicana - E. mollis - E. nicaraguensis
- E. nudiflora - E. oreomunnea - E. parvifolia - E. polystachya - E. pterocarpa - E. rigida - E. roxburghiana E. serrata - E. spicata - E. subsimplicifolia - E. unijuga - E. wallichiana. Van egy olyan gyanúm, hogy itt
együtt szerepelnek az Alfaroa és Oreomunnea fajok is. Én csak az alábbi 9-11 fajról tudok.

Engelhardia apoensis
Buja, hegyvidéki őserdők fája. A Fülöp-szigetek közül Mindanaon honos. Innen a leírása, 1909-ből:

A leírt fa 18 m magas volt, több, mint 2 m törzsátmérővel. Kérge az alsó részen vöröses, sárgásbarna
repedésekkel.
Ágai szürkék, simák. Főbb ágai magasról nyúlnak alá, szélesen kiterjedtek. Vékonyabb ágai vízszintesek,
hajlékonyak, csúcsuk felfelé áll.
Levelei terjedelmesek, vízszintesek, visszahajlók. Színük élénkzöld.

Porzós barkái rozsdabarnák. Gyümölcse zöld, szőrözött. Papírvékony szárnyai sárgásfehérek.
Fája könnyű, fehér, illatos.

Engelhardia hainanensis
Kínában él, Hainan tartomány délnyugati részén, kis kiterjedésű területen. Kínai neve hai nan huang qi.
Botanikai leírása egészen friss, 1981-ben írták le először.
30 m magasra növő fa, levelei párosan szárnyaltak, 15-23 cm-esek, 5-7 cm-es levélnyélen. A levelek
fonákoldalon szőrözöttek. Levelei 6-10 levélkéből állnak.
A levélkék 5-10 x 2,5-4 cm-esek, A levélkék széle fűrészes.
Diótermése ovális, 8-10 x 5-7 mm-es. A középső röpítőszárny 5-6 cm-es, a szélsők 2,5-2,8 cm-esek.
Termése télen, december-januárban érik.
Erdővel benőtt völgyek lakója.

Engelhardia parvifolia
A Fülöp-szigeteken él. Csak a levelét és a magját láttam, azt tudom leírni.

Szárnyasan összetett levelének 5-7 levélkéje közül a csúcsi három levélke fejlődik ki 4-5 cm-esre, a többi
apró.

Magja is apró, három részből álló röpítőszárnyai 3-4 cm kiterjedésűek.

Engelhardia philippinensis
Mint a neve is mondja, a változatosság kedvéért ez a faj is Fülöp-szigeteki.

Levelében 9 db, ritkán álló levélke van.
Barkái ötös csomókban nőnek, 6-7 cm-esek.

Engelhardia roxburghiana
Kínai neve huang qi, maláj neve aroi oi.

Régebbi nevei között az E. chrysolepis is szerepelt, és hívták E. formosensis-nek is. Ez engem is
megtévesztett. Azt hittem, a Tajvan szigetén faanyagáért nevelt Engelhardia (kínai neve: cho-chi) külön faj.
Tévedtem.
Délkelet-Ázsia kiterjedt területein, Dél-Kínától Indonéziáig, hegyekben, erdőkben él. Előfordul lombhullató
és örökzöld erdőkben egyaránt. Egy fiatal példánya az esőerdőben:

Homokos talajon ugyanúgy megél, mint agyagon, illetve öntéstalajokon. Inkább a savanyú talajokat
kedveli. A hegyoldalakon 1500 m magasságig található. Pakisztántól keletre egész Délkelet-Ázsiában otthon
van, ahol a körülmények trópusiak. Határozottan fényigényes.

Nagy fa, mintegy 30 m-re is megnő. Kérge sötétbarna, mélyen barázdált. Faanyaga szép, értékes.

Az egész fának narancssárga színhatása van.
3-5 levélkéből álló levelei sűrűn elágazó hajtásokon nőnek, 14-21 cm-esek is lehetnek. Levélkéi 5-6 cm-esek,
hosszúkásak, épszélűek. A levélkék alakja elliptikus-lándzsás.

Virágzása, terméshozása a trópusi körülményekhez alkalmazkodott, február-augusztus között virágzik,
diótermése pedig gyakorlatilag egész évben folyamatosan érik, a virágzástól számított 8-9 hónap múlva.
Amint a mellékelt ábra is mutatja.

Íme porzója és termése:

Diói 3-5 mm-esek, lapított gömbölydedek. A középső röpítőszárny 1,5-5 cm-es, a szélsők 0,7-2,7 cm-esek.
Kromoszómaszáma 32.

Ez a dióféle igen változatos formákban fordul elő. Levelei, virágai és diótermése adják a fajmeghatározás
jegyeit.

Gyógynövényként kérgét és levelét alkalmazzák. Kérgének jelentős csersavtartalma van.
Erdőirtás után elsődleges fásításra nagyon alkalmas. Kertekbe is ültetik, díszfának.

Pterocarya rhoifolia - Japán szárnyasdió
A szárnyasdiók japán neve sawagurumi, a japán szárnyasdió kínai neve shui hu tao.

Ez a faj Japánban él, folyók és hegyi patakok közelében. Erdei fa, jellemzően egyenes törzzsel.

Terebélyes, 25-30 m-re növő fa, sötétszürke kéreggel, ami idővel hosszában repedezik.

Japán szárnyasdió fák télen:

A téli rügypikkely érdes. Rügyfakadása és tavaszi hajtása:

Levelei páratlanul szárnyasak, 20-25 cm-esek, esetenként jóval nagyobbak. A levelek 11-21, hosszan
kihegyesedő levélkéből állnak, amelyek 6–12 × 1.5–4 cm nagyok, fogazott szélűek, és nyél nélkül ülnek a
levéltengelyen. Felszínük sima, fényes sötétzöld, ősszel sárgára színeződnek.

Zöld, lecsüngő barkavirágai 7-8 cm-esek. A porzósak a fiatal hajtások tövén, a termősek a hajtás végén
fejlődnek. Tavasszal, májusban nyílnak. Termésfüzére júniusban:

Diótermése már június-júliusban, 20-30 cm-es termésfürtökben érik, megfigyeltek már közel félmétereset is.
A dió mérete 8-9 mm, zöld szárnya van, aminek mérete 1.3–2.1 × 0.9–1.8 cm. Dióbele állítólag ehető.
Termésfüzére feltűnő, jellemző, kedvelt fototéma.

Érett, röpítőszárnyas diója, valamint a diótermés héjának összehasonlítása a japán dió termésével:

Magról szaporodik. Természetes úton kelt csemetéje:

Faanyaga jó minőségű, ezért a japánok megvizsgálták. Íme a vizsgálat eredménye:

Fája puha, könnyű fa. Például facipőt, evőpálcikát, gyufát készítenek belőle.

Japán szárnyasdió csemete Európában:

Pterocarya stenoptera - Kínai szárnyasdió
Kínai fa. Kínai neve feng yang. Koreában is él. Japánban kerti díszfa. (Még Grúziában is.) A mellékelt kép
Nagaszakiban készült.

Terebélyes, 25-30 m-re növő fa, szürkésbarna, mélyen repedezett kéreggel.
Levelei többségében párosan, ritkábban páratlanul szárnyasak, 11-21 fogazott, nyél
nélküli levélkéből összetettek. A levelek 8-16, ritkán akár 20 cm-t is meghaladó
nagyságúak.
A levélkék 8-12 x 2-3 cm-esek, rövid hegyben végződnek. Felszínük sima, világoszöld,
ősszel sárgára színeződnek. Más szárnyasdióktól eltérően a levélnyelet keskeny szárny
szegélyezi, ami fogazott is lehet.

Létezik szeldeltlevelű változata is, díszfaként.

Barkavirágzatai 6-7 cm-esek, tavasszal, április-májusban nyílnak. Virágzáskor:

Fejlődő termésfürtjei:

Termése 20-45 cm-es, lecsüngő fürtökben érő, 6-7 mm-es, hosszú ellipszoid alakú diótermés, két keskeny
szárnnyal, amelyek 1,2-2,5 x 3-6 mm-esek. Termése augusztusban-szeptemberben érik.

Diója ehető, kérge gyógynövény. Apró dióját nyersen is, főzve is eszik, és olajat is préselnek belőle.
Faanyaga világos színű, jó minőségű, könnyen megmunkálható. Nem vetmedik, nem görbül, jól ragasztható,
festhető, színezhető. Főleg bútorkészítésre használják, de a Kínában általános füstölő-pálcikák nagy része is
ebből készül.
A fa kérge többcélúan használható. Feldolgozva rostanyagot nyernek belőle, de hatóanyagait is
hasznosítják. Csersavtartalmú is, baktériumölő is.
Kínából származik, Koreában és Tajvanon is él, és úgy tudom, Japánban is. A nyirkos erdőket,
patakpartokat kedveli. Kedvező csapadékviszonyok között a hegyoldalakon is megél, 1500 m magasságig.
32 kromoszómája van.
Alkata: Termésfüzére:

Széles koronája, dús levélzete, erős növekedése dísznövénykénti megjelenést nyújt, a tájnak zöld jelleget
kölcsönöz. Folyópartokon, de más, mélyebb fekvésű helyeken egyesével vagy csoportosan ültetik, utcai
sorfaként is találkozni vele. Modern kertekbe is szivesen ültetik. Dús, sárgászöld termésfüzérei több
hónapon át smaragd-nyakláncként díszítik. Ezért néha "ékszer-fának" is nevezik. Lombja késő ősszel hull
le, utána az erősebb fagyokig feketére érett termésfüzérei díszítik a fát.

A kínai szárnyasdió jelentőségét az is adja, hogy alkalmas - és alkalmazták is - a közönséges dió alanyának,
Kaliforniában. Próbálkoznak vele alanyként Hollandiában is, ahol a jelentőségét az adja, hogy gyökere jól
bírja a mocsaras körülményeket. Pangó vizű altalajban Hollandiában több van, mint amennyi kell.
Ugyancsak alanynevelési célra 1987-ben létrehozták a közönséges dióval alkotottt hibridjét, de nem terjedt
el, mert felneveléséhez üvegházi környezet szükséges, és a nagy gondosság mellett is heterogén az állomány.

Sajnos, a dió gyűrűsfoltosságának nevezett vírusbetegség ugyanúgy megtámadja, mint a közönséges diót.

Pterocarya tonkinensis
Kínai bennszülött, Dél-Kínából, közelebbről Dél-Jünanból. Kínai neve yue nan feng yang. Élőhelye átterjed
Laoszra és Vietnamra is.
Esővel jól ellátott hegyekben él, a patakok mentén. A hegyeken legfeljebb 1200 magasságig fordul elő.
Fája 30 m-esre nő.
Levelei párosan, ritkábban páratlanul szárnyaltak. 18 cm-esek, vagy nagyobbak. 6–14 elliptikus-ovális
levélkéből állnak, amelyek 9–17 × 3–7 cm nagyok.
Korán, márciusban virágzik, és ugyancsak korán, májustól már érik, egészen őszig, októberig.
Termésfüzére 13-30 cm-es. Diója 6–7 mm nagy, gömbölyded. Röpítőszárnyai egyenesek, 1–1.7 cm × 2–6
cm-esek.
A leírt jellegzetességektől ott térhet el a faj, ahol élőhelye más szárnyasdió-fajokéval találkozik, ilyenkor
fajközi hibridek is kialakulnak.

Pterocarya rehderiana
Most pontatlanságon kapott tisztelt Kollégám, mert a korábban kétszer is beígért hat szárnyasdió-fajjal
szemben ez már a hetedik. De ez nem tekinthető önálló fajnak.
A kaukázusi és a kínai szárnyasdió hibridje, mesterséges nemesítés, Alfred Rehder keresztezése 1879-ből.

Leírásával kár foglalkozni. A szárnyasdiók önmaguktól is könnyen hibridizálódnak a nemzetségen belül.
Hajtása tavasszal és nyáron:

A hibridhatásból adódóan erősebb növekedésű és télállóbb mindkét szülőjénél. Levélkéinek száma és
nagysága is meghaladja a szülőkét.
A hibrid erdészeti célra kevésbé jön számításba, mert faanyaga bár a dióéra hasonlít, nem olyan egyenletes,
annál puhább és gyengébb.

Parkokba viszont tökéletes, tavasszal feltűnő barkavirágzatával dekorál.

A nyár második felében pedig hosszan csüngő terméseivel.

Ezek is rokonok lennének?
Tudjuk, egy sikeres és híres családnak mindig bukkannak fel elfelejtettnek mondott rokonai. Így van ez a
diófélék családjában is, nemcsak a hazai történelmi családokban. Jó lenne ebbe a családba tartozni.
A dió közeli rokonainak végleges beazonosítása - talán a túljelentkezés miatt - még nem sikerült a
botanikusoknak. Legújabban két teljesen meglepő névvel is találkozni (Pterilema acerifolium,
Rhampocarya integrifoliata), amelyek állítólag szintén rokonai a diónak, de ezeket a botanikusok többsége
még nem ismeri. Megjegyzem, én sem.

BEVEZETÉS A DIÓ ROKONSÁGI VISZONYAIBA
Mottó:
"Bonyolult, mint egy dió belseje"
(koreai közmondás)
Vázlat:
Kis nyelvészkedés
A dió távolabbi rokonsága
A diófélék családjáról általában

Útjelző a diófák erdejében
Melyik hát ez a csodanövény, amely amellett, hogy bőségesen táplál
minket, fejlődésünkre és az egészségünk megőrzésére is ilyen jó
hatású?
Egyértelmű, a diófa termése, a dió, ami a hagyományos kertészeti
beosztás szerint a héjas gyümölcsök közé tartozik, ennek bele a
dióbél.
Számunkra, magyarok számára ez egyértelmű, nálunk csak egyféle dió terem, a
diófélékből a legjobb, a Juglans regia, a „királyi dió”, amit magyarul méltatlanul
hívunk „közönséges dió”-nak. Az elnevezést azonban a világ nagyobb részén
pontosítani kell, hogy tudjuk, miről beszélünk.

Kis nyelvészkedés
Mottó:
"A szó, a szó, minő silány egy jószág!
Zörgő dióhéj, száraz babhüvely."
(Sík Sándor)
Mióta mondjuk a diót magyar nyelven diónak? Amióta megismertük. Mert az Ural-vidéki északi
erdőségekben, amikor finnugor nyelvtestvéreink nagy családjában éltünk, nem ismertük. Az északi
erdőkben nem termett dió, más finnugor nyelveknek más szavuk van rá mint nekünk, ők is később ismerték
meg. Finnül pähkinä (ejtsd: pehkine), a szintén ősi nyelvrokon észteknél pähkel (pehkel), pähklid. A dió szó
tehát bár ősi szavunk, nem finnugor eredetű.
Hanem milyen? Ha tudománytalan kívánnék lenni, - és miért ne lehetnék az, nem vagyok én tudós, mert
mint Petőfitől tudjuk, "a tudósok mind szegények", - én ősmagyar szónak mondanám a diót, aminek neve a
"dejó" nevű hungarikumból, a diópótlóból ered. Mikor ősmagyar őseink először kóstolhatták meg a diót,
egyként kiálthattak fel: "De jó!" Szerintem.
Több hazai nyelvész szerint a dió szó csuvasos jellegű ótörök jövevényszó. Ha a nyelvészek úgy mondják,
fogadjuk el. Azt mondják, a magyarság a 3. században ismerte meg a diót, akkor vette át nevét a
csuvasoktól, amikor az uralmenti erdős vidékekről délebbre vándorolva török népekkel is találkozott.
Mindenesetre a 3. és a 9. század között volt hatszáz évünk, hogy különböző török típusú népek közelében,
velük érintkezve begyakoroljuk a dió nevét. Középtürk nyelven jagak volt a neve (a j-t dzs-nek ejtve),
mongur-ul pedig - fonetikusan - dzsiag, a dió török rokonsága tehát valószínűnek látszik. A török nyelvek
közül ezen kívül az ujguroknál maradt meg a középtürk elnevezés, jagak, amit már nem dzs-vel, hanem j-vel
ejtenek, átírásban y-nal írnak: yaggak.
És még tudományosabban: Egy nyelvészeti tanulmányban dr. Detre Csaba a hunok nyelvét próbálta
megfejteni fennmaradt ógörög és óörmény iratokból, amelyekben feljegyzésre került a hunok néhány szava.
Persze, sok a bizonytalanság, mert az ógörög és az óörmény írástudók nem voltak mai szinten képzett
nyelvészek. A hun nyelvnek nem volt írásbelisége. Az ógörögök és az óörmények ahogy hallották,
fonetikusan írták le, de az ő nyelveik nem fejezték ki pontosan a hun hangzást.
Szóval, ennyi fenntartás után a diót körülbelül így mondhatták a hunok: dzsijágh, csijágh. Szinte pontosan
úgy, mint ma is a mongurok, ez a töröknek számító altáji nép.

Ezek már rokoníthatók a magyar dióhoz. A régi magyarok a hunokhoz hasonlóan
nevezhették a diót.
Itthon, a Kárpát-medencében a letelepült magyarság a települések egész sorát
nevezte el a diófáról, ezek a nevek mind rímelnek a hun, a középtürk elnevezésre.
Amint azt Kiszely Istvántól tudjuk, a dió hazai első írásos említése 1015-ből a
pécsváradi alapítólevélből származik. A középkori oklevelekben pedig "dyo",
"gyia", "gyio", "dia", "gia", "gyofa" és "gyabukar" néven fordul elő. A XIV.
század előtti írásokban s egyes nyelvjárásokban a gyió alak az uralkodó. A dió
helyett manapság is - régiesen - hallani gyiót is.
A dió, gyió alapszó -d, -gy képzővel diós települések nevét, pl. a Somogy megyei
Gyugy község nevét, vagy a Magas Tátránál lévő, jelenleg Dudnice nevű helység
nevét adta. Az erdélyi Algyógy is ebbe a körbe tartozik, és annyira diófás, hogy
diófajtanemesítés is folyik ott.
Ha elfogadjuk a dió szó hun, középtürk, török rokonságát, hihetnénk, hogy a mai
török nyelveken is hasonlóan mondják.
De nem. A török nyelvekben is változott azóta, manapság a törökben ceviz a dió neve (dzs-vel ejtve a c-t).
Hát, jól eltávolodott. A dió nem alma, tehát messze is eshet a fájától. Gyakoroljuk hát be törökül!

Más török nyelvekben megint más. Azeri török nyelven goz-nak, qoz-nak mondják a diót, ez a szó a
Kaukázus vidékén és a Közel-Keleten a legkülönbözőbb népeknél felbukkan. A grúzok nigvzit-nek,
nigozinak,
az örmények ungouyz-nak (ynkuyz-nak) mondják, máshol angus-nak. (Az
előbbi a nyugati örmény nyelv, a másik valószínűleg a keleti nyelv kifejezése.) Így írják az örmények a diót:
A Közel-Keleten találkozni még máshol is a qoz, khoz nevekkel, ezek egy változata a héber egoz.
Dehát a dió terminológiája nem ilyen egyszerű, mint nálunk, vagy finnugor és török társainknál.
Talán az a leghelyesebb, ha a többi európai nyelvet az ógörögöktől kiindulva történetileg tekintjük át.
Az ógörögök (fonetikusan) Karüa-nak mondták a diót, amit a legtöbb nyelven Carya-nak írnak, és ez a neve
a Juglans nemzetség közeli rokonainak, a Carya nemzetségbe tartozó dióféléknek. A mai görög nyelvben
karydi a dió neve, vagy görög betűkkel
.Az ógörögök utaltak a dió nevében a származására,
Theophrasztosz, a botanikusok őse már perzsa diónak nevezte. És nevezték a klasszikus görög időkben az
istenek makkjaként, valamint Zeusz gesztenyéjeként ("Diosz balanosz" - fonetikusan).

Ha pontosan akarjuk kifejezni magunkat, egzaktan a dió neve Linné óta latinul Juglans
regia, amit minden nyelven megértenek. Kivéve a hébert, ahol így írják:
A dió eredeti latin neve nux volt, és egyéb héjas terméseket is jelentett, konkrétan a dióra a
nux juglandes nevet használták. A magot jelentő nucleus-t is a nux szóból vezetik le, eredeti
értelme kb. ilyen volt: „a héj gyümölcse”.
A Juglans a Jovis glans-ból alakult ki a latin nyelvben összevonással, vagyis Jupiter
makkjának (más fordításban diójának) mondták. „Jupiternek szentelt dió”-nak is fordítják.
A kifejezés abból az elgondolásból ered, hogy régen, amikor az emberek a földön még makkon éltek, az
istenek már a diót ették, ezért a dió az "istenek makkja". Dióéréskor a dió a magasból hull alá, mintha
maga Jupiter isten küldte volna az embereknek. Látható, a diónak milyen komoly respektje volt a
rómaiaknál. A Juglans nevet állítólag Vitellius alkalmazta először. De az első, latin nyelvű agronómiai
szakkönyv szerzője, Marcus Terentius Varro már hozzátoldotta a dió latin nevéhez a görög jelzőt ("juglans
mix graeca"), jelezve a dió eredetét.
Az európai nyelvek túlnyomó részében, a szláv, a latin és a germán nyelvekben szinte mindenütt jelzős
szerkezettel utalnak a dió - feltételezett - eredetére, ahonnan az egyes népek megismerték. Erre szükség is
van, mert nem mindenhol egyértelmű, hogy a dió diót jelent.
A diót elsősorban a mogyorótól kell megkülönböztetni, mert sok nyelvben ugyanúgy mondják, és a többi
héjastól, mert a világ nagy részén azokkal is keverik. Pedig a különbség szemmellátható.

Például a franciáknál a dió noix, ugyanakkor kicsinyítős szerkezettel
noisette-nek nevezik a mogyorót. Még nehezebb a helyzet az olaszoknál,
ahol a dió noce, többes száma noci dióféléket, héjas termésű gyümölcsöket
jelent, mogyorótól a gesztenyéig. Egyes számban is ha egyértelműsíteni
akarjuk, meg kell mutatni, mert más diófélét is jelent.
És itt érkeztünk el a legnagyobb dilemmához, a
szláv nyelvek és az egérirtás összefüggéséhez.
V.I. Dalja orosz értelmező szótára szerint a dió
orosz neve, az oreh eredetileg csak mogyorót
jelentett. (Ez érthető is, az orosz erdőkben nem
termett dió, csak később terjedt el náluk,
ógörög közvetítéssel.) Lengyelül pedig a
mogyoró (orzech laskowy) az "erdei dió".
A lengyel és az orosz egereket ezért nem lehet magyar módon irtani.
Magyarországon ugyanis ha sok az egér, kitesznek az egérluk elé egy
borotvapengét, az egyik oldalára egy diót, a másikra egy mogyorót. Az egér
jobbra-balra mozgatja a fejét: "Dió-mogyoró-dió-mogyoró." És közben elvágja a nyakát. Na, ezt a lengyel
egérrel nem lehet eljátszani, nem érti a viccet, az orosz meg pláne nem. Az oroszoknak van ugyan külön
szavuk a mogyoróra (lescsina), de ők is keverik, mondják erdei diónak is (lesznoj oreh), a dió neve elé pedig
szinte mindig kiteszik a görög jelzőt (greckij oreh).

A jelzős szerkezet, a greckij oreh, vagy pontosabban oreh greckij már
teljesen korrekt. Korrekt abból a szempontból is, hogy követi Varro
említett pontosítását, és korrekt abból a szempontból is, hogy a
megismerés szrinti eredetet jelzi. Az oroszok kezdetben az ógörög hajós
kereskedőktől vásárolták nagy mennyiségben. A lengyel szerkezet, az
orzech wloski más jelzőt, olasz dió elnevezést hord.
A dió mellékneve kulturális határvonalat jelez Európa keleti felén. A
csehek, szlovákok, fehéroroszok olaszként nevezik, (vlašské ořechy,
vlašsky orech és - fonetikusan - valoszki areh).
Ha a melléknevektől eltekintünk, a szláv nyelvek mindegyikén, a bolgár
és a délszláv (horvát, szerb, macedón) nyelvekben is az oreh különböző
variációival találkozunk (orah, orih, orev, stb.). Ukránul gorih.
Ez a szótő jelenik meg a litván (már nem szláv, hanem balti nyelv)
riešutas szóban is, (mellesleg ők is görög diónak mondják: graikiški
riešutai), és azt hiszem, nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy a
másik balti nyelv, a lett valrieksts-ben is szláv szótő van.
A finneknél se él meg a diófa. Mégis van rá szavuk, a pähkinä (ejtsd:
pehkine). És hasonlóan más nyelvekhez, ők is úgy hívják, ahonnan
megismerték, német diónak mondják (saksanpähkinä, saksanpähkinät).
A szintén ősi nyelvrokon észteknél pähkel (pehkel), pähklid, de ők már nem német diónak, hanem görög
diónak tekintik (kreeka pähkel). Két ősi testvérnépünket így választja el a kulturális határ.
A latin nux él tovább az újlatin nyelvekben: olaszul noce,
(Szicíliában nuci), spanyolul nuez, portugálul noz, gallego (galíciai)
nyelven noce, katalánul nou, románul nucă, franciául noix.
A noix a latin nux-ból nucis-on át 1155-re vált francia szóvá, noiz
néven, és az 1200-as évek óta írják noix-nak. Okcitán nyelven
pedig a latin nux a nose, notz és noga alakokat vette fel.
Amerika spanyol nyelvterületén származási ok miatt kasztíliai
diónak nevezik (nuez de castilla), kivéve Mexikót, ahol inkább a
nagy dió (nuez grande) elnevezés használatos.
Az újlatinok közül egyedül a kantábriaiak szótöve más, cuco-nak
és cucu-nak mondják a diót. Ez a szótő azonos a francia coque
(dióhéj) szóval.
Németül a héjas
gyümölcsöket Nuss-nak,
többesben Nüsse-nek
mondják. Ha pontosítják ilyen véleménnyel is
találkozni - a diót jelentő
Walnuss-t nem Nüsse-k közé,
hanem a Steinfrüchte
(héjasok, csonthéjasok) közé sorolják.
A többi Nuss-tól a svájci németek egzaktan különítik el a diót, Baumnuss-nak, fadiónak nevezve.
A német Walnuss a korábbi „welsche Nuss”-ból ered (egybe is írják: Welschnuss), aminek jelentése a korai
német nyelvben külföldi (olasz, francia) dió. Ma is ez a dió német népies neve, a Welschnuss, a hivatalos
Walnuss mellett.
A német elnevezéssel azonos az északi germán nyelvek diója is. Hollandia a legérdekesebb, mert a

hollandok ahányan vannak, annyiféleképp nevezik. A Meertens Intézet többszáz holland nevet talált a
diófára. Sok egyéb név mellett (notelaar, klabbertoet, nokerboom, okelaar, stb.) - főleg walnoot-nak hívják,
kivéve a hollandiai fríz nyelvet, ahol walnutt, warnutt, walnööt. Egy kis ízelítő a holland elnevezésekből, de
érdemes az intézet weblapját is felkeresni, a többiért.

Dánul valnod (ö-nek ejtendő, ferdén áthúzott o-val írva, de ezt a karaktert a számítógépem nem fogadja el),
a diófa pedig nopdetre. Norvég nyelven valnott, (szintén áthúzott ö-vel), svédül valnöt, fája valnöttred. És
ami a legérdekesebb, még északabbra, ahol egyáltalán nincs nemcsak diófa, de semmilyen más fa se,
Izlandon is van neve a diónak: valhneta.
Az angol walnut szó eredete minden bizonnyal a némethez hasonló, teuton eredetű, de számomra meglepően
az amerikaiak azt írják, hogy a szó francia szóalkotás, eredeti formája „gaul nut”, vagyis gall dió.
Lehetséges, ha belegondolunk, mert az 1300-as évek végéig nem dőlt el, hogy az angolok angolul beszélneke, vagy franciául, esetleg latinul. A 11. században már walsh nutte, 1050-ben walhhnutu fordult elő
feljegyzéseikben. De találkozni az óangol wealhhnutu szóval is. A középkorban írták még walnot-nak is.
1358-ban walnottes-ként szerepel. Chaucer írásaiban - tetszik emlékezni, ő írta a Canterbury meséket is ugyanebből az időből great nuts, walnottes, walsnotes olvasható. Az angol nyelv írásbelisége nagyrészt
Chaucernek köszönhető, azóta walnut a dió.

Angol nyelvterületen a nut minden olyan termést jelent, aminek héja van, a
földimogyorótól (peanut) a gesztenyéig (chestnut). Ezen belül a dió a
walnut. Itt is pontosítani szokták, mert Amerikában a dió egyéb rokonai is
élnek, amelyek diótermése többségében ehető, és amelyeket termesztenek
is. Azok is walnut-ok.
A következő megkülönböztetés tehát a dió származása, eredete szerint
történik.
Az igazi diót Amerikában angol diónak (english walnut) nevezik, azon a
néven, ahonnan hozzájuk érkezett.
Az english walnut kifejezés megtévesztő. Angliában régebben se termett
sok dió, onnan nem sok kerülhetett az Újvilágba.
Az angolok, ha a diót pontosítani akarják, szintén - feltételezett származási hely szerint perzsa diónak (persian walnut) mondják.
És legyünk egy kicsit büszkék, Kanadában a Carpathian walnut (Kárpáti
dió) elnevezés használatos. A Kárpátokhoz nekünk is van némi közünk.
Melyek azok az európai nyelvek, nem illeszkednek a nagy szláv, latin, germán áradatba? Az egyedülálló,
különleges nyelvek, mint például az albán. Albánul a dió neve arra.
És van egy nagyon érdekes pirreneusi nyelv, a baszkoké, amely nem tartozik az európainak nevezett
nyelvek közé, hanem teljesen egyedülálló. Egyedülálló atekintetben is, hogy a diófára legalább hatféle
elnevezésük van: Intzaurrtze, intzaurratze, intxaurrondo, elzaurrondo, intxaurr, etzagurr, exaburr, amelyek
fonetikusan ejtendők, kivéve a -tz- és a -tx- hangokat, ezeket egyszerűen c-nek kell mondani.
Ne feledkezzünk meg a kelta nyelvekről se, velsziül a diót
ffrengignek mondják. Nem tévedés, két f-fel. Ír nyelven pedig
gallchnó-nak. (Etimológiailag a chnó a dió, a gall pedig tényleg
gallt jelent, vagyis a szóképzés az angollal azonos.)
Ázsiában, a dió szülőföldjén is változatos elnevezésekkel
találkozni. A dió legszűkebb szülőhazájában, Iránban gerdu
(gherdu, gerdou), amit gerdoo-nak is írnak. Arab betűkkel így
írják Iránban a diót:
Kasmírban a dió helyi neve dun vagy dún (doon-nak írva).
Indiában szanszkritül aksota, akshota, akshotaka, egyéb indiai
nyelveken akharota, akharotu, akrot, akarot, akhroot, akhor a
dió neve. Cigányul is akhor. Indonéziában - fonetikusan kacang. Nepálban így írják:
Hindi nyelven pedig így:

A Távol-Keleten Kínában hu tao ren, röviden csak hu tao, mert a
hu tao mu a diófa faanyagát jelenti. A hu szótag helyett gyakran
he szótagot használnak, és a szótagokat latin betűs átírásban
egybe is szokták írni.
A kínai név egy kis magyarázatot igényel.
Kínában rengeteg növény neve kezdődik hu-val. A hu a kétezer évvel ezelőtti ázsiai hunokat
jelenti, vagyis a civilizált Kína szemében barbár külföldi népeket. Az a sok haszonnövény,
amit az akkori kínaiak külföldről ismertek meg, rendszerint a hu előnevet kapta. A tao pedig őszibarackot
jelent kínaiul. Kétezer éve még hiányoztak a mai, nemes őszibarackfajták, az őszibarack érésig apró,
diónagyságú, zöld színű volt. Ma már terjed Kínában a ho tao elnevezés a dióra, ami magvas őszibarackot
jelent.

Japánban a dió kurumi, de guruminak is mondják. Koreai írással a dió neve

.

A dióra a legjellemzőbb elnevezést az afgán nyelvek egyikén lehet találni: charmaghz, ami szó szerint négy
agyvelőt jelent, utalva a diógerezdekre. (Utánanéztem, a tadzsik az az afgán nyelv, amelyben így nevezik a
diót. Tehát helyesebb, ha nem angolosan írjuk, hanem csarmagz-nak.)

Végül, hogy a természetes nyelvekből kifogytunk, említsük meg röviden, hogy az eszperantóban a dió neve
juglando.
Még hogy kifogytunk volna? Több nyelven ismerik a diót, mint azt el tudnánk képzelni. Például itt van ez a
nem tudom, milyen nyelvű írás. Csak az a biztos, hogy diót jelent.

És ugyanazon a nyelven fonetikusan így írják a walnut-ot, a dió angol nevét:

Van még egy, számunkra ismeretlen nyelv.

És még egy. Csak az a biztos, hogy ezen a nyelven is a dióról írnak.
Érdekelne engem is, melyek ezek a nyelvek. Ezért itt egy pályázatot hirdetek. Aki először közli velem a fenti
nyelvek helyes megfejtését, azt meghívom egy pohár - dehogy pohár, korsó! - sörre.

Persze, tisztelt nyelvész Kollégám jogosan veti közbe, hogy aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul.
Hát, ha nem is beszélünk, olvasni azért olvashatunk. Így írják arab írásmódban a diófát:
és
termését, a diót:

Vagy így:

A diófa arab nyelvű leírása pedig így kezdődik:

Nem baj, ha nem tudjuk még elolvasni. Majd a világvallások világháborúja, az iszlám magyarországi
elterjedése után. Akkor úgyis kötelező olvasmány lesz, mert Mohamednek is köze van a diófához, nemcsak
Zeusznak vagy Jupiternek, Salamon királynak vagy Páduai Szent Antalnak.
Most már, hogy tudjuk, széles e világon hogyan hívják kedvencünket, a diót, meg kell válaszolnunk, hogy a
többtucatnyi elnevezésből melyik az igazi, amelyik leginkább jellemző a dióra.
Válaszolok is, szerintem a szláv elnevezések. Próbáljuk csak kiejteni a különböző oreh, stb. neveket, rögtön
a diótöréskor reccsenő dióhéjat fogjuk hallani. Hangutánzó szóról van szó. Szerintem.

Nos hát, tisztelt Kollégám, mindezek ismeretében már csak azt kell tudnunk, hogy nem mind dió, amit
diónak mondanak. Nem dió a kesudió, a paradió, az indiai mosódió. És a többi. A kókuszdió se.
Mi most, ebben a stúdiumban csak az igazi diókkal foglalkozunk, a diófélék családjának tagjaival. Közös
jellemzőjük, hogy valódi csonthéjas diótermésük van, amelyen belül dióbél található, külső felületét pedig
burok (kopáncs) borítja. A burok az apró diójú dióféléken röpítőszárnnyá alakult.
Kezdjünk hát a diófélék tanulmányozásába!
Hogy miért tanulmányozzuk a dióféle fákat?

Mert az eddig olvasottak alapján eldöntöttük, szükségünk van dióra.
Saját dióra, mert a zöldségesnél nem kaptunk dióbelet, a piacon is
csak szezonálisan árulják, és amit a hipermarketek dióbél címén
árulnak, nos, annak a minőségéről jobb nem beszélni. Inkább elveszi
az ember kedvét a diófogyasztástól, minthogy az igényeinket
kielégítené.
Ültetni akarunk egy diófát. Sajátot, aminek termése garantáltan jó
minőségű, hiszen magunk szedtük össze magunknak, nem penészes,
mert gondosan leszárítottuk, és diótöréskor tiszta, megmosott kézzel
válogattuk.
És semmivel se pótolható az az élmény, amikor az érőfélben lévő diót
magunk szakítjuk le a fáról, és a dióbélről még a vékony hártyát is
lehúzva kóstoljuk meg! Ilyen finomat sehol se kapni!
Ültessünk hát egy diófát!
Igenám, de milyet?
Papírhéjút! Vörösbelűt! Feketediót! Inkább legyen pekándió!
Igények, ötletek vannak, de hogyan valósítsuk meg?
A Képeskönyv hátralevő része nagyrészt erről szól.
Milyen diófát ültessünk? Közönségeset? Az olyan közönséges! Feketediót? Amerikában az a divat, és ami
ott divat, azt követnünk kell!
Vagy legyen egy különlegességünk, amit mindenki csodálni fog, mert közel-távol nincs még egy hasonló?
Legyen egy vajdió? Egy szívdió? Pekándió? Japán dió? Kínai csőrös dió?
Vagy legyen mindegyikből egy, mert hét diófára való helyünk is van a kertben?
Akkor már az előkertbe is ültessünk diófát, dísznek, olyant, amilyent még nem láttak a mi utcánkban!
Ültessünk kettőt! Egy tobozdiót és egy szárnyas diót!
A következő fejezeteket ennek a kérdéskörnek a körbejárására szánom. Meg kell ismernünk, milyen
diófélék jöhetnek számításba.
A feketedió például Amerikában a
miénkhez hasonló éghajlaton díszlik.
A japán diónak is hasonló az
éghajlati igénye. A vajdió
hidegebbet is kibír. A szívdió is. De
mindegyiken túltesz a mandzsúriai
dió. A pekándiónak vannak
hidegebb és melegebb éghajlatot
igénylő változatai.
A pekándió otthonos volt
Európában is, a jégkorszakok előtt.
Most, két jégkorszak közti
interglaciális szünetben, amiben élünk, terjesszük el megint itt is,
nálunk!
Hogy miket mondok! Újabb jégkorszak jön? Dehogy! Éppen
nemrégiben találták ki, hogy a mai klímánk nemhogy lehűlne,
ellenkezőleg, megkezdődött a globális felmelegedés. Ebben az esetben
próbálkozzunk meg a kínai csőrös dióval, az úgyis a meleget szereti.

(Csak a végén, nagyon csendesen jegyzem meg a saját véleményem, - mert ma, amikor ezt írom,
kampánycsend lévén, nem akarom tisztelt Kollégám véleményét befolyásolni, - hogy közönséges diót
ültessünk. Hogy az olyan közönséges? Dehogy közönséges! Királyi!)

Végül, van a diófélék botanikai tanulmányozásának olyan haszna is, hogy
művelődünk általa. Mert, tisztelt Kollégám, valljuk be egymás között őszintén,
hogy mielőtt a dióféle fákat elkezdtük volna tanulmányozni, fogalmunk se volt,
egész életünket leélhettük volna annak ismerete nélkül, kik azok az Engelhardiák
vagy az Alfaroák. Pedig azok is diófélék. A könyv botanikai fejezeteinek átnézése
után a tanult emberek lenézésével tekinthetünk azokra, akik még ezt se tudják.
Mert ha nem tanulmányozzuk a dióféle fákat, teljesen olyanok leszünk, mint a
Magyar Természettudományi Múzeum látogatói. Milyenek ők? Tudatlanok. Azért
mennek oda.
Dehát, sajnos, a diófélékről ott se fognak sokat megtudni. Látnak néhány szem diót, étkezési dió néven.
"Hát, így is lehet mondani," mondta id. Csipkés András, de senki más nem hívja így, csak a múzeum. Igaz,
nem is feladata a Természettudományi Múzeumnak a Kárpát-medence élővilága bemutatása során a dióról,
a diófáról szólni, pedig őshonos fája a Kárpát-medencének. (Az összehasonlításként kitett feketediószemeknél is sokkal szebbeket lehet Előszálláson is találni, közterületen.) No, mindegy.

A többi dióféle még csak-csak, bár azok nem tartoztak korábban se a Kárpát-medencébe. Talán egy másik
kiállításon jobban helyük lenne.

De a pekándió már nem mindegy. Az már Magyarországon is köztudott, hogy nem "olajbogyójú." Már
egyre több hazánkfia ismerkedik itthon is a pekándió ízletes, finom dióbelével, és aki megkóstolta, a
rajongója is lett. És tudja, hogy amit a múzeum pekánnak nevez, az egy meghatározatlan, kevésbé ismert
hikoridió, nem is az ismertebb hikori-fajok közül, nem pedig pekán. Még hogy "olajbogyójú"!

Szóval, ezért is tanulmányoznunk kell a dióféle fákat, nehogy olyanok legyünk, mint a múzeumlátogatók
múzeumlátogatás után. Tudatlanok.
Tisztelt fővilágosító Kollégám, látja, milyen sok még a mi munkánk, mire mindnyájan fölvilágosodunk?
Tisztelt Kollégám, a diót a botanikusok már igen sokszor leírták, lerajzolták. Régebbi leírásai ma már
kultúrtörténeti értékek. Mint ez a francia, illusztrált leírás is. Olvassunk bele! Magyar szót is találunk
benne.

Tisztelt német műveltségű Kollégámnak pedig a diófa ónémet leírását ajánlom, olvasgatásra.

További, archív botanikai rajzok: előbb egy 1906-os, Korzika flóráját bemutató képeskönyv diós rajza,
majd egy 1918-as német rajz. Hát, igen, ez már mind történelem.

Elizabeth Twinning 1849-ben készítette diós rajzát.

Hát, igen, amikor mi szabadságharcunkat buktuk, szerencsésebb népek tagjai már unalmukban a diót
rajzolgatták.
Melyik rajz a legrégebbi? Talán ez az 1763-as holland.

De ma már ez a százéves amerikai rajz is archív.

Johann Sebastian Müller rajzát pedig már csak drága pénzen vehetnénk meg. (Ha akarnánk.)

A botanikai fejezetek szándékolatlanul hosszúra sikeredtek. Nem akartam kihagyni semmilyen információt,
és ennek az lett az eredménye, hogy olyan összeállítás készült a diófélékről, amilyent a - botanikai
társadalom tagjain kívüli - közönség máshol nem olvashat, mindenhol csak részinformációk találhatók.
Nem büszkeség, inkább csak mentegetem a terjedelmet.

A dió távolabbi rokonsága
Mottó:
„vannak diók meg tölgyek”
(Szent-Gály Kata:
Tsudálatos böltsesége
az Kertész Testvérnek)
A dió botanikai leírásának története a botanika története is. A botanika
atyjának nevezett Theophrasztosz i.e. 300 körül írt először tudományos
céllal a diófáról: "Az utak szélén nő, és semmitől se fél - sem a
mennydörgéstől, sem a széltől, sem az esőtől, sem a hőségtől."
Az időszámítás első századában Dioszkoridesz botanikai tudományos
munkáiban tárgyalja a diót. Galénosz - a közismert görög orvos,
gyógyszerész (131-202) - írja le először a diólevél orvosi használatát.
Találkozunk a dióval Cicero, Plinius, Vergilius, Hippokratesz írásait olvasva
is. Az ókori irodalmárokat nagyon megfogta a dióbél és az emberi agy
nagyfokú hasonlatossága. Platon teljesen komolyan állította, hogy a
növények gondolkozni tudnak.
(Sven Hedin svéd tudós és utazó meg volt róla győződve, hogy a letépett
zölddió sír.)
A közelmúlt évtizedeiben és évszázadaiban a diót és közeli rokonait igen
sokszor és igen sokan leírták. Az eltérések nemcsak a fajok között, hanem a termőhelytől függően is
jelentősek.
A diófélék botanikai rendszerezésének hatalmas munkája nem fejeződött be napjainkra se. A régebbi
tudományos nevek helyett sok esetben újabbakat alkalmaznak, esetenként a rendszertani besorolás is
változik. Vannak olyan tudományos nevek, amelyeket a botanikus társadalom hivatalosan még nem ismert
el, de már alkalmazzák.
A molekuláris biológia fejlődése, a DNS tanulmányozása új szempontokat tárt fel, új lehetőségeket nyitott
meg a diófélék rendszerezésében. Pontosabbá vált a dió-fajok rokonsági kapcsolata szorosságának,
távoliságának vizsgálata, és a dió-nemzetségek viszonyának tisztázása.
Ezért a diófélék leírása hosszabbra sikeredett, mint terveztem. De nem baj. Nem árt, ha tudunk ezt-azt a
rokonokról is.
A jelenleg használatos botanikai rendszerezésben így helyezkedik el a dió:
Plantae Növények
Tracheobionta Edényes növények
-- Spermatophyta Magvas növények
---- Magnoliophyta Virágos növények
------ Magnoliopsida Kétszikűek
-------- Hamamelididae Varázsdió alkatúak
A Hamamelididae osztálycsoportba elsősorban, de nem kizárólag fás szárú növények tartoznak, és közös
jellemzőjük, de legalábbis gyakori köztük, hogy a hím- és a nővirágok különállóak, vagyis egyivarúak. Az is
jellemző, hogy többségében szélporozta virágúak, virágzatuk sziromlevelei sokszor nem feltűnőek.

Ezek a növények igen-igen távoli rokonai a diónak, (talán már nem is tartják a rokonságot), de azért
röviden említsük meg őket! Az ide tartozó növénytani osztályok és egy-két jellemző tagjuk:
Betulaceae (Nyírfélék)
Betula lutea

Cannabaceae (Kenderfélék)
Cannabis sativa (Kender-hímivarú)

(Kender-nőivarú)

Humulus lupulus (Komló)

Casuarinaceae (Kazuárfafélék)
Casuarina equisetifolia

Cecropiaceae
Cecropia sp.

Cercidiphyllaceae
Cercidiphyllum japonicum

Fagaceae (Bükkfélék)
Castanea sativa (Szelídgesztenye)

Fagus sylvatica (Bükk)

Quercus alba (Tölgy)

Hamamelidaceae
Hamamelis vernalis

Hamamelis virginiana

Virága

Juglandaceae
Ez a mi családunk. Erről a családról később, részletesebben. Itt csak egy kis előzetes.

Moraceae
Morus alba (Eperfa)

Myricaceae
Myrica pensylvanica

Platanaceae (Platánfélék)
Platanus orientalis (Keleti platán)

Ulmaceae (Szilfélék)
Ulmus rubra (Szilfa)

Urticaceae (Csalánfélék)
Urtica dioica (Csalán)

Egy másik botanikai rendszerezés szerint pedig (ez az újabb!) a diófélék a következő növénycsaládokkal
állnak rokonságban. Részben megegyezik a fentiekkel, részben eltér.

Tisztelt botanikus Kollégám, sokat kell még tanulnunk, mire a nagyobb botanikusok írásaiban kiismerjük
magunkat.

A diófélék családjáról általában
A távolabbi rokonok meglátogatása után gyerünk haza saját családunkhoz, a diófélékhez:
Juglandales Diófélék rendje
Juglandaceae Diófélék családja
A diófélék az összes többi növénytől jól elkülöníthetők, egy sor biológiai és küllemi
jellegzetességben (vegetatív és virágzási karakterekben) egyedülállók.
A diófélék családján belül 9 nemzetség van, összesen kb. 70 fajjal, amelyeknek nem
mindegyikét írták még le botanikailag.
A fajokon belül jelentékeny a változatosság, a különböző típusok, fajták és egyedek kereszteződéséből
eredő változékonyság, és fajok közti hibridek is vannak. A nemzetségek:
Alfaroa 7 fajjal
Annamocarya 1
Carya 19
Cyclocarya 1
Engelhardia 11
Juglans 20
Oreomunnea 2
Platycarya 1
Pterocarya 6
A legújabb, molekuláris biológiai vizsgálatok tisztázták a dió-nemzetségek egymás közti rokonsági
viszonyait, ami a XVI. Nemzetközi Botanikai Kongresszuson került ismertetésre. Megpróbálom érzékeltetni:

A molekuláris biológia tehát felülírta a korábbi, pusztán a külső megjelenési, morfológiai jegyek alapján
történt rendszerezést.
A Juglans fajoknak tehát nem a termés szempontjából hasonló Carya-diók a legközelebbi rokonai, hanem
az apró dióméretű szárnyasdiók és az egy szem Cyclocarya.
Legújabban már azt olvasni, hogy a diófélék családján belül két nemzetség-csoport különíthatő el, az

Engelhardioideae és a Juglandoideae. Az előbbihez a fenti családfából az első három nemzetség tartozik
(Engelhardia, Alfaroa, Oreomunnea), valamint a Platycarya. A másodikhoz az összes többi.

Az Engelhardioidae-csoport nezetségei trópusi dióknak mondhatók, a többi dióféle mérsékelt égövi, nagy
általánosságban.
A két csoportot elkülönítő jegy, hogy az E. nemzetségcsoport fáinak rügyei jellemzően pikkely nélküliek, a
J. nemzetségcsoporté rügypikkelyesek.
Az Orosz Tudományos Akadémia biológiai enciklopédiája így ábrázolja a dió-nemzetségek elhelyezkedését
a világon, folyamatos vonallal kerítve a Juglans nemzetséget, szaggatottal a Caryát, pontozottal az
Engelhardiát, függőleges vonalakkal a szárnyasdiókat. Pontos, megbízható a térkép, bár a kisebb
nemzetségek hiányoznak.

A rokonsági viszonyokhoz még azt tehetjük hozzá, hogy manapság már finomabb összefüggéseket is látni.
Például a Juglans diók közül az öt feketedió faj mutat közelebbi rokoni vonásokat a szárnyasdiókkal.
A dió és néhány rokonának rajza:

A diófélék családtagjai lombhullató fák. Lombhullató tulajdonságukat az Egyenlítő-vidéki, trópusi
őserdőkben is megtartották, az indonéz szigeteken ugyanúgy (Engelhardia fajok), mint Délamerikában
(Juglans neotropica). Törzsük erőteljes, fájuk keményfa. Esetenként bokrok, ami úgy értendő, hogy
tövüktől elágazódóan növő bokorfák. A fák erős növekedésűek, sok fajuk tipikusan hosszú életű. Tuskójuk
(föld alatti tönkjük) rövid, gyökérzetük mély és szerteágazó.
A Juglans-diók fajai legalább 10, legfeljebb 40 méter magasságúra nőnek. Koronájuk kerek. Ágaik erősek.
Leveleik szélesek, szárnyasan összetettek. A levelek nagysága a nemzetségen belül 20-90 cm. A levelek
többségében alternálók, vagyis a hajtás két oldalán felváltva erednek. Néhány párosával szembenálló levelű
fajuk is van (Alfaroa, Oreomunnea fajok). A levelek pálhalevél nélküliek.
Az összetett leveleket alkotó levélkék száma 5-25. A levélkék a fajok többségénél fűrészesen fogazottak, a
családon belül ritka a közönséges dióhoz hasonló épszélű levélke.
A levél fonákján mikroszkopikus gyantapettyek, mirigypikkelyek találhatók. A levélkék szárnyasan
erezettek. Az érközi felületen kalcium-oxalát kristályok találhatók.

A levelek - megdörzsölve - jellemzően aromás illatúak.
A rügyek - nagy általánosságban - barnák, szőrösek.
Rügypikkelyesek, vagy anélküliek. A vesszők csúcsrügyei közel
gömbölyű alaktól oválison át a megnyúlt, kihegyesedő alakig
fordulnak elő.
A diófélék családtagjai zömmel a vesszők csúcsrügyeiből fejlesztenek
csak nővirágot, ezen kívül a vesszőkön hajtásrügyek és barkarügyek
vannak, amelyekből csak hímivarú barkák fejlődnek, és azok rövid
idejű virágzás után elhalnak. A rügyek ilyen felosztása azonban nem
abszolút. Túl azon, hogy a csúcsrügyek vegyes, hajtás- és virágrügyek,
amelyek a fiatal korában virágot nem, csak hajtást fejlesztenek, a
vessző oldalán lévő hajtásrügyek esetenként vegyes, hajtás- és
virágrügyként viselkednek. Ezt a jelenséget nevezik a
diótermesztésben oldalrügyességnek.
Az oldalrügyesség mértéke, vagyis hogy a csúcsrügyön kívül milyen
arányban fordulnak elő oldalrügyön is termést hozó rügyek, több
tényezőtől függ, részben genetikai megalapozottságtól, részben környezeti feltételektől.
Egyes diófajokban gyakrabban fordulnak elő oldalrügyön is termő egyedek, mint más diófajokban. Ebből a
szempontból a közönséges dión kívül a feketedió, a pekándió és a fehér hikoridió emelkedik ki.
Az oldalrügyességre hajlamosító környezeti tényezőket a jó, egyenletes vízellátottságban, a jó
tápanyagellátottságban kell keresni. Ha annyi víz és tápanyag áll a fák rendelkezésére, amennyi a tárgyévi
növekedésen és a termés kinevelésén túl is többlet-energiát ad a fának, akkor a tápanyagtöbblet az
oldalrügyek jobb kinevelésére, nagyobb oldalrügyességre ösztönzi a fát.
A víz- és tápanyagellátottság hiánya pedig ellenkezőleg hat. Ha a dióféle fák a tárgyévi termés kineveléséhez
nem rendelkeznek elég vízzel és tápanyaggal, akkor azt nemcsak a tárgyévi termés sínyli meg, hanem a
rügyfejlődés, a következő évi termés is. Erre vezethető vissza a diótermő haszonfák - főleg a közönséges
dió, de leginkább a pekándió - alternáló, évenként változó terméshozása.
A diófélék nem tartoznak a növényvilág legfejlettebbnek mondott családjai közé, mert az utóbbi kb. 60
millió évben nagy arányban elterjedt rovar-beporzással szemben megmaradtak szél-beporzásúaknak, ami
egyáltalán nem hatékony, mert a pollenszemek millióit kell útnak indítani ahhoz, hogy véletlenszerű
szórással eltaláljanak egy távolabbi apró nővirág-bibét.
Ritka kivételként rovarbeporzás is előfordul a családon belül (Platycarya).
Virágaik egyivarúak, sziromtalanok, zöldesek, aprók, barka-alakzatúak (és egy toboz-alakzatú is van),
külön hím- és nővirágú barkákkal. A virágok gyakran aromásak. A nővirágoknál a barkatengely (füzérnek
is mondják) olyan rövid is lehet, hogy jellemzően csak egy virágot tart.
A fák egylakiak, vagyis minden fán hím- és nővirág egyaránt található. Azt már a magyarországi
közönséges dió állomány megfigyeléséből is tudjuk, hogy az egylakiság nem abszolút. A természetes úton,
magról kelt diófák között előfordulnak olyan egyedek, amelyek inkább nőjellegűek, hímvirágú barkát
keveset hoznak, és olyanok is, amelyek dús barkavirágzást produkálnak, viszont alig teremnek, vagyis
hímjellegűek. Szélsőséges esetben ez a jelenség odáig is elmegy, hogy beszélhetünk nőivarú és hímivarú
diófa-egyedekről. Úgy látszik, ez a jellegzetesség más diófajoknál is előfordul, ezért fogalmaznak úgy a
botanikusok, hogy a diófélék családjának tagjai egylakiak, ritkán kétlakiak.
A hímivarú barkák az előző évi hajtásokon (tárgyévi vesszőkön) lévő rügyekből fejlődnek, rügyeik tisztán
barkarügyek. A porzós virágoknak három fedőlevelük van és négy csészelevelük. 3-5-50-100, vagy esetleg
több porzóvirág fejlődik egy barkatengelyen.
A nővirágok az azévi hajtásokon nyílnak, a hajtások végén, ami azt jelenti, hogy a vesszők csúcsrügyei
vegyes rügyek, hajtás- és nővirág-kezdeménnyel, és a hajtás megindulása után jelenik meg a nővirág. A

nővirágok barkatengelye 1-5 vagy több nővirágot tart. A virágoknak három fedőlevelük és rendszerint
kétfelé álló bibetolluk van, a bibe színe sokszor piros, máskor sárga, sárgászöld. Virágzás után a hajtás
tovább is nőhet, bár általában a hajtás végén marad a terméskezdemény, majd a termés.
Termésük egyes (nem összetett), bőrszerű kopáncsburokban lévő csonthéjas termés. Természetesen minden
diófajnak jellegzetes önálló vonásai vannak. Beporzás után a magház kerekded-ovális zöld terméssé alakul,
amelynek legkülső rétege zöld, húsos kopáncs. Éréskor a zöld kopáncs megbarnul, több fajnál megreped,
részben vagy egészben leválik, és láthatóvá válik a kemény héjú diótermés, ami jellegzetesen ráncos belet
tartalmaz. Sok fajnak apró diótermése van, röpítőszárnyakkal ellátva.
Néhány dióféle fafaj termése: szürke dió (1), pekándió (2), kínai hikori (3), Cyclocarya paliurus (4),
kaukázusi szárnyasdió (5), Engelhardia (6), tobozdió (7).

A diótermések terjesztésére kétféle módszert dolgoztak ki a diófélék
családtagjai. Az Alfaroa, az Annamocarya, a Carya és a Juglans
nemzetségek tagjai nagyméretű, burkos diót teremnek, amit az emlős
állatok és a madarak szívesen fogyasztanak. Így e négy nemzetség
fajainak természetes terjesztését elsősorban az állatok végzik.
Az apró diótermésű fajok viszont a dióburokból röpítőszárnyakat
fejlesztettek, és terjedésüket a szélre bízták. A diótermés mindkét
változatnál hasonló, ha a méretektől eltekintünk.
Ez a kétféle terjesztés mód gyors diónemzetség-meghatározást tesz
lehetővé a diófélék családján belül.

Útjelző a diófák erdejében
Tisztelt Kollégám, nem vagyunk botanikusok. Így ha előttünk áll egy diófa, - vagy mi állunk őelőtte, - nem
kezdjük vizsgálni porzós barkáit, murvaleveleit, a levélerek szőrözöttségét, a fabelet, hanem elég, ha csak
diótermését nézzük meg.

1. Ha a diótermés centiméteres nagyságrendű, kopáncsos diókból áll, akkor négy nemzetségből
válogathatunk:
1/1. Ha a kopáncs a diótermésen 4-9 borda mentén 4-9 lebenyre hasad
éréskor, akkor kínai csőrös dióval (Annamocarya) van dolgunk.
1/2. Ha a kopáncs 4 lebenyre hasad éréskor, akkor hikoridió, pekándió
(Carya-faj) került elénk.
1/3. Ha a kopáncs éréskor szabálytalan foltokban hasad, vagy
egyáltalán nem válik le a csonthéjról, akkor a mi közönséges
diónkról és közvetlen rokonairól, a Juglansokról beszélhetünk.
1/4. Ha a diótermés hosszúkás-hengeres, 2-4 cm-es, és mindezt
Közép-Amerikában látjuk, egészen biztos, hogy Alfaroa fajú diót látunk.
2. Ha a diótermés apró, mm-es nagyságrendű, röpítőszárnyas, széllel terjedő, akkor már
csak öt diónemzetség maradt, amelyekben már nem nehéz az eligazodás.
2/1. Ha az apró, kétszárnyú diócskák toboztermésben teremnek, a
meghatározott dió neve tobozdió (Platycarya).
2/2. Ha a két szárny köralakban körülveszi a diót, Cyclocarya-nak
nevezik.
2/3. Ha a kétszárnyú dióterméskék aránytalanul hosszú termésfüzérben lógnak, azok a szárnyasdiónak
nevezett Pterocarya-k.
2/4. Ha a terméskét három röpítőszárny röpíti, amelyekből a középső hosszabb,
az ázsiai Engelhardia diók jellegzetességére találtunk rá.
2/5. Végül ha a három röpítőszárnyas diócskát Mexikóban és délebbre, KözépAmerikában találjuk, biztosak lehetünk benne, hogy az egy Oreomunnea
nemzetségbe tartozó dió.
A családba mintegy 70 diófaj tartozik, kis család. A fajok száma nem
végleges, a fellelt dióféle fák azonosítása, besorolása napjainkban is folyik,
állandó a rendszerezésük.
A diófélék leginkább szubtrópusi és mérsékelt égövi eredetűek (az északi
féltekéről), bár sok fajuk a trópusi területekre terjedt át, ott talált élőhelyet.
A déli féltekén csak telepítés következtében találhatók, két kivétel az
argentin dió és az Andok diója, amelyek délamerikaiak.
Legtöbbjük vízigényes, a nedves, nyirkos talajokon érzi jól magát melegebb
vagy hűvösebb éghajlaton egyaránt. Legkedvezőbbek számukra a jó
vízgazdálkodású, mélyrétegű hordaléktalajok, a vízfolyások mente, de sok
fajuk - csapadékkal jól ellátott - hegyoldalakra specializálódott. A
hegyoldalakon gyökérzetüknek komoly talajmegkötő, erózió-csökkentő
hatása van. Több fajuk szárazabb körülmények közé adaptálódott.
Természetes élőhelyük a lombhullató vegyes erdők, amelyekben csak elvétve
alkotnak többséget, többnyire kisebb számú elegyét adják a vegyes erdőnek.
Nyíltabb terepen, ahol szabadabb hely nyílik növekedésüknek, terebélyes
koronát fejlesztenek. Általában fénykedvelők, az árnyékot nehezebben tolerálják.
A diófajok mai természetes előfordulási területe Észak-, Közép- és Dél-Amerika,
Ázsia, és csak igen kis részben Európa. A diófélék családjának mai természetes
elterjedését mutatja a jobboldali térkép, amit egy nagy tudású spanyol botanikus
készített. Nagyon pontos a térkép, mindössze két helyen szorul pontosításra. Kéretik
kisatírozni Brazília területének 95 %-át, és India déli felét. A többi stimmel.
A diófélék családjának tagjai, ezen belül a jelenlegi dió-nemzetségek - úgy tudom - Ázsiában alakultak ki.
Azt nem tudom, hogy időben mikor, csak az biztos, hogy a Kréta korban. A Kréta kor hosszú, 70 millió éves
időszak volt, 137 millió évvel ezelőtt kezdődött, 67 millió évvel ezelőtt ért véget.

Durván a Kréta kor közepére teszik a növényvilág mai jellemző típusainak, az egyszikűeknek és a
kétszikűeknek, öszefoglalóan a zárvatermőknek a megjelenését, egyben a széleskörű kifejlődését.
Megjelenésük előtt a fenyőfélék uralkodtak.
A diófélék családja a többi kétszikű növénycsaláddal közel azonos korú, nem idősebb, nem fiatalabb
lényegesen. Különböző paleobotanikusok 73-89-98 millió évekkel ezelőttre becsülik a diófélék csládjának
megjelenését a Földön.
Az eddig megtalált legősibb diópollent 135 millió évesnek mondják, ha ez így igaz.
Az időben és térben elszórtan előkerült dió-leletek még nem teszik lehetővé a diófélék
őstörténetének megírását. (Jobbra apró diótermésű diófaj kövülete, valószínűleg
Cyclocarya-dió.)
A dió-nemzetségek különválása legkésőbb 65 millió évvel ezelőtt, vagyis már a harmadidőszak kezdetén
megtörtént. A családon belül a hikoridiók (Carya nemzetség) csoportja 70 millió éve különült el a család
többi tagjától, vagyis ez az elkülönülés a Kréta kor legvégére esett. 54-65 millió éves hikorilevél-fosszília
Észak-Dakotából, a levél majdnem azonos egy mai hikorilevéllel.

Hatvanöt millió évvel ezelőtt körülbelül így álltak a kontinensek, egymáshoz viszonyítva. Valószínűnek
tartom, a korabeli Eurázsián belül - ami akkor jórészt még csak Ázsiát jelentette, - váltak külön a diónemzetségek. Európai, de főleg amerikai terjeszkedésük később történt.

Nézzük csak meg ezt a megkövesedett farönköt!

Harmadidőszaki diófarönk Texasból, Lee megyéből, Giddings községből. Pontosan nem azonosították be,
melyik diófajé, csak annyit határoztak meg, hogy a családon belül a fentebb említett Engelhardioideae
nemzetségcsoportba tartozott. Vagyis trópusi dióféle volt, jobb híján az Engelhardioxylon nevet kapta a
paleobotanikusoktól.
A színe már nem nyújt támpontot, kívül cserszínű, belül bézs. Ez már nem a faanyag színe, hanem az azt
átitató, megkövesedett anyagé, amire kívülről az időjárás is hatott.

Bár Texasban nem ritkák a hasonló korú megkövesedett rönkök, ezt a példányt szépsége miatt ezerötszáz
dollárra értékelték.
Harmadidőszaki ásatásokban ugyanúgy találtak diólevelet és diótermést Grönlandon, mint Szibériában, az
Ob medencéjében, mint azt H. Ölez doktori értekezéséből tudjuk.
A dió-fajok fejlődése a Paleocén időszakban, mintegy 10 millió éves időtartam alatt gyorsult fel, ekkor jött
létre egy sor új faj. Ezután a fejlődés lelassult, a változékonyság csökkent. Mindenesetre ez nem volt olyan
régen, 57-67 millió évvel ezelőtt, a dió-fajok - nemzetségeken belül - közeli rokonok, igen nagy a
hasonlatosságuk és az egymás iránti affinitásuk.
Még a külön nemzetségek között is sok a hasonlóság. Például a magról kelt, néhány leveles diócsemetékről
még azt is nehéz megállapítani, hogy melyik nemzetségbe tartoznak, nem beszélve a faji azonosításról.
Carya vagy Juglans csemetét látunk?

Közönséges diónak mondják, én feketediónak gondolnám ezt a csírázó növénykét:

Egy Egyesült Államok-beli, denveri ásatásból származik a következő, 64 millió évvel ezelőtti fosszilis
diólevél, valamint az eltérő színben fennmaradt diótermések. Faji beazonosításukról nem tudok. Diók, a
diófélék családjának tagjai.

Korban ideillő, vagyis ugyancsak Paleocén időszaki a jobboldali képen látható diólevél
is. Még nem azonosítható be, hogy melyik diófaj levele, de nem is maga a levél érdekes,
hanem a levélnyél közelében látható aknázó rovarrágás.
Vagyis a diófa ellenségei is ősidők óta pusztítják a diófákat, de a diófák túlélték a
támadásokat.
A rovarrágás nyoma kinagyítva:

A jobbra látható megkövült dió viszont európai, elzászi ásatásból való. Csak
annyit tudok róla, hogy harmadidőszaki, dehát az egy igen tág határ, 2 millió
évvel ezelőttől 70 millió évvel korábbig terjed. De az biztos, hogy már Juglans
dióról beszélhetünk, a lelet a paleobotanikában a Juglans berbomensis nevet
kapta. A ma élő diók közül leginkább az északamerikai szürke dióra (vagy
vajdióra) hasonlít.
A harmadidőszaki német barnaszén-telepek is szolgáltattak dióleleteket.
54-65 millió éves a következő, fajilag teljesen azonosított megkövült diólevél. Már nemcsak sejtjük,
bizonyosak vagyunk benne, hogy a mai Juglans cinereával (szürke dió vagy vajdió) teljesen azonos fajról
van szó a Paleocén idejéből. Az Egyesült Államokból, Észak-Dakotából származik a lelet.

A diófajok Ázsiából terjedtek át nagy számban Észak-Amerikába, egy részük tovább, Közép- és DélAmerikába a Kréta-kor végétől az Eocén-kor közepéig, amely idő alatt szárazföldi összeköttetés volt a
Bering-szoros helyén. Ez időből származó leletek Szibériából is nagyszámú dió-maradványt mutatnak ki. Ez
az összeköttetés mintegy 30 millió éven át fennállott, és ez a magyarázata a diófélék nagyarányú amerikai
elterjedtségének.
Valamikor, a Kréta-kor vége felé a diófélék jóval elterjedtebbek voltak, mint ma. Akkor - a nagyszámú
fenyő mellett - tölgyekből, juharokból, diófélékből és magnóliákból álltak főleg az erdők.
50 millió évvel ezelőttről a Carya nemzetség kezdetleges tagjainak maradványait
ugyanúgy megtalálták az amerikai, mint az ázsiai, európai ásatásokból.
A baloldali kép 40 millió éves diót mutat, amerikai, oregoni eocén-kori
kőzetrétegben (a képen jobbra). Nem tudni, közelebbről melyik diófaj termését,
de biztosan a Juglans nemzetségbe tartozót.
Természetesen a fejlődés Amerikában sem állt meg, sok diófaj amerikai
bennszülött, sőt, az egész Alfaroa és Oreomunnea nemzetség csak ott fordul elő.
Hogy milyen jelentős volt ez a növényvándorlás, az abból is látszik, hogy a
növények mintegy 15 osztályának tagjai a diókkal együtt ez alatt a 30 millió év
alatt terjedtek át Amerikába, ahol aztán önállóan fejlődtek tovább. Extrém példa,
hogy a ma csak Délkelet-Ázsiában (Fülöp-szigetek, Jáva, Dél-Kína) élő
Engelhardia diónemzetség tagjainak pollenjét is kimutatták Amerikában, az e korból származó leletekben.
Ezzel együtt mind a hat, ázsiai diónemzetség pollenje is kimutatható volt.
És milyen sokáig éltek ott az Amerikából mára már eltűnt
diófajok! Szárnyasdió (szerintem inkább Cyclocarya) még 2-5
millió évvel ezelőtt, a Pliocén korban is élt a mai Alabama
területén. Kövületének képe bizonyítja. (Szárnyasdiónak a
leletet tanulmányozó őslénytankutató nevezte el.)
A diófélék családjának tagjai többségükben impozáns,
hangulatos, nagyra növő fák, kevés közöttük a cserje méretű.
Termőhelyük ökológiai rendszerének szerves részét képezik.
Dióik az erdei állatok (mókusok, stb.) fontos tápanyagforrásai.
Lombjukat Észak-Amerikában a szarvasok legelik, egyben
búvóhelyet is biztosítanak számukra.

A dió-fajokra általában jellemző, hogy leveleik más növényekre mérgező,
növekedésgátló hatású vegyszert tartalmaznak, a juglont. A közönséges dión kívül
például a fekete dióról, a vajdióról, a japán dióról, a mandzsúriai dióról, a fehér
hikoridióról és a kaukázusi szárnyasdióról írnak mint erős juglontermelőkről.
Ha már a diófélék kémiai anyagai kerültek szóba, egy érdekes összefüggést mutattak ki
a botanikusok a különböző diófajok diójában található olajsavakkal kapcsolatban.
Amíg a mi diónk és a többi mérsékelt övi diófajok olajsavai között a telített olajsavak
aránya nagyon alacsony (palmitinsav 3 %), addig a trópusi éghajlaton termő
diófajokban viszonylag magas. Ezt azzal magyarázzák, hogy a csírázó diónövény számára az a kedvező, ha
a tápanyagul szolgáló olajokat folyékony állapotban kapja. Amíg a trópusokon a palmitinsavas olajkeverék
is folyékony, a mi éghajlatunk alatt a tavaszi csírázáskor csak a linolsav és a linolénsav az, illetve +13 C°
fölött az olajsav is.
Ezzel magyarázható a mi diónk - és a többi, mérsékelt égövi dió - kiemelkedően
jó egészségvédő hatása. Elsősorban telítetlen, többszörösen telítetlen olajokat
termelnek, raktároznak, amelyeknek olvadáspontja alacsony.
Az újabb vizsgálatok eredményeként a hagyományos, elfogadott - általam is
ismertetett - rendszertani beosztáshoz képest új beosztási javaslat is született. A
Juglans nemzetség tagjait Cardiocaryon, Dioscaryon (Juglans), Rhysocaryon és
Trachycaryon szekciókba javasolják osztani. Például a fekete dió és a
kaliforniai fekete dió a Rhysocaryon csoportba tartozna, a szürke (vagy vaj-)
dió pedig a Trachycaryonba.
Eszerint a felosztás szerint:
Juglans szekció:
Juglans regia
Rhysocaryon szekció:
Juglans nigra - Fekete dió
Juglans californica - Dél-Kaliforniai fekete dió
Juglans hindsii - Észak-Kaliforniai fekete dió
Juglans major - Arizonai fekete dió
Juglans microcarpa - Texasi fekete dió
Trachycaryon szekció:
Juglans cinerea - Szürke dió, vajdió
Cardiocaryon szekció:
Juglans ailantifolia - Japán dió
Juglans ailantifolia var. cordiformis - Szívdió
Juglans cathayensis - Kínai dió
Juglans manchurica - Mandzsúriai dió
Úgy tudom, ez a felosztás még nem lépett életbe.
A Juglans nemzetség tagjai az ember számára hasznos, értékes, kedves
növények. Tizenöt diófaj és ezek egy sor fajtája, változata alkotja a Juglans
nemzetséget, amelyek Kelet-Ázsiában, Ázsia középső és nyugati részétől
Délkelet-Európáig húzódó sávban, valamint Észak- és Dél-Amerikában
őshonosak.
Három Juglans-dió természetes élőhelye a volt Szovjetunió területén:
Azerbajdzsánban, Kirgizisztánban a közönséges dió, az Amur vidékén a mandzsúriai dió, Szahalinon a
japán dió őshonos.

A dió rokonai közül részletesebben először a Juglans nemzetséggel foglalkozunk, aztán a másik nyolc
nemzetséggel.
A mi diónk:

Hát, igen, elsők a rokonok, mi csak azután következünk.

JUGLANS REGIA - KÖZÖNSÉGES DIÓ
Mottó:
"A diófa szinte az egész növényvilágban egyedülálló
növény."
(Szentiványi Péter)
Vázlat:
Újabb nyelvészkedés
A diófa leírása
Fás részei
A diófa alkata
Gyökere
A diófa vízigénye
A diófa talajigénye
A diófa rügyei, hajtásai
Levelei
Diólomb
A diófa virágai
A diótermés kifejlődése, dióérés
A dió morfológiája
Óriás diók
Dióhéj
Dióbél
Pirosbelű dió
Fenofázisok
A diófa hőigénye
A diófa télen
A diófa földrajza
A dió származása
A dió az emberi őstörténetben
A dió az európai történelemben
A dió kémiai anyagai
A juglon rokonvegyületei
És még néhány egyéb megjegyzés a dió leírásához

Újabb nyelvészkedés
(a dió melléknevei)

A dió mellékneve, a regia királyit jelent, amint az a dióra jellemző. Plinius az idősebb - az i.sz. első században látta el elsőként a diót a regia (királyi)
jelzővel, állítólag azért, mert az ő korában Perzsiában a királyok fája, étele
volt a dió. Akár Jupiterből indulunk ki, akár a királyiból, a diófa
mindenképpen megérdemli fennkölt nevét, sokrétű áldásai miatt.
A diófának sok mellékneve van,
amik jellemzők is rá: pompás dió,
királyi dió (franciául noyer royal,
szlovákul orech král’ovský). Oroszul
nem királyi, hanem cári dió (oreh
carszkij) az egyik népi neve.
Amerikában gyakori a kárpáti dió
(carpathian walnut) elnevezés.
A dió régebbi, népies orosz neve (volockij, illetve voloskij oreh)
természetes élőhelyére utal, a vízfolyások mentére.
Svájcban fadiónak (Baumnuss), kődiónak (Steinnuss), krisztusi
diónak (Christnuss), is mondják. Találkozni a kaukázusi dió
elnevezéssel is.
A kínaiak fehér diónak hívják (Hu Tao Ren).
A magyar „közönséges dió”
elnevezéssel azonosan a hollandok is
(sok egyéb név mellett) mondják
közönséges diónak (gewone noot), a
franciák is (noyer commun), a németek is (gemeine Walnuß) és ehhez
hasonló a szlovén navadni oreh (termesztett dió).
Talán a legpontosabban azok a svájciak nevezik a diót, akik Echte Walnussnak, igazi diónak hívják. Ugyanilyen a svéd neve is: äkta valnöt. Valóban, ez
az igazi dió.

A diófa leírása
Amint Szentiványi Péter fenti mottója helyesen jegyzi meg, a diófához nincs hasonló növény.
Egyedülálló a koronaszerkezetének kialakítása, a más növényekre káros vegyszertermelése és kiválasztása,
valamint szaporodásbiológiája, a virágzás jellegzetessége.
A diófa uralkodni kíván környezetén. Túlnőni, beárnyékolni, elpusztítani a vetélytársakat a tápanyagért és a
vízért folyó küzdelemben. A diófa "királyi" jelzője nem véletlen. A diófát ismerő más népek körében is
kialakult ez az elnevezés. Nagy teret foglal el. Lombja hatalmas, sűrű, a diófa a környezetének meghatározó
egyénisége. Ugyanakkor, a lomb sűrűsége, sötétsége miatt csak a korona külső, megvilágított rész,
kupolája terem.

Öntörvényű, csak a saját elgondolásait követő fa a diófa. Lehet
koratavasszal bármilyen meleg, a többi fa, bokor mind
kihajtott, de a diófa a saját megszokott kihajtási idejéhez
ragaszkodik, attól kevéssé tér el. Ha belegondolunk,
megérthetjük a diófa ragaszkodását saját kihajtási idejéhez.
Termesztett növényeink közül a diófa a legérzékenyebb a
tavaszi fagyra. Ezt a diófa is tudja, és védi magát.
Királyi tulajdonságokat mutat szaporodásbiológiája is. Királyi
módon szabályozza utódainak számát. Ha egy területen túl sok
diófa nőtt, a túlporzás miatt a nővirágok nem hoznak termést,
utódot. A diófa sűrű lombjának árnyékhatása és a fa
vegyszerkibocsátása saját, magról kelt csemetéit is pusztítja,
ha azok túl közel nőnek a diófához.
Egyedülálló abban a szokásában is, ahogy termőhelyéhez
ragaszkodik. "Termőhelyéhez nőtt" - mondja Szentiványi
Péter. Egy diófajta - ritka kivételektől eltekintve - csak az
eredeti termőhelyén életképes, termőképes. A diófa mint egyed
- ebből a szempontból egy diófajta egy egyednek tekintendő csak jól körülhatárolt termőhelyen érzi jól magát.
A dió-faj alkalmazkodóképessége nem egyedeinek
alkalmazkodóképessége útján érvényesül, hanem utódainak
sokféleségében. Egy diófa dióiból felnövekvő magoncok igen
sokfélék. Igaz ez akkor is, ha a sokféleség küllemükben nem
jelenik meg. De a környezeti feltételek iránti igényükben vagy a
kedvezőtlen környezeti feltételek tűrésében, betegségellenállóságban, az évenként ismétlődő életfolyamatok, fenológiai, vegetációs folyamatok módjában
(kihajtástól a lombhullásig) egy adott fa utódai között igen nagyok a különbségek, amely jellemvonások az
adott magoncra élete végéig következetesen érvényesek.
Még azt is hozzátenném, egyedülálló abban a tekintetben is, hogy az egyetlen fásszárú kultúrnövény, amit
eddig nem sikerült dugványról szaporítani. Ennek oka is a diófa sajátos biológiájában, különböző
szöveteinek eltérő hőigényében keresendő.

Paracelsus, a középkor egyik legnagyobb tudósa így kezdi a diófa jellemzését: "A diófa olyan, mint egy
ember." És utána hosszasan sorolja a hasonlóságokat, részletezve a diófa részeit. Mi is ezt fogjuk tenni, de
Paracelsusétól eltérő szempontok szerint, mert ő mégis csak orvos volt elsősorban.

Fás részei
Mottó:
"A füzesi templom előtt
Három-ágú diófa nőtt
Három ágán hat levele
Szeretőmnek szép a neve"
(Erdélyi magyar népdal)
Mottó:
"Udvarunkon diófa nőtt, három óriás ága van"
(Gryllus Vilmos: A mi diófánk)
"A diófa a hosszútörzsű gyümölcsfák közé tartozik. 6-7
métertől 30 méterig magaslik. A fa magassága részben
biológiai adottságoktól függ, részben a környezeti
feltételektől." (Ion Turcanu)
A diófa jellemzően nagyra növő, szélesen szétágazó fa,
erős ágakkal. Természeténél fogva mezei fa. Terebélyes
alakú, 30 m magasságot elérő, lombhullató. Vezérágai erősek, messzire
nyúlnak. A lombkorona belsejében levő vékonyabb ágak tekervényesek, a még
vékonyabbak csavarodottak. Erdőben növő diófák habitusa eltér a szabadban
növőkétől. Hosszú törzsükből vékony ágak ágaznak ki.
A diófa fényigényes. Fiatalon még némileg elviseli az árnyékot, de később sok fény szükséges számára
ahhoz, hogy széles koronát fejlesszen. Ugyanakkor más fafajokkal rosszul konkurrál a fényért folyó
versenyben. A más növények által beárnyékolt területet nem viseli el. Rosszul nő, elpusztul.
A diófa a saját árnyékát se viseli el, saját koronája belső beárnyékoltságát se bírja. Ha egy szabadon álló
diófa metszési beavatkozás nélkül nő fel, 12-15 éves korára törzséről 20-30 hosszú, csupasz ágat hoz, és
csak a korona külső része lesz lombbal dúsan ellátott, csak ott hoz termést. Idővel, a kor előrehaladtával a
korona belső része fokozatosan pusztul. Először csak a gyenge, fagykáros, sérült, beteg gallyak száradnak
le, később vastagabb ágak is, végül csak 4-5 vázág marad.
Erősen fototropikus, vagyis más fák, épületek mellett nem a függőleges növekedési irányt választja, hanem
a nyílt, világos, szabad tér irányát.
Ami a lombkorona lehetséges méretét illeti, jellemző példaként a grúziai, azon belül dél-oszét Kekhva falu
temploma mellett nőtt diófát hozzák fel, amelynek lombja alatt több mint 200 lovas tudott egyszerre hűsölni
a napsütésben.

Jó körülmények között sokáig él. Franciaországban 300 éves diófákat lehet látni, Törökországban,
Kirsehirben is van egy. Egy 300 éves diófa Angliában:

400 éves fákról is említést tesznek, kivételesen 600 évig is elél, mint ez az ukrajnai matuzsálem, Demerdzsi
faluban.

Dehát ezek ritkaságok. Közép-európában a diófa jellemzően 150-160 évig él, illetve terem jól. A diófa idős
korában egyre előrehaladottabb ágainak fokozatos leszáradása, a vékony, beteg vesszőktől a fagykáros,

sérült ágakon át vázágaiig.
A legnagyobb öreg diófák mind egyedül, magukban állnak.
Képek a diófa kérgéről:

Harmincöt éves diófa kérge:

Hatvanhat éves diófa kérge:

Törzse halványszürke, hamuszürke, vagy ahogy a spanyolok mondják, cenicienta, de mondják szebben is,
ezüstszürke (gris-plateada), (angolul silver-grey), vagy ahogy a franciák mondják, hamvas (cendré), - de
lehet szürkésbarna, feketés szürke. Valóban, a diófélék családján belül - láttuk - a mi közönséges diónk
kérge a legszebb.

Halványszürke törzsű diófák kaliforniai feketedió alanyon Kaliforniában:

Fiatalon sima kérgű, a kéreg az idősebb egyedeken hosszában repedezetté válik. A viszonylag fiatal törzsön,
ágakon paraszemölcsök láthatók, - a légcserében van szerepük, - amelyek a vastagodással
megnagyobbodnak, és sötétebb harántcsíkokat mutatnak.

Az idős fák kérgén sok repedés, barázda, ránc látható. Az öreg diófák kérge speciális rajzolatú.
A diófa hosszú élete során igen vastag törzset tud fejleszteni, ami átmérőben elérheti az 1,5-2 m-t.
Szlovéniában mutogatnak egy 434 cm törzskörméretű diófát, Breuil professzor pedig Normandiában egy
610 cm törzskörméretűt mért.
A rendkívüli méretű diófák kifejlődéséhez rendkívüli körülmények kellenek. Ezek általában a dió
őshazájának számító ázsiai hegyvidékeken állnak fenn. Egy pakisztáni felmérés szerint a Burinboretvölgyben 680 cm törzskörméretű diófát találtak. Magasságát 40-50 méteresre becsülték. Egy másiknak a
Szvat-völgyben, Ushu település mellett 570 cm volt a törzskörmérete.
„Dereka aránylag kurta, a koronája szép, terjedelmes.” (Pallas lexikon)

A diófa törzsén keletkezett sebeket a fa fiatal korban jobban, közepes és idős korban kevésbé gyógyítja,
forrja be. Egy beforrott seb:

A metszés nélkül, szabadon nőtt diófa oldalágait 1-1,5 m magasságban kezdi ereszteni. Vázágai nagyok,
erősek, hosszúak. A vázágaknak a törzshöz viszonyított szöge változó, a diófa egyedére (fajtájára) jellemző.
A diófa vesszői, ágai a törzshöz hasonlóan fiatalon barnák, simák. Gyakran látni a vesszőkön fehéres
dudorokat, amit szaknyelven lenticellának neveznek, és a gázcserében van szerepük. Az ágak kérge a kor
előrehaladtával, a vastagodással a törzshöz hasonlóan barázdálódik, repedezik.
Első éves vessző, a levélnyél helyével és hajtásrüggyel. A hajtásrügy alatt figyeljük meg az apró másodlagos
rügyet, ami akkor hajt ki, ha a hajtásrügy elfagyott.

A közönséges dió egészséges vesszői érett állapotban fényesen barnák. A vessző metszete a Juglans
nemzetség diófáin - így a feketedión is - rekeszes, szemben a Carya-diók sima fabelével.

Az érett vessző külleme a várható fagytűrést is előre jelzi. A jól fejlett, a csúcsrügyig egyenletesen vastag
vessző jobban viseli el a következő tél fagyát, mint a csúcsrügy alatt elvékonyodó. A nem kielégítően fejlett
vessző végének sokszor a színe is más.
A jól fejlett, egyenletesen vastag vesszők azért fontosak diótermesztési szempontból, mert a fejletelen,
végükön elvékonyodó vesszőket jobban károsítja a téli fagy. A csúcsrügy pusztul el. A legtöbb diótípus,
diófajta csak a csúcsrügyből képes nővirágot fejleszteni. Ha a csúcsrügy fagy el, azon a vesszőn nem lesz
termés. Kivéve az oldalrügyön is nővirágot hozó fajtákat.
A diófa fás részeinek küllemi vizsgálata az elmúlt évek diótermésének mennyiségéről is ad tájékoztatást. A
vesszőkön, valamint a néhány éves ágakon meglátszik a termésnyél csatlakozási helye. A levélnyél
csatlakozási helyének jellemző alakja van, ezzel szemben a termésnyél helye kerek. Az évek változását jelző
ággyűrűk alatt kell keresni, közvetlenül. Állítólag akár 10 évet is vissza lehet keresni. Ha a termésnyél
csatlakozásának nyoma megvan, abban az évben volt termés, több nyom csoportos termést mutat. A képen
az előző évi termésnyél helye látszik.

A diófa faanyagának, gyökéranyagának állagáról, szerkezetéről elég sok szó fog esni később. De az a
kivágott, feldolgozott diófára vonatkozik.
Az élő és a kivágott diófaanyag közti fő különbség, hogy az előbbi él. Nem passzív része a diónövénynek,
amely csak tartja a koronát, a levélzetet, a termést, hanem élettevékenységet is végez. A gyökerek által
felszívott vizet és tápanyagokat az osztódó szövettől (kambiumtól) beljebb eső farész sejtjei pumpálják
felfelé, míg a levélzet által termelt szerves anyag, ami a gyökerek élettevékenységéhez is nélkülözhetetlen, az
osztódó szöveten kívül eső háncsrészben áramlik lefelé. A háncsrész külső sejtjeinek elhalásával keletkezik
a diófa kérge.
A kéreg tehát hármas szerkezetű. Legbelül a háncsrészben szállítószövet van, ettől kifelé kevéssé
differenciálódott parenchimasejtek tömege, majd legkívül, egy vékony osztódósejt-rétegen kívül a azáraz
parasejtek.
A diófa törzse, ágai folyamatosan vastagodnak, mint minden más fa is. És ugyanúgy, mint minden más fa
esetében, a farész sejtjeinek vastagságából, az évgyűrűkből utólag is megállapítható a kérdéses év
csapadékossága, mert csapadékos időben a sejtek több vizet vesznek fel, nagyobbra híznak. Ez könnyen
belátható, régóta ismert, de Daudet és társai, francia kutatók a diófa törzsének vastagodását egészen
pontosan, napra lebontva is vizsgálták, és ugyanerre az eredményre jutottak, vagyis hogy a diófa törzse,
ágai akkor vastagszanak, amikor több a víz.
És mikor több a víz?
A vizsgálat ezt is pontosan kimutatta. Éjszaka.
Persze ez is könnyen belátható, de pontos mérések is megerősítették. Nappal a levelek felé szállított víz az
asszimilációhoz szükséges, a felvett szén-dioxiddal együtt szénhidrát épül belőle, a felesleges oxigén pedig a
levélnyílásokon eltávozik. A víz áramlása nappal tehát folyamatos.
Éjjel leáll a vízáramlás, mert a levélben nincs vízfelhasználás. Megnő a farészben a nyomás. Ez feszíti,
tágítja a legfiatalabb sejtek falát. Minél nagyobb a nyomás, annál nagyobbra. És másnap már nem csökken
vissza a farész sejtjének mérete, de a következő éjjel újból feszül, vastagszik.
Az a legszebb, hogy ma már ez pontosan mérhető.
A fás részek átmérőjének vastagodása kedvező körülmények között évente 6-8 mm lehet. Bár a törzsátmérő
az évek előrehaladtával nagyjából egyenes arányban vastagszik, a diófatörzsek keresztmetszeti területének,

és így fatömegének növekedés négyzetes arányú. A diófa faanyaga tömegének, értékének növekedése így az
évek, évtizedek előrehaladtával egyre jelentősebb.
A diófa magassági növekedése faji specifikumot mutat. A csemete első életévében a növekedés csak 3-15
cm. "Ülve marad" a diófa, mondják a szakemberek. A második évben is alatta marad a 60 cm-nek. A
növekedés a negyedik évben ugrik meg, néhány évig méteres, másfél méteres évenkénti növekedés is
tapasztalható. Később az egyre több elágazással, a korona terebélyesedésével a növekedés lecsökken,
termőkorú diófáknál 20-30 cm lehet, ami a korona széthajlása miatt később már nem is észrevehető.
Erdőben a diófa habitusa eltér a szabadban nőtt társától. Koronája szűk, kisebb hely áll rendelkezésére, és
törzse akár 30 m magasságig is mentes lehet elágazásoktól. Mint más erdei fa - tölgy, bükk, - úgy néz ki.
A diófa osztódó szövetének mikroszkópi képe:

Belül a farész durván két részre oszlik. A külső, világosabb részben lévő sejtek élnek, ez a fa szíjácsa, a
legbelső, sötétebb rész sejtjei már elhaltak, ez a fa gesztje.
Egy régi szakkönyv ilyennek ábrázolta a diófaág keresztmetszetét:

Újabban pedig a faipari szakemberek vizsgálják a faanyagot. Például japán faiparosok kellő alapossággal
térképezték fel Ázsia faanyagtermelésre szóba jöhető fáit. Nepálban vágták ki és analizálták mikroszkóp
alatt a következő diófa-anyagot.

Levelei
Mottó:
„Csak a dióskertre emlékszem, a diólomb fanyar illatára...”
(Tolsztoj)
A diófélék családjának tagjai leginkább fiatal, kelő csemete korukban hasonlítanak egymásra. Annyira,
hogy a kelő csemetéről néhány leveles korában sokszor még az se dönthető el, hogy a Juglans vagy a Carya
nemzetségbe tartozik-e.
Kelő diócsemeték:

Ilyenkor a mi közönséges diónk csemetéjének levélszéle is fűrészes. De ezt az atavizmusát a közönséges dió
hamarosan elhagyja, és levelei a többi diófajtól eltérően, a következőkben leírtak szerint fejlődnek. Dehát a
diófák sem mind szabálykövetők. Állítólag léteznek felnőtt diófák is, akár mélyen fogazott szélű levelekkel.
Én úgy gondolom, - ha tévedek, akkor elnézést, nem akarok senkit se félrevezetni, gondolni tán még szabad,
- hogy a felnőtt korban is fogazott szélű levelekkel rendelkező diófák dupla, tetraploid
kromoszómaszámúak. Az ötletet Frans Geraets holland diófaiskolás adta, aki - ha hinni lehet neki, - úgy ért
el tetraploid kromoszómaszámot, hogy vegyszerrel kezelt diókat csíráztatott. Trifluralinnal. Kezelt diói
kelés után, persze, csak azok, amelyek túlélték a kezelést:

Egy tetraploidnak mondott diócsemete:

A csipkézett levélzet később is megmaradt, mélyebb zöld színnel, vastagabb levéllemezzel. A leveleket
mikroszkóp alatt is megvizsgálta, négyszázszoros nagyításban jól látszik a diploid és a tetraploid sejtek
közti különbség. A sejtek körvonalában, a légzőnyílások alakjában. A tetraploid sejtek puzzle-jellegűek, a
légzőnyílások felülete kisebb.

További kromoszómaszám-rendellenességet látunk, talán triploid vagy hexaploid diófa levelének nagyítását.

De ezek ritka eltérések, a közönséges diófa közönséges levelei fontosabbak. A diófa levelei kezdetben
pirosasak, igen lágyak, puhák.

A kifejlett levelek szárnyasak, 20-50 cm hosszúak, a levélállás a hajtáson váltakozó. Hosszú levélnyelük a
hajtáshoz duzzadt levélhüvellyel csatlakozik, vagy másként kifejezve a levélnyél alapja kiszélesedett,
megvastagodott.
A levélnyélen - az alaptól számítva 1-6 cm után - 5-9 db hegyes csúcsú, kb. 5-15 cm hosszú levélke ül,
amelyek a levél alapjától indulva a levélnyél mentén egyre nagyobbak, a csúcsi levélke a legnagyobb. Ebben
a tulajdonságában a közönséges dió egyedülálló a Juglans nemzetségen belül.
A csúcsi levélkét nem mondják levélnyélen ülőnek, a többi levélnyélen ülő, vagy igen rövid levélkenyele van.
A levélkék párban vagy majdnem párban állnak. A levélkék száma egyben fajmeghatározó jellemző is a
közönséges dióra nézve, annyira jellemzően 5-9. Igen ritkán, jó erőben lévő diófán lehet 11 is.
Tizenegy levélkés diólevél:

A tizenhárom levélkés diólevelet Monok Sándor fényképezte Körösszakálban.

Igen ritkán előfordulnak egyes, hármas levélkék is. Egy
svájci kutató 1, illetve 3 levélkét mutató felvételét oldalt
láthatjuk. Bár a kutató nem adta meg, tudomásom szerint
Svájcban egy diófa van csak, amelyik egyszerű leveleket
hoz, Vaud kantonban, Oron községhez tartozó Ecoteaux
tanyaközpontban. (A felvétel hitelességét a svájci bicska
fémjelzi.)
Jó lenne lefényképezni. Ha arra járok, meg is teszem. De
ha tisztelt Kollégám előbb jár arra, nem bánnám, ha
küldene róla egy fényképet. A könyv következő kiadásába
felvenném. Ezt a fát úgy lehet megtalálni, hogy ha a Genfitó északi partján autózunk, és már Lausanne-t is
elhagytuk kelet felé haladva, még a tó vége előtt szőlőskertektől övezetten találjuk Vevey-t, ahol a tóparton
megcsodálhatjuk a Nestlé cég csupa üveg irodaházát, egzotikus fák között. Diófánk nem itt van, hanem

Vevey határában kell északnak kanyarodnunk, és egy alsóbbrendű úton 11 km-t autóznunk. Ott van.
Jelentem tisztelt Kollégámnak, az előző bekezdés írása óta jártam Ecoteaux tanyaközpontban, és nem
találtam egylevélkés diófát. Beszéltem helyiekkel is, de ők is csak azt mondták, hogy náluk nagyon szép
diófák nőnek, de egylevélkés nincs.
Találtam viszont a Genfi-tó átellenes partján, már francia földön Evian és Thonon között, Publier
községben egy diófát, amelyen az alábbi egy- és háromlevélkés hajtás nőtt.

Azt javaslom tehát tisztelt Kollégámnak, ne tegyünk le arról, hogy találni fogunk különleges diófát.
Folytassuk ezirányú kutatásainkat!

Turcanu professzor szerint az egylevélkés diófa abnormális, torz alak. Még a
néhány, 2-4 levélkés is. Biztos igaza van. (Mielőtt ezt a megállapítását arra is
kiterjesztené, aki az egylevélkés diófát keresi, nyilvánítsuk titkossá az egylevélkés
diófára irányuló kutatásainkat.)
Páros számban pedig akkor találunk a diófán levélkéket, ha a csúcsi levélke alatti
levélkepár nem fejlődött ki rendesen, csak az egyik.
A levélkék mérete a termőhelytől, ezen keresztül a fák erőállapotától is függ.
Például a mostoha angol viszonyok között a csúcsi levélke csak 10 cm-ig nő.
A levélkék alakja széles, hosszúkás ovális-elliptikus, vagyis tojásforma. Ép
szélűek, simák. A levélkék válla lekerekített vagy ék alakú.
A levélkék kissé aszimmetrikusak, kivéve a csúcsi levélkét, amely jellemzően
szimmetrikus. Kövérebb is a többinél. Szélesen ovális.

Színük lombfakadáskor bronzszínű, pirosba játszó, majd világos-, éretten sötétzöld. Fényesek, szívósak.

Megdörzsölve jellemző intenzív aromás, fűszeres illatot adnak. Illatuk fanyarnak, keserűnek is nevezhető.
A levelek tanninban gazdagak, hasonlóan a fa egyéb részeihez.
A levélerek halszálka-rajzolatúak, a levél fonákán kidudorodnak. A levélerek tövénél kevés, apró szőrzet
van.
Fiatal levélke:

Kifejlett levele:

A levél fonáka:

A levél erezete:

Egyes dióváltozatoknak eltérő levélzetük van, de ezek főleg csak mint dísznövények jönnek számításba.
Leírtak keskenylevelű (laciniata), csíkos levelű, piros levelű (purpurea), kőrislevelű változatokat is, az
ágszerkezetet illetően pedig csüngő (pendula) változatot is. Ezek mind véletlenszerű, természetes változatai a
közönséges diónak.
Egy keskenylevelű, mégis diótermő változat:

Ritkán a leírttól egészen eltérő levél-példányok is találhatók a fán, fejlődési rendellenességként, mint
például egy egyujjas kesztyű:

Ezek a rendellenességek úgy állhatnak elő, hogy a levélkék elkülönülése szenved zavart, ezért az egyik
oldalsó levélke a csúcsi levélkével marad összenőve. A levélerek ezt nagyjából jelzik is. De ez csak egyéves,
kihajtáskori tünet.

Lombja:

A lehullott levelekből juglon nevű hatóanyag mosódik ki, ami más növények növekedését gátolja. Azt a
megfigyelést, hogy a diófa árnyéka más növények számára elviselhetetlen, az idősebb Plinius fogalmazta
meg először. Később Sevillai Izidor erősítette meg, a jelenség magyarázatát is megadva. Eszerint a latin nux
szóból származik a nocere (károsítani) ige. Ma is él Szicíliában a közmondás: „Noce nuoce.” (A dió káros.)
Németországban, Westerwaldban ezt így mondják: „Was unterm Nussbaum wächst, taugt nichts.” (Ami a
diófa alatt nő, annak nincs haszna.)
Kazuo Yamasaki, a híres hirosimai botanikai fotográfus diólomb-képe:

És még egy diólomb-kép Japánból:

A levelek keserű ízűek, szájnyálkahártya-összehúzó hatásúak.
Mielőtt a diófa virágait vennénk szemügyre, nézzük meg közelebbről a levélnyelet. A levélnyél ahol a
hajtáshoz csatlakozik, megvastagodik, ú.n. levélhüvelyt alkot. Lombhullás után a vesszőn ilyen nyoma
marad:

A vesszőn is látszik, de a levélnyél negyvenszeresre nagyított metszetén is, hogy a levélnyél szerkezetében a
szilárdító, a levelet tartó szövetnek és a folyadékszállító edény-nyaláboknak van fontos szerepe. A
mikroszkópos felvétel előtti megfestés során a levélnyél fásodó sejtjei, amelyek a szilárdságot adják, barnás
színt kaptak, a nem fásodott sejtek falai pirosas színűek. Az edény-nyalábok pedig a nagyobb, fehér sejtek.
Világosan látszanak emellett az eltérő szövetek eltérő sejttípusai is.

Százszoros nagyításban a szilárdító szövetek közelebbről:

Kétszázszoros nagyításban pedig már az is látszik, hogy a vizsgált levélnyél egy beteg diólevélhez tartozik, a
sejtek egy része kezdődő elhalást, nekrózist mutat.

Diólomb
Mottó:
"Sárgul már a diófa levele, hideg akar lenni"
(Katonanóta)

A diófa lombhullató. Lombja a növényvilág törzsfejlődése során nem alkalmazkodott a fagyhoz, azért hull
le.
Ősszel, amikor megváltozik, csökken a hőmérséklet, rövidülnek a napok, olyan változások indulnak el a
diófa levelében, amelyek a lomb lehullását eredményezik.

A klorofill és számos más fehérje mennyisége lecsökken a levélben. Ezek hiányában a szénhidrátok és a
fehérjék megszokott nyári termelődési folyamatai fokozatosan megszűnnek, a levélben lévő szénhidrátok és
fehérjék tartalék-tápanyagokká alakulnak. A diófa kivonja a tartalék-tápanyagokat a levelekből, és téli
raktározásra a fa egyéb részeibe kerülnek. Rügyekbe, vesszőkbe, törzsbe, gyökerekbe.

A klorofill elbomlása során narancssárga karotin, bíbor antocián, sárga xantofill színanyagok, pigmentek
keletkeznek. Ezek változó mennyisége, kombinációja adja az őszi diófa gyönyörű színeit.

Ezt a csodás tüneményt a diófában számos enzim és hormon szabályozza. Fizikailag pedig a szél, illetve a
lomb saját súlya okozza a lombhullást.

Ha a lombhullás idejét fagy előzi meg, a diólevél megfagy, nedvességét elveszti, egyszerre hull le.
Az őszi lombszíneződés módja nemcsak az évjárat hő- és csapadékviszonyaitól, hanem a fajtától is függ. A
következő típusokat írják:
-Korán világossárgára színeződik a lomb, és utána néhány héttel maradéktalanul lehull.
-A lomb egy része sárgán hull, más része megbarnul, s a levélkék és a levélér külön hullnak le.
-A lomb barnára színeződik, a levélkék korábban, a levélnyelek és az erek későbben és fokozatosan
hullanak le.
-A lomb egy része barnára, egy része feketésbarnára színeződik.

-Késő ősszel a lombszín feketésbarna színezetet kap, a lombhullás lassú és vontatott.

Diólomb ősszel:

A lombhullás nem jelent nagy veszteséget a diófa számára. Az értékes tápanyagok a fa egyéb részeibe
vándoroltak, a cellulóz, a maradék poliszaharidok pedig a földre lehullva gombák és baktériumok kiváló,
bőséges táplálékául szolgálnak. A diófa ősszel nagy mennyiségű tápanyaggal látja el környezetének
élővilágát. Az elbomló lombból humusz lesz, bővül a talaj szervesanyag-készlete.

Végeredményben minden, a talajra került szervesanyagot a baktériumok és a gombák bontanak el. A
diólombot is, a dióhéjat is. Enyészet, tápanyag, körforgás.

Nem igaz, hogy a diófa kizsarolja a talajt. Az a tapasztalat, hogy a diófa alatt kevésbé nő sok növény, még a
fű is kipusztul, a diófa által termelt méreganyagnak, a juglonnak a hatása, ami a diófa kivágása után már
nem érvényesül tovább. A talaj pedig megnövekedett táperővel várja az újratelepítést.
Diólevél jövő tavasszal:

A diófa virágai
Vázlat:
Nővirágok
Fürtös dió
Tovább a diófa nővirágairól
Hímvirágok
Virágzási idők
Termékenyülés
A diófán külön hím- és nővirágzatok találhatók, vagyis a virágok egyivarúak. A nővirágok aprók, szinte
észrevétlenek. (Közép-Ázsiában ismert egy közmondás: Aki a diófa virágát meglátja, meghal. A közmondás
igazságát nem vitatva szerényen megjegyzem: Az is, aki nem látja meg.)
Vajon a halál az interneten is átjön? Talán nem. Halálmegvető bátorsággal nézzük meg a következő holland
botanikai ábrát, ami fejezetünk témáját, a dióvirágokat ábrázolja.

A dióvirágok különlegességére a fotoművészek is felfigyeltek. Egon Kern képei: Hímvirág, Nővirág.

A fák egylakiak, vagyis minden fa ugyanúgy termel hím-, mint nővirágokat. (Legalábbis döntő többségük.)
A virágok a fagyra nagyon érzékenyek, a legkisebb, rövid ideig tartó fagyra elpusztulnak, sőt, még
valamivel 0 C° fölött, +1 C° alatt is visszavonhatatlanul károsodnak.

Nővirágok

A nővirágok a csúcsrügyekből mint vegyes hajtás- és virágrügyekből
fejlődnek úgy, hogy előbb a fiatal hajtás jelenik meg, és annak végén
nyílik a nővirág. Gyakorlatilag a csúcsrügyön belül a hajtás-kezdemény
vége, amin a nővirág fejlődik, jelenik meg tavasszal először, a csúcsrügy
kibomlásának kezdetén. Mivel ekkor már védtelen, a termés
szempontjából ez a körülmény okozza a dió fagyveszélyességét.
A dió nővirágzása hazánkban április 28-május 22. közé szokott esni.
Akkor virágzik a diófa, amikor 3-4 levélke megjelent. Előfordul néha
korábbi virágnyílás is, 2006-ban a Milotai 10-es és a Tiszacsécsi 83-as
már április 26-án megkezdte a virágzást. 2008-ban az M-10-es már április 22-én, 2011-ben április 19-én
kinyitotta első nővirágait.
A virágzás időszaka jellemző a termőhely éghajlatára, a fajtára, de évenként az időjárástól függően
korábban-későbben következik be, és az adott év időjárása eltérő módon hathat a különböző fajták
virágzási idejére. Ez érthető is, már csak azért is, mert a hazai virágzási időszak egy hónapján belül például
a korábban virágzó fajták virágzása alatt az időjárás más lehet, mint a később virágzók idején.
Németország középső térségében a dióvirágzás április közepe és június első fele közé szokott esni.
Angliában is elhúzódik, júniusig tart a virágzás. Egy június 10-i norvég felvétel:

Néhány francia és két amerikai fajta rügybomlási és teljes virágzási ideje a délnyugat-francia termőtájon:

Nálunk a virágzás idejébe bizony, beleesnek a fagyosszentek. Ez akkor is így van,
ha tudjuk, hogy a naptárreform óta már nem Pongrác, Szervác, Bonifác hozza
jellemzően a fagyot, pláne nem az utolsó fagyosszent, Orbán, hanem a
fagyveszélyes időszak 2-3 héttel előbbre esik, vagyis május elseje körül a
legveszélyesebb a lehűlés.
Egy adott diófa nővirágzása 6-15, de inkább 10-15 napig tart. De függ az
időjárástól is. Meleg időben rövidebb, hűvösben hosszabb.
A nővirágok lágy, zsenge nyél végén ülnek. Aprók, zöldesek-sárgászöldek, nincs látható csészelevelük,
szirom nélküliek. Elő- és fellevelük összenőtt a magházzal.

Fürtös dió
Barkatengelyük - mondható füzérnek is - legtöbbször nem több, mint 1-3, néha öt nővirágot tart. Így a
diófajták és a spontán dióváltozatok túlnyomó többsége csúcsrügyenként általában egy, jobb években kettő,
ritkán három diót képes teremni. A négyes, ötös fürt már ritka.

Hatos fürt virágzás után:

Persze, létezik fürtös dió is, vagyis jóval hosszabb virágfüzérek. Darwin egyenesen ilyen diófajtáról beszél:
"Franciaországban van egy fajta, amit szőlő-diónak vagy fürtös diónak hívnak, amelynek diói tizes,
tizenötös, sőt egyenesen huszas fürtökben teremnek." Ma már ezt a fajtát nem ismerik.
A fürtös dió ritka és érdekes.
Diófánk rokonainak megismeréséből tudjuk, hogy a
fürtösség mint virágképzési tulajdonság benne van a
diófélék génjeiben. Például a szárnyasdiók mind erősen
fürtösek. A Juglans nemzetség tagjai közül a mandzsúriai
dió jellemzően fürtös. És a közönséges dió, Juglans regia
fajon belül is léteznek fürtös dióegyedek. Ha ezeket
vegetatív úton szaporítják tovább, és elterjesztik, már
fürtös diófajtákról beszélhetünk.
Bizonyos mértékig fürtös diófajta például a régóta ismert, több országban is termesztés alatt álló Hansen,
amelynek egy továbbkeresztezett utóda annyira jellemzően 20-asnál nagyobb számú virágfürtöket hoz, hogy
nemesítője Multiflora1 név alatt szerepelteti, még mint el nem ismert fajtajelöltet.
A holland Cyril diófajta bár rendszerint 2-6-os fürtökben terem, gyakoriak mégis az akár 18 diót is termő
fürtjei.

A török diónemesítők nemrég találtak néhány, szintén fürtösen termő diófát,
amelyeket önálló fajtákként akarnak szaporítani. Az egyiket Maraş-12 néven,
arról a török tartományról elnevezve, ahol 1998-ban meglelték. Ennek a fának
a fürtjei átlagosan 20 dióból állnak, diói kicsik, átlagosan 7,5-8 g-osak, előnye
viszont a bő termés. A diónkénti dióbél súlya 3,5 g. Képe jobboldalt volt látható.
És találtak egy 12 és egy 26 diós fürtöket termő fát. Az előbbinek 11 g az
átlagos diósúlya, az utóbbinak 8 g.
Fürtös diónak mondják még a szerb Tisza és a moldáv Cogalniceanu fajtákat,
amelyeknek diói a fürtösség ellenére nagyok. De lehet, hogy esetükben
helyesebb csoportosságról beszélni.
A fürtösség benne van diófajunk génjeiben, de csak ritkán jelenik meg. A fürtös
diófajtákon kívül a természetes dióállományokban bukkan föl néha egy-egy
példány. Vagy az egész fa hoz fürtöket, vagy csak egy-egy fürt látható a fán. Ez
valószínűleg rügymutáció.
Jobbra egy szlovéniai fürtös dió terméskezdeményei láthatók.
Az egész fa fürtösségére egy svájci mezőgazdasági
statisztikai felmérés mutat példát. Eszerint
Svájcban négy ilyen fürtös termésű magonc diófát tartanak nyilván. Vaud
kantonban Le Mont-sur-Lausanne községben kettőt, Arzier községben egyet,
és Fribourg kantonban Brünisried községben egyet.
A fürtösségre a nem szakemberek is
fölfigyelnek, hírek is jönnek ilyen,
fürtöket termő diófákról. A közelmúltban
is írtak már le 15-ös füzért is, egy svájci
kutató pedig a baloldali, 19-es
termésfüzér fényképével demonstrálta a
dió nővirágzásának változatosságát.
A jobboldali kép pedig hazai felvétel,
Gentischer Gábor mutatja be általa,

hogy hazai diófáinkon is előfordulnak néha például 7-es termésfüzérek.
Fürtös dió Németországban, Japánban, Törökországban:

Szóval, a fürtösség a világon mindenhol megjelenik, ahol diófák előfordulnak. Egy moldáviai felvétel:

Végül, fürtös dió Iránban:

A fürtösségről saját tapasztalatom is van. A 2007. év tavaszán a fürtös terméssel egyáltalán nem
jellemezhető hazai diófajtákon, főleg a T-83-as és az M-10-es fajta egyes fáin több fürt is virágzott.
Termékenyülés után 6-os, 7-es fürtök fejlődtek. A fejlődő diótermések mérete azonban elmaradt a szokásos,
legfeljebb 3-as fürtű diók méretétől.

Tapasztalatom szerint környezeti hatások is megnövelhetik az egyébként csúcsrügyekből jellemzően egyes
vagy páros terméseket produkáló diófák fürtösségi hajlamát. Én ilyen környezeti hatásnak gondolom az
előző év május-június-júliusi folyamatosan jó csapadékellátottságát, és ezzel párhuzamosan a talaj jó
termőerejét. A hozzáértők ezt a jelenséget nem fürtösségnek, hanem csoportosságnak nevezik.
Hazai diófajták (T-83 és M-10) fürtössége 2007-ben:

Dehát a fürtös virágzás és termés ritkaság. A Juglans regia fajon belül a vad és a nemesített diók többsége
megelégszik a legfeljebb (nagyon legfeljebb) 5 virágú füzérrel.
Tehát pontosítsuk, tisztelt Kollégám a diófák fürtösségének kérdését. Léteznek fürtös diófajták, nagyon
ritkán, de ezeken a fajtákon a vegetatív szaporítás biztosítja a fürtösséget adó génkombináció
változatlanságát. Létezik továbbá véletlen előfordulás egy egyébként nem fürtös diófán, és létezik környezeti
hatásokra megnövekvő fürtösség, de ezekben a fürtökben jóval kisebb a virágok, a diók száma, mint az
előző két esetben. Az viszont biztos, hogy a fürtösség minden formájában kicsi diók teremnek.
A fürtösség fogalmát orosz nyelvterületen a korai termőre fordulással és az alacsony famérettel
összekapcsolva használják, szkoroplodnüj néven. Határainktól nem is olyan messze, Harkovban kaphatók a
következő képekkel illusztrált diók csemetéi, fajtamegjelölés nélkül.

Igen erősen csoportos, de nem fürtös dió Körösszakálból (Monok Sándor felvétele):

(Az oldalrügyeken is csoportos virágzás és jó termékenyülés volt.)
Hazai kutatási téma volt a vesszőnkénti nővirágok, illetve a
belőlük fejlődő diótermés számossága, amely vizsgálat a hazai
dióállományra nézve a következő eredményt adta:
Magánosan termő (átlag 1-1,5 db/vessző) --63 %
Párosan termő (1,5-2 db/vessző) 32 %
Csoportosan termő (2-2,5 db/vessző) 3 %
Fürtösen termő (>2,5 db/vessző) 2 %.
Vagyis a termesztő leginkább egy szem dióra, esetleg kettőre
számíthat vesszőnként. A potenciális termés nagysága
szempontjából az egy csúcsrügyből nyíló nővirágok száma, valamint a vessző csúcsrügyön kívüli, ú.n.
oldalrügyeiből nyíló nővirágok száma nagyon fontos, a hagyományos diófajtákhoz viszonyítva.

Tovább a diófa nővirágairól
Ami pedig a virágzás idejét illeti, olyan információ is megjelent féltudományos formában, hogy Ázsiában,
közelebbről Kirgizisztán és Tadzsikisztán vidékén időben elnyúló virágzású természetes dióváltozatok is
léteznek, amelyek egész nyáron át hoznak virágot. Személy szerint én ezt nem hiszem el, de a szerző a diófa
tudósaira hivatkozik: (Hemery, 1998; Germain et al., 1997 and 1999).
Az meg már végképp nem tekinthető megalapozott információnak, hogy a beneventói boszorkány-diófa is
egész nyáron virágzott volna.
A megkésett dióvirágzás leggyakoribb oka az oldalrügyek egyikén-másikán is virágot hozó dióváltozatok
léte, az, hogy az oldalrügyek később hajtanak, így azokon értelemszerűen később jelenik meg a nővirág,
mint a csúcsrügy gyors kibomlásából. De ez a késés csak hetek kérdése lehet legfeljebb.
Más típusú megkésett nővirágzási forma is létezik, ezt Ion Turcanu kétszeres virágzásnak nevezi. Ilyen
virágzás csak kedvező feltételek mellett látható, ritkán. Egyes években, egyes fáknál.
Így néz ki egy "kétszeres virágzású" virágfüzér:

Érdemes az ilyen, másodvirágzásból származó diókra nagyobb figyelmet fordítani, mert nem kellően
kutatott téma, egyedül I. E. Kocserzsenko foglalkozott ilyen diókkal, a kievi botanikus kertben.
Megállapította, hogy ezekből a diókból fát nevelve nagyarányú köztük a korán termőre fordulő, bőtermő,
tehát termesztői szempontból értékes egyed.
A másodvirágzásból származő diószemek mérete jóval apróbb, mint ami a fajtára jellemző. Egy orosz
felvétel ugyanannak a diófának a normális és a másodvirágzásból termett dióiról:

A nővirágok magháza eleve
apró, dióforma kiszélesedésű.
Ha megfigyeljük, ez az apró
"diócska" egy négy éles
lebenyre oszló csúcsban
végződik, - a baloldali német és
a jobboldali kínai botanikai
képen látható, - ami a
virágkelyhet alkotja.
Mondhatjuk négy sziromnak
is, de annyira apró, hogy gyakorlatilag észrevehetetlen.
A diófélék családján belül - láttuk - az Alfaroák nővirágán
fejlettebb formában láthatók ezek a szirmok.
A nővirágokból a virág nagyságához képest viszonylag széles
kétszárnyú bibe emelkedik ki, aminek legjellemzőbb elnevezését
a spanyolok adják: két agancskának (dos cuernecitos) mondják.
A bibe megjelenéséből, fenológiájából következtethetünk fogamzóképességére.
Amikor még csak a bibék csúcsa válik szét, attól kezdve mondjuk a nővirágot fogamzásképesnek. Akkor
éri el a fogamzásképesség a maximumát, amikor a bibék mintegy 45°-ban nyíltak szét. Amikor pedig már
szétterültek, a fogamzásképesség végén járunk, főleg, amikor a bibe elveszti üde színét. Egy olasz nyelvű
ábrával tudom illusztrálni.

A dió nővirága fényképen és a bibe felülete közelről:

A nővirágról elmondottakból megállapítható, hogy a dió biológiájában (és termesztésében) a nővirágoknak
kiemelkedő jelentőségük van, mert ellentétben a legtöbb gyümölcsfajjal (és más fákkal) a diófa kevés
nővirágot hoz. A diótermés akkor lesz kielégítő, ha a nővirágok 70-80 %-a megtermékenyül, szemben pl. a
csonthéjasok 20-25 %-os termékenyülésével. Ebből a szempontból csak a csúcsrügy mellett az
oldalrügyeken is virágot hozó fajták lehetnek kivételek. Egyébként a diófán legfeljebb csak annyi lehet a
termés, ahány vessző, ahány csúcsrügy van.
Nem fejlődik azonban minden csúcsrügyön nővirág-kezdemény. A nővirágzási hajlam függ az évjárattól, a
fák típusától, erőnlététől, az előző évi nyári kielégítő vízellátottságtól. Hogy miért attól függ? Mert akkor
fejlődik ki az a hajtás, aminek a végének, a leendő csúcsrügynek is tökéletesen ki kell fejlődnie ahhoz, hogy
a csúcsrügyén belül nővirág-kezdemény differenciálódhasson.
Többéves hazai vizsgálatok szerint a hazai dióállomány így oszlik meg a hajtásokon lévő nővirágok aránya
szerint:
a fák 30 %-án a vesszők 15 %-a hoz nővirágot,
21 %-án 30 %-a,
34 %-án 45 %-a,
14 %-án 60 %-a,
1 %-án 75 %-a.
Erre lehet számítani. Ezen javíthat a termés csoportossága, mint említettem.

A fiatal diófák korán - az oltványok a kiültetés évében, vagy a rákövetkező évben - elkezdhetik nővirágaikat
mutogatni, néhány szem termést érlelni. Az első években jellemzően csak nővirágzás történik, a hímivarú
barkák mintegy 5-6 évvel a kiültetés után jelennek csak meg.
Léteznek, ritkán, valóban az első és a második éves koruktól kezdve termő diófák, ezek közül a
legismertebbek az Ideal és magoncai, amelyek sok más név alatt is futnak, a volt Szovjetunió területén. Egy
ilyen, első életévében már termést hozó csemete egy 1984-es felvételen:

Az első-második évben teremni kezdő diócsemeték már az első év végi kiemeléskor, kézbevételkor
megmutatják azokat a jegyeket, amelyek alapján biztosan kiválaszthatók a rendkívül korán termőre
forduló, termő egyedek. Eduard Bartolomejevics Evanzseliszta orosz diónemesítő a következőkben foglalja
össze ezeket az ismérveket:
A csemetén nagy, kerek, nyakas rügyek találhatók, amelyek a levélhónalji rügyektől feljebb állnak.
Virágzat, vagy kifejletlen virágzat helyének behegedt bemélyedése (krátere) közvetlenül a csemete
csúcsrügye alatt.
Nővirág rügye vagy barkarügy a szokásos vegyes csúcsrügy helyén.
Gyökere is rendellenes, nem a szokásos hosszú főgyökér, hanem rövid, tömzsi. A rövid, tömzsi
főgyökér nem abszolút jele a korai terméshozásnak, de a szokásos, hosszú főgyökér kizáró jel.

És ami különösen különleges, ezek a rendkívül fiatalon már "ivarérett", termő csemeték határozottan
elkülöníthető nemi vonásokat mutatnak. Első és második éves magoncok rajzai:

Nemcsak a látvány alapján mondhatjuk, hogy a baloldali csemete hímivarú, és fordítva, hanem például a
csúcsrügyük jellege és egyéb jellegzetességek alapján. A rajz magyarázata:

1. Barkarügy mint csúcsrügy, télen
2. Nővirágrügy mint csúcsrügy télen
3. Az első éves termésnyél beforrott kráter-helye
4. Nyakas rügy, amiből termő vessző fog fejlődni
5. Az első éves növekedésen belül a másodlagos növekedés határa jól látszik
6. A diófa első éves tartalékrügyei, a fiatal törzs sérülése, pusztulása esetére
7. Gyökérnyak
8. Főgyökér
9. Mellékgyökerek
A rajzokon még egy jellegzetességét láthatjuk az első évtől termő diótípusnak. A második évben az első éves
növekedés fölötti, azonnali elágazást. Oka ugyanaz, mint amit a diófa alkatának megfigyelése során a
villázódásról megtudtunk. Ahol a csúcsrügyből termést hozott a diófa, nincs tovább egyenes növekedés.
A rendkívül korán, első évtől termő diófák törzse tehát igen alacsonyan, arasznyira a föld fölött elágazik,
két erős vázág fejlődik. A gömbkorona kialakulása a földnél kezdődik, bokorforma jön létre, gyakran
szinte elfekvő vázágakkal. A vázágak egyike átveszi a vezér szerepét.
(Gyakoriak az 1-3-5 levélkés összetett levelek is.)
Hazai termesztői és nemesítői szempontból az Ideal típusú diófák nem kaptak eddig figyelmet.
Oroszországban már komoly tapasztalatokkal rendelkeznek róluk. Az első és a második virágzási hullám
kihasználásához más arányban szükségesek hímjellegű egyedek, a nőjellegű állományban. Ismerni kell az
apró dióméret jelentkezésének feltételeit, és ma már az is tudható, mely diótermések alkalmasabbak a
további nemesítések alapanyagának. Szóval, mások máshogy látják a diófát, mint mi, mert mások a
körülményeik, és jó- vagy balszerencséjük más típusú diókkal hozták őket össze.
Mondhatjuk, az Ideal és utódai fent leírt tulajdonságai szélsőségesek. De ezek is benne vannak a diófa
génjeiben.
Elvétve előfordulnak olyan - magról kelt - diófák a hazai állományokban is, amelyek kifejlett korukban is
jellemzően csak nővirágot hoznak, hímvirágú barkát keveset, vagyis az egész fa inkább nőivarúnak
tekinthető. És ennek a tünetnek az ellenkezője is megtalálható a hazai diófa-állományban is, azok a fák,
amelyek csak hímvirágot hoznak. Az előbbiek idegenbeporzással teremhetnek, az utóbbiak viszont
terméketlenek.
A virágzás és a terméshozás szempontjából a diófa felnőttkorát 25 és 70 éves kora közé tehetjük, idősebb
korában a terméshozam csökken.
Más gyümölcsfajokhoz hasonlóan, de jóval kisebb mértékben a diónál is előfordul néha alternáló
terméshozás, vagyis amikor bővebb és gyengébb termésű évek váltakoznak. Ha sok a dió, a nővirágdifferenciálódás romolhat, a gyenge termésű évben viszont - ha egyébként a körülmények nem rosszak - a
diófa erőt gyűjthet a következő évi terméshez. Bár az alternálás jelensége a mi diónknál meg se közelíti a
pekándiónál tapasztalhatót, egyes diófajtáinknál mégis észrevehető. Ilyen a Milotai 10-es is.

Az alternáló terméshozás a nagy termés produkálására képes diófajták védekezése a legyengülés, pusztulás
ellen. Ha túl sok termést kell kinevelni, megérlelni, a diófának egyszerűen nincs elég biológiai kapacitása
olyan mennyiségű szénhidrát termelésére és a fán belüli szállítására, amekkora a termésen felül magának a
fának is szükséges. A vesszők beérleléséhez, valamint tartalék tápanyagnak a következő tavaszi induláshoz.
Ezért a terméssel túlterhelt diófa a következő évben lassabban indul, kevesebb virágot hoz. Ha ebben a
kihagyó évben nem rakódik be nagy terméssel a fa, több energiája jut a hajtások nevelésére, a vesszők jó
beérlelésére. És újult erővel láthat a következő nagy termésű évnek.

A diótermés kifejlődése, dióérés
Mottó:
„A Orzech robi co moze,
nim spadnie z drzewa: dojzrewa”
(A dió teszi, mi tőle telik,
míg le nem esik, csak érik, érik)
(Wladislaw Scislowski)
A megtermékenyült nővirág megvastagodásából, a körte, majd gömb
alakú húsos terméskezdeményből gyors növekedéssel fejlődik ki a
diótermés. A termés a virágzástól számított 4,5-5 hónap alatt érik
meg.
A zöld burkon - kopáncson - belül barázdált, fásodott, erősebbgyengébb csonthéj található, aminek keménysége az adott diófajtára
jellemző. Ez tartalmazza a fehéres-krémszínű állagú ehető dióbelet.
A diótermés mérete erősen függ a fajtától (a dióegyedtől).
Befolyásolja ezen kívül az adott nyár első hónapjának, júniusnak az időjárása. A júniusi vízellátástól függ a
diótermés mérete. Száraz június esetén kisebb, csapadékos június esetén nagyobb ugyanannak a diófának a
diómérete.
A hőmérséklet is fontos tényező, a júniusi hideg időjárás is gátolja a diótermés kifejlődését. Hideg június
után a diók nagyobb arányban maradnak aprók, hiába sok a csapadék júniusban.

Termékenyülés után igen gyors a kialakuló diótermés növekedése. Közel két hónapon át a termés
átmérőjének napi 1 mm-es növekedése figyelhető meg. Ehhez a gyors növekedéshez a diófának egészséges
lombozatra, tápanyagokra és vízre van szüksége. Ebben az időszakban a gyökérzet tápanyagfelvétele
aktívabb, mint a nyár második felében. A zölddió méretbeli növekedése június végéig tart.

Hazánkban június 20-30. között indul meg a dió csonthéjának keményedése. Először a csúcsi részen
észlelhető a keményedés, ha tűvel, villával, stb. megszúrjuk. Július elején már a dióbél folyékony állaga is
szilárdul.

A csonthéj kellő vastagságához a nyár első felének, júniusnak és júliusnak megfelelő időjárása szükséges.
Hűvös évjáratban, különösen hideg talajon, hideg fekvésben a csonthéj vékonyra marad, végletesen a csúcsi
részén lyukas is maradhat.
A dióbél júliusban szilárdul meg, kifejlődése, méretbeli növekedése júliusban történik. A júliusi hónap
megfelelő időjárása szükséges ahhoz, hogy a dióbél a héjat minél jobban kitöltse. Mint az idevágó francia
közmondás is mondja, július végére a dióbél kifejlődik: "Á la Sainte Madeleine, les noix sont pleines."
Extrém esetben, amikor aszályos júniust csapadékos július és augusztus követ, a kisméretűre maradt
héjban a bél nem fér el, hanem a dió a csúcsnál megrepedhet. És az se kedvez a dióhéj kifejlődésének, ha a
július rendkívül száraz és meleg, ilyenkor nincs elég víz a dióhéj fejlődése számára.
A kifejlett diótermés vaskos kocsánnyal kapcsolódik a hajtáshoz. Felszíne a többi diófajhoz viszonyítva is
jellemzően sima, fehérrel pöttyözött zöld színű. A zöld burok vastag, húsos, bőrszerű. Mérete a legapróbb
termésű egyedeknél alig nagyobb 2 cm-nél, többségében viszont jellemzően 3-4-5 cm-es.
Botanikailag a zöld burok egyben a perikarpium és a mezokarpium is. A csonthéj az endokarpium, amin
belül a dióbél a tulajdonképpeni mag.
A zöld burok legkülső, vékony rétege a diótermés kifejlődése, a gyümölcs növekedése során lekopik. Marad
a húsos, lágy szövet, ami parenchimasejtek tömegéből áll. A zöld burok belső felületét vékony fonalak
borítják, ezek az edény-nyalábok táplálják.
A csonthéj alapján mondhatnánk a diót csonthéjas gyümölcsnek is, ha ez a kifejezés a hivatalos kertészeti
terminológiában nem a Prunus fajok termésére lenne lefoglalva. Pedig azok csonthéja az ehető gyümölcsön
belül található, tehát nem a héj a gyümölcs legjellemzőbb vonása. Így jobb híján a diót a héjas gyümölcsűek
közé szokták sorolni, pedig semmi rokonságban nem áll az ugyancsak idesorolt mandulával, mogyoróval,
gesztenyével. (És külföldön még hányféle héjas terméssel!)
Turcanu professzor a diótermést ál-csonthéjas termésként deffiniálja.
Ritka az a diófajta, amely háromnál több termésből álló fürtöt terem. Pedig nem lehetetlenség, amint a
dióvirág tárgyalásakor már láttuk.
Egy burokban legtöbbször egy dió van, de néha előfordul kettő is. Egy régi francia diófajtánál, a noix
Fertile vagy Praeparturiens néven nevezett diónál a kettes, hármas dió gyakori volt egy burokban.
Nézzünk meg egy holland botanikai ábrát a diótermés kifejlődéséről.

A dióhéj keményedése július elejétől egészen szeptember elejéig tart, majd kezdődik az érés. Az érés
kezdetén:

Kopáncsrepedés:

Amikor a diótermés csonthéja már teljesen kifejlett, kemény, a fajtára jellemző
rajzolatú, ugyanakkor a csonthéjat borító zöld burok még vastag, húsos, vagyis a
következő kép szerinti érési állapotban van, a dióbél igen finom állagú, fehér színű.
Ilyenkor a dióbelet borító vékony hártya még puha, a bélről lefejthető. Az ilyen érési
állapotú dióbelet nevezik Nyugat-Európában friss diónak, ami különleges csemegének
számít.

A dió zöld burkát a magyar nyelvben leginkább kopáncsnak mondják, de találkozni a kopács, kupacs
elnevezéssel is. Mint Nagy László Dióverés c. versében is írja: "burkos dióra a gyermek kővel kopácsol."
Anyagában tannin, juglon, citromsav, almasav, stb. található.
A kopáncs a dióhéjról éréskor szabálytalan foltokban válik le, majd hamarosan megfeketedik. A
kopáncsleválásnak ez a módja fajmeghatározó jelleg. A diókopáncs leválásának folyamatát hívják
kovadásnak vagy somzásnak.
A kovadás kifejezését használja Szentiványi Péter, más növények terméshéjának felnyílásával azonosan.
Például kovadásnak nevezik a repce becőtermésének, a gyapot toktermésének és egyes hüvelytermések
felnyílását is.
Somzásnak pedig a nógrádi Zagyva-völgy vidékén mondják a diókopáncs repedését. A szó másik alakja a
somlás, ami a (ki-, szét-)bomlással azonos értelmű, és ebből erednek a Dunántúlon is, Erdélyben is egyes
hegyek nevei, amelyek teteje szétnyílni látszik (Somlyó).

Biológiailag akkor tekinthető érettnek a diótermés, amikor a bélrekeszeket elkülönítő belső válaszfal már
nem fehér.

A kopáncs a dió érésekor szabálytalanul reped, megbarnul.
Ha megreped, a dióbél már ehető, de szárítás nélkül nem
tárolható. A kopáncs repedésekor kinyerhető dióbelet szokták
„friss dió”-nak hívni, ami igazán finom ínyencség. Hűtve
tárolható.
A dió érésének módját illetően a diófajták öt főbb típusba
tartoznak:
A burok felreped, a dió kicsúszik, és néhány roston
csüngve szárad, majd e rostok megszáradása, törékennyé
válása után lehull.
A burok felreped és a dió kihull.
A burok felreped, de az érési időn belül csak rázásra
(szélre) hull ki.
A burok felnyílik egy kissé, de a dió nem hull ki, hanem a
később rászáradó burokkal együtt hull le később.
A dió a zöld burokkal borítottan hull le.
A felsorolt kopáncsrepedési formák közül kétségkívül az első
a leglátványosabb.

Az érés ütemességét tekintve is nagy a diófajták között a különbség. Van
fajta, amelyik 5 nap alatt, míg másik 40 nap alatt hullajtja le termését.
Éréskor a baktériumfertőzött, értéktelen dióterméssel kezdődik meg a dió
hullása. Ezután a fajtára jellemző érési intervallumon belül a dió hullása
időben egyenletesen zajlik le. Természetesen az időjárás az érés
egyenletességét befolyásolja. Például a Milotai 10-es fajta eső hatására 3
nap alatt képes 0 %-ról 60 %-ig lehullani.
Előfordul, hogy a diótermés egy része nem hullik le, hanem télen is a fán
marad. Jobbra még április 20-án is a fán csüngő tavalyi dió látható. Ez
nem természetes, a képen látható diót egy molylepke bábinge ragasztotta
fel.
A diófa természetes körülmények között magjáról szaporodik. Egy nagy
diófa 9000 szem diót is teremhet.
A magról kelt diófák közül azok adják a legjobb diót, amit a varjak ültettek.
Magyar népi megfigyelés a Tiszahátról, hogy a varjak a nagyobb, ugyanakkor jobban törhető diót kedvelik.
A varjak által elhullatott magvakból kelt diófák a varjak szelekciós munkája következtében tendenciájában
nagyobb diókat teremnek. Az emberi diónemesítő, szelekciós munka tulajdonképpen csak a varjak
szelekciós munkájának folytatása, hiszen a varjak ezt a kiválogató munkát már évezredek óta végzik.
Egyáltalán nem foglalkoznak a nagy termésű lódiókkal, a törhetetlen kődiókkal, de a lyukasodó héjú
cinegediókkal se.
Tudjuk, a diófáról lehulló diók közül kevés szokott közvetlenül a diófa alatt kicsírázni, hiszen a juglon
csírázásgátló hatása a csírázó dióra is káros. A távolabbi terjesztés főleg a varjak érdeme. A vadon nőtt
diót népiesen varjú ültette diónak hívják.

És terjesztői elismerés illeti a mókusokat, egereket, mátyásmadarakat, csókákat is.

Fenofázisok
A diófa éven belüli megjelenési formáit nevezzük fenofázisoknak. Erre többféle felsorolás létezik. A
fenofázisoknak abból a szempontból van jelentőségük, hogy tudjuk, az éven belül éppen milyen
tevékenységet végez a diófa, mire van szüksége ahhoz, hogy az adott tevékenységet jól elvégezze, illetve
milyen fázisban milyen veszélyek fenyegetik. Egy rövidített fenofázis-sor:
-A fakadás ideje. Magyarországon április-május. Számos, részletezett fenofázisra bontható. Rügy
duzzadása, rügypattanás (Magyarországon április 5-15.), a hajtás különböző fázisai, virágzás,
terméskezdemények megjelenése.

-A hajtás és a lombozat kifejlődésének fázisa, a zöld termés növekedése és fejlődése. Ez a fázis is több
részre bontható. Május-június jellemzően az elsődleges hajtásnövekedés ideje, június vége és július a
másodlagos hajtásnövekedésé (Szent János-hajtásoké).

-A hajtásnövekedés leállásának, a hajtások beérésének, barnulásának fázisa.

-Az érés ideje. Magyarországon szeptember-október.

-Őszi lombszíneződés és -hullás.

-Betelelés.

-Téli mélynyugalom.

Természetesen a fenofázisok megjelenése csak egy adott - fajtájú - diófára vonatkozva adnak tájékoztatást.
Az egyes fajták tavaszi kihajtása a fajtára ugyan jellemző, amit az adott év időjárása csak kisebb
mértékben befolyásol, de a fajták között szélsőséges eltérések lehetnek, ugyanazon a termőhelyen is.
A fenofázisok tanulmányozásának növényvédelmi szempontból lehet jelentősége. És itt elsősorban a
rügypattanás és a hajtásfejlődés állapotait vizsgálták részletesen, és bontották - elméletileg - fenofázisok
sorára. Ha már a rügy pattanása, a hajtáskezdemény bizonyos, megkülönböztethető állapotú, már lehet
permetezni a gnomónia és a baktérium ellen. Hogy milyen állapotú a rügy, azt színes tablón állították össze
francia tanácsadók, és a módszert itthon is kipróbálták.
Ennek a tablónak a fekete-fehér változata:

Gondolom, tisztelt, a diófát figyelő Kollégám jobb rajzokat tudna készíteni, különösen a tavaszi rügybomlás
fázisait kiemelve, mert a gyakorlatban, az első rezes permetezés idejének meghatározásában az lenne
fontos.
Franciául nálam is kevésbé beszélő Kollégám részére az ábra első két sorának fenofázisait így
magyarítanám:
A: A rügy pikkelylevelei a nyugalmi állapotot mutatják.
A2: A pikkelylevelek megmozdultak, eltűnt a rügy csúcsa.
B: A rügy annyira megduzzadt, hogy már hengeres alakot vett fel.
C: A rügypikkelyek szétnyílnak, megjelennek a levélkezdemények.
C2: A rügypikkelyek elváltak a levélkezdeményektől.
D: A levélkezdemények szétbomlanak, különválnak.
D2: Az első levelek kibomlása.
E: Megjelennek a nővirágok első látható kezdeményei.
F1: A virágzás kezdete, a bibék szétválása.
F2: Teljes virágzás, a nővirágok teljes fogadóképessége.
G: Virágzás után, már terméskezdeményről beszélünk. (Megjegyzés: Maga a virágzás folyamata, a
bibe nyílása, fogadóképessége, majd elbarnulása is több fázisra osztható.)
Ugyanezek a fenofázisok színesben:

Szerintem a két utolsó rajzot (F3 és G) felcserélték, az F3 jelezné a bibék felületének száradását, a G pedig
később a bibék barnulását.
A hímvirágok nyílásának fenofázisai, ugyancsak francia tanácsadóktól:

Mint Dankó József is erősen felhívta rá a figyelmet, ahhoz, hogy a baktériumfertőzési, baktérium elleni
védekezési kérdésekről egzaktan beszélhessünk, hogy mindnyájan ugyanazt értsük ugyanazon a kifejezésen,
a fenofázisok pontos, a diótermesztési tudomány által meghatározott terminológiája szükséges. Mert amíg
az hiányzik, csak elbeszélünk egymás mellett.
És pontosabban kellene ismerni a xanthomonasz-fertőzés élettanát.
Dehát túl azon, hogy egy dióültetvény azonos fajtájú szomszédos fáinak rügypattanása is eltérő idejű, és túl
azon, hogy egy adott fa rügyei is eltérő időben bomlanak, azzal a gyakorlati nehézséggel is számolnia kell a
fenofázisokat figyelembevevő diósgazdának, hogy egy meleg tavaszon a rügyek kihajtása robbanásszerű.
Nézzük meg az alábbi két felvételt! Ugyanabból a rügycsoportból fejlődő hajtáskezdemények láthatók
mindkettőn, egy óra eltéréssel. A változás szembetűnő. Ha megállapítjuk egy rügyről, hogy permetezhetünk,
mire a permetezőgépet felszereljük, és mire a 10-20 hektáron végigmegyünk, a diórügy már másik
fenológiai állapotot mutat. És az egyik rügynél korán, a másiknál későn permetezünk.

A francia éghajlat kedvező a diófa számára, Dél-Franciaországban már akár márciusban is kihajthatnak a
diófák. De csak az hajt ki, amelyiknek a génjeibe ez bele van kódolva. Az ilyen korai kihajtású fát "noyer

de mars"-nak, márciusi diófának nevezik a franciák. Természetesen a diófák többsége április végén-május
elején hajt ki ott is. És megvan az ellenkező véglet, a júniusi kihajtású diófa is (noyer de la Saint-Jean),
ugyanazon a termőterületen.
Érdekessége, ritkasága miatt erről a Szent János napi diófáról kissé részletesebben.
Történt 1954-ben, hogy Franciaországban a dióvirágzás idején erős tavaszi fagyok voltak, és gyakorlatilag
abban az évben nem termett dió. Ekkor vált feltűnővé, hogy egyes diófák ilyen körülmények között is szép
termést hoztak. Ekkor figyeltek fel az egészen késői, júniusi kihajtású diófákra. Ezek nem árutermelő
fajták, hanem magonc diófák.
Információs forrásom két ilyen fáról számol be, az egyiket fényképen is be tudom mutatni. Az első felvétel
2002. június 4-én készült. A felső képen látható fa - jobboldalt az ágainak részlete látható - kiszáradtnak
látszik, pedig csak a téli álmát alussza még. Az alsó kép ugyanazon a napon, ugyanott készült, és egészen
más, mondhatni júniushoz képest normális fenofázisú diófát mutat. A két diófát csak egy út választja el
egymástól.

A következő képen a június 15-i állapot látható. Megkezdődött a Szent János diófa kihajtása. Már egyes
ágain van néhány levél.

És íme, június 25-én már tömegesen jelennek meg levelei, és július 4-e lett, mire valamennyi levele
kifejlődött.

A Szent János diófa ősszel se hasonul a többihez. Az utolsó kép november 10-én készült, amikor a diófák
már teljesen elhullajtották lombjukat, ennek meg még megvannak a levelei.

Itt pedig egy francia amatőrfelvételt látunk, ugyancsak kései kihajtású diófát. Éppen csak a csúcsrügyei
indulnak.

Úgy látszik, francia földön nem is olyan ritka a Szent János diófa. Magam is rábukkantam véletlenül
kettőre. Az egyik Trémolat község területén található, a folyóparton, a közúti és a vasúti híd között félúton,
a másik pedig Courpiere városától dél felé 9 km-re az országútról látszik, a patakparton. A felvételek június
21-én készültek!

Hogy ebből mi a tanulság? Az, hogy a diófa genetikai változatossága igen nagy, és a fa élete során erősen
ragaszkodik genetikai meghatározottságához, nem engedi magát külső - időjárási - tényezőktől
befolyásolni.
Elintézhetnénk a kérdést azzal is, hogy rendben van, van néhány ilyen diófa Franciaországban. (Bár Loudon
már 1835-ben Angliában, Chiswick mellett is talált egyet, amelynek július 1-je előtt még egy kihajtott rügye
se volt, M. Cardan pedig Darwinnak számolt be ezirányú franciaországi megfigyeléseiről. Eszerint annak
ellenére, hogy öt héttel később virágzott mint a többi dió, a termés és a lombozat fejlettsége augusztusra
utolérte a többi fajtát, és ősszel tovább megartotta leveleit.)
De a svájciak igen akkurátus emberek. Leltárba vették Svájc diófáit, azokat, amelyek valamilyen
szempontból méltóak a figyelemre. És pontos helyüket feljegyezve, leltári számmal ellátva tíz ilyen késői
kihajtású diófát vettek lajstromba.
Nálunk ilyen mezőgazdasági összeírás még nem volt.

A rendkívül kései kihajtású spontán dióváltozatok világszerte megjelennek. Törökországban figyeltek fel a
képen látható fára, ami ugyanilyen tulajdonságot mutat.

A fenofázisokhoz, a fakadás idejéhez kapcsolódó téma a diófa nedvedzése, amiről sokat beszélnek. A diófa
téli álmából felébredve, amikor a talaj sem fagyos, megkezdi nedveinek felpumpálását a gyökerekből a
vesszőkbe, hogy minél gyorsabban kirobbanhasson, ha eljön az ideje. Ez a nedvedzés már a fakadás előtt
két hónappal megkezdődhet. Olyan erővel nyomja a fa a nedvet, hogy tavaszi metszéskor igen sok
folyadékot veszíthet. Ezt a nedv-vesztést sokan károsnak tartják ("elvérzik a diófa"), más szerzők szerint ez
természetes, és a gyökérzet pótolni tudja, csak sír a diófa ("llora", mint az argentinok mondják).
Jóval kisebb mértékben, de nedvedzik a diófa lombhullás után, beteleléskor is. A gyökerek a fagymentes
talajban tovább dolgoznak, vizet vesznek fel. Lombozat híján, ami elpárologtatná a többlet-vizet, a
nedvesség a fa törzsében, ágaiban, vesszeiben raktározódik, nyomása van. Jellemző tünete ennek az
időszaknak, hogy a fa törzsén, ágain ilyenkor található a legtöbb friss, fehéres kéregrepedés, ami a törzs és
az ágak vastagodásának a jele. A diófa törzse a betelelés előtt vastagszik meg leginkább. Aktív
élettevékenysége ez a diófának akkor is, ha a laikus szem lombhullástól tavaszig nem lát változást a diófán.
(Hogy az ősszel felvett víz miatt az első fagyokra mégsem szenved fagykárt a diófa, az annak a
következménye, hogy a raktározott szénhidrátokból és a vízből azonnal fagyálló folyadék képződik.)

A diófa alkata

Mottó:
„Az aranyos diófának lehajlik az ága”
(Magyar népdal)
"Sátoruljatok csak,
hűs diófáim.
(Kiss Benedek)
A diófa a leginkább fényigényes kultúrnövény. Növekedéséhez is, termőképességéhez is
fény kell. A napfényes helyet szereti. Ha nem éri árnyék, törzséről sok elágazást hoz, ágait korán szétteríti.
Árnyékos helyen megnyúlt törzset, kevés elágazást fejleszt, a napfény felé törekszik.
A diófa alkata, felépítése sajátos, tetszetős, hangulatos. Emiatt dísznövénynek is tekinthető. Felépítése
botanikai sajátosságából adódik, abból, hogy a diófa a csúcsrügyből virágzik.

Nyílt területen, ahol a diófa minden oldalról kellő fényt kap, a következők
szerint formálódik alkata.
A fiatal csemete első hajtásaival kijelöli leendő ágainak irányát, jellemzően
alacsonyról indítva ágait. A következő 1-2 évben törzse a csúcsrügyből
többé-kevésbé egyenesen, függőlegesen nő tovább, és az előző évi
csúcshajtásnak megfelelő vesszőről hasonlóan újabb elágazásokat hoz. A
korábbi években hozott elágazások csúcsrügyeiből az ágak tovább
növekszenek, jellemzően íves, többségében felfelé ívelő irányban. Mintegy
megalkotják a diófa koronájának terét. Az évenkénti emeleteken ez a
folyamat ismétlődik, ezt nevezik szakemberek hierarchizálódásnak. A
vesszőkön lévő rügyeknek mindig csak kisebb része hajt ki.
A diófa néhány éves korában megjelennek az első nővirágok a
csúcsrügyekből fejlődő éves hajtások végén. Akkor, amikor a csúcsi
szaporítószövet, a merisztéma az éves növekedés leállása idején már
kellő erőben, kondícióban érzi magát, a csúcsrügy kifejlesztésekor a
csúcsrügy kezdeményében a vegetatív szövetek szaporítása mellett
virágkezdeményt is alakít, ami a következő év tavaszán a friss hajtás
végén fejlődik tovább nővirággá. Mivel a nővirág kezdeménye foglalja
el a csúcsi szaporítószövet helyét, a nővirágos hajtás nem tud tovább
növekedni, illetve csak annyira, amennyire a virág megjelenése után a
hajtásnak a virág alatti részén lévő sejtek teljes kifejlődése,
meghosszabbodása lehetővé teszi. A további növekedést a hajtás
kifejlődése után a hajtás rügykezdeményeiből, most már mondhatni,
rügyeiből a nővirág, illetve a terméskezdemény alatt kitörő hajtás, az
áltengely biztosítja.
Ez viszont már azt eredményezheti, hogy nem egy, hanem két hajtás
indul a virág alól. Ugyanez a helyzet, ha a csúcsrügy hajtása - a
nővirágzás miatt - valóban nem nő tovább, hanem a csúcsrügy melletti
oldalrügyekből fejlődik a hajtás. Ezt a francia szakirodalom „váltás”-nak mondja (relais), a két új hajtást
pedig villának (fourche). Ez esetben is jellemzően két hajtás indul a termő rügy mellől. (Egyes fajták az
oldalrügyek nagy százalékán is virágot, termést hoznak, pl. a kaliforniai Payne fajta, ezek a fajták
értelemszerűen jóval kisebb növekedésűek.)
Megjegyzem, a hímvirágzás a növekedésre semmilyen hatással sincs.
A diófa tehát nővirágzáskor, terméshozáskor rendszerint megkétszerezi hajtásainak, csúcsrügyeinek
számát! A villázódás jelensége a következő években is ismétlődik, a nővirágzások alkalmával.
Értelemszerűen a diófa rendelkezésére álló víz és tápanyag-mennyiség két hajtásra oszlik el (nem beszélve a
termés kineveléséhez szükséges tápanyagról), ezért a két új hajtás rövidebbre nő, mint virágzás nélkül.
Ebből az következik, hogy a termő diófa növekedése lelassul a kezdeti évekhez képest.

A nővirágzás tehát csökkenti a növekedést (akkor is, ha a virágból nem lesz termés). Ezért erdészeti,
fatermelési célra a későn termőre forduló típusok a kívánatosak, amelyek hosszú egyenes törzset nevelnek.
Ha a diófa függőleges központi tengelyén a nővirágzás miatt bekövetkezik a „váltás”, attól kezdve a törzs

kettéágazik, megszűnik a központi tengely. Hasonlóképpen az ágak vége is terméshozás esetén
rendszeresen szétágazik. És így tovább, a gallyak, vesszők is. Az állandó villázódás következtében
jellemzően olyan struktúrája alakul ki a diófának, a koronának, amelyen belül vannak az ágak, gallyak, és
kívül a hajtás, a lomb, a termés. Jó termőképességű diófajták koronája jellemzően gömb alakúvá válik.

Természetesen ez csak elmélet, a gyakorlatban egyes ágak hosszabbak, (áltengely), mások rövidebbek. Idő
kell, míg az ágak közti teret is be nem növi a fa.
Az alábbi kanadai felvételen jól látszik a leírt villázódás:

Erre mondja Turcanu professzor, hogy a diófa elágazásai jellemzően dichotomikusak, vagyis jellemzően
kettősek. Egy elágazásból ritkán nő több ág, esetleg, legfeljebb négy.
A diófa - nem tudom, hogyan, de mégis - „látja” a fényt. Arrafelé indítja hajtásrügyeit, növeszti hajtásait,
amerre fény, hely, tér van, oldalirányban, de akár lefelé is. Kialakítja és betölti a saját terét.

Az alsó, árnyékban lévő vesszők, gallyak, ágak nem kapnak a növekedésükhöz elég fényt, és a fa a
tápanyagokat a jobb helyzetben lévő részek felé csoportosítja. Ezért a rossz helyen lévő vesszők, gallyak,
ágak nem hajtanak ki, elhalnak, a fáról letöredeznek. A fa fejlődésével ez az öntisztító, elhaló folyamat is
állandó. Az elágazások, a csúcsrügyek száma, így a termés ezért nem nő a 2 hatványai szerint. Nem beszélve
a vesszők oldalrügyeiből származó hajtásokról, amelyek viszont növelik a vesszők számát.
Magunk is elősegíthetjük, hogy a diófa hosszú egyenes törzset neveljen. Évente a központi tengely
konkurenseként növő vesszőt lemetszhetjük, amíg - létráról - elérjük.

Az idős diófa jellemzően igen rövid hajtásokat hoz, ha koronája ép, és a
környezeti hatások nem serkentik növekedésre, például egyik oldaláról
nem vágnak ki egy addig meglévő nagyobb fát, amikor igyekszik a
rendelkezésére álló teret betölteni. Az idős fa nem nő észrevehető
mértékben. Bár még hosszú ideig képes egészségesen élni és teremni,
magassága gyakorlatilag nem nő tovább.
Idős korban bizonyos fokú önifjítást végez a diófa. Előbb a gyenge, fagy
vagy egyéb ok miatt elpusztult vesszők, beteg gallyak száradnak le, és
néhány közepesen vastag ággal is folytatja. "Önritkítás" - mint Turcanu
professzor mondja. Persze, ez már az öregedés. Az elhalt ágak utat nyitnak
a farontó gombáknak. Ne is mondjuk tovább.
A növekedés időskori leállása a diófa ágainak állagából is adódik. A diófa faanyaga erős, rugalmas. Fiatal
korban a vesszők felfelé ívelődnek, később a vékonyabb-vastagabb ágak - a lomb és a termés súlya alatt is lefelé hajlanak. Ez jellemző a felsőbb szinteken lévő idősebb ágakra is, amelyek lefelé hajolva az alul már
elpusztult, lehullott ágak helyét foglalják el. Így a felső, legfelső ágak hajtásainak nem kell felfelé
törekedniük, az alsóbb ágak lehajlásával kellő életterük van. A növekedés ezért sem szembeötlő.
Erdei körülmények nem igazán kedveznek a diófának. Akkor képes erdőben élni, ha legalább a csúcsa fényt
kap, például a diófával együtt növekvő más fák között, új telepítésű erdőben, vagy erdőirtásban. Ilyen
körülmények között az első években törzse erős növekedési erélyt mutat, vesszői, ágai viszont jóval
vékonyabbak, nem feltörekvőek, és nem mutatják azt a felívelést, amit a szabadban nőtt társaik. Erdőben a
diófa jóval később kezd virágozni, mint szabadban. Végül is erdőben szép, egyenes törzsű, de gyenge
ágrendszerű fák fejlődnek, amelyek érdemleges diótermést nem adnak.
Ha a diófát kiskertbe telepítjük, legyünk figyelemmel a várható növekedésére. A korona szélessége 25
méterig terjedhet. Az évek előrehaladtával így alakul a diófa mérete:

F. L. Scsepetyev szerint a korona átmérője és magassága között számszerűsíthető korreláció áll fenn.
Kifejlett korában a diófa mérete akár a háromszorosa is lehet egy kisebb háznak, például egy hétvégi
háznak. A kép Romániában, a Keleti Kárpátokon kívül készült.

Mindannyian láttunk már nem faalakban, hanem hatalmas bokorként növő diófákat. Ez az alak nemcsak a
közönséges dióra, hanem a diófélék többi családtagjára is jellemző.
A bokoralak nem tévesztendő össze a fent leírt alkati tulajdonságokkal. Akkor jön létre, ha a fa fiatal
korában, 10-15 éves koráig bármilyen ok miatt, például a törzset károsító farontó gombák vagy mechanikai
kártétel miatt elpusztul a törzse. Vagy ha kivágják. Ekkor a tövéről igen sok egészséges, gyorsan növő
sarjat képes indítani, mivel gyökérrendszere kiterjedt, és él, és dolgozik.

Ilyenkor tövétől kezdve bokorformát alkot.
Így van ezzel a többi dióféle fa is.

És a diófa törpenövése? (Nem a bonzai-fákra gondolok, azok növekedésébe mesterségesen avatkoznak be.)
Ilyen is van, de nagyon ritkán, és gyakorlatilag még nem vizsgálta senki. Egy kaliforniai tanulmányban
említik S. A. Weinbaum és munkatársai, hogy faiskolai körülmények között véletlenszerűen többszázas
tömegben találtak törpenövésű, rövid hajtásokat hozó, egyébként szépen fejlődő diócsemetéket, normális
növekedésű csemeték között, azokkal vegyesen. A törpék mind Serr fajtájú oltványok voltak, azonos
alanyon. Feltételezik, hogy az alany növekedési hormon termelési jellemzőit a nemes rész is átvette. Érdekes
lenne tudni, hogyan. Dehát ezt nem vizsgálta senki.
Pedig a korszerű, intenzív sövényültetvények esetében a hektárankénti termés növeléséhez nagyon hasznos
lehetne.

A diófa gyökere
Mottó:
"A diófa és a teacserje gyökerei egyaránt lefelé fejlődnek;
ha kavicsba vagy törmelékbe ütköznek, a fiatal növények újból felfelé törnek."
(Lu Yu: Teáskönyv)
"A közönséges dió gyökérzete fiatal (1-2 éves) korban répaszerűen
megvastagodott, hosszú karógyökérből és nagyon kevés, vékony hajszálgyökérből
áll. Ha nincs akadálya, akkor a karógyökér csak többéves korában és
meglehetősen mélyre fúródva kezd elágazni, ezért kedveli a mély termőrétegű
talajokat." (Szentiványi Péter)
A fiatal diócsemete mintegy három évig elsősorban nem a talajfelszín fölötti
részeit, hanem a gyökerét fejleszti, a vastag karógyökérben sok tartaléktápanyagot halmoz fel. A gyökér fejlődése a hajtás, fiatal törzs fejlődésének
többszöröse, az első életévben hatszorosa is lehet.
Turcanu professzor így jellemzi a diófa gyökerét:
A csemete első évében a főgyökér 50-80 cm-t nő lefelé, szélsőséges esetben akár 2 métert. Ugyanakkor a

csemete földfeletti növekedése csak 35-40 cm. A főgyökér második éves növekedése 1 méter körüli.
Az első éves csemete főgyökerének vastagsága a talajfelszín-közeli részen 2-3 cm.
A főgyökér erőteljes növekedése ugyanakkor csak rövid ideig, 3-5 évig tart. A főgyökér vastag része
idősebb diófák alatt is csak 3-3,5 méterig nyúlik. Ha nő is lejjebb, mert 20-30 éves korában 6,5-7 méterre is
leérhet, az már vékony, kb. 3 cm-es.
A dió közhiedelmileg mélyen gyökerezik. A főgyökér több szerző szerint is 3-4 m mélyre hatol, az altalaj
vizét is hasznosítja, ha áthatolhatatlan talajrétegek nem gátolják.
Egy francia szakvélemény szerint viszont - köves talajon vizsgálva - a főgyökér se hatol 80 cm-nél
mélyebbre.
Látjuk, gond akkor van, ha az elültetett diócsemete karógyökere nem tud növekedni, lefelé hatolni. Egy
török szakírótól azt olvastam, hogy ha szárazságban a karógyükér elpusztul, helyette a fiatal diófa nem tud
másik karógyökeret fejleszteni. Ilyenkor a gyengén elágazó, felszínhez közeli vékony gyökerek veszik át a
főszerepet, de azok nem hatolnak olyan mélységbe, mint az eredeti karógyökér. A felszínhez közelebb,
széltében terjednek, tehát a fiatal diófa sokkal érzékenyebb a vízellátásra (csapadékra vagy öntözésre).
Saját, üzemi tapasztalatom is hasonló. A dióskertem területén
előforduló kisebb szikes talajfoltok sok gondot okoznak. Ha sok a víz,
a vízzáró altalaj miatt a szikes mélyedésekben megfullad, elpusztul a
diófa főgyökere. Ha kevés a csapadék, a felszínközeli talaj hamarabb
kiszárad, és a karógyökerek nem tudnak a mélyből vizet szívni, mert a
vízzáró rétegen nem tudnak áttörni. Mindkét esetben a karógyökér és
vele együtt a fiatal diófatörzs pusztul el. A fa pusztulása nem végleges
ugyan, mert az elágazó vékonyabb gyökerek segítségével több tőhajtás
is kihajt, de a fa fejlődése több évvel marad el a közeli, megfelelő
talajon nőtt diófáktól. (Nem beszélve arról az esetről, ha az oltás alól,
a vad részből történik a kihajtás.)
A diófa gyökerének tehát jó talaj kell.
Mivel a diófa gyökere szemmel nem látszik, a különböző szerzők
különbözőképpen írják le, a leírások sokszor ellentmondóak.
A gyökérzet nagyobb része természeténél fogva erősen szerteágazó,
sekélyen terjedő. Turcanu professzor szerint jó talajokon a diófa
oldalirányú gyökerei 20-60 cm mélységben húzódnak, mélyebben kevés oldalirányú gyökér található. A főbb
oldalirányú gyökerek erősen megvastagszanak, 20 cm vastagságot is elérnek.
Vizsgálatok szerint a diófa gyökértömegének 75 %-a a talaj felső 80 cm-ében helyezkedik el, zöme 40-60
cm mélységben.
Egy másik vizsgálat szerint a felszínhez közelebb eső, vékonyabb gyökerekből álló gyökérhálózata mintegy
85 cm mélységig éri el a talaj tápanyagait. Az előzőekben írtakkal ez a megállapítás ellentétes, dehát mit
csináljak, a különböző szerzők különbözőket írnak, én csak követni tudom a tudósabbakat.
A különböző leírásokból két megállapítás bizonyos. Egyrészt az, hogy a diófa a talaj 80 cm-es mélységéig
vesz fel aktívan, nagy mennyiségben vizet.
Másrészt az is bizonyos, hogy nem úgy kell elképzelnünk a diófa gyökérzetét, mint hallani, hogy a korona
tükörképe. Sokkal inkább úgy, hogy bár néhány erősebb gyökér mélyebbre is hatol, de a gyökérzet nagyobb
része a sekély rétegekben helyezkedik el, ott aktív, onnan szedi fel a vizet és a tápanyagot. A hatalmas
lombozatot tartó erősebb gyökerek is úgy rögzítik adott helyzetében a törzset, hogy a felszín alatt nem túl
mélyen több irányba ágaznak, és minden erősebb gyökér az irányultságának megfelelő irányból érkező
szélnyomás erejét fogja fel. Nem pedig úgy, hogy a törzs vastagságának mintegy megfelelő függőleges
oszlop fogná a fát a talajba.

Jól látszanak a diófa talajfelszín-közeli gyökerei, ha a diófa közelében csatornázási mélyépítési munkába
kezdünk. Meglepő, milyen közel a felszínhez milyen vastag gyökereket találunk.

A talajfelszínhez közel olyan mélységben találjuk meg a diófa gyökereit, amilyen mélyen a talaj művelve
van. Rendszeresen szántott, tárcsázott talajban a felszínközeli gyökerek a művelt talajréteg alatt húzódnak.
Gyepes, műveletlen területen a sekélyen helyezkedő fűgyökerek között a diógyökér is megtalálható.
Lejtős területeken a diógyökereknek jelentős erózió-visszatartó hatása van. Még a földcsuszamlást is
mérséklik, mint azt Turcanu professzor felvételén is látjuk. A kép egy lejtőn álló diófa alulról széthasadt
törzsét mutatja, földcsuszamlás után. A diófa ha belepusztul is a földcsuszamlásba, erősen mérsékli azt,
ezzel csökkenti a károkat.

(Fontos tulajdonsága ez a diófának. A szőlőgyökér nem védi meg a szőlőt. Magam láttam 1965-ben
Kisbágyonban, hogy a magántulajdonú szőlőültetvény egy földcsuszamlás alkalmával hogyan ment be
önként a tsz-be. Pedig nem is politikai földcsuszamlás volt, hanem valóságos.
Kézenfekvő a következtetés: Magántulajdonú földparcellánk szélére ültessünk diófákat, ha meg akarjuk
védeni az einstandolástól. Államosításra hajlamos politikai viszonyok között.
De gyerünk vissza a gyökerekhez. A gyökerek oldalirányú kiterjedésére az jellemző, hogy a lombkoronán

messze túlnyúlnak. Addig pedig, amíg a fiatal diófa nem fejleszt széles koronát, a gyökérzóna oldalirányú
kiterjedését úgy becsülhetjük meg, hogy a fa magasságának megfelelő távolságot számítunk minden
irányban, illetve valamivel nagyobbat.
Egy 20 éves diófa gyökérzónája a lombkorona szélétől minden oldalon 4 m-rel tágabb, tehát a gyökérzóna
átmérője 8 m-rel nagyobb. Ez nem azt jelenti, hogy a hajszálgyökerek csak a lombkoronán kívül keresik a
vizet és a tápanyagokat, hanem azt, hogy a gyökérzet ilyen körben aktív, és ezt a fa műtrágyázása, öntözése
során figyelembe kell venni. A csemetekor elmúltával, már néhány éves korban a fát már nem elég a tövéhez
juttatott vízzel öntözni, és a fa körül kikapált tányérba műtrágyázni, hanem a lombkoronán túlterjedő
területre kell a műtrágya-igényt és az öntözővíz-szükségletet számolni. Ahogy nőnek a fák, a növekedéssel
négyzetes arányban nő a műtrágya- és az öntözővíz-igény. Egy felnőttkorú diófa gyökerei szabad állásban
200 m 2 területet is elfoglalnak.
Szemléletesen győződhetünk meg az idősebb diófák gyökérzónájának kiterjedéséről egy nagyüzemi
diószüret alkalmával. Amikor a nagy teljesítményű rázógép működni kezd, a fa törzsétől 15 m távolságban
is jól érezzük a talaj földrengésszerű rázkódását. Nem a talaj, a diógyökér közvetíti az energiát ekkora
távolságra.
Úgy is lehet számolni a gyökérzóna kiterjedését, hogy a lombkorona szélén kívül - nem sugárirányban,
hanem területben (nem méterben, hanem négyzetméterben) - esik a gyökérrel átszőtt talajfelület
egyharmada, kétharmada pedig a korona alatt. Ugyanakkor a koronacsurgó vonalán belül háromszor
akkora a gyökérsűrűség, mint azon kívül.
Ami pedig a gyökérzet vastagság szerinti eloszlását illeti, azt mondják, az 1 mm-nél vékonyabb
hajszálgyökerek, tehát a diófa gyökérzetének legaktívabb része teszi ki a gyökértömeg 35 %-át. A 2 mm-nél
vékonyabb gyökerek pedig összesen a gyökérzet 75 %-át. (Ez utóbbi vizsgálati eredmény 4 éves diófára
vonatkozik.)
A 3 mm-nél vastagabb gyökerek hossza egy 24 éves diófa esetén 310 m, kiterjedésük 200 m 2.
A diófa gyökereinek vizsgálata során feltűnik simaságuk, a más fákhoz képest jóval ritkább hajszálgyökérállomány. A diófának nincs szüksége olyan sűrű hajszálgyökérzetre, mint más fáknak, a
tápanyagfelvételben nagy segítségére vannak a talajban vele együtt élő mikroszkopikus gombák. A diófa
jellemzően szimbionta fa, sok gombafajjal él együtt. A gazdag talajélet tehát nagyon fontos a diófának.
Tápanyagban szegény talajokon rosszabbul él meg, rosszabbul növekszik a diófa, mint más fák. Mert
hiányoznak a talajból azok a gombafajok, amelyek a segítségére lehetnének.
A diófa életének első éveiben elérhető gyorsabb, kiterjedtebb gyökérfejlődés maga után vonja a korábbi
termőre fordulást, és együtt jár a bővebb terméssel. A gyökérfejlődés úgy gyorsítható meg, hogy az első
éves csemetét a főgyökér elvágásával emeljük ki, majd ültetjük át. Ez történik a faiskolai nevelés során.
Ezzel az eljárással azt érjük el a helyben nőtt magonc dióhoz viszonyítva, hogy az oldalgyökerek fejlődése
gyosul meg, a fiatal csemete gyökérzetének nagyobb része helyezkedik el a talajéletben leggazdagabb, tehát
legaktívabb felső talajrétegben. Több tápanyagot vesz fel, gyorsabban nő, fejlődik a csemete. Végső soron
erősebb, egészségesebb lesz, hamarabb kezd teremni.
A gyökér funkciói nem merülnek ki a fa rögzítésében és a víz, valamint a benne oldott ásványi anyagok
felvételében. A diógyökér sejtjei aktív biokémiai tevékenységet is végeznek, leginkább szénhidrátokat
szintetizálnak és bontanak le.
A diógyökér éven belüli aktivitásának is vannak jellegzetességei. Már a tél végén a fagymentes időben aktív
a diófa gyökere. Ilyenkor a téli tartalék tápanyagot használja élettevékenységéhez, a víz és az ásványi
anyagok felvételéhez. Igazán aktívvá május és július között válik a diógyökér, a kilombosodás és az intenzív
hajtásnövekedés időszakában. A nyár második felében aktivitása csökken, majd nyár végén-ősszel újra
erősödik, dióéréskor, a hajtások beérlelésekor, a törzs és az ágak vastagodása idején.

A gyökér külső része finoman recés, feketés héjkéreg. Puha, húsosnak
mondható. A gyökér belső szöveteinek színe fiatalon sárga, később fehéres.
Mohácsy és Porpáczy a fiatal gyökér szerkezetét szivacsosnak, sok, tág
üregű tracheával ellátottnak tapasztalta, a kérget pedig vastagnak.
A diófa gyökérzetének és törzsének találkozása külön figyelmet érdemel. A
változatos irányba elinduló gyökerek találkozása a törzs szöveteivel
érdekes, esztétikus faanyagot ad. Ezt a faanyagot magyarul diógyökérnek
hívhatjuk, igazából nem gyökér, mert a törzsnek a föld felszíne körüli
részét is tartalmazza. Neve a francia faiparban ronce, az amerikaiban pedig burl.
Előfordul, hogy a diófa gyökere sebzés következtében gyökérsarjat fejleszt. A gyökérsarjról a fa - oltvány
esetében az alany - vegetatív klónjaként fejlődő diócsemete mint új dióegyed keletkezhet. De ez nem
gyakori. Mindenesetre a diófa vegetatív szaporításának egy lehetséges, de ritka formája.

A dió származása
Mottó:
"A diófát megtalálták fosszíliaként harmadkori képződményekben, Franciaországban."
(Darwin)
A diófa eredeti származási helye nincs pontosan körülhatárolva, a Balkán-félszigettől Kisázsián, Perzsián,
Afganisztánon át Kínáig húzódó sávba szokták helyezni, a hegyvidékekre. Közelebbről Közép- és NyugatÁzsia hegyvidékeire.

Az irániak szerint az iráni hegyvidékekről terjedt el, ahol jelenleg is pazar bőségben él a völgyekben,
Tabriztól Mashadig. Ősöreg diófa Iránban:

Egyes források szerint a Kárpátoktól egészen Koreáig őshonos. Bár Korea nem biztos, maguk a koreaiak
úgy tartják számon, a diófa a történelmi időkben került hozzájuk, Kínából. Nem is hajlandók a Juglans
regia nevet használni, hanem csak a J. sinensis-t.
De Candelle szerint (1883) a Kárpátoktól Észak-Kínáig és egészen Japánig. Ez így valószínűleg igaz is, mert
egy 1972-es ásatásban 7000 éves diómaradványokat találtak Kínában, az úgynevezett Cishan kultúrában.
Más források szerint a diófa az i.sz. 4. században került Kínába. Ezt látszik alátámasztani, hogy a dió kínai
neve, hu tao tükörfordításban "barbár őszibarack"-ot jelent. A kínaiak barbároknak elsősorban az akkor
Kína területén is élt ázsiai hunokat mondták. És ezt támasztja alá az a körülmény is, hogy a többezer éves
kínai nyelvben olyannyira általános jelképrendszerrel szemben a hu tao-nak gyakorlatilag nincs jelképi
értelme, tehát későbbi képződmény.
Véleményem szerint ha a nyelvészet és a tárgyi bizonyítékok ellentmondásban vannak, inkább a
kézzelfogható valóságban bízzunk. Tehát, a dió Kínában is őshonos.
A dió Kínában:

Hazai őshonossága viszont bizonyos. A miocén korban, azon belül konkrétan 19,5 millió évvel ez előtt a
Kárpát-medencében aktív vulkáni tevékenység zajlott, gyakori kitörésekkel. Ipolytarnócon a pompei Vezúvkitöréshez teljesen hasonló esemény történt ekkor, a vulkáni hamu felismerhető, azonosítható növényeket

temetett be. A ma már jól feltárt ipolytarnóci leletegyüttesben megtalálták, azonosították a diófát is.
Mondjuk tehát, hogy a Kárpátoktól az afgán hegyekig terjedhet a valószínű dió-őshaza, ezen belül Kisázsia
és Perzsia lakói saját országukat tekintik a szűkebben vett őshazának.

Ugyanúgy Kirgizisztán is.

De még ez se biztos. Attól függ, mennyire megyünk vissza az időben.
Ásatásban már 30 millió évvel ez előttről, vagyis a földtörténeti harmadidőszak közepéről is találtak
diópollent Frankfurt (am Main) mellett, akkor természetesen egészen más, melegebb volt a klíma.
Ennek a pollenszemnek a képét baloldalt mellékelem. Ez időből származnak a brit szigetek
diópollen leletei is. Skócia nyugati partján Kirkcudbright-nál is, Kelet-Angliában Norfolkban is, DélAngliában Somersetben és Devonban is diópollen került elő, sőt, fosszilis diófa-maradványok is.
A harmadkorból származó dióhéj-maradványokat találtak régészek Grönlandon is, valamint Szibéria
közepén, az Ob partján is.
Ebben az időben, a miocén kezdetén nem a diófa alkalmazkodott az északeurópai hideg éghajlathoz,
ellenkezőleg, Európa és Ázsia legészakibb végein is 11-12 C°-os éves átlaghőmérséklet, csapadékos
éghajlat tette lehetővé a diófa jelenlétét.

Franciaországban, Ardeche-ben 8 millió éves megkövült dióleletet talált M. Riou. Ez már a harmadkornak,
a miocénnek vége, és a diókövület mellett már ott találhatók a rágcsálók maradványai is.
Tekinthetjük tehát Európa nagy részét is a dió őshazájának, más kérdés viszont, hogy a jégkorszakok alatt
a többi diófélével együtt kipusztult Európából. De a jégkorszakok szüneteiben itt élt. Ázsia nagy részéről is a
hideg térhódításával, a jégborítás terjedésével pusztult ki, és szorult vissza Törökország-Irán-Észak-IndiaDél-Kína-Korea vonaláig.
Például a Mindel glaciális elején (350 000 éve), amikorról a vértesszőlősi előember-lelet (Homo erectus seu
sapiens palaeohungaricus) származik, paleobotanikusok rekonstruálták a korabeli növényzetet is. Szerintük
valószínű a dió jelenléte.
Mert valamivel korábban, az első és a második interglaciális szakaszban egész Közép-Európában,
Németország és Lengyelország mai területén kimutathatóan jelen volt a diófa. A fügével, júdásfával,
babérral együtt.
Amikor a - nem tudom, miért - sapiensnek nevezett ember, ideértve a cro-magnoni embert is, mintegy 40-50
ezer évvel ezelőtt megjelent Európában, a diófa már itt volt. A neandervölgyi ember is ismerte, ette is.
A Francia Alpok Paladru nevű tavánál lévő ősemberi lakóhelyen végzett ásatás kb. 20-30000 éves
diómaradványokat talált.
Mihelyt végetért az utolsó jégkorszak, az ember már diót evett. Sőt, az utolsó, Wurm glaciális egyik
szünetében, a "Lascaux-i interstádiumban" is. Ezt a mai Peyrat-i, Terrasson melletti (Franciaország)
barlangból származó elszenesedett maradványok bizonyítják, kb. i.e. 17-15000 körüli időből. Ekkor már az
ember ismerte a diót, innentől jogosan nevezhetjük Homo sapiensnek.
A diófa az utolsó jégkorszak vége óta már folyamatosan honos Közép-Európában. Nem így Európa keleti
végein!
Érdekes módon a Közép-Európával azonos ázsiai szélességi fokok mentén a dió ma sem jellemző. A Kaszpitengertől és az Aral-tótól északra eső síkságokon nemcsak a keményen hideg telek miatt nem terjedt el
természetes úton, mert a téli hideghez ugyanúgy alkalmazkodni tudott volna, mint Mandzsúriában.
Valószínűbb az a körülmény, hogy az őshazájának tekinthető hegyvidékekről, pl. az iráni hegyekből azért
nem tudott észak felé terjedni, mert az emberi történelmet megelőző évezredekig, talán kb. i.e. 15000-ig a
Fekete-, Azovi-, Kaszpi-tengerek és az Aral-tó vidékének az Ob medencéjéig akkor még összefüggő
vízfelülete gátolta északi terjeszkedését, és a hideghez való lassú alkalmazkodását.
A vízzel borított terület csökkenésével, kb. i.e. 10000-ig pedig az éghajlat száraz volt, a sztyeppék, füves
síkságok kialakulásának kedvezett, nem a diófának. A későbbi erdősülések is északi irányból terjedtek
ezeken a keleteurópai-nyugatázsiai síkságokon dél felé, tehát az erdősülés nem a dió lakhelye felől
következett be.
Azt már a magyar őstörténelemből is tudjuk, hogy őseink is az északi erdőségekből kiválva váltak pusztai
népekké. Amikor arrafelé vándorolva foglaltuk el egyik őshazát vagy szállásterületet a másik után, az
Azovi- és a Kaszpi-tenger, valamint az Aral-tó kiterjedése a mainál is kisebb volt, nyugodtan
kóborolhattunk, és diófába sem ütköztünk.
A közönséges diónak néhány nagyobb rasszát is megkülönböztetik. Mint azt mindannyian jól tudjuk, egy
biológiai fajon belül rassznak a faj egyedeinek olyan nagyobb csoportját tekintik, amely egyedek bizonyos
tulajdonságaikban hasonlóak egymáshoz, és amely tulajdonságokkal megkülönböztethetők a faj többi
egyedeitől. A rasszok fogalmához hozzátartozik, hogy területileg elkülönülten alakultak ki.
A Juglans regia fajnak külön kiemelendő az úgynevezett kárpáti rassza (alfaja, változata), amely a
természetes diófa-állományok közül a legészakibb elterjedésű. Annyiban különbözik a fajtársak nagyobb
részétől, hogy jobban bírja a hideget. Nem azért, mintha fagyállóbb lenne, hanem mert később virágzik, így
elkerüli a fagyveszélyt. Ide tartoznak a Kárpátokon belül és kívül (ukrán, lengyel, cseh, német területeken)
honos, természetes úton szaporodó fák, valamint az ezekből a természetes állományokból kiválogatás,
esetleg keresztezés útján előállított, államilag elismert nemesített fajták, így a magyar fajták is. Az Egyesül

Államok keleti felén a kárpáti rasszhoz tartozó fajták jobban beváltak, mint a dió egyéb (ott angol vagy
perzsa - english, persian - diónak nevezett) fajtái.
További rasszoknak a mandzsúriai és a közép-ázsiai (perzsa) diót tekintik, és ezeken kívül
megkülönböztetik a termőhely szerint elkülönült francia és kaliforniai fajtaköröket is, amelyek - főleg az
utóbbiak - többnyire nemesítés eredményei.
A mandzsúriai diót illetően azonban erős fenntartásaim vannak. Szerintem az mindig is külön faj volt, csak
a termése hasonlít erősen a mi diónkra, és - mint említettem - a közeli rokonság miatt jól porozza a
közönséges diót.

A dió az emberi őstörténetben
Az emberi őstörténet, a történelem hajnala már kapcsolatos a dióval. Az ember ősei az emberré válás
folyamata alatt végig diót ettek. A dió az ember egyik legősibb tápláléka.
A legrégebbi, ember által fogyasztott dió maradványait észak-iraki ásatásokban lelték fel, a Shanidar
barlangokban. Mintegy 50000 (nem tévedés, ötvenezer) évvel ez előttről. Igen, itt.

De lehet, hogy tévedtem. Nem Shanidar, hanem Sanibar. A többi stimmel.
A paleolitikus időkből vannak ásatásbeli bizonyítékok a dió jelenlétére Európában, az ibériai félszigeten is.
Svájcban i.e. 7000-10000 közötti időről találtak diómaradványokat.
A neolitikus korból, i.e. mintegy 6000 körüli időből is vannak franciaországi, Terrasson melletti leletek,
amelyekben bizonyítottan pirított diót fogyasztott a kései kőkorszak embere. A tűzhelyek körül a pörkölt,
pirított dió héját is megtalálták. Kőkorszaki diópollen-leletek és megégett dióhéj-maradványok bizonyítják,
hogy a kőkorszakban Németország középső részén, Wesztfáliában is jelen volt a diófa.
Erre az időre tehetők az izraeli ásatások diótörő-kő leletei is.
Ugyancsak a neolitikum korából Kisázsiában, Konya-Süberde ásatásaiból is előkerült a dió.
Ásatásokból bizonyított, hogy nemcsak a barlanglakók (Franciaország: Lascaux, Ibéria: Altamira), hanem a
cölöpépítmények történelem előtti korának emberei is fogyasztották a diót. Ezt bizonyítják az észak-itáliai,

a dél-németországi, svájci, valamint a karintiai ásatások is. És a franciaországi, Isere megyei Charavines tó
cölöpépítményeinek feltárása is, ahol i.e. 2500-ról ugyancsak megtalálták a diómaradványokat.
Mivel az ember ősidők óta ismeri a diót, sok nép ősi mitológiájában, népszokásaiban is szerepet kapott.
Erről külön beszélek.
Sorsa az emberi történelemmel fonódott össze, hiszen az ember lépett elő fő
terjesztőjévé. A kereskedelmen kívül a hódítások, a migrációk szerepe volt
nagy abban, hogy ma már Kaliforniától Chiléig és Tazmániáig mindenhol
nagyban termesztik.
Úgy tartják, a diófát a Közép-Keleten, a mai Irak területén, a folyóvölgyi
legelső civilizációkban vonták először termesztésbe. Legalábbis a legelső
írásos bizonyítékot Mezopotámia hagyta ránk. Amikor Hammurabi i.e. 2100
körül - más forrás szerint i.e. 1795 körül - egész Mezopotámia ura lett,
fontos tennivalói közé tartozott a világ első írott törvényeinek megalkotása,
amelyeket - papír még nem lévén - égetett agyagcserepeken hagyományozott
ránk.
Törvényeiben - sok más, szempontunkból kevésbé lényeges törvénycikk
mellett - a világon elsőként írta elő a betakarított dió tárolásának, elosztásának, fogyasztásának szabályait.
Ezek lényege az volt, hogy a dió királyi táplálék, ezért az uralkodót illeti. (Nyilván.)
A dióval kapcsolatos rendelkezéseit kőbe is vésette, kemény fekete diorit oszlopokba. Kőbevésett törvénye
szerint a papok még ehettek belőle, (hiszen ők vésték kőbe), de a köznép, a szegények már nem.
Hammurabi törvénykönyvének itt látható egy részlete, talán éppen az, ahol a dióról rendelkezik.

Krisztus előtt 2000 évvel Mezopotámiában a khaldeusok olyan, kőbe vésett feliratokat hagytak hátra,
amelyekben szó esik arról, hogy a babiloni függőkertben diófák is voltak. Ezt tudva már nem csodálkozunk
azon, hogy a függőkertek valóban a hét világcsoda egyike voltak.
Mezopotámiából már csak egy lépés volt, és a diófa az írott történelem hajnalán továbbterjedt a Földközitenger keleti medencéjébe, Palesztinába, Egyiptomba, Krétára, Kisázsiába. A Mezopotámiába betörő
asszíroknak tulajdonítják, hogy a diófát a Közel-Kelet általuk meghódított vidékein elterjesztették. Krétára

és a görög szigetekre pedig állítólag a föníciai hajósok juttatták el.
Jaj, de könnyelműen jelentik ki írásos forrásaim szerzői, hogy a diófa az írott történelem hajnalán jutott el
Palesztinába! Ott volt az már régebben is. A mai Izrael területén végzett újabb ásatások nagy számban
hoztak felszínre bizonyítottan diótörésre szolgáló köveket i.e. 7000 körüli időből, akármilyen népek laktak
is akkor arrafelé. A diót már akkor is törték.
A dió terjedése - állapítja meg Michel Ducros - a korai történelem idején az írás kialakulásával egyidőben
ment végbe. A bagdadi agyagtáblák, a Holt-tengeri kéziratok, az ékírásos mássalhangzó-szövegek, valamint
a görög ábécé kifejlődése során mindenhol megemlítik a diót.
A Bibliában is olvashatunk a dióról, mégpedig igen előkelő helyen, rögtön a Biblia elején, Mózes I.
könyvében.
A 43. részben a következők állnak: "11. És monda nekik Izráel az ő atyjok: ...vigyetek ajándékot annak a
férfiúnak; ...mirhát, diót, mandulát."
Tehát amikor Mózes a Biblia első könyvét írta, a dió már értékes ajándék volt.
Salamon, a zsidók legendásan bölcs királya is érdemesnek tartotta megörökíteni: „A diófás kertekbe
mentem vala alá, hogy a völgynek zöld füveit lássam”.
Vagy másik Bibliafordítás szerint: "A diófásba mentem, hogy megnézzem, fakad-e (az élet) a völgynek
aljában; hogy lássam, kihajtottak-e már a szőlők, s virágba borultak-e a gránátalmafák."
Ezek a Szentírás szavai, bármelyik fordítást olvassuk is, szó szerint kell venni.
Salamon király és az énekek éneke:

Egyiptomban hieroglifákon maradt a dió megörökítve, Kleopátrával összefüggésben, de erről majd később
lesz szó.
De nemcsak a hieroglifákon maradt fenn a dió, hanem az óegyiptomi múmiákon is, balzsam formájában. A
dióolaj már akkor a balzsamok egyik alapanyaga volt.
Kréta szigetén a történelem hajnalán általános volt a diófogyasztás. Egy amerikai egészségügyi folyóiratban
arról számoltak be nemrég, hogy - részben a diófogyasztással, részben az olivaolaj és a porcsin
fogyasztásával összefüggésben - a prehellén Krétán gyakorlatilag ismeretlenek voltak a szív- és érrendszeri
elhalálozások (Santé Magazine 1994. évi 4. sz.).

Kisázsiában, a Fekete-tenger mellékén pedig legalább 2000 éve termesztik a diót, amint azt Sztrabóntól
tudjuk.
Gordioni (tetszik tudni, ez volt az a kisázsiai város, Gordiusz, ahol az indokolatlanul nagynak nevezett
Sándor vagdalkozott, amikor nem tudott egy csomót megoldani - nem bírt vele, ezért felülírta a
csomómegoldás szabályát), szóval, gordioni ásatásokból azt is tudjuk, hogy Midász király palotájának
feltárása során diófabútorokat is találtak.
Kínai feljegyzések szerint Kínába is ekkor jutott el a diófa, a Han dinasztia idején, körülbelül a mi
időszámításunk kezdetén (+-200 év).
Ősi kínai diófa:

És Európában? Erről a folytatásban olvashatunk.

A dió kémiai anyagai
Mottó:
"Az olajos magvak közül a dió tűnt ki nagyon jelentős flavonoidtartalmával."
(Dr. Lugasi Andrea)

Tisztelt Kollégám, a dió tele van kémiai anyagokkal! Nem úgy persze,
ahogy manapság minden élelmiszerünket telenyomják, hanem
természetnél fogva. A szerves vegyületek is kémiai vegyületek,
sokféleségük a diófában, különböző részeiben ugyanolyan változatos,
bonyolult, mint minden más élőlényben.
A diófa egy nagy vegyi üzem, és olyan anyagokat gyárt, amik
számunkra egészségesek, fontosak. Nincs a diófa által termelt
vegyszerek között egy sem, amely amely az emberre káros lenne.
Annál több a tápláló, az egészségvédő, a gyógyhatású anyag.
Mik is ezek?
A dióbél kiváló beltartalmát a bevezetőben tárgyaltuk, és a dióolaj
összetevőiről is volt már szó.
Mennyiségi vagy fontossági sorrend nélkül, nem említve a diótermés
anyagait: C-vitamin, juglon, flavonoidok, tannin, ellagénsav, nucit,
glicerrizin, fehérjék, cellulóz, quercetin, sőt, a levelekben koffeinsav,
nikotin, tokoferol, szerotonin és kalcium-pektát is van.

C-VITAMIN
Gergelezhiu már 1937-ben kimutatta, hogy a diófa különböző részeiben nagy mennyiségű C-vitamin van.
Breinlich pedig 1942-ben állapította meg, hogy a diónövényben a C-vitamin a diófa által termelt
hidrojuglonnal kölcsönhatásban sokkal stabilabb állapotú, mint anélkül.
Az a tapasztalati tény tehát, miszerint a dióbél C-vitamin tartalma tavaszra se csökken le annyira, mint más
gyümölcsöké, például az almáé, tudományos megalapozást nyert, már réges-régen. A dió hidrojuglonja
ugyanis védi az oxidációtól a C-vitamint, a két vegyület oxidációs-redukciós rendszert alkot.
Mielőtt a dió többi, jellemző kémiai anyagára rátérnénk, a C-vitaminról néhány gondolatot.
C. Daglish 1949-50-ben vizsgálta a C-vitamin mennyiségének éven belüli változását a diófa különböző
szerveiben, és a következőket állapította meg.
A C-vitamin a diófa egyes szerveiben a gyors és tökéletes fejlődéshez nélkülözhetetlen.
A diófa barkarügyeiben a tél folyamán végig 30 mg/100 g C-vitamin található, ami tavaszra 100-150 mg-ra
nő, egyes esetekben pedig ennek is a többszörösére. A többlet kezdetben a közeli kéreg és farész szöveteiből
származik, később pedig a kibomló hajtásrügyek fotoszintéziséből, valamint magának a kibomlott barkának
a fotoszintéziséből. A barkák gyors kibomlásához, gyors méretnövekedésükhöz a C-vitamin elengedhetetlen.
Ehhez hasonló a hajtásrügyek kibomlása is, a rügybomlás során a hajtásrügyek C-vitamin tartalma 100
mg/100 g-ról 450 mg/100 g-ra nő. A növekedés csak közvetlenül a rügybomlás előtt kezdődik, utána főleg a
meginduló fotoszintézisből származik.
A kilombosodást követően a levelek, a levélnyelek és a zöld hajtás C-vitamin tartalma kb. 150 mg/100 g
koncentrációról ugrásszerűen 400-800 mg-ra nő májusra, júniusra. Ettől kezdve a nyár végéig fokozatosan
csökken a koncentráció, de a levelek és a hajtások tömegének növekedésével a koncentráció-csökkenés
nem jár a C-vitamin abszolút mennyiségének csökkenésével, az magas szinten stabilizálódik a nyár végéig.
Az októberi diólevélben is marad 300-400 mg/100 g.

A diófa ágaiban, törzsében a C-vitamin szintje nem ilyen kiugróan magas, és az év folyamán nem mutat
lényeges változást. 150-200 mg/100 g koncentráció körül alakul, úgy a háncsrészben, mint a fás
szövetekben. Az állandó C-vitamin szint azzal is összefügg, hogy a termelt C-vitamint a fás részek szállítják
a növény valamennyi szerve felé.
Meg kell említeni, hogy a viszonylag egyenletes C-vitamin szint fenntartásában a C-vitamin módosult
formájának, a dehidro-aszkorbinsavnak az állandóan jelentős szintű (kb. 250 mg/100 g) jelenléte is szerepet
játszik.
A diótermésben a C-vitamin mennyisége májustól szeptemberig állandóan nő, ezen belül a júniusi hónap
produkálja a legnagyobb növekedést. A nővirág megtermékenyülésétől június végéig gyakorlatilag a
nulláról 1200 mg/100 g-ig nő a koncentráció, a nyár végére 1400 mg/100 g értéket ér el. Ezen belül a zöld
burok C-vitamin tartalma a nyár folyamán 800-900 mg/100 g, a kifejlődő dióbélé pedig 2500-3400 mg/100
g. Valószínű, hogy a dió zöld burkának asszimilációs tevékenysége is nagyban hozzájárul a dióbél Cvitaminnal való ellátásához.
FENOLVEGYÜLETEK, FLAVONOIDOK
A diónövény fenolvegyületei számosak. Előfordulásuk, mennyiségük különböző mértékű a diófa különböző
részeiben, és nagyon változik az év során.
Nagy általánosságban hidroxilgyököket tartalmazó, legalább egy benzolgyűrűs szerves vegyületek. Ilyen
fenolvegyületek a diónövényben a juglon, a csersav, az ellagénsav, továbbá kisebb mennyiségben a
mustársav, klorogénsav, protokatehinsav (3,4 dihidroxibenzoesav) is. A fenolvegyületek többsége egyben
flavonoid is, ezek két benzolgyűrűsek.
Mára már bebizonyították, hogy az emberi szervezetnek flavonoidokra is szüksége van. A flavonoidokat
régebben - amikor még én tanultam - P-vitaminnak nevezték. Ma már tudjuk, hogy a flavonoidok szerepe a
C-vitamin hasznosításában rejlik. És még mennyi mindenben! (A flavonoidokról Lugasi Andrea írt kitűnő
cikket, ld. mellékletben.)
A fenolvegyületek a diófa életfolyamataihoz kellenek, röviden a növekedéshez, szaporodáshoz, a diónövény
védekezéséhez betegségek és kártevők ellen.
Az anyagcserefolyamatokban vesznek részt. Termelődnek, átalakulnak vagy kibocsátásra kerülnek.
A juglont, csersavat, ellagénsavat külön is tárgyalom.
Kezdem úgy találni, hogy már meglehetősen sok cikk érinti a dió fenol- és flavonoidtartalmát. De sehol sem
olvastam, hogy ezekből mennyi is van a diónövényben. Most végre sikerült ráakadnom Emel Turan török
hölgy doktori értekezésére, és abból emeltem át a diólevél összes fenoltartalmát ábrázoló diagramot. (Ez a
könyv nem doktori értekezés, ez képeskönyv.) Szóval, a diólevélben 4-6 ezrelékre tehető a fenoltartalom.

Ez mind gyógyhatású anyag, nem pedig veszélyes anyag, amint azt a fenolról gondolnánk.

JUGLON
A diónövény legjellemzőbb kémiai anyaga a juglon. Viszonylag jól
ismert vegyület, már nagyon sokan tanulmányozták. Tisztelt, kémiát
utáló Kollégám, szégyen lenne miránk, ha mi nem ismernénk.
Ennek az érdekes és hasznos szerves vegyületnek az elnevezése az
1850-es évek idejére tehető, amikor vegyészek (Vogel és
Reischauer, 1856) már kutatták a tulajdonságait. Majd 1885-re
Bernthsen és Semper már a juglon szerkezetét is megállapította.
A név első fele a diófa latin nevéből adódik, másik fele pedig kémiai
szerkezetéből, mivel a naftokinonok közé tartozik, ugyanúgy, mint a
hajfestésre használt henna hatóanyaga, a Lawson is, ami egyébként
a juglon izomerje.
A juglon C 10H 6O 3 5-hidroxi-1,4-alfa-nafto-kinon. A juglont régen
juglóznak hívták. Mondták nucinnak is, sőt, regianinnak is.
Nemcsak a közönséges dió termeli, hanem a feketedió, az észak-kaliforniai feketedió, a vajdió, a japán dió,
a mandzsúriai dió, sőt, a Juglans nemzetségen kívüli diófélék, a pekándió, a hikorik közül pedig a Carya
ovata, a C. alba, a C. tomentosa, a C. olivaeformis és a C. cathayensis is, valamint a kaukázusi szárnyasdió
is. Vagyis a diófélék családján belül ha van is, ritka az, amelyik nem.
Bár összehasonlító kísérleteket nem ismerek, de amerikai kutatók szerint a diófélék közül a feketedió a
legerősebb juglontermelő. A felsorolt többi faj esetében időnként, a körülményektől függően tapasztalható
juglonhatás.
A diófa különböző részeiben a téli rügyeknek a legmagasabb a juglonkoncentrációja. A diófában a juglon
koncentrációja nem állandó, az évszaktól, sőt, a napszaktól függően is változik. A levelekben a maximális
juglontartalom júliusban található. Ugyanez a tapasztalat a feketedió és a pekándió leveleiben is.
Megállapítható a törvényszerűség: A vegetatív növekedéssel arányosan nő a levelek juglontartalma.
A diófa korától is függ, hogy levelei tartalmaznak-e károsító mennyiségű juglont. I. Terzi török kutató
szerint a hét évesnél fiatalabb diófa nem termel a leveleiben fölösleges mennyiségű, a környezetére káros
juglont, csak ennél idősebb korban.
A levelekben nem egyenletes a juglon koncentrációja. A fonákhoz közel, valamint a fő levélkeér és az
oldalsó levélerek környékén a legnagyobb.
A diófa kérge is tartalmaz juglont. A gyökerei is nagy mennyiségben termelik és bocsátják ki a talajba.
Legnagyobb mennyiségben a dióburokban fordul elő, koncentráltan található a rügyekben, a virágokban,
utána pedig a levelek tartalmazzák a legnagyobb arányban. A dióbélben gyakorlatilag nincs juglon, mert a
7-19 mg 100 g szárazanyagra vetítve annyi, mint a semmi.
És egyáltalán nem található juglon a dió-embrió szöveteiben.
A diófában az idősebb szövetekből a fiatalabbakba áramlik.
A juglon és a hidrojuglon kémiai rajza:

Juglon három formában fordul elő a diónövényben: hidrojuglon-glükozid (HJG), hidrojuglon (HJ) és a
tulajdonképpeni juglon (JUG). Három, eltérő tulajdonságú vegyület.

A diófa elsődlegesen nem juglont, hanem hidrojuglon-glükozidot termel, ami kevéssé reaktív, színtelen, nem
mérgező anyag. Ebben a juglon redukált formája, a hidrojuglon egy glükóz-molekulához kapcsolódik. (A
glükozidok a természetben széles körben elterjedt anyagok, cukormolekula és nem-cukor molekula
együttesét képezik.) A diófa különböző részeiben található hidrojuglon-glükozidokat C. Daglish
tanulmányozta, 1950-ben.

A cukormolekula leválasztását béta-glükozidáz enzim végzi, ekkor hidrojuglon jön létre, ami instabil,
könnyen átalakuló vegyület. Úgy tapasztalták, a béta-glükozidáz enzim és a hidrojuglon-glükozid általában
nem fordul elő ugyanabban a sejtben. A cukormolekula leválasztása, a hidrojuglon keletkezése akkor
valósul meg, amikor a HJG az enzimmel kapcsolatba kerül. Például a növény sejtjeinek sérülésekor. Ekkor
keletkezik hidrojuglon, ami gyorsan oxidálódva juglonná alakul.

Csak dupla zárójelben jegyzem meg, hogy amikor hidrojuglonról beszélünk, mindig az alfa-változatáról
beszélünk, mert két béta-változata is van, amik az izomerjei.

A juglon a hidrojuglon oxidációs terméke. A hidrojuglon savak hatására, vagy a levegőn, vagy a talajjal
érintkezve oxidálódik juglonná. Már 1907-ben kimutatták (Coombes), hogy a diófa zöld részeiben található
hidrojuglon a zöld részek (levél, dióburok) száradásakor teljesen juglonná alakul, mert száradáskor a
hidrojuglont oxigén éri, oxidálódik. További oxidatív környezet a juglon polimerizációját idézi elő.
A juglon erősen reaktív, fehérjékhez könnyen kapcsolódik, ezért az élőlények sorára mérgező, és
polimerizálódva adja a jellemző barna színanyagot, ami hozzáköt a megfestett szerves anyagokhoz. A juglon
polimerizálódásának gyorsaságát az oldat színeváltozása mutatja, öt perc alatt:

A juglon vízben gyengén, a szerves oldószerek sorában jól oldódik. Dióburokból a (hidro)juglon szerves
oldószerekkel vonható ki, pl. éterrel, acetonnal (1. kép), illetve ammóniával (2. kép):

Szobahőmérsékleten a juglon szilárd anyag, sárga, sárgás narancssárga színű, 144-150 C°-on meglágyul,
olvadáspontja 153-156 C° (más forrás szerint 164-165 C°). Szabad levegőn azonban nem tartós, mert a
levegő nedvességével könnyen kapcsolatba lép, ez elősegíti a szublimálását, elillanását. Szublimáláskor nem
bomlik el.
Juglonkristályok kiválása szerves oldószerekből (Klaus Herrmann mikroszkópos felvételei):

A kristályos juglon alkoholban és éterben nehezen oldódik, kloroformban oldva, koncentrált kénsavval
vérvörös színű lesz. Forró vízzel elbontva az eredmény egy barna színű anyag lesz.
A juglon természetes kémhatása enyhén savas. Lúgos közegben hidrogén-iont veszít, és az eredeti, valamint
az ionizált forma között a pH-tól függő egyensúlyi állapot áll fenn:

A lúgosság növekedésével - ha más anyag, fémion nincs jelen, - a bíbor szín mélyül. 9-es pH-nál az összes
juglon ionizált formában van. A lúgos kémhatású, ionizált forma fémionokkal szívesen kapcsolódik,
komplex vegyületeket alkot, amelyek élénk színűek. Például réz-oxalát hozzáadásával sötétkék komplex
rézvegyület jön létre. Rézzel és nikkellel ibolyaszínt ad, krómmal és vassal szürkésbarnát. Származékai is
más fémekkel is színes komplex vegyületeket hoznak létre. Alumínium-katalizátor meggyorsítja a dióburok
oldószeres elegyéből a juglon kivonását.
Alumínium-ion katalizátorral végzett oldószeres extrahálás eredménye:

A juglonvegyület rokon szerves vegyületekből vegyipari úton is létrehozható. A német vegyigyárakban
kapható tiszta juglon így készül. A gyártás sematikus, orosz nyelvű folyamatábrája:

A juglon, mint az összes fenolvegyület, valamint a kinon, a fehérjékhez, például az emberi bőr fehérjéihez
kémiailag kapcsolódik. A kapcsolódást a jelenlevő csersav is fokozza. Ezért a bőrről nem mosható le, azt
megfesti. A bőrön elszíneződött foltok oxidációs folyamatok hatására némileg még sötétednek is. Az
elszíneződés mindaddig megmarad, míg a megfestett bőrréteg le nem kopik. A juglon színező hatása már a
molekula kémiai rajzából is látszik. A benzokinon szerkezet az elektron-mozgás következtében sötétsárga
színt ad. A szín mélysége a töménységtől függ.
A juglon az élőlények egész sorára mérgező hatású. Baktériumokra (például Bacillus coli és
Staphylococcusok), gombákra, (már a spórából fejlődő gombacsírára is), növényekre, férgekre, rovarokra,
halakra. Az emberre nem, bár ezt a kijelentést nem kell szó szerint venni, mert feltételezik, hogy 40 g
szilárd, kristályos juglon lenyelése súlyos, akár halálos mérgezést is okozhat az embernél. Dehát, ki akarna
350.000 Ft értékű, szinte beszerezhetetlen méreggel (ön)gyilkosságot elkövetni. Tehát mondjuk úgy, hogy
nemcsak az emberbe, de más melegvérű állatokba se lehet annyi juglont szájon át bejuttatni, hogy az bármi
károsító hatással lenne.
Élőlényekben úgy fejti ki mérgező hatását, hogy azok fehérjéihez kapcsolódik, azokat hatástalanítja. A
sejtfalakon kémiai változás nélkül jut át, egyes helyeken felhalmozódhat a megtámadott élőlényben.
Állítólag úgy is mérgez, hogy akadályozza a biokémiai folyamatokban a hidrogén-ion átvitelét, ezzel gátolja
a légzést, az energiatermelést, különböző oxidációs folyamatokat. Az elektronátvitelt akadályozza.
Növényeket mérgező hatása miatt a juglont "allelotoxinnak", a talajban való jelenlétét pedig
"allelopátiának" nevezik.
A levelekből nemcsak lombhullás után mosódik ki a juglon, hanem a zöld levélből eső hatására is a talajra
jut.
Jogos a kérdés, a diófa mi célból termel juglont. Előre megfogalmazott szándékról nem beszélhetünk a diófa
esetében, csak a természetes kiválasztódásról. Mindazok a növények, amelyek természetes ellenségeikkel
szemben az azokat károsító vegyszereket tudnak bevetni, életképesebbnek bizonyultak, jobban túlélték a
károsítók károsítását és a betegségeket. A diófélék családjának valamelyik ősénél alakult úgy, hogy belső,
szerves kémiai folyamatai során egyszer csak mérgező juglonvegyület is képződött.
És az a kérdés is felmerülhet, a talajba jutott juglon mennyi ideig fejti ki növény-, gomba- és baktériumölő
hatását, vagyis meddig marad meg eredeti formájában, és hogyan bomlik el.
Az időtényező tapasztalati úton is megfigyelhető, de a juglon elbomlásának természetes módjára 2004-ig
nem tudtuk a választ. De azóta tudjuk, mert Górski és társai, a poznani agráregyetem kutatói publikálták
ezirányú részletes kutatásaikat.
Lényeg a lényeg, a juglonból autooxidáció útján, különböző katalizáló anyagok segítségével, polimerizáció
és kondenzáció révén huminsavak képződnek, vagyis a juglon elbomlása humifikációt jelent, a talaj értékes

anyagokkal való gazdagodását.
Ez a folyamat akkor is végbemegy, ha nem avatkozunk a természet folyásába, és akkor is, ha
komposztáljuk a diólevelet. Idővel juglonmentes komposztot kapunk.
Megállapíthatjuk, a természetben a juglon végső soron nem méreg, hanem talajgazdagító anyaggá válik.
A juglon ökológiai hatásáról az ökológiai fejezetben beszélek részletesebben, és újból napirendre veszem a
dió gyógyhatású anyagai között is.
A diókészítmények gyógyhatása elsősorban a juglonvegyület baktérium- és gombaölő hatására vezethető
vissza.
A juglonkészítményeket 0,1 %-os alkoholos oldat vagy 0,05-0,1 %-os olajos oldat formájában a
sztafilokokkusz és sztreptokokkusz baktériumok ellen hatásosan vetik be Oroszországban.
Kellően még nem kutatott, de reményteljes felhasználási lehetőség a juglonvegyület számára az
élelmiszeripari tartósítás lehetősége, baktériumölő és gombaölő hatása miatt. Konzervkészítményekben,
italokban. Turcanu professzor is a gyümölcslevek, alkoholmentes italok tartósítószereként ajánlja a juglont.
Baktériumölő, gombaölő hatása az állatgyógyászatban is érvényesíthető lenne, de a növényorvoslás előrébb
tart ezen a területen.
Az almatermésűek veszélyes, sokáig halálosnak vélt
baktériumos betegsége a tűzelhalás. Bár az almafa
érzékeny a dió juglonjára, károsodik is tőle, de az almafát
károsító, tűzelhalást okozó baktérium még érzékenyebb.
Bécsben kikísérletezték, hogy juglonos permetezéssel meg
lehet gyógyítani a tűzelhalást kapott almafákat.
Az eljárás lényege az, hogy olyan csekély mennyiségben
adagolnak juglont a permetlébe, amit az almafa már nem
vesz észre, de a baktérium elpusztul tőle. 0,000087 %-os
hígításban.
Ezzel az eljárással egy, a természetben megtalálható
anyaggal váltják fel a többféle veszéllyel járó
sztreptomicines permetezést. Igazi bio-módszer.
Ha házi kísérleteinkhez juglonra van szükségünk, nem
szükséges a dió zöld részeiből kinyernünk, a
kereskedelemben is kapható. Nem drága, 1 g 30 euro.
A juglonvegyület képződésének imént leírt formája nem
számít rendkívülinek a növényvilágban, még termesztett
gyümölcseink között sem. Tisztelt mandula-, meggy- és
szilvatermesztő Kollégáim a tanúk rá, hogy a
keserűmandula, a szilvamag, a meggymag belének fanyar,
gyomorirritáló ízanyaga ugyanígy képződik, glükozidból,
majd oxidálódással. A rendkívül nagy különbség ott van, hogy a dióbélben nincs semmilyen juglonvegyület.
Sőt. Tisztelt botanikus Kollégámnak is legalább olyan sokáig kell kutatnia, mint nekem, mire megállapítja,
hogy a diófélék családján kívül is előfordulnak juglontermelő növények. Igen, ugyanazt a juglont termelik,
mint a diófélék, csak elenyészően kis mennyiségben. A Lomatia fajok ezek, örökzöld, virágos növények
Ausztráliából és Délamerika déli végéről. Szóval, nagyon messze. Közelebb nincs még egy olyan fa, mint a
diófa.

CSERSAV (TANNIN)
A tanninról (csersavról), ami a dió festékanyaga is, később, a dió gyógyhatását tárgyalva teszek említést.
Most csak a dióbél tannintartalmáról néhány szót.
Néhány érzékenyebb szájú személynek a dióbél vékony hártyájának csersavtartalma összehúzza a száját,
ezáltal megkeseríti a dióbél élvezetét. Ezért hat amerikai élelmiszerkémikus megvizsgálta, mitől függ a
dióbél tannintartalma, illetve hogyan lehet azt csökkenteni. Azt tudtuk, hogy a különböző fajtájú diók
belének vékony hártyája eltérő mértékben csersavas, különbözik az egyes diófajták íze.
Az is tudott volt, hogy a dió érésekor a legnagyobb a csersavasság. A tárolás során a csersavtartalom
csökken. Három hét elteltével a csökkenés 20-40 %-os. És tovább csökkenthető a konyhai felhasználás
során is. A dióbél öt perces pörkölése további 15 %-kal csökkenti a csersavtartalmat, a leghatásosabbnak
pedig a főzés bizonyult. Forrásban lévő vízben két perc alatt a teljes csersavtartalom elbomlik.
A zöld kopáncs tartalmazza a diónövényen belül a legnagyobb mennyiségű tannint (csersavat), de a
megbarnult kopáncsból ez az anyag már hiányzik. Van a kopáncsban viszont fenol is.
A diófában a tanninvegyület ugyanazt a funkciót tölti be, mint a juglon, bár hatásuk eltérő. Egyikre se
magának a diófának van szüksége, nem a saját életfolyamatai számára termeli, hanem ellenségei
távoltartására és pusztítására. Míg a juglon hatásmechanizmusa abban áll, hogy más élőlények fehérjéihez
kapcsolódva azokat működésképtelenné teszi, a tannin elsősorban a savasságával hat. Kesernyés ízű lesz
tőle a diófa levele, a dióburok és a dióbél is. Az a körülmény, hogy a nemes, kiválogatott diófajták ízén a
keserűséget nem érezzük, nem a diófán múlott, hanem az emberi szelektív diónemesítő tevékenységen,
aminek során mindig az ízletesebb termésű diókat preferáltuk, amelyek csersava nem irritálja az emberi
száj nyálkahártyáját.
A diónemesítés tehát a természetes kiválogatódás természeti törvénye ellen hat. Nemes dióink ízletesebbek,
kívánatosabbak a kártevők számára is, tehát a növényvédelmi feladatok egy részét nekünk kell
átvállalnunk a diófától.
Dióból kivont, szilárd állapotú csersav:

ELLAGÉNSAV
Főleg a zöld burokban található, állatkísérletekben antitumorális hatása már bizonyítást nyert.

METIL-PALMITÁT
A zöld dióburokban található ez a növényi olajsav-észter, aminek erős atkaölő hatására Y.N. Wang és hét
kutatótársa 2009-ben irányította a tudományos figyelmet. Korábban is ismeretes volt, hogy a zöld
dióburoknak atkaölő hatása van, de az említett komoly kutatás azt is megmutatta, hogy mekkora. Ebből az
anyagból 1 mg/l töménységű oldat 24 óra alatt 97,9 %-os halandóságot eredményezett a világszerte ismert
növényi károsító Tetranychus cinnabarinus atkafaj kifejlett egyedeinél. És jól csökkentette más növényi
károsítók számát is.
NUCIT
A nucit C 6H 12O 6+2H 2O egy nem erjedő cukor. A levelekből vonták ki, inozitnak is nevezték.
GLICERRIZIN
A dió gyökeréből jelentős mennyiségben glicirrizint találtak, kálium- és kalcium-sók formájában.
FEHÉRJÉK
Újabban a diónövény fehérjéinek építőkövei, az aminosavak is vizsgálat alá kerültek. Ez a téma önmagában
is kimeríthetetlen, mert a diófa különböző életfázisaiban az egyes szövetekben rendkívül változó az
aminosavak mennyisége, szerepe. Ezen belül a szabad aminosavak külön érdekesek, mert azok mennyisége
mutatja, hogy az adott életfázisban melyikre van a növénynek inkább szüksége fehérjék összeállításához.

A dióbélben arginin, glutamin, alanin dominál, de ezen belül a dióbél csíra-részében az alanin a fő
komponens. A csírázás teljesen átrendezi a csírázó növény szabad aminosav-összetételét. Egy hónapig él a
csírázó csemete a sziklevél anyagából, addig nem vesz föl nitrogént. Ez alatt az első hónap alatt az arginin
és citrullin mutatható ki legnagyobb arányban, az összes szabad aminosav 80 %-ában. Nemcsak a fogyó
sziklevélben, hanem a teljes növénykében, a főgyökértől a tenyészőcsúcsig. Mihelyt a növényke már maga
táplálkozik, 30 %-ra csökken ennek a két aminosavnak az aránya.
A fiatal diócsemetében, kétéves korig a tavaszi kihajtáskor újra megnő a szabad aminosavak mennyisége,
és különösen újból az argininé és a citrulliné, mellettük a proliné.
Ez még csak a kezdet. A diónövény életének, de a vizsgálatoknak is.
CELLULÓZ, HEMICELLULÓZ, LIGNIN
A dió héjában 22, 56, 22 százalékban fordulnak elő. A dióhéjban a cellulóz más növényektől eltérő, speciális
szerkezetet alkot. Még alig vizsgálták, pedig ettől függ az ipari hasznosíthatóság.
Mennyi cellulóz, hemicellulóz van a dióhéjban? Sok. Az úgynevezett FTIR-vizsgálat szerint:

A cellulóz összetett szénhidrát, a Földön a leggyakoribb szénvegyület, hiszen a növények vázanyagának
nagy részét ez alkotja. Makromolekulája ß-D-glükóz egységekből épül fel, melyek 1,4-kötéssel
kapcsolódnak egymáshoz.

A dióhéj-cellulóz műanyagipari felhasználásainak lehetőségét már keresik Budapesten, a Bay Zoltán
Anyagtudományi és Technológiai Intézetben.
Mivel természetes anyag, a dióhéj minden alkotó-vegyülete természetes úton bomlik el, biológiai (gombák,
baktériumok), fizikai (hő, fény, nyíróerők) és kémiai tényezők (oxigén, víz, vegyi anyagok) hatására.

Hő hatására hogyan történik a dióhéj elbomlása? Volt, aki ezt is megmérte.
A hőhatásnak kitett dióhéj esetében körülbelül 130 C°-ig történik a megkötött nedvesség leadása, majd a
dióhéj lassú bomlása figyelhető meg, ami kb. 220 C° hőmérsékleten erősen felgyorsul.

A diófa hőigénye
Erre télen-nyáron figyelni kell.
A diófa a hideget és a meleget
egyaránt igényli, bizonyos
határok között, de legtöbbször
melegigényesként jellemzik.
A diófa a mediterrán klímához
alkalmazkodott a legjobban, bár
fája tűri a fagyot, virágzáskor áprilisban - már károsak számára
a fagyok. Ha megkapja az
igényelt, jelentős vízmennyiségét akár csak az altalajból is, - a
száraz, forró nyarat jól elviseli.
A diófa jó fejlődéséhez a
tenyészidőszakban 2000 C° éves
hőösszeg szükséges. Román
kutatók szerint ott fordul elő diófa, ahol az éves átlaghőmérséklet 8-10 C°, a legmelegebb hónap átlaga
legalább 20 C°, és a téli legalacsonyabb hőmérsékletű hónap -16-20 C°, és ritkán megy a hőmérséklet -20
C° alá. A fagymentes napok száma 200-220, ebből a vegetációs időszakban 150-170-et használ ki a diófa.
Vagyis a diófa hőigényét a szőlő hőigényéhez hasonlíthatjuk. Természetes előfordulásuk is, termesztési
körzeteik is azonosak.
Az erős téli hidegek a típustól, fajtától függő mértékben károsítják a diófákat. A károsodás olyan mértékű
is lehet, hogy a fák belepusztulnak. Hogy az ellenálló típusok a téli fagyot milyen jól képesek viselni, arra az
iráni hegyvidéki diófák adják a legjobb példát, ahol rendszeresek a téli -20-40 C°-ok. Az ellenkező végletet
Kalifornia diófái mutatják, igen gyenge téltűrésükkel.
Mint említettem, a diótermelés északi határát a virágzáskori fagyok vonják meg. Szaporodásához az enyhe
klíma kedvező. Igazán szép nagy fák is enyhe klíma alatt fejlődnek. Vagyis ahhoz, hogy a diófa erős és nagy
legyen, a megfelelő klíma is kívánalom.
Az északi határ meghúzásához még egy tényező ajánlkozik. A nyár rövidsége. Ha nincs ideje a diófának
hajtását beérlelni, hajtása ősszel elfagy, nem lesz kihajtható csúcsrügy, nem lesz virág. (Ami aztán
virágzáskor elfagyhat.)
A mi éghajlatunkon a vesszőérés általában sikeres, de van példa az ellenkezőjére is. A hajtás szöveteinek
fásodásához a vesszőérés időszakában a nyári hónapokban általában 20 C°-nál nem hűvösebb éjszakák
szükségesek. Nálunk a hiányos vesszőérés nem tragikus, csak a kevesebb érett csúcsrügy csökkenti a
következő évi termés lehetőségét.
Nálunk is előfordulhat, de a világ más részein is, hogy az őszi korai fagyok is károsíthatják a diófát. A nem
beéredett vesszők vége visszafagy, ezzel a jövő évi termés alapját adó csúcsrügyek száma csökken, és

ezáltal csökken a termés.
Hazánkban a diófa számára szükséges évi hőmennyiség, a tenyészidőszak szokásos hőmérséklete általában
elégséges a fák jó növekedéséhez és terméshozásához. Egyes hűvösebb évjáratban előfordulhat a termés
minőségének romlása, ha a június és a július hűvös. Erre a hűvös időjárásra reagál a dió úgy, hogy a dióhéj
papírhéjúan vékonnyá és hiányossá válik. Ezt mondják népnyelven cinegés diónak. A cinegés dió kifejezés
azt jelenti, hogy olyan vékony a héja, hogy még a cinege is át tudja lukasztani, amit meg is tesz, a dióbél
érésekor.
A kedvezőtlen, hűvös évjárat miatti teljesítménycsökkenés együtt jár egyéb tulajdonságok
(hajtásnövekedés, gyümölcsméret, stb.) romlásával is. Megállapítható, hogy mivel éghajlatunk a
diótermesztés északi határához van közel, a Magyarországon jellemzően hűvös vidékek nem kedvezőek a
diótermesztés számára. Az északias fekvésű területek kifejezetten alkalmatlanok, ugyanígy a hideg völgyek
is. Enyhébb lejtésű domboldalak, lankák esetében a déli és a nyugati fekvés az előnyös. Az északi lejtőket
úgy lehet jellemezni, hogy ahány fokos a lejtő, annyiszor száz kilométerrel van északabbra a termőhely. És
ellenkező irányban így lehet jellemezni a déli lejtőket is.
Jelentősebb károsodás érheti diófáinkat a kései tavaszi fagyok következtében. Különösen az enyhébb
télvégi napokon vagy koratavasszal bekövetkező időleges, korai felmelegedés veszélyes, mert a rügyek
kipattanását okozza, és a rügyek fagyérzékenysége a fakadási állapot előrehaladásával rohamosan
növekszik. A rügyek, a fiatal hajtások a hidegtől már +1,1 C°-on károsodnak. A kibomlott rügy -1 C°-on
teljes fagykárt szenvedhet. Ezért a diótermelésre a fagyzugok és a kései fagytól gyakran érintett területek
nem megfelelőek. Ezen a gondon csökkentett a hazai fajták kinemesítése, amelyek késői fakadása
csökkenti a károsodás veszélyét, de így is vannak szinte 100 %-os terméskárt eredményező évek.
Kanadai diótermesztők figyeltek fel rá először, de nálunk is előfordul, hogy a télvégi-koratavaszi fagykár
súlyos esetben a fás részek repedését is eredményezheti, például a fiatal fák törzsén. Ez úgy következik be,
hogy hideg, havas napokon, amikor erősen süt a nap, és fénye a hóról a fiatal diófák törzsére verődik
vissza, a még nem túl vastag kéreg a talajfelszín fölött hosszában megreped, és alatta a fás rész részben
elhal. Ezt a károsodást egyébként a diófa törzse egy szezon alatt beforrja.
A tavaszi fagy nemcsak a rügyeket, a fiatal hajtásokat és a virágokat, hanem később a
terméskezdeményeket is károsítja, a diófa tehát időben nem tud kinőni a fagy alól, bár térben már inkább.
Gyakran tapasztalni, hogy nagy diófák alsó felén a fagyos levegő elhelyezkedéséig nincs termés, csak
afölött.
Arról is keveset hallani, - inkább csak a mediterrán és annál melegebb éghajlatú diótermő vidékeken
érdekes, - hogy a diófának felső hőhatára is van. 38 C°-ra teszik azt a hőmérsékletet, amelyen felül a
diólomb már napégést szenved. (Nem beszélve a szárazságról és a forró szelekről, amelyek önmagukban is
károsítják a diófát.) Júniusi-júliusi igen magas hőmérsékleten a dió bele nem fejlődik ki, a dió üres marad,
jobb esetben az üres dióbél-hártyát találjuk a dióhéjban. Aszott marad a dióbél.
Súlyos napégés esetén a fa törzsén is keletkezhetnek elhalt részek.
Kaliforniában egyes esetekben öntözéssel védekeznek a napégés ellen.

A diófa télen

Mottó:
"Ti is, öreg diófáim, aludjatok szépen."
(Móra Ferenc: Öreg diófák alatt)
Mottó:
„S'il tonne en février, tu n'auras pas de noix
au noyer.”
(Ha februárban dörög, nem lesz dió a
diófádon.)
(Francia közmondás)
Keveset beszélnek róla, de a diófa téli
mélynyugalmi ideje alatt hideget igényel,
fajtától függően 400-1600 órán (15-65 napon)
át. Ez azt jelenti, hogy a - fajtától függően
hosszú idejű - mélynyugalmi időben a nappali hőmérsékleteknek 10, más szerző szerint 7 C° alatt kell lenni.
Például az egyik legmelegebb éghajlatú diótermő vidéken, Kaliforniában a téli hónapok nappali
hőmérséklete 10 C° alatt van. Ez a nyugalmi igény magyarázza, hogy melegebb, trópusi, vagy trópusira
hajló éghajlat alatt miért nem él meg a diófa. Például konkrétan a Franquette fajtára mondják, hogy
telenként 1500 órás mélynyugalmi ideje van, 7 C° alatt. Nézzük meg ezt a görög diófát a Peloponnézoszon,
Kefalinosz falu fölött, a hegyoldalban. Téli mélynyugalmát alussza, amikor körötte a többi mediterrán
növény vígan vegetál. Nincs hideg, csak annyi, amennyi a diófának télen kell.

Nálunk hosszú a téli nyugalmi ideje a diófának. Ez a hosszú nyugalmi idő a kárpáti rassz tulajdonsága, ezzel
biztosítja a kései virágzást, a Kárpát-medencén kívüli területeken is a fagyveszély elkerülését.

A diófajták felsorolása során ahol volt rá adatom, jelzem az adott fajta minimális téli mélynyugalmi idejét.

Hazai viszonyaink között télen, a fagymentes napokon él, dolgozik a diófa.
Gyökere vizet vesz fel, szövetei duzzadnak. Téli, koratavaszi metszéskor nagy
mennyiségű folyadékot veszíthet a sebeken keresztül, amelyek ilyenkor sebkezelő
anyagokkal le se zárhatók.
A diófa téli nedvedzése enyhébb telű vidékeken, például Franciaországban
lényegesebb kérdés. Ha a tél folyamán hosszabb fagymentes időszakok vannak,
kérdés, a nedvtermelés milyen hatással van a diófára. Ezért a francia kutatók
gyakori témája ennek vizsgálata. Például létrehozták a jobboldali képen látható fagyképző hüvelyt, amelybe
a diófa törzse, ágai, vesszői a termőhelyen belehelyezhetők. A fagy mértéke, ideje szabályozható. Nemcsak a
téli fagytűrést, hanem az őszi felkészülést is értékelni tudják, a tavaszi fakadást, valamint a virágzáskori
fagyot is.

(Szentiványi Pétertől tudom, ilyen szerkezetet Érden is
építettek, hazai fagytűrési vizsgálatok is folytak.)
Többéves vizsgálatok se hoztak még végeredményt, de hasznos
részeredmények már vannak. Például a francia viszonyok
között rendkívül aszályos, forró nyarú 2003-as évben a
koraőszi fagy még a diófák kérgén is okozott elhalást, mert a
fák lombjaikat korán elhullatták, a rendelkezésükre álló kevés
tápanyaggal nem tudtak felkészülni a hidegre.
Fagyos időben nem nedvedzik a diófa. Enyhe plusz-fokoknál
már igen. Mivel a vesszőkben és a gyökereknél nem azonos a
hőmérséklet, a nedvezéshez az kell, hogy a vesszők körül a
levegő és a gyökerek körül a föld egyaránt fagypont fölött
legyen. Nem elég, ha csak egyik helyen magasabb a 0-nál.
A gyökerek vizet és oldott ásványi sókat vesznek fel, a vessző
metszésfelületén mégsem víz, hanem cukoroldat csurran ki. A
vessző szövetei alakítják ilyenkor különböző mono- és
diszaharidokká a tárolt keményítőt. (A cukrok és a keményítő
oda-vissza alakulása a hőmérséklettől függő állandó
egyensúlyban van.) Nem a gyökerek nyomása nyomja ki a
metszésfelületen a levet, hanem a fás részek szöveteinek aktív
élettevékenysége, ozmózisos nyomása.
Ősszel a cukrok a fás szövetekben részben keményítővé alakulnak, keményítőként tározódnak. A cukorformában maradt szénhidrát vízben oldva fagyálló folyadékot alkot, ami lehetővé teszi akár -30 C°-os
hidegek elviselését is. A fagyálló cukorfolyadék nélkül a fagy szétfeszítené a sejtfalakat, szétroncsolná az
élő sejteket.

A keményítő-koncentráció növekedése a tél közepéig tart a diófában. A tél közepétől pedig a
léghőmérséklet plusz-fokaitól függően alakul cukrokká a keményítő, csökken a tartalék-tápanyag. A
keményítő cukorrá bomlása már közvetlenül a fagypont fölött megkezdődik, nem kell hozzá magasabb
hőmérséklet. Például 1 C°-on 6,5 %-os cukorkoncentrációt mértek a vizsgálat során.

A diófa tehát aktív a téli napok nagy részében is. És
metszés esetén a télvégi cukoroldat-veszteség tényleges
tápanyag-veszteséggel jár. De mivel a fás szövetekben a
cukor-keményítő átalakulás egyensúlyt mutat, kellő
erőállapotú fánál a veszteség nem veszélyes.
De ennél lényegesen bonyolultabb a kérdés. A
keményítő-koncentráció a hőmérséklet csökkenésével
csökken. (Gondolom, a fagytűrés érdekében ilyenkor
nagyobb része alakul fagyálló cukoroldattá.) A fás
részek ozmózisos nyomása, a nedvedzés erőssége pedig
általában a tél vége felé növekszik. A vizsgált francia
vidéken, francia diónál (Franquette) január végén a
legnagyobb. De január vége után csökken. És nem esik
egybe a nagyobb ozmózisos nyomás a nagyobb
cukorkoncentrációval.
Másik tapasztalata ennek a kutatásnak, hogy a
cukroknak nemcsak a diófa fagytűrésében van szerepe,
hanem az ozmózisos nyomás szabályozásában is, a
gyökerek vízfelvételének serkentésében. Télen ugyanis a
diófában megfordul a tavasztól őszig szokásos ozmózisos
nyomás, és nem a gyökerek pozitív ozmózisos nyomása
eredményezi a vizek felpumpálását, hanem a fás részek, a vesszők szöveteinek téli életműködése, a
gyökerek felé irányuló szívóhatása, negatív ozmózisos nyomása.
Így alátámasztható az a gyakorlati megfigyelés is, hogy a nyár végén vagy ősszel lombjukat vesztő diófák a
rákövetkező télen miért gyengébbek fagytűrést, nedvedzést, tavaszi kihajtást illetően egyaránt.
Szóval, van még mit vizsgálni, van még min gondolkozni.

Csak kitérőleg jegyzem meg, a diófa a téli nedvedzést tekintve kisebbségben van a fás növények között. A
tölgyek, a bükkök, a nyírek, stb. máshogy viselkednek. A juharok hasonlítanak a nedvedzésben a dióra.

Külön figyelmet érdemelnek az időjárási szélsőségek. Nagy hidegben, bizony, megfagynak a diófa fás részei,
törzse is. Védelmet addig kap a diófa törzse, amíg a hótakaró alatt van. Afölött fagy meg. A fiatalabb fák
tövükről újrahajtanak, regenerálódnak, egy csomó erős sarjhajtást hoznak.

A téli fagykár a hideg éghajlatú országokban gyakori probléma. Oroszországban a szamarai körzetben azt
ajánlják, újratelepítés helyett használjuk ki a diófa regenerációs képességét, és hagyjuk meg az összes
sarjat. Ne válogassunk köztük, hanem terítsük szét, kötözzük le őket. Így 2-3 év múlva nagy diótermést
várhatunk, nem úgy, mintha előlről kezdtük volna a csemetenevelést.

A rajzzal ábrázolt fagykárt -39 C°-os hideg okozta. Pronyin azt írta 1952-ben, hogy a voronyezsi körzetben 40 C°-ot is kibírtak a diófák. A mutatott szamarai módszer nem is olyan ritka. Dél-Szibériában, Oszennyiki
városban G. P. Kazanyin kiskert-tulajdonos arról számolt be, hogy 14 éves diófája, az egyik leghidegtűrőbb,
Ideál fajta, máig megőrizte földön fekvő formáját.
Fagykáros, lekötözött sarjú diófa Szaratovban, a fagykár utáni második évben. Látjuk, tele van terméssel.

Ha hideg telet várunk, előzetes védelmet is nyújthatunk a diócsemetéknek. Oroszországban, az orenburgi
körzetben így védekezik a várható kemény tél ellen egy kiskerti diósgazda:

Még nyáron, amikor még hajlik a csemete törzse, lehajlítja, leköti. A balra levőket a jobboldaliak tövéhez,
és viszont. Így a várható hó alatt életben marad a legkritikusabb időszakban a diócsemete. Ha száraz hideg
jön előbb, az így lehajlított csemeték lombbal, polietilén fóliával védhetők. De vigyázni kell, a takarás alatt
ne melegedjen túl a csemete.
Kínaiak szerint is legjobb a téli fagykárt megelőzni a fiatal diócsemetéknél. Kössük össze a fiatal csemete
vesszőit, hajlítsuk le a földre, és lapátoljunk rá földet.

Ha már nem hajtható le, ugyancsak kössük össze a vesszőket, és húzzunk a csemetére egy szemeteszsákot,
amit megtöltünk földdel. Hú, de sok kézi munka kell ehhez! Csak kínai munkabérszint mellett éri meg.
Tavasszal szedjük le a szemeteszsákot.

Persze, mindezt csak a hideg telű Hszincsiangban.
A hazai klímához jól alkalmazkodott, termesztésre engedélyezett fajták szigorúbb teleinket is károsodás
nélkül elviselik (-25-28 C°-ig). Az ugyancsak a kárpáti fajtakörhöz tartozó, de a Kárpátoktól északra és
keletre eső, tehát szigorúbb telű vidékeken kialakult diókból kinemesített fajták kanadai megfigyelések
szerint károsodás nélkül viselik el a -37-39 C°-os téli hidegeket.

Nem így a kevésbé fagytűrő fajták, például a francia fajták, amelyek magyarországi meghonosítására váró
teljes diófa-állománya fagyott ki egyszerre az 1920-as években, egy kemény télen. A francia, de főleg a
kaliforniai fajtákról azt mondják, faállományuk, ágaik már -10 C° alatt károsodnak. A fák fagytűrő
képességéhez hozzátartozik a megfelelő erőállapot. Tápanyaggal jól ellátott, vesszőit időben beérlelt diófa
jobban bírja a téli nagy fagyot.

Most, hogy már tudjuk, hogy viselkedik a diófa télen, feltehetjük a kérdést, hogy a dió mint érett termés mit
csinál ugyanakkor.

Mit? Megszáradva a hidegben várakozik.
Mire? Arra, hogy kicsírázhasson.
Tehát, mi kell a dió csírázásához? Szárazság és hideg. Az, hogy csíráztatás előtt a dió-embrió megkapja azt
a beszáradást és azt a hideget, amire szüksége van.
Nemcsak a közönséges diónál, hanem más diófajok soránál is megvizsgálták ezt a kérdést amerikai kutatók
(hadd ne térjek ki rá). Nyomukban pedig a közönséges dióra vonatkoztatva Hatice Dumanoglu is. Arra a
megállapításra jutott, hogy csírázás előtt az embrió szöveteinek 8-10 hetes, 2-4 C°-os hideg a legjobb, és a

szövetek kiszáradása.
A szárítás, a vízelvonás nemcsak természetes úton történhet, hanem például tömény sóoldattal is.
És a legérdekesebb, ha a dió mikroszaporításához testi szöveteket használunk fel, a sejtszaporodás
megindulásához ugyanezek a tényezők a legjobb hatásúak. Tehát nemcsak az embrió, hanem a szomatikus
sejtek aktivizálódásához is meghatározott, természetes folyamatok szükségesek.

A dió az európai történelemben
Európai (itáliai, ibériai, francia- és németországi, svájci, csehországi, stb.) elterjedése a történelmi időkre
esik.
A Közel-Kelet földművelőié a diófa háziasításának érdeme, kb. i.e. 2000 körüli időből. A diófa a legelőször
termesztésbe vont gyümölcsfák közé tartozik, a sárgabarackkal, fügével, olajfával, datolyával,
mandulafával együtt. Az ókori Perzsa Birodalom legnagyobb kiterjedése idején, vagyis már a klasszikus
görög korban, amikor a birodalom az Industól a Nílusig terjedt, a perzsa uralkodók, közülük is elsősorban
Kürosz, más forrásból Cyrus, már diónemesítésbe is kezdtek. Az erről szóló feljegyzéseket a perzepoliszi
könyvtár őrizte.
A klasszikus görögség már szent fának tekintette a diófát, a már többször idézett Carya-mondából is
tudjuk. Az elterjedt mondának sok változata él ma is. Mint azt Kerényi Károlytól, a görög mítoszok
legnagyobb szakértőjétől tudjuk, a változatok között nem lehet fontossági sorrendet felállítani. Most a még
eddig nem ismertetett Surányi Dezső-féle leírást idézem.

"Kárüa lakóniai királyleány Dionüszosz szeretője lett, de váratlanul meghalt. Emlékül az isten diófává

változtatta a leányt. Dionüszosz vitte meg a gyászhírt a lakóniaiaknak, akik templomot építettek ArtemiszKárüátisznak. Elsőként itt használtak nő alakú oszlopokat, amelyek a diónimfáknak és Kárüának a
szimbólumává váltak. Artemisz nagyon élvezte a diónimfák táncát, szívesen nézte őket. A kariatidák az
eksztatikus tánchoz zöld nádkoszorút viseltek fejükön."
Hérodotosz, a világ első történésze már az i.e. 5. században írt a dióról, és megállapította, hogy a dió
különös életerő birtokosa.
Giovanni d'Allorto felvételén az athéni Agora Múzeum gyűjteményéből látunk ógörög diókat (és őszibarackmagvakat).

Az ógörögöknek tulajdonítják, hogy egyes források szerint Perzsiából,
mások szerint Kisázsiából Európába hozták, állítólag i.e. 100 körül.
Nem mintha nem lett volna addig is görög földön ismert a diófa,
inkább azért importáltak perzsa diót, mert az nagyobb szemű,
nemesebb volt. Pliniusz szerint egyenesen Kürosz perzsa uralkodó
kertjeiből hozatták.
A régi görögök már haj- és ruhafestésre is használták a diót. Sőt,
fizetőeszköz, értékes ajándék szerepét is betöltötte. Ezt ábrázolja egy
antik görög kerámiára festett jelenet.
Amint az európai homoszexuális prostitúció történetéből ismerjük, az
antik Hellaszban értékes ajándékokkal, amint a kép mutatja, például
egy szütyő dióval díjazták az ilyen szolgáltatásokat. (A megrontott,
romlott fiúnak egyik kezével a diós szatyrot kellett tartania, mert ha a rossz fiú nem bizonyult elég jónak, az
ügyfél vissza is vette a diós szütyőt!)
A dió tehát általános volt az ógörögség körében. Ahova a görög városállamok gyarmatokat létesíteni
kirajzottak, diófákat telepítettek. Így indult meg a diótermesztés a Fekete-tenger északi partjainál, a Krimfélszigeten (Turcanu professzor megállapítása). Ami aztán terjedt. A mai Moldova területén, a hajdani
Etelközben az odesszai régészeti múzeumban őrzött ábrázolások tanúsága szerint i.u. 100-200 körül indult
meg a diófák telepítése.
Európa nagy részén pedig - ahova eljutottak - a rómaiak terjesztették tovább a diófát. Pompei és
Herculaneum ásatásaiból diót ábrázoló festmények, valamint elszenesedett diómaradványok kerültek elő.
Herculaneum romjainak kiásásakor a Casa d'Argónak nevezett épületben a következő, megszenesedett
diómaradványokat találták.

Pompeiben az egyik utca neve Diófa utca volt, ami a Diófa-kapuhoz vezetett.

Amikor i.e. 79. augusztus 24-én a Vezuv kitört, a pompei Isis
templom asztalán héjas dió volt nagyobb mennyiségben, úgy temette
be a vulkáni hamu.
A diófa a rómaiaknál szent fának számított. A Dianának szentelt
ünnepségeket nagy diófák árnyékában szokták megtartani. A dió az
áldozati gyümölcs szerepét is betöltötte.
Római kori ásatásokból került felszínre a
jobboldalt látható dió-kövület, egy áldozati
helyről. Anyaga jól láthatóan kiégett,
megszilárdult agyag, ami egy ép dió köré
rakódott.
Cicero, Ovidius és Palladius mind írtak a dióról. Plinius (idevágó, egyik kései
kiadásának képe balra) a dióbelet védő két burokkal jelképezte a házasság
védettségét. Vergilius a házassági ceremónia leírásakor már ír a későbbi, általános
szokásról, a menyasszony és a vőlegény elé hintett diókról. (Olaszul: “…prepara
nuove fiaccole, ti si conduce la sposa; spargi, o marito, le noci…”)
Könyvünk gasztronómiai részében külön is foglalkozunk a rómaiak
diófogyasztásával. Előzetesen csak annyit, hogy nemcsak nyersen, nemcsak
süteményekben, nemcsak dióolajként ismerték a rómaiak a diót, hanem az őrölt
dióbelet ételeik sűrítésére, gazdagítására is felhasználták.
De nemcsak ették a diót az antik Rómában, hanem játszottak is vele. Diótorony-játékot ábrázol a
következő, egy római síremlék faragványa nyomán készült kép is.

Ha már a rómaiakig eljutottunk, nem kerülhető meg a minket leginkább érdeklő kérdés:
Mi volt Mithridatesz kincsesládájában?
VI. Mithridatesz Pontusz uralkodója volt, és volt egy kincsesládája, amit hadjárataira is magával vitt,
akkora érték volt benne. Háborúba keveredett az akkori világhatalommal, a Római Birodalommal, és hát,
sajnos, kincsesládájától meg kellett válnia. Szerencsénkre, mert így megtudhattuk, mi volt benne. Hogy mi,
megtudhatjuk - ahogy manapság mondják, rögtön a reklám után - a gyógynövény-fejezetben.

Igen sok szerző az unalomig ismételt evidenciaként kezeli, hogy a diófa görög földről a római légiók nyomán
terjedt el a Földközi tenger nyugati medencéjében, Ibériában és Galliában. Ebben a tekintetben a római
birodalom történelmi szerepe egyértelműen pozitív, megismertette a diófát Nyugat-Európa meghódított
barbár népeivel, és népszerűsítette a diófát az egész római birodalomban. Ebben a tekintetben a római
birodalom komoly kultúr-missziót teljesített, csak hálával emlékezhetünk rá. Uralkodó vélemény, hogy a dió
termesztését Galliából terjesztették tovább a mai Svájc és Németország területére, még a késő-római
korban.
Ennek az uralkodó véleménynek azonban maguk a rómaiak mondtak ellent, amikor Britanniát meghódítva
feljegyezték a helyi kelta lakosság szokásait. Az egyik ilyen szokás volt, hogy a nyári napfordulót "a
nyárközepi éjszaka" jelenlegi, ismertebb nevén Szent Iván-éj megünneplésével tették emlékezetessé.
Feljegyezték, hogy a britek ezt az ünnepet a zöld dió szedésével és diós italok ivászatával kapcsolták össze.

És amikor még előbb a római légiók Galliába mentek, ott azt jegyezhették fel írnokaik, hogy a gall nők
diófestékkel festették hajukat, és ruháik alapanyagát is diófestékes vízben áztatták.
Ezért is helyesebb, ha a római civilizációs tevékenységet inkább a diófa terjesztéseként, mintsem
bevezetéseként fogjuk fel. Római légiós írnokok feljegyzéseiig vezetik vissza a jelenlegi két legfontosabb
francia diótermő tájon a diótermesztés megalapítását.
És azt sem tudom elfogadni, hogy Közép-Európában (a Kárpát-medencében és azon kívül (Ukrajnától
Németországig) honos kárpáti dió rassz gyümölcsét addig nem fogyasztották ezen a nagy területen lakó
népek, ameddig a rómaiak jóvoltából a diótermesztés el nem jutott hozzájuk. (Van olyan szerző, aki ezt
állítja.) Más szerző szerint Európa északi részébe a népvándorláskori népmozgásokkal jutott el a diófa.
A diófa európai őshonosságának kérdése és a római légiók diófa-terjesztő tevékenysége azonban nincs
ellentmondásban. Őshonos is volt a diófa, például Germániában, de nem túlozható el annak a jelentősége
sem, hogy a római légiók Germániába vitték. Ne feledjük el, a római korban még hihetetlenül nehéz volt a
közlekedés, az áruszállítás. A meghódított tartományokban még nem voltak utak, és az új római
helyőrségeknek tartós ellenséges környezetre kellett felkészülni.
Ezért természetes, hogy a rómaiak légióikat a legtáplálóbb, könnyen szállítható élelmiszerekkel látták el, és
ezeknek az élelmiszereknek a sorában előkelő helyet foglalt el a dió. És az utánpótlás távolsága és
nehézsége miatt általánossá vált, hogy az új helyőrségek körül nagy számban ültettek diófákat, a későbbi
élelmezés céljára.
Jól tudjuk, a római civilizáció korában a Római Birodalom mezőgazdasága világszinvonalú volt.
Mezőgazdasági szakíróik bőven foglalkoztak a dióval is, egyebek között. Földművelési ismereteiket
"exportálták" az újabb tartományokba, és ezzel komoly fejlődés indult el Európa (és Afrika és Ázsia)
meghódított vidékein. De nemcsak a diótermesztési ismereteket, hanem a nagyszemű, vékony héjú diókat is,
amelyek a korabeli Germániában azelőtt ismeretlenek voltak. Walter Böhner, aki germán szempontból
értékeli ezt az eseményt, maga mondja, hogy a rómaiak érkezése előtti germániai diók aprók, kőkemények
voltak.
A rómaiak 402-ben az összes, az Alpoktól északra fekvő provinciát feladták. A katonák hazamentek, de az
általuk ültetett diófák megmaradtak, és bőven teremtek tovább is.
Szóval, a Római Birodalom szerepét a diófa európai karrierjében nem lehet eltúlozni.
Mint a diós sütemények ismertetésénél látni fogjuk, a rómaiak a diót otthon, Itáliában is változatos
formában fogyasztották. És az is előfordult, hogy egyes római polgárok nem is ehettek mást, mint diót. Ez a
következőképpen esett meg:
Titus Livius írja le "A rómaiak történeté"-ben, hogy a pun háborúk idején Hannibál ostrom alá vette
Casilinumot, a mai Capuát, és körbezárva a lakosokat éhezés fenyegette. A rómaiak úgy segítettek a
bentrekedteken, hogy éjjelente a városon átfolyó folyón lisztes hordókat úsztattak le, amit a városbéliek
kifogtak. Miután a punok ezt felfedezték, a rómaiak dióval oldották meg az élelmezést, diót szórtak a
patakba, amit aztán a városiak kihalásztak.
Hogy honnan volt annyi diójuk a rómaiaknak, hogy folyamatosan szórták a folyóba? -veti közbe joggal
tisztelt Kollégám. Nos, onnan, hogy éppen a közelben, a Vezuv lejtőin létesítettek a világon elsőként
nagyüzemi dióskerteket.
A diófa közép-európai, kultúrnövénykénti elterjedését nehezítette az a körülmény, hogy az időszámítás előtti
néhány évszázadban, de egészen a korai középkorig Közép-Európa - beleértve Itáliát is - jórészt erdővel
borított terület volt, a kertgazdálkodásnak nem volt tere.
Kivételnek számított ez alól Itáliában a mai Campania vidéke. Benevento város körzetét fejlett
mezőgazdasága, dióskertjei miatt már 900 körül "kis Mezopotámia"-ként emlegették a kortársak.
A római birodalom bukása után, a zűrzavaros évszázadok elmúltával újból figyelmet fordítottak a diófára.
812-ben Nagy Károly, a frank birodalom császára rendeletet adott ki, amelyben - uralkodói vagyonát

növelendő - nagyarányú diófatelepítést rendelt el a mai Franciaország és Németország területén. Bölcs
uralkodó volt. "Capitulare de villis" című, a birodalom mezőgazdasági termelését fellendíteni szándékozó
rendeletében a telepítésre rendelt fák és bokrok között a diót a cseresznye és a füge társaságában említi.
Még egyszer csak azt tudom mondani, hogy igen bölcs uralkodó volt.
A dió hazai jelenlétéről a zalavár-várszigeti feltárás szolgál a legelső tényanyaggal, a 9. századból,
közvetlenül a magyar honfoglalás előttről. Akkoriban Zalavár karoling grófi központ volt, kevert etnikai
összetételű köznép lakta, amely termesztette és fogyasztotta is a diót.
Tizenegyedik századi angolszász feljegyzések szerint Angliában 1000-1100 között már termesztették a diót.
Ugyanebből a korból, 1100 körüli évekből már ismertek voltak a Kiev környéki, Dnyeper-menti óorosz
Vüdubecki és Mezsegorszki monostorok diófái, amelyek görög közvetítéssel jutottak északra.
A korai középkorban francia földön a dió olyan értékes volt, hogy fizetőeszköznek számított. A 10.-11.
században a jobbágyok dióval is leróhatták járandóságukat, a templomokban az egyházi tizedből nagy
diókészletek keletkeztek. Piaci felügyelők és a Grenoble-közeli Saint-Hugues et de Domene
kódexmásolóinak feljegyzéseiből is ismert, hogy a 10.-11. században nemcsak a dió, hanem a dióolaj
adásvétele is jellemző volt a francia piacokon.
A 13. században Franciaországban a dióolaj ára az aranyéval vetekedett. Feljegyezték, hogy ekkor a
Périgord-vidéki Dalon-i cisztercita apátság tárolói teljesen tele voltak dióolajjal.
Franciaország nagy részén dióolajjal töltött mécsesekkel világítottak ekkoriban, a szegényes viskóktól
kezdve a fenséges katedrálisokig.
Ugyancsak a 13. században írta a francia Guillaume de Lorris A Rózsa Regényé-ben (Le Roman de la
Rose): "A gyümölcsöskertben birsfák, gesztenyék, diófák, naspolyák álltak."
A 13. századi Páduában a diófa bizonyos szentségben is részesült, mivel
Páduai Szent Antal utolsó életévét 1245-46-ban remetei
visszavonultságban egy diófán élte le, ahova egyik barátja épített kunyhót
a számára. Szent Antal életrajzából való a jobboldali kép. Címe: Szent
Antal lejön a diófáról.
Salernóban, a középkor híres orvosi iskolájában már tananyag volt a dió.
A diófogyasztásról a következőt kellett megtanulni a leendő orvosoknak:
"Egy diót étkezés után, de legfeljebb kettőt. Mert már három dió
elfogyasztása a legsúlyosabb kockázatokkal, veszélyekkel jár." Na, erre
mondták aztán később, hogy sötét középkor. Én például még tavaly is
hallottam, hogy valakinek azt tanácsolta egy orvos, hogy a magas
koleszterinszintje miatt tartózkodjon a diótól. Hát, itt tartunk. Ugye,
milyen sok még a dolgunk?
Pedig ezt a tévedést már Tabernaemontanus is helyretette, amikor arról írt, hogy halat csak dióval szabad
enni, mert a dió felszívja a hal fölösleges nyálkáit.
A 13. század végéről fennmaradt feljegyzés szerint Angliában a Holborn Kertekből kilenc font értékben
szállítottak körtét, almát és diót Earl of Lincoln részére. A 14. században Angliában Chaucer írásaiban
többször, több néven is említi a diót.
Ugyanebben az időben, a 14. században a francia királyi lakomák állandó desszertje volt a dió. Erre az
alkalomra fűszeres mézbe rakták, és mindig több héttel a lakoma előtt készítették el.
A királyok szokása a főurak szokásává is vált. A 14. és a 15. századi francia kastélyokban fennmaradt
feljegyzésekben a diós receptek sora maradt ránk, ez időkből bőséges diószüretek emléke maradt fenn.
Mivel - említettem - francia földön a dió fizetőszköznek számított, az adókat dióban is meg lehetett fizetni, a
francia királyság számára olyan fontossá vált, hogy 1415-ben "mesureur de noix" (diómérő) tisztséget,

funkciót is létrehoztak, és a királyságnak egyszerre két ilyen funkcionáriusa is volt.
Angliában 1430-ban a Two Cookery Books-ban (két szakácskönyv) diós sütemények, édességek és húsok
receptjei szerepelnek.
XI. Lajos francia király 1461-1483. között uralkodott. Ez időben borotválkozás céljára még nem álltak
rendelkezésre elég éles kések, maga a király is élesre tört szélű dióhéj-darabbal borotváltatta magát udvari
borbélyával. Ezt onnan tudjuk, hogy a borbély egyszer megvágta a borotva-dióhéjjal a király arcát, aki
ezért - a borotválkozást be se fejezve - börtönbe záratta.
Lotharingia történelmében 1472 nevezetes év volt. III. Friedrich ebédet adott. Nem akárhol, hanem egy
olyan, egy lapból álló diófaasztalnál, amelynek a körmérete 8 méter volt. A diófát a kortársak 900 évesre
becsülték, az évgyűrűk alapján. Ez nem mendemonda, egészen biztos, mert nemcsak Lotharingia
történelméből ismerjük, hanem de Candolle svájci természettudóstól is.
Azt mondják, Angliában az 1500-as években terjedt el a diófa, és Gerard 1597-ben már azt írja, hogy a dió Angliában - rendkívül elterjedt a mezőkön, az utak mentén és a kertekben. Az Encyclopaedia Britannica
1567-re teszi a dió megjelenését a brit szigeteken, de ez nyilvánvaló tévedés. Ekkor már az angol étkezés
része volt a dió, jobb ebédeket rendszerint dióval, portói borral és Stilton sajttal fejeztek be. A diónak tehát
a 16. században már komoly kereslete volt. Ekkor már újabb dióváltozatokat hoztak be Angliába, mert a
régebbi, helyi fák termése nem felelt meg a főúri igényeknek. Ez VIII. Henrik korában történt.
Ugyanebben az időben, a 16. században Európa keleti felén is terjedt a diótermesztés. A kievi monostorok
diófái híresek voltak, még a moszkvai cárok is onnan hozatták a diót.
A diófák történelmének lényeges állomása volt Amerika felfedezése. Kolumbuszról nem maradt diós
feljegyzés, de követőiről, a konkvisztádorokról és a jezsuitákról annál több. Például az is, hogy a feszületbe
vágott rekeszben diót is vittek magukkal. Chilében a legelső, letelepült jezsuita szerzetesek már
Spanyolországból hozott diót termesztettek. Ötszáz évvel a mi korunk előtt már feljegyezték, hogy
oldalrügyön is termő fajtákkal is rendelkeztek, amely tulajdonság csak néhány évtizede került újra a
figyelem középpontjába.
Az 1600-as évek leginkább említésre méltó eseménye az 1663-as franciaországi éhínség volt. Vidéken a
dióhéjat is megőrölték és makkliszt alapú kenyérbe sütötték.
Persze, mindig vannak, akik válság idején is gazdagok. Amikor a vidékiek a dióhéjas makklisztet ették,
Grenoble városában tartotta lánya keresztelőjét Tréminis földesura. A várostól cukrozott diócsemegét
kapott ajándékba ebből az alkalomból, amit ő a helyszínen a résztvevők között szétosztott. Nagy szó volt ez,
amikor nem volt mit enni.
1678-ban Angliában Evelyn propagálta erősen a diófák ültetését. Saját birtokán, Surrey-ben is ültetett, és
kiterjedt baráti köre is többezres számban telepített diófákat. Elsősorban a fájáért. Evelyn székeket,
asztalokat, szekrényeket csináltatott diófából, nagy szerepe volt a diófaanyag divatjának felkeltésében.
A német Rajna-vidéken az 1700-as években komoly diótermesztés folyt. Josef Gregor Lang írja 1789-ben,
"Utazás a Rajna mentén" című leírásában, hogy Elfeld és Oestrich között, Erbach vagy Eberbach falunál (a
bizonytalanság nem az enyém, hanem Lang úré) az erdők közt fekvő cisztercita apátsághoz szép diófasor
vezet.
Ugyanekkorra tehető Franciaország délebbi területein a diótermesztés nagyléptékű felfutása is. Gustave
Flaubert Bovaryné c. könyvében olvashattuk: "Meglátták a házat, amit egy öreg diófa árnyékolt be."
Az 1700-as években a francia diótermesztés annyira felfutott, hogy jelentősebb exportra is jutott belőle.
Bordeaux kikötőjén keresztül holland, német, angol kikötőkbe szállítottak diót.
1782-ben egy házassági okiratban jegyezték föl a délnyugat-francia Lot megyében, hogy ha a férj meghal,
köteles az özvegyére - egyebek között - két pint dióolajat hagyni. Ilyen értékes volt akkoriban a dióolaj.
Az 1700-as években Svájcban is szép diófák nőttek. M.J. Gaberel "Rousseau és a Genfiek" című

könyvében a következőket írja: "Cully és Vevey között található a Gleyrolles-i kastély a tó mellett egy
sziklán ülve, mára elvesztve tornyait. 1759 őszén, egy diófa alatt, a kastély falai közelében egy porral lepett
utazó ült le. Nem tűnt fáradtnak, és a kastély tulajdonosa meglepve látta, hogy igen gyorsan ír, és a szavak
nagyobb részét kihúzza, kiradírozza." Ő volt Rousseau. Valószínűleg a diófa alatt születtek a "Vissza a
természethez" legfontosabb gondolatai.
A 18. századi trendből az osztrák uralkodók sem akartak kimaradni. Mária Terézia a birodalomnak az
Alpoktól északra eső területein támogatta a nagyarányú diótelepítést.
A dió történelmi vonatkozásai közül az első világháború kirobbanásában játszott szerepe a legjelentősebb.
Dehát ez már közismert, az idősebbek emlékezhetnek rá, talán kár is ismételnem.
Petőfihez hasonlítható nagy nemzeti költője volt a szerbségnek Petar Njegoš, aki a következő sorokat írta:
"Tvrd je orah voćka čudnovata,
ne slomi ga, al' zube polomi"
(Kemény a dió, bámulatos gyümölcs,
Ne harapj rá, mert a fogad töröd)
Ferenc Ferdinánd szarajevói, végzetes látogatása során, amelynek célja Bosznia bekebelezése volt az
osztrák (és magyar) birodalomba, mást sem hallott az emberekkel tömött utcákon, tereken, amerre
elhaladt, mint Njegoš fenti sorainak politikai indíttatású skandálását a helyi szerb fiatalság részéről. Óva
intették az osztrák (és a magyar) vezetőket Bosznia annektálásától.
Aztán történt ami történt, az osztrák (és magyar) állam vezetői (Tisza István) megtámadták Szerbiát. És a
mi fogunk tört bele. Nem Trianont, Szarajevót kellene emlegetnünk.
Tisza, Tisza... Így lett a Tisza nevű bőtermő, fürtös, értékes diófajta nem magyar, hanem szerb nemzetiségű.
Hogy ebből mi a tanulság? Alaposabban kellene tanulmányoznunk a szomszéd népek diós irodalmát,
diókultúráját.
Nemcsak a magyar nép, a német diófaállomány is belerokkant az első világháborúba, Németországban
kivágták az összes diófát. Fegyvernek kellettek. Svájc kimaradt a világháborúból, a svájci diófák
szerencséjére. Ott csak minden negyediket vágták ki, és adták el puskakészítésre. A svájciak akkor
kezdtek gazdagodni, amikor mi rajtavesztettünk a hadüzenetünkön.
Nemcsak az első, a második világháború története során is megemlítették a diót. A délfrancia vidékeken a
háború alatt nagy élelmiszerhiány volt. Périgord megye lakosai közül sokan gyakorlatilag dión vészelték át
azt az időt, amíg más élelmiszerhez is hozzájuthattak.
A dió múltját tekintve ezek a történelmi tények, hiteles feljegyzések. Ami pedig a legenda és a mitológia
világába tartozik, azokról később, az ezoterikus vonatkozásoknál beszélek.

A diófa rügyei, hajtásai
A diófa zöld részei a rügyekből fejlődnek ki.
A diófának háromféle rügye van, a legtöbb szerző szerint. Ezért a negyedik típusról csak később szólok.
A háromféle rügy közül a legnagyobb méretű a vesszők végén elhelyezkedő, legtöbbször kúpos alakú
csúcsrügy, kissé lejjebb a kúpos, kibomlatlan állapotban is fenyőtoboz-szerűen barázdált barkarügyek,
végül a vessző oldalán a kerekded hajtásrügyek. A következő két képen mindhárom rügy látszik.

A diófa hajtásrügyei kerekdedek, elég nagyok. Általában sötétbarnák, máskor olajzöldek, néha majdnem
feketék. Az elmúlt évi levél nyelének tövénél erednek, gyakran kettő is, egy levélnyélnél. A rügyeket két
barna rügypikkely fedi, amelyek csupaszok, szőrtelenek.

A diófa rügyei között kitüntetett helye van a
vessző végén álló, nagyobb, hegyesebb
csúcsrügynek. Nemcsak az a szerepe, hogy a
vessző egyenes folytatását képező hajtást
indítsa, hanem a csúcsrügy tartalmazza a
nővirág-kezdeményt is. Csúcsrügy nélkül (pl.
helytelen metszés vagy a csúcsrügyek
kibomlásának idejével egybeeső fagy esetén)
általában nincs nővirágzás, nincs termés.
Közvetlen a csúcsrügy mellett kétoldalt két apró,
úgynevezett csúcsalatti rügy is található. Bár a
csúcsrügy oldalán helyezkednek el, ezeket nem
hívják oldalrügyeknek. Oldalrügyeknek a vessző
többi hajtásrügyét szokták nevezni, amelyek a
diófajták többségében hajtást hoznak, vagy ki se
hajtanak.
A hazai természetes diófa-állományban is
vannak egyedek, amelyek az oldalrügyeken is
virágoznak, ritka azonban azoknak a fajtáknak
a száma, amelyek ezt gyakran, rendszeresen
teszik. Az ilyen fajtáknak (pl. a Payne Kaliforniában) termesztési szempontból
igen nagy a jelentőségük, hiszen potenciálisan többszörös termőfelülettel
rendelkeznek más fajtákhoz képest.

Tavasszal a csúcsrügy bomlik, a csúcsrügy hajtása fejlődik ki először. Az oldalrügyeken is nővirágot
fejlesztő diófajták a potenciálisan nagyobb termőfelületükön kívül azért is értékesebbek, mert későbbi
virágzásuk nagyobb esélyt ad számukra a tavaszi fagyok elkerülésére.
Visszatérve a csúcsrügyre és két csúcsalatti rügyére, hajtásnövekedés szempontjából ezek a rügyek eltérően
viselkednek. A csúcsrügyek - a fa tengelyében nőtt csúcsrügytől eltekintve - legtöbbször nem függőleges,
hanem ferde vagy vízszintes állásúak. Tavaszi kihajtáskor általában a csúcsrügy és a tőle felfelé álló
csúcsalatti rügy hajt, az alsó ülve marad. Az alsó csak szükségből hajt ki, ha például fagykár miatt az előző
kettő elpusztult. Az alsó csúcsalatti rügyből fejlődő hajtás viszont jellemzően vízszintes irányban indul, és
növekedése hosszabb lesz, mint az előző kettőé lett volna. A csúcsrügyből és a felső rügyből fejlődő hajtás

növekedése ugyanis már a rügykezdeményben behatárolt, determinált, aminek hossza a fa erőállapotától
függhet, de a rajta fejlődő levelek száma előre meghatározott. Az alsó rügy hajtásán ilyen determináció nem
tapasztalható.
Csúcsrügy, csúcsalatti rügy:

Oldalrügyből (vessző oldalán lévő rügyből) is nővirágot, termést hozó diófa hajtása májusban:

Az oldalrügyesség, a vessző oldalrügyein is virágot hozó tulajdonság elsősorban fajtajelleg. Azok a
diófajták, amelyek ezzel a tulajdonsággal rendelkeznek, a diótermesztő számára jóval értékesebbek, mert
másfélszer vagy kétszer akkora termésre képesek, mint a többi fajta.
Az oldalrügyesség mértéke, vagyis hogy a csúcsrügyön hozott terméshez képest az oldalrügyek nővirágain
milyen mértékű a terméshozás, az egyes diófajták rögzült tulajdonsága is, de ez a mérték az évek során

változhat. Kedvezőtlen körülmények között csökken, kedvező körülmények között nagyobb.

Az újabban elismert magyar diófajták nemesítése során cél volt az oldalrügyesség tulajdonságának
rögzítése, apai ágról kifejezetten örökölték az oldalrügyességet. De anyai ágról is hoztak némi ezirányú
hajlamot, mert mind a három magyar alapfajta (M-10, A-117, T-83) némileg oldalrügyesnek tekinthető,
amely tulajdonság egyes években jobban, más években kevésbé jön elő.

Megítélésem szerint adott diófa nagyobb oldalrügyességéhez jó tápanyagellátottság segíti a diófát, továbbá
az előző évi jó rügyfejlődés. Mivel az előző évi hajtásokon (a tárgyévi vesszőkön) a rügyek kifejlődése az
előző év júniusában és júliusában következik be, talán nem járok messze az igazságtól, ha feltételezem, hogy
a júniusi jó víz- és tápanyagellátottság megnöveli a következő évi oldalrügyességi hajlamot, és így a
lehetséges termést is.
Továbbgondolva: A diófa legfejlettebb rügyei a csúcsrügyek. Azért fejlődhettek leginkább, mert a
hajtásnövekedés, -fejlődés idején a hajtás szállítóedényein végigfutó nedvek végállomása a hajtás vége. Oda
jut a legtöbb tápanyag. Eleve nővirágképzésre predesztináltak a csúcsrügyek. De amikor a diófa energiái
bőségesek, más rügyek is megkapnak annyi tápanyagot, hogy szinte csúcsrügynek érezhetik magukat.
Ekkor, a hajtásnövekedés leállásakor a bőséges tápanyagellátottság nővirág-kezdemény differenciálását is

lehetővé teszi. Ilyenkor nő meg az oldalrügyesség.
Bár ez a hipotézis tudományosan nem bizonyított, nézzük meg az egyik hazai fajta, a Tiszacsécsi 83-as
néhány oldalrügyét. Április 30-án, amikor a felvétel készült, a T-83-as javában virágzott, sőt, korai, meleg
tavasz lévén, mindkét nemű virágai a nyílási idő végéhez közeledtek. És ekkor indultak meg egyes, erősebb
oldalrügyei, amelyekben a virágzásra való készség oly erősen benne volt, hogy a rügyből szinte csak a
nővirág pattant ki.

Hazai magonc-diófákon is megfigyelhető, hogy egyes években jellemzően oldalrügyesekké válnak, míg más
években csak a csúcsrügyből teremnek.

A csúcsrügyön túl a vessző legtöbb rügye potenciálisan hajtásrügy, amelyeknek csak kisebb része szokott
kihajtani. A hajtásrügyek mellett, főleg a vessző vége közelében találhatók a takaratlan barkarügyek,
amelyekből csak barkavirágzat fejlődik, és a barka elvirágzásával jelentőségük megszűnik, a barka
lehullása után a diófa azonnal benövi a barkarügy helyét.
A hajtásrügyek az előző évi levélhónaljakban képződnek. Mindig párosak, egy normális méretű, és
közvetlenül alatta egy kisebb, tartalékként, ha az első megsérülne. A hajtásrügyekben már a nyugalmi
állapotban is kész levélkezdemények vannak, elhelyezkedésük spirális.
A ki nem hajtott hajtásrügyek nem halnak el. Bár a vessző idővel vékonyabb-vastagabb ággá (vagy törzzsé)
válik, a rügyek ott alszanak a vastagodó kéreg alatt (alvórügyek). Sérülés, ág vagy törzs letörése, metszése,
levágása után ezek az alvórügyek törnek keresztül a kérgen, és a diófa akár a vegetációs időszak közepén
vagy második felében is ezekből képes megújulni, új hajtást hozni.
A tárgyévi zöld hajtásokon fejlődő, jövő évi rügyekként szolgáló rügykezdemények már a tárgyévben is
kihajthatnak, ha a diófa szükségét érzi. Ilyen eset lehet, ha a hajtás letörik, és a fának még kellő ideje és
energiája van tovább növekedni. Vagy ha a fiatal fának olyan kevés elágazása van, és olyan nagy energiával
bír, hogy muszáj valahol még kitörnie. Ezeket, a zöld hajtásokon fejlődött, és azon zöldiben kihajtott
rügyeket Turcanu professzor "nyári rügyeknek" nevezi.
Legtöbbször pedig úgy fordul elő a hajtások rügyeinek kihajtása, hogy a nővirágzás
miatt továbbnőni nem tudó hajtás a terméskezdemény alatt hajt ki.
Az ilyen kihajtást Szentiványi Péter áltengelynek nevezi, Ion Turcanu pedig "Ivánovüj
hajtásnak".
A diófa csúcsrügyei március utolsó napjaiban észrevehető mértékben megduzzadnak, de még nem hajtanak
ki.
Márciusi diófák Franciaországban:

Április 5-10-e között mozdulnak meg a csúcsrügyek annyira, hogy megkezdődik a rügypikkelyek felnyílása.
A diórügyek kibomlásának kezdetén, április első felében:

Április közepén pedig már hajtanak a csúcsrügyek, ettől kezdve fagyveszélyesek, és veszélyezteti őket a
baktériumos fertőzés.

A csúcsrügy kibomlása 10-15 C°-ot elérő nappali hőmérsékletek esetén következik be, bár a különböző
diótípusok között nagy az eltérés, 2-3 hét.

A hajtásrügyek kibomlása időben 1-2 héttel követi a csúcsrügyeket.

A diófa fiatal hajtásai kezdetben finoman szőrösek. Kevéssé hajlékonyak, a világoszöld színről sötétebbre,
majd barnára változnak, világos paraszemölcsösek. A fiatal vesszők, ágak fabele sima üreges. A vesszőkön
az előző évi levélnyelek csatlakozási helye V alakú.
A diófa jellemzően fototropikus növény, hajtásai bármilyen rügyállásból induljanak is, a fény, a szabad tér
felé törekszenek. A diófa megalkotja saját terét, és be is tölti azt.
A diófa hajtásainak növekedése két fázisban megy végbe. Az elsődleges hajtásnövekedés ha a
csúcsrügyekből történik, a hajtások hossza, a rajtuk fejlődő levelek száma determinált. Ha hajtásrügyekből,
akkor nem. A diófa hajtásnövekedése átlagosan 35-40 cm. Az elsődleges hajtásnövekedés rügybomlástól

45-55 napig tart.
A hajtások hossza két tényezőtől függ. Egyrészt a
fa korától függően meghatározott, fiatal fáknál 5080 cm, 30-35 éveseknél 15-20 cm. Pusztuló, idős
fáknál szinte nincs is hajtásnövekedés. Másrészt
pedig természetesen a környezeti feltételek
alakítják, a jobb körülményeket jobb
agrotechnikával segíthetjük elő.

Az elsődleges hajtásnövekedés hajtásainak levélhónaljában kialakulnak a későbbi rügyek, és június 5-10-e
körül már az elsődleges hajtások vége csúcsrügyben végződik.
Ha a diófa jó erőben van, a terméskezdemények, a fiatal zölddiók mellett, alatt áltengelyek törnek ki, és az
elsődleges hajtásnövekedés időszaka után ezek az áltengelyek erős növekedésnek indulnak. Ez jelenti a
másodlagos hajtásnövekedést június végén, júliusban. A második hajtásnövekedési hullám július közepén ér
véget.

Ezeket a hajtásokat nevezik a Tiszaháton Szent János-hajtásoknak, mivel június végén indulnak hajtásnak.
(Korai kitavaszodás esetén előbb.)

Hogy az elnevezést ki vette át kitől, nem tudom. Franciaországban Saint Jean-hajtásoknak hívják.

Az oroszoknál Szent Ivánnak. De én a Tiszaháton hallottam, Szent Jánosként.

Szent János-hajtások augusztusban:

Előfordul, hogy egyes fiatal diófákon néhány hajtás nem felfelé vagy
oldalirányban indul növekedésnek, hanem - gyakran - függőlegesen lefelé. Ez
annak a jele, hogy az adott vessző alatt olyan nagy, világos tér van, amit érzékel a
diófa, és ezt a teret be akarja tölteni. Árnyékolni akarja a fa alatti területet.
Nyáron a hajtások növekedése hamar leáll, július közepére a második
hajtásnövekedési hullám is. Ettől kezdve a hajtások erősödnek, és a nyár vége
felé észrevehetően megváltozik a színük, barnulnak, érnek. Az érési folyamat a
hajtások alsó részén kezdődik, és fokozatosan halad felfelé. Az érés folyamán
nagy mennyiségű szénhidrát alakul át cellulózzá, a hajtás fásodik, vesszővé
szilárdul. Csak a beérett vessző viseli el a fagyot.
A hajtásbeérés folyamatát több tényező gátolhatja. Hideg, esős időjárásban,
különösen erős nitrogénellátottság mellett a hajtások nehezen fásodnak. Ezért ha
ezek az időjárási körülmények korai faggyal is párosulnak, a vessző beérett része
feletti hajtásrész elfagy. Következő tavasszal nem lesz csúcsrügy, ami nővirágot
hozna. Az elpusztult hajtásrész pedig gombák martaléka lesz.
Különösen jellemző a vessző éretlensége sok faiskolai csemetén. Diócsemete
vásárláskor gyakran látható, hogy a hengeresen érett vessző fölső része
összeaszott, nincs benne anyag. Ez a rész akkor se fog tavasszal kihajtani, ha őszi
ültetéskor a télen nem fagy el. Oka a minél nagyobb hajtásnövekedésre törekvés,
a csemeték túlzott nitrogénezése és öntözése.
A diófák vesszőinek éven belüli növekedési és tápanyag-raktározási, beérési ciklusa genetikailag
meghatározott. Rövid nyarú északi vidékeken ez is magyarázza a diófák életfeltételeinek hiányát, hiszen a
genetikailag előírt hajtásnövekedési hossz teljesítésére és utána a vessző beérlelésére nincs elég idő.
Oroszország középső, hosszan és keményen hideg telű vidékén, konkrétan a Volga középső folyása vidékén
külön gond kora ősszel a fiatal diófacsemeték felkészítése a várható erős hidegre. Faiskolai körülmények
között a vesszőérést úgy segítik elő, hogy augusztus végén, szeptember elején a csemetéről minden
felesleges hajtást eltávolítanak, és a levélzetet is megritkítják. A csemete csúcsát is visszacsípik, és az
esetleges korai terméseket mind leszedik. Ugyanakkor pótlólagos mesterséges megvilágítással és a talaj
megfelelő nedves állapotának fenntartásával minden környezeti feltételt biztosítanak, ami a tápanyagok
képződéséhez és átalakításához szükséges. Így nemcsak a fásodást segítik elő, hanem a fagyálló vegyületek
felszaporodását is a növény szöveteiben.

Miután a rügyekről és a hajtásokról szó esett, ne felejtsünk el említést tenni a fejezet elején említett
negyedik rügytípusról. Ez a gyakorlatban szinte mindenki figyelmét elkerüli, egyedül F. L. Styepotev
kategorizálja külön. A típus nevéről nem tudok, megpróbálom körülírni.
Ezek a rügyek a csírázó dió, a kelő diónövény hajtáskezdeményének alján, a fiatal törzsecskén alul
párosával állnak a törzsecske mentén. Két sorban, soronként 2-10 rügy. Ezek a rügyek még a dióembrióban differenciálódtak, az érett diószem embriójában már kezdeményük megvan.
Ezeknek a rügyeknek általában nincs feladatuk, csak abban az esetben, ha a kelő hajtáskezdemény
mechanikailag károsodik, pl. madárkár miatt. Ekkor két rügy indul meg, és azokból fejlődik a csemete
törzse, jellemzően kéttörzsű diófa nő. Ez az egy feladatuk van, a törzs pótlása.
Frans Geraets holland diófaiskolás jóvoltából meg is szemlélhetjük a diófa "negyedik típusú" rügyeit, a
diócsírán. Itt azért ilyen jól láthatók, mert Geraets úr vegyszeres kezelést alkalmazott, amiről valahol
máshol írok.

Most, hogy minden rügytípust megismertünk, E.B. Evanzseliszta orosz diónemesítő rajza segítségével
tekintsük át újra mindet. Hozzá kell tennem, a rajz rendkívül korán, már az első-második évben termő
diócsemetékről készült.

1. Vegetatív csúcsrügy, a diófa fiatal, még nem termő korában
2. Levélrügy (vegetatív rügy)
3. Nyakas rügy (az oroszok száras rügynek nevezik), amiből terméshozó vessző fejlődik
4. Oldalrügy, amiből nővirág fejlődik
5. Oldalrügy, amiből hímvirágú barka fejlődik
6. Nővirág-rügy hímjellegű diócsemetén (részletesebben a diófa nemisége tárgyalásánál)
7. Barkarügy nőjellegű diócsemetén
8. Másodvirágzású virágfüzér barkarügyei
9. Nővirág a másodvirágzású virágfüzéren
10. Nem rügy, az előző évi levélnyél helye

A juglon rokonvegyületei
Tisztelt vegyész Kollégám, a diófa egyedülálló növény. Juglont csak a diófa és a diófélék családjának tagjai
tudnak létrehozni.
Bár lehet, hogy Ön is ebbe a családba tartozik, mert juglont szintetizálni ma már minden vegyész tud.
De Önökön kívül senki, akárhogy igyekszik. A növényvilág egyes tagjai és némely gombák képesek a
juglonhoz hasonló, szintén érdekes hatású 1,4 naftokinon-vegyületek létrehozására. Sőt, tengeri csillagok és
baktériumok is.
Állítólag tizenötféle naftokinon-vegyület létezik. Én sajnos, csak tizet ismerek. Most ezekről a vegyületekről
néhány szót.
Közös alapjuk az 1,4-naftokinon szerkezet, ami többek között a K-vitaminnak is alapja. (C 10H 6O 2)
A naftokinonoknak, bár az ezirányú kutatások nem fejeződtek be, sőt, nagyon intenzívek, rákellenes hatást
tulajdonítanak, a kemoterápiás kezelések anyagai.
Ezeknek a vegyületeknek sárga, narancssárga a jellemző színe, de egyes hatásokra a szín az élénkpirosig
mehet el.

LAWSON
Vagy 2-hidroxi-1,4-naftokinon. Sárgás színű szilárd anyag, tűszerű kristályokban.
Sárga színű pigment a Lawsonia inermis (henna), L. spinosa és L. alba (a Lythraceae család tagjai) cserjék
levelében, ami 2-oxi-1,4-naftokinonná alakul. Oxidációjából ftálsav keletkezik. Vas-, réz-, alumínium- és
bizmutsókkal élénk színű vegyületet hoz létre.

A henna erősen színező. Bőr, len és selyem festhető vele, narancsos-sárgás színűre. Más festékekkel
keverve vörös árnyalatú hajfesték és tetoválószer is, ez az ismert hennafesték. Ebben a minőségében
felmerült a gyanú, hogy az emberi egészségre káros lehet, de a vizsgálat tisztázta, felmentették a gyanú alól.

Egy metiléter-változata a lawsonnak a 2-metoxi-1,4-naftokinon az Impatieme balsamica-ban és I.
glandulifera-ban található. Erős gombaölő. Különösen erős színanyaga van.
PLUMBAGIN
Más néven 2-metil-juglon, vagy 2-metil-5-oxi-1,4-naftokinon.
Elsősorban a Plumbago nemzetség (Ólomvirágfélék) tagjaiból izolálták, a P. auriculata, P. europaea és P.
aeylanloa föld feletti részeiből. Kínaiak a P. zeylanica-ból vonták ki és kutatták karcinogén hatását. A
plumbaginnak több szerző is erős rákellenes hatást tulajdonít. Úgy tudom, az ezirányú kutatások most is
intenzívek.

Plumbagin előfordul a Droseraceae (harmatfüvek) család tagjaiban is. A Diospyros (ébenfafélék,
datolyaszilvafélék) nemzetség mintegy 500 faja közül is többől kivonták.

A plumbagin aranysárga festékanyag, tűszerű kristályokból áll. Nem tartós. Párolog, szublimál. Különböző
fémsókkal élénk színű komplex vegyületet alkot. Alumíniumszulfáttal élénksárga textilfestéket ad.
Titrálásra, kolorimetriára használják, valamint a kemoterápiás rákellenes kezelések egyik hatóanyaga.
Indiában a Plumbago gyökere gyógyszer, emésztőrendszeri és bőrgyógyszer. Rágása csökkenti a fogfájást.
Ukrajnában a plumbagin baktériumölő hatását is kimutatták, élelmiszertartósításra is szóbajöhet.
Az említett Droseraceae család több tagjában, például a D. intermedia és D. anglioa fajokban
metilnaftarazint, 1,8 és 3-kloroplumbagint találtak.

(Mellesleg: A Diospyros tricolor DIOSZKINON nevű, itt fel nem sorolt 1,4-naftokinont is tartalmaz).
PHTHYOCOL
A Plumbagin izomere, a természetben a Mycobacterium tuberculosis pigmentje. A K vitamin
széthasadásából keletkezik.

7-METILJUGLON
5-hidroxi-7-metil-1,4-naftokinon. Narancssárga tűkristályokban kristályosodik. A Diospyros ebenum
leveleiben fordul elő.
Fémsókkal színes komplex vegyületeket alkot. Az ébenfa színanyaga. Olyan erős, sötét, fekete színanyaga
van, hogy a fában az évgyűrűk se látszanak. A metiljuglon színanyaga az ébenfát az egyik legértékesebb
faanyaggá léptette elő.

A metiljuglon polimerizálódik is, de az így létrejött festékanyag nem tartós.
DROSZERON
Droszeron, oxidroszeron, hidroxidroszeron. A phthyocolhoz hasonlóak. Egy ausztrál
Drosera (rovarevő növény, az egész világon elterjedtek fajai, magyarul harmatfű)
gyökerében találták meg először, de a D. rotundifolia is tartalmazza.

A droszeron piros lapokban kristályosodik, olvadáspontja valahol 200 C° alatt van.
Gyógynövény-készítményekben más gyógynövényekkel együtt használják (édeskömény, lándzsás útifű, stb.).
LAPAHOL, LOMATIOL
Izomerek. (2-hidroxi-3-(3-metil-2-butenil)-1,4-naftoquinon.) Alkoholban sárga
prizmákban kristályosodnak. Szobahőmérsékleten szilárdak, olvadáspontjuk 140
C°.
Pirosas színanyagok trópusi fák sorában. Tecoma, Lomatia és Streptocarpus
nemzetségek, valamint Bignoniaceae család. Tecomella undulata-ban is.

Gyulladáscsökkentők, rákellenes szerek, és legalább ötféle egyéb, külsőleg és belsőleg használatos
gyógyszer alapanyagai. Baktériumölők, gombaölők.
Ezen kívül ugyanúgy festékanyagok is, mint a többi 1,4-naftokinon-vegyület. Alumínium-szulfáttal sárga

festék készül belőlük.
A halakra mérgezők.
Száraz desztillációval és egyéb úton a lapaholból és a lomatiolból származék-vegyületeket állítanak elő,
amelyek szintén gyógyhatásúak.
A Tabebuia guayacan nevű fából és még vagy négyféle másik Tabebuia-ból az 1,4-naftokinonok sora
vonható ki egyszerűen, szerves oldószerekkel: lapahol, dehidro-lapahol, és még 3 változata.

Rákellenes szerek lehetnek.
ALCANIN, ALCANAN
Már átmenetet képeznek a háromgyűrűs vegyületek felé, de tulajdonságaik minden tekintetben nagyon
hasonlók az 1,4-naftokinonokéra. Az Alkanna tinctoria és a Jatropha glandulifera nevű növényekben
fordulnak elő.

MOLLIZIN
A Mollisia caespiticia gomba sárga pigmentje.

MOMPAIN
Mompain a Helicobasidium mompa nevű, fenyőgyökéren élő gombából vonható ki.

És a gombák közül a Fuzáriumokban is van egy hasonló naftokinon-vegyület. Stb, stb. A növényekre
mérgező hatású gombák nagy részénél ilyen naftokinon-vegyületekből adódik a mérgező hatás.

K-VITAMIN

A K1-vitamin szerkezete is nagyon hasonló. Rengeteg növényi tápanyagunkban, de a tojássárgában is
megtaláljuk. A véralvadást segíti elő.
Végül megjegyzem, nemrég tudtam meg, hogy az éretlen zöld dióban (és a hasonló korú feketediótermésben
is) már nyolcféle 1,4-naftokinon-vegyületet számoltak meg, a dió tehát nemcsak a juglont termeli ezek
közül, hanem például a plumbagint is.
Hát, itt értem a türelmem végére. Pedig még meg kellett volna emlékezni a hasonló szerkezetű
EQUINOCROMOS, DIOSPIRIN és MAMEGAKINON vegyületekről is, de azok már periférikusak a mi
szempontunkból.
Miért volt szükség a naftokinonok átolvasására? - kérdezi tisztelt, olvasás közben unatkozó Kollégám.
Szerintem két okból is. Egyrészt, hogy belássuk, a diófa nem is annyira rendkívüli növény, része a
növényvilágnak, más növények is képesek hasonló hatású naftokinonokat termelni. Mondjuk, a henna,
valamint az ébenfa festékanyaga se semmi, és ezek közé tartozik a juglon is.
Másrészt pedig azért, hogy belássuk, a diófa rendkívüli, egyedülálló növény, a legfontosabb, leghatásosabb
naftokinont, a juglont csak a diófa képes előállítani. Na, jó, megengedem, közeli rokonai is. De más nem!

És még néhány egyéb megjegyzés a dió leírásához
A közönséges dió botanikai változatának mondják a Dél-Kínában, a Himalája közelében élő változatot, amit
Juglans duclouxiana néven szoktak illetni. És ugyanerre a vidékre teszik a J. kamaonia vagy J. regia var.
kamaonia változatot is. Kínába és Koreába helyezik a J. sinensis vagy J. regia var. sinensis változatot.
Koreában jelenleg is J. sinensis néven ismerik a közönséges diót. A J. fallax vagy J. regia var. fallax névvel
illetett dióféleség ugyancsak a mi közönséges diónk, azzal az eltéréssel, hogy Középázsiában (Irán,
Afganisztán) a vad, természetes diófaállományt nevezik így. De a felsorolt elnevezések mind csalókák, nem

kell velük foglalkozni.
Arról, hogy ezek a változatok miben tér el az alapfajtól, nincsenek információk, talán nem is térnek el.
És aztán megláttam egy kínai fényképet J. duclouxiana aláírással. És csak nézek. Hány levélkéje van? És a
csúcsi levélke nem elég nagy.

Ezt a diót pedig fallaxnak mondják. Ha az egyáltalán, mert adatközlőim nagyon félrevezetők tudnak lenni.

Szóval, tanulmányozhatjuk még egy ideig a diót, mielőtt végleges ítéletet mondhatunk.
Európában a diónak legtöbbször kultúr-példányaival találkozunk, az európai diófák többsége ültetett fa.
Természetes elvadulás, vadon kelt példányok gyakran előfordulnak. Európa több területén természetes
körülmények között elszaporodott, az adott ökoszisztémába illeszkedő állományai is vannak, ilyen például
Szlovéniában a Soča folyó felső szakasza.

A dió változatos növény. Már a Pallas lexikon is így írta le: „Van
olajos, csemege, vérbélű, fürtös és óriás (1 dm hosszú, 7 cm
széles), majd apróbb fajta, keményebb, vékonyabb, vagy nagyon
törékeny héjú fajtája, ez utóbbit német elnevezéséről
cinegediónak is mondják.”
A lexikon megállapítását kiegészíthetjük azzal, hogy a dió igen
sok tulajdonságában változatos növény. Csak néhány példa: a
rügyfakadás ideje, a fiatalabb ágak és a vessző színe, a levél
alakja, nagysága, színe, a levélkék száma (5-9-en belül), rügyek,
virágok alakja, mérete, stb., stb. Ezeknek a jegyeknek - bár
öröklött, állandó tulajdonságok, amelyeket nem befolyásolnak a
környezeti feltételek és az évjáratok, - a termőképességgel a
legtöbb esetben semmi összefüggésük nincs, csak mint az egyes
fajták megkülönböztető jegyei jönnek számításba.
Zárjuk a diófa botanikai leírását a Pallas lexikon szavaival:
„A dió fűnemű részei zamatos ízűek és illatúak.”

Tisztelt érdeklődő Kollégám, körüljártuk a diófát. Ott vagyunk, ahol voltunk. Még mindig nagyon keveset
tudunk.
Bár sok mindenről beszéltem, mégis hiányérzetem van. Valami fontos kimaradt.
Hát, persze! Arról már volt szó, hogy a diófa hogyan terem diót, de arról még nem, a dióból hogyan lesz
diófa.
Valahogy így:

De a csíráztatás lényegét nem tudom. Egyszer elültettem egy zsák diót, és tavaszra nem kelt ki egy se. Pedig
a piacon vettem, termelőtől.
Persze, ez nem tart vissza attól, hogy ne írjak róla. A megfelelő helyen, a diószaporítás témakörénél leírom,
amit másoktól ebben a témakörben megtudtam, de előrebocsátom, azok nem az én tapasztalataim.
Remélem, tisztelt diócsíráztató Kollégám a dióval jobban megérteti magát, mint én.

De azt is megtehetjük, hogy hagyjuk a fenébe a diócsíráztatás hortikulturális szakmai ismereteit, és magára
a dióra bízzuk, hogy úgy csírázzon ki, ahogy akar.

Mert magától is csírázni akar, élni akar.
Mint láttuk a diófa leírásában, a diófák látszatra nem nagyon különböznek egymástól, valójában pedig
igencsak.

A következő fejezetekben ezeket a különbözőségeket járjuk körbe, hogy kiválaszthassuk a saját
igényeinknek leginkább megfelelő diófát.
Most veszem észre, a diófa leírása túl unalmasra sikeredett. Manapság már nem így kell a diófát leírni,
hanem ahogy a németeknél látni, interaktívan.
Az interaktivitás azt jelenti, hogy aki tényleg érdeklődik a diófa iránt, az nem ül otthon a számítógép előtt,
hanem kimegy a természetbe, megáll egy diófa előtt, és megnézi. Közvetlen, interaktív kapcsolatba kerül
vele. A tudnivalókat a fa elé kitett tábláról lehet leolvasni.

Tessék a német példát követni. Bár, lehet, hogy ez nálunk nem működne, mert a táblát már ellopták.
Fémből van a tartórúdja!

A diótermés morfológiája
Mottó:
"Amint az almafa almát teremt, a diófa diót..."
(Kosztolányi Dezső)
A diótermés mérete a termesztett diófajták esetében legtöbbször 30-41 mm közötti. De a határok tágabbak.
A legnagyobb diók kb. 6 cm-esek, a legapróbbak pedig mogyorónyiak. Ez utóbbiak nem is olyan ritkák,
Franciaországban, Dordogne-ban noix-noisette a nevük, és állítólag rendkívül finom belük van.
A csonthéj (tudományosan endokarpium) éréskor keményre fásodott, két félből áll.
Ezzel a mondattal már benne is vagyunk a diótermés morfológiai leírásának tudományában. De én ebben
nem akarok elmélyedni. A dió tudósai ezt már olyan kimerítően, sokszor leírták, hogy annak
összefoglalására se lennék képes. Ezért csak egy kis képet mutatok a diófa tudósaitól, bevezetésként a

morfológiába, és nem tárgyalom azt végig, a későbbiekben csak a lényegre igyekszem korlátozódni.

A diótermés súlya a dióhéj dióbéllel való teltségétől is függ, de a dió méretével is szorosan összefügg. Egy
erre vonatkozó méréssor adatai:

Az x-tengelyen a dió kerületét adták meg cm-ben, az y-on pedig a dió súlyát g-ban. Tényleg szoros az
összefüggés, bár fennáll a gyanú, hogy a vizsgálatba egy adott diófa diói lettek bevonva, feltehetően nem is
egy hivatalosan elismert diófajta diói, hanem egy magról kelt, ismeretlen diófáé, de az összefüggés akkor is
határozott.
A termesztői gyakorlatban a legalább 10-12 g súlyú diók a kívánatosak.
A diótermés felszíne simább-rücskösebb, két hosszanti varrattal az alapi végétől a csúcsi végéig.

A diónak a kopáncsnyélnél, a hajtáshoz való csatlakozásnál lévő végét nevezzük alapi, a másikat a csúcsi
végének. Az alapi rész formája kúpos, félgömb alakú vagy lapos lehet, fajtától függően. A dióhéj alapi
nyílása bocsátja át a kocsánytól a bélrekeszig a szállító edénynyalábokat. A kisebb alapi nyílású fajták
előnyösebbek, mert kevésbé molyosodik, később pedig kevésbé avasodik a dióbél.
A dió csúcsi végének alakja a fajtától - magoncdió esetében az egyedtől - függően a tompa, lekerekített
formától a hegyes, csúcsosig, szélsőséges esetben a csőrös alakig változik.

Az endokarpium normál esetben két lebeny összenövéséből áll, a találkozásnál kifejezett varrat alakult ki.
Néha három varratú diót is találni:

Sőt, négy varratú is előfordul. (Mert ha teve van egypupú, kétpupú, négypupú, sőt több, dió miért ne
legyen?) Persze, ezek csak ritka rendellenességek.

A több varratú dió termesztői szempontból kevésbé értékes. Egyrészt, mert külsőre nem elég tetszetős,
másrészt, mert a dióbél elhelyezkedése és mérete kedvezőtlen.
Azt mondják, varrat nélküli dió is előfordul, vagyis az egész dióhéj egy termőlevélből fejlődött.
A dióhéj csúcsi részén többé-kevésbé kifejezett két váll található, ahol a leghosszabb a dióhéj.
Vállszélességnek a két vállcsúcs távolságát mondjuk. Magasságnak pedig az alapjára állított diónak a
vállcsúcsig terjedő magasságát. Ezek a méretek jelzik a dió térfogatát, és összefüggnek a dió
hámozhatóságával, válogathatóságával. És szubjektíve pedig a váll alakja nagyban befolyásolja a dió
tetszetősségét. Mindezen szempontokból előnyösebb a széles, vállas alak, a vállak nélküli, „csőrös” alakkal
szemben.

Amikor a dió vállai jellemzően szélesek, és a dió alapi részénél is hasonló szögletesség látható, a diótermés
határozottan négyszögletes formát vehet fel. Az ilyen, főleg nagyobb méretű diókat német nyelvterületen
Schachtelnuss-nak, skatulyadiónak nevezik. Ilyen diótermést produkáló diófák Magyarországon is vannak.

A héjfelület elsősorban a tetszetősség szempontjából érdekes, de a barázdált és annál tagoltabb héjfelületű
diók a kopáncstól, annak maradványaitól nehezebben tisztíthatók meg. A héjfelület típusai:
-Finoman erezett: Alaptól induló barázda nincs, csak szép, sekély erezet nyoma látható, a varrat mellett
nincsenek gödrök. Ilyen a Milotai 10.

-Rajzolatos: Az alaptól néhány sekély barázda indul, amelyek az oldalakon rajzolatba, az erek
nyomaiba mennek át. A karimánál kevés a gödör. Milotai 14.

-Barázdált: Több, középmély barázda húzódik az oldalakon végig. A héj sima, a varrat mellett
gödröcskék vannak. Tiszacsécsi 10.
-Dudoros: Olyan, mint a barázdált, s emellett a felületen kis gödrök és kiemelkedések vannak.
Tiszacsécsi 83.

-Rücskös: A nagy dudorokon még kisebbek, s ezen kívül mély barázdák is vannak. Például
csemegedió-típusok ilyenek.

A dióhéj színe a jellegzetes diószín. Az angol BBC színmeghatározása szerint a bézs szín és a
dióhéj színe szinoním fogalmak. A szín a gyakorlatban kevésbé a dió fajtájától, inkább a
diótermés betakarítás utáni kezelésétől, manipulálásától függ. A kopáncs festékanyagával
szennyezett héjú dió sötétebb, a fehérítési eljárás alá vont dió viszont szinte fehér.
A varrat két oldalának kiemelkedését nevezik karimának. Szélessége és magassága rontja a tetszetősséget,
javítja a héj szilárdságát, zártságát. Csőrös és karimás dió:

A diótermés alakja két tényező függvénye. A dió „hosszúkássága” a dió hossza és szélessége közti aránytól
függ, a dió „szabályossága” pedig a szélesség és a vastagság arányától. (Lásd feljebb a Brózik-Borbély-féle
alaktani ábrát.)

Hasonló fogalmakat használnak a Davis Egyetem kutatói is, az úgynevezett F mutatót (Form coefficient).
Képlete: F = 2H / D1 + D2, ahol H a hosszúság, D1 és D2 a szélesség és a vastagság. Tehát egyszerűbben: a
hosszúság és a kétirányú kereszt-átmérő átlagának a hányadosa adja az F mutatót. Értelemszerűen ha F=1,
akkor a dió gömbölyű, ha F nagyobb 1-nél, a dió hosszúkás. De a kaliforniaiak az 1-nél kisebb F-értéket is
hosszúkásnak mondják, pedig arra a lapított, nyomott kifejezés illene jobban.
A hosszúkásságot illetően a kevésbé hosszúkás, gömbölyded alakok a kedvezőbbek, mert könnyebb a gépi
manipuláció és feldolgozás, továbbá a gömbölyű dió szilárdabb, és jobban elviseli a zsákos szállítást. A
fogyasztók a hosszúkás diót előnyben részesítik a gömbölyűvel szemben, mert a hosszúkás nagyobbnak
látszik.

Francia diók alakváltozatai:

Ukrajnai diók alakváltozatai Lvovból:

A szabályosságot illetően pedig a szabályosabb, vagyis a nem kiemelkedő karimájú dió a
kedvezőbb, mert tapasztalat szerint dióbele teltebb, és ezáltal nagyobb a bél aránya.
Mellesleg, nyilván nem a szabályossággal függ össze, de lapos héjú diókkal is lehet találkozni.
Ritkán. Akkor, amikor két dió ikerként, közös burokban fejlődik.

Még ritkább, ha a közös burokban úgy fejlődik két dió, hogy a közepén nem is válik szét, tehát a két dió egy
dió. A képen a közönséges dió és a mandzsúriai diófaj Hebei város környéki hibridjének, a Juglans
hopeiensisnek a dióit láthatjuk. Nem is egyet, kettőt.

Ritkasága miatt drága is a félig szétvált - vagy félig összenőtt - dió. Tisztelt szegényebb Kollégámnak talán
nincs is annyi pénze, hogy ezekből két egyformát megvegyen. A hebei diókereskedők mindenesetre milliós
értéket kérnek el egy ilyen diópárért, magyar forintban számítva.
Tisztelt hazai Kollégám, mi nem vagyunk olyanok, mint a németek. Mi csak elbeszélgetünk a diótermés alak
szerinti változatosságáról, és csak csodálkozunk, hogy miféle diók vannak.
Ezzel szemben a németek tudományos rendszerbe foglalták, milyenféle diók fordulnak elő náluk, és a
különböző formákat féltudományos nevekkel jellemezték. Állítólag német nyelvterületen mintegy százféle
diót ismernek, ezek közül egy kis ízelítőt a következő táblázat mutat. De előrebocsátom, ezek a
dióváltozatok nemcsak a németeknél fordulnak elő, hanem mindenütt, ahol diófák nőnek. Azért tartom a
latin neveket féltudományosnak, mert bár jellemzőek, de az így leírt diók egyedi előfordulások, nem rögzült
tulajdonságú változatok, utódaik egészen másmilyenek lesznek, többségükben.
Változat
Német neve
Latin neve
Nagy, keményhéjú
Große Steinnuss
J. regia var. durissima
Kis, keményhéjú
die Kleine Steinnuss
J. regia var. connata
Hegyes, csúcsos, csőrös die Zugespitze Walnuss
J. regia var. acuta
Hengeres
die Walzenförmige Walnuss
J. regia var. cylindrica
Varratos, karimás
die Leistenwalnuss
J. regia var. carinata
Hosszúkás
die Längliche Walnuss
J. regia var. oblonga
Közönséges
die Gemeinde Walnuss
J. regia var. rotunda
Apró, kerek
die Kleine runde Walnuss
J. regia var. minor
Óriás
die Riesenwalnuss
J. regia var. maxima
Vékonyhéjú lódió
die Dünnschalige Pferdewalnuss J. regia var. tenera
Közönséges lódió
die Gemeine Pferdewalnuss
J. regia var. quadrangularis
Vékonyhéjú lódió
die Schalenlose Pferdewalnuss J. regia var. membranacea
Csoportos
die Büschelnuss
J. regia var. fructicosa
Fürtös
die Traubenwalnuss
J. regia var. fertilis
Kései kihajtású
die Spätaustreibende Walnuss J. regia var. serotina
(Szent János-dió)

És még lehetne sorolni.

Egyszerűbb, ezért szimpatikusabb Dorofejev professzor morfológiai rendszere, amit 1953-ban adott közre.
Eszerint a következő dióalakok léteznek:
elongata - hengeres
ovalis - elliptikus
ovata - tojásalakú
globosa - gömbölyded
compressa - kissé nyomott
obovata - fordított tojásalakú
A diógyümölcs nagysága háromféle módon vizsgálható, a gyümölcs átmérője, térfogata és súlya szerint.
Erről a kereskedelmi dióról szóló fejezetben beszélek. Most csak annyit, hogy a diótermés mérete - fajtától
vagy magonc-egyedtől függően - tág határok között változik. 1,5 cm-től 6 cm-ig. Ennek megfelelően súlya is,
6 g-tól 20,5 g-ig.
Török diófajták méretváltozatai:

Holland diófajták méretváltozatai:

Óriás diók
A szokásosnál nagyobb méretű diók mindig izgatták az emberek fantáziáját. Ilyen diók gyakorlatilag
mindenhol megtalálhatók a világon, ahol a diófák természetes ökoszisztémát alkotnak. A természetes
dióállományból kiemelt egyes óriásdiójú példányokat vegetatív úton továbbszaporítva létre is hoztak óriás
fajtákat, de többségében a ritkán, spontán módon előforduló egyes fák ilyenek.

A rendkívül nagy dióméret természetes, generatív úton nem öröklődik, legalábbis ennek a jellegnek az
utódokban való megjelenésére nem számíthatunk nagyobb gyakorisággal, mint ahogy a magról kelt diófák
között általában megjelenik. Vagyis ritkán.
Az óriás dió nem nevezehető a Juglans regia faj változatának, hanem típusnak, jellegzetességnek.
Mekkora diókat mondhatunk óriásoknak? Mondjuk, a hatcentiseket.
És hogyan is nevezzük ezeket a diókat? Nagyon sokféleképp, ízlésünknek megfelelően. Egy régi példa,
német és francia óriásdiók neveinek felsorolása. És még hány nyelv van!

Angliában, Warwickshire-ben ismertek egy helyi fajtát, amit "Bannut"-nak neveztek, Franciaországban
pedig még emlékeznek egy "Noix de Jauge" nevű fajtára, mindkettőnek a nagyméretű diótermés a
jellemzője. De ez nem hogy előny, mert mindkettőnek jellemzően száradt, zsugorodott a bele. A Jauge még
csúcsos is.
Louis Claude Noisette (1772-1849) 1821-ben készült rajza a Jauge dióról (az első képen jobbra):

A második kép A. Poiteau alkotása, kb. 1808-1835 közötti időből. Duhamel Du Monceau könyvének
illusztrációja. Ma már ez a nyomat is ritkaság, egy példányt 950 dollárért vehetünk.
A Jauge diónak nemcsak az ábrázolásai, az elnevezései is kultúrtörténeti értékek. Ki mondaná már
manapság így: "Grand noyer" (Juglans maxima)? Mintha külön diófaj lenne. Nem az, a mi kutyánk kölyke
(bocsánat, a mi diónk változata) ez is.
A másik, nagyon elterjedt, régi óriásdió-típus a franciáknál a Bijou, más, közép-francia nyelvjárásban
Cacolas. Általában a rendkívül nagyméretű diókat hívják Bijou-nak a franciák, azokat, amelyekben kisebb
ékszerek is elférnek. Ezüstözve, aranyozva ékszertartókat készítettek belőle. Pierre-Antoine Poiteau színes
metszete a Bijou dióról 1846-ból:

A belgák azért nem franciák, mert különbek. Szent Mihály diójuk is felülmúlja mind a Jauge, mind a Bijou
fajtát.
Az Osztrák-Magyar Monarchia óriásdióit lódió, skatulyadió névről ismerjük. Három ilyen fajtánk is volt
akkor. Annyi, mint a belgáknak és a franciáknak együtt.
Németországban is viszonylag gyakoriak az óriásdiók:

Angol, de inkább amerikai nyelvterületen az óriásdiókat Giant-ként említik. (Lásd: Cook's Giant Sweet,
amiről csak az az egy biztos, hogy diója nem így néz ki. Ezt a képet az a faiskolás tette közzé, aki a
csemetéjét árulja. Tudjuk, a faiskolásoknak nincs termő diófájuk, így azt se tudják, milyen diót árulnak.)

Orosz nyelveterületen, Ukrajnát és Moldáviát is ideértve, Bombának nevezik az óriásdiókat. Sok ilyen
változatról beszélnek, közülük egyedül a Bukovinszkaja Bomba ukrán dió bír fajtaelismeréssel. Ez is olyan,
mintha nagykabátot adtak volna rá. Lötyög a héjában.

Sokáig azt hittem, a dánok a mezei diókat nevezik Kaempe-nek. De nem, az óriásdiókat. Két ilyen fajtát is
szaporítanak (Kappels Kaempe és Kolstrups Kaempe).
Hollandiában Frans Geraets faiskolás viseli a szívén az óriásdiók (az ő terminológiája szerint Giganoten)
ügyét. Apja is kertész volt, 2 m magas ember, ismerősei csak Lange van Lod ragadványnévvel illették.
Apjára emlékezve egy óriásdiót termő fát Juglans regia Lange van Lod fajtanévvel akar elismertetni. Ez a
fa 6-7 centis diókat terem, legnagyobb diója 8,5 cm-es volt. Átlagosan 20 db száraz dió nyom 1 kg-ot! Bár,
az utolsó képen látjuk, ezt a gigadiót se kerülte el az óriásdiók legnagyobb hibája, az, hogy lötyög a
héjában.
Ennek a fának a nagyanyja - ha Geraets úr nyomán én is mondhatom így, - még szabályos diókat termett,
szép, tojás-alakúakat. A nagymama természetes úton, tehát ismert apa nélkül létrejött egyik leányának diói
már nagyok voltak, és ennek magoncai közül származik Geraets úr diófája. Képei:

A Lange van Lod fajtajelölt anyafája szintén megérdemli az óriásdió minősítést. Ezt a fát Geraets úr Saxnak nevezte el. Rendkívül egyenletes, nagy diókat terem. Mint egyik tojás a másikra, tisztára olyanok.

Tulajdonosa szerint édesek.

Tényleg édesek, így együtt.
Frans Geraets harmadik óriásdiót termő fája Brabantból származik, diói 7x3,5 cm-esek, hosszúkásak, a
dióbél jóízű. Maga a fa is óriás, rendkívüli a növekedése. 25 év alatt kétszer akkorát nőtt, mint egy átlagos
diófa. Felfele is, széltében is. Virágainak nyílási ideje egybeesik. Jellemző a hármas, csoportos terméshozás.
A fa neve Sele.

Ugyancsak Hollandiából, Heldenből is nevel egy óriásdió-változatot a Geraets-faiskola. Diói 6 cm-esek,
ízletesek, neve még nincs.

Görögországban is van óriásdió. Súlya 36 g, szemben a másikkal, ami 13 g-os.

A török elismert fajták közül a Sütyemez-1 érdemli meg az óriás nevet, 5-6 cm-es diójával.

Vannak magyar óriások is. Nem, nem törpék, tényleg nagyok. A következő kép is magyar diófáról, Jász
Vera kertjéből származó, igen nagy méretű diót mutat. (A tulajdonos felvételei.)

És ami az ilyen nagy dióknál nem szokásos, nagyon szépen erezett, asztali diónak megfelelő bele van.

És az óriási Amerika óriásai? Itt van közülük néhány. Méretük nincs pontosítva, de azt illegális pénzváltó
korunkból mindannyian tudjuk, hogy a nem hamis ötvendolláros pontosan 8 cm széles. Ehhez mérhetjük.

Azt hiszi, tisztelt Kollégám, hogy nagyzoltam? Engem tényleg a rendőrségre és az ügyészség elé juttatott egy
vöröshajú MNB-ügyintézőnő, illegális pénzváltásért, amikor egy pénzintézet vezetője voltam. De ez most
mellékszál, nem is az 50 dollár a fontos, - dehogynem, az is fontos, - a lényeg a dió.

Dióhéj
A dióhéj megfásodott sejtekből áll, parenchima-sejtekből, amelyeken belül a kemény cellulóz-anyag
eloszlása nem egyenletes, hanem úgynevezett pórus-csatornák vannak benne. Ez a tulajdonsága okozza,
hogy az ipari célra megőrölt dióhéj szemcséi sokszögűen éles felületűek. Egy 1872-ből származó rajz a
dióhéj megfásodott sejtjeiről:

Egy megfásodott dióhéj-sejt részlete:

A dióhéj sejtjeinek fásodása úgy megy végbe, hogy a megszilárduló sejtfalra belülről újabb meg újabb
sejtfal-rétegek épülnek és fásulnak, és a sejt terének egyre nagyobb részét töltik ki. Amint azt hazánk nagy
matematikusa, Bolyai János előre látta.
Mert az úgy volt, hogy apja, Bolyai Farkas, aki hazánk még nagyobb matematikusa volt, egyszer
kimeszeltette a szobát. Azt kérdi a fia: Édesapám, amennyi meszet a falra kennek, annyival kisebb lesz a
szoba. Nem fog előbb-utóbb elfogyni?
Szóval, olyanok a dióhéj sejtjei, mint Bolyaiék szobája, többszöri meszelés után.
A dióhéj-sejtek nem egyformák. A héj külső felületén zártabbak, keményebbek, több bennük a megfásodott
anyag. A külső felület alatti sejtek viszont jellemzően habos szerkezetűek. Míg a külső sejtek a
keménységet, merevséget adják, a beljebb levő állomány a rugalmasságot. Kulkarni amerikai kutató úgy
jellemzi ezt a szerkezetet, mint a bukósisak szerkezetét. A külső réteg nem engedi be a dióba a vizet, védi a
diót. Itt a sejtfalak vastagok, a sejtüreg kicsi.
Amatőr mikroszkópos felvételek a dióhéjról:

Ha még mélyebbre merülünk a dióhéj mikroszerkezetébe, azt tapasztaljuk, hogy annak sajátos pórusos
struktúrája van, amint az elektronmikroszkópon látható is:

A kép közepén egy megfásodott dióhéj-sejt látszik, többszörösen vastagodott sejtfallal. A sejtfal külső
felületének apró, mintegy 1 mikronos lukacsai a sejtek közötti kapcsolatra valók. Amíg élnek a sejtek,
azokon keresztül áramlik egyik sejtből a másikba a víz, a tápanyag.
A felvétel arra a fontos kérdésre is választ ad, hogy mi a nagy különbség a faanyagok sejtszerkezete és a
dióhéjé között. Az, hogy a fatest megfásodott sejtjeiben a cellulóz jellemzően egyenesvonalú struktúrát
alkot, a dióhéj sejtjeiben pedig a cellulóz-struktúrából adódóan a szilárdság minden irányban nagyjából
azonos. Aki ért hozzá, az úgy jellemzi a dióhéj sejtjeit, hogy izotropikusak.

Csak hogy gyönyörködjünk: Kilencszázszoros és nyolcezerszeres nagyításban a dióhéj:

Már látom, megint nem arról írok, ami az olvasót érdekli. Még ne menjünk bele a dióhéj szerkezetéből
adódó sokféle hasznosítás lehetőségeibe, maradjunk fogyasztóközelben. A fogyasztót nem a dióhéj, hanem a
dióbél érdekli.
A dióhéj tulajdonságai közül a fogyasztó számára leginkább a héj vastagsága, a dió törhetősége a
legfontosabb. Igen sokan leírták, - Darwin is, - hogy e tekintetben a dió igen változatos növény. A diótermés
héja 0,6-2,6 mm vastag. Ezeket a szélső értékeket Indiában mérték. Azerbajdzsánban is végeztek hasonló
átfogó vizsgálatot, ott úgy találták, hogy a természetes, nem szelektált dióállomány 70-80 %-ának
héjvastagsága 0,5-2,0 mm közötti, ezeknek a dióknak a bélaránya 45-55 %.
Általában kívánatosabb a vékony héjú dió, de a vékonyságnak nem szabad odáig terjednie, hogy - mint
Darwin is írja - a cinege feltörhesse a diót. Német és magyar nyelvterületen az igen vékony héjú dióra
manapság is elterjedten alkalmazzák a "cinegés dió" kifejezést.
A vékonyhéjú diókat latinul semidura vagy tenera (félkemény, lágy) melléknevekkel is ellátják. Ez az a
típus, amit a Kaukázusban Kaghazinak neveznek, és aminek a vékony héj miatt relatíve nagyobb a

bélaránya, 55-60 %. Ez az igazi papírhéjú dió, ehhez képest a Magyarországon papírhéjúnak nevezett diók
nem érdemlik meg ezt a nevet. Maga a Kaghazi név szó szerint papírhéjút jelent.
Szentiványi Péter emellett az igen vékony héjú dió fokozott fertőződhetőségére is felhívja a figyelmet. Ilyen
például az imént mutatott egyik óriásdió, amelynek héja már lehulláskor törik.

A másik, ugyancsak kevéssé kívánatos végletet a keményhéjú dió jelenti. A kődió vagy fás dió, ahogy
elterjedten nevezik. A 2,0 mm-nél vastagabb héjú diók nevezhetők kődiónak, vagy ha nagyon tudományosak
akarunk lenni, mondhatjuk Juglans regia L. var. dura-nak is, hátha úgy nem értik.
Más kérdés a kulcsos vagy kujcsos dió, annak neve nem a dió törhetőségére utal, hanem a dióbél
kiszedésének nehézségére. A dióhéj belső felülete ugyanis a dióbél alakját követi, és a dióbél hajlatai közé a
dió egyedétől - fajtájától - függő mélységben nyújt be lebenyeket. Termesztői, feldolgozói szempontból az a
dió a kívánatos, amelyiknek a héja törés után nem fogja a belet.
A diótermés belső válaszfalai általában gyengébbek, mint a héj, többé-kevésbé parasejtekből állnak.
Az igazi kődió diótörővel vagy kalapáccsal nem is törhető, és ebben a tekintetben igen közel áll a rokon
diófajhoz, a feketedióhoz. A következő képen a két diófaj termésének elfűrészelt felülete látszik. A két
szélső a feketedió, a két középső a közönséges dió - kődió - termése, de látjuk, belük még nehezebben
szedhető ki, ha egyáltalán kiszedhető valami, mint a feketedió terméséből.

A könnyen törhető diók nagyobb aránya a kődiókkal szemben már az emberi nemesítő tevékenység
eredménye. Azokon a hegyvidékeken, ahol a diófák eredeti, ősi, vad állapotukban nőnek (Kirgizisztán,
Pakisztán, India, Azerbajdzsán területén), a kődiók aránya sokkal nagyobb.
A köztermesztésben a kődiók kevésbé kedveltek, érthetően. De a diószaporításban, magvetésnél már előny
a vastag héj, kevésbé fertőződik gombával a diószem a földben. És előny a nemesítésben is, az ilyen diók
ellenállóbbak az almamolynak is, és ami fontosabb, a környezeti hatások miatti stresszt is jobban tűrik.

Ezért - mondják - szerepet kaphatnak a keresztezéses vagy génmanipulációs nemesítésben is.
A dióhéj belső felülete sima.

Találkozunk olyan jelenséggel, hogy a diótermés a csúcsánál, a csőrénél felnyílik. Előfordul, nem is olyan
ritkán. Ez a viselkedési forma lehet fajtajelleg is, de időjárási vagy szárítási okok is befolyásolhatják. A
fajtajelleg abban mutatkozik meg, hogy például gyors, szárításkori vízleadásra, vagy az érés előtti
kedvezőtlen - még kellően be nem azonosított - időjárásra egyes fajták nagyobb arányban is így
reagálhatnak. Például 2009-ben az A-117-31 fajtánál figyeltek meg ilyen viselkedést. Hasonlót, mint ezen a
francia felvételen látni.

Dióbél
A diótermés szerkezete:

Itt érkeztünk el a dióbélhez, a dió ehető részéhez, ami a diótermesztő gazda munkájának a célja.
Először is tudnunk kell, hogy miről beszélünk. A diótermés belső részét csak a magyar és a török nyelvben
nevezik bélnek, dióbélnek. Törökül ceviz içi, ugyanúgy dióbél, a dió belső részét jelenti, mint nálunk. A
nyelvek többségében más a dióbél etimológiai eredete. Angolul kernel, ami a magvát, lényegét jelenti
valaminek. Németül ugyanúgy Kern, de a kereskedelemben inkább a többesszáma használatos (Kerne).
Franciául az egyesszám nem is játszik szerepet, többesét használják (cerneaux). Spanyolul leginkább pulpa,
ami gyümölcshúst jelent. Oroszul jádró, ami magot, központi részt jelent.

A legszebb, feles dióbelet a franciák egésznek (entier) mondják, a németek ugyanúgy, mint mi, felesnek
(Halbe). A legszebb a spanyol elnevezése, mariposa, vagyis pillangó. Ugyanígy pillangónak, kelebek-nek
nevezik a törökök is.

Végül a primitív nyelvekből egy példa: Kereskedői nyelven a dióbelet "pucolt dió"-nak mondják. Tanuljuk
meg, mert a zöldségesnél így fogjuk hallani.
Lényeges értékmérő tulajdonsága a különböző diófajtáknak, változatoknak a diótermés béllel való teltsége,
vagyis a bél és a héj aránya. Ezt a mutatót a diófajták leírásaiban legtöbbször megadják. Szélsőségesen 35
és 65 % között alakul a bél aránya. Jó érték az 50 %, a termesztői gyakorlat nem is igényel többet. A
tényleges üzemi kihozatal ennél alacsonyabb szokott lenni, 45 % is elfogadható, rosszabb években a jó
fajták kihozatala se több 40 %-nál.
Július és augusztus hőmérsékletétől és vízellátottságától függ a bél jó kifejlődése, a fajtára jellemző
bélarány kialakulása.
Szerte a világon sokan felfigyeltek a dióbél és az emberi agy hasonlatosságára. Üzbég nyelven nincs is más
neve a diónak, mint csarmagz, vagyis négy agyvelő.
William Cole 1657-ben, Ádám az Édenkertben című könyvében a diót az ember fejéhez hasonlította. A
kopáncs a húsos fejbőrnek felel meg, a csonthéj a koponyának, a bél vékony hártyája az agyhártyának, a
dióbél pedig maga az értelmes agyvelő. És ugyanúgy, mint ahogy dióbélből alkohollal a legnemesebb
anyagok vonhatók ki, az ember agyából is alkohol hatására jönnek elő a legnagyobb gondolatok.
Cole nyomán a dióbelet mások is „agyvelő-formájú”-ként szokták leírni.

Ha a dióbél formáját más diófajok beléhez viszonyítva próbáljuk meg leírni, talán az a legfőbb
jellegzetessége, hogy kerekdedebb, a kidudorodások jellegzetesebbek, ugyanakkor megőrzi a többi diófajra
jellemző kettős-négyes lebeny-alakot. A héjból talán a mi közönséges diónk bele a legkönnyebben
kinyerhető.
A dióbél botanikai neve cotyledon, ami sziklevelet jelent. Két lebenyének összenövésénél belül tartalmazza a
csírát („dió-embrió”), a többi része pedig a tartalék tápanyagot a csíra számára. A csíra kettős kúp alakú,
az alsó, lefelé álló csúcsú tompább a gyökér kezdeménye, a felfelé álló csúcsú, hegyesebb a hajtás
kezdeménye. A belet kettévágva nagyítóval látható.

Figyeljük meg a következő képen a baloldali féldiót! Alul, a bél csúcsi részén szabad szemmel is látható a
dió-embrió, jobbra pedig kinagyítva.
Ha már a szaporító képletekről esett szó, hadd jegyezzem meg, hogy a dió kromoszómaszáma 2n=32. Ez a
diploid kromoszómaszám. (Nagyon nem ide tartozik, itt csak megemlítem, valahol írni fogok a tetraploid,
tehát négyszeres kromoszómaszámról is.)

A dióbél súlya a héjas dió súlyának - szélsőséges határokat megjelölve - 30-65 %-a. A termesztési
szempontból értékes dióváltozatok belének súlya 6-9,5 g. Az értéktelenebb változatoké ennél kisebb, akár
1,5 g is lehet.
Még a dióbél felületén is található egy hártya, egészen vékony, a friss diónál nagyjából lehúzható, száraz
állapotban lehelefinom. Csersavtartalmú, íze meghatározza a dió csípősségét.
A dióbél hártyájának színe egészen világos sárgától sötét barnáig terjedhet, fajtától függően. A természetes
szín a dió helyes szárítása és tárolása esetén megmarad, nedves körülmények között megbarnul. A
világosabb dióbelet értékesebbnek tekintik. Ha a diófa nem kap elég vizet, a bél sötétebbre színeződik.

A következő két képen vízhiány és hőség miatt sötétre színeződött dióbelek láthatók, Kaliforniából, a hőség
hazájából. Az első képen Chandler fajtájú diók vannak, felül normálisak, alul sötétedettek. A második kép
Vina fajtájú diókat mutat. A károsodott dióknak elsősorban az olajtartalma megy tönkre.

Az érő dió bele a magas hőmérséklettől károsodik. Negyven fok felett mondják károsnak a hőmérsékletet.
Ezt a meleget Kaliforniában a fán is megkapja a dió, nálunk pedig inkább csak a földre lehullottat érheti
ilyen károsodás. A művelt talajfelszínen, vagyis a csupasz földön a napsütés bőven a károsító meleghatár
fölé viheti a dióbél hőmérsékletét. Füves területen annyival kedvezőbb a helyzet, hogy a dió nem érintkezik a
meleg talajfelszínnel. Egy kaliforniai vizsgálat eredményét a következő grafikon mutatja. Egy meleg őszi
napon délelőtt 10 órától így alakult a dióbél hőmérséklete a fán lévő, illetve a már lehullott, napon vagy
árnyékban levő dióban, egy adott kaliforniai fajtánál (Payne). A hőmérséklet elől Celsius-fokban, utána
Fahrenheitben van megadva.

Az egészséges dióbél húsának színe fehér, esetleg enyhén sárgás, legfeljebb elefántcsontszínű. A közönséges
dió valamennyi fajtájának, változatának bele ehető, egészséges, tápláló, ízletes csemege.
Van összefüggés a dióbél színe és íze között is, de az nem abszolút. Általában a világosabb színű dióbelet
tekintik értékesebbnek.
A dió és benne a dióbél őszi száradása természetes folyamat. A légszárazra (12 % alá) történt száradás nem
rontja a csíra életképességét. A dióbél száradása, vízleadása a dióbél sejtjeinek normális élettevékenysége.
Ha a diót mesterségesen, túl magas hőmérsékleten szárítják, a dióbél sejtjei veszítik el életképességüket,
vízleadó képességüket. A túl magas hőmérsékleten rövid idő alatt "megsült" dió bele nedves marad,
miközben színe opálosra változik.
Dióbél:

A dióbél hártyás héjának erezete általában sötétebb, mint az alapszín. Esetenként a tetszetősséget pozitívan
befolyásolja, ízlés szerint. Vannak, akik szerint az asztali dióra a szép, erezetes hártya a jellemző.
Nagyon ritka jelenség, egyes évjáratokban felléphet néhány szem diónál, hogy a dióbél hártyájának színe
élénk citromsárga színt vesz fel.

A jelenségnek élettani oka van, színanyag-termelődési zavar. Nem betegség, és nem kártevő okozza.
Egyáltalán nem káros a fogyasztóra. Amikor a dióbél már teljesen kifejlődött, későbbi, lombkoronán belüli
megvilágítási hiány okozhatja.
A régi francia diószabvány se hibának tekintette, hanem külön szín-osztálynak. A mai szabványok pedig
nem is foglalkoznak vele.
A piros dióbél egészen más. Nem zavar, hanem természetes megjelenési forma.

Pirosbelű dió
A dióbél hártyájának világosabb-sötétebb piros színe egyes dióegyedek jellemző
tulajdonsága. Nem túl gyakori, de az egész világon rendszeresen felbukkanó jelenség.
Genetikai alapja van, egy pirosbelű diót termő diófa egész életében nem is tud más színű
dióbelet teremni, mint pirosat. Ez a tulajdonság recesszíven öröklődik, a pirosbelű diót
termő fa utódai között se gyakoribb ez a jelleg, mint általában a magról kelt
állományban. Tehát nem lehet dióváltozatról beszélni.
A dióbél héjának piros színe azonban bújkálva öröklődik, a piros belű diót elültetve nem

valószínű, hogy az utód is pirosat fog teremni, talán valamelyik későbbi leszármazott. Ezért helytelen az az
álláspont, hogy a pirosbelű dió a Juglans regia diófajnak önálló változata lenne. Nem az, hanem egyes
egyedek tulajdonságai.
Hát, kár, hogy ezeket elmondtam, mert aki ezt nem tudja, egy grafikus, már el is készítette a pirosbelű
változat, a Juglans regia var. rubra színes rajzát. Nem baj, köszönjük, szép.

A pirosbelűség nem függ össze a piroslevelűséggel, ami a diófajnak a purpurea változatát jellemzi. Az is
ritka. Egy halvány összefüggésről tudok csak, Kaliforniában a Livermore pirosbelű fajta egy "normális" és
egy piroslevelű dió keresztezéséből jött létre. De testvérei között többségben voltak a szokásos színű
dióbelet termő egyedek.

Érdekes és szép a pirosbelű dió, a hazai természetes, magonc-populációból is rendszeresen tűnnek föl
ilyenek.
Mivel genetikailag rögzült tulajdonságról van szó, csak vegetatív úton szaporítható a pirosbelű dió. Így
jöttek létre a pirosbelű fajták.
Értékesebbek-e, mint más fajták? Nem biztos. Értéküket a
szépségük és a ritkaságuk adja, egyéb jótulajdonságokkal
nem szoktak kitűnni. Hogy egyéb termesztési értékeket ne
soroljak, a dióbél íze se különleges. Igaz, nem is rosszabb.
Knoop már 1793-ban bejegyeztetett
Hollandiában egy pirosbélű fajtát, majd
német nyelvterületen terjedt el a dunai
vérbelűnek nevezett fajta.
Egyes ma is hivatalosan elismert
külföldi fajták pirosbelűek, mint a fenti,
baloldali képen látható francia dió
(Noix rouge), vagy az említett piros dunai dió, a Kirschnuss és a moseli piros dió.
Egy lelkes svájci faiskolás szaporítja is ezeket, továbbá a saját nevéről szerényen Gubler I, II-nek
nevezetteket, valamint a Poysdorf, Sychrov, Aufhauser Baden, Redrive(?) nevű pirosbelű fajtákat is.A
Sychrov Csehszlovákiából:

A jobboldali képen látható piros dió Pásztón termett, a
muzslai szőlőkben. A fa tulajdonosa szaporítani
szeretné, és ehhez dió-faiskolás segítségét kéri.
Arra kérem tisztelt diófaiskolás Kollégámat, szóljon
nekem, én összehozom a piros diót termő fa gazdájával.
A fa egyébként jól terem, igaz, nem túl nagy szemeket,
de évente megad 50 kg-ot.

Ilyen, pirosat termő diófa bárhol, bármikor feltűnhet az országban, akár a Borsod megyei Golopon,
Marcinkó Ferencné kertjében is. Igaz, az még fiatal, most kezdett teremni.
Marcinkóné diófájához hasonló lehet a Buzsáki pirosnak nevezett dió fája is, valószínűleg az is egyedi
példány. Mindenesetre szép dióbele van.
Békés megyében Major Pál biogazdálkodónak van egy pirosbélű diófája és annak néhány magonca, de
azok még nem teremnek.

Ez a piaci kínálat állítólag Csehimindszentről származik:

Vérvörös színű dióbél a Vajdaságból, Újvidékről:

Ehhez a fényképhez egy szerb internetes hirdetési újságból jutottam. Látszik, kereskedelmi méretekben is
kapható piros dió.
További külföldi előfordulások:
Ausztria, Graz környéke, 2012. januári felvétel:

A német Moseli piros dió képe ne okozzon tévedést, a fajtaleírás szerint csak 3 cm hosszú.

Kaliforniában is előfordul néhány, Franciaországból származó vörösbelű diót termő fa, például Tom Shasky
diófája:

A vörösbélű dió fejlődő termésén már korai zölddió korában is meglátszik, hogy pirosat fog teremni. Ehhez
csak félbe kell vágnunk a zölddiót, amint azt Flora Cyclam rendkívüli felvételén látjuk.

A diófa vízigénye
Mottó:
"A diófa nem vizinövény. De vízigényét tekintve majdnem az."
(Szentiványi Péter)

Ha a diófáról beszélünk, a vízről állandóan beszélni kell.
Hazai és külföldi irodalmak egyformán 800-1000 mm éves
csapadék-igényről írnak. Ez esetben várható a fáról rendszeresen
magas terméshozam.
Nagy vízigényű növény, eredményes diótermeléshez a vízigényét ki
kell elégíteni. Kaliforniában, ahol szinte sivatagi körülmények
között él, árasztásos öntözéssel juttatják el a fákhoz a
nagymennyiségű vizet. A diófa vízszükséglete összefüggésben van
az évjárat hőmérsékletének alakulásával. És külön fontos a
tenyészidő egyes fejlődési stádiumaiban a megfelelő vízellátás.
Ezek a vízigényesebb időszakok a következők:

Májusban és június elején alakulnak ki legnagyobb arányban a
jövő évi termőrügyek kezdeményei. A következő évi virágzás és
termés mennyiségéhez (a nővirágok csoportosságához) a fák jó
erőállapota, a megfelelő vízellátás kell a rügydifferenciálódás
időszakában. Megfigyelték, hogy az egyébként rendszeresen
párosával termő diók hármas, sőt fürtös termést is hoznak, jó
előző évi májusi vízellátás esetén.
Júniusban alakul ki a csonthéj. Ennek nagyságára - a dió
méretére - a júniusi vízellátás hat.
Július végén és augusztusban fejlődik ki a bél. Időszakos
szárazság esetén a bél apadttá, a bélszázalék 15-20 %-kal
alacsonyabbá válhat. A júliusi csapadékhiány a diótermés méretét
is csökkenti, nehezíti a dióhéj kialakulását, az augusztusi pedig
rontja a bél állapotát. A bél aszalódik, barnul.
Ritka rendellenesség, de a dióra jellemző, hogy a júniusi
szárazság hatására kicsire maradt dióhéjból a július végiaugusztusi esőzések, vagy öntözés eredményeként erősen
megnövő dióbél szétrepeszti a héjat a csúcsi varratnál, és abból
kinő.
A júliusi szárazság is visszahat május-június időjárására. Az
akkor megfelelően differenciálódott virágrügy-kezdemények a júliusi aszály hatására a virágrügykezdemények deformálódhatnak, pusztulhatnak. Tehát a júliusi szárazság a következő évi termést
csökkenti.
Szeptemberben és október elején, az érés idején a legkisebb a diófa vízigénye, de kevés vizet ekkor is
igényel az érés zavartalan lefolyásához. A vízigény kielégítetlenségének, szélsőségesen száraz és meleg
ősznek esetenként az lehet a következménye, hogy a dióburok (kopáncs) nem akar felrepedni. Ilyen
évjáratban egy erősebb harmat vagy 1-2 mm eső alkalmával a fa lombján keresztül megszívhatja
magát vízzel, és mind a korai, mind a későbbi fajták kopáncsrepedése egyszerre megy végbe, és a más
évjáratban hosszú éréslefolyású fajták is 1-2 nap alatt beérlelik összes termésüket.
A téli csapadék, a hó mennyisége is lényeges. Egy francia vizsgálat közvetlen összefüggést mutatott ki a téli
hómennyiség és a következő évi termés között. Érthető, ha a hóolvadás fokozatos, és a téli csapadékot a
mélyben tartalékolja a talaj, a diófa mély gyökere a tenyészidőszakban azt hasznosíthatja.

Mivel a diófa mélyen gyökerezik, a vízellátás szempontjából feltétlenül figyelembe kell venni a talajfelszín
alatti vízviszonyokat. Előnyösek azok a területek, - és az olyanokon öntözni se kell, - amelyeken a
dióskertbe többletvíz szivárog a mélyben. Patakok, folyók, csatornák mentén, hegyoldalak alján, stb.
Olyan élőhelyen, ahol a diófa a természetes csapadékot a mélyben odaszivárgó vízzel ki tudja egészíteni, és
ezzel az összes kritikus, vízigényes időszakában rendelkezésére áll a szükséges vízmennyiség, megfigyelés

szerint 6-10 %-kal nagyobb a dió bélaránya, mint az azonos fajtájú, de máshol termett dióé.
Vadon nőtt diófa a kavicsos tiszabecsi hullámtérben:

És kedvezőek azok a sík területek, ahol áprilisban átlagosan 80-150 cm közötti a talajvízszint, mert ez a
vízellátottság a diófa számára az egész tenyészidőszak alatt biztosítani tudja a vizet. Egyébként öntözni kell.
Megtévesztő lehet a leendő dióskert helyének tervezésekor, ha a tervezett területen egy hatalmas és igen jól
termő diófa él, mert egy nagy fa 400 vagy akár 600 m 2-ről szedi össze a számára szükséges vizet, és
egymás közelében álló diófák számára ez már nem lesz lehetséges.
Természetes körülmények között a diófa a vízzel jól ellátott, ugyanakkor jól levegőző talajok növénye. A
felső folyás jellegű vízpartoké, ahol a vízborítás gyorsan levonul, nem áll meg a víz hetekig a diófa gyökerén.
Szentiványi professzor is a felső folyás jellegű vízfolyások kísérőnövényeként jellemzi. Olyan, vízfolyás menti
területeken, ahol a tavaszi áradást, vízborítást követően a víz gyorsan levonul, nemcsak az azévi termés
biztos, hanem a következő évi nagy termésnek is esélye van, mert kedvező vízellátás mellett a következő évi
rügyek differenciálódása úgy megy végbe, hogy nő a fürtös virág, a fürtös termés esélye a következő évben.
Ilyen termőhely például a Sió medre. A kajdacsi Sió-hídnál vadon nőtt diófa képei:

Jó példa a diófa természetes előfordulására a régebbi, népies orosz elnevezése is, mielőtt a görög dió
(greckij oreh) név vált volna általánossá. Volockij orehnek és voloskij orehnek nevezték, a hajóvontató út
(volok) nevéből.

Mindenhol, ahol a tenyészidőszaki csapadék kevés a diófának, vízfolyások mentén talál elég vizet. Egy iráni
felvétel:

A talajban igényli ugyan a diófa a vizet, de csak bizonyos határig. A talajvíz szintjének ezt a határát 150 cm-

ben adják meg. Tudjuk, hogy a talajvíz szintje az év folyamán állandóan változik, ezért inkább
fogalmazzunk úgy, hogy a télvégi hóolvadást, valamint nagyobb csapadékú időszakokat leszámítva a talaj
vízszintje jellemzően ne legyen 150 cm-nél magasabban.
Feltétlenül szólni kell arról, hogy a diófa gyökere nem bírja a talaj elöntöttségét, a magyarországi
közhiedelemmel ellentétben. Amerikai irodalmi adatokon kívül saját, üzemi tapasztalataim is ezt mondatják
velem. Az 1999-es nyári árvíz során a dióültetvényem több mint 25 %-a pusztult ki, mert az érkező árvíz
megállt a dióültetvény területén, és három hét kellett, mire levonult. A jellemző tünet az volt, hogy két hét
vízállás után egyszerre dobták el a fák a lombjukat, és száradtak ki. Ültetvényemben ekkor 4-5 éves fák
voltak. De nem a fák korától függött a kipusztulás mértéke, hiszen Heves város belterületén a mélyebben
fekvő kertekben ugyanekkor gyakorlatilag az összes nagy diófa is kipusztult, hasonló tünetek között.
Szentiványi Péter szerint a diófa gyökere 6-8 napos vízborítást visel el. Ez a megállapítás a nyári időszakra
vonatkozik. Télen jóval tovább, mondjuk, két hétig is megállhat a víz a diófák között, kipusztulás nélkül.
Ennek két oka van. Egyrészt télen a gyökerek aktivitása csak töredéke a nyárinak, másrészt a hideg víz
jóval több oldott oxigént tartalmaz, mint a meleg.
Megalapozottnak látom azt az amerikai megfigyelést, hogy a vízzel elöntött gyökerű diófák gyökere nem a
vízborítás miatt fullad meg, hanem az oxigénhiány miatt. Áramló vízben jóval hosszabb idejű vízborítást
elvisel a diófa, mint pangó vízben. Hát, igen, a diófa a felső folyás jellegű folyópartok növénye.
Mélyebb fekvésű termőhelyen a diófasorok közé húzott sekély vízlevezető árkokkal eredményesen
védekezhetünk a tavasszal vagy rendkívüli esők után felbukkanó talajvíz ellen. Az árkocskák társulati
csatornákba legyenek bekötve.

Mondjuk ki nyugodtan, hogy a diófa gyökerén pangó víz gyökérpusztulást okoz. A pangó víz oxigénhiányos,
megfullad a diófa gyökere.
A talajt borító víznek másik kára is van. Farontó gombákat terjeszt a beteg diófáktól az egészségesekhez.
Megfigyelhető, hogy a vízborításos szezon után, amikor fiatalabb diófák tőből száradnak ki, a tövüktől egy
csomó sarj indul fejlődésnek. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ezekben az egyedekben benne van a farontó
gomba. Fertőzöttek, és tovább fertőznek.
A diófa vízigénye és csapadékigénye között részleges ellentmondás van. Vízre - mint láttuk - szüksége van,
de a csapadék és a levegő magas páratartalma a tenyészidőszak elejétől közepéig nem kedvez a diófának,
mert a gnomónia- és a xanthomonasz-fertőzést terjeszti, amelyek a legveszélyesebb kórokozói.

Az a legkedvezőbb, ha a levegő száraz, a talaj pedig üde, nedves. Vízre van szüksége a diófának, nem esőre.
A diófa bár vízigényes, a csapadéknak is megvannak a veszélyei. Tavaszi, nyári csapadékos időjáráskor

erős a baktériumos és gombás fertőzés veszélye. Igazuk van az ezzel a témával kapcsolatos, rímbe szedett
francia közmondásoknak:
"La pluie de la saint-jean ronge la noix et le gland." (A Szent János napi - június 24. - eső szétmarja a
diót és a makkot.)
"S'il pleut á la Sainte Marguerite, les noix se gateront vite." (Ha esik Szent Margitkor, - július 20. - a
dió gyorsan tönkremegy.)
"La pluie á la Sainte Madeleine pourrisse noix et chataignes." (A Szent Magdaléna napi - július 22. eső diót és gesztenyét rohaszt.)
Hogy mi, magyarok se maradjunk le a népi termésjóslásban, a Muravidéken július 5-ét, Sarolta napját
jelölték ki a diótermés megjóslására. Azt tapasztalták, hogy ha esik az eső Saroltán, nem lesz diótermés.
Az őszi időszakban esetenként jelentkező tartósabb esőzések se jók a diófára, a túl sok víz
fagyérzékenységet okoz.
És az ellenkező véglet, a száraz hőség is káros a diófa számára, az igen magas hőmérséklet és napsugárzás
napégéshez, a magbél aszalódásához vezethet, különösen a fa tetején.

A diófa talajigénye
Mottó:
"A diófa nem igen válogatós talaj dolgában."
(Baltet Károly: A dióról 1885)
A dió számára legjobb talajok a mély termőrétegű, tápanyagban gazdag, jó
vízgazdálkodású, tehát vízáteresztő, 6-8 pH-jú, vagyis semleges-körüli, csak enyhén
savas vagy lúgos kémhatású öntéstalajok, hordaléktalajok. A talaj fizikai összetételét tekintve a
vályogtalajok mellett a (nem túl tömör, nem vízzáró) agyagtalajok jobbak számára, mint a homoktalajok,
vagy a köves altalajok. Azért jobbak, mert hosszabb ideig képesek tárolni a vizet, és ezzel átsegítik a diófát
a szárazabb időszakokon, valamint azért, mert az apróbb talajszemcsékből a tápanyagok könnyebben
feltáródnak.
Kedvező számára, ha a talaj felszíne nem tömörödött, jól levegőzik, de ne legyen túl száraz. Vízfolyások
mentén érzi jól magát. Szentiványi Péter megfogalmazása szerint a diófa a felső folyás jellegű vízfolyások
kísérőnövénye.
A diófa a talaj magas sótartalmát nehezen viseli el, a talaj kémhatására viszont
nem érzékeny.
Bár optimálisnak a 6-8 pH közti, semlegeshez közel álló kémhatást mondják, a
hazai viszonyok között előforduló, ennél 2-3 fokkal savanyúbb vagy lúgosabb
talajokon is megél a diófa. 8,5 pH-nál lúgosabb talajon a diólevél klorózisos
tüneteket mutathat, ami annak a jele, hogy a túl sok mész gátolja más elemek felvételét a talajból. Ilyen
megállapítást tettek chilei diókutatók, jellemzően meszes talajokon, ugyanígy nyilatkoztak a francia
délnyugati termőtáj jellemzően meszes talajairól is az ottani szakértők.
Baltet Károly mottóbeli megállapítását a következőkkel egészítette ki: "Annyi bizonyos, hogy a meszes
homokos, kovasavas, agyagmeszes de száraz talajok jók neki, míg a tiszta agyag- és hideg talajok kevésbé
kedveznek fejlődésének, következőleg termékenységének is."
Amerikában Haas és Reed vizsgálta a talaj lúgos kémhatásának hatását a fiatal diócsemeték növekedésére.
Azt találták, hogy a lúgos kémhatás (9 pH fölött) önmagában nem korlátozza a diócsemete növekedését,
csak akkor, ha a lúgos kémhatás mellé nem társul a megfelelő mészellátottság. Vagyis ha a talaj lúgosságát
a mészionok okozzák, az jó a diófának, mert a mész hiányában sem a lúgosságtól szenved a diófa, hanem a
mész mint felvehető tápanyag hiányától.
Ez a kutatási eredmény ellentmond az előző, chilei szakvéleménynek. Szerencsére hazai diótermő
talajainkon a túl magas pH kevéssé szokott problémát jelenteni. Mindenesetre - mivel a pH-érték a 10-es

alapú logaritmust követi, - ha csak a 6 és a 8 pH közötti, optimális értékeket nézzük is, a kettő között
százszoros ionkoncentráció-különbség van, nyugodtan mondhatjuk, hogy a diófa igen nagy határok között
tolerálja a kémhatást.
Hazai szakvélemény szerint - a kalcium-szükségletet és a kémhatást egyaránt figyelembevéve - az a jó, ha a
talaj mésztartalma nem magasabb 10 %-nál (más szakvélemény szerint 6 %-nál). És 20 % mésztartalom
felett mondható a talaj alkalmatlannak a diófa számára.
A meszes talajjal sokszor az is gond, hogy egyben köves is, és a mészkő nem tartja meg, átengedi a vizet, így
a meszes talajok gyakran szárazak is.
Ami pedig a talaj fizikai szerkezetét illeti, a homokos, a
vályogos és az agyagtalajok egyaránt megfelelnek
számára. Nem jó a szikes talaj, mert gyökerei nehezen
kapnak vizet, és a száraz homok is kedvezőtlen, mert a
mélyben sem tárol elég vizet a diófa számára.
Spanyolországi adatok szerint a diófa a rendelkezésére
álló talajban 18-25 %-nyi mennyiségű kötöttebb frakcióval
megelégszik.
Gyenge talajon nemcsak a hajtásnövekedés és a termés
kisebb, hanem a korai lombhullás jelensége is
megfigyelhető. Ezt a jelenséget meg is fordíthatjuk:
Azokon a területeken, ahol korai lombhullást tapasztalunk, a talaj gyengeségére gyanakodhatunk.
Egy koreai felvétel: július 3-án lombját vesztett, pusztuló diófa, kiadós esők után. A pusztulás okát
megvizsgálták, és a fúrásminta alapján megállapították, hogy a termőréteg csak 40 cm-es, alatta vízzáró
agyagréteg van. Nem engedte át a vizet, a diófa gyökere a vízben gyakorlatilag megfulladt.

A talaj fizikai tulajdonságait illetően az a
legfontosabb követelmény, hogy a talaj jó
vízgazdálkodású, emellett jó melegedő
képességű és kellően levegős legyen. Jó
vízgazdálkodáson azt értjük, hogy száraz
időszakban is - legalább a mélyben - a
talajszemcsék tartsák meg a vizet, és a
talajban a víz le-fel irányú függőleges
mozgása akadálytalan legyen. A
legkedvezőbb természetesen a középkötött
vályogtalaj, amely a víz megtartását és a
talaj levegőzöttségét is képes jól biztosítani.
A diófa gyökere levegőt igényel. Az üreges
talaj ugyan nem jó a dió gyökerének, de
pórusok, légcsatornák kellenek a talajba, hogy a gyökerek oxigént kapjanak. A gyökerek feladata ugyanis
nem merül ki a fa rögzítésében és a víz, a tápanyagok felvételében, hanem a levelekben előállított
szénhidrátokat szintetizálja és tárolja is. Élettevékenysége oxigént igényel. A talajban a gyökerek
mélységéig lehatoló levegőnek 10 % oxigénnel kell rendelkezni. Kísérleti bizonyíték van arra is, hogy a
keletkezett széndioxidnak pedig el kell távoznia, mert a diófa gyökere 40 %-nál magasabb széndioxidkoncentráció mellett már nem növekszik. Fontos tehát a talaj megfelelő levegőzöttsége. Ezért a túlságosan
kötött agyagtalajok nem jók a diófának.
A talaj levegőzöttségét rendszeres talajműveléssel biztosíthatjuk. Mulcs, zöldtrágya beforgatása is
hatásosan lazítja a túl tömör talajfelszínt. Ezzel kedvezünk a talajlakó mikroorganizmusoknak és
férgeknek, amelyek tevékenysége a diófa számára is kedvezőbb talajállapotot eredményez.
És miről ismeri fel az is a talajfelszín tömörségét, akinek nincs gyakorlata benne? Arról, hogy a talajon
moha nő, vagy ahol nem, egy közepes intenzitású eső se szivárog be teljesen, hanem az esővíz megfolyik a
talajon.
A talaj termőrétegének vastagsága igen nagy fontosságú a diófa esetében. A vastagabb humuszos és
mélyebb termőrétegű talajokon a fák növekedése lényegesen erőteljesebb, terméshozama pedig többszöröse
lehet a sekély termőrétegű területen álló fákénak.
Nézzük meg a következő légi felvételt. Ausztrália, Új-Dél-Wales, Tabbita. A hatalmas sövénydióültetvényben világosan látszik, hol van jobb és hol van gyengébb termőképességű föld.

Egy hazai példa a Nagyalföldről. A felül látható folt egy sekély termőrétegű, szikes folt. Látjuk, 15 év kevés
volt ahhoz, hogy állandó újratelepítés mellett is a diófák megmaradjanak a rossz talajú folton.

Ilyen termőhelyen, ahol akár félméter vagy egy méter mélyen is vízzáró
agyagréteg van a talajban, az agyagréteg fölött minden évszakban megreked
a víz. Nem tud leszivárogni, elveszti oxigéntartalmát. Talán javíthatunk a
helyzeten dréncsövek talajba helyezésével, ha van a szikes folthoz képest még
mélyebb terület, ahova a talajvizet kivezethetjük.
Bárki, aki hajlamos ásót a kezébe venni, tapasztalhatja, hogy egy diófa
gyökérzónájában - ha nem volt bolygatva - a talaj felső 10 cm-ében is kiterjedt
diógyökér-hálózat van. Szlovákiai vizsgálatok kimutatták, hogy a diófa aktív,
tápanyagfelvevő gyökérzete még 85 cm mélységben is tápanyagokat vesz fel a
talajból. Ezért fontos a mély termőréteg.

A gyökerek vízfelvevő képességével kapcsolatban pedig az a tapasztalat, hogy a diófa gyökérzetének
talajfelszín-közeli része gyorsabban kimeríti a talaj felső szintjéből a vizet, mint a mélyebben fekvő
gyökerek az altalaj vastag rétegeiből. Tehát igaz ugyan, hogy a gyökérzet mélyebben lévő részének
elsősorban a vízfelvétel a funkciója, de a felső gyökérzet aktivitása - nagyobb felületénél fogva is - jóval
nagyobb, ezen a téren is.

Száraz, meszes, köves talajon pusztuló diófa:

A talaj szükséges szervesanyagtartalmára spanyol adatok vannak csak. Ezek szerint a diófa 1,2-2 %
humuszt igényel a talajban.

A diófa földrajza
Európa
Ázsia és a világ többi része
Itthon
Minden növényfaj jól körülírható természeti feltételek között képes megélni, szaporodni, állományt alkotni.
Ahol a közönséges dió számára a téli hideg, a nyári meleg és a talaj vízellátottsága elfogadható mértékű, ott
mindenhol jelen van. Korlátozó tényező lehet a virágzáskori rendszeres fagy, mert szaporodását gátolja,
ezzel szemben az élőhelyekért folytatott harcban a diófa számíthat az ember segítségére, mert olyan
vidékeken is telepíti, amelyek már kívül esnek a természeti körülmények által megszabott határokon.
Ázsia mellett Európa a diófa jellemző élőhelye. Egy igen
hosszan, az eurázsiai kontinens teljes hosszában elnyúló,
nem túl széles sáv, az északi hideg és a déli száraz, meleg
uralta területek között. Nyugattól keletig vagy kelettől
nyugatig, attól függően, honnan nézzük. NyugatEurópától Kelet-Kínáig.
Ez a francia ábra csak hozzávetőleges. Az északi határ
még a helyén van, de a délit kérem 20°-kal északabbra
tolni. És ha figyelmen kívül hagyjuk Amerikát, már meg
is kaptuk a diófa természetes élőhelyét.
Ennek a hosszú, keskeny sávnak a középső részét,

Kisázsiát, Közép-Ázsiát mondják a dió őshazájának. Dehát minden relatív, tekintsünk most el a 30 millió
évvel ezelőtti globálisan meleg éghajlattól, amikor a Spitzbergáktól Szibériáig mindenhol kimutatható volt a
diófa jelenléte. Turcanu professzornak igaza van, amikor azt állapítja meg, hogy a földtörténeti
harmadkorban a (közönséges) diófa jóval elterjedtebb volt, mint ma.
Zsukovszkij már 1964-ben leírta, hogy az Eurázsián átnyúló hosszú, keskeny sáv, amit általában a diófa
őshazájának tekintünk, szóval, ez az "őshaza" nem valódi őshaza, hanem a jégkorszakok eredménye,
amikor a diófák az északabbi vidékeken kipusztultak, és csak a jelzett sávban élték túl a jégkorszakokat.
Ha csak az ember feltűnésétől számított néhány tíz- vagy százezer évet nézzük, a diófa már uralta a jelzett
eurázsiai élőhelyet. Az ősemberek ezen a területen mindenhol készen kapták értékes ennivalójukat, a diót.
Régészeti feltárások az ősemberi lakóhelyek mellett rendszeresen találtak diómaradványokat.
Ha röviden akarnánk összefoglalni a témát, megelégedhetnénk annyival, hogy a diófa az északi félteke,
Eurázsia lakója.
És a világ többi része? Észak- és Délamerikába, Ausztráliába, Délafrikába már az ember vitte. És ahol a
diófát megtelepítették, természetes úton magától is szaporodott. És terjeszkedett Eurázsiában is,
természetes dióligetek, dióerdők nagyon gyakoriak.
A diófa nagykiterjedésű élőhelyén természetes, hogy eltérő típusok alakulnak ki. Egy-egy nagyobb
tájegység fajtajellegeit vizsgálva a diófa esetében az a meglepő, hogy sokkal nagyobb eltérések,
különbségek alakulnak ki egy-egy szűkebb vidéken belül is, és viszonylag kicsik a különbségek a nagy
távolságra levő tájegységek diófái között. A dió magában hordja a biodiverzitást, egy diófa ezer diójából szó
szerint ezerféle új diófa lehet.
A nagyobb tájegységek diótípusait összefoglalóan rasszoknak nevezik, vagyis a rasszokba tartozó
egyedeknek, fajtáknak vannak meghatározható közös vonásaik. De ha csak a természetes dióállományt
nézzük, mindössze két rassz érdemes figyelmünkre, a középázsiai és a kárpáti.
A középázsiai diókon belül feltűnően sok a vékonyhéjú, szó szerint papírhéjú fajta és természetes
dióváltozat, ami egészen odáig is elmegy, hogy a dióhéj kifejlődése sokszor hiányos. "Kaghazi". Így nevezik
a vékonyhéjú, papírhéjú ázsiai diókat. Törökországtól kiindulva Azerbajdzsánon, Iránon át Pakisztánig,
Indiáig. A középázsiai diók a téli hideget is jól bírják. Feltűnő a fák szaporítószöveteinek aktivitása, ami
sokszor görcsös törzsben mutatkozik, és igen értékes faanyagot eredményez.
A középázsiai rasszhoz tartoznak a Kaukázus vidékének diói. Egy azerbajdzsáni felmérés során a térség
természetes, szelektálatlan diófa-állományának diótermését vizsgálták meg, a vizsgálat jellemzőnek
mondható a Kaukázusra.

Az eredményből a legfeltűnőbb az átlagos héjvékonyság, az összes dió átlagában alig vastagabb a héj 1 mmnél, olyan, mint a szelektált magyar vékonyhéjú diófajták héja. Mivel nem válogatott diókról van szó, a
dióméret elmarad a termesztett fajtadiók átlagától, ami pedig a diók alakját illeti, szép, jellemző alakúak a
Kaukázus diói. A többi vizsgálati eredményben nincs semmi meglepő.

A másik a kárpáti rassz. Bár a diófa őshonossága a Kárpátok vidékén vitatott, szerintem úgy a Kárpátokon
kívül, mint a hegység által ölelt medencében a rengeteg, spontán módon kelt diófa bizonyítja, hogy
Európának ez a vidéke fontos, ha nem a legfontosabb élőhelye a diófának. Erdély és Románia többi
tájegységei elképzelhetetlenek diófák nélkül. Jellemző erdélyi táj Szászrégen felé:

A rasszok közül a kárpáti rassz diófái bírják a legjobban a téli hideget. A kárpáti rassz élőhelye nemcsak a
Kárpát-medence, hanem az azt északról és keletről övező széles sáv. Németország, Csehország, leginkább
Lengyelország, Ukrajna, Moldova és a Kárpátokon kívüli román vidékek. A kárpáti rassz diói emellett jó
minőségűek, fái betegség-ellenállóbbak, mint más vidékeké. Lengyel diók voltak egy sor északamerikai
diófajta ősei, a kontinensnek a Sziklás-hegységtől keletre eső középső síkságain és északkeleti részén.
A többi rassz emlegetése a diófa tudósai részéről már sántít.
Francia rasszról is beszélnek, aminek a gyenge fagytűrés mellett a kiváló dióminőség, nagy diótermés lenne
a jellemzője. De ezek a kritériumok csak a termesztett francia diófajtákra vonatkoznak, a természetes
francia diófaállomány ugyanazt a heterogenitást mutatja, mint a világon máshol, vagy még inkább. A június
végén kihajtó Szent János-dió például a franciáknál gyakoribb, mint máshol. Egyébként a téli nagy
fagytűrésre a francia éghajlat nem szelektálta a helyi dióállományt, így azt nem is lehet tőlük elvárni.
A kaliforniai rassz említése se reális. A kaliforniai diófák kevés kivétellel nemes oltványdiók, helyi, jól
sikerült nemesítések. Dióízük határozottabb, nem oly lágy, mint az európaiak, ugyanakkor gyönyörű a
kinézetük héjasan és dióbélként egyaránt. Jellemzően oldalrügyesek, bőtermők. Fagytűrésről pedig szinte
nem is beszélhetünk. Túlnyomó többségük rokonságban áll egymással, kezdetben mandzsúriai dió is
felhasználásra került nemesítésük során.
És itt értünk el a szakírók legnagyobb tévedéséhez, a mandzsúriai rasszhoz. Ilyen egyáltalán nincs, a
mandzsúriai dió elkülönült diófaj, - ami a többi dióféléhez hasonlóan jól hibridizálódik más diófajokkal, Mandzsúriában a mandzsúriai dió él, az már kívül esik a mi diónk éghajlat-tűrésén.
Tekintsük hát át a természetes diófaállományt, Európából kiindulva, majd a világ bejárása után hazatérve
Magyarországra és Erdélybe.

Európa
Tehát, ismételjük meg, a diófának elsősorban melegre és vízre van szüksége. Hideg éghajlat alatt és tartós
szárazságban nem él meg. Persze, meleg is csak egy határig jó neki, és a tartós vízborítás kipusztítja. Mivel
mérsékelt égövi növény, téli mélynyugalmat is igényel. Ami a hőmérsékletet illeti, a meleg mérsékelt éghajlat

az ideális számára, a mediterrán klíma. A víz pedig származhat vízfolyásokból, vagy rendszeres
csapadékból. Szentiványi professzor úgy fogalmaz, a diófa természetes körülmények között a felső folyás
jellegű vízfolyások kísérőnövénye. Nálunk. De ahol az éghajlat kiegyenlítetten csapadékos, a mezőkön, a
domb- és hegyoldalakon is természetes a diófa jelenléte, mindenhol, ahol a talaj elég mély a gyökérzete
számára.
A Kárpátok vidéke - medencéje és külső peremvidéke - jó életteret ad a diófának. Elég sok a hegyekből
lefutó patak, és gyakori a hegyekből lehordott, síkvidéken szétterített jó minőségű, mélyrétegű talaj.
A Kárpátok észak felé nyíló völgyeiben nagyon értékes, hidegtűrő diótípusok alakultak ki. Jellemzően hideg
éghajlatú országok, elsősorban Kanada diótermesztőinek és nemesítőinek a lengyel Kárpátok észak felé
nyitott völgyeinek és az azokhoz kapcsolódó dél-lengyel vidékek természetes diófái ragadták meg a
képzeletét. Az északamerikai kontinens diófajtáinak nagyobb része - persze, Kaliforniát kivéve, - a lengyel
Kárpátokból származik.
Hasonlók a cseh viszonyok is. Mivel a cseh diónemesítés csak néhány évtizedre tekint vissza, joggal
mondhatjuk, hogy a cseh diófák nagyrészt a természetes populáció utódai.

A kárpáti diórassz élőhelyének keleti vidéke főleg Ukrajna. Kiterjedt élőhelyeivel találkozunk, nemcsak
Kárpátalján, a hegyláncon belül, ahol nagyon gyakori, hanem Bukovinában is. Diófa a Fehér-Tisza partján:

Romániában a Keleti- és a Déli-Kárpátok külső vidékein tömegesek a természetes diófák. De ide számítható
Moldáviának az egyetlen, mezőgazdaságilag viszonylag kevésbé művelt tájegysége, a szép, erdős-dombos
Kodrok is, ahol a diófa ősisége kétségtelen, és ahol a természetes diófaállománynak ma is megvan az
élettere. Ott sok 200 év körüli életkorú, jól termő diófát látni. A. A. Kocofanra hivatkozva állíthatjuk, hogy
ezek a fák évi 100 kg héjas diótermésre képesek. Moldávia nagyhatalom - dióban, - a nagy dióexport
árualapját a természetes, szelektálatlan dióállomány adja. Az adottságok tehát az ország más részein is
megfelelnek a diófának, az országban mégis nagyon ritkák az eredeti, őshonos, "vad", nem termesztett
diófák. A moldáv diófajták újak, dióültetvényeket csak most kezdenek telepíteni.
A Kárpátok középeurópai nagytájától délre, a Balkán is a diófa őshazájának számít. Hogy mégsem olyan
gyakoriak a diófák, az a hegyes domborzat és a szárazabb klíma következménye. De a diófa a Balkán
minden országában, minden tájegységében jelen van, eredeti, "vad" formájában is.

A Balkán északnyugati végén Szlovénia éghajlata ideális körülményeket biztosít a diófa számára. Mérsékelt
a meleg, és több csapadékkal szolgál az éghajlat. Szlovéniában megsűrűsödnek a diófák. A lakóházak
mellett általánosak, de az Isonzó szlovén szakaszán, a Szocsa-völgyben természetes dióliget is kialakult.
Ősöreg diófa Kocsevska reka falunál:

Házikerti diófák Szlovéniában:

Horvátország szlavóniai része kedvező élőhely a diófa számára. A csapadék is több, mint nálunk, és a talaj
is mélyrétegű. Egy muraközi diófa:

Szerbiában, a Balkán közepén Velika Plana falunál ilyen gyönyörű, öreg diófát látunk:

A keleti Balkánon természetes a diófák látványa. Bulgária déli részén a hegyek között növő, vadon kelt
diófák termését gyűjtik össze, és exportálják. Bolgár táj kőfallal, diófával:

Öreg diófa Bulgáriában, Konop faluban:

Macedóniában, Szkopje közelében:

Koszovó, Desivojca falu:

Crna Gora. (A felvétel a Montenegro flórája sorozatból került kikölcsönzésre.)

A Balkánon a hegyek közti völgyek, az ú.n. poljék a diófa élőhelyei, ahol száraz nyarakon is összejön a
talajban a víz. Dalmáciában a házikertekben jut egy kevés víz a diófának.

Még a száraz éghajlatú félszigeteken, szigeteken is. Peljesac félsziget:

Krk sziget:

Albániában nem véletlenül híres a hagyományos diós csirke (pile me arra), múltja van.

Észre se vettük, Dalmáciában és Albániában már a Földközi-tengernél vagyunk. A Mediterráneum
hőmérsékleti viszonyainál jobbat nehéz elképzelni a diófának. A tél ha van is, elviselhető, a nyári hőség
pedig nem megy át a sivatagi melegbe. A virágzáskori fagy se jellemző. A víz a korlátozó tényező a
mediterrán éghajlaton. Ahol a diófa akár csak kevés vizet is talál, megél, természetes úton terjed. "Vad"
diófa a görög hegyekben:

Görögországban nagy kultúrája, kultusza van. A görög diós sütemények jellegzetesek. Diófa
Görögországban:

Makedoniában Axioupoli falu melletti mezőn ilyen szép diófák nőnek:

A Peloponnézoszon Planitero falunál csodálhatjuk meg a természetes dióligetet.

Naxos szigetén pedig Keramotinál. Látjuk, mindkét helyen a völgyben, vízfolyás mellett.

Itália mint diófás vidék önálló fejezetet érdemelne. A rómaiak történelme, élete, a középkori Itália diós
eseményei, valamint az újkori olasz diótermesztés története, mindegyikről hosszan lehetne beszélni. Itália
változatos természeti viszonyai között jól él a diófa.
Tengerparton:

Hegyvidéken:

Mezőgazdasági földek között:

Természetes úton nőtt diófa Forlí közelében, Ponte Grossónál:

Olaszország több vidékén természetes úton, a parasztok szelekciós munkájával alakultak ki a dió helyi
tájfajtái. Sorrento, Bleggiana, Motta, stb.
A Földközi-tenger szigetein is mindenhol megtaláljuk a diófákat, zömében ember által ültetetteket, de
Korzikán is, Szicílián is, Krétán is ősi, természetes dióállományról beszélnek.
Diófa Mallorca szigetén:

Ibéria viszonyai egy kicsit mások. A kietlenül száraz éghajlat alatt csak a vízfolyások mente jelent életteret,
valamint Ibéria északnyugati vidékei, Cantabria, Galícia és sok portugál vidék, főleg Észak-Portugália,
Beira, azok a vidékek, ahova az atlanti szél több csapadékot sodor. Végül a Pirreneusok völgyei.
Diótermesztés viszont ezeken a vidékeken túl is, nagy területen folyik, ahol öntözni lehet. ÉszakSpanyolország, Pradanos del Tozo:

Diófa valahol Spanyolországban:

Ibériától induljunk észak felé. Franciaország Európa vezető dióhatalma. A múltban is, ma is. Amióta írásos
feljegyzések vannak a gallok földjéről, amióta francia irodalom van, azóta írnak a francia diófákról.
Ideálisnak mondhatók a francia, főleg a délfrancia körülmények a diófának. A telek elviselhetők, a nyarak
úgyszintén. Csapadék is van, amennyi kell.
A Dordogne folyó völgye áprilisban, természetes diófaállománnyal és dióültetvényekkel:

Franciaországban természetes a diófák jelenléte. Nemcsak a dióültetvények, a vadon kelt diófák is
elterjedtek. Könyvemben rendszerint csak Grenoble vidékét és Périgordot emlegetem. De Elzász,

Normandia és sok más francia vidék is komoly dió-hagyományokkal rendelkezik. Felsőprovanszi őszi
képek:

Diófák a Vercors vidékén:

Tovább északra, Belgiumban még gyakori, Hollandiában ritkább a diófa. Pedig léteznek az észak-holland
vidékek természetes diófaállományából kiválogatott jó holland fajták, amelyek bizonyítják, hogy

Hollandiában is megél a diófa.
Diófák Belgiumban:

Belga házikerti diófák szerepelnek a következő két képen. Négyévesek, most kezdenek teremni. Vallon
diónak nevezi őket a gazdájuk.

Vajon csak vallon diófák élnek belgiumban? A kényes egyensúly kedvéért meg kell említeni a flamandokat
is.

Bár Belgiumból csak diójukért ültetett diófákat mutattam, természetes, vad állományai is vannak. Az
erdőkben és az állami tulajdonban lévő területeken.
Hollandiában természetes úton terjed a diófa, vadon kelt példányai a jó vízellátottságú földeken gyakoriak.

Hollandiában elég ritka a diófa. Pedig a hollandok szeretik a diót. Annyira szeretik, hogy bár törvénytisztelő
polgárok, dióéréskor mégsem állják meg, hogy a más diófája alól a diót összeszedjék. Pedig táblával
jelzetten is tilos.

És még dicsekszenek is a szerzeménnyel.

A diófa földrajzkönyvében Luxemburg is említést érdemel. Bár az Ardennek hegyei nem kimondott
dióvidékek, megmagyarázhatatlanul sok diófával találkozunk Vianden környékén, valószínűleg
mikroklimatikus okokból. Egy viandeni lakóház a diófák között:

Németország, hálistennek, jól elnyúlik észak-déli irányban, így kicsiben Németországban szemlélhetjük a
diófa európai földrajzát.
Bajorországban Freiburg és a Bodeni-tó tájegysége ideális a diófa számára, és a Rajna mentén is látni
természetes diófaállományt. A Rajnamenti diófákról történelmi források is megemlékeznek.
Németországban szemmel látható az ismert megállapítás, hogy a diófa ott él meg jól, ahol a szőlő is.

Németországban úgy vonják meg termesztésének határát, hogy a német borvidékek fája, de elsősorban a
fája jelent értéket, nem a termése. Egy másik határvonal a tölgyfák elterjedése. Ahol tölgyfa előfordul, azon
az éghajlaton a diófa is megél. Szigorúbban úgy is mondhatjuk, hogy azokon a vidékeken, ahol észak felé a

szőlő és a szelídgesztenye még megél, ott a diófa is jól terem. Nahát, a szelídgesztenye már nem jellemző
Németországra. Rajnamenti diófa Heidelberg mellett: Szép, egészséges.

Az ország középső és északi harmadában jóformán csak a lakóházak mellé ültetett diófák fordulnak elő. De
ha lenne lehetősége, természetes úton szaporodna.

Ha a bochumi egyetemen van dolgunk, pihenésként sétáljunk ki a bochumi parkba is. Magról kelt
diócsemetékkel fogunk találkozni.

Igaz, Németország kultúrtáj, spontán növénytársulások kialakulásának kicsi a tere. És nemcsak kultúrtáj,
Wesztfália iparvidék is. Mégis, egy visszatérő állományfelvételezés szerint az utóbbi bő tíz évben így
gyarapodott a wesztfáliai diófa-állomány. A következő térképen fekete pontok jelzik az 1997 előtt is
meglévő állományt, pirosak pedig az 1998 után találtakat. A fejlődés szemmel látható.

Kivétel a kevés gondozatlan terület, ahol természetes módon megjelenhetnek a diófák. Ilyen például a volt
NDK bezárt vasúti szárnyvonalainak mente, ahol megfigyelhető terjedésük.

Vagy a mezőn is, Alsó-Szászországban.

Wolfenbüttel közelében a házikertekben is ilyen szép fák vannak:

Északabbra elfogynak a diófák. Hamburg táján már csak azt jelzik, hogy néhány hidegtűrő példány megél.
Az északnémet szélességi fokoknak megfelelő magasságban Lengyelországban is vannak diófák, igaz, nem
sűrű a természetes állomány. A kép diói állítólag észak-lengyelek.

Hobbikertészek még Gdanskban is foglalkoznak a diófa ültetésével.

A Baltikumban nem tudok természetes diófaállományról, csak kerti próbálkozásokról. Igen, az emberek
próbálkoznak. Olyan vidékeken is ültetnek diófát, ami már kívül esik a természetes elterjedés határán.
Talán a globális felmelegedésben bíznak, reméljük, igazuk lesz. Fiatal diófa Észtországban és egy még
fiatalabb Litvániában:

Lettországból pedig azt jelentette 1958-ban Ozol és Harkov, hogy a téli hidegek nem pusztították ki a
diófákat. Ezek a diófák elsősorban utcafásítási célúak voltak, a diótermés nem jöhetett számításba. Például
Liepaja városába elég sokat ültettek, ma már alig van belőlük. Peter Jaunzema mint kertészeti szakember
azóta is próbálkozik lett viszonyok között termést hozó, rövid tenyészidejű diófajta felkutatásával. A kép
szerinti fa az első sikeres példány, szeptember második dekádjában termést érlel Lettországban.

Lengyelországtól keletre Fehéroroszországot röviden úgy jellemezhetjük, hogy léteznek fehérorosz
diófajták, eszerint a klíma még elviselhető ott, bár zordabb. De ismereteim nincsenek a fehérorosz
diófaállományról. Tovább keletre, Oroszország hasonló szélességein pedig már nem jellemző. Igen, a
hidegek kemények arrafelé, gátolják a diófa északi terjedését.
Tisztelt Kollégám, egy Guiness-rekord kísérletet látunk, a világ legészakabbi, diótermő diófájának címéért.
A helyszín Szentpétervár, ahol közel s távol nincs más diófa, természetes diófaállomány meg pláne nem. Egy
kicsit túloztam csak, mert a szentpétervári arborétumban van még két darab, és van, aki bent, a városban is
látott még egyet. Ennek a fának az a szerencséje, hogy körbe van építve magas házakkal, a szél sem éri.
Igaz, napfényt is keveset kap, látszik a lombozat színén, de él és terem. Más meg mi kell?

Tudomásom szerint Moszkva környékén egyáltalán nincs természetes, magától kelt diófa, arrafelé a rokon
diófajt, a mandzsúriai diót ültetik. Moszkvától délre, Tulában már kísérleteznek a honosításával, így néhány
Moszkva-környéki dácsa és kollektyívnüj szad területén fel-feltűnik egy-egy fiatal diófa, ami aztán idővel
kifagy. Ez a kalinovkai diófa húsz évet is megélt, de a vele együtt tömegesen ültetett testvérei már mind
elpusztultak.

A Volga mentén lefelé egészen az Ural hegység déli végéig túl erősek a téli hidegek. Szamara, Orenburg
már az északi határa a közönséges diónak. Szamarában rendszeres látvány, hogy a fiatal diófák töve a
hótakaró felszínénél fagy el, és évente a sarjak tömegéről újulnak a fiatal diófák. Oroszország déli területei
viszont megfelelnek a diófának. Asztrahányban, ahol a Volga a sokágú deltára szakad, látható ez a nagyon
öreg diófa:

És Ukrajnában délebbre még gyakoribb. Kiev elég északon van, mégis a kievi diókról középkori okiratok is
szólnak, a moszkvai cárok Kievből kapták a diót. Ukrajnában ismerik, szeretik, kultiválják a diófát. Még
sokat fogunk hallani az ukrán diókról, mert újabban nagybirtokokon telepítik.
Egészen délen, az Azovi-tengernél ősöreg diófákat is őriznek. Nemcsak a korábban mutatott 600 éves,
matuzsálemi korú diófa a példa az optimális élőhelyre, hanem az Azovi-tenger mentén fekvő Oszipenko falu
180 éves diófája is. Ezek a magas életkort elért fák igazolják, hogy a klimatikus feltételek kedvezők
számukra. Igen, a Fekete-tenger és függeléke, az Azovi-tenger a Földközi-tenger szerepét próbálja
eljátszani. Csak a telek hidegebbek, sokkal.

A Krim-félsziget éghajlata természetes a diófának, erről többen, több helyen említést tesznek. Szevasztopoli
dió:

A diófa északi elterjedésének a virágzáskori fagyok (májusi fagyok) szabnak határt, mert fája, vesszői,
rügyei elviselik ugyan a téli fagyokat, de ha virágzáskor fagy éri, nem tud termést hozni, szaporodni, ezért
kb. az 50. szélességi foktól északra nem szaporodik. Azt mondják, Európában az 56. szélességi fokig,
Ázsiában az 52.-ig terjed a diófa élettere.
És Skandináviában? Nem tudom, higgyem-e, de Zahov (1943) azt állítja, védett norvég fjordban a 63. fok
35. percénél még termést érlelő diófát is látott.
Igen, el kell hinnem, amit Zahov a termést hozó norvég diófáról állított. Mert Knut Olav maga is ültetett
diófát Hagenben, ami már tíz éves, és 2010-ben 80 szem diót termett. Igaz, a dió minősége nem éri el a
kereskedelemben kaphatót, de a saját termésnél nincs jobb ízű. Az első három-négy télen erősen védte a
fagytól a csemetét, de most már kinőtt a csemetekorból. Júniusi képek:

Már el is vehetjük Leningrád városától a Guiness-rekorderi címet. Knut Olavot illeti, a világ legészakabbi
termő diófájáért. Tetszik tudni, hol van ez a Hagen? Megnéztem. Norvégiában, északabbra, mint a svéd-finn
határon a Botteni-öböl felső vége.
Mint írja, a diófa ültetésére az vezetett, hogy volt egy kis szabad helye. Vízszintes, sík. Arra gondolt, hogy
vertikálisan növő fával kellene oldani a síkság egyhangúságát. A diófára esett a választása. A tenyészidő
rövid. Júniusban virágzik a diófa. Rövid a lombos időszaka, a fák közül elsőnek hullatja a levelét a messzi
északon.
Magam Dél-Svédországban is láttam diófát, sőt egy svéd forrás szerint Közép-Svédországban is van, és a
második világháború kemény telei elmúltával, melegebb évek beköszöntével Gotlandban rendszeresen terem
is, - "elég jó termései vannak", mondja a svéd leírás.
Dániában is beszélnek terméshozó diófákról, sőt, helyi, dán diófajták is léteznek, a helyi állományból

válogatva. Hát, nem tudom, esetleg teremhetnek. Persze, Dánia telei, tavaszai enyhék.

A Brit-szigetek külön figyelmet érdemelnek dió-szempontból. A diót az ősi kelta lakosság is ismerte,
használta, erről római feljegyzések vannak. A középkor és az újkor egyaránt a megismétlődő diónépszerűsítési és telepítési hullámokkal telt el. De ma is kevés a brit diófa, bár láthatók szép, ültetett diófák
Anglia déli részén.
250 éves diófa Cherwellben, Oxford közelében:

Suffolk, Dunwich, a Diófás Ház:

Nagybritannia északi részein már gyakorlatilag nics diófa. Észak-Írországban is csak ez az egy, belfasti
botanikus kerti diófa létezik.

Miután Európa túlnyomó részét körbejártuk, észrevehetjük, hogy a közepe kimaradt. Fehér folt a diófák
térképén? Hát, igen, az Alpok, a magashegyek. Ahol nincs helye a diófának, csak a völgyekben.
Ausztriáról nem sokat lehet mondani. Legnagyobb természetes diófaállománya a történelmi Magyarország
területére, Felsőpulya körzetére esik. Viszont Svájcban nagyobb a dió kultusza. Nézzük meg ezt a svájci
pontosságú felvételezést a svájci diófaállományról.

Meg kell jegyezzem, a térkép mégsem pontos. Például a Genfi-tó keleti végénél sokkal gyakoribbak a
diófák.
Tanyasi diófák Svájcban, a Genfi-tó közelében:

Svájcban általában jól érzi magát a diófa, annak ellenére, hogy Svájc éghajlata nem tökéletes. Például
1928-ban olyan fagy volt, hogy nemcsak a diótermő, hanem az erdészeti célú diófák nagy része is kifagyott.
Meinier községben él ez a 150 éves, 45 m koronaátmérőjű fa.

Réges-régi diós vidékekről svájci helységnevek is tanúskodnak, például Noréaz, Fribourg közelében.
Mi maradt hátra Európából? Már csak a délkeleti csücsök, a Kaukázus vidéke. Ami már - akár a diófákat,
akár az embereket nézzük, - majdnem Ázsia.

A Kaukázus vidékén jellemző a diófa. Mint Z. Ibragimov azeri tudós írja, a Nagy- és a Kis-Kaukázus lejtőin
sok, természetes diófaliget található. Azerbajdzsánban Talis (Talysh) vidéke híres a diófaállományáról,
ugyanakkor Nahicseván diói változatosságukról, vékonyhéjú termésükről nevezetesek. Nahicseván azért is
érdekes dió-szempontból, mert területén a diófaállomány viszonylag izolált más termőhelyektől, ezért az
azeri állam ezt a területet jelölte ki génbanknak. Nahicsevánban a száraz klímától a bő csapadékú
területekig több átmeneti fokozat is megtalálható.
A Kaukázus hegyeiben a diófa 600-800 m magasságtól 1600-1800 m-ig találja meg a számára optimális
klímát, ami a csapadékot és a virágzáskori időjárást illeti. Kisebb, 3-5 hektáros diófaerdők tisztán is
találhatók, de zömében a lombhullató erdők fő erdőalkotó fáját képezi a diófa, aránya 80-90 % is lehet az
erdőben.
A Kaukázusban a diónak egyedi változatai alakultak ki. Legnagyobb jelentőségre a Kaghazinak nevezett
vékonyhéjú típus tett szert, amit nemcsak Iránban, Indiában kereszteztek tovább, hanem Amerikában is, és
egy sor mai diófajta egyik őse. Azerbajdzsánban jellemzően sok a vékonyhéjú dió, ami odáig is elmegy, hogy
a dióhéj nem fedi be teljesen a dióbelet.
A Kaukázus vidéke, mint jellemző dió-őshaza külön figyelmet érdemel, genetikai szempontból is. Z.
Ibragimov és kutatótársai Kaliforniából, Gale Mc Granahantől és munkatársaitól kaptak segítséget annak
kivizsgálására, hogy a Kaukázus hegyeinek diófaállománya genetikailag mennyiben azonos vagy mennyiben
tér el a Talis hegyvidék diófáinak génkészletétől. Úgy tapasztalták, mindkét tájegységben igen nagy a dió
változatossága. A különböző diótípusokra jellemző helyi neveket alkalmaznak az azeriek. ‘Nazik-Qabiq’,
‘Davrish-Papaq’, ‘Katan Koynak’, stb., amelyek vékonyhéjút, hosszúkás alakút, stb. jelentenek.
Grúzia és Örményország is jellemzően diófás vidék, a völgyekben. Diófák Grúziában:

Grúzia falvait járva sokszor az az ember érzése, mintha Erdélyben lenne, a kertekben, a falvak környékén
hasonlóan nagy a diófaállomány. A diófa ősiségéről a korai grúz és örmény keresztény templomok,
kolostorok diófa-ajtajai és fatáblái tanúskodnak.

Ősi örmény diófa az 1100-as években épült Haghartsin monostor mellett:

Diófa az örmény hegyek között és Hegyi Karabahban:

Korunk emberi beavatkozásai nagymértékben károsították a kaukázusi dióállományt.
Innen már csak egy kattintás a "Tovább" szóra, és tényleg Ázsiában vagyunk.

Ázsia, Afrika, stb.
Kisázsiában otthon van a diófa, nyugodtan mondhatjuk, hogy a mai Törökország területe beleesik a diófa
szűkebben vett őshazájába. Leggyakoribb, legszebb a tengerközeli, leginkább a mediterrán éghajlatú,
folyóvölgyi és feltöltött talajú területeken.
Csanakkalétól délre Kemalli faluban például egy nagy területű, természetes diófaerdő bizonyítja a diófa
ősiségét.

Ősöreg diófa Eskisehir körzetében, ahol még érződik a mediterrán hatás.

De Anatólia 1000 m-es magasságú magasföldjének folyóvölgyeiben is otthon érzi magát. Például
Kappadókia vastag tufarétegeiből kimosott völgyekben, mélyedésekben.

A felföldön is, a hegyek vidékén is.

De leginkább a mediterrán tengerpartok közelében.

Ázsiában az Eurázsiai hegylánctól északra nem messze terjedt, már csak a sivatagosba hajló szárazság
miatt se. Például Kirgizisztán területe már jellemzően félsivatagos, csak délen van erdő. Ahol viszont van
erdő, ott a diófa is ott van, jellemzően a Tien-San hegység nyugati nyúlványainak déli lejtőin, a Ferganavölgyben 1000-2200 m magasságban.
A következő képen a piros foltok jelzik az összefüggő diófaerdőket az ország déli részén.

A térkép túl nagy léptékű, a diófák nem látszanak. Közelebbről Jalal-Abad körzetében már jobban
körülhatárolhatók a dióerdők.

Ezeket a dióerdőket úgy kell elképzelni, hogy a völgyekben, a vízfolyások közelében szinte galériaerdőként
helyezkednek el, a magasabb hegyekre nem terjednek ki.

Összesen 600.000 hektár diófaerdőt tartanak nyilván,
amelyekben a dió a fő erdőalkotó fa, és elegyként
egyéb vad gyümölcsfák (alma, körte, meggy, szilva,
stb.) is előfordulnak.
A Tien-San diófaerdői egyedülállóak a maguk
nemében, a világ legnagyobb természetes dióerdei,
csak az iráni és a kisázsiai természetes
diófaállományok közelítik meg. A legnagyobb diófák
törzsátmérője a 2 métert is eléri.
Jogos a feltételezés, hogy Közép-Ázsia említett vidékei képezik a
legszűkebben vett dió-őshazát.
Az alábbi kép a kirgiz erdők egyikét mutatja, és jobbra egy diófa. Tisztelt Kollégám, ne a nőt, a diófát
figyelje!

A következő képek a kirgiz diófaerdők nagyságára, ősiségére, egyúttal védtelenségére kívánják felhívni a
figyelmet.

A diófaerdők a szomszédos Üzbegisztánba is átnyúlnak. Üzbegisztánban az út mellett gyakran látunk
diófaligeteket.

Nemcsak lent, az út mellett, fent, a hegyekben is. Például a Zurmecs és az Arcsimajdan hegyi folyók
összefolyásánál, de ne kérdezze, tisztelt hegyi túrázó Kollégám, pontosan hol, mert én se tudom. Ilyen,
többszáz éves diófákból álló liget van ott, Kalmükov szovjet tudós ezen a vidéken lelte fel a később Ideálnak
elnevezett diófajta anyafáját.

És ilyen a diótermés:

A kirgiz diófaerdők északi irányban Kazahsztán déli hegyein is folytatódnak, de csak közel a kirgiz
határhoz.

Iránban a déli területeken is termesztik a diót, de igazából
az észak-iráni hegyvidékeken van otthon.
Irántól északra, a Kaukázusban is jelentősek a
természetes diófaállományok. A hegyek között is, a
hegységől északra is, délre is.
Az Eurázsiai hegylánc ázsiai
részének völgyeiben
mindenhol otthonos a dió,
Nepálban is, Bhutanban is.
Tibetben is, de mindenhol
csak a völgyekben. Ladakhban a völgyekben 3300 m magasságig található. Az
Eurázsiai hegylánctól délre, Indián belül Kasmirban fordul elő jellemzően, de
Garwahl hegyeiben is van belőle.
Mint Darwin írásaiból tudjuk: "A dió vadon nő a Kaukázusban és a Himalájában, ahol dr. Hooker fellelte,
gyümölcse teljes méretű, de olyan kemény, mint egy hikoridió."
Diófa Ladakhban:

És egy Himachal Pradesh-i felvételen.

Dió Indiából, a Himalája előhegyeiből, Garwahl-ból:

Két kép egy Matuzsálem-korú diófáról Tibetből:

Keletebbre pedig, ahol a hegylánc délnek fordul, és az éghajlat javul a rideg Himalájához képest, a mi diónk
ökológiai helyét először a jünnani dió (pikkelyes dió, Juglans sigillata), majd ahol már tényleg trópusivá
válik az éghajlat, különböző apró diótermésű szárnyasdiók foglalják el.
Ázsia keleti részén, Kínában sokan őshonosnak tartják a diót. A hatalmas birodalomban hat olyan régiót is
nyilvántartanak, ahol a természetes dióváltozatok bőségesek.

Linxia város határa Kanszu tartományban, egy vadon nőtt diófával:

Észak-Kína a Juglans regia diófaj elterjedésének északi határa. Addig fordul elő, ameddig vizet kap. Ez
gyakorlatilag a kínai nagy fal vonala. Ahol a sivatag kezdődik, északabbra már nem látunk diófát (pl.
Belső-Mongóliában). Keletebbre, Mandzsúriában pedig a mandzsúriai dió mint elkülönült diófaj tölti be a mi
diónk szerepét.
Gyakorlatilag a Sárga-folyóig (Hoang-ho) terjed - természetes úton - a mi diónk. Erről azért beszélek kicsit
hosszabban, mert a dió földrajzához szorosan tartozik, hogy a Sárga-folyó síkságát, ahova a hegyek közül
kiér, Diófa-síkságnak nevezik Kínában. Ahova a folyó vize elér, ott intenzív öntözéses növénytermesztés
folyik, a diófákat is beleértve. A folyó túlpartján pedig már ott a sivatag.

Pontosítva ha tisztelt Kollégám a Diófa-síkságot és ezzel a diófa ázsiai természetes előfordulásának északi
határát keresi, úgy találja meg, hogy ahol a Sárga-folyó egy szakaszon a Nagy Fal vonalán kívülre kerül,
megkerülve az Ordosz platót, a folyó legészakabbi szakasza a Diófa-síkság.
Képek a Sárga-folyó Diófa-síkságot átszelő szakaszáról:

Van a Sárga-folyónak egy helyen egy éles kanyarulata, ahol három oldalról, félszigetszerűen körülvesz egy
kis dombos földnyelvet. Dió-szempontból ez a hely különösen érdekes, mert legalább 35000 éves ősemberi
telephelyet tartalmaz, egy elkülönült kultúrát, amit csak a Dió-emberek kultúrájának neveznek. Diómaradványokat eddig még nem találtak itt, de nagyon keresik, mert az akkori éghajlat alapján természetes
lenne. Meleg volt, legalább szubtrópusi környezet, változatos nagyvad-állománnyal.
Kína többi részén azonban igen gyakori a természetes diófaállomány.

Annyira gyakori, hogy az óriási Kína különböző területein előforduló dióváltozatokat többször is önálló
fajba sorolták. Így jöttek létre a Juglans kamaonia vagy a J. duclouxiana nevek, amelyeket akár el is
felejthetünk, mert a mi diónk tájjellegű változatainak leírásáról van szó, ezek közül egyedül a J. sigillata faj
elkülönültségét tudom elképzelni, a J. hopeiensis pedig valószínűleg hibrid diófaj.
Természetes diófák Yünnan hegyei között:

Itt van például ez a felvétel, amin nem látszik, hogy közönséges vagy pikkelyes dió él-e itt, a Kőkapu
ökopark bejáratánál, Simenben, éppen délre Jangbitól, a jünnani diótermesztés központjától. Egy biztos, az
említett ökopark területének nagy része, ami nem esik a meredek hegyoldalakra, dióligetekkel borított.

Amint Indiában és Tibetben láttuk, a diófa a Himalája hegyei között igen elterjedt. Ugyanígy Kínának a
Himalája keleti láncai között is, Jünnan tartományban. A hegyoldalak sok helyen jellemzően diófásak.

Diófás vidékek Kínában:

Kína nyugati végei a Tien-Shan hegységnél kapcsolódnak a középázsiai dió-őshazához, a hatalmas kirgiz
diófaerdőkhöz. A kínaiak szerényen azt írják, náluk található a legnagyobb természetes diófaerdő Ázsiában.
És hogy ezt megerősítsék, Ázsiában elsőként, 1983-ban létrehozták a Gongliu Vaddió Természetvédelmi
Területet, 1019 hektár területen. Mint írják, a diófák itt élték túl a földtörténeti harmadkort és negyedkort.
A diófák tanulmányozása és megőrzése a céljuk ezen a területen.

Japánban Hokkaidón már nem él meg a mi diónk, Honsun azonban még igen. Japánban a mandzsúriai dió
és a bennszülött japán dió is természetes, de a kertekbe főleg a mi diónkat ültetik. A Juglans regia külön
változatának, var. orientalis-nak tekintik japán botanikusok a Japánban élő közönséges diót, és nem a
megszokott kurumi (gurumi) néven nevezik, hanem külön néven kasigurumi-nak. Diófa egy japán
szegényember háza mögött, látszik, otthon érzi magát:

Szabadon állva szép, terebélyes koronát fejleszt:

A diófa Koreában is otthon van, amely félsziget egyes tudósok szerint beleesik a diófa őshazájába.
Mindenesetre a koreaiak is sajátjukként tekintik a diót, és eredeti diós ételkülönlegességeket kreáltak
belőle. Természetes diófák Koreában:

Koreából nem sok képem van. De láthatjuk, egészséges diófa nő Szöul külvárosában, Bupyeongban, a nagy
házak között is. A szöuli klíma tehát megfelel neki.

És Bupyeong környékén:

És máshol is a félszigeten.

A Távol-Kelet után jöjjünk vissza, és nézzünk körül a Közel-Keleten.
Az északi féltekén dél felé haladva általában a száraz, sivatagos vidékek szabnak határt a diófa
elterjedésének, így a Közel-Keleten is. Szíriában, Libanonban még előfordul. Magányos diófa Damaszkusz
közelében, Jabadeen-ben:

Egy százéves, kipusztult diófa Libanonban, és egy élő, Beirut közelében, a Liali vendéglőnél:

Izraelben még látni diófákat, Galilea északi részében a vízfolyások mentén és egyes külterületi
mezőgazdasági földeken szép alakú, egészséges színű diófák nőnek, elszórtan.

A házikertekben, ahol jut a diófának víz, azokon a helyeken Izraelben is szépen néz ki.

De meg kell mondani, Izrael mai földrajzi viszonyai, a víz és a diófák hiánya nem a természettől valók,
hanem a tágabb vidék ókori történelmének eredményét mutatják. A Genezáreti-völgy sok diófáról volt
híres, ezt nem csak a Bibliából tudjuk, hanem a fennmaradt sokféle diós receptből is, amelyekben nemcsak
a dió, hanem kipréselt olaja is fontos szerepet kapott. És a diófa faanyagát is elterjedten alkalmazták.
Izraeli dalok, mesék is szólnak a dióról. Kelet-Jeruzsálemben egy helyet ma is a "Diófák völgyé"-nek
hívnak.

Jeruzsálem most kialakítás alatt álló parkjában az őshonos gyümölcsfákat a dió, a mandula és a füge
képviseli.

Egyes szerencsésebb diófákat ma is találunk a vidéken, Palesztinában, Galileában, de az ókorban a fák
többségét kivágták, elsősorban hajóépítési céllal, és az így lepusztult területek a szárazzá váló éghajlat miatt
se tudtak újraerdősülni. Egy megmaradt diófa Galileában (Alekszej Szergejev felvételei):

Ez az öreg fa valószínűleg össze tud annyi vizet szedni hatalmas gyökérrendszerével, amennyi elég neki. De
ebben a köves sivárságban ma már valószínűleg nem nőne fel. Nézzük meg a fát a másik oldaláról is. Ott
sincs más növény. Alul egy régészeti feltárás, olaj- vagy szőlőpréselő kővel, ami arra utal, hogy a diófa egy
szőlős-gyümölcsös liget lakója volt.

A következő kép diófája viszont nem maga szedi össze a szükséges vizet. Az elviselhetetlen izraeli éghajlat
alatt földalatti beton csatornarendszerben vezetik a vizet, és a diófa is abból él. Tisztelt extrém túrázó
Kollégám is meggyőződhet róla, ha követi a fiatalembert.

Délebbre, az arab félszigeten már nincs diófa. Látni, a szárazság nem tesz jót neki. A kivétel egészen
kivételes. Ahol a száraz vidékek völgyeiben összejön egy kevés víz, ott előfordul. Ilyen üdítő kivétel az ománi
Vádi Beni Habib nevű völgy, ahol egy elhagyott, elpusztult falut még mindig diófák őriznek.

A másik ománi völgyben, Babi Shabibban ugyancsak fellelhetők diófák.

Északafrikában még előfordul a diófa, a marokkói, tunéziai, egyiptomi kiváló diós süteményreceptek is
erről tanúskodnak. Werner Wrage etnográfus így ír le egy marokkói falusi ünnepséget: "Kissé alattunk,
öreg diófa árnyékában nagy cséplőhely terül el. ... A fa alatt ünnepi díszben vagy 30 táncosnő áll. ...
Közvetlenül a táncosnők előtt, a diófa törzse körül mintegy 30 férfi gubbaszt."
Marokkóban 7600 hektárt foglalnak el diófák. Mivel az ország éghajlata már túl száraz, meleg a diófa
számára, csak a hegyek völgyei képezik az élőhelyét, 800-1800 m magasságban. Persze, felmerül a gyanú,
hogy a marokkói diófaállomány emberi közreműködés nélkül nem jött volna létre. Mégis őriz tájjellegű
vonásokat, mert az északi Rif-hegység diófái eltérő típusúak a többitől. Ezeken előfordul az oldalrügyesség,
és dióik jellemzően kisebbek, mint más termőhelyeken.
Általában a marokkói diók mérete elmarad az európaiaktól, és héjuk többségében barázdált.
Nem tudni, éghajlati okai vannak-e, de a termő rügyek száma, a virágzási potenciál is alacsony, és
egyáltalán jellemzően sok az elhalt rügy a marokkói diófákon.
A következő két kép Marokkóban, a Magas-Atlaszban készült, ahol a hegyek nyugati oldalán levő
völgyekben van annyi csapadék, hogy a diófa megéljen. Az első kép helyszíne Ouakka, a másodiké Tissili, a
diófák völgye.

És még két kép a marokkói diófákról, ezek az Imlil folyó völgyében élnek. Ott, ahol más fa már nem nagyon
van.

Elnézést a sok marokkói képért, de azért tartom közlésre érdemesnek, mert határesetet mutatnak, a déli
elterjedés határát. A száraz, meleg, félsivatagos vidéken a völgyekben, a folyók mellett van csak a diófa
számára elég víz.
A dél-marokkói diófák nemcsak az én érdeklődésemet keltették fel, hanem az esseni fiatal hölgy, Janine
Hundét is. Marokkói turistaútjáról csak két fényképet készített, az egyik az Imlil-völgyi diófákat mutatja.

Ugorjunk egyet.
Észak-Amerikában Mexikó a déli elterjedés határa, Mexikó északi felén a száraz hegyek közötti
völgyekben találja meg létfeltételeit, ahol termesztik is. Egy 100 éves dióültetvény, egy mezőgazdasági
szakiskola tanüzeme Mexikóban:

Észak-Amerikának az európai mérsékelt és mediterrán klímához hasonló éghajlatú területein nem őshonos
ugyan a diófa, de az emberi közreműködés eredményeként mindenhol előfordul. Legeredményesebben a
szubtrópusi Kaliforniában lehet termeszteni. A sivatagos és magashegyi vidékek kivételével gyakran
találkozunk telepített diófákkal.

Diófák Michiganben és termésük:

Kanadában csak Ontarióban és Új-Skóciában él meg, de a kemény telekkel meg kell küzdenie.
A déli féltekén Chile, Argentina, Új-Zéland diótermelése nagy, és Ausztráliához tartozóan Tazmániában
vannak meg a termesztés feltételei. A déli féltekén mindenhol az ember közreműködésével telepedett meg a
diófa. Sok helyen nagy, árutermelő ültetvényekben termesztik, máshol elszórt példányai találhatók, de a
lakóházak közelében, a kertekben mindenhol gyakori, ahol nem túl szélsőséges számára az éghajlat.
Diófa Uruguayban:

Diófa Réunion szigetén. (Ott úgy tartják, a diófa az egész világon előfordul. Köszönet a kedves túlzásért.)

Ami a tengerszint feletti magasságot illeti, az mindenhol a helyi hőmérsékleti és csapadékviszonyoktól függ.
A diófa a dél-európai hegyekben 1200 m magasságig él. Svájcban északon 800, délen 1100 m magasságig
terjed. A mellékelt képen 850 m tengerszint feletti magasságban tenyésző svájci diófa látható, Vollege-ben.

Svájci hangulat: Az Alpok kristályos kőzetei is figyelmet érdemelnek, nemcsak a svájci dió, tisztelt geológus
Kollégám.

Kelet-Törökországban a kurd hegyekben 700-1500 m magasságban találjuk a diófa természetes élőhelyét.
A Kaukázusban 600-800 m magasságtól 1600-1800 m-ig, a Himalája hegyeiben 1200 métertől 3300 m
magasságig él meg. Pakisztáni felmérés szerint a pakisztáni hegyvidékek vegyes erdeiben 1500 m-től 3000
m-es magasságig fordul elő természetes állománya, a Kurram völgyben, Chitralban, Vazirisztánban 2450 mig, végül a Neelum völgyben Kasmírban 2300-2450 m magasságig. A kirgiz hegyekben 1000-1800 m közötti
magasságban található. A Kárpátokban 900-1000 m magasságig terem a hegyeken is.

A diófa itthon
„E növény Magyarország egész területén megtalálja a szükséges életfeltételeit.” - írja Szentiványi.
A diófa Kárpát-medencei őshonosságához nem fér kétség. A honfoglalás utáni és a középkori helységelnevezések tömege mögött a diófa áll. A 19. században még fellelhetők voltak a Kárpát-medencében a dió
vad változatai Biharban, a Bánátban, a Déli-Kárpátokban az Olttól nyugatra. A vad változatokra a
kisebbecske, csontos, igen kemény héjú diótermés, valamint az igen olajos dióbél jellemző. Istvánffy és
Werbőczy is ír a Csallóköz diófaerdeiről, Ransanus pedig Erdélyből említ hasonlókat.
Szórvány diófák a tiszabecsi hullámtérben:

És a közelmúltban is, ha az időnkénti mezőgazdasági összeírások adatait szemléljük, azt találjuk, hogy az
ország összes megyéjében mindenhol nagy számban találhatók diófák.
Véleményem szerint nem mondható tehát, hogy az ország egyes körzetei dió-termőtájak lennének. Azokban
a megyékben, ahol valamivel magasabb a diófák száma, ott történtek a 70-es évek állami gazdasági
telepítései. Az egyes megyékben leírt nagyobb elterjedtség tehát nem a természetes folyamatok, hanem a
szocialista tervgazdálkodás eredménye.
Ha a nagyüzemi ültetvények nélküli diófa-állományt nézzük, azt tapasztaljuk, hogy annak eloszlása az
ország területén meglehetősen egyenletes. Ez érthető is, hiszen a diófa nálunk jellemzően házikerti fa.
Jelenleg házikertekben kb. 2,5-3 millió diófa él, ami szerint átlag minden kertre jut egy. Ha az egyik kertben
nincs, a másikban kettő is van. Márpedig az ország települései igencsak változatos talajviszonyokkal és
egyéb termőhelyi adottságokkal rendelkeznek, ezek szerint a hazai viszonyok mindenhol megfelelnek a
diófának.

Magyar diófa piros-fehér-zöldben:

Diófa az Ipoly völgyében, Bernecebarátiban:

Diófa a Cserhát hegyei között:

Sőt, emberi közreműködés nélkül is szinte mindenhol megél a diófa a Kárpát-medencében. Napjainkban ez
kevéssé tűnik fel, mert Magyarországnak a védett természeti területeken kívüli teljes területe kultúrtájnak
mondható, ahol a növényzetet az emberi beavatkozás alakítja olyanná, amilyenné.
Régebben nem így volt. Érdemes a helytörténeti leírásokat tanulmányozni, a művelésbe vonás előtti időkből
gyakran találkozni a diófák jelenlétére utaló leírásokkal.
Például a Baranya megyei Györköny történelmében is olvashatjuk, hogy a diófa hajdan a természetes
növényállomány része, meghatározó fája volt: "A szelídgesztenye őshonos faja volt e tájnak. A török kori
nagyarányú erdőirtások előtt még hatalmas, összefüggő erdőségeket alkotott. Hasonló volt a helyzet a
dióval. Erdeink egy-egy korcsosuló kis diósa annak tanúsága, hogy hajdan vadon növő fánk volt a ma csak
termesztésben élő dió."
Ha pedig nem a régmúltban, hanem a mában keressük a diófákat, akkor megállapíthatjuk, hogy a
bármilyen okból a rendszeres művelésből kikerült területeken magától is megjelenik a diófa. Jellemző példa
erre, hogy a nagyüzemi mezőgazdálkodás megszűnte, a milliónyi kistulajdonos megjelenése után nem volt,
aki tovább fizesse a vízgazdálkodási társulatoknak a belvízelvezető csatornák fenntartásához szükséges
hozzájárulást, így az alföldi belvízcsatornák kultúrállapota megszűnt, a csatornák oldalát a természetes
növényállomány foglalta el, közte pedig igen sok diófa.

Tisztelt vasutas Kollégám, egy olyan vasútvonalon, ahol korábban rendszeresen közlekedett, most, a
szárnyvonal bezárása után sétáljon végig, legyen szíves. Meg fog lepődni, mit lát. Diófákat, amik elfoglalják
a vasúti pályát.

A képek természetesen, csak illusztrációk. A diófa otthonosságát, természetes szaporodóképességét
illusztrálják.
Mindenhol, ahol az emberi beavatkozás csökken, feltűnik egy-egy magról kelt diófa. Például a legelő szélén,
ahol nem irtják.

De nemcsak az elhagyott, hanem a védett területeken is jól megél a diófa. Ilyen például a Tisza menti Atka
sziget, aminek területe már mintegy 30 éve természetvédelem alatt áll, és a sziget diófás dűlőútjai figyelemre
méltók.
A diófa szereti a magyar földet, és a magyar ember is szereti a diófát. Telepíti is. Házikertben is, a szőlőben
is, a szántó végében is.
Kiskunmajsán például szinte nincs szőlőterület gyümölcsfa, diófa nélkül. Egy, az 1930-as években végzett
adatösszeírás szerint Kiskunmajsán a diófa volt a legnépszerűbb fa, 22.000 db-ot találtak a község

területén. (Almafából 10.000-et, szilvafából 8.000-et, stb.)
Szépek a Balaton-felvidék diófái is, ahol a diófa szintén otthon érzi magát. 1936-ban írta Cholnoky Jenő
Balaton című könyvében a balatonfelvidéki gyümölcsfákról: "Meggyfa is volt, meg kevés cseresznyefa, de
legjobban bírja a diófa, meg a mandulafa."
A magyar ember diófa iránti ragaszkodását jelzi, hogy az országban időről időre lelkes diófa-telepítések
történnek, egyes községek területén.
Így volt ez a múlt században, a két nagy háború közti időben Tordason is, ahol a Hangya szövetkezet
ösztönzésére az utak mentét 220 db diófával ültették be, majd ennek sikerén felbuzdulva a Legeltetési
Társulat területén előbb 500, majd 650 db diófát ültettek el. A termésből származó bevételt pedig a községi
pótadók fizetésére kívánták fordítani, vagyis közösségi célra. Kár, hogy ebből a nagyszámú diófából mára
egy se maradt.
A diófa ugyanis - magyar földön is - gondozást is igényel, nemcsak egyszeri felbuzdulást, telepítést. Ez
látszik a Heves megyei Karácsondon is, ahol a vasútállomáshoz vezető hosszú utat nemrég ültette végig az
önkormányzat diófákkal, de azok sínylődnek, nagyobb részük az első két évben kipusztult.
A magyar ember vonzódása a diófához a kertészeti, vállalkozási célú diótelepítések felfutásán is látszik. A
magánhasználatú mezőgazdasági földeknek az elmúlt bő 10 évben bekövetkezett megsokszorozódásával a
faiskolák által kielégíthetetlen mértékben megnőtt a diócsemeték iránti igény, és a kisebb-nagyobb üzemi
telepítéseken túl újból terjed a szórvány-diófa is. Ez azt is jelzi, hogy a diófa a városok, községek
külterületén is a legtöbb helyen megtalálja életfeltételét.
A házilagos diószükségletet meghaladó, árutermelési méretű diótelepítések száma növekszik. 2002-2005
között 146 dióültetvény telepítésére adtak ki engedélyt az ország három legkeletibb megyéjében.
Magyar földön otthon van a diófa. Az egész Kárpát-medencében.

Erdélyben is otthon van, még gyakoribb, mint mifelénk. A legtöbb falu tele van diófával.
Diófa egy erdélyi portán:

A tanító diófája egy erdélyi faluban:

Tisztelt földrajzos Kollégám, a diófa földrajzának témakörét egy görögországi diófa fényképével kezdtük,
fejezzük be egy másik, ugyanolyannal.
Az előző képen láttuk, Erdélyben a tanítóknak is van diófájuk, ők ismerik és oktatják is a diófa földrajzát.
Angliában nem így van, ezért csodálkozik annyira Oly, az angol hölgy Görögországban, amikor diófát lát:

Hát, ezért kell ismernünk a diófa földrajzát, nehogy ilyen képet készítsenek rólunk. Ami azért blamázs
lenne.

A diófa virágai 2.
Mottó:
„Sötét hernyók a porban, mint rég: dióvirág.”
(Rakovszky Zsuzsa: Párbeszéd az időről)

Hímvirágok
A diófa hímvirágú, porzós barkarügyei kúpos alakúak, sok, spirálisan, tobozszerűen elhelyezkedő
pikkelylevél borítja őket. Turcanu professzor jellemzése szerint "fazettás felépítésűek". Nagyságuk 1,5 cm,
vagy kisebb. A barkarügyek differenciálódása az előző nyár első felében (májusban, júniusban) megy végbe,
kezdeményeik akkor alakulnak ki.
A hajtásnövekedés és a barkarügy-képzés között fordított összefüggés, ú.n. negatív korreláció áll fenn.
Minél rövidebbek a tárgyévi hajtások, vesszők, viszonylag annál több barkarügy képződik. És viszont is
igaz, de az állítást kár megfordítani, mert az oksági összefüggés az első állítás szerint áll fenn.

A barkarügyek duzzadása:

A hímivarú barkák (régebbi kifejezéssel: hímes virágok) az előző
évi vessző vége felé elhelyezkedő, takaratlan barkarügyekből
nyílnak. A hazai dióváltozatok 84 %-án a vesszők rügyeinek 30
%-ából fejlődnek barkarügyek. (A többi változatnál nagyobb ez
az arány, pl. a változatok 3 %-án a vesszők rügyeinek 75 %-a is
barkarügy lehet.) Mivel a barkarügyek takaratlanok, a
gyakorlatban rendszerint jó részük elfagy, kisebb részük hoz
virágot.
A barkarügyek a rügyfakadással, a kihajtással egy időben
indulnak meg. A virágok zöldek, sárgászöldek, kinyílva sárgák,
mintegy 10-15 cm hosszú, 1-1,5 cm széles, laza, lecsüngő
barkákat alkotnak, az ízesülés helyéről kocsány nélkül
csüngenek.
A barkavirágzatban porzószálak,
(ezek száma legalább 1, de 5-6 is
lehet), a porzószálakon kb. 15-25
örvben - hát, nem is tudom, mi a
pontos nevük - portok-csoportok,
mintegy 100 db, egy-egy csoportban
18-36 db portok (portokzsák)
helyezkedik el, portokonként átlag 900 pollenszemmel. Bár ez így számszerűen
nem stimmel, szakértők szerint minden szál barka mintegy 2 millió pollenszemet
termel, bocsát ki. Ezt a számot először nem akartam elhinni, de több szerző is
megerősítette.
A portokokat nyíllal jelezték ezen a felvételen. A baloldali még zárt, a jobbra levő felnyílt.

A hímvirág szerkezete kínai botanikai ábrán:

A frissen kiszóródó diópollen 85-95 %-a életképes, egy
amerikai vizsgálat szerint. Az itt, a jobbszélen függő barka
feketéllő portokai már az elvirágzott állapotot mutatják.
A kibocsátott diópollen nagy számával magyarázható az a
gyakorlatban is megfigyelhető tény, hogy egymástól távol álló
magányos diófák is kielégítően teremnek. Angol szakemberek
szerint még egymástól 2 km-es távolságban álló diófák is jól
termékenyülnek egymás virágporától. Egy német szakember
(Walter Böhner) 500 m-ben jelöli meg azt a távolságot,
amelyről a megporzás kielégítő.
A virágok nálunk tavasszal, április-májusban, északabbra
tavasz végén-nyár elején nyílnak. Kaliforniában már
márciusban is virágzik a dió. Az igen kései kihajtású dióra is
van példa. Szélsőséges esetként említik, hogy Angliában,
Chiswick-ben 1835-ben Loudon megfigyelt egy diófát, ami az
első rügyét július 1-én bontotta ki.
A hímvirágok virágzása fánként 4-7, de inkább 5-6 napig tart.
Hűvösebb időjárás elnyújtja, a meleg idő lerövidíti a
barkavirágzást. Hazánkban a korábban és a későbben nyíló
egyedek virágzása között 30 nap eltérés lehet, a pollenszemek kibocsátása a legkorábbi fajtáknál április 20.
körül kezdődik, a legkésőbbieknél május 20. körül fejeződik be.
Amint az Orosz Tudományos Akadémia biológiai enciklopédiájából, A.A. Fjodorov leírásából tudjuk, a

hímvirágok kezdeményei az előző év júniusában alakulnak ki. A levélhónalji rügykezdeményekben, amelyek
később barkarügyek lesznek, a szaporítószövetnek, a merisztémának előbb két dudora figyelhető meg, ezek lesznek a hímvirág-kezdemények, - majd további négy dudor, - ezek pedig a rügypikkely-levelek. A
tényleges barka majd csak a következő tavasszal fejlődik ki. Ezek alapján érthető az a gyakorlati
tapasztalat, hogy akkor szokott a hímvirágzás hiányt szenvedni, kevés porzó megjelenni, ha az előző év
nyara jellemzően száraz volt, és a barkarügyek kifejlődéséhez kevés volt a diófa vízkészlete. Egyébként a
hímvirágzás, a pollenszórás általában kielégítő mértékű.

Kvaliasvili és társai, grúz kutatók a barkák tavaszi kifejlődésének időszakában fellépő fagyhatással is
magyarázzák a nem kielégítő termékenyülést. Nőelőző diófajták esetében a barkafejlődés idején előforduló
fagy a nővirágot még nem károsítja, a pollenszemek kialakulását viszont gátolja. Torz, életképtelen, a
pollencsírázásra alkalmatlan sejtek fejlődnek a fagy hatására, emiatt a később nyíló nővirágok
termékenyülése zavart szenved. (Grúziai körülmények között ennek azért nagyobb a jelentősége, mert a
grúz diófajták gyakorlatilag mind nőelőzők, és hiányzik belőlük a kárpáti fajtakörre jellemző apomiktikus
terméshozás képessége.)

És még egy tapasztalat, amit nem a szakirodalomból, hanem a gyakorlatból ismerünk. Nagy Károly kisari
diótermesztő Kolléga hívta fel a figyelmemet, hogy a Milotai 10-es fajta az előző évi súlyos fagykár után
idén nem hozott barkavirágzatot. Az 5 ha területű ültetvényben egy fa se. Igaza volt, saját fáimat megnézve
hasonló a tapasztalat. Annyival árnyalva, hogy igen kevés a fagykáros évet követően a barka az M-10-es
fákon, és kb. 6 m magasságtól felfelé, ahol a fagy már nem érvényesült annyira, a barkavirágzás a szokásos

mértékű. (Más fajtájú diófáimon viszont kielégítő a barkanyílás.) Karcsi bátyám milotai fái kisebbek 5-6 mnél, és nála -7 C°-os fagy volt az előző évben.

És még egy tapasztalat a fagykáros évet követő évről: 2010-ben az összes, kibomló állapotú rügy lefagyott
az ültetvényemben, a fák hajtásokat is csak az alvórügyekből tudtak hozni. Ilyen év után, 2011-ben a
Milotai 10-es fák nagyon kevés barkát fejlesztettek, a közelben lévő egyéb diófajták kielégítően hoztak
hímvirágot.
Ez is egy különbség a diófajták között, hogy a rendkívüli időjárásra eltérően reagálnak.
Akkor se kielégítő a pollenszórás, hiába van elég barka, ha túl sok a víz, de nem az előző évi, hanem a
virágzáskori. A pollenszórás idején fellépő eső leveri a pollent a földre, kevés jut a nővirágokhoz. A
hímvirágzáskori esős időjárás erős terméscsökkenéshez vezethet.
A diófák - a terméshozás szempontjából - mind a saját virágporukkal, mind más diófák virágporával
kölcsönösen jól termékenyülnek.

Köztudott, hogy a diófa pollenszemeit a szél terjeszti. Nem a rovarok. Azért vagyok kénytelen ezt emlegetni,
mert nem mindenki tud róla. Beszéltem egy olyan gazdaemberrel, aki határozottan állította, hogy a
barkavirágzáskori méhjárás jó hatású a diófák termékenyülésére. Ezért cukros vízzel permetezte a
diófákat, - több hektárt, - és örült a még több méh megjelenésének.
Háziméhek valóban felkeresik pollenszórás idején a diófákat, de kizárólag a saját szempontjaikat veszik
figyelembe. Virágport gyűjtenek a fiasításnak, ami valóban rendkívül jó, de a diófa nővirágait nem keresik
fel.

Úgyhogy arra kérem tisztelt méhész Kollégámat, a cukrot ne szórja szét, inkább cukorlepényként adja
méheinek.

Virágzási idők
A széllel szállított pollenszemektől megtermékenyült nővirágból fejlődik termés. Mivel
a hím- és a nővirágok egyazon fán legtöbbször nem egy időben nyílnak, a diótermesztés
szempontjából fontos kérdés a hím- és a nővirágok virágzásának időpontja.
A diófa saját pollenjétől is képes termékenyülni, teljes értékű termést hozni. De
igyekszik elkerülni a saját pollennel történő termékenyülést, és ha részben, egyes
években egybe is eshet a pollenszórás a nővirágok fogadókész állapotával, az eltérő
idejű virágzás többségében idegenbeporzásra kényszeríti a diófát. Az idegenbeporzás
természetesen nemcsak más fát, hanem más fajtájú - magoncegyedű - fát is jelent, mert
genetikailag egy fajta egy egyednek tekintendő. A diófa az idegenbeporzásra
törekvéssel biztosítja utódainak életképességét, a gének kombinálódását, a változatos
utódok kialakulását, végül is az adott környezeti feltételeknek leginkább megfelelő
újabb diófa-nemzedék felnövekedését, vagyis a faj életképességét,
alkalmazkodóképességét. Az eltérő idejű hím- és nővirágzást, az idegenbeporzásra
törekvést a szakemberek dychogámiának nevezik.
Azokat a fajtákat - és magoncegyedeket, - amelyeken a nővirágok nyílnak előbb,
hímelőzőnek nevezik a szakemberek, ami "hímet előző"-t jelent. És fordítva. Gyakran
előfordul, hogy én is rosszul használom ezt a kifejezést. Ezért arra kérem tisztelt
Kollégámat, ha rajtakap, hogy a hímelőzés (nőelőzés) kérdésében tévedtem, nézze el
nekem, és más szakirodalomból nézzen utána, az adott diófajtánál melyik virág nyílik
előbb.

Az egyértelműség kedvéért sietek rögzíteni, hogy nőelőzés-hímelőzés terminológiájában a Hutchinson
Enciklopédia terminológiáját veszem alapul, az idegen nyelvű anyagokból a protandry, protandric,
protandrous kifejezéseket nőelőzőként fordítom, mert az enciklopédia meghatározása szerint ezek a
kifejezések azt jelentik, hogy a hímjellegű szervek fejlődnek ki előbb, vagyis magyarán nőelőzők.
És fordítva, a protogyne és hasonló kifejezéseket pedig hímelőzőnek fordítom.

A diófajták többsége hím-előző, tehát a nővirág már nyílik, amikor a barkák még nem. Talán Moldávia a
kivétel, ahol a kétféle virágzási típus nagyjából azonos arányban fordul elő. A nőelőző vagy a hímelőző
virágnyílás fajtára jellemző tulajdonság, amit külső - éghajlati, időjárási - körülmények módosítanak. Ilyen
időjárási tényezőként tartják számon a virágzáskori léghőmérsékletet, csapadékot, légnedvességet.
Állítólag a fajtára jellemző virágzási idő is befolyásolja a hímelőzés-nőelőzés tulajdonságát. Megfigyelték,
hogy a dióvirágzás első időszakában, korán virágzó diófajták többségében nőelőző típusúak, vagyis
pollenszórással indítják a virágzást. A jellemzően későn virágzók pedig többségében hímelőzők, tehát a
dióvirágzás végén is van még pollenszórás. Nem tudom, így van-e, bár a fajtaleírásokból lehetne egy
hozzávetőleges statisztikát készíteni.
Elvileg a beporzáshoz más (fajtájú) fára van szükség.

A tavaszi meleg időjárás a hímvirágok előbbi nyílásának kedvez, a hideg időjárás pedig késlelteti azt, a
nővirágokhoz viszonyítva. Meleg tavaszon tehát a diófajta nőelőző jellege erősödik, vagy hímelőző jellege
csökken. És fordítva.

Nem lehet tehát az egyes fajták virágzási, előbbvirágzási, együttvirágzási idejét pontosan leírni, csak nagy
általánosságban.
Az idegenmegporzási követelmények üzemi termő gyümölcsös esetében nem állnak fenn, ezért az
öntermékenyülő, a hím- és a nővirágokat azonos időben nyitó fajták - például ilyen a német Seifertsdorfer
Runde fajta - nem károsak, a lényeg a beporzás. Vannak ilyen fajták is. Sok fajtánál pedig a hím-, illetve
nő-előzés nem teljesen kifejezett, a két virágzás részben összeér. A különböző ivarú virágok nyílása közötti
időeltolódás változatonként - magonc-egyedenként - igen különböző, de nagy általánosságban elmondható,
hogy ritka az olyan fa, amelyen a virágok időben teljesen elszeparáltan nyílnak.

A mi közönséges diónk az együtt- vagy különvirágzás kérdésében középső helyet foglal el a diófélék
családján belül. Ha a másik két, nagyban termesztett diófajhoz, a feketedióhoz és a pekándióhoz
viszonyítjuk, az előbbinél gyakorlatilag kielégítően összeér egy adott fa hím- és nővirágzási ideje, míg a
pekándiónál gyakorlatilag minden fajta eltérő időben hozza hím- és nővirágait. A mi diónknál a legtöbb
fajta, a legtöbb magoncegyed időben eltolva, részben összeérve virágzik. Kevés közöttük az időben teljesen
elszeparált virágzású, és ugyancsak kevés az együttvirágzó is. Magyarországon is, világszerte is.
Svájci összehasonlítás néhány európai és kaliforniai diófajta hím- és nővirágzási idejéről, több év átlagában:
(A sötétebb sáv a barkanyílást, a világosabb a nővirágok nyílási idejét mutatja. Alul az egyes évek
dióvirágzásának első napjától eltelt napok száma.)

Néhány kaliforniai diófajta együttvirágzása: (A szaggatott vonal a hímvirágzást, a folyamatos a nővirágzást
jelöli. Érdemes emellett a koratavaszi virágzást is figyelni, a kaliforniai mediterrán jellegű éghajlaton. Az
utolsó oszlop pedig a diószüret idejét mutatja, fajtánként.)
Érdemes továbbá megfigyelni, hogy a kaliforniai diófajták túlnyomó többsége erősen nőelőző, vagyis
pollenszórásuk a meleg tavaszok miatt olyan korai, hogy önbeporzás gyakorlatilag nincs. Tehát
Kaliforniában fontos, hogy az árutermelő ültetvényekben a fő fajta nővirág-nyílási idejéhez igazodó
pollenszórású porzófák is legyenek.

A hazai dióváltozatok együttvirágzási hajlandósága Szentiványi Péter vizsgálatai szerint:
Együttvirágzás % Gyakoriság %
80-100 54,6
60-80 38,6
40-60 4,5
20-40 2,3
A virágzás ideje az évjárattól is függ. A különböző ivarú virágok optimális fejlődéséhez eltérő hőmérséklet
szükséges, így különböző tavaszokon nemcsak a virágzás ideje és hossza, hanem az együttvirágzás aránya
is eltér. És a diófajták az egyes évjáratok időjárására eltérő módon reagálnak. Egyes fajták virágzási ideje
konzekvens, másoké némileg az időjárástól függő, labilis, évenként kissé változó idejű. Így évenként
változik az önbeporzás lehetősége. És a saját virágportól előálló túlporzás veszélye is.

Poór József figyelte meg hazai diófajtáknál, hogy ha az időjárás azévi alakulása miatt a hím- és nővirágzás
gyakorlatilag együttvirágzássá alakul, és erre az időjárás úgy játszik rá, hogy a virágzás rövid idő alatt fut
le, akkor az önbeporzás túlporzássá is átalakulhat, ami már káros.
Nézzük meg, az előbb mutatott kaliforniai diófajták egy évvel korábban egészen más időszakban
virágoztak:

Csak érdekességként említem meg, hogy ugyanaz a diófajta eltérő éghajlati
körülmények közé ültetve virágzási tulajdonságait megváltoztathatja. Ismertek olyan
fajták, amelyek mediterrán környezetben nő-előző virágzásúak, a mérsékelt klíma
alatt viszont hím-előzők.
És még egy tényező hat az előbbvirágzásra, éspedig a fák kora. A fiatal fákon a hímelőző virágnyílás jóval kifejezettebb, mint az idősökön.
A fák kora máshogy is hat a virágzásra, a termékenyülésre. Egy chilei szakértő a
kaliforniai Serr fajta példáján az alábbi ábrát rajzolta. Chilei viszonyok között a Serr
jellemzően nőelőző. Addig, amíg az ültetvény fiatal, és viszonylag kevesebb a barka is,
a nővirág is, a két virágzás jellemzően elkülönül. De később, amikor már nagy a
pollentermelő barkák száma, nagy a pollenszórás, a hímvirágzás ideje elnyúlik.
Ugyanígy a nővirágok virágzási idejében is nagyobb eltérés mutatkozik, így a két
virágzás egy ültetvényen belül részben átfedi egymást.

Amíg tehát fiatal diósban hasznos lenne külön porzófajta is,
akkor, amikor a fák már nagyobbak, erre nincs szükség. Sőt, a
túlporzás is ezzel, a virágzási idők egybeesésével
magyarázható. A Serr fajtánál, Chilében.
Svájci kutatók is felfigyeltek arra a jelenségre, hogy a diófák
korának előrehaladtával növekszik egy adott fa hím- és
nővirágainak együttvirágzási hajlandósága. Ezt a jelenséget a
következőképpen írják le:
A diófa fiatal korában a hím- és nővirágzás ideje jellemzően
elkülönül. Ha van is átfedés, a pollenszemek érett állapotának
ideje és a bibe felületének maximális fogadókészsége időben
nem esik egybe. Ezzel a diófa az idegenbeporzást preferálja.
Ha van a közelben másik, pollenadó diófa, a termékenyült
nővirágokból diófa-utódok jönnek létre, amelyeknek virágzási
tulajdonságai eltérnek az anyafáétól. A további beporzás is
biztosított tehát. De ha nincsenek a diófa környezetében
pollenadásra megfelelő utódok, így hiányzik a megfelelő
mennyiségű pollen, az idősebb diófa úgy segít magán, hogy a
kétféle virágzás idejét közelíti. (Hát, nem tudom, így van-e.)
A szakirodalomban mindkét véleménnyel találkozni, azzal is,
ami a porzófajták jelenlétét szükségesnek tartja, azzal is,
amelyik nem. Én magam a porzó nélküli ültetvényre szavazok, már csak a nagyon is változó virágzási idő
miatt. Nincs biztosíték arra, hogy a porzófa pont a kellő időben virágozzon.
Megkockáztathatom, nem tévedek nagyot, ha azt mondom, a dióvirágzás annyira bonyolult, annyira függ a
fajtától, az éghajlattól, az évjárat időjárásától, hogy mindig máshogy alakul, csak nagyon gyengén
tervezhető.
A termékenyülés kérdésköre a diófánál különösen fontos, ezért erről kicsit többet beszélek. A
termékenyülés szempontjából fontos, hogy a nővirágok nyílásának idején megfelelő mennyiségben álljon
rendelkezésre szóródó virágpor.
A pollenszem mérete 40 mikron, ezért nagyon kevés róla a használható felvétel.

A diópollen egyre közelebbről:

A pollen felszínén legalább 3-4, de legtöbbször sok pórus található.

Termékenyülés
A nővirág csúcsán álló bibe két lemezkéje a növekedés kezdeti időszakában felületével egymáshoz simul.
Attól kezdve mondhatjuk a nővirágot termékenyülésre érettnek, hogy a lemezkék felületének szétválása
megkezdődik. Ezután a bibe-lemezkék ívesen széthajlanak-szétterülnek, és addig fogamzásképesek, amíg
felületükön elbarnuló pontocskák nem jelennek meg. A bibe legnagyobb fogamzásképessége a lemezkék
45°-os széthajlása idején áll fenn. A fogamzásképesség megszűnik, ha a lemezkék már síkba nyíltak.
A bibe-lemezek felülete - a széllel szálló pollenszemek jobb felfogása érdekében - erősen szeldelt, zsírosolajos, sőt azt is írják, hogy nedves is. Pollenszemek a bibén:

A virágporszemek 20-25 % cukrot tartalmaznak szaharóz alakban, valamint invertáz enzimet, amely a
pollen csírázása alatt a szaharózt glükózzá és fruktózzá bontja. Ezeknek az egyszerű cukroknak az
ozmózisos szívóereje olyan nagy, hogy a levegő - magas - páratartalmát megfogva, hasznosítva a pollen
csírázása csapadékvíz nélkül is megindulhat.
A pollen csírázásához, a pollentömlő hajtásához szükség van a környezetből felvett vízre, mert magának a
friss pollenszemnek a szóródáskor 5-7 % víztartalma van csak.
A virágpor cukortartalma és életképessége között nem találtak összefüggést a kutatók.
A kiszóródott virágpollen nagyon rövid ideig, 2-3 napig életképes. A pollen életképessége laboratóriumban
is vizsgálható. A részleteket mellőzve csak annyit, hogy a vizsgálat erősen cukros agar táptalajon történik,
cukor, bórsav, kalciumklorid jelenlétében. Az életképes pollenszemek csíratömlőt fejlesztenek.

A pollenszemnek kettős burka van. A külső burok vékonyabb,
de szilárd, ellenálló. Felületén elszórtan 18-20 db csírapórus
helyezkedik el. A belső burok vastagabb, puha, olajtartalmú, a
csírapórusok mögött megvastagodik, ezért a pórusok kissé
kiemelkednek. A burkokon belül van a csíraplazma, amely a
vízfelvétel hatására megduzzad, és a belső burok olajtartalmát
átpréseli a csírapórusokon. A pórusok egyikén hajt ki a
pollentömlő, miközben felülete bevonódik a bibe felületén is
jelenlevő olajos anyaggal. A pollentömlő a magkezdemény
nyílásán, a mikropilén át hatol be a petesejthez. A nővirágban
egy határozott pollentömlő-vezető szövet irányítja a
pollentömlőt, és a magkezdemény nyílása a magkezdeményalap kiemelkedő nyúlványával közvetlenül rásimul ennek a
vezető szövetnek a végére.
Amerikai diókutatók közelebbről is
vizsgálták a dióvirág termékenyülését.
Azt tapasztalták, hogy
életképesebbek, a termékenyülés szempontjából előnyösebbek azok a diópollenek,
amelyek hosszabb pollentömlőt képesek fejleszteni. A pollentömlő mérete pedig a
pollen kalcium-tartalmával függ össze. A diópollen-szemek kalcium-tartalmában
tízszeres különbséget is mértek. A gyakorlati diótermesztő számára egyértelmű
tehát a feladat, a megfelelő termékenyüléshez, terméshez a diófának megfelelő
kalcium-ellátásra van szüksége.
A megtermékenyült nővirágból alakul, fejlődik ki a dió-embrió. Ennek folyamatáról
nincsenek ismereteim, csak egy képet tudok mutatni a dió embriogeneziséről.

Ide tartozik a „túlporzás” kérdésköre. Zárt állományú, nagy területű dióültetvényben egyes években a
termékenyült nővirágok, terméskezdemények tömeges lehullása tapasztalható, amire először a
Balatonboglári Állami Gazdaság szakemberei figyeltek fel. Nemzetközileg is Szentiványi Péter bácsi volt az
egyik első, aki az alacsony diótermés egyik okaként az egy nővirágra eső pollenszemek túl nagy számát, a
túlporzást állapította meg. Ilyenkor a fa a termékenyült nővirágot ledobja, abortál.
Az elvetélt nővirág helye 2-3 mm-es foltban jelenik meg a hajtáson, és sima talajfelszínen magunk is
megszámolhatjuk az abortálás miatti termésveszteséget. Nem tévesztendő ugyanakkor össze a túlporzás
miatt lehullott virág nyoma a nem termékenyült, ezért lehullott virág nyomával. A nem termékenyült nővirág
tovább marad a fán, helye 5-6 mm-es.

Foglalkoztak a túlporzás kérdésével Kaliforniában is. Azt írják, hogy a pollenszemek által kibocsátott
etiléngáz váltja ki a nővirágok lerúgását.
Szentiványi szerint a túlporzásra abortálással való reagálás a diófaj önszabályozása a túlzott szaporodás
ellen. Valószínűleg igaza van, mert ha egy területen olyan sűrűn vannak diófák, hogy túlporozzák egymást,
és bőséges terméssel az utódnemzedék még sűrűbben növekedne, akkor az egész dióállomány életfeltételei
romlanának. A diófa ugyanis jellemzően nem társas, erdei, hanem individuális, mezei fa, azt szereti, ha
koronáját minden irányban kiterebélyesítheti.
A gyakorlati diótermelők számára jelenleg még értelmezhetetlen, hogy a túlporzás elkerülésére mit kell
csinálni. Addig jutottam el, hogy ha egy ültetvényben amúgy is előfordul több diófajta, amelyek a
megporzást biztosítják, külön, direkt porzófák telepítése már felesleges. Azt már Szentiványi Péter
előadásából tudom, hogy a magoncültetvények jellemzően alacsony termőképességének a túlporzás az egyik
oka. A magoncültetvényben igen változatos hímvirágzású idejű diófák vannak, minden virágzási időszakban
nagy számban. Törvényszerű tehát a nővirágzás teljes időszakában a nagy mennyiségű pollen jelenléte, a
túlporzás.
A természetes, magonc-diófa tehát nem természeténél fogva terméketlen, nem is csak a diónemesítők
állítják róla, azért, hogy diófajtáik kelendőbbek legyenek, hanem vegyes, sűrű állományban nem teremnek
jól. A diófa egyéniség, individuális lény. A mi közönséges diónk (Juglans regia) nem erdőalkotó, társas fa.
Ezért ne is próbáljuk a vegyes diómagonc-állományt ültetvénybe telepíteni.
A réges-régi diós szakemberek a múlt század első felében ezért ajánlották a ma már hihetetlenül tág
térállásokat üzemi dióültetvényekbe. Például azt, hogy 15-20 m-re ültessük a dióskertben egymástól a fákat.
Persze, akkor még nem ismerték a túlporzást. Azt feltételezték, a diófának ekkora tér kell, hogy szabadon
álljon, és kellő fényt kapjon.
A túlporzás miatti nővirág-pusztulás a világon máshol is probléma, mondanám, egyes vidékeken egyes
diófajtáknál még nagyobb is, mint nálunk.
Mint említettem, a nővirág pusztulását a több pollen miatt megnövekedett etiléngáz-termelődéssel hozták
összefüggésbe. A védekezés lehetősége erről az oldalról is megközelíthető, az etilén termelését kell
meggátolni. Az amino-ethoxi-vinil-glicin (AVG) olyan vegyület, ami azt gátolja. Ma már ismeretesek olyan
kísérleti eredmények, amikor ezzel a vegyszerrel permeteztek, és alkalmazása egészen hatásos volt. Az
AVG nem méreg. Természetes anyag, talajlakó baktériumok is termelik. Még a bio-termesztésben is helye
lehet ennek a módszernek.

Nagyon nehéz a diófák (hím- és nővirágaik) virágzási idejét egzaktan meghatározni, pedig a dióültetvény
tervezésénél, a megporzás, túlporzás kalkulálásánál szükség lenne rá. A virágzási idő meghatározásának
alapvetően kétféle módját használják.
Az egyik a több éves megfigyelés alapján történő átlagolás. Ennek alapján kijelenthető egy fajtáról, hogy
(hím-, illetve nővirágzása) korai, középidőszaki, vagy kései. Ezzel a megállapítással lehet egy fajtát

általánosságban jellemezni. De ez még kevés a fajtatársítás tervezésére. Ez a módszer önmagában is
bizonytalan. Létezik egy nemzetközileg elfogadott dióvirágzási skála, 1-9-ig terjedő számokkal jelzett
virágzási időbeosztás szerint. Érden vizsgálták az egyik új fajta, a Milotai Kései virágzását eszerint az
időbeosztás szerint. Három év alatt három időosztályban virágzott (5, 7 és 6), így a virágzás idejére nehéz
általános jellemzést adni.
A másik módszer a virágzások (elő-, utó- és együttvirágzások) idejének évenkénti feljegyzése. Ezekből a
feljegyzésekből változatos számokat kapunk. Például az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet pölöskei
telepének adatai szerint két diófajta 6 év alatt 1, 7, 7, 2, 7, 2 napos eltérésekkel virágzott, vagyis az első
fajta nővirág-nyílása és a második fajta pollenszórása között ilyen eltérések voltak. Eszerint a második
fajta 6 évből 3 évben virágzik kielégítően együtt az első fajtával, tehát az évek 50 %-ában számíthatunk
arra, hogy porozni fogja. És ez még csak két fajta.
Ha pedig az esetleges túlporzás felől közelítem meg a kérdést, akkor azt tekinthetem kedvezőnek, hogy hét
évből négy évben nem virágzik együtt a két fajta. Ha átlagolom a fenti virágzási eltéréseket, azt
állapíthatom meg, hogy a két fajta átlag 4,33 napos eltéréssel virágzik. Ez a 4,33 nap eltérés elég ahhoz,
hogy a nővirágok legnagyobb fogékonysága ne essen egybe a legnagyobb pollenszórással, tehát a porzófajta
ne porozza túl a termőfajtát.
Tehát magánvéleményként megkockáztathatom, hogy a porzás, termékenyítés kérdésköre a gyakorlati
diótermesztő számára nehezen értelmezhető. A túl sok pollen ugyanúgy gond, mint a pollen hiánya.
Hadd másoljam ide Szentiványi professzor összefoglaló táblázatát a Magyarországon jelenleg elismert
diófajták nővirágzási csoportjairól, és a következő táblát ugyanazon fajták hímvirágzásáról. Nagyjábóli
tájékoztatónak.
Nővirágzás:
Korai Középkorai Középkései Kései
(nincs
ilyen
Alsószentiváni
Milotai 10
Milotai kései
hazai
117
fajta)
Tiszacsécsi Alsószentiváni
83
kései
Pedro
Bonifác
Milotai
bőtermő
Milotai
intenzív

Hímvirágzás:
Korai Középkorai Középkései Kései
(nincs
ilyen
Alsószentiváni
Milotai 10 Milotai kései
hazai
117
fajta)
Milotai
Alsószentiváni Tiszacsécsi
intenzív
kései
83
Milotai
Pedro
Bonifác
bőtermő

Az apomixisről, (apogámiáról), vagyis az ivaros folyamat nélküli szaporodásról:
Szerencsére, a dió öntörvényű biológiájából adódóan a diónál előfordul megtermékenyülés nélküli
terméshozás is. Ez a jelenség a magyarországi és környéki őshonos, kárpáti fajtakörhöz tartozó

diótípusoknál tapasztalható jelentősebb mértékben, a jelenséget tudományosan Szentiványi Péter vizsgálta
először. Úgy történik, hogy a virágok egy része nem differenciál embriózsákot, nem képez egyszeres
kromoszómaszámú nőivarsejtet, hanem a nővirág egyik, dupla kromoszómaszámú testi sejtjéből fejlődik ki
a későbbi csíra, és köré a mag. Ennek a jelenségnek szélsőségesen kedvezőtlen időjárású tavaszokon van
jelentősége, amikor a rügyfakadástól a virágzás kezdetéig hideg van. Ekkor - hazai vizsgálatok szerint - a
virágok 13-42 %-a megtermékenyülés nélkül is teljes értékű termést tud hozni. Ezt a jelenséget nevezik
apomiktikus (más szerző szerint hibásan: apomitikus) hajlamnak.
Meg kell jegyezni, az apomixis nem kizárólag a diófa sajátossága. Bár kb. 400 virágos növény esetében
állapítottak már meg apomiktikus terméshozást, a gyümölcstermő fák között mégis ritka. Citrusféléken és
almán is megfigyelték, a diófélék családján belül ez a jelenség gyakori, a kínai hikori apomixisét már sokan,
alaposan vizsgálták.
Feltételezhető lenne, hogy az apomiktikusan létrejött utódok - teljesen anyai kromoszóma-készlettel teljesen az anyafa tulajdonságait fogják tartalmazni, "magnemesek", és az anyafa klónjainak tekinthetők.
Szentiványi Péter vizsgálatai szerint azonban az ilyen utódok tulajdonságai eltérnek, szóródnak az anyafa
tulajdonságaitól, tehát nem tekinthetők klónoknak, és így - például - a fajták fajtaazonos elszaporítására
nem nyújtanak lehetőséget. Hogy ezt hogy csinálják, nem tudom. Mindenesetre külföldi kutatók (Hanna,
Bashaw, Koltunov, Garcia) egymástól függetlenül is ugyanilyen eredményre jutottak.
A kárpáti fajtakörhöz tartozó német, fehérorosz és magyar dióállományokban találtak már 70 %-ot elérő
apomiktikumot is! A kárpáti fajtakörön kívül csak a Broadview fajtáról írja azt az irodalom, hogy
apomiktikus tulajdonsággal rendelkezik. Hogy el ne felejtsem megismételni, mindhárom magyar alapfajta,
az Alsószentiváni 117, a Tiszacsécsi 83 és a Milotai 10 egyaránt a kárpáti fajtakörhöz tartozik, így
mindháromnál tapasztalható termékenyülés nélküli terméshozás is. Szentiványi professzor az említett
fajtáknál 13-42 %-os apomiktikus termésképződést tapasztalt.
Hogy mennyire nem jellemző az apomixis a kárpáti fajtakörön kívüli diófajtákra, arra egy több éven át
ismételt törökországi kísérlet világít rá, amelynek célja a török diófajták apomiktikus tulajdonságainak
felderítése volt. Tíz diófajtát vizsgáltak ismétlődően, és az apomixis-hajlam 0,5-1,6 %-nak bizonyult. Egy
fajtánál, egy esetben találtak 6 %-ot.
Tisztelt diótermesztő Kollégám saját diófáinak is megvizsgálhatja apomiktikus jellegét egy egyszerű,
Szentiványi professzor által ajánlott módszerrel. 50 vagy 100 még ki nem nyílt nővirágra kössön vattát,
burkolja be rákötött fóliadarabbal. Két hónap elteltével számolja meg a termékenyülés nélkül fejlődő
diókat, és már százalékban kapja meg az eredményt.
Létezik még egy szexuális eltévelyedése a diófának, ez a parthenokarpia, a mag nélküli termésképzés.
Termesztői szempontból ez a tulajdonság egyértelműen káros, mert ilyen úton dióbél nem keletkezik, csak
üres dióhéj. Az ilyen hajlammal rendelkező diófát nem szabad megtartani.
Hogy mennyi mindent nem tudunk még a dióvirágzás biológiájáról, azt az a megfigyelés is bizonyítja, hogy
ha a még nem termékenyült dióvirágra az alma virágporát visszük fel, az meggátolja a diópollentől való
termékenyülést.
A diófa nemcsak fajon belül, hanem más diófajok pollenjétől is termékenyül. Fajon belül nem ismeretes a
fajták, típusok között termékenyülési összeférhetetlenség. A Juglans fajok között gyakoriak a hibridek. A
közönséges diót jól porozza a fekete dió, az észak-kaliforniai fekete dió, a mandzsúriai dió, a japán dió és a
szürke dió is.

A diófa virágainak tárgyalása végén jegyzem csak meg, hogy manapság már odáig fejlődött a kertészeti
tudomány, hogy vannak szakértők, akik szerint a diófa virágzásába vegyszeres kezeléssel is
beavatkozhatunk. Állítólag a hidrogénciánamid késlelteti a nővirágok nyílását, ezáltal segíti a későtavaszi
fagyok elkerülését. Nem tudom.
A gyakorló diótermesztők számára fontos kérdés a termékenyülési eredmény megállapítása, vagyis a
gyümölcskötődés mértéke. Annak százaléka, hogy hány virágból fejlődik termés. A hazai szelektált
alapfajták (M 10, T 83, A 117) természetes termékenyülési százaléka 60-98 %. 70 % alatt felvetődik a nem
kielégítő kötődés vizsgálatának szükségessége.
A termékenyülési eredmény mérésére egyszerű módszert ajánl Szentiványi professzor, bármely diósgazda
elvégezheti. Amikor a virágzás elmúltával a nem termékenyült virágok már lehulltak, egy bizonyos
mennyiségű ágon végigszámoljuk a terméskezdeményeket és a lehullott nővirágok ripacsait, vagyis azt a jól
látható 3-5 mm-es helyet, ahol nővirág volt. A két számot összeadjuk, és ehhez viszonyítjuk a termékenyült
virágokat.
Csak félve írok a virágzás témakörének végén a diófa virágzási anomáliáiról. De muszáj vagyok, mert az
Orosz Tudományos Akadémia biológiai enciklopédiája is foglalkozik vele, tehát nekem se szabad
lemaradnom.
Az egyik rendellenesség az őszi virágzás. Ez nem is annyira rendkívüli, mert sok más fánál - gyümölcsfák,
akác, vadgesztenye, - tapasztalhatjuk. Oka az lehet, hogy egy száraz vagy hideg periódust a fa úgy érzékel,
hogy tél van, és utána ki akar tavaszodni. Tulajdonképpen környezeti hatásra bekövetkezett élettani zavar.
Konkrét példát nem ismerek, de állítólag létezik. T. Duszkabilov nemcsak Kirgizisztánban,
Tadzsikisztánban is látott őszi virágzású diófákat.
A másik eltévelyedés a hímnős virágok létrehozása. Erre sem ismerek példát, de az enciklopédia szerint
nemcsak Oroszországban, Franciaországban is előfordult már. És azt állítják, az őszi virágzás virágai
ilyenek. Hát, érdekes lehet.

